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Uluı Baaımevi 

Çankın caddesi, Ankara 

Telgraf: Uluı. Ankara -TELEFON 
Başmuharrir 1371 

Ulus, Taymis gazetesi ta rafmdan Turki
ye'ye dair neşredilen levkali.de nusbayı bir 
ili.ve şeklinde turJ::çe olarak aynen olcu;yu
culauna vermek karaundadır. Taymis'in 
bu fevk.alide nüshasındaki yazıları tercü
me ettiriyoruz. Bu cumartesi günü Ulus'ur. 

Franıı.ıca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 
İdare müdürlüfil 1061 

ilavesi halinde neşredeceğiz 
ADiMi% ANCIMl%DIR. 

SKURUŞ 
Atölye 1064 

Başvekilimiz Elazığ' a hareket ettile 
B. CELAL BAYAR BUGÜN ~EHRİMİZDE 

Başvekil manevrada 
bulun3uktan sonra 

İst nbul'a dönecekler 
latanbul, 23 a.a. - Baıvekil Celal Bayar bu akı~m 

19.10 da ek•pre•e bağlanan hu•u•i vagonla bera~erlerın-
d H · · V k"lı" Dr Ara. Ankara mebu•u Falıh Rıfkı e arıcıye e ı · ' w ld 
Atay, hum•i kalem müdürleri Bak~ Sede• '?ldugu ha ~ 
Elazığ'a müteveccihen hareket etmı§ler ~e ı~tasyonda Rı
yaaeticümhur umumi katibi ve ba§yaverı, bır çok !"ebu•: 
lar, vali ve komutanlar, emniyet direktörü, mali ve ıktısa~ı 
müeaae•eler direktörleri tarafından uğurlanmışlardır. Bu
yük bir halk kütle•i Ba§vekil'i hararetle alkıılaml§tır • 

• * * 
l•tanbul 23 (Humri) - B. Celal Bayar Ankara'da bir 

müddet te~akkuf ettikten •onra Elazığ'a hareket edecek 
ve a•keri manevra •ahasına gidecektir. Bcqbakanımız a
yın 29 unda l•tanbul'a dönerek Zafer bayramınıla hazır 
bulunacaktır. 

Üç edebi 
müsabaka 

Namhi BAYDAR 

Maliye Vekilimizin tetkikleri 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Maliye 

Vekilimiz B. Fuat Ağralı bugün def
terdarlrğa giderek muamele vergisi i
şini tetkik etmekte olan maliye heye
ti azalarından son vaziyet etrafında 
izahat almıştır. Kimlerin maktu ver
giye bağlanacak ve kimlerin muame
le vergisinden istisna edileceği hak
kındaki mufassal raporu tetkik etti. 
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Macar kıral naibi Amiral Horti 

Amiral Horli'nin 
Almanya ziyareti 

Berlin, 23 a.a. - Amiral Horti ve 
B. Hitler birlikte Heligoland'a hare
ket etmişlerdir ve adaya geldikleri 
zaman son derece alkışlanmışlardır. 

Ada, fevkalade tezyin edilmiş ve bay
raklarla süslenmişti. İki devlet reisi, 
limanı ve limandaki müdafaa tertiba
tını ziyaret etmişler ve şehdn defteri-
ne imzalarını atmışlardır • 

Küçük antant konseyinde 

Macaristan'ın silahlanmada 
hukuk müsavatı tanındı 

B. Stoyadinoviç bir nutkunda küçük 

antant ile balkan 

mevcut bağları 

antantı 

tebarüz 
arasında 

ettirdi 

Romanya Hariciye Yq-1avya Bapelıi- Çeko.looaltya Hari
Naın B. Komnen li ue Hariciye Nazın ciye Ntuın B. Krolta 

B. Stoyadino~ 

Partimizin mühim bir kararı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mü kal atll piyes ve memleket 
hikayesi müsabakası acıllyor 

Kültür yolunda güzel bir adım 
Baş şart 

Güzel ve 

şudur: 

milli 
Partimizin, milli kültür bakımından çok mühim bir 

tedbir olarak, ressamlarımız için geziler tertip ettiği
ni ve böylelikle sanatkarlarımızın yurdu ve halkı ya
kından tetkik ederek daha güzel ve milli eserler mey
dana getirmelerini temin ettiğini yazmıştık. 

Bugün aynı tedbirin sahne ve milli edebiyat bakımın
dan iki taraf!. bir yeni tezahürünü haber vermekle zevk 
duyuyoruz: Partimiz; halkevleri sahneleri için yetiş· 
kin muharrirlerimiz arasında bir piyes musabakası 

gene yetişkin muharrirlerimiz arasında büyük mem
leket hikayeleri ve halkevlcrine mensup genç muhar
rirler arasında da memleket küçük hikayeleri müsaba
kası açmıştır. Bu müsabakalarda kazanan eserlere mad
di mükilfatlar da verilecektir. Partimiz bu tedbiriyle 
giizeli ve miliiyi gaye tutan, ve bu maksadında muvaf
fak olan mesaiyi, değerlendirmek ve devam ettirmek 
gibi, kül tür hayatımızın en büyük davası olan bu mese
leyi de hal yolunda kıymetli bir çığır açmış bulun
maktadır. Bütün memleket münevverlerinin şükranını 
kazanacak olan bu teşebbüse iştirak p.rtlarını ayrı ay
rı kısımlar halinde, yazıyoruz • 

Yetiıkin muharrirler arcuınJa Hallıeuleri 
Mılıneleri i~in piye• müabalıtuı 

Dahiliye Vekili ue Parti Genel Scla.,.,.. 
B. Şiilırii Kaya 

Sayı11 her yıl mühim miktarda artan haJknJerinde· 
ki sahne faaliyetlerinin halk arasında uyandırdıiı ge
ıiş 31akayı ve umumiyetle sahnenin terbiye, Hun, edebi 
zevk ve konuşma zarafeti bakımından 
yüksek ehemiyetini göz önünde tu- r-----------------------------.1 
tan C.H.P. yetişkin ve değerli muhar
rirlerimiz arasında aşağıdaki şartlar 
altında bir piyes müsabakası açmıı
tır. 

1 - Yazılacak piyesler, halkevleri 
sahnelerinin şartlarına uygun olabil
mek için az şahıslı, az kadınlı ve basit 
dekorlu olmalıdır . 

2 - Eserler daha ziyade halkımızın 
dilinin ve ifadesinin güzeJliğini, ede
bi zevkini, konuşma zer afetini, seçkin- ! 
liğini ve olgunluğunu artıracak tarz
da olmah, yeni türk cemiyetinin mo
dern, kültürel ve milli duygularını 
tatmin edebilmeli ve yetiştirici olma
lıdır. Binaenaleyh, muharrir bu esas-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Çin' de 

Hankeu'ya 
doğru 

taarruzlar · 

İktısat Vekilimiz İzmir' de 
gördüklerinden memnun 

B. Sakir Kesebir diyor ki: 

Bu yıl mıntakanın bereketli 
ve neş'eli bir senesidir 

İzmir' de tetkikler yapan lktııat Vekilimiz dün Adliye V eki 
mizle beraber lıtanbul'a hareket etmittir. Bu huıuataki telga 
mız 6 ıncı sayfadadır. 

Ankara 
çok kısa 

- ... 

Adliyesi bir cinayet dôvôsını 

bir zamanda neticelendirdi 

İki gün evel adam öldüren 
bir katil dün mahkmn oldu 
AlıKeıada ilk meıhut cirim divisı 

Dünkü muhakeme bakkmclaki tafailitı 6 mcı aa7famızda buJa. 
c.llım••, 
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Turizm, Sulh ve 
dostluk tezahürü 

Faşist İtalya, Paris 'e karşı husumetini izhar eden türlü jestleri arasın~ 
da, İtalyan turistlerinin Fransa'ya gitmelerini, çok sıkı kayıtlar altına a· 
larak, adeta imkans14Jaştırdı. Fransız hükümeti de, bu sebepsiz ve bek· 
1enmedik karara misliyle mukabele etti: İtalya'ya toplu seyahati yasak et 
ti ve hususi seyahatieri de sıkı bir kontrole tabi tuttu. Bu yüzden herse· 
ne bu mevsimde İtalya'ya akın eden binlerce fransız, şimdi Fransa'da iç 
turizmi besle-mekle meşguldür. 

Geçenlerde ne§redilcn bir istatistikte sulhun tehlikeye girdiği, ihtilaf 
ka~ağı olan memleketlere yabancı turist akınının ne derece azaldığını 
gösteriyordu. Şu halde, turizm, gitgide milletler arasında iyi münase
betlerin, sulh ve sükunun bir müş'iri haline gelmek yolundadır. 

Meslektaşımız Muhittin Birgen, bir kaç gün evel, balkan memleketle
ri arasında turizm hareketini teşvik edecek ve genişletecek tedbirler a
lınması lüzumundan bahsediyordu. Çok doğru ve yerinde bir fikir 1 

Balkanlar, bugün, ihtilaçlı Avrupa'nm bir köşesinde bir sulh ve sükun 
cenneti olarnk parmakla gösteriliyor. Yabancı memleketlerden balkanla
ra doğru turist akını seneden seneye artmaktadır. Fakat bu kafi mi~ 
Aralarında en su sızmaz münasebetler tesis etmiş olan balkan milletleri
nin biribirlerini daha iyi tanımak ve sevmek için çok daha kesif miktar
da turist mübadele etmelerine ihtiyaç vardır. Daima tekrarladığımız gi
bi, en hakiki ve devamlı dostluklar, milletten millete anlayış ve sevgiye 
istinat edenlerdir. Bu sevgi ve anlayışı ise, karşılıklı ziyaretler vasıtasiy
le takviye etmek mümkündür. Balkanlardaki kardeşlik ve birlik havası· 
nı, balkan memleketlerinin aralarında mübadele ettikleri turist miktarı
nın her sene yükselişi kadar kuvetle teyit edecek delil az bulunur. 

YaşarNABl 

Maliye Vekaletinin mühim bir tamimi 

İskôn kanununda kazanç vergisi 
muafiyetinin tatbik şekli 

Maliye Vekaleti, 2510 numaralı is-ı 
kan kanununun 37 inci maddesindeki/ F I "k 1 d 1 
kazanç vergisi muafiyetinin mebdei e a e ze e ere 
hakkında bir tamim neşrederek ala-
kalı yerlere göndermiştir. 

Tamimde -denilmektedir ki: yardım devam ediyor 1 - 2510 eayılı iskan kanununun 
37 nci maddesinin A fıkrasiyle veri-
len u··ç ve be• yıllık kazan"" vergisi Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Mer-

:ı :ı: kezinden : 
muafiyetine takvim yılının mı, yoksa Yer aarsıntııından felakete uğrıyan va-
mali: yılın mı mebde ittihaz edilmesi tandaalanmıza yardım olmak üzere aşağıda 

• ~. isim ve adresleri yazılı zevat ve mticssesat 
lazım gelecegı hakkında bazı yerler- ı tarafından hizalarında gösterilen paralar 
de tereddüde düşüldüğü anlaşılmış- veznemize yatırılmıştır. Bu hayır sever ze
tır ı vat ve müesıesata gerek felaketzedeler ve 

M
. k!'l. dd d l b" . l k greke cemiyetimiz namına teşekkürlerimi· 

ez ur ma e e yı ta ırı mut a zi sunarız. 
olarak kullanılmış ve takvim yılı ve- Lira Kr. 
ya mali yıl şeklinde bir takyide tabi 

7 00 
tutulmamıştır. Kazanç vergisi kanu- 39 oo 

Tokat kızılay merkezinden 
Baskil kızılay şubesinden . 
Aydın kızılay merkezinden 
Bandırma klzday şubesinden 
P.T.T. Umum müdürlüğüme
murlarından 

nu, mükellefleri yaptıkları iş ve te- 279 98 
225 00 §ebbüslere göre bir kısmını takvim 8 42 

yılı ve bir kısmını da mali yıl içinde
ki faaliyet ve kazançlarına göre ver
giye tabi tutmaktadır. 2510 sayılı 
kanundaki yıl tabirinin takvim yılı 
veya mali yıl olarak kabul ve tatbik 

14 
358 
82 
27 
ıs 

39 Kahta kızılay şubesinden 
07 Erzurum kızrlay merkezinden 
os Zara klzılay şubesinden 
70 İmroz kızılay şubesinden 
54 İmroz kıztlay şubtsinden 

etmek, vazıı kanunun mükelleflere 1067 ıs 
vermiş olduğu üç ve beş yıllık vergi 362776 81 Evelki listeden 
muafiyetinden bir kısmının azaltıl- 363843 96 
ması neticesine müncer olur. 

Binaenaley mezkur kanundaki yıl 
tabirini mutlak olarak kabul etmek 
ve muafiyetten istifade edecek olan 
şahsın tabi olduğu mükellefiyet şekli 
takvim yılı içindeki kazancına göre 
vergi tarhedilmesini iltilzaın ediyor 
ise muafiyet müddetince takvim yılı
nın ve eğer mali yıl içindeki kazan
cına göre vergiye tabi tutulmasını 

icabettiriyor, ise muafiyet müddetine 
mali yılın mebde ittihazı lazımgelir. 

Orf a okul öğretmenliği 
imlihanlan bugün biliyor 
Yazrlı imtihanda kazanarak sözlü

ye gelen ilk okul öğretmenlerinin im
tihanlarına iki günden beri Gazi ens
titüsünde devam olunmaktadır. İmti
hanlar bugun bitirile<:ek ve doğrudan 
doğruya kazananlar derhal tayin olu
nacak, ikinci derecede kazananlar ise 
1 sene enstitüde okuyacaklardır. İmti
han zamanlarında bütün öğretmenler 

enstitüde yatmakta ve iaşe olunmak • 
tadırlar. 

Beden terbiyesi 

programında 

değiıiklikler 
Kültür Bakanlığı u.zun zamandan

beri tetkik etmekte olduğu beden 
terbiyesi işini bu yıl halletmeğe ka
rar vermiş ve hazırlanan programı 

alakadarlara bildirmiştir. 
Programlar beden terbiyesinden 

azamı istifade edijebilmesi için ilk, 
orta ve lisedeki ta1ebenin bünye ve 
vüycut teşkilatına uygun olarak tes -
bit olunmuştur Talebenin bu dersten 
gayeye muvafık şekilde faydalanma -
srnı temin için mekteplerde icap eden 
tesisat ve teşkilat yapılacaktır. 

Bu cümleden olarak orta tahsil ça
ğındaki çocukların mektep doktorları 
tarafından sık sık muayeneleri yapı
lacak ve her talebenin bünyesine göre 
yapacağı spor hareketleri tesbit edile
cektir. Kültür Bakanlığı Avrupa mek
teplerinde tatbik olunan beden terbi
yesi programlannı tetkik ve tesbit et
tirmij ve yeni bazı maddeler ilave e
derek liselerimizin programlarına koy
muştur. 

Köy mekteplerinde yapılan beden 
terbiyesi programında da yeni bazı 
değişiklikler yapılacaktır. Bunun için 
de icap eden tetkiklere devam olun -
maktadır. 

Köy mekteplerinin beden terbiye -
si programları, köy çocuklarının mu -
hitine ve yaşayı§ tarzlarına uygun o -
larak hazırlanacaktır. Bakanlık be -
den terbiyesinin ehemiyetini göz önü
ne !arak tahsil müddeti iki yıl olan 
Gazi enstitüsü beden eğitimi kolunun 
tahsilini üç yıla çıkarmıştır. 

Mardin def terdan vekalet 
emrine alındı • 

Mardin defterdarı Ragıp Kökeş 

görülen lüzum üzerine vekalet emri
ne alınmıştır. 

İstanhul'da iki ceset bulundu 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Bugün 

Florya'da ve Gcilata'da iki ceset bu
lunmuştur. İkisi de hüviyetleri tesbit 
edilmek üzere morga kaldırılmıştır. 

Dün hava kısmen bulutlu ge(li 
Dün şehrimizde hava sabahleyin a

çık sonraları kısmen bulutlu geçmiş 
rüzgr şimalden saniyede en çok dört 
metre hızla esmiştir. Günün en yük
sek ısısı gölgede 35 dereceye kadar 
yükselmiştir. 

Yurtta doğu ve cenubun doğu kıs
mında hava kapah ve mevzii yağışlı, 
Karadeniz'in şark köşesinde çok bu
lutlu, Ege'de açık diğer bölgelerde 
kısmen bulutlu geçmiştir. 

24 saat i~inde cenup bölgeleriyle do
ğu Anadolu'da ve orta Anadolu'nun 
şark taraflarındaki mevzii yağışların 
kare metreye bıraktıkları su miktarı 
Dörtyol'da 17, Sarıkamış'ta 8, Diyarba
kır'da 3, Elazığ'da 2 Ulukışla'da ı ki
logramdır. 

Rüzgarlar cenup bölgeleriyle doğu 
Anadolu'da ve Ege'nin cenup kısım

larında garpten, diğer yerlerde umu
miyetle şimal istikametinden saniyede 
7 metre kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar, İzmir ve 
Diyarbakır'da 30, Eskişehir ve Antal
ya'da 31 Bodrum'da 32, Edirne ve A
dana'da 33, Malatya'da 34 derecedir. 

1 Rakamlarla Türkiye l 
Yabancı memleketlerde 

doğanlar 
Bugün wnuıni nüfu.& sayımının, 

hiç temas edilmemİ! olan bir kıam.ı 
üzer.inde duracağız: Vilayetler iti
bariyle yabancı memleketlerde do
ğan nüfus miktarı ... 

Rakamlar gösteriyor ki, bugün 
milli hudutlar dahilinde ya!ıyan va· 
tanda§lar arasında yabancı meınle · 
ketlerde doğanlar en çok Balkan
larda.dır. Bilhassa Yunanistan ve 
Bulgaristan bu hususta en mühim ve 
Heri"rakamı kendinde topluyor. Şu 
sayılara bakınız: Türkiye'de yqı -
yan erkekler arasında Almanya'da 
doğanlar 1184, Arnavutluk'ta 8152, 
Avusturya'da 728, Belçika'da 121, 
Bulgaristan'da. 115.686, Çekoslovak
ya'da 467, Fransa'da 1293, Holan
da'da 205, İngiltere'de 3156, İspan
ya'da 99, lsviçre'de 92, ltalya'da 
4206; Polonya'da 156, Macaristan'· 
da 595, Romanya'da 31419, Rusya' -
da 36481; Yugoslavya' da 85423, 
Yunanistan'da 185.963, Filistin'de 
317, Hicaz' da 725, lran'da 7356, 1-
rak'ta 1302, Suriye'de 7050, Mıaır 

440, Birle~ik Amerika 201. 

Kadınlara geçiyoruz: Bugünkü 
kadm nüfuswnuzda Almanya'da 
doğmU§ olanların sayısı 655, Arna
vutluk 4099, Avusturya 616, Belçi -
ka 34, Bulgaristan 112.078, Çekoslo· 
vakya 164, Fransa 893, Holanda 85, 
İngiltere 2101, İspanya 109, İsviçr~ 
96, İtalya 2940, Polonya 148, Maca· 
ristan 532, Romanya 30230, Rusya 
33317, Yugoslavya 72722, Yunanis -
tan 181.838, Filistin 273, Hicaz 765, 
İran 4120, Irak 1029, Suriye 6197, 
Mısır 317, Birleşik Amerika' da do • 
ğanlar 156 dır. 

Türkiye, nüfusu arasında ya.hancı 
memleketlerde doğanlar bakımın

dan en az olan memleketlerden bi · 
ridir. Balkan memleketlerinde do
ğanlarda görülen yiikseklik, bilhas
sa, göçmen politikasından sonra ana 
yurda gelip yerle§mi§ olanlardan ile
ri gelmektedir. 

İzmir fuvarı 
maçları 

Ankara muhteliti 
bu akşam gidiyor 

Bölge Futbol Ajanlığından : 

1 - Izmir Fuarı münasebetiyle ya
pılacak maçlara iştirak edecek olan 
adları aşağıda yazılı sporcular 24-8-
938 çarşamba gilnU saat 19.50 treniyle 
hareket edeceklerdir. 

Fethi Koman, Gazi Günday, Ali A
nol, Fethi Aşkın, Enver Olat, Hasan 
Polat, Ali Rıza Arda, Fahri Akay, 
Nusret Göktuna, Ruland Kefer, Abdili 
Taşkıner, Hamdi Dağaşan, Sala.haddin 
Vural, Nihat Alp, 1skender Çınar, 
Basri Taşkavak, Nuri To.gay, Ketfi 
Tarlan ... 

2 - Bu sporcular futbol levazımla
riyle saat 18.30 da lstaayon büfesinde 
bulunacaklar ve akşam yemeğini yi

yerek muayyen saatte trene binecek
lerdir. 

3 - Sporcuların muayyen zamanda 
istasyonda bulundurulmaları kulüp 

batkanlarından rica olunur. 

Kamutayın fili kontrolü altında 
... 

Müstakil bir depozito v 
emanet sandığı kurulaca 
Maliye Vekaleti bir proje hazırla 

Maliye vekaleti, bir depozito ve emanet sandığı tes.isi hakk 
da mühim bir kanun projesi hazırlamıştır. 

Bir alacaklının almadığı veya alamadığı para ve kıymetle 
muvakkaten saklanabileceği emin bir yer temini çok eski zam 
lardanberi kanun vasfım işgal eden bir mevzu olmuttur. 

Bu gibi para ve kıymetleri"-• 
kafi derecede emniyet telkin et· 
miyen yerlerde saklaonmasından 
doğan yolsuzluklar ve intizam· 
sızhklar bazı memleketleri de
pozito ve emanetleri kabule 
münhasıran mezun ve müstakil 
müesseseler ihdasına sevketmİ§
tir. 

Memleketimizde de kanunun ema
neten yatırılmasını emrettiği depozi
to ve emanet paralar ile esham, tah -
vilat ve saire gibi menkul kıymetle
rin tevdi mahalleri muhtelif olduğu 
için, bu para ve kıymetleri Kamuta -
yın fili mürakabesi altında bulunacak 
ve halka tam itimat verecek müstakil 
ve muhtar bir müessese-de toplamak 
maksadiyle Fransa'da bulunan Caiııe
se des dipot:s et consignations' a mü
masil bir "depozito ve emanet sandı
ğı" vücude getirilmesi düşünülmüıt • 
tür. 
Sandık Kamutayın alakalı dört en

cümenince seçilecek dört mebusun da 
iştirakiyle kurulacak yüksek bir kont 
rol heyetinin fili müraıkabesi altında 
bulunacaktır. İstanbul, İzmir gibi iş
leri büytik olan merkezlerde açzlacaık 
şubeler ve diğer vilayet ve kazalarda 
fazla masraf yapxlmamak için sandık 
işleri, Fransa'da olduğu gibi, mun -
zam vazife şeklinde maliye memurla
rınca görlilecektir. 

Sandığın kuruluşu : 
Hazırlanan projeye göre san<liık 

şu işler için kurulacaktır. 1 

Para ve menkul krymet (hazine 
bono ve tahvilleri, esham, tahvilat ve 
müesses hisse senetleri) halindeki 
depo.zitolarla emanetleri kabul hak -
kını münhasıran haiz olmak ve küçük 
tasarruf erbabı ile müesseselerin ih -
tiyad tC'Vdiatını almak üzere devletin 
zııman ve kefaleti altında hükmi fah· 
siyete sahip bir depozito ve emanet 
sandığı tesis edilmiştir. 
Sandığın teşkilatı a!ağıdaki kısım

ları ihtiva edecektir: 
A - Yüksek kontrol heyeti; 
B - Umum müdürlük, müdürler 

encümeni ve merkez teşkilatı, 
Yüıkıek müra.kabe heyeti: Kamu -

tay adliye, maliye, divanı muhasebat 
\re bütçe encUmenlerince k~di azası 
arasından her teşrii devre için seçe
cekleri dört mebus; 

Hükümet tarafından seçilecek iki 
devlet ,orası azası j 

Divanı muhasebat tarafından ııe • 
çilecek bir daire reisi; 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
bankası umum müdür veya muavini; 

İktıaat Vekaletince dört sene mild· 
detle seçilen ticaret ve sanaıyi odala
rı murahhaslarından müteşekkil bir 
heıyet tarafından seçilecek bir !za ve 
Maliye vekaleti nakit işleri umum 
müdüründen mürekkep olmak il.zere 
on zattan teşekkül edecektir. 
Sandığın yüksek murakabe heye· 

tince tetkik olunan üç aylık hesap 
hulasaları, resmi gazete ile neşredi • 
lecektir. 

Depozito ve emanet sandı 
Maliye vekilinin teklifi üz.er-ine İ 
Vt:l(illeri heyetinin kararı ve Reis 
cumhu-cun tasdikiyle tayin olunan 
umum müdür tarafından idare olu 
caktır. Umum m\riUrün aynı şekil 
tayin olunacak bir tı>uavini bulun 
caktır. 

Umum müdür sandığın oanwm i 
daresinden mesut olacaıktır. 

Yemin: 
Umum müdürle muavini, var:i.f, 

rine başlamadan evel, şu ŞC!kilde y 
min edeceklerdir : 

''Vazifemin icrasında iffet ve i 
ükametle hareket edeceğime ve id 
reci uhdeme verilen depozito ve e 
net sandığına ait kanun ve nizaımn 
me hükümlerini bizzat harfiyen ta 
ka itina edeceğim gibi sandık mem 
!arının da riayetini temine çalışa 
ma namusum üzerine sö.z veririm." 

Sandığın merkez muhasebe mü 
dürü maliye vekilinin inhası ve c 
hurreisinin tasdiki le, diğer merk 
memurları sandık müdücl.er encilme 
ni kararı ile umum müdür ta.rafınd 
tayin olunacaıktır. 

Sandığın her vi18yet ve kaza me 
kezinde memuru bulunacakıtır. San 
dığın taşra mua.nıelatr, muamelesi a 
rı bir te~kilat yapılmasını icap etti 
recek derecede va11i ola.n mahallerd 
Maliye vekilinin tens~bi ile sandığı 
kuracağı şubeler memurları tarafın 
dan ve ayrı bir teşkilat yapılması 
icap ettinniyen vilayet ve kaza mer 
ke.zlerinde Defterdarlık muhatıeb 
müdürleri ve malmüdürleri tarafın 
dan; umum! büdceye dahH diğer da 
re ve mü~eselerle askeri muhasip 
liklerde bir daire ve müesseseler muı 
hasipleri tarafından ifa olunacakttt. 

Sandığa neler yatırılacak?. 
Sandığa yatırılmaar Hlznngel 

depozito ve emanetler fWllardır; 
a - Borçlar kan.ununun dokean b" 

rinci maddesi mucibince mahallt h~ 
kim tarafından tayin olunacak 
kid ve menkul kıymetler tevdiatı il 
l66 ıncı maddesi mucibin<:e aidiyet 
münazaalı olan bir alacaıkla borçlue 
taraf mdan mahkemeye tevdii emrolu 
nan nakit ve menkul kiymetler tevdi 
atı; 

b - Borcundan teberri etmek üz 
re alelumum borçlular tarafınd 

resmi bir makam vasıtasiyle ala<:aklı· 
lara arzolunduğu halde bunlar tara .. 
fın<lan reddol una.n paralar; 

c - Medeni kanunun 445, ~ 
470 inci maddeleri mucibince verile· 
cck teminatlarından gayri menkul re 
hini ile banka kefaleti ve iraesi şekil· 
leri haricinde verilecek teminatlar; 

ç - Medeni kanunun 575 incl 
maddesi mucibince resmi tasfiye sı : 
rasında tahsil olunan alacaklar ve pa· 
raya çevrilen mal bedellerinden mab· 
kemece emaneten yatırılmasına karar 
verilenler; 

d - Medeni kanunun 694 ünci.l 
maddesi mucibince satılan Iukats 
müzayede bedeli ; 

Bu esastan hareket edilir ise be
yanname usuliyle veya işgal ettiği 
mahallin gayri safi iradı üzerinden 
vergiye tabi bir işle iştigal eden bir 
muhacirin birinci mıntakaya iskan e
dilmiş olduğu takdirde yerleştirildi
ği takvim yılının sonundan başlrya
rak beş yıl ve ikinci mıntakaya iskan 
edilmiş olduğu takdirde yurtlandı
rıldığı takvim yılının başından başlı
yarak üç yıl kazanç vergisinden muaf 
tutulması lazım gelir. Aynı suretle 
hizmet erbabı vaziyetinde bulunan 
veya gündelik gayri safi kazanç üze
rinden vergiye tabi olan bir muhaci
rin birinci mıntakada yerleştirildiği 
mali yılın sonundan başlıyarak beş 
yıl ve ikinci mıntakada yerleştirildiği 
mali yılın başından başlıyarak üç yıl 
kazan~ vergisinden istisnası icabe
der. 
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e - Medeni kanunun 732 inci mad· 
desi mucibince intifa hakkı sahibi ta' 
rafından depo edilmesi lft.zımgelefl 
kıymetli evrak teminatı; 

Norveç elçiliğinde 

Norveç elçisi dün resmi vazife ile 
Bulgaristan'a ve Yunanistan'a müte
veccihen hareket etmiştir. Burada bu
lunmadığı esnada elçilik işleri masla
hatgüzar sıfatiyle B. Kunt Orre tara
fından görülecektir . 

l\lektcp kitaplarının ~oğu 
şimdhlcıı basıldı 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Devlet 
matbaasında bastırılmakta olan mek
tep kitaplarının çoğunun tabı işi biti
rilmiştir. Hazırlanan eserler yeni ku
rulan mektep kitapları satış merkez
lerine sevkedilmektedir. 

Sesi i gazete 
Sesı"n pli.k gibi pahalı ve kırrlır 

veya sinema şeridi gibi gene paha· 
lı ve yanar maddeler yerine kağıt 
gibi ucuz ve nakli kolay bir madde 
üzerine zapt ve tesbiti alimlerin 
ötedenberi araştırdıkları bir mev· 
zudu, 

Son gelen Jurnal dö Mosku ga
zetesi, sesi kağıt üzerine tesbit et· 
me usulünün bir rus alimi tarafın· 
dan keşfedildiğini ve ihtitlJ.rn pra
tik bir safhaya gelmiş olduğunu ha
ber veriyor. 

Malum olduğu üzere sesli sine
mada ses filme ışık ihtizaz/arı ha· 
linde nakşolur. Rus alimi evela bu 
negatif ibtizazları pozitif olarak 
fotograf kağıdına geçirmiye mu
vaffak olmuştur. Sonra araştırma

larını biraz daha ilerletince, aynı 

ihti.zazların matbaa usuliyle alela
de kağıda da basılabileceğini anla
mış ve icadını filen tatbik etmiştir. 

Yeni usulde bir gazetenin bütün 
muhteviyatı, küçük bir plak kut
runda bir kağıt şerit kangalr üzeri
ne tesbit edilebiliyormuş. Gazete
nin verdiği teminata göre bu sesli 
gazete alelade gazetenin fiyatına 

mal olacaktır. Bu şeritleri tekrar 
sese kalbetmek için gramofon gibi 
hususi bir Mete ihtiyaç vardır. Bu 
Alet de pek ucuza mal oluyormuş, 
şimdiden seri halinde imaline bile 
başlanmış. Şu halde pek ucuz ve 
pratik olan bu icadın yakında bü
tün dünyaya yayılması beklenebi· 
lir. Artık okumak için göze hacet 
kalmıyor, demektir. Peki.la kulak
larımızla okuyabileceğiz. Mesela, 
dört beş şerit kangalı değiştirerek, 
bir romanı, koltuğumuzda uyuklı
yarak, en selis ifadeli bir hatibin 
ağzından zevkle dinlemek imk§nrnı 
bulacağız. Her nevi kitaplar için 
çok pratik olan bu usul bugünkü 
şekliyle gazeteyi öldürecek midir, 
dersiniz? Hiç sanmıyorum. Çünkü 
kari gazeteyi baştan sonuna kadar 
okumaz. Hoşuna giden kısımlarını 
intihap ederek yalnız onlarr okur. 
Halbuki, sesli gazete usulünde bu-

na imkan yoktur. Başmakaleden i
lanlara varıncıya kadar kariin - o 
.zaman dinleyicinin demek icap e
decek ! - hepsini dinlemesi lazım 
gelecektir. Sonra resim gibi bir ca
zibeye de malik değildir, 

Bu itibarla gazete gene eskisi gi
bi kalmakta devam edecek, fakat ki
taplar seslenecektir. - Y. N. 

Radyo 

Nurullah Ataç radyolara ateı 
püsküı!üyor. Kendisine kalırsa 
radyo makinesinin büsbütün ya
sak edilme&ini istiyecek. Fa.ka.t 
herkesin bu fikre ittirik etmiyece· 
ğini dÜ§Ünerek talebini hafiflet
mek lüzumunu hissediyor: Bir 
mahal1ede kullanılacak radyo 
miktarı tahdide tabi tutulmalı ve 
bunlar radyo çalmaıkla ~ledikleri 
suçu bugünkünden daha pahalı Ö· 

demelidirler, diyor. 
Arkadatımızın tikayeti esasın

da pek de haksız değil. Hakika
ten, küçücük odasında, radyosu
nun sesini üç nıahalle atırı ititile
cek !ekilde sonuna kadar açanlar 
az değildir. Bu gibiler görmemit· 
liklerini herkeae ilan ederek ken
dilerini gülünç ettiklerinin far
kmda değillerdir, 

Fakat her gülün bir dikeni var
dır, derler. Ve dikeni için gülü 
yok etmek kimsenin hatırından 
geçmez. Bunun gibi, radyonun da 
faydası, elbette ki, bu mahzuriy
le ölçülemiyecek kadar büyük· 

tür. Hem al'kadatnnız ciddi ko
nutnuyor, sanırız. Tahdit için han
gi esası kabul ede<:eğiz. Bir ma· 
hallede şu ve bu kimselere radyo 
müsaadesi verip ötekilerine bu 
hakkı reddetmiye ne hakkımrz 
vardır. 

Nurullah Ataç musikiden anla
madığmı ve hotlanma.dığmı bir
çok defalar tekrarlamııtrr. Şu 

halde radyodan tikayet etmesi ta• 
bii görülebilir. Fakat bütün vaıtan
datlar da onun gibi musikiden an
lamamıya ve hotlamnamıya mec
bur mudurlar 7 

f - Medeni kanunun 746 ırıc• 
maddesi mucibince malın ve intif8 

hakkı sahibine iadesi icabedip notere 
tevdi olunan borçlar. 

g - Medeni kanunun 830 uncıı 
maddesi mucibince, tapu dairesine ~ 
tırtlması emrolunan rehin senedi bOr· 
cu; • 

h - Medeni kanunun 875 in'ı 
maddesi mucibince üzerinde rehin te• 
sis edilmiş bir alacak borçlu.suııı.ıtl 
resmi bir makama yatırmıya meobıı! 
olduğu borç; , 

ı - Hukuk usulü muhakemeler~ 
. cı 

kanununun 96, 97, 98, 110 ve 111 ın 
maddeleri ile ceza Muhakemeleri ıısı.ı· 
li.i kanununun 349 uncu maddesirıe 

.. . k 1 h" • "} ı.. ... n!<B gore gayrı men u re mı ı e LJG-'" lİ 

kefaleti ve kefili gösterilmesi şel'. 
haricinde verilecek teminatlar ve cıı; 
ğer kanunlar hükümlerine göre aY~ 
şekiller dahilinde teminat vereG 
şahısların tevdiatı; 

ıcıı· 
d - Hukuk usul muhakemeleri. e 

nununun 101 inci maddesi mucib1~~e 
hakim tarafından yedi adle te" 

1
, 

karar verilen nakit ve menkul J<ıf 
metler; 

(Sonu 6. rncı sayfada) 
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İki cevap 

~ranko, gönüllülerin geri çekil
~esı hakkındaki projeyi 45 gün tet
kık ettikten sonra nihayet cevabını 
ve · · nnı§tır. Hatırlardadır lci. Londra 
k~~rg.ma.zlık komisyonunda bir sene 
ınunakaşa ve müzakereye mevzu 
te k'l 'k ş ı ettı ten sonra kabul edilen bu 
Projenin esası şu idi: 

de 1 - .~~r ~.ki ~arafta mücadele e
k n gonullulerın geri çekilmesine 

arar verilmi§ti. 
.. 2 - Bu kararm tatbiki için önce 

gonü.llüler enternasyonal komisyon 
tarafından sayılacaktı. 

3 - Gönüllüler sayım neticesinde 
~a~yY\in edecek miktarlara göre her 
iki taraftan bir nisbet üzere geri Ç&.: 

kilecekti. 
4 - Geri çekilme ameliye...C ba§la

Yıp da bir merhaleye k...dar Hede
dikten sonra Franko',..a.ıı ma:Jiar.ip. 
lik haldarı tanına~tı. 

5 - Fransa t-J muameleyi kolay-
laştn-nıak iç.i- Pirene hudutlarını ka
Prvacakt-. 
~ nıadde ile hulasa ettiğimiz bu 

itilafa. varmak için bü~ devletler 
lonc&a'da bir sene uğra§lnışlardır. 
~ilıayet Almanya ve Sovyet Rusya'
r:uıı da Üzerinde anlatabildikleri pro
Je, İngiltere hükümeti vaaıta.siyle 
~ranko'ya ve ispanyol hükümetçile
rıne tevdi edildi. ispanya hükümeti 
Prensip itibariyle teklifi kabul et
miştir. Franko'ya gelince; kırk beş 
gün beklettikten sonra. verdiği ce • 
"apta teklifi dolayısiyle reddetmek
tedir : : 

1 - Bir defa gönüllülerin her iki 
ta.raftan miktarlarına göre bir ni&
het dahilinde geri çekilmesini Fran
ko kabul etmiyor. Her iki taraftan 
da müsavi miktar geri çekilmesini 
la.lep ediyor. 

2 - Hudutlardakıi kontrolun der
h.ı takviye edilmesini istiyor. 

3 - Deniz yolu ile yapılacak yar
dıı:nm önüne geçmek için yalnız is-
1>anyol limanlarınm değil, gemilerin 
'ııareket ettikleri limanlarm da nıu-
akabeaini talep ediyor. 

4 - Kayıt·sız ve şartsız ve derhal 
mu.har.iplik haklarının tanımnaaını 

istiyOI'. 
S - Bunlardan baıka lüzum gö

receii diğer ihtirazi kayıtları yap
nıak hakkım ela muhafaza ediyor. 

Franko'nun bu cevabiyle karıı
lnazlık projesi §İmdilik suya dü~m~ 
oluyor. Cevabın üzerinde ehemiyet
le durulması ica.beden noktau §Udur 
ki Franko, italyan gönüllülerlnin l.&
Panya'dan ayrılmalarına razı ohnu
Yor. Yabancıların yardımına muh
taç olduğunu itiraf mahiyetindeki 
bu vaziyetle İspanyol milletinin ken: 
diaine muzahir olduğu bakkmdaki 
tddianın telif edilemiyeceği 8..§ikir
dır. 
Diğer taraftan italyan dıı bakanı 

Kont Çiyano'nun son günler z~ın
da Franko'ya yapılmakta olan ıtal -
Yan yardımı hakkında İngiliz hükü
rtıeti tarafından yapılan teşebbüse 
karşı verdiği cevap da İngiliz - ltal
Yan itilafına mugayir telakki edil
nıektedir. 16 nisanda imzalanan bu 
itilafın zımni ıartlarından biri de 
Franko'ya İtalya tarafından yeni 
Yardırn yapılmamasıydı. ltalya, 
F ra.n.ko'nun seri zafer kazanacağını 
Ümit ettiği için bir müddet bu itila: 
ftn §artlarına s-adakat göstenni§tı. 
r akat hükümetçiler tarafmdan baş
lanan Ebre taarruzu üzerine Fran· 
ko nıüşkül bir vaziyete düşer düş
mez, ltalya mahmisine yeniden y~
~llnda bulunmıya baılamıştır. lngı -
hz hükümeti bu vaziyete ltalya Ha
riciye Vekal~tinin nazarı dikkatini 
Celbetmiştir. Çiyano da İngiliz te
§ebbüsünü on beg. gün kadar cevap
aı:ı: bıraktıktan sonra baştan savına 
hir cevap vermiştir. Bu cevap i.ngiliz 
hUkümetinin teşebbüsüne mevzu 
t k · d ~u e§kil eden isnatları te zıp eg • 
bilakis teyit mahiyetindedir. İngiliz 
~a:ı:eteleri bu cevabı, lngiliz-ltalyan 
•tilafına mugayir telakki etmekt~
dirler. Fakat İtalyan hükümetinın 
hu hareketinden 16 nisan itilafının 
~e'l"iyete girmesini arzu eylemediği 
Rtbi bir mana çıkarılmamalıdrr. Ha
kikat ıudur ki ltalya İngiliz • lt~
Yan itilafının derhal ıneriyete gır
bıegini tiddetle arzu etmektedir. Fa
kat Franko'nun kazannıasmı temin 
etnıek arzusu daha az şiddetii de
iildir. Ve ltalya iki şıktan biri~ 
tercih etmek vaziyetinde kalınca ı
kinciyi tercih etmiştir. Yani İtalya 
heın zaferi hem de itilafı istiyor. 
Fakat zafe;siz itilaf ve itilaf sız :ıa
fer §ıklarmdan birini tercih karşı
&ında itilafın arkadan geleceğinden 
eınin olduğu için zaferi tercih e~
tnektedir. Ancak acaba arada bır 
ta.kını tehlikeler kan~ıklıklar çrk
tnıyacak mı? Çü~kü ispanya iıle~~ 
karı~ınazlık meselesi hakkında bırı 
Franko, diğeri de ltalya tara~~dan 
son günler zarfında verilen iki ce
vap, İspanya meselesini, 16 nisan i -
tilafının imzaamdan evelki atmosfer 
icine atmıı bulunuyor. 

A. Ş. ESMER 
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İspanya1da 

Harp gene 
şiddetlendi 

. 23 a a _ Bazı f.rankist 
Valansıya, · · . 

.1 r"nin Alıkante mıntaka-harp geını e ı • . 
d ah.ide.o oldukça uzak hır mesa-

sın as 1 k dd·ım· feden geçıniş oldukları ay e ı ış-

tir. 

Siddetli muharebeler 
94rselon, 23 a.a. - Barselon radyo

sunun neşrettiği bir tebliğe göre,Vil
labla de Los Arkos'un şark cenubun
da düşmanın yaptığı bütün hücumlar 

püskürtülmüştür. 
Estramadura cephesinde, Fuente 

del Arzobisto mmtakasında düşman 
Kaınpillo civarında Rikomalide~'e ka: 
dar ilerlemiştir. Halen burada şıddetlı 
bir muharebe olmaktadır. 

Frankocuların tebliği 
Salamanka, 2~ a.a. - u muw.ı ka

gahın tebliğine göre, E~re mrntak~
srnda düşman büyük bır muva~fakı
yetsizliğe uğraını~tır. . Fr.ankıstler, 
mühim mevziler ele geçırınışlcr ve 
1200 esir almışlardır. 

Tage mıntakasında. frankist kuvet
ler, sekiz köy zaptetmişlerdir. 

lngiliz armatörlerinin 
istedikleri 

Londra, 23 a.a. - lspanya _ile .iş g~
ren ingiliz armatörlerı komıtesı, cıun 
akşam neşrettiği bir tebliğde, fran
kistlere tam muharip hukuku tanın
masının aleyhinde bulunduğunu bil
dirmekte ve Burgos hükümetinin iki 
emniyet limanı tesisi hakkındaki tek
lifinin de filiyatta tatbik imkanı olmı
yan bir teklif olduğunu kaydeylemek

tedir. 

Katnlonya erkanı arasın'da 
Barselon, 23 a.a. - K,',atalonya gene

ralitesi erkanı arasında bazı fikir mü
bayeneleri bulunduğu hakkındaki şa
yiaları bahis mevzuu eden B. Kom
panis gazetecilere demiştir ki 
"- Dostlarımdan bazıları üzerinde 

şahsi nüfuzumu istimal ettiğimi gizlc
miyeceğim. Fakat her halde Katalon
ya generalitesinde hiç bir değişiklik 
yoktur ve bahis mevzuu da değildir. 

Sovyet elrisinin karışmazlık 
meselesi üzerinde temasları 
Londra, 23 a.a. - Sovyetler birliği 

büyük el~i Maiski, bu sabah harici
ye nezaretine giderek Lort Pilimut 
ile görüşmü9tür. 

Burgos hükümetinin gönüllülerin 
geri çekilmesi planına verdiği cevap
la alakadar olarak karışmazlık komi
tesindeki diğer aza ile görüşmelerde 
bulunacaktır. 

Barselon bombaidıman edildi 

Barselona, 23 a.a. - Bu sabah bir de
niz tayyaresi, Barselona'nın şimal sa· 
bilinde Malgara'yı bombardıman et
miş ve ehaliyi mitralyöz ateşine tut
muştur. Aynı tayyare, bundan sonra 
Blanez istasyonunu bombardıman et
miştir. Yalnız bazı maddi zi~anlar 
vukua gelmiş olduğu haber verılınek-
te-dir . 

Sabahleyin üç motörlil dört tayyare, 
Katalonya'nın şimal sahilinde Rozas'ı 
bombardıman etmiştir. 
Tayyare bataryaları, sahilde iki mil 

mesafede Yunlker markalı bir tayya
reyi düşürmiye muvaffak olmuştur. 

Üç alman tayyarecisinden mürek
kep olan mürettebatı kurtarılıp alın-
mıştır. 

Sagonte bombardımanı 
Valansiya, 23 a.a. - Frankist ta!ya

releri bu sabah ti~ defa Sagonte lıma
nını bombardıman etmişlerdir. Atılan 
mermiler, Fredavor adındaki ingiliz 
gemisinin yanına düşmüştür • 

liyötnan dö Veso Pari 

tayyaresi dün hareket ~ili 
Bordo, 23 a a. - Pervanelerinden bi

rindeki bir sakatlıktan dolayı g~çen 
perşembe günü hareket edemıye~ 
"Liyötnan dö V eso Pari" tayyaresı, 
bu 5abah saat 9.45 te Biskaros'tan .ha
reket etmiştir. Tayyareyi baş pılot 
Giyyome idare etmektedir. Ayrı~.a 
tayyarede yedi kişiden mürekkep rnu-
rettebat da vardır. 
Tayyare, Biskaros'tan Lizbon'a ora-

dan Asor adalarına oradan da Nev
york'a ""'idecek ve aynı yoldan dön~
cektir. Bu uçuşun hedefi, yolu pratı~ 
ve ticari bakımdan tetkiktir. Ancak ı
kinci tecrübe uçuşundan sonradır ki 
Sempier dö Miklon ve belki de Ter
növ 'de Ansölez üssünde birer tevak
ku r · ··~iıntilebilecektir. 

Marsilya limanmda dok 
amelesi grevi bitmedi 

FRANSIZ GAZETELERİ 

Hükümetin aldığı 
tamamen tasvip 

kararları 
ediyorlar 

M ar sil ya limanının görünüşü 

Paris, 23 a.a. - Genel iş konfederasyonu idare heyeti, ittifak
la kabul ettiği bir karar suretinde, Başvekil B. Daladiye'nin evel
ki akşam radyoda yaptığı beyanatı şiddetle protesto etmektedir. 
İdare heyeti, kırk saatlik hafta meselesini halkçı cephe milli ko
mitesine tevdi etmeği ve milli komitenin bu işi en çabuk bir suret
te müzakere eylemesini kararlaştırmıştır. 

Kandiye, 23 a. a. - Divanıharp, 29 
temmuz fesadı meselesinde aşağıdaki 
mahkfuniyet kararlarını vermiştir: 

1 - Aristit Mitsotakis, Jc\n Mun
takis, Manusos Vuludakis, Emenuel 
Bakladis idama, 

2 - Emanuel Muntakis, Emanuel 
Mantakas, Östratyadis, Yorgi Lada -
kis müebbet ağır hizmetlere, ' 

3 - İki kişi 20 sene ağır hizmete, 
4 - İki kişi on sekiz sene ağır hiz-

mete, 
5 - İki kişi 15 sene ağır hizmete, 
6 - Üç kişi 10 sene ağır hizmete, 
7 - Üç kişi 4 sene ağır hapis ceza -

sına, 

8 - 24 kişi iki sene hapis cezasına 
mahkfun edilmiş, 25 kişi hakkında be -
raet kararı verilmiştir. 

İlk altı mahkum hakkındaki karar
lar gıyabi olup bir ay zarfında isbatı 
vücut ettikleri takdirde davaları ye -
niden rüyet edilecektir. 

Bu perşembe günü ikinci seriye da
hil eşhasın muhakemeleri rüyet edile-
cektir. 

Filistin' de 
suykastlar 

Kudüs, 23 a.a. - Filistin'de tedhiş
çiler faaliyetlerine devam etmekte
dirler. Dün Tel-Avi-.•'in cenubunda iki 
yahudi omnibüsüne ateş edilmiştir. 
Nesziona civarında iki yahudi öldü
rülmüştür. Akresafat yolunda iki a
rabm cesedi bulunmuştur. Brisan ci
varıRda polisle haydutlar arasında vu
kua gelen bir müsademede dört haydut 
ölmüştür. 

Diğer taraftan, idare heyeti, -
taleplerinde tamamiyle haklı o-
lan Marsilya limanı işçileri ile 
tesanüdü•nü bildirmekte ve li-

Çekoslovakya hal<kında 

man işlerinde askerlerin kulla
nılması keyfiyetini şiddetle pro
testo etmektedir. 

Liman ve dokl.ar mahallesinin 
. te i eri 

Lord 
ra o 

Runsiman ilk 
b. irmek üzere 

Paris, 23 a.a. - Liman ve doklar fe. 
derasyonu sekreterliğinin bildirdiği
ne göre, federal büro Marsilya lima
nındaki anlaşmazlığın hallini istihdaf 
eden hükümet kararnamesi projesini 
reddetmiştir. Delegeler taleplerinde 
ısrar etmektedirler. Bu talepler şun
lardxr .: 

ı - Askeri kıtaların derhal işten 

geri alınmaları. 
2 - Müddetin hitamına kadar bu

günkü kollektif mukavelenin tatbik 
edilmesi, 

3 - Hayat pahalılığı ile ve diğer bü
yük limanlardaki yevmiyelerle müte
nasip bir vaziyette yevmiyelerin fazla 
laştırılması hususunda müzakerelere 
devam olunması. 

Fransız gazetelerinin 
mütaleaları 

Faris, 23 a.a. - Gazeteler, bugün 
yalnız, iki nazırın istifası üzerine ka
binede yapılan değişiklikle meşgul 
olmaktadır. 

Maten gazetesi şu manşeti koymak
tadır : 

"Daladiye, dün tercih ettiği yolu 
göstermiş ve bu yola girmiştir. Mem
leket, kendisini bu yolda takip ede
cektir. ,, 

Jurnal gazetesi diyor ki : 
"Bugünkü nazik enternasyonal kar

şısında, efkarı umumiye, bulunan bal 
suretinin sadeliği ve basitliğini mem
nuniyetle telakki etmiştir. Bu suretle 
ilk hücumu kıran Daladiye, faiyata 
geçmek için kendisini çok kuvetlı bu
lacaktır. 

Belhi, Jur gazetesinde diyor ki: 
Fransa'da, insanlarda olduktan zi

yade hadiselerde bir kalkınma azmi 
vardır ki bu azim her !!ieyin fevkinde· 
dir . ., 

Ordr gaz::tesi, baş makalesinde di
yor ki : 

"DaJadiye, fransızların ancak çok 
ciddi şartlarda işittiği bir lisan kul
lanmıştır. Fransızlar, kendilerine bu 
lisanı kullanan şefe karşı, daima ~efin 
arzu ettiği filiyata mukabele etmiş

tir. Kitleler, halk nazarında Popüler 
olmaktan korkmıyanlara sonunda dai
ma hak verir. Bu keyfiyet. Fransa'da 
söylendiği kadar az değildir. 

Pöti Jurnal gaezteainde Albay La
rok diyor ki : 

Prag, 23 a.a. - İyi haber alan menbalardan öğrenildiğine gö
re, Runsiman heyeti, §İmdiye kadar gerek hükümet gerek Südet 
alman partisi tarafındaın kendisine bildirilen bütün malUma.tı 
telhis ve tanzim eden ilk raporunu bitirmek üzeredir. 

--ı Bu birinci raporda ne 0 t.avsi

A me ri ka ile Meksika 1 yeler" ne de "mü5bet teklifler" 
yer almış değildir. Bu ilk rapo-

arasında bir hadise 
Vaşington, 23 a.a. - Amerika hükü

meti, Meksika reisicümhuru B. Kar
denas'ın Amerika Birleşik devletleri 
tebeasına ait ziraat arazisinin istimla
ki hakkında verdiği notaya cevabını 
Meksika büyük elçiliğine tevdi etmiş
tir. 

Resmi mahfiller bu cevabi notanın 
muhtevası hakkında tam ketumiyet 
muhafaza eylemektedir. Nota, ancak 
Meksika hükümetinin eline geçince 
neşredilecek tir. 

B. Lansbüri 
Bükreş. 23 a.a. - Dahiliye nazırı 

B. Kalinesko, öğle vakti B. Lansbüri'
yi kabul etmiş ve kendisiyle umumi 
idari ve siyasi islahat hakkında gö
rüşmüştür. 

yetin hiç de böyle olmadığı hakkında 
teminat verilmelidir. Mevzuu bahis o
lan ancak ufak ve mahdut inhiraflar
dır. Esasen bundan başka bir şey de 
bahis mevzuu olamaz. Daladiye, baş
ka şeraitte seferberlik emrine benzi
yen bir emir vermiştir. Bu emir din
lenmelidır. Fakat bu emir, işçi sını
fının elde ettiği haklara karşı bir teh
dit mahiyetini almamalıdır. Aksi ~k
dirde, istihdaf ettiği gaye kaybolur. 

Popüler gazetesinde Blum diyor ki: 
"Daladiye'nin bizzat kendisir.in ha~ 

zırladığı güırlükleri Daladiye aleyhine 
istismar etmek arzusunda değiliz. Va
ziyet bunu bize yaptırmıyacak kadar 
vahimdir. Fakat eğer şimdiye kadar 
bilmiyorsa Daladiye'ye şunu ihtar et
memiz lazımdır ki sosyal kanunlarda 
gerilemek ve yahut işçi sınıfına karşı 
başka bir politika takip etmek bahsin
de, sosyalist partisine güvenmemeli
dir.,, 

run istihdaf ettiği gaye, vaziye
ti aydınlatmak ve meselenin e
saslarını vazeylemektir. Bu ra· 
por, ali.kadar iki tarafa tevdi o
lunacaktır. 

Lord Runsiman'ın tebliği 

Prag, 23 a.a. - Lort Runsiman he
yeti, neşretmiş olduğu bir tebliğde, 

bilhassa şöyle demektedir: 

B. Beneş, bu sabah Lort Runsi
man'ı kabul etmiştir. 

Öğleden sonra saat 16 da Runsiman 

heyeti balan, altılar komitesi parla -
manter komisyonu milmessilleriyle 

bir görüşme yapmışlar ve Çekoslo
vakya kanunu esasisi hakkında geçen 
hafta başlamış olan tetkikata devam 
etmişlerdir. 

Siideı partisi kon/ eransı 

Prag, 23 a.a. - Marienbat alman 
südet partisi konferangı, dün gece 
geç vakte kadar devam etmiştir. Neş -

redilen bir tebliğe göre, B. Henlayn, 
südet mıntakalarında beş gün sürecek 

bir seyahat yapacaktır. Çarşamba gü
nü başlıyacak ve pazartesi gilnü bite
cek olan bu seyahatin maksadı mahal
li slidet partisi teşekküllerinin tefti
şidir. 

lngiltere ataşemiliterinin ve 
konsolosunun tetkikleri 

' 
Celôl Bayar'm nv.tku 
KUR.UN'dıa B. A<&an Us, Ba.rdci

l~in lzmir fuvarmı açor-ken söy -
lediıkleri nutuk üzerinde durarak, 
bu nutukla m· etin ea salahiyetli a
ğızdan iş.iderek bir huzur ve fer.ah 
duyduğu kalkınmamıza ait rakam -
ları tahlil ederek diyor ki : 

Şimdi B~vekilimizin ağzından 

dinlediğimiz bu rakıımlar üzerinde 
biraz dütünelim: 1927 senesinden 
1936, 1937 aenesine kadar geçen do
kuz, on yıllık bir devre içinde mem
leketimizde yalnız teşviki sanayi
den i&tifade eden müesseselerin is
tikballeri en aşağı 200 milyoıa lira 
derecesinde artmış bulunuyor. Aca
ba son senede milli sanayi müessese
leri tarafından istihsal edilerek ge -
ne memlekette sarfcdilen bu iki yüz 
milyon liralık mal şimdiye kadar ha
r.içten ithal edildiği halde hüküme -
tin sıkı gümrük himayesiyle artık 
ithaline imkan kalmıyan ecnebi ma
mulatınm yeTini mi almıştır? Eğer 
böyle olsaydı memleketimize hariç
ten ithal edilmekte olan ecnebi m.al
lannm &<>n dokuz, on yıl içinde iki 
:1üz milyon liraya ya.km eksil~ ol -
ması lazım gelirdi. Halbuki halciıkat 
hiç de böyle değildir. 

Zira gene B. Celal Bayar bize ra -
kanılarla gösteriyor ki 1932 senesin
de Türkiye'ye hariçten ancak 86 
milyon liralık mal girmitken 1&37 
sene&inde bu rakam 114 milyon li -
raya yükselmi~tir. Bu maliunata gö
re ııon on sene zarfında Türkiye'de 
dahili sa.nayiin inki~fı neticesi ola -
rak iştihsal edilen iki yüz milyon li -
ralrk fazla iatihsal miktarı tama
men halktaki ~tira kabiliyetinin ar
tışını gösteren bir kalkınma eseri di
ye kabul etmek lazım gelir. Daha 
doğnuu Bqvekilimizin dediği gibi: 

- Bu hadisenin manası: y~i ha
riçten memlekete olan ithali.t ile 
beraber dahildeki milli sanayi istih
sallerinin artması, fazla olarak 
memlekette satılmnmış ve stok kal • 
mış bulunmaması ekonomi saha&m -
da milli kalkuımamızın en bariz bir 
delilidir.,, 

Muhterem hükümet reisi memle ~ 
ket ve millet hesabına iftiharla kay
dedilecek olan bu hakikati böylece 
meydana koyduktan sonra milli a.a
nayi siyasetimizin isabetinden vak -
ti'y\e ~üphe edenlere gÜze\ bir ce
vap veriyor. Hakikaten evelce "Für
kiye'de sanayile§llle hareketinin zi -
ra.atimiz için bir zarar olacağIDI id
dia edenler vardı. Bu türlü iddiala -
rın bo§luğu işte on senelik tecrübe 
neticesinde filen anlqılmqtır. Milli 
sanayÜmizin mazhar olduğu ~af 
yanında ziraatimiz zarar görmek 
şöyle duraun, bilakis daha fazla bir 
tekamül göstermiıtir. Bu suretle sa
nayi ve ziraat denilen istihsal ıube
lerini ayn ayn değil, bir kül olarak 
ele almaktaki isabet bir kere daha 
sabit olm~tur. Bu siyuetin hayırlı 
bir neticesi olmak üzere devlet büt
çemizin yekunu bu sene 250 milyo
na yükselmiştir. Bu seneki zirai is
tihaalatımızm geçen seneye nisbetle 
yÜzde on beş ile yirmi nisbetinde 
fazla olacağı hakkındaki tahminler 
ise gelecek seneye ait ümitlerinıizi 
haklı olarak kuvetlendirmektedir. 

Maslak faciasmm muhakemesi 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Gazeteci 

arkadaşlarımızdan Tahir'in ölUmü ve 
diğer beş kişinin yaralanmasiyle neti
celenen Maslak otomobil kazasının 

muhakemesine bugün de devam edildi. 
Yaralılardan Nihat'la elektrik şube 

müdürlerinden Osman Kemal dinlen
diler. Müddeiumuminin mütaleasını 
serdetmesi için muhakeme başka güne 
kaldı. 

İstanbul' da bir cinayet 
İstanbul. 23 (Telefonla) - Bu sabah 

Beyoğlunda Kurtuluşta arnavut Man-

sur isminde bir seyyar satıcı karısı 

Herma'yı elinden aldığı için Seyit is
minde gene seyyar bir satıcıyı taban
ca ile öldürmüştür. Katil kaçmak is
temiş fakat derhal yakalanmıştır. Ya
rın adliyeye teslim edilecektir. 

Bir Romen mali 

heyeti memleketimizde 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Roman-

"Ba§vekil, bu küçük hadiseye ehe
miyet vermiyerek yolunda devam et
mekte tamamiyle haklı bulunmuştur.,, 

Övr gazetesi, baş makalesinde daha 
ziyade ihtiyatlı davranıyor ve diyor 
ki: 

J' aziyet biraz r.dııruldıı 

Paris, 23 a.a. - B. Daladiyc"nin be· 
yanatından sonra bugün, vaziyet, sos
yal bakımdan hiç olmazsa Paris mın
takasında çok sakin kalmıştır. Hiç bir 
mıntakada ne kısmı ne de sembolik 
grev yapıldığına dair bir güna malCı

mat alınmamıştır 

Prag, 23 a.a. - İngiltere'nin Çe
koslovakya'daki ataşemiliteri ve Prag. 
daki konsolosu, Moravya'da Jihlava' -
ya gitmişlerdir. Jihlavag Moravya'da 
alınanlarla meskun ufak bir mm taka -
nın merkezidir. İngiliz diplomatları, 
buradaki çekoslovak makamları ve sü
det partisi mümessilleriyle görüşmüş
ler ve bu adacığın ekonomik ve poli
tik vaziyetini tetkik eylemişlerdir. 

ya'nm eski maliye nazrrlarmdan profc

Alman askerlerinin manevrası sör Volevcsko'nun reisliğindeki mali-

"Başvekilin nutkuna istifa eden iki 
nazır tarafından verilen tefsirin doğ
ru olabileceğinden korkanlara vazi-

Prag, 23 a.a. _ Çeteka ajansı, al- ye heyeti bugün şehrimize gelmiştir. 
man kıtalarının Bohemya'nm şimalin- Heyet bir iki güne kadar Ankara'ya gi 
de manevra hareketlerinde bulunduk- derek türk - romen ticari mi.ınase
larına dair bazı Prag ve çekoslovak betlerinin inkişafı yolunda alınacak 

gazetelerinin verdikleri haberleri ya - tedbirler etrafında alakalı makamlar-
lanlamaktadır. la temaslara ba,lıyacaktır. 
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Eğer bakanlıklarda ucuz bir 
memur lokantası kurulursa .. 

Ki buna imkan da vardır 
Maaşı az olan memurlarımır· büyük bir 

dertten kurtulmuş olacaklardır 
A nkara için "memur şehri" di

yenlere; diğer vilayetleri -
mizde halk hizmetlerinde vazife al -
mrş vatandaşların sayıları göz ö
nünde bulundurularak; hak vermek 
lazımdır. Şu rakamlara bakınız: An
kara şehrinde umumi idare tabiri ile 
vaıotflandırdığımız Administration 
publique'de çalışanların sayısı 16.539 
erkek, 682 kadın olarak 17221 dir. 
Bu rakama, adliye ve hukuki yar
dım işlerinde çalışan 673, demiryol
larında çalışan 654, tramvay ve u
mumi otobüslerde çalışan 68, posta, 
telgraf ve telefonda çalışan 540; 
nakliyat, seyahat acenta ve idarele -
ri, dahil değildir. 

"Umumi idare" çerçevesi içine 
giren 17221 nüfus, kısaca "memur" 
adını verdiğimiz vatandaşlardır. 

Hiç bir vilayette bu rakam, umu
mi nüfusa nisbetle, bu kadar çok 
değildir. Mesela nüfusu, Ankara'dan 
beş misli fazla olan lstanbul'da, me
mur sayısı, Ankara'nın dörtte biri -
dir. Büyük bir vilayetimiz olan Ay
dında umumi idarede vazife alan 
vatandaş sayısı 671 dir. 

Ankara'ya memur şehri diyenler. 
bu büyük rakam farkına dayanarak 
bu teşhisi koymuşlardır. 

O halde ? 

M adem ki Ankara bir memur 
şehri hiç olmazsa memur 

sayısı itibariyle rakipsiz, bir şehir -
clir. O halde başşehrin nüfu:.unun 
hemen hemen beşte birini kendi 
çevresi içine alan bu iş sahiplerinin 
kendilerine has olan ihtiyaçları, ar
zulan ve kendi huzurları için gör
mek istedikleri tesisler vardır. Bil
hassa "memur" adını verdiğimiz bu 
yirmi bin ankaralımn; kazançları, 

hayat şartları, telakkileri, ve tek ke
lime hlinde yaşayı§lan arasındaki 

büyük fark, onları belli başlı bir 
mevzu olarak karşımıza çıkarıyor. 

Evela memurların kazançları ara
sı.nda büyük farklar vardrr ve asıl 

üzerinde dikkatle durulması lazım -
gelen meseleler, yirmi bin rakamı 

arasında en yüksek sayı kazancı 

- mesken zammiyle birlikte - aylık 
geliri 100 liraya kadar olan kısma 

aittir. Bundan dolayıdır ki, Ankara
da memurlarm hayatını tanzim ve 
onları daha neşeli, daha rahat, daha 
kolay ve ucuz bir hayata kavuştur
mak meselesi bahis mevzuu olunca, 
ilk hatıra gelecek olan tip, kazancı, 
60 - 100 lira arasında olanlardır. 

Çünkü bu haddin yukarısına çıkan
lar, tedbirlere lüzum kalmadan, 
kendileri içim az para alanların ya • 

Yazan: 

Cemal Kutay 
pamadıklarıru temin edebiliyorlar. 

İki ana iş : 

A nkara'da memur ve onun ha
yatı hatıra gelince, ilk ola -

rak karşımıza çıkan ana mesele, 
şüphesiz ki, onun başını sokabile
ceği yuvasıdır. Evi ... Bu hatta da -
ha geniş düşünelim: Bu evin mül
kiyeti ona ait olmasın, fakat o, ek
meğinden, en zaruri masraflarından, 
en tabii ihtiyaçlarından keserek 
ödenmez kira vermekten kurtulsun. 
Şu rakamlar, birçok defalar tek

rarlamış olmamıza rağmen, Anka
ra'ya ait her bahiste o kadar iddia 
ve yer sahibidir ki, onlara temas 
etmeden doğru bir netice çıkarmı
ya imkan yoktur: Başşehirde 36447 
evli erkek vardır. Her evli erkeğin 
- normal şartlar altında - hayat ar
kadaşı da yanında bulunacağına gö
re 36447 de evli kadın bulunması 15.
zım dığil mi? Hayır! Ankara'da an
cak 19916 evli kadın vardır. Ve ge
ri katan 17 binden fazla aile kadı -
nı; oturacak yer olmaması yüzün -
den, mesken buhranı olmıyan ve 
dolayısiyle alakası bulunan diğer 
yurt köşelerinde oturuyor. Ve eşin
den ayrı düşenlerin çoğu, az ka -
zançlı memur karılarıdır. Şu basit 
görünen hfidiseye dikkat ediniz: 
Bir umum müdürlükte çalışan evli 
12 küçük maaşlı memurdan beşinin 
ailesi memleketlerindedir. Geri ka
lan 7 sinden ancak ikisi, biri arka 
Cebeci'de, diğeri Dağ mahallesinde 
oturabilmektedir .Son kalan dör -
dünden ikisi ankaralı ve yerlidir, 
diğer ikisinden birisi bir akrabası, 
diğeri babasiyle birlikte oturmakta-
dır. 

Halbuki şu iki şey, başşehrin is
tikbali için, bir idealimizdir: Bol 
nüfuslu kalabalık Ankara... Daha 
mamur ve boş olan etrafı mesut aile 
yuvalariyle dolmuş olan Ankara ... 
Şimdi, evinden ayrı yaşıyan 17 bin 

aile kadınının Ankara nüfusu için 
ne büyük bir kazanç ve ev sahibi 
olmak imkanını bulan memurun ku
racağı binlerce evin Ankara için ne 
farklı bir dekor ve hayat kaynağı 
olduğunu düşününüz. Bahçeli evler 
Kooperatifinin ev sayısı ancak 
170 olan mahallesi bayındır Yeni~e
hir ile yeşil Çiftlik arasındaki gön
lü karartan sarı ve boş manzarayı 

kapadı. Bir de bu 170 rakamının ö
nüne iki sıfır daha koyarak onu yüz 
misli büyütün üz: Çünkü Ankara
daki bütün ev ve apartımanların sa
yısı 17372 dir ve bı.i ihtiyacın ancak 
yarısı'drr ... 

Ufak memur, daha çok şehirde 
veya Bakanlıklar mahallesine şehir 
kadar uzak olan Cebeci ve çevresin
de oturur. Yenişehir'deki konforlu 
ev veya apartıman kirası onun ödi
yemiyeceği kadar pahalıdır. İşte bu 
vaziyet, bugün üzerinde duracağı -
mız ve onun için ikinci bir ana iş 
olan meseleyi meydana çıkarıyor: 
Yemek meselesi ... 

Göze batmayan mesele : 

Bazı işler vardır ki, birden bi
re göze batar ve bütün fi -

kirler, onun halliyle meşgul olur. 
Bazı hadiseler, binleri, on binleri 
yakından alakalandırır. Mustarip 
eder, fakat nihayet, yalnız o alaka
lıların iç hayatlarına temas ettiği 

için bir iç - dert halinde yaşar ... 
Her sabah Yenişehir'deki devlet 

sitesine işinin başına gitmiye mec
bur olan ufak memurun öğle yeme
ği meselesi bu tip işlerdendir. 

Şehirdeki Başvekatet, Maliye 
ve Maarif vekaletleri hariç, 8 veka
let Yenişehir'dedir ve bunlar, me -
mmurları en çok olan vekaletlerdir. 
Yenişehir'de vazife gören memur 
sayısı, vasati bir hesapla, beş bini 
çok aşmaktadır. 

Bu binlerce memurun, büyücek 
bir lokantası olmıyan Yenişehir'de 
öğle yemeklerini nasıl yediklerini 
hiç merak ettiniz mi?. Bu memur-
larımız için en büyük dertlerden bi
ridir ve ev meselesinden sonra on
ların hayatında yer alan ikinci ve 
halli çok güç olan, fedakarlık isti
yen bir iştir. 

Şehirde oturan bir memurun her 
gün öğle yemeği yemek üzere evi
ne gidip geldiğini düşününüz: Öğ
le tatili bazı devlet dairelerinde bir, 
bazılarında bir buçuk saattir. - Yaz 
mevsimi dolayısiyle yaz aylarına 
mahsus olmak üzere devam eden ve 
15 eylCılde bitecek olan mevsim me
saisi müstesna olarak. - Bu müddet 
zarfında evine gidip yemeğini ye
dikten sonra dönmek için Bakan-
ltıklar mahallessi - şehir arasındaki 

dört kilometrelik mesafeyi yürüye
rek gidip gelmek çok güçtür. Bil -
hassa kışın soğukta ve yazın sıcak
ta bu bir derttir. Otobüse binmeyi 
tercih eden memur yirmt. kuruş o
tobüs parası verecektir. Sabah ve 
akşam için de aynı parayı verdiğine 

göre günde yalnız kırk kuru:;; na.kil 
masrafı ödemi ye mecbur kalıyor de
mektir. 70 - 80 lira alan bir memur 
için değil, 100 - 120 lira alan bir 
memur için bile bu mikdar, ancak 
meoburiyet dolayısiyle ödenen bir 
paradır. 

Bir de, bir yandan evi şehirde o
lan bu küçük memurun öğle yeme
ğini Yenişehir'de yemek mecburi -
yetinde olduğunu düşününüz: Ya 
beraberinde yiyeceğini getirecek, 
ya bazı vekaletlerin altındaki lo
kantalardan birinde yiyecektir. Be
raberinde ve ekseriya sandüviç, yu
murta, köfte gibi kuru şeylerden 

ve nihayet bir güzel sefer tası için
de getirilen yemekle, günde asgari 
sekiz saat çalışan bir vücudun lü -
zumlu kaloriyi alabilmesine nasıl 

imkan vardır? Vekaletlerin alt kat
larında işliyen lokantalardan birin
de yenecek bir yemek de 45 - 50 ku
ruştur ve ufak meur bu paramyı ö
deyemez. 

Bir memurlar lokantası 

Dünyada neler oluyor 

Bahçede uyku çeken 

havadan gelme misafir 
Fransa'da, Amyen şehri civarında 

bir adam sabahleyin yataktan kalk
mış, bahçesine çıkmış. Bir de ne gör
sün: Bahçenin ortasında büyük ve yu
varlak bir şey şişip duruyor. Adam 
birdenbire şaşalamış. Gözlerini oğuş
tururken kendi kendine: "Acaba ka
baklaroan birisi bir gecede bu kadar 
büyümesin!" Diye düşünerek, gözle
rini açmış bir daha bakmış. Hayret e
dilecek şey değil mi: BAhçenin orta -
smdaki gördüğü şey büyült bir balon. 
Hemen o tarafa dogru yür~ş. Bir 
de ne baksın adamın birisi yer<h. uza· 
nıp hareketsiz bir halde yatıp duı-'4-
yor. Adamcağızın balonun sahibi öl
müş diye ödü koymuş. Fakat ayak se
sinden birdenbire uyanan bu vakıtsiz 
misafir ev sahibine gülmüş: 

- Sabahlar hayrolsun, demiş, ben 
neredeyim? 

- Amyen civarında Atis'de benim 
bahçemin içindesiniz. 

- Sizin bahçede ne güzel uyku çe
kiliyor 1 

Misafir ev sahibine semayı göste

rerek: 
- Ben şuradan indim, demiş. 
Meğer adam fevkaliide balon merak-

RADYO 

Ankara : 

Ög~le Neşriyatı : 
14.30 KarJ_sık 

neşriyatı - 14.SO Plakla türk musılt• 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberlcfl 

Akşam Neşrivatı : lS.30 pıi\ 
riyatı (Dans) - 19.lS Turk musikısi ( 
bule) - 20.00 Saat ayarı ve arapça ııc 
- 20.lS Türk musıkisi ve halk şar 
(Haluk Recai) - 21.00 Konferans: 
Vefik Vassaf) Sıhi konuşma - 21.15 S 
yo salon orkestrası: 1 - Goloridge Ta 
Afrikanisch Suitc. 2 - johannes :Br 
Ungari Seher Tanz No: ı. 3 - Bortkic1 

Cavette - Gaprice. 4 Robert Stolz: B 
sera Signorina - 22.00 Ajans haberi 
22.lS SON 

İ~tanhul : 

Öğle Neşriyatı 
ı2.3o Plakla 

musikisi - 1'2.SO Havadis - 13,0S l' 
ı\i.rk ıııusıkisi - 13.30 Muhtelif plak ıı 
yatı - 14 Son. 

Akşarn t:J!riyatı : - ıs.3o Plakla 
musikisi - .19.15 l<..~ferans: Fatih bal 
namına - Vıldnn Aııır (Sporlar gen 
cukları ı;ıasıl yetiştirelim, _ 19.ss S 
haberlcrı - 20.00 Saat ayan ' Grcn\TİÇ 
satancsinden naklen - Faide ve .,kıı.dl 
tarafından türk musikisi ve halk 
- 20.40 Hava raporu -20.43 Ö Ömtf 
Dogrul tarafından arapça soylev -
Saat ayarı: Bedriye Tiızün. Şan stüôf 
kestrası refakatiyle - 21.30 Vedia F• 
arkadaşları tarafından türk musikisi ,,c 
şarkıları - 22.10 Müzik ve variyete 
pebaşı belediye bahçesinden naklen_. 
Son haberler ve ertesi günün prograıııl 
23 Saat ayarı: SON. 

F akat Ankara, yiyecek içecek 
bakımından ucuz bir şehir -

dir. Eldeki rakamlar gösteriyor ki, 
bilhassa bu sene içinde Ankara h
tanbul'dan daha ucuz bir şehir ol -
muştur. Gerek İstanbul, gerek An
kara ticaret odalarının beş nüfuslu 
ve vasati gelirli aileler için hazırla
dığı hayat endekslerinde Ankara ile 
İstanbul arasında yiyecek ve içe -
cek maddelerindeki fiat farkları, 

Ankara lehine olarak gittikçe ka -
panmaktadır. 

lısr imiş . Bu 34 üncü uçuşu imiş. Ge- A vrupa : 
ce geç vakıt bu civara gelmiş. Gidece-

Bu şartlar altında ankaralı me -
mur niçin bir sandöviçle öğle ye -
meğini geçirsin veya niçin yüksek 
bir para ödeyerek yemek yesin? 
Onun için meseleyi ucuz memurlar 
lokantaları şeklinde halletmek daha 
akla yakın geliyor. 

Bu işin çok müsait safhaları da 
vardır ve o kadar müsait imkanlar 
mevcuttur ki, bunları gözden ge -
çirdikten sonra, az maaşlı memura 
rahat bir yemek yedirmemenin bir 
günah veya kayıp olacağına inan
mamak elden gelmiyor. Bakınız: 

Her vekalette bu ihtiyaç düşünüle
rek yemek salonları yapılmıştır, 

hava gazı vardır, mutfak tesisatı 

mevcuttur. Bazı vekaletlerimizde 
demirbaş eşyası bile bulunuyor .... 

Bütün bu lınl<Anların yanma, bir 

de, ucuz ve iyi yemek yemeye has
ret çoken binlerce müşteri ilave e
diniz: Bu zamanda gerçekleşmesi 

bu kadar kolay olan bir mevzu, hat
ta bir ticaret mevzuuna kolay ko
lay rastlamak mümkün müdür? 

Bakanlıklarda açılarak memurla-

ği yer çokmuş. Etrafı çevrili bulunan 

bu bahçenin içine inip sabaha kadar 
huzur kalple uyumuş. 

Dünyada ne kadar 

demiryolu var ! 
Dünyadaki demiryollarının uzun -

luğu 1840 senesinde 7.679 kilometre 
kilometre idi. Nil ve Ren nehirlerinin 
mecmu uzunlukları kadar. 

Yirmi sene sonra bu yekun 108.000 

kilometreye ~ıkmıştır. Bu mesafe 
dünya muhitinin iki buçuk mislidir. 

Tekrar yirmi sene sonra yani 1888 

de 372.000 kilometreye varmıştır. Bu 
mikdar ise dünya ile ay arasındaki 

mesafenin iki mislidir. 1920 senesin
de 1.160.000 kilometre, yani Hattıüa
tüva tulünün 29 mislidir. 1935 de 
1.329.460 kilometreyi yani güneşle 

dünya arasındaki mesafenin 28 de bi
rini bulmuştur. 

Bir reklôm usulü 
Paris'teki talebe mahallesi olan Kar-

runızın en büyük derdini hallede • tiye Laten'de bir otelci yeni bir pan

cek olan böyle ucuz lokantaları kim siyon usulü bulmuştur. Bir gün için 
tesis etmelidir? Belediye mi, me _ 28 frank, ikinci gün için 16 frank 80 

murların aralarında yapacakları bir 
kooperatif mi, yoksa münasip mü
teahhitler mi? ... 

Rakamlarla üzerinde tetkikler 
yaparak ve alakalılarla konuşarak· 
bu mevzu üzerine tekrar dönece • 
ğiz. Hadise kısaca şudur: Ve kal et

lerde çalışan ve çoğunun maaşı pek 
yüksek olmıyan memurlarımız; yol 

yürümiye veya nakil parası vermi -
ye katlanmadan ucuz ve temiz yemek 
bulabilirlerse büyük bir dertten 
kurtulmuş olacaklardır. 

santim, üçüncü gün 11 frank 20 san
tim para alıyormuş. Bu suretle orada 
bir gün kalan bir adam, bir daha çıka
mıyormuş. Bir fransız gazetesi bu a

dama şöyle bir akıl öğretiyor: "Bu
nun daha iyisi ilan vermektir, diyor, 
on beş gün kalan ilk sekiz günde her 
giin 50 şer frank vereceksiniz, mütea
kip günlerde hiç bir şey vermeyin, hat

ta yemeniı: içmeniz de benclc:n olsun." 
De diyor. 

Her ne kadar yevmiye 25 franga ge
lir ama ilk bakı§ta insan aldilnır. 

OPERA VE OPERETLER : 14.10 
yana - 19.30 Droytviç, Sofya, Prag ıı 
20.lS Frankfurt - 21 Roma - 24 f 
furt. 

SENFONİ VE ORKESTRA KOJ'1S 
LERİ : 14.ıO Laypzig - ıs.ıs Bresi• 
19.lS Hamburg - 20.15 Frankfurt -
Prag il. - 20.30 Strasburg - 20.45 P V 
viç - 21 Prag - 22 Varşova - 22.15 
senburg - 23 Kopenhag 

ODA M0Zlôt : 17 Brüksel - lS.20 J.İ 
zig - 20 London • Recyonal. 

SOLO KONSERLERİ : 14.10 fli' 
sun II. - 15.lS Alman istasyonları - l 
Sarbrük - 17 Berlin - 17.lS Roma"' 
Brüksel 11., Alman istasyonları - ~ 
Königsberg, Var~ova - ıs.ıs HambU 
ıs.25 Münib - 18.40 Droytviç - 19 S 
lav, Köln, 
NEFESLİ SAZLAR : 11.05 Prag "" 

Breslav, Danzig, Köln, Laypzig - " 
Melsingfors - Lnhti. 

ORG MÜZİÔİ: lS.30 Köln -21.10 si 
münster - 22.10 Millino. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav- 6.30 ll 

lav, Köln - 8.30 Breslav, Franfurt, r.1 11 

- 10.30 Hamburg. Viyana - 12 Sarb 
Ştütgart - 13.ıS Breslav, Köln, Münjlı~ 
14.10 Frankfurt - 14.15 Berlin - l 
Hamburg - 16 Breslav, Hnmburg, ı-1 
rig, Münib, Stütçnrt, Viy na - 18 BtfJ 
Sarbrük - lS.30 Frankfurt - 19 La)'l"' 
Ştütgart - 19.15 Alman istasyonları~ 
Kopenhag - 20.10 Breslav, Köln, Leyr. 
Ştütgart - 20.15 Alman istasyonları-;~ 
Hamburg, Viyana - 23.30 Alman ır 
yonları - 24 Münib. 

HALK MÜZİÔİ : 11.30 Ştütgart-" 
Ştütgart. 

DANS MÜZİÔİ : 14.10 Viyana. 

Kazan~ Vergisi 
ve 

Tatbikah 
3470 numaralı kanunu da ihtif 
etmek üzere en son hükümler' 

göre yazılmıştır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 büyük sayfa, fiatı 3 lirad 
Haşet şubelerinden, diğer kitll.f" 

çılardan arayınız. 

- Zannedersem o ana mahsus bir sebep de var
dı. Sedire uzandığım vaziyette ba§rm pek &§ağıda 
idi. Cigara yakmak için ba§ımı kaldırıyor ve he
men indiriyordum. Bu vaziyet kabusa bilhassa pek 
müsaittir. Muhayyel §ekiller ve sesler görmek ve 
işibnek için hazan ha§ a~ğı yatmak yeter. Bunun 
içindir ki yavrum size bir uzun ve bir de dört kö
§e kocaman yastıkla yabnanızı tavsiye ederim. 

GOLONC HiKAYE 
Dua eden papas, mihrabın aağında, alçak 

okuyordu: 

- Nolumus autem vas ignarare lratres de dor
mientibus, ut non contristemini, aicut et caeteri 
qui spem non habeııt. 

Nantöy gülmeğe baıladı. 
- Öyle ise annem gibi!. .. Şahane f 
Sonra baıka hir fikre geçerek: 
- Sokrat, ~ .. l::ına söylesenize: Ba~ka birini 

göreceğiniz- uedcn l:n pis herifi gördünüz? On· 
dan bir e~i -..iralamış• .nız, ve artık onu düşünmü

yordunuz. Bı·~·j•,.atf':ı . uhaf §ey. 

- Baıkasını görmeyip de bunu neden gördüğü

mü benden soruyorsunuz. Size bunu söyliyebil
mek cidden güçtür. Ekseriya samimi dütünceleri
mizle münasebattar olan kabuslar, nazarnnızda 
onların hayalini temsil eder: Bazan da bunlarla 
hiç bir veçhile alakalı olmayıp bize büsbütün ba§
ka bir simayı gösterirler. 

Trüble hayaletlerden korkmaması için Nantöy'e 
tekrar nuihatlar etti: 

- Ölüler geri gelmezler. Bunlardan biri size gö
rünecek olursa zihninizdeki bir hayali gördüğü

nüzden emin olunuz. 
Nantöy aordu: 
- Ölümden sonra hiç bir ıey mevcut olmadığı

nı bana temin edebilir mis.iniz? 
- Yavrum, Ölümden sonra, sizi korkutabilecek 

hiç bir §eY mevcut değildir. 
Nantöy kalktı, küçük çantasını ve rolünün müs

veddesini aldı, elini doktora uzattı :, 

~==========================-30-~ 

Yazan: AN ATOL f'RA.NS 

- Siz hiç bir §eye inanmıyorsunuz, Sokratcı-

ğnn. 

odasında alı-Doktor onu bir müddet mabeyn 
koydu, kendine bakmasını, sakin ve heyecansız 

ya~masmı, dinlenmesini tavsiye etti. 
- Sanatımızda bunun kolay olduğunu sanıyor

sunuz! .. Yarın Fuayyede bir provam, sahnede bir 
batka provam, bir elbise provam var. Bu akşam 

oynuyorum. Ve İ§te bir seneden beri bu hayatı sü-
rüyorwn. 

x 
Kubbelerde duaların yükselmesine tahsis edil

mi§ büyük boşluk altında insanların renk renk sü
rüsü, koyunlar gibi, biribirine giriyordu. 

Etrafı aydınlatılmı§ ve üzerine çiçekler serpil
mi§.musallanm önünde hepsi mevcuttu: Dürvil, ih
tiyar Mori, Dölaj, Vikar, Destre, Leon, Klim, Yal -
ro§, Aman, Renyar, Pradel, Romiyyi, ve rejisör 
Marsjey. Kadınlar da hep beraber orada idiler: 
Madam Ravo, Madam Dus, Elen Midi, Düveme, 
Her§el, Falanpen, Stella, Mari - Kler, Luiz Dal, 
Fajet, Nantöy canlı mersiyeler gibi diz çökmüş ve 
siyahlar giyinmi§lerdi. Aralarından bazıları dua 
kitaplarından okuyorlardı. Ağlıyanlar vardı. Hep 
arkad&flarmm tab· ·· ··11a hiç olmazsa sah,.· ">ğuğu 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

ile kızarmış göz kapaklarını ve sararmı§ renkleri
ni arzediyorlardı. Gazeteciler, aktörler, piyea mu
harrirleri, tiyatro ile geçinen bu &anatkarlarm bü -
tün aileleri ve bir meraklı kalabalığı miberi doldu
ruyordu. Hanendeler, Kiriye Eleison'un acıklı fer
yatlariyle bağırıyorlardı. Papas mihrabı öpüp hal
ka doğru döndü ve : 

- Dominus vobiscum, dedi. 
Romiyyi oradakilere göz gezdirip: 
- Şövaliye'nin cenazesine epeyce kalabalık gel

miı, dedi. 
Fajet : 
- Luiz Dal'a bak, dedi. Yaslı hali almıt olmak 

için siyah kauçuktan bir muşamba giymif. 
Pradel ve Konstanten Mark'la birlikte biraz ge

ride duran doktor Trüble alçak sesle, adeti veçhile 
ahlaki tefekkürlerine devam ediyordu : 

- Dikkat ediniz, dedi. Mihrapta ve tabutun et
rafında, mum yerine, bilardo sopaları Üzerinde 
küçücük kandiller yakmıılar, ve bu suretle de Al
lah'a adi cins zeytinyağı arzediyorlar. Mabette ya -
§ıyan dindar adamlar itte böyle, tannlarma karşı 
ufak tefek yalancılıklar etmiye her zaman temayül 
göstermitlerdir. Bu mü§&hede benim değil, zanne
deroem, Rönan'ı.ndır. 

Durvil, Romiyyi'den aordu : 

- Floranten rolünü kim alıyor ? 
- Renyar: Bu rolde Şövaliye'den daha kötü ola· 

maz. 

Pradel, Trüble'yi kolundan çekti : 

- Doktor Sokrat, alim sıfatiyle, fizyolojist sıfa -
tiyle, ruhun ölmezliğine dair ciddi imkansızlıklar 
görüp görmediğinizi bana söylemenizi rica ediyo • 
rum. 

Bunu ondan, §&hsi malumat almıya muhtaç fa~· 
la i§ güç sahibi ve ameli bir adtmı gibi soruyordu. 

Doktor Trüble : 

- Aziz dostum, Sirano'nun kuşu bu hususta ne 
derdi, §Üphesiz bilirsiniz. Sirano dö Berjörak, bir 
gün, iki kuşun bir ağaç Üzerinde konU§tukların• 
i§itti. Birisi §Öyle diyordu: "Kuşların ruhu ölrne~· 
dir. Öteki cevap verdi: - Bunda §Üpheyc ınaha1 

yoktur. Fakat akim almıyacağı şey ne gagal3· 
rı, ne tüyleri olan. kanatsız, ve iki ayak üzerinde 
yürüyen mahlukların, ku§lar gibi, ölmez bir ruha 
malik olduklarmı zannetmeleridir.,, 

Pr.-del : 

- Bu ergununu dinlemek de bana dindallCıll dii· 
§i.İııceler veriyor. 

- Requiem oeternam dona eis, Dominc. 

(Sonu vwr.1 
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Kedinin tuvaleti ... 
Bayanların el çant.alanndan küçü· 

ciik pudra kutularını çıkararak ,.üzle
rinin pudra&ını ıık uk tazelemelerini 
kedilerin - misafir geleceğini haber 
•ennek için • ön ayaklarından biri1le 
rizlerini, sözlerini temizlemelerine 
benzetenler varaa da, bence, onu bu· 

Nasyonal sosyalizm seff erini 11 Gön icvid 
yetistirmek i(ill kurulan mektep ~OD~[ii~EE~ 

"1---L Lt- p .. ...,.....tll'. ....... • 
Y-- ..- . . l• peJa•zhria Haçlı aeferleri eanuında Tö- 1 karıımazlık politikaaı ve.ileaiyle 
en ....... ~ ,_.... dilaizleri eli· tonya fÖY&lyeleri yararlık- Günün politik meseleıeri ----...~ beynelmiW münuebetler üzerinde 
•-:..:rleria ar-4 

,. 
11 

• • 1 kabilincl _, ~__._ . • ...,. kul',....... oım.- !arı " imanları uirunda fedaklr- yapabileceiı tw er en, ya-
le .. u:.:-;:ı~ mir'i" 1anmct., üfi- lıkları ile ,c>hret almıflardL N•yo- y F 1 D 1 b but Macariltan'm ail&hl•nmaaı ne -
...... - 9'a7- _ ...... aldan~· nal 909yaliat Almanya'aı eeki bir.. azan : oryan e or vinden ainirleri geren, zihinlerde 
......!.t.L-l:ı-&.. ......... -- •• _ ... v 1 . ----•-- uvand ... an ..-vler ..l~ilclir. ruav-- pek kü naneyi ihya ederca oge aaı tan- _...... , .. ..-ı ~ 

..ı,.elerini -wnslen •A •1~ katini kurmuttur. Yalnıa f6valyc LO•• MUA MECMUASINDAN Avrupa'nm politika dııında, bir-
na benzetmek hakıızlıkbr. 

Bir kere kedinin tuvaleti misafir 
Pleceiine alamet oldup dojnıJaa, 
hanmn tuvaletini tazelemesi, evdey· 

a.ek ~ ..._ yerine tef tabiri ikame edilmlıtir. çok me.eleleri ve bi.diaeleri ftl'dll' 
ıerek ~·-~ ._ ..;•:::;... Nuyonal 1C>Syaliımı bir politik , .. _________________________ ~ ki büyük kalabalıkları, Uzakprk 

dan beri etmek buaaaı bulUD- rejim oldulu kadar aynı zamanda perdelerle a)ll'ılmıftır. Möbleler mümeaıillerine müsait bir aeyir ta- vakalarından ziyade, ve haklı ola -
miJaopl.rl • . auari olarak, lrMul bir dindir. Bu doktrinıin müeuiai- kullanılan maddelerin kalitesi, hat- kibetmemittir. Seçimlerde bilhasaa rak, alakalandırır. Mesela maui lco~-

.., ..... ,. cideceiiae, yoldaysa, pz-

- ...... eıleceib>e ~· •L- ,.;.;. ..--... tirli Baadan .a...ı __ iki".: .. : .. --·- ~ ....,. c:-.a: •-.ı--
""'-7• ....... -- türlü mikroplar vardlr. ~,. -

ca farlc ~. bulunu alb türlüdür. Bunlar~ en 
Soma da ha,.anm tu· le- m"L:-: L--müa aalivaria en m1Mle 

mai alıleD -7 üıl8'hetmek .......... .,..... bu 
. • mek, ~Jn•..! dece sabable,.U., iııasa &9 karnmqbn, • 
ıçın. olcluı.a halele, ke • naı aa huaur ve inasa ..ı,.u • :81acle o n-
~ ..,,, -~ .... = kit Hbirliclir. Ba ela eski aclamlarm 
~~ı~n:.::..., p.: baatalddara brtı ~ ..ı,..m kul-

•- ....-di laadıldanm batıra ptirir. 
~. İllsaolardır. ıc.di miaafir • Sal • bö,le mikroPJu olalua 
iiai ı.m. taYll'lari~ ~, bqka ::;:. ..... ı.lef etmek .......... 
lllifafir ......... keadiai IÜ ...... ;J• e . ~ ............. ODU 

........ ptİnnele .-.Jdir... Da maDI • • u:ı--Jar ;ralaa ~ 
Bilini.U. ki, yalna kedilerin dt-fil, tudik ettiril'· a.-;'" deiil Sok def .. 

b\itiö .. h --•-- ber türlü derele kar· larla" hayvanlar · ---..ı-•- L_ı:_ 
.... ayvuuanu • • biribirleri arumela ela mu~ -

fi bq ilaçlan ya1a..,.kbr. B~.~ .~- de buluaurlar. B~ imana ma
hde ~rin 1alandıldanm 1~ urratlanm birlild9 ,..,._.... varsa ela, 
t.kat aiaeld• ve karmcalar bile biriJNr1erini telef etmiye plıpalar da
ldc :ralanarak kenclileriai butahktaD 
lcorum.,.a çalqrrlar. Bir kuf1111 kanadı ha : " baynalann buı hasta-
hralamr :ralaut bir qafı kınhna ke • lıkl...a .ı1e ile kartı kOflBUI ... o-
nar bir yere çekilir ve, orada, pnla- . . deki -='--larla oba ..... • 
.._ ,.erini aak uk ,..ıar. y •l•"":""' a.un ıçıa. ~ • teW ._ 
L---•· . • • .. _L:: uauJM bİJ' bekim- tir bu mikroplar 0 mikropları 
~ IÇID __. • phprlar 
lik ,......_ demektir. Bunu :r....-.. map • kendi kendini mü • 
,...., hasta olan ..,.. .. kendisi ,.. Zaten ~ ,..clilimia .. içtili • 
........ keneli cinsindea bafka ha,.. .J.!• -=:.... tirli tirli hasta -
-.ı..- oaa ba biameti :r~ı g.... .... ~-ı---.a.. .. balinııis ....,. va-
411 keDcline ~ lıı.edi :ra..,._- lak maıuv.--- G. A. 
ııaa .....ainia :ralemuı pa,i... rll'dı? 

Hayvanlarda tabii olan ba. aalp ----------
ile tada'ri uauliiDin in ......... ela ilk 
.. bıbii .............. baluadujaau, 
................... dediiimis cleYirlerde 
Wle ... ün ...... etmesi iMt ..... 
Mecleni,.t taribinc1e, daha dlnkl dl-
,..._.pnis -- Jakm olan aki 
........ ,..... WdmlerİM nefretin. 
... .tolql .... taWI beldmlitl tat-
Wk .emit olan Plia balat• butabk· 
..... lıorunmak için .. ,. ılrünmeyİ 
.a~lık verirdi. Gene o me~hur adamın 
Wcimlijiae .... deri e.eriade IUrıen 
hutahiı ile miakia baltabiı laep o .. 
..... tedavi olurdu. Cerahatli .- ...... 
Wıklarma ..... kadm ... ,..., ....... 
.-ı.ı.,.u. aç kanuna olımık ~yle, 
ır....- hutabima da evl•menut im 
..ı,.ü en i,.i deva aa,.mdı· 

&ers..-h mqbur bir hekim olan 
krates'ia ...ıattıiıaa ,öre bizim tim
clilci Çanakkale taraflarında Ofiyoıea 
denilen, yılan bllMUDI. kart• mite-
....... hekimler, parmaklarını salyel• 
ri,. .. ıslatarak :rıJama soktuiu ,~ 
ıirwleıdi. Bundan clolaJı ::"o1dki. 
--... :rdaa lçia Wr ~ 
...... jnaMDlar pmar. I~ ~ye!': 
- ... tirli .......... Ariıto ile Cili· 
nu bekim, eaki lataabal'u en met
har hekimlerinden El(ineli Pavlu• da 
kabul etmiti-clir· Bü,.ük pir L~ 
...... o1......,.-k ............ tabiat .. ili· 
ini oWaia..- oaun ba bauaJI pirle
--. ele biriJle ifade etmetİ de ,....... 

.. --- Wr fikir deiilclir-
ı.... oil• büsbiitÜD maddi .. 

.., .... .-evi ... ka.et_~~ 
~ iJkiıı .-clclf .,.._O~·-• 
diii ha buaa:ra sonradan manevı .,. 

Ankara Bonası 
23 AiullM 1938 Fiyatı 

ÇEKT.ER 

Londra 6.14 
Nevyork 125.7975 
Pariı 3!4375 
Milino 6.6175 
Cenevre AU 
Aamterdalll 11.U 
aerUıa IOM 
Brtlbel ll.I071 
.& Af-- 1.1215 
AUU. 1.111 
loba ....... 
Praa 6.14 
Madri4 IS.7075 v IJ'IOY& 11.06 
•• .,.... 0.0175 

::-:. uss 
Yokohama 15.1450 
Stoldıolm 11.esı 
Jıloako• ıuaao 

6.14 
125.18 

3.4375 
6.62 

21;as ...... 
IMl ., .. 

1.1225 
1.115 ....... 
t.14 

D.7075 
ti.Ol 

0.0171'. 
ı.a55 

15.8450 
ıusı 
11.7150 

ESHAM VE TAHVIUT 
1933 Tirk Borcu L 

ıosa Türk aorca L 

1933 Tilrk Borca lL 

1111 lkr&IDI~ 
Erpni 

Yiin. Pamuk 

19.25 19.31 
( Va4ell) 

il.il 10.IO 
(Peela) 

10.225 lU29 
( Petln) 

M.50 
52.50 

H.50 

y awlllfllll .. PJfa olrnıa. 
Her: l.nlin HlllHI ,,..,_,.,. 
•kfereceli Uplen as p1lı 
6ir lqda plıahilir. 

TORK HAVA KVRVllV 

GÖKLERiN CASUSU 
y aan: Allred lltlfll' 

ııe mutlak bir tef pbi itaat ve ken- ların aadeliği ve nnklerin eenliii i· kaat zihniyetini yoketınek ve diri- dele büyük bir davada". Normandı'· 
diai. bir peyıamber ıibi tuia edil- ..a.. lrt dir J0 an zümreyi tue bir kanla yenile- Din Küin Meri'J• k&pbrdıiı ma-.i 

_._ le temar- etme e • L--d-'-vi, bele K.üiıı Eliaabet •fer-mektedir. Çocukları y..-tur, oauen mek dütünceai bikim olmaktadır. _. - .. -
bir ıülilo kurmak için iktidarı ele 1 ntihap ve IStlfa Kütlenin ihtiyaç ve emellerini an- l..m, batladıktan MMll'a, ıeri alma· 
ahmf delildir. fakat kendiıi daha lamak için idare edici zümrenin u iblimali kalmıı auclD'7 Geçealercle 
ilk ite bafladıiı nmandanberi mil· halkla temaı halinde kalmaaı lazım- deniae iadiribniı olan Küin Eliaa-
letten ıelen ve keneli tabaında te- N uyoml - 909yalizmin ilk tef- dır. bet'e, mütebaalNlardan batka llıim-
celli eden iktidarm iıti.ıal ve deva- leri iktidarı feth 'çin yapı- ,. yaldqtınlmı1arak ve UMllün sia-
mı meseleaiyle m1f1Ul olmuttur. lan uzuıı mücadelenin ma .• sulildür- Bir zihin kalesi li kalmuma hami derecede İt.İlla 

Doktrinin ve iktidarın dwamlılı· ler. Bunlar ilk aaatin militanlarıdır. ıö.t.eril.-.k, dört ... t sibi 1uea bir 
ğını temin için adamlara ve huauıt Vogelaag alman tarikatl naıyo- müddette pen ... leri talulaufbr. 8a 
bir cin• adamlara ihtiyaç vardır. nal -aosyaliat partiıainin idame ede- V ogelsag alman tarikatinin te- çetiıt penaaelerclen K.üin Meri'1'• de 
Onun içindir ki partinin idareaini cek fefleri yeti,tirmek vazifesiyle mel taıı, ~6neü Rayh'ınki talulacaktll'. Ondan IODr& .._arr-
ellerine almıya, namaet ve vatan• mükelleftir. gibi, Adolf Hitler'in Mein K•mpl i· eli ne olacak? 
datlarm en tyileri araaından aeçil • Partinin her sene bin kadar yeni ıimli eseridir. Bu kitap almanlar i- Bir batka baberı Londrah banker 
mit olan adamlar evlenmek ve ukt tefe ihtiyacı vardır. Vogelıaıg ka- çin, hıriıtiyanlar için İncil neyse O· Stanl•J Tanfild dolaad .. ıcabkt:Ma 
kalitelerini idune etmek mecburi- aabuı bu ihtiyacı kar9ılıyacak fC- dur. dolayı yedi .... b...,_ malikim•-
yetindedirler. Eler bir aile ruvuı kilde vücuda getirilmittir. 'Genç Dirijan zümreyi yeti9tirmek için clilmifM de 40 mil,.,a beeap edilea 
kurmulana. bu, milletin ihtiyacı o- junkenler 40 il& 60 kitilik bölükler yavat yavq bir doktrlnin 'rilcut bul- Ml'fftİ ne olmuttar7 T .. fild baai • 
lan pfler için lüawnlu büt~ Uya - tetkil ederler. Her bölük ayrı bir dutu görüldü. Bu doktrin. dini ta- DMini ~ mıdır? ~ 
ı..-tlara aahip olmadıklarmı ı•pat •· evde yqar ve bir tefin idaresi altın- rikatlarda. Pruaya orduaunda, ve bu hamin• fimcli aendeclir? Bu hile-
- da aağlam bir ünite vücuda getirir. in&iliz kolejlerinde yalnız aıhatli li ifliata ... dik vuifeai ,SÖND avu-
de~akat, ırki meziyetlerin variıl Bu üniteler ancak ıpor talimleri vücutlar ve erkek karakterleri ya- katm t.ı.kiklerine söre TaDfild bap-
halk çocuklarının nmyonlarına ıa. veya umumi konferanalar milnase- ratmak huauaunda değil, aynı n- .. mahkim olmaclan bir balta eYel 
yik Lnaanlar olabilmeleri için huıu- betiyle bir arada toplanırlar. manda tef ruhları vücuda ıetinnek· büyük miktarda elmu " çubuk ça-
al blr huırlık dnreainden 1eçmele• Bu gençler nereden eelir ve na- te elde edilmit olan en iyi neticeler· buk altın aatm almııtır. ''Bü,.ük mik-
rine ihtiyaç vardır. Bu buırlıiı on· aıl aeçilirler? den ilham almaktadır. Bu itibarla· tarda ...... -.. çulM* çabuk altm" 
lara verecek olan Vogeluc almllll Eski Tötonya tarikatına girebil- dır ki Voeel1&g, bir alman psete- bu zamancl.a hangi dimaiı aaatlerce 
tarikatidir. Hitler 30 ıonkinun 1933 mek için aaaletin 16 f8rtmı ilpat et- linin tabiriyle bir .. Zidin Kaleal'' ifı-1 ~ hulyalara eebep ol • 
de iktidara gelmittir. Daha 1934 ltOlll mek l&zımdı. Bugün aranılan f1rt• olmak iddiuındadır. mas ı 
baharında. Vogelaq müatahkem p· 1ar da daha u değildir fakat nevi· Buraya yalnız bir doktrin girebi- Bir b&fkau: Vifi b.phcalarmm 
toau yerden yübelmiye bqladı ve leri bafkadır. Eveli partiye menıup lir. tam meveimindeyiz. Dünyanm dört 

20 aon tetrin 1936 da "Büyük 9ef' ve bir meslek rahibi olmak lizımdır. bucaimclaa pim• zencinler. diplo -
tarafından esWfl kutlandL Fakat bu kafi değildir. Aynı zaman- Doktrin matlar, ıüzel kadmlar, ıençler, ib-

da parti hayatında temayüz etmit ti1arlar kaphc:alarua ıuinolanm, o-

Kııla hahnde bir tarikat 

Vogelsag, kut prkııı mlnuma 
ıelen eıki bir kelimedir. Bu iıimor• 
manhk tepelerle derin vadilerden 
mürekkep arızalı bir mıntakamn &• 

dıdır. 

Moclcı:n münakale tebekeluiniA 
cllfanda kaJııD1t olua bu mm.taka tl...
clİ7• lradar mev6k lrık laal .. bula
_,_-. H.P ..... •·dlallk• .. 
- ,.... unlar, sQGn .. ~
tin eotuk ve aert renkleri bur&J& 
vabıt ve hatin bir maıuara vermek
tedir. Eakld111 rahipler manMtıtla
rmı btiylo ycrleıGo lnp edulerdi. 
Halk pfleri almllD tarikatının lttıe 
burada teaieiııe karar nrilcli. 

Yeııiduı yollar yapawk, I00.000 
metre miklbı toprak ve tatı dinamit• 
le yerind111 oynatmak. dU.lülder 
vücuda ptlrmok, ıuyıa bir k\llenin 
tepeain• kadar sıkarmak i5ia 15 
metre yeri kaamk lclbetmittir. Kı· 
pn pbpalar fiddetli rtb&irlar, 
kar •• dolu fll'tınaları aruında )'U• 
rUyordu. Binalar yerden yUkuldill 
aam•n, ı;nimart taramın dint aadeli· 
li ukert kanaatkirlıkla mucettiii 
ıörüldü. Mi.mart vo iklim burada 

• aert ruhları çellklettlren ve UJıf· 
ları uip mabndlp bir maaura ya· 
ratmaktadır. 

Binaların içi modern ijyeain bi
tin teaialerine maliktir. Yatakane
Jtrdt karyolalar çifter çlf ter tahta 

ve meslek hayatında huausi vasıflar D oktrinin ilk maddesi alman tellerini, oyan yerlerini doldurmak -
ıöatermit olımlk icabeder. Namzet- milletine imandu. Na.yonal- tadır. Fakat biitün 1>11 kalabalık ıa· 
ler parti menfaatlerini phai ve mes- aosyaliat partisi halkın müdafaası, yet genç, gayet güzel, ıayet &arif, 
leki intifalarından ve phsi aaadet- ka ,___ . k" f . fakat kostümlerinin açık aaçıkhiı 

. ki 1 Ikınması ve ıerua1tçe ın ıp ı ı- .1 d d!Lk . --ı:- bir •--dml 
leı-ınden üstün tuttu arını; ya nız . h lk d ~ ş· 1 ı e e - ati ...__.. - a met-

k l hi . d ~ .1 çın a tan ogmu,tur. ıma vece- ld"" ., !--- •1 •--- _ sada at e zmet etmıye egı , aynı d 1 1 . .ı- 1 ki gu ur. 1W1DeC ı e avuupmJan, a.a-
d" nup ev et en araıınuw. ayrı ı ar, b . . . • 1 b-tiin 

zamanda milli dava uğrunda ken ı- siyasi partilerle sosyal sınıflar ara- nue elt .tesboıaı ıç~~ı. yapı abn u •-
lerini fedaya hazır olduklarını is- dak" .. d 1 1 k l"k B &ayret en ta ~aran u eararu 

sın ı muca e e er, ato ı avye- Dclm kimdir? E..t. JıinHfir IMa Jsa.. 
pat etmek meCburlyetindedlrler. ra ile proteetan ~ lhtlıafı, en- ._ ~ L..&&A- wr1r=lan ,_.,. oW. 

Bu nam•tı.r maNJJI parti idare- dlatriyel menfaatlere Jrartı sini · - --: 
elleri " .-al odaları taralmdaa metıfaatJer 'b-foplı artık bltmfıtlr: .. iPn .v.ı de ~aqa dolapaakta, 
teklif edilirler. ıc... " .ıMytttte Artık yalnıa blytlk alman toplulu- f~t bir • ~ Palen:e a..11-
,.,, ... tuftyeden 9Clllra it partlai ıu ftfdır. Her ,ey ondan çıkar ve und.a batka bir menuu -~ 
tefi doktor Ley tarafından muaye· her teY ona ılder. XUltOr, e-konomi, lll;'Pc.k kadar ......W ·~ec:lir? 
ne ve intihap edilirler. Yirmi üçle iç ve dıt politika, her t•Y alman mil- ~ CUU9 mu, macera pefİDcleVı~ 
otua y., araamda bulunurlar. Bun- Jetinin ihtiyaç ve emelleri dairesin- b':! kadm mı, ,.ah~ aadece _ iti.,. 
lar Vogelaag'da milletin aiyui ve . . kür J'&pmıJ'a aelmit paç, aüzel ve 
meslekl kadrolarını tetkil edecek de halledılır. kılıiı IMrir.eeinkiM beaaemiJ'en bir 
ıurette yetitirler. Nazizmin düıünceainde halk ta• kaclm mı ? 

biri, bir ırk birlilinin aynı tariht Avrupa'dan ıe&.o baaı halMrler, 
mukadderat i&inde birlqtirdii mu• itte, bu ıetit haberlerdir. Ve böyle 
ayyen br inaan arupunu kaadeder. olıeluita da ;,.idir; kopacak kaclar ... 
Bu ırkın adamları aynı manevi kıy- rilea IİDİrler berinde bromiiral ı. -
metlere hürmet ederler. Hayatlarını Iİrİ ppfıiı için... Bu haberler" u
aym ıündelik ve aaadet idealine in- :yutucu ili.çlar olmaNydı •• Japv· 
tibak ettirirler. Herkea aynı hakla- dık? - N. Ba:ydar 

Elit'in te~ekkülü 

8 öylece latıfaya tlbi tutula
rak ıeçilen ve timdi Vogol· 

aa(da yetittirilen gençler yarı ya • 
nya el iflerlnl ve entellktUel ~ 
lelderini temail edtrler. Fakat ot• 
lektUel tabiri bur9da, iKilere ve 
~ylere mukabil, bUro ve lrilkUmet 
memurlarına if&rettir. İçlerinde U· 
nivenite meaunu hakiki entelektU· 
eller udır. 
Buıünkü mevtudlar araamda 

yWmek burjuvazi ile arietokruiye 
menaup olanlar p~kudır. İntihap u
ıulleri timdiye kadar bu aınıflar 

- Sadece bayılmq, diye dUtUndü. 
Sonra acele ile paraıütün bağlarmı 

güdü. Her teYden evel yaralının ıöi· 
rUnü aerbeat bırakmak iatiyordu. Düi
meleri çöadü ve &ömlelini açtL 

Bu İf çarçabuk bitmitti. Birden, 
mtUıendiı durakaldı. Tıt kesilmiJ p
bl dondu ... 

Ne görlyordu? 
İhtiyaraızca kendi kendine mırılda

nıyordu: ••Aman yarabbi! Aman ya • 
rabbil •• !' 

Oömlek açılmca bir kadın göpü 
meydana çıkmııtı: Genç ve körpe bir 
kadın &öğıü. 

Ayni Wıaada, Vidal ayak Dbılarm· 
dan biri yerde Hrt ve yuvarlak bir p
yin Uatünde kaydL Milheııdil baktı. 
Bu mavi camdan bir titeydi. Eiildi ve 
aldı. lite bot ve ağzı açıktı. Kokladı. 
Kokuaundan derhal dilini, bolumı, 
tUkrUğiinü iatil& etmit olan acaip tadı 
tamdı. Yeni bir mide bulantıama IÜS
lüil.le mukavemet etti. Hemen fi,eyi 
yere attı. 

O zaman, dojruldu ve ıözleri kapa
lı. yüzil prip bir ıurette hareketıia 
ve mütekalliı kımıldamadan ciurdu. 
Acı acı duıünüyordu. 
Birdrn bire diz çöktü. Makiniıtin 

çanta11nı kendine doğru çekti. Çanta
yı açtı ve muhteviyaunı yere bof&lttı. 

Çamatırlar ... Vay! Şimall Afrika, 
1..ibya, Mıaır ve Sudanı ıöateren bari· 
talar .. 

l9te arapça bir lOptl 
Deri bJr c1l8daa. ı 

ra ve topluluia kartı aylu vaıif ele· 
re aahiptir. Ruhları tek oldufu için 
dünya g&rUtleri de milıterektir. 

Doktrinin ikinci mllddeai ilme i
muıdır. Naziml hayat ve tabiatin 
teaadUfe delil ebedi kanunlara ita
at ettiiin•, beter hayatmm bütün 
teuhürleriyle ada ıurette ırka bal· 
h oldufuna inanır. Bu itibarla bu 
kanunları ilmi bir tekilde tespit et

(Soau 9. uncu aylada) 

adını yuılı bir kaç veaika, ehemiyetli 
mikdarda, franıız, alman ve ingtıiz 
parası, ve kahn aellilloltten bir sarf i
çinde itina ile muhafaza altına alın -
mıı ince bir ılgara klgıdı defteri. 

Vayl Vay 1 İki kutu brovnig kurıu
nu da var. 

Miıhtndia hemen hepsini cebine 
yerlettirdl. 

Fakat tabanca neredeydi? 
Maklniatin çantaaında daha bir mik

dar çamqır ve panııman besi içine i
tina ile aarılmıt aynı mavi ıifOden bir 
tane daha. 

Vidal daha aargıyı çözerken aynı 
mide bulandırıcı kokuyu duydu J 

Hiç ıüphe yoktu. 
BU ıi,e, kendiaini bayıltmak için 

kullanılan ilacın aynını ihtiva ediyor
du. Vidal artık bayıltılmıı oldulun
dan fÜphe etmiyordu. 

Fakat niçin? 
Niçin mi? Cevap pek kolaydı: ica

dım çalmak içini 
Şimdi, hava bakanlıjmm aon haf ta

tarda tayyare fabrikaaına itin mahrem 
tutulması için no kadar aıkı ihtarlar· 
da bulunmuf olduiunu hayret verici 
bir rarahatle hatırlıyordu. Belki İkin
ci BUro'nun istihbarat aervialeri. bu i
cada karp bir auikut huırlandıfmı 
aezmitlerdi. 

Fakat bu bdm-. Kimdi bu kadın? 
Her halde yabancı bir devlet heaabına 
salıf&D bir cuua; fabt her balde kor
blacak bir cuua, sllnktl aalltblt alç-

111111ı111111111n1111111111111111nı 1111111111111 il 

Hi, durmoJan milyonla
rı emen laavacdıfa pattı ye
tİflİrmelı. ancalı 6ütiin ulu
""' aynı cömatlilıle yanlı
mcıı #ıotlllCUlllCI IHıflıdu. 

TORK HAVA KURUMU .......................... , ..... 
na girmek, erkekler arasında yqamak, 
aıkı bir nezaret altında bulunan bir 
endüatrl mue .. eseaine nüfuz etmek. 

Bütün buıılara muvaffak olmuttu. 
Muvaffak olmuı mu? Yok canım. 

mademki o, Vidal, timdi malkealni 
indirmiı ve oyununa mani olmuftu. 

Gene brovniiin lwrtunlannı ha· 
tırladı. 

O zaman, pilot mevkiine döndü, ka· 
dmı kucakladı. kaldırdı. biru evel 
kencliainin içinde uzandııı tayyare 
gövdeaine bıraktı. Uzerine eiilerek 
ceplerini karıtırmıya bqladı. Aradı
iını derhal buldu : Tabanca. 

Bu tabancayı almak istiyordu, fakat 
fikrinden caydı. Çeneleri hiddetten 
aıkılm.11 olarak, ,arjörü çıkardı. kur
ıunları bofalttıktan aonra tekrar kab
zeye yerlettirdi. 

Bu it bittikten ıonra, hatin bir te
beHümle silahı sahte makin· atin cebi
ne bıraktı. 

Sonra içinde yiyecekler bulunan bir 
aan<lıgı 11m aıkı uran ipi almaya ait
ti, cebindeki bir av bıçafiyle ipi ikiye 
ayırdı ve bu parçalarla baygm kadı· 
nm kollarmı ve ayaklarmıı bailadL 

Batı •talı olarak arka ilatil yatan 
kadının açık gögaünden, memelerin • 
den biri, tahrik edici bir tazelikle. ay 
ııığı altmda parıldıyordu. 

Fakat bu ınanzarann Vidal üzerin· 
de bir teairl olmadı. Şimdi tek bir dU
,unceıi vardı: "Bu ahllbu hayvanı 
adllete tcalim etmek ve ha~ attJr.ı. 
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Küçük antant konseyinde 

Macaristan'ın silahlanmada 
hukuk müsavatı tanındı 
B. Stoyadinoviç bir nutkunda küçük 

balkon antant ile 

mevcut bağlan 

antantı 

tebarüz 
orasında 

ettirdi 
(Başı ı. inci sayfada) 

da tam bir itilaf hasıl olacağını 
etmektedir. 

Milletler Cemi)·eti ile 

1 
Romanya ve Çekoslovakya hariciye 

ümit nazırları şerefine verdiği ziyafette 
söylediği bir nutukta, güçlüklerle do
lu zamanlarda orta Avrupa'da sulhu 
idarneye muvaffak olan küçük antan
tın faaliyetini övmüş, Bulgaristan ile 
Balkan antantı arasında yapılan 31 
eylul anlaşmasının ehemiyetini kay
detmiş ve küçük antant ile balkan an
tantı arasında bağları tebarüz ettir
miştir. 

Milletler Cemiyetfoe gelince, üç 
devlet, misakın bu ccmı1ete tayin ve 
t.ıhmil etmiş oldu~u . .::zaife tekabül 
ccıememekte oldug:ınu müşahe~e ve 
telıyın ederler, fakat Cenevre müesse
sesıyle işbirliginde devam etmek ve 
halen mevcut imkanların hududu dai
resinde ona yardımda bulunmak arzu
sunda müttefiktirler. Konsey üç hü
kumetin teknik eksperlerinin daimi 
konseyin bütün alakadar devletlerle 
işbirliğinde devama medar olabilecek 
hal suretlerini bilittifak bulmak hu-
susundaki arzusundan mülhem olarak 
Tuna meselesini etraflıca müzakere 
etmek maksadiyle yakında Belgrat'ta 
toplanmalarına karar vermiştir. Teb -
lig, snnunda, üç hükümetin üç devlet 
arasındaki ticari münasebetleri art
tırmak maksadiyle yapılacak her tür
lü teklife azami derecede müzaharete 
karar vermiş olduğunu ilave ve daimi 
konseyin önümüzdeki içtimaının mil
letler cemiyetinin 19 uncu asamblesi 
münasebetiyle eylUlde Cenevre'de ak
tedilecegini beyan etmektedir. 

n. Stoymliııovi!.ı·'in nuıkıı 
Belgrad, 23 a.a. - B. Stoyadinoviç, 

. 
iktisat Vekilimiz 1 

B. Komnen, verdiği cevapta aynı fi
kirleri tekrar etmiş ve bilhassa Ma
caristan ile yapılmakta olan görüşme
lere temas eyliyerek demiştir ki : 
"-Orta Avrupa sulhuna yeni bir yar
dım yapıldığını daha bu akşam ilan 
etmek isterdik. Fakat evelce nazarı 

dikkate alınmamış bazı şerait, lııze bu 
hususta müsaade etmemiştir.,, 

B. Komnen. sözlerini, küçü~ cıntan
tın bu sulh eserinin çok yakında başa
rılacağı ümidini izhar ederek bitir
miştir. 

B. Konınen hareliet etti 
Belgrat, 23 a.a. - Romanya harici -

ye nazırı B. Komnen bugün saat 19 da 
Blet'ten hareket etmiştir. İstasyonda 
başvekil B. Stoyadinoviç, harbiye ve 
bahriye nazırı general Mariç, harici -
ye erkanı ve birçok mümtaz zevat ta
rafından selamlanmış, bir askeri kıta 
ihtiram resmini ifa eylemiştir. 

Kamutayın fili 
kontrolü altında 

Partimizin 
mühim bir 

ka rCr:Jrı 
(Başı 1. inci sayfada) 

lar ve milli davalarımızın ve inkılap 
prensiplerimizin çerçevesi içinde kal
mak şartiyle mevzuu seçmekte serbes
tir. 

3 - Halkevleri faaliyetinin köylü
ye kadar her seviyedeki vatandaşları 

kapsaması muharririn eserini yazar
ken dikkat nazarında tutacağı bir nok
tadır. 

4 - Piyesler, 1 şubat 939 tarihine 
kadar Ankara'da C.H.P. 'Genel Sekre
terliğine gönderilmiş bulunmalıdır. 

5 - Bu eserler, partice teşkil edile
cek Nafi Atuf Kansu, Reşat Nuri 
Güntekin,Bedrettin Tuncel, Dr. Su
ha Delilbaşı, Vedat Nedim Tör, Muh
sin Ertugrul'dan mürekkep bir jüri 
heyeti tarafından tetkik edilecek ve 
muvaffak olan piyesler alınarak, mu
harrirlerine aşağıdaki mükafatlar ve
rilecektir. Bu jüri sırf bu müsabaka i
çindir • 

Mükafatlar: 

Lira 

500 
400 
300 
200 
100 

1500 

Birincıye 

İkinciye 
Üçüncüye 
Dördüncüye 
Be~inciyc 

Yetişkin muharrirler arasında 
(Büyük memleket hikayeleri) 

müsabakası 

Cümhuriyet Halk Partisi genel mer
kezi. memleketimizdeki yetışkin mu
harrirler arasınua ve aşagıdaki şartlar 
altında bir (Büyük memleket hikaye
leri "Nouvelle") miı:.abakası açmış-

tır. 

İzmir' de 
gördüklerinden 

memnun 

1 - Hikayeler memleketimizin ta
biat, insan, tarih, iş, ahlak, ideal, ali-

( Başı 2 .. inci. sayfa~a) .. cenaplık, aile muhabbeti, yurtseverli~, 
k - Bedellerı tedıye edılmek uzere sevda hisleri ve evlenme tarzları hiı

muayyen müddet zarfında ibraz edil· 1 sa adet kahramanlık ve anane, ka-

İzmir - Ekonomi Bakanımız B. 
Şakir Kesebir bugün öğleden evel 
Turkotis'te çalıştı ve Filistin heyeti
ni kabul ederek Filistin'le Türkiye a
rasındaki ticari münasebetlerin inki
şafı etrafında kendileriyle görüştü. 
Bakan, bir aralık palamut ihracatçıla
rının da tekrar dileklerini dinledi. 

Öğleyin, İzmir ticaret odasının Fu
var gazinosunda verdiği ziyafette bu
lunan B. Şakir Kesebir İzmir tüccar
lariyle samimi hasbihallerde bulundu. 
Ziyafette Manisa'dan lzmir'e dönen 
Adliye Bakanımız B. Şükrü Saraçoğ
lu da bulunuyordu. 

İki vekil, saat 16 da İzmir vapuriy
le İstanbul'a hareket ettiler. Rıhtım· 
da bando başta olduğu halde bir kıta 
asker, jandarma ve polis müfrezeleri 
kendilerini selamladılar. Esnaf ve işçi 
kurumlarının mümessilleriyle kalal?a
lık bir halk kiitlesi de vekillerimizi 
tezahürlc uğurladı. 

B. Şakir Kesebir, İzmir seyahatinin 
intıbalarını hareketinden evel şu cüm
lelerle hulasa etti: 
''- Gördüklerimden ve görüştükle

rimden çok memnun olarak dönüyo • 
rum. Bu yıl, mmtakanın bereketli ve 
neşeli bir senesidir. Ekonomik vaziye
tin bu inkişafmın çok faydalar geti
receği şüphesizdir.,, 

Samih TIRY AKIOGT .. U 

İktisat ve Adliye 

vekilleri bugün 

lstanbul'a dönüyorlar 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İktisat 

Vekilimiz B. Şakir Kesebir'le Adliye 
Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu yarın 
şehrimize geleceklerdir. B. Şakir Ke
sebir 150 bin liraya satın alınması mu
karrer bulunan ve daimi sergi için 
tahsis edilecek olan İtalyan elçiliği 
binasını gezecek ve aliikadarlarla res
mi temaslarda bulunacaktır. 

Fransanın 35.000 

tonluk bir gemisi 
Paris, 23 a.a. - Bahriye nezareti 

tebliğ ediyor : 
Bahriye nazırı B. Kamponşi. 35.000 

tonluk yeni bir harp gemisinin inşaat 
tezgahlarına konulmasına dair olan 
emirnameyi imzalamıştır. Bu gemiye 
Klemanso ismi verilecektir. 

Almanya hesabma 
casusluk edenler 

Nevyork, 23 a.a. - Almanya hesa
bına casusluk yapmakla maznun Eu-

. d . a • 
memesın en dolayı tıcaret kanunun ' rakter ve hususiyetlerini aksettirme-
56S, ve 606 ncı maddeleri hükümlerine lidir. 
~öre borçlular 0taraf.ın?an salahiyet - 2 _Bu karakter ve hususiyetler 
1~ makama vcrılmesı lazım gelen po- bizzat iyi tetkik ve tahlil cdilmi9 ?1i~
lıç~ ve emre muharrer senetler muh- li şartlara ve reel müşahedelere ıstı-
tevıyatı; nat ettirilmekle beraber muharrir 

1 - Deniz ticareti kanununun 1230 mevzuu intihapta serbesttir. 
uncu maddesine göre resmi vezneye 
yatırılması lazım gelen paralar. 3 - Hikayelerde aranacak esas rea-

m - Noter kanununun 18 inci lite ve sanattır. 
maddesi mucibince noterlerin gayri 4 _ Hikayeler en çok normal dakti
menkul rehini haricinde verecekleri lo makinesi sahifesiyle 20 sayfa ola-
teminatlar; 

n - İcra ve iflas memurları tara
fından alınıp icra ve iflas kanunu -
nun 9 ve 138 inci maddeleri muci -
hince bir bankaya yatırılması icap e
den paralar ve kıymetli evrak (icra 
memuru bunları almaksızın sandığa 
gönderecektir.) 

o - Arttırma, eksiltme, ihale ka
nununun 16,17 ,18,20,21,22,23,24 ve 
26 ınor maddelerine göre gayri men -
kul rehini ile banka kefaleti şekille
ri haricinde verilecek teminatlar; 

ö - Umumi menfaat için istihlak 
kararnamesinin 32 inci maddesi ile 
bu kararnameye ekli 1 ilkkanun 928 
tarihli hususi fıkra mucibince banka
lara veya malsandığına yatırılması 
emrolunan istihlak bedelleri ve umu
mi menfaate ait hususlar için efrada 
ait arazi ile taş ocaklarının muvakka
ten işgali sureti hakkındaki kanu -
nun on birinci maddesi mucibince 
bankalara ryatırılması emrolunan taz
minat bedelleri; 

p - Tahsili emval kanununun 14 
üncü maddesi mucibince sahibine ia
de edilmek üzere emaneten matsan -
ıiığında saklanması Iazımgelen para -
lar: 

r - Umumi muh~st>be kanununun 
<H inci maddesi mucibince emanet 
hesabına kaydolunan paralardan em:ı
nct hesabına keydedildiği mali yıl so
nuna kadar sahiplerine tediye edile
ıniyenler; 

s - Yukardaki fıkralar dışında 
olarak yatırılacağı mahal kanunda 
tasrih edilmiş olsun veya olmasın, 

kanunların emaneten yatırılmasını 

emrettiği bütün paralar ve menkul 
kıymetler .... 

Bütün mahkemeler ve idare makam
ları, nakit veya menıkul kıymetle ken
dileri kabul edemiyecekleri gibi de -
pozito ve emanet sandığından başka 
umumi veya hususi bir sandığa yatı
rılmasına emir veya müsaade etmek -
ten ve bor~lularla k~nrlic:ine emanet 
bırakılan veya nezdinde haciz yapı
lan üçüncii şahısları yediemin olarak 
tayin etmekten memnudurlar. 

ropa vapurunun eski berberi Po
hanne Hoffman ile üç şerikinin mu
hakemesine dört ilkteşrinde başlan

masına Nevyork federal mahkeme
since karar verilmiştir. 

caktır. 

s _ Hikayeler, ı şubat 1939 tarihi
ne kadar Ankara'da C.h.P. Genel sek
reterliği adresine taahhütlü olarak 
gönderılmiş olmalıdır. 

6 - Hikayeler, Parti Genel Sek~e~ 
terliğince teşkil ediletek Hasan - Alı 
Yücel, Falih Rıfkı Atay, Halil Vedat 
Fıratlı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ah
met Kutsi Tecer, ve Mu:.tafa Nihat Ö
zön'den mürekkep jüri heyeti tarafın
dan tetkik olunacak ve onuncuya ka
dar muvaffak olan on hikaye sahibine 
yüzellişer lira mükafat verilecektir. 
Bu jüri sırf bu müsabaka içindir. 

7 - Mükafat kazanan ve jüri heye
tinin beğeneceği diğer eserler, sahi.bi
nin imzasiyle Ulus ve Ülkü'de tefrıka 
edilecek ve bilahare partice kitap ha
linde bastırılacaktır . 

8 - 'Gönderilecek hikayelerin hiç 
bir yerde neşredilmemiş olmaları şart
tır. 

H alkevlerine mensup genç mu
harrirler arasında (Memleket 
küçük hikayeleri) müsabakası 
C.H.P. Genel merkezi halkevleri ü

yelerinden bul~.ınan genç muharrirler 
arasında ve aşağıdaki şartfar altında 
bir (Memleket küçük hikayeleri "Nou
velle") musabakası açmıştır. 

1 - Hikayeler, muharririn yaşadığı 
muhitin ( viiayet dahilindeki şehir ve 
köyler) tabiat, insan. ahlak, ic.ıeal ali
cenaplık, aile muhabbeti, yurtsever
lik, sevda hisleri ve evlenme tanlan, 
iş, adet, tarih, kahramanlık ve anane, 
karakter ve hülasa bütün hususiyetle
rini aksettirmelidir. 

2 - Bu karakter ve hususiyetler 
bizzat iyi tetkik ve tahlil edilmiş, ma
halli şartlara ve realitelere uygun ol
malıdır. 

3 - Hikayelerde aranacak esas sa
nattır. 

4 - Hikayeler, en çok normal dak
tilo makinası sayfasiyle 10 sayfa ola
caktır. 

5 - Hikayeler, l şubat 1939 tarihine 
kadar her zatın mensup olduğu halke
vi başkanlığı vasıtasiyle C.H.P. Genel 
Sekreterliğine gönderilmiş olmalıdır. 

6 - Hikayeler, Parti genel sekreter
liğince teşkil edilecek Hasan - Ali 
Yücel, Falih Rıfkı Atay, H. Vedat 
füratlı, Hüseyin Rahmi Gür,P.ınar1 Ah· 

Üç edebi 
müsabaka 

Ankara 

· çok kısa 

Adliyesi bir cinayet dôvQ.suu 

bir zamanda neticelendirdi 

(Başı 1. inci sayfada) 
yesler Halkevlerinde temsil edile
cek, hikayeler gazetemizle Olkü'de 
ne~redilecek, kitap teklinde bastm
lacaktır. 

İki gün evel adam öldüre 
bir katil dün mahkum old 

" ,, ,, 
Partinin. on reMamı on &}'Ti vila

yete göndererek yurt ve yurttaılarla 
daha yakından temaslarını temin ve 
sanatlarını kendi realitelerimizin i -
caplariyle telif gayesini güden ka -
rarından bahsederken demit oldu
ğumuz gibi sanat sanat için, fakat o 
nisbette de cemiyet içindir. Bu iki 
prensipi eserinde en yüksek tezahü
riyle uzlathrmak kudretini göstere -
bilen aanatki.rdan kim milli sanat
kar unvanını esirger? 

Ağırcezada ilk meıhul 
.. .. curum davası 

Üç edebi müsabakanın ihdası 
maksadında - tesbit edilen iştirak 
tartlarında da esasen sarahatle izah 
edilmiı olduğu gibi - bu gayeyi vu
zuhla görmek kabildir: 

- Piyes müsabakasında terbiye, 
lisan, edebi :.ıevk, konUJma zarafeti 
bakımlarından sahnenin yüksek e -
hemiyetini dikkate alan parti, bu 
müsabakaya iştirak edecek eserler
de ''yeni türk cemiyetinin modern, 
kültürel, milli duygularını tatmin e
debilmek ve yetiıtiriei olmak" va
sıflarını aramaktadır. 

- Büyük ve küçük hikayelere ge
lince; bunlarda da milletimizin a
detlerini, kahramanlığını, anane -
)erini, karakterini ve hususiyetle
rini tebarüz etmiş görmek İstemekte 
ve "hikayelerde aranacak esas, rea
lite ve sanattır" demektedir. 

Türk sanatkarını teıei ed rken 
kendisinden beklenilen büyük hiz
metlerin vasıf ve mahiyetlerini tayin
deki isabet, ancak övülebilecek bir 
kaygmrn ifadesidir. Türk sanatkarı, 
sanat endişesini zerece unutmaksı

zın, vatan tabiatının bütün güzellik
lerini ve çetinliklerini, sularınrn akı
§ı gibi sabanı başında terliy n köy -
lünün emeğini, çocuğunu emziren 
ananın ümitlerini, ormanlarındaki 

çiçeklerin kokuları kadar •ınırda 

can veren delikanlının kahramanlı -
ğrnı, kahkahaları birer ahenk olan 
pembe tenli genç kızın yeıil gözleri 
gibi makine önünde uğraşan işçinin 
çalışııını yeıil dağlarda cıvılda~n 

kuşların nağmeleriyle beraber aile • 
sini beslemek İçin didinen babanın 
yorgunluklarını, türk mertliğini, 

türk cömertliğini, türk asilliğini de 
safha safha, yer yer, zaman ve me -
kan içinde, kendi hakikatlerimizle, 
kendi ne§e ve ıstıraplarımızla teren
nüm etmelidir. 

tt ,, ,, 
Piyes ve hikaye muharrirlerimiz 

ve kendilerinde yazı yazmak hevesi 
duyan gençlerimiz için Parti, büyük 
bir fırsat hazırlamıştır. 

- Yazılmıyor, basılmıyor, okun -
muyor! 

İki gün evel Ziraat Enstitüsü ci • 
varında bir katil işlen~iğini duymuş, 
fakat zabıtanın tahkikatını işkal et
memek için, kısa bir havadı~ eklinde 
de olsa, bahsetmemeyi münasip: "ör -
müştük. Dün, Ankara ağır ceza mah -

kemesi, son bir kanunla şümul sahası 
genişletilen meşhut suçlar kanununa 
göre bu davaya bakmış ve karara bağ
lamıştır. 

Meriyete girdiği ilk günden beri, 
adliye hayatımızda müsbet ve çok ha
yırlı tesirini adım adım takip ettiği
miz ve gördüğümüz meşhut suçlar ka
nununun ağır suçlara da tatbik edil -
mesi dliye tarihimizde bir inkılap sa -
yılmak gerektir. Bu suretle, suçlusu, 
suçun delilleri gözönünde dururken, 
hadisenin bütün teferruatı birkaç saat 
içinde açığa çıkarılmış bulunurken ay
larca, hatta hazan yıllarca süren talı -
kikat safhalarının hem mahkemeleri -
mizi lüzumsuz yere işgal etmesinin ö
nüne geçilmiş, hem de birçok vatan -
daşları bir o kadar müddet azap ve ıs
tırap içinde kalmaktan kurtarmıştır. 

Ankara müddei umumiliğini, meş
hut suçlar kanununun verimli netice
lerini en yakından idrak eden örnek 
bir makam olarak gösterebiliriz. Ad -
liyecilikte dakikaya kıymet veren ça -
hşkan bir müddeiumuminin hazırla -
drğı istatistiklerde görüyoruz ki, yeni
kanundan sonra Ankaramızda suç e
hemiyetli bir nisbette azalmıştır. 

Şimdi artık, elini bıçağrna, taban
casına atan kimsenin aklına meşhut 

suçlar' kanunu geliyor. Biliyor ki on -
dn kurtuluş yolu yok .. .Halk bu mah
kemeye, kendisine has, güzel bir isim
de bulmuş: Yıldırım mahkemesi ... 

İki gün evel işlenen ve dün kara
n verilen katil hadisesi hakkında dün 
yapılan tahkikatı takip eden arkada -
şımız gördüklerini şöyle anlatıyor: 

Suçun ihbarı sırasında tutulan za
bıt varakası dosyasına konmut, fakat 

vaka yerinde tahkikatın derinleştiril
mesine lüzum görülmüştü. Dün öğle
den evci Ankara müddeiumumi mua
vinlerinden Hasan Halit Aksoy'la 
Sulh hakimi Fethi Ünver ve katili 
yakalıyan komiser Ahmet Ozger su
çun işlendiği yerde tahkikat yapmak 
üzere oraya gittiler. Bizi de yanları
na almak nezaketini gösterdiler. 

Katil 
rrn arkasındaki sırtta ve 
ileride dört beş harap ev vardır. 
burada, bir iğde ağacının dibinde 
lenmiş. 

Suç nasıl olmuş biliyor 
nuz? 

Gün pazar, saat 17 suları .. 
monulu Hüseyin adında, 30 yaıl 
da bir amele, gene Kastamonu 
Devrekani nahiyesinden İbrahirrı 
bir çocukla buraya gelmiş. Bir 
det uyumuşlar bu iğde ağacının 
binde .. Uyandıkları zaman Hüıe 
lbrahim'in erkeklik iızetinefsini 
ran münasebetsiz bir teklifte bu 
muş. lbrahim, bu ahlaksız arka 
nın, ahlaksızca teklifi karşısında 
yapacağını şaşırmış, kaçmak, ku 
mak istemiş, fakat öteki bırakm 
aralarında bir boğuşma olmuş. Bil 
rada, kendi ifadesine göre, doktor 
poruna göre 16 yaşında olan 
him'in eline, Hüseyin'in cebindeki 
çak ilişmiş, bıçağı kapmış ve ke 
ı;ıinin yaşca, boyca ve kuvetçe en 
iki misli olan Hüseyin'in sol ku 
nın dibine saplamış. 

Buraya kadar yazdıklarım ka 
ifadesidir. 

Hüseyin, boğazından şarıl 

kanlar aka aka polis noktasına ka 
gidebilmiş. Noktadaki memura: 

- Adım Hüseyin, beni İbr 
vurdu, diyebilmiş ve yere yığıl 
Oradan derhal hastaneye kaldı 

lar. İlk tedavisi yapılırken ölmtit 

lbrahim'e gelince, o da bu sır 
hangi yoldan bilmiyorum, fakat 
halde asfalttan değil, bir kola 
bulmuş, Yenişehir'e doğru yolu 
muş. Suçun zabıtaya ihbarından 
buçuk saat gibi pek kısa bir 
sonra da komiser Ahmet Özger'le 

Bu indi iddiaların yanlışlığı da, 
doğruluğu da bu üç edebi müsaba -
ka neticesinde anlaşılacaktır. Vakıa 
konulan mükafatlar muharrirleri 
zengin edecek değildir. Fakat, mu -
harririn en büyÜk serveti muharrir -
liktir. Muharrir olduklarını eserle
riyle isbat edecek olanlar hakkında 
yazılacak yazılar, söylenecek söz
ler, hatta aleyhte ileri sürülecek 
mütalealar kendilerine şöhret ve 
servet temin edebilir. Edebi müsa
bakalarda mükafat kazanan eserle
rin sahipleri daha evel ve türlü se -
beplerle meçhul kalmıt oldukları 
halde birdenbire en tanınmış muhar
rirler arasına girmiılerdir. "Balık 

tutan köy sokağı,, adındaki romanın 
muharriri, Fakir macar kızının hi
kayesi, evelki sene, bütün edebiyat 
kroniklerinin aylarca mevzuu olmUJ 
ve bu kızcağıza dünyanın hayranlı
ğını temin etmi~ti. Dört sene evel 
Nobel edebiyat mükafatını kazanan 
Leon Bumin ancak bu hadiseden 
sonra tanınmııtır. "Sahte pasaport -
lar,, müellifi Plisniye'nin diğer eser
leri de, genç belçikalı bu seneki Go -
kur mükafatını kazandığındanberi, 
elden ele dola~maktadır. 

Şoförün yanında, ne zabıta ne ad
liye memuruna benzemiyen hırpani 

kıyafetli, ağzından şarıl şarıl salya 
akan biri daha vardı. Önce şoför mu
avini zannetmek istedim. Fakat bu 
adam otomobilin kapısını açamıya

cak kadar şavalak görünüyordu. Ha
san efendiye hafifçe: 

-Bu kim, diye soracak oldum. ı li bürodan İsmail lbrahim'i SO 

Parti'nin bu ilk teşebbüsü, ümit 
edelim ki, memleketin diğer faaliyet 
ıubelerinde de müessese ve hususi 
J8Jııslarca imtisal o~~nacak bi~ ör
nek teşkil edecek,ve ılım tubelerınde 
çalışan genç istidatlar teıvik ve teJ
ci olunmak suretiyle daha kolay 
meydana çıkacaklardrr. 

Nasuhi BAYDAR 

met Kutsi Tecer ve Mustafa Nihat Ö
zön'den mürekkep jüri heyeti tara
fından tetkik edilecek ve onuncuya 
kadar muvaffak olan on hikaye sahibi
ne 100 er lira mükafat verilecektir. Bu 
jüri sırf bu müsabaka içindir. 

7 - Mükafat kazanan ve jüri heyeti
tinin beğeneceği diğer eserler, sahip
lerinin imzasiyle Ulus ve Ülkü'de tef
rika edilecek ve bilahare partice kitap 
halinde bastırılacaktır. 

8 - Gönderilecek hikayelerin hiç 
bir yerde neşredilmemiş olınaJlı şart
tır, 

- Katil, dedi. 
Arkadan yüzünü pek iyi göremi

yordum. Tostoparlak bir kafası, ka
fasını yarı örten delikli deşikli bir 
kasketi var. Caketine gelince bu renk 
vaktiyle lacivert veya siyat falan gi
bi bir şey olabilirdi. Şimdi tamamen 
renksizdir. Yer yer telis astarı görü
nüyor. Sarsak ve titrek ellerini diz
lerinin üstüne koymuş, ya sağa sola 
manasız manasız bakıyor, veya göz
lerini el parmaklarının ucuna takı

yor, öyle kalıyor. 
Adliyeciler aralarında: 
- Yolu şoföre kendisi tarif etsin 

bakalım, diye konuştular. Sonra ço
cuğa: 

- Evladım, dediler, hangn yoldan 
gideceksek söyle şoföre ... 

Kooperatifin hizasına gelmiştik. 

İbrahim - bu, katilin adıdır - şofö

rün kolunu dürttü: 

- Nah, bu yandan, dedi ve koope
ratifin başından aşağı doğru inen yo
lu gösterdi. Bu yoldan, biraz sonra 
asfalta iltihak ettik ve çocuğun, dür
tüşü ve işaretiyle Keçiören asfaltın
dan Etlik yolunun ayrıldığı köşeye 

geldik, ve sonra Keçiören yoluna yö
neldik. Şoför alabildiğine gidiyor
du. Fakat daha yüz iki yüz adım git-
memiştik ki İbrahim: • 

- Nereye gidiyorsunuz, burası iş
te, dedi. Sol taraftaki çukuru göster
di. İlk zabıt varakasına bakıldi, gös
terilen yer doğru.. Suç hurda işlen

miş ve indik. 
Bu kadar burun dibinde ve göz ö

nünde adam öldürüldüğünü ben duy
saydım inanmazdım. Fakat siz ina
nın, çünkü sabit oldu. O yoldan eğer 
bir geçmişliğiniz varsa, suç sahasını 
hatırlamışsınızdır. Polis noktasını 
geçtikten sonra, Ziraat Enstitülerine 
doğru giderken şöyle bir iki yüz a
dım ileride. Yolun solunda bir çukur 
görürsünüz. Bir kaç ağaç vardır. 

Köylüler şehre sokmadıkları hayvan
larını buralara bağlarlar. Bu ağaçla-

sefaretinin arkasındaki bir 
yakalamışlar. 

Vaka yerinde bir teneke parçal 
üstünde ve samanlar arasında kact 
keleri görüldü. Hadisenin burada 
duğu anlaşılıyor, fakat bir boğu 
didişme eserine tesadüf edilemi 
_du. Katile gelince, bön bön etraf 
bakınıyor, gözü yerlere takılıyor 
kafasını bir 'ğaca dayıyarak ağlı 
du. 

Kendisine doğruyu söylemesi, 
ruyu söylerse cezasının az ola 
anlatıldı. İki elini, Allaha yal 
gibi yukarı kaldırdı. Salyalı ag 
gen•bildiği kadar gerdi, kalın dil 
larını açtı: 

- Vallahi böyle oldu, heğim, 
lahi böyle oİdu, diye sızlanmağa 
ladr. 

Fakat şurasına akıl ermiyor: 
günü saat beşte bu asfalt çok kal 
lık olur, küçük bir gürültü d~ 
duyulabilirdi. Ya biraz arkadakl 
ler ... 

Fakat, katil böyle diyor, ne Y 
biliriz? 

Döndük. 

Tahkikat evrakının ağır 

lemine tevdiinden bir kaç 
sonra mahkeme teşekkül etti ve 
ruşmıya başlandı. 

Reisin sualini mübaşir katilil'l 
lağına kuvetlice bağırmadan c 
alınamıyordu. İlk suallerden 5 

1 iddia makamının mütaleası sorll 
lddia makamı duruşmanın gizli. 

·rıı rak cereyanına karar verilmesı 
tedi. Mahkeme bu yolda bir ara 
rarı verdi, salon dinleyicilerde11 

şaltıldı. rl 
Tefhim olunan kararda sucurt 

reyan sureti izah olunmuş ve g ~ 
len hafifletici sebepler teker te 
zikredilmiştir. Netice itibariyle. 
rahim bir sene ağır hapse ve ik• 
küsur kuruş tutan mahkeme 
fmı ödemiye mahkum edilmif ., 
~iıaneye göndcrilmiftir, 
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Güul kalmanın bir fartı da, açık havacla bol bol egzer•iz yapmak 

• 

Gazel Katmak için 

Birkaç Tavsiye 
~ğız, yani dudak makyajı_. bir

kaç zamandan beri büyük bır ehe
nıiyet kesbetti. Dudakları geniş
letmenin güzel görünmiye kafi ge· 
leceğini sanmayın, belki bu yüzden 
çirkinleşirsiniz de ... 

Eğer çeneniz geniş ise dudakla
rınızı sağ ve sol taraflara doğru da
ha "geniş" boyıyabilirsiniz. Eğer 
çeneniz darsa, dudaklarınızın her 
iki tarafını genişletmeden ve düz
gün olarak boyamıya, ayrıca üst du
dağınızın ortasındaki çukurluğu 
güzel bir şekilde tebarüz ettirmiye 
itina gösteriniz. 

••• 
Ter yüzünüzün ahengini berbat 

eder. Hava sıcak veya soğuk olsun, 
cildinizin daima mat olması lazım
dır. Bu da en ziyade, kullandığınız 
güzellik müstahzaratınm kalitesi • 
ne bağlıdır. Bunları satın almadan 
önce küçük nümunelerini tecrübe 
etmeniz çok iyi olur. • 

Biribirine müsavi miktarda ka

furulu alkolle gül suyunu bir kap 
içinde karıştırınız. Bir pamuk tam
ponu da bu suya batırıp, .fazla taz • 

yik etmeden saçlarmızrn dibine sü
rünüz. Sonra aynı mayie bir havlu 
batırıp saçlarınızı kaldrrmak sure -
tiyle bu havlunun içine alarak uğuş

turunuz. 
Bu mayi çok çabuk kurur ve bu 

usulü tatbik ederek, saçlarınızdan 
her türlü ter izini kaybedebilirsi • 

niz. 

••• 
Deniz suyu cildin taraveti için 

zararlıdır. Her deniz banyosundan 
sonra yüzünüzü, önceden içinde bir 
avuç kola eriterek, sıcak su ile yı
kayınız. Sonra da bir pamuk par -
çasını gül suyuna batırıp yüzünü

zü siliniz. 

Tati ilerde 

vakit 
Geçirmek 

sanatı 

• Tatillerde vakit geçirmek de 
başlı başına bir meseledir. Yorgun
lukla istirahati güzel·doze etmek, 
tatillerden istifade için en birinci 
şarttır. işte size birkaç tavsiye: 

• Eğer tatilinize başlarken çok 
yorgunsanız, önce biraz dinleniniz. 
Ancak canlandığrnızı, kuvet ve e
nerjinizin yerine geldiğini hisset -
tiğiniz zaman spor yapmıya başla
yınız. 

• Akşamları erken yatınız ve ilk 
zamanlar, sabahlarr yatakta epi 
müddet kalınız. Unutmayınız ki 
sabahları tenbellik ihtiyacı duy -
mak, hesaba katılması icabeden bir 
yorgunluk alametidir. 

• Spor yapmaktan döndüğünüz 

saat yemek saatine rastlıyorsa, sof
raya oturmadan önce bir çeyrek sa
at kadar dinlenmeyi ihmal etmeyi
niz. 

• Otomobille gezmek vakıa işti -
hayı açar ama, spor bakımrndan eg
zersiz sayılmaz. Yani otomobille 
dolaşıp da sonra "spor yaptım" di -
yemezsiniz. 

o 
Bir saat spor yapmak yorgun bir 

vücudu nasıl canlandırrrsa, her gün 
okumaya hasredeceğiniz bir müd -
det de zihninizi öylece canlandırır: 
Tatillerde okumayı ihmal etmeyi -
niz. 

• Çok mühim bir nokta daha: Ta
tiller tam manasiyle bir "mütareke 
devresi" olmalıdır. Onun için endi
şelerinizi, kavgalarınızı ve 
meşgalelerinizi evde bırakıp 
yola çıkınız. 

zihni 
öyle 

tyi bir krem veya allık, terın 
"tanelenmesine" müsait olmalr, fa
kat cildi parlatmamalıdır. 

••• Sonbahara doğru 
Taharrug etmi~. kızarmış veya 

sivilce ve sair sebeplerden dolayı 
kaşınan ciltleri tedavi için mükem
mel bir krem: 

Vaseline neutre 
Lanoline 
Oxyde de zinc 
Eau de rose 

S Gr. 

s " 
3 .. 
s .. 

Essence de lavande S ,, 
Bu kremi, icap eden yerlere .ha-

fifçe friksiyon yapmak şartıyle 
sürünüz. 

••• 
Fazla terlediğiniz zamanlar •. sa~

larınız biribirine yapışarak, çırkın 
bir şekilde yer yer kabarırlar. B~ • 
nun için, aşağıdaki mayile. ~e~d~ • 
niz de bir friksiyon yapabılırsınız. 

du aade ve zarif robları l<endi
niz de yapabilirsiniz. "!lleteli'' 
renklerde pamuklu emprıme~~n 
kunıatlar, yaz günü giymek ıçın 
$Ok r~attır. 

GENİS ARKALI VE PİLELEİ 
MANTOLAR VE ROBLAR 

Daha henüz yaz geçmedi. H~ta~et ı 
bazan gölgede 33 dereceyı bıle 
buluyor. Plajlar henüz tıklım trk· 
lnn dolu. Kıtm elbiseler altında 
beyazlatan vücutlar timdi kızgın 
kumlar üzerinde kızarıyor. 

Fakat timdiden de aonbahar moda-

} 
larmı da dütünmek lazım. Şun'?' 
turaımda ağustos çıkıyor. Eylul 

İki zarif 
rob modeli 

dediniz mi, artık yapraklar sa
rannıya ve dütmiye başlıyacak .. 
Sonbahar görünecek. 

Acaba, bu sene sonbahar modaları 

ne olacak? .. Bu ıeneki modalarda 

en büyük değiıiklik elbisenin üst 

kısmında değil, arkaaındadll". O
nun için bu modanın güzelliğini 

belki siz önden göremiyeceksiniz. 

Fakat arkaya konmut bir ayna· 

dan ve yahut önünüzden geçen 

ıık bir kadında daha iyi beğene· 
cek, takdir edeceksiniz. 

Elbiselerin ve mantoların arkasında 
bu aene genit pliler vardır. Bu 
pliler kah etekten beldeki keme

re kadar yükselir. Kah yakanın 

altı~da nihayet bulur. 

Kısaca tarif edelim. Bu seneki elbi
se ve mantoların arka kısımları 
tıpkı bir akordeon gibi açılmak
tadll". Bittabi bu pliler elbiseye 
gene büyÜk bir genitlik vermekte
dir. Bundan dolayı kumatlar faz· 
la harcanacak vücut elbisenin i· 
ç.inde arka taraftan adeta ıekli -
ni belli etmiyecektir. 

Bundan dolayı bu seneki moday~ 
"müphem moda" demek daha 
muvafıktır. Hele mantolar omuz
dan itibaren tıpkı eski reglanlar 
gibi a§ağı sarkmaktadır. 

Bu plilerin miktarı ise sizin kendi 
keyfinıze bağlıdır. lıterseniz bir 
tek olur. isterseniz müteaddit o • 
lur. Fakat eğer belden itibaren 
pli yapbrıraanız o zaman vücu
dun endamı daha güzel meydana 
çakınıı olur. 

Mantoların yakasına uf ak bir kürk 
koymak da bütün bu zarafeti ta
mamlıyacaktır. 

Her feyi devlete bırak
ma, ''Devlet yapıın" diye 
bir yana çekilmek doğru de
ğildir. Devletle ulusun elele 
vererek bCJ§aracağı itlerin 
en bCJ§ında Havacılık CJar
dır. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Ya.z akıamları giymek İçin, be

yaz kumaıtan veya tülden, yahut 
aaclece pikeden yapılmıı roplardan 

güz.el bir elbiae t<Uavvur olunabilir 
mi 1 

Yukarıdaki reaimlerden biriai, a -
çık mavi ve lacivert krepten bir ro
bu gÖ•teriyor. Hava aerinse yanınua 
tilkiden yapılmıı bir kürk eıarp da 
alabilir irin iz. 

Ôteki rop mavi İpek mualinclenclir. 

Üz.erinde pembe ve kırmız.ı empri
meden büyük çiçekler vardır ki ay -
nı çiçekler, keailip kalçalara ela İf -
lenmiıtir. 

Ayrıca aiz.e, yaz. için, bir lıorclele 

kadar yumutak, ceylan veya keçi 
deri.inden bir kemer... Bımun ren
gini, robunu.zun rengine uygun bir 

ıclcild•, lccndin~ de Hphilir~ 

Dünyamız gü-
neşle meşbu olma
saydı, onun ışı

ğında yıkanıp sı

cağı ile ısmma

saydı, onun şua

ları içinde bulun
masaydı hayatsız, 

cansız, ölü bir şey 
olurdu . 

İşte size rakam
lar: Dünyamızı 

canlandırmak, ısıt

mak ve yaşatmak 
için her gün har
canan üç yüz e 1ll i 
milyar ton güneş 
maddesi aleyhinde 
mahsul verdiği i
çindir ki yer yü
zünde hayat mcv
cuddur. Güneşte 
zaman zaman hu
sule gelen lekeler 
bile, nebatlarda, insanlarda hır ta
kım değişikliklerin, tiırlü türlü tt:
laketlerin vukuuna seoebiyet ver· 
mektedir. 
Eğer yaz günlerinde güneşe çı

kar, güneşte gezer. güneş banyosu 
yaparsanız, cildiniz altm gibi sar.ı
rır, güneşin şuaları ı>ize kuvvet, dı
namizm ve hiç ummad_!.ğ,ınız bir kud
ret verir. Zıra her şeyın membaı o
dur. 
Güneşten korkmaymız. Güneşin 

daha saf oldugu dağlara çıkınız, 

tozsuz deniz kıyılarına gidiniz. Can
landırıcı hakiki kuvetle dolu bir ha
le gelir, yenileşirsiniz. 

Zannetmeyiniz ki güneş banyosu 
tatlı bir ılıklık içinde tembelleşmek 
demektir. Güneş banyosunun mana
sı deriniz, kanınız, guddeleriniz, a
sabi cümleniz, biiyük sempatiniz, 
düglincelerini.z, aevgileriniz, hisle
riniz üzerinde faaliyet.te bulunan 
milyarlarca kuvettir. 

Tatil günlerinizden edeceğiniz en 
büyük istifade kışın şehirde geçire
ceğiniz yağmurlu ve karlı günler i
çin, muhtemel hastalıklar için, vü
cudunuza, mıkdarı ölçülemiyecek 
kadar çok giıneş depo etmiş olma
nızdır. 

Fakat? 
Fakat güneş banyosunun da ba

zı usulleri vardır. Giiııeş banyosu 
yapayım derken cildinizi yakabilir, 

Siyah yünlüden güzel bir 1 
parde•Ü. Kollarda, belde 
ve yakada •iyah a•tragan
dan garnitürler vardır. 
Yaka gerek önden. gerek 
arkadan geniı yapılacak
tır. 

• 

. ..... 

~/ ..... 
hatta onu yaralarsınız. Bunları dü
şünerek güneş banyosu yaparken 
teninize itina göstermek mecburi
yetindesiniz. 

İtidal ile başlayın. Ölçüyü kaçır
mayın. Güneş banyosu yapmak, bu
gün, yar. çıplak, s~ya girip çıkarak, 
güneş altında kalmak demek .:ieğil
dir. 
Bazı tavsiyelerde bulunalım: 
- Vücudunuzu yağlayınız. Bir 

hekime baş vurup hangi kreml::ri ve 
ya yağları kullanacağınızı öğreni
niz. Günde bir defa yağlanmak da 
kafi değildir. İki üç kere yağlanma
sı icab eden nazik deriler vardır. 

- Sert sileceklerle kurulanmayı
nız. Vücudunuz kuru iken piaJin ve 
yahud gezdiğiniz yolların tozu top
rağı ile kirlenmiş olabilir ve bunu 
r:ilinerek gidermek istiyebilirsiniz. 
Bir dut hepsinden iyidir. 

- Kolonya ile veya diğer tuvalet 
sularile friksiyon yapıyorsanız vü
cudunuzun güneşten gerilmiş olan 
kısımlarını bundan sakınınız,. 

- İnsan derisi 17.000 kare santi
metre olarak hesab edilmiştiı'. Ka
nın üçte biri derinin hemen altında
aır. Şu halde güneş banyosundan 
vücudunuzu kabil olduğu kadar 
fazla faydalandırmıya, bunu:ı için 
de bahsettiğimiz itinalan yalnıs 

kollarıruza ve bacaklarınıza değil, 
bütün vücudunuza gösteriniz. 

~ı 
-\ t 

'f r l 
,• 



-8- U L U S 24 - 8 - 1938 
~----------------------------------~-------------------------=-=:....:...=-------------------~-------~----~--------------

Ç - Fenni şartname, ı-·:••110011111 .............................. , 

L ... Y..~ ..... ~~~.!.~.~.~ ..... . 
E • Bayındırlık genel şartname5i 
F - Eksiltme ıartnamesi, 
D • Mukavele projesi Cümhuriyet Merkez Bankası n ın 20. 8. 1938 vaziyeti 

Okul binası yaptırılacak 5 - İşbu evrakı arzu edenler (180) 
kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

AKTI F: 
Kütahya Vil8yetinden : 
Kütahya'mn Uşak kazasında yeni

den yapılacak beş dersaneli okul bina. 
sı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı
sı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2820) liradır. 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma günü 
saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
'Ilen huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B • Keşifname, 
C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F • Eksiltme şartnamesi 
D • Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması şarttır. 

A • Nafıa vekaletinin 12. 8. 938 ta
rih ve 67/11650 numaralı tamimleriy
le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiğinden taliple
rin işbu tamim dairesinde yalnız bu 
işe münhasır olmak üzere Nafıa Ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika-
sı. 

B • Ticaret odası vesikası, 
C - En aşağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - !steklilerin mezkur gün saat 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3185) 5788 

2 Adet köıırü yapf mlacak 
Van Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Van'ın Başkale kazasından iti

bar 11 ve 25 inci kilometrelerindeki 
lspiris ve Karasu üzerine yapılacak 
onar metrelik iki adet beton arme 
köprülerin bedeli 18035 lira 76 kuruş 
olup münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: · 

a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavele projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi 
d - Fenni şartname, 
e • Metraj keşif hulasası fiat tahli

li cedvelerini isteyenler bu §artname
leri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa mü
dürlüğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 18-8-938 den itibaren 
on beş gün müddetle 2.9.938 cuma gü
n Ü saat 11 de Nafıa Md. odasında te
şekkül edecek komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usulü ile 
olacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1352 lira 69 kuruş teminat 
vermesi ve bundan ba§ka Nafıa Veka
letinden alınmış fenni ehliyet vesika· 
!arının ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Ziraat Bankasına 
yatırılan 1352 lira 69 kuruşluk mu -
vakkat teminat makbuzunun Nafıa 

Md. odasında eksiltme komisyonu ri
yasetine verecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mck· 
tuplarm nih~vet ücüncü maddede ya· 
zılı saate kadar gelmiş olması ve dı§ 
zarfın mühür mumu ile iyice k •o ... 
tılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 5865 

ilôn tas 1ihi 
Konyn Memleket Hastanesi Baş -

tabipliğinden : 
Eksiltmeye çıkarılan Konya mem

leket hastanesi kaloriferinin Ulus, 
cumhuriyet, Ekekon gazeteleriyle 
muhtelif tarihlerde yapılan ilanlarda· 
ki işin bitiminde (25000) lirası öde· 
necektir) cümlesinin kaldırılarak ye· 
rine ·işin hitamında bedeli ihalenin 
yüzde yetmiş beşi verileceği kaydının 
kaim olduğu tasbihen ilan olunur. 

5880 

Okul binası yaptırrlacak 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması f&rttır. 

A - Nafıa vekaletinin 12. 8. 1938 ta· 
rih ve 67 /11650 numaralı tamimleriy
le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiğinden taliple
rin işbu tamim dairesinde yalnız bu 
işe münhasır olmak üzere Nafıa Ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika
sı. 

B • Ticaret odası vesikası, 
C - En aşağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3186) 5789 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Kayseri Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse

ride yeniden yapılacak memleket has
tahanesidir. Keşif bedeli (121446) lira 
51 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
A-B - Eksiltme şartnamesine ek 

şartname. 

B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
D - Tesviyei turabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname. 
E - Yapı işleri umum ve fenni 

şartname .. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Proje ve sair evraktır. 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri Nafıa Müdürlüğü ve Kay
seri daimi encilmeninde bedelsiz ola
rak görülebilir. 

3 - Eksiltme günü 1.9.938 perşem
be saat (13) de encümeni vilayette 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için şimdiye kadar (70) bin liralık 
iş yaptıklarına dair nafıa vekaletin
den ehliyet ve ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika ibraz etme
leri ve mesul bir diplomalı mühendis 
mimar veya fen memuru kullanıla -
caktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten iki saat evvel en
cümeni vilayette makbuz mukabilin
de verilecektir. 

Posta He gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatından iki saat evve
line gelmiş olmaları 15 ··"'dır . ....,o!>ta
da vukubulacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 5662 

Kalorifer tesisatı 

Konya Memleket Hastanesi Bat -
tabipliğinden : 

Kasa : 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.157,320 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - kar$ılığı esham ve tahvilat (iti· 
bari kıymetle) 

8 - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avanı 
Altın ve Dövn: Uzerioe 
Tahvilat Uzerine 

Hissedıular: 

Muhtelif 

dairesinde Vilayet daimi encümeni ta
rafından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekaletin -
den 1938 yılı için alınmış ve bu işe 
girmek salahiyetini veren müteahhit
lik vesikası ve 10.000 liralık iş yaptı· 
ğına dair vesikanın nafia müdürlüğü 

tarafından tasdikli sureti ve muvakkat 
teminatını malsandığına yatırdığına 
dair makbuz veya şayanı kabul banka 
mektuplarını 2490 No. lı kanunun 32 
nci maddesi ahkimına tevfikan zarfla
narak ihale saatinden bir saat evel vi
layet daimi encümen reisliğine mak • 
buz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (5210 - 3018) 5544 

Hükümef konağı yaptırılacak 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün
den: 

1 - İhaleye konulan iş: 41.582,44 
liralık Bismil hükümet konağı ikma
li inşaatı kapalı zarf usuliyle ihaleye 
konmuştur. 

2 - Bu ige ait evrak unlardu: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi, fenni, bayındırlık işleri 

genel şartnameleri, 
D) Bu evrak nafıa dairesinde görü· 

lebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 25. 8. 938 per

şembe günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdUrlüğünde yapıla· 

caktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 

3118.68 liralık muvakkat cari senet, 
ticaret odası vesikası, Nafıa vekale· 
tinden alınmış 10.000 liralık buna 
benzer it yaptığına dair müteahhitlik 
vesikası. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saa
tından bir saat evel komisyon reisine 
makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

(5261/3034) 5573 

Okul binası yaptırılacak 

Kütahya Vilayetinden : 
Kütahyanm Tavşanlı kazasında ye

niden yapılacak beş dersaneli okul bi
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35440) lira (70) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı
cıı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2558) liradır. 

Proje ve keşfine nazaran (31976) 
lira (90) kuruş muhammen bedeli o
lan Konya memleket hastanesinin ka
lorifer işi (25) gün müddetle ve ka
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. İşin hitamında ihale bedelinin 
yüzde yetmiş beşi verilecektir. 29-8-
938 pazartesi günü saat onda vilayet 
encümen odasında ihalesi yapılacak 
olan bu kalorifer işine talip olanların 
yüzde yedi buçuk üzerinden alacakla
rı teminat mektupları ve ticaret oda
sı vesikalarını hamilen 2490 numara
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun kapalı zarf usulüne ait hüküm
leri ve bilhassa 32,33, ve 34 üncü mad
deleri dairesinde ihale ·saatından bir 
saat evvel vilayet encümen riyasetine 
kapalı zarf ile ve şeraiti öğrenmek is
teyenlerin de Konya memleket hasta
nesi baştababetine müracaatları ilan 
olunur. 5482 

Yol tamir ettirilecek 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma günü 
saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

1 ·- Eksiltmeye konulan Balıkesir 
- Bandırma yolunun 86 + 500 - 93 
+ 600 üncü kilometreleri arasında 

"7900" metrelik tamiratı esasiyesi o
lup 27 - ağustos - 938 tarihine rastlı -
yan cumartesi günü saat 10 da ihalesi 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A • Proje 
B • Keşifname, 
C - Hususi şartname, 

Ç - Fenni şartname, 

E • Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 

Kütahya Vilayetinden : yapılmak üzere 15 gün müddetle ve 
Kütahya'nın merkezinde yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu!,.

yapılacak beş dersaneli okul binası muştur. 

5 - İşbu evrakı arzu edenler (178) 
kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme· 2 - Bu tamiratm keşif bedeli 
ye konulmuştur. ''13277" lira "89" kuruş ve muvakkat 

ı - İ§bu inşaatın bedeli keşfi teminatı 996 liradır. 
(35760) lira (61) kuruş olup bu para- 3 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı- A - Keşif, hulasa, fiat bordrosu, 
sı da 939 bütçesinden verilecektir. metraj cetvelleri ve malzeme grafikle-

2 - Muvakkat teminat akçesi ri, 
(2682) liradır. B - Hususi ve fenni şartnameler· 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma günü le eksiltme şartnamesi, 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için §U evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması şarttır. 

A - Nafıa vekaletinin 12. 8. 938 ta
rih ve 67 /11650 numaralı tamimleriy
le daimi ve muvakkat müteahhitlik 
vesikaları ilga edildiğinden taliple
rin işbu tamim dairesinde yalnız bu 
işe münhasır olmak üzere Nafıa Ve
kaletinden alacakları ehliyet vesika
sı. 

Lira 
24.133.143,59 
14.359.846,-
1.401.361,41 

364.690,21 

12. 736.038.33 
22.963.29 

10.303. 797,80 

158.748.563,-

15.057.949,-

3.700.000.-
57 .948.020.'27 

39.366.208,48 
6.904.881,36 

4.191.500,-
64.580,16 

9.229.213,51 

Yek\an 

Lira 

39.894.351,-

364.690.21 

23.062.799,42 

143.690.614,-

61.648.020,?7 

46.271.089,84 

13.485.293,67 
4.500.000,-

12.857 .437,20 

345.774.295,61 _ 

P AS 1 F : 
Sermaye 

ihtiyat Akçeıi : 

Adi ve fevkalade 
Huau:si 

Tedavüldeki Banknotlftl': 

Deruhte edilen evrııkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyeıi 
Kareıhğı tamamen altın olarak iliveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vud. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949.-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

437.87 

40.268.617 ,67 

Yekun 

Lira 
ıs.ooo.ıtD 

175.690.614. 

21.579.040 

84.523.351. 

345. 774.29S.•1 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o, 4 Altın üzerine avans% 3. 

vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 

(3184) 5787 

Münakasa temdidi 
Bitli:; Belediyesinden : 
Nafıa Vekaletinin tasdikine arze

dilen projeye göre 1. 10. 20. 30 hazi
ran tarihli Ulus ve Son Posta gaze
telerinde çıkan ilanlarda gösterilen 
23200 liralık elektrik işlerine 45 gün 
içinde kapalı zarfla talip çıkmadığın
dan 2. 8. 938 gününden itibaren bir 
ay müddetle pazarlıkla yaptırılması

na karar verildiği itan olunur. 
(5697/3311) 5954 

· : Ml.th! Müdafaa BakanlıQı . . . '. . .... . 

Kriple kömürü alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 ton kırıple kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.000 

(yirmi bin) lira olup ilk teminat pa
rası 1500 liradır. 

3) İhalesi 1 eylUl 1938 perşembe gü 
nü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3012) 5650 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 Ton 87 oktanlık benzin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 216.000 

(İki yüz on altı bin) lira olup ilk te
minat parası 12050 liradır. 

3) İhalesi 2 eylıll 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

4) Şartname 1080 kuruş mukabilin
de M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınabilir. 

S) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teminat ve tek -
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3033) 5651 

Malatya bez ve iplik fabrikası T. A. 

şi rketinden : 
(Ankara Y eniıehir Posta kutusu 2) 

Almanya' ya talebe gönderilecektir: 

Dokuma Ustaba§ISI yetittirilmek üzere Almanya'ya 
üç stajyer gönderilecektir. 

Namzetlerin San'at mektebi mezunu olmalan, Alman
ca bilmeleri ve askerliğini yapmıt bulunmalan f&rttır. 

Taliplerin tahsil vesikalarının birer suretini bir mek-
tupla Şirket merkezine göndermeleri. 5836 

Odun ah nacak 
lstanbul Belediyesinden ~ 
Kilosu Cinsi ., Bir kilosunun muhammen bede-il 

977.500 Kesilmemiş gürgen 1,40 
792.500 Kesilmiş gürgen 1,45 
562.900 Kesilmiş meşe 1,45 
Belediye ve müesseselerine lüzumu olan ve yukarıda cins, miktar .,,. 

muhammen bedelleri yazılı bulunan odun kapalı zarfla eksiltmeye konul• 
muştur. Eksiltme 3. 9. 938 cumartesi günü saat 11 de daimi encümende yr 
pılacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 
No.lu kanunda yazılı vesika ve 2500 lira 37 kuruşluk ilk teminat makb 
veya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yuka• 
rıda yazılı günde saat 10 a kadar daimt encümene vermelidirler. Bu saat-
ten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (5602/3234) 5938 

Elbise ve kundura ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satın Alma KoııJI 

yonundan : 
Eşyanın Tasınlanan 

cinsi Miktarı tutarı İlk teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati 

Güm. Mh. eratı 
için yazlık 
elbise 4294 takım 22328 80 1675 00 14. 9. 938 çarşamba 14 
Erat kundurası 4833 çift 22231 80 1668 00 14. 9. 938 çarşamba ıs 

1 - Yukarıda yazılı e§yanın gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarfl" 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evetine kadar 2490 .,. 

yılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırhyacakları teklif ınelP 
tuplarını Galata eıki İthalat gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. 

(5658/3265) 5939 

Muhtelif fenni malzeme alınacak 
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Mecmu bedeli 
Cinsi Adedi Beheri Lira Tafsilat 

1 - Pl8nimetre (R. Reis) 8 50 400 1 - Nümunesi merbuttur. 
2 - Tirilin (Rihter) 45 2,5 112,50 2 - Sapı iğneli ve altından açılır. 
3 - Balastro (Rihter) 20 9 180 3 - Mahfazalı 
4 - Jalon (Altı köşe) 80 1 80 4 - Kurutulmuş ağaçtan veya ali· 

münyomdan (madeni) 
5 - Jalon sehpa 60 3 180 S - Başı vidalı pirinçten 
6 - Mika gönye orta boy 45 ve 60 lık 60 1 60 6 - Albert nesler (21 CM;) 
7 - Hina cetveli (25 lik takım) 6 25 150 7 - Albert nesler 
8 - Verniyeli minkale yarım daire. 6 50 300 8 - İstikamet kolu yarım milimetre" 

ye kadar taksimatlı (yarıdl 

9 - Tiribli 40 0,90 
daire). 

36 9 - Albert nesler marka 
10 - Pusla 20 2,50 50 10 - 0,7X0,7 eb~dında ahşap kut" 

11 - Çelik şerit 20 18 360 
içinde pusula 

(ZO 11 - Baş taraftan beş kırmalı 

12 - Pirizma 10 12 
metrelik) 

120 12 - (Rihterin dubludu) 

2038,50 

saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü- C - Mukavele örneği. 
men huzurunda yapılacaktır. İstiyenler bu evrakı her gün vila -

B - Ticaret odası vesikası, 
1 - Tapu kadastro Fen heyetleri için yukarda cins evsaf ve miktarı gösterilen fenni levazım açık ekıUt· 

me ile satın alınacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlarclır: vet daimi encümen kaleminde veya 
A - Proje Nafia dairesinde görebilirler. 
B . Keşifname, 4 - İhale birinci maddede yazılı 
C - Hususi şartname, gün ve saatte Bahkesir'de hükümet 

C - En aşağı 25.000 liralık bina in
şaatı yaptığına dair bonservis, 

7 - İsteklilerin mezkQr gün saat 
10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Da imi Encümen riyasetine 

2 - Eksiltme 31 ağustos 938 çarıamba gilnü saat dokuz buçuktadır. 
3 - Beherinin muhammen bedelleri hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Şartname Umum Müdürlük levazım müdürlüğünden alınabilir. 

.. S - lsteklile:i~. t~~amının muh.~~~~~~edeli ~~an 203~ lira 50 kuruş üzerinden '7o ı,:> pey aı<çcsııe meztOr 
gunde Umum m udurluk levazım mudurlugunde muteşekkıl satın alma komisyonuna müracaatları. (3149) snf 
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GÜNÜN POLİTİK 
MESELELERİ 

Kıskançhk! 
Ankara - İstanbul araamda 

Pazardan mada her gün : 
(Ba§ı S inci sayfada) 

miye ve dünya görüıünü buna uy
durmıya çalışır. Kendi hallerine ter
kedildikleri takdirde ilim ve imanın 
ancak nazariyelere ve gevezeliklere 
götUreceğine ve Fikir'in ancak i
manla ilmin sentezinden doğabile
ceğine inanır. 

ti AI~nan.dr onu gözüne kestirmiş
• Şöyle başladı: 

b.
1
- Cicim, vallahi kıskançlık nedir 

1 nıeın. Senin mazin ne olursa olsun 
0.~ana ait bir şey. Kabulümsün. Bu
~un~nde bir şey yok ya, sen ona bak. 

enun işim istikbali hazırlamak. 
d Emlin çıtı pıtı bir şeydi. Güzeldi 

d
e. Yalnız aklının çerçevesi biraz dar
ı: 

"- Akıllı adam dediğin işte böyle 
~~ur, bak söylediği sözlerin yüksekli
f.1ne bir kere. Hayatı anlamış vesse -
anı. Tam anlaşacağım adam!. .. " 

biye düşündü. 
d ~.leksandr yabana atılacak bir genç 
§ egıldi, hisli ve heyecanlı bir erkekti. 

u dakikada Emlin'e a<ırınasa dura
ltıazdı: 

. - Emlin, şimdi mesut musun şeke
ıun? 

- Çok mesudum sevgilim. 
- Bundan evel saadet yüzü gördün 

Zllü? 
- Hiç mi hiç ..• 
- A 1 Nasıl olur, hiç de mi sevilme-

din? 
- Oh 1 Sevildim ama .•. 
- Amması ne oluyor? 
- Yani kendim onları sevmedim 

dernek istiyorum." 
- Var mı idi? 
- Çok .. Erkekten çok bir 11>CY yok. 

lieme lazım bana faydaları olmadık
tan a .• He sinden kötü hatıralar 
kaldı. 

- Demek hiç birinden güler yUzle 
ayrılmadın? 

- Ne yazık ki öyle oldu .. Jorj ka
ba idi, Rober kıskançtı. Şarl dersen 
soğuğun birisi idi. Hele Piyer'i biç 
sorma, havai mi havai.. 

-Sonra? 
- Velhasıl ellerinden çelanediğirn 

kalmadı 
' - Zavallı sevgilim ne sıkıntılar 

Çektin kimbilir ı Senin o yilksck ve in
ce kalbin çok mustarip olmuştur 1 

Artık ne kadar çok sevgiye ve hi -
nıayeye muhtaç olduğunu şimdi anh
}'orum. Keşke daha evel tanışsaydık. 
~onoşum sen tam benim için bi~ilmi§ 
b~r kaftansın. Sen hiç üzülme. Mazi
nın o ağır yüküne ikimiz birden kat
lanacağız. 

- Oh l Ne kadar evinç içindeyim 
bilsen l Aleksandr, ıar beni şekerim, 

Biribirlerine sarıldılar. 
. Aradan bir kaç gün geçmitti, bir 

gun Emlin radyoyu açmı9, musikinin 
verdiği vect içinde hülyalara dahıllf· 
tı. 

Aleksandr endişelendi heyecanla 
sordu: 

- Ne düşünüyorsun? 
h"- Bir şey dU§Unmüyorum, emin ol 

lÇ bir §ey .. , 
.. - Fakat insan daima bir şeyler dü
~unur değil mi? 

.-:- Hani, radyo çaldıkça gözümün ö
nune Afrika'da bir pazar yeri geldi 
de ... 

- Jorj dediğin bir müstemlakeli idi 
galiba ... 

- Al Vallahi Jorj'u dü§ünmüyo
r~rn. Hem onu ne düşüneyim. Artık o 
gıtti. 

- Demek ben de gitsem, beni de 
u·· uşünmiyeceksin 1 

- Yo ... İmkanı mı var, nasıl hatı-
rınıdan çıkarsın. 
.. - Gördün mü? Demek ki mazi hiç 
01rnüyor. İnsan tanıdığını unutamar:. 

- MeseHi ben katiyen unutmam. 
- Hangisini, Jorj'u mu, şarl'ı mı, 

Yoksa Piyer'i mi? 
- Hayır canım onları değil, seni u

nutamam diyorum. 
. lier insan kendisinde mevcut olanı 

gızler. 1şte Aleksandr da müthit kıs -
kançtr. Kıskançlığını saklıyordu. Fa -
ka:_içini de gittikçe ,kurt kemirmiyor 
degıldi. Artık Erniin'i sıkıştırmıya 
J.orj'dan, Ş:ırl'dan, Piyer'den bahset -
tırınek için üzmiye başlamıştı. 

. Genç kadın mazisinin üstUne siyah 
bır perde rektikre Aleksandr'ın içi i-c· ~ ~ , 
_ıne sığmıyordu. 

~7te bir gUn bir çay ziyafetinde 
lorJ u kendisine takdim ettikleri va
ıt, Aleksandr genç kadının yüzüne 

Yazan : l ozejermen 

hiddetli hiddetli bakmıştı. ÇünkU 
Jorj'u fevkalade yakışıklı ve nazik bir 
delikanlı bulmuştu. 

Biraz yalnız kalınca Emlin'e sordu: 
- Bana niçin yalan söyledin? 
- A 1 Vallahi yalan söylemedim, o 

kıskançtır. 
- Canım sen bana onun kaba oldu-

ğunu söylememiş miydin? 
- Hem kıskanç, hem kaba .• Şimdi 

diyeceğin var mı? 
- Onu daha evciden söylerler .. 
Artık Aleksandr'ın üzüntü haftala

rı başlamıştı. İçi bir türlü rahat etmi
yordu: 

- Şu Şarl denen nasıl şeydi? Ama 
doğrusunu söyliyeceksin. 

- Canım evelce söylemi,tim ya 1 
Aleksandr'ın şüphesi gittikçe art -

nuya kıskançlığı bir azap olmıya baş
ladı. Emlin maziden bahsettikçe: 

- Görüyor musun, diyordu, onları 
hiç hatırından çıkarmıyorsun. Hep on
lardan bahsediyorsun. Fakat bunun 
çok kötü bir şey olduğunun farkında 
mısın? .. Böyle yapacağına tekrar on
ların yanına dönsen daha iyi edersin. 
Artık o andan itibaren Emlin onlar

dan hiç bahsetmedi. Fakat Jorj gtin -
düz ha.yilinden, gece rilyasından bir 
türlü gitmiyordu. 

Emlin, düşUndü, taşındı, sordu, so
ruşturdu, bir kolayını bulup J orj'un 
adresini ele geçirdi, yazdı. evap aldı. 
Cevap verdi ve şipşak buluştular. GU
:zcl Emlin Jorj'unu memnun etti. Jorj 
böyle nefis bir kadını zaten epeydir 
özlilyordu. 

Jorj yeminler etti: "Seni, dedi, bun
dan sonra artık hiç kıskanmıyacağım. 
Ne zaman canın isterse o zaman gel. 
Tamamen serbestsin." Dedi. 

Artık yalan söylemiye alışan, hatta 
yalan söylemekten zevk duymıya ba§
lıyan gUzel Emlin her akşam eve ge
lirken dudaklarını Alekundr'a teslim 

edip: 
- Oh! Sevgilim 1 Seni her gün bi-

raz daha fazla seviyorum. 
Diyordu. Bu yeni uııul bir ay devam 

etti. Bir ay sonra Alekaandr güzel 
Emlin'i göğsüne sıkı ııkı bastırarak: 

- Beni affet şekerim, dedi, ceni 
çok tizdüm, çok incittim. Artık he~ 
şeyi unuttum. Şimdi hissediyorum kı 
sen benimsin .Kendiminsin, benden 
başka kimsenin de~itsin. Oh! Şimdi 
o kadar mesudum ki ... 

- $ahi mi? .. 

Emlin şimdi de, Rober'in, Piyer'in 
adreslerini aramıya başlamıştı 1 

Trakya'daki çeşitli 

kurslarda çalışmalar 
Edirne (Hususi) - Trakya'da fen

ni nalbant kurelarmın üçüncü de'lre
si ı eylülde gene 1stanbul'da Selimi

ye'de küçük hayvan sa~lık memurları 
okulunda 40 kişi ile açılmış buluna -
caktır. Kurau bitirenlerin köylerinde

ki rolü bUyüktür. 
Bilgisiz nalbantlar da bunların ya· 

nında pratik ve yeni bilgiler öğren -

rnektcdirler. 

Yeşilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 

8.SO 
8.30 

cumartesi gilnlerl ı 16.00 

Nöbetçi Ec%anler 

Puar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk ve Sakarya ec:zanclcri 
: Eee ve Çankaya • 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul ecnneıi • 
: Merkez 
: Ankara " 

Çarpmba 
Perıembo 
Cuma: 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci ecsaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
c:aal, şehir: (1023-1024). - Şchiderara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacuı 
irıza memurluğu (1846), - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takd telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civan: 
(2806, 3259). - Ycni•ehir, Havu.zba,1, 

Bizim taksi: (2323) - Havuı:başı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluıs taksi: (1291), 

Otobüalerin ilk ve son 
• aeferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dcre'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Çnnkaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M.. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulu M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yenl&ehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Ycni~ehir'e 

Sabah 
tık 

ıcfer 
6.45 
1.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
1.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköpriı'dcn S. p:ızarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 . 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 . 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha aıkur. 

§ U. Meydanıyle Yenisehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpaıan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be• dakika
da; aaat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntaıam seferler vardır. 

§ Akıamlan Uluı Meydanı'ndan aaat 23 
deki aon seferlerle bunların Uluı mey
danı'nıı d6nU5lcrl alnemalann dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Teahhiitlü 18 o kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lr.tıınbul cihetine 
mektup kabul eder. 

p Ol la 

Haydarpaııa'ya : 

Saatleri 

Her aablh 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 1~.50 
de (Puarteıl, Per
eembe, Cumartcısi 
Toros sürat.} 

Tren S aatlel' i 

Samsun h tuna ı Her.:Un 9.35 (Kayae- ... 
rl, Sıvaa, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hcrgii.n 

Zon&'Uldak hattı : 

S>.35 

ı5.oo 

16.05 Kırıkkalc'ye rayotobüı " 

Giindelik: 

Hicrt - 1357 

Cemaıil'ihlr: 27 

S. D. 
Güne~: 5 17 

Rumi· 1354 

Afustoı: 11 

S. D. 
Akşam: 18 56 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni basılıt -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 'IS kuruş 

~================.==:!)' 

Sağlık kurıu 
Bu sene açılan sağlık korucu kurs- _:!lllllllltlllllllllllllllllllllllllllll~ 

}arından 95 kişi sıhat vekaletinin : 3 
programına gör kura görmü, ve bu : 1· r T E N D I c TAN : 
gençler köy bölgelerine da&ılmıııar- E ~ r/ := 
dır. : E 

önilmUzdeki sene yeni kurs açıla - E Yazan •. E 
cak ve sayısı artacaktır. : : 

Köylerinde aıhiye çantalariyle do - = Hasan - A"' lı' Yu··cel = 
laşan bu gençler köy aıhati üzerinde : E 
çok faydalı olmaktadırlar. : 3 

Zeytincilik kur•u 5 * E 
O ç senedenbcrl Çanakkale villye· 

tinde ~eytincilik kurslarından ~ıkan 
köy gençlerinin sayısı 1200 U geçmi§
tir. Aşıcılrk, budama, bakımcılık, zey
tin hastalıkları gören bu gençlerin 
muallimi İtalya'da ziraat vekUetl be
sabna kurs görmü§ bir gencimizdir. 

: ~ıymetli edibimiı gazetemizde § 
ıçten, dıştan başlığı altında neş- : 

E rcttlği fıkraları bit kitap halin- 3 
E de ncşret171i~tir. Bu kitabı her- : 
E kesin büyllk bir zevkle okuyaca- : 
: ğı muhakkaktır. • : - --
':111111111111111111111111111111111111111;: 

Bütün dbalar bu zihniyet daire
sinde tetkik edili~ Bunu hallet
mek için biolojiye, tarihten öncesi
ne, tarihe, bütün hususi ilimlere baş 
vurmak lazımdır. Milleti sevk ve i
dare etmek şerefine namzet şefler i
çin hiç bir dnva bundan ehemiyetli 
olamaz. Irk hissinin şeflerin kalp 
ve dimağlarına derin surette işle
miş olması lazımdır. 

Ondan sonraki nokta içtimai ada
let hissidir. Bu his nasyonal - sos
yalist şefine kendisi ve milleti için 
bedeni sıhat ve zihni temizliği ica
bettirir. Çünkü nasyonal - sosyalist 
şefi bilir ki, milletin yarısı sefalet 
içinde yaşarken, kim~e milletiyle 
iftihar edemez. Bir milletin yük
sekliğini yapan şeylerden biri de 
de halkın bütün uzuvlariyle sıhatte 
olmasıdır. 

Bu doktrinin başlıca noktaları 

Vogelsag'da Almanya'nın en büyük 
alimleri tarafından verilen umumi 
konferansların mevzuunu teşkil e
der. Sonra bu mevzular, ertesi günü, 
bütün bölükler.in seminerlerinde ele 
alınarak incelenir ve derinlettirilir. 

Prensip itibariyle herkese dini 
serbesti temin edilmiştir. Hakikat
teyse, nnzi~r iktidarı "marksistler
le din adamların-dan" fethetmişler
dir, ve partinin militanları umumi
yetle hıristiyan kilisesine muhalif
tirler. 

Karekterin teşekkülü 

Doktrinle birlikte ve ona muvazi 
olarak karakterin inkişaf ettirilme
ı;ine çalışılır. Onun i.çin öğleden 
sonraları bedeni terbiyeye tahsis e
dilmiştir. 

Vogelsag'da bütün sporlar tatbik 
edilir: Atletizm, açık hava oyunları, 
yüzme, binicilik, kayak, dağcılık, 

tayyarecilik. Fakat rekor kıracak 
tlctler ycf tirm dı ü ül-

mez. Erkek kalitelerinin inkişaf et
tirilmesi istenir. Eskrim ve boks, 
paraşütle atlama, on metreden suya 
dalış gibi idmanlar cesarete, karara, 
cilrete ihtiyaç gösterir. Gündelik 
talim eseri istidatlarla Joğuştan va
sıfların tekemmUIUne ve zahire çık
masına yardım eder. Müstakbel şef 
kudretini idrik eder ve nefsine iti
mat kazanır. Kumanda etmiye muk
tedir ve l!yık olur. 

Sosyal yetişme 
Müstakbel şeflerin kumandasını 

ele alacakları topluluğun tamaıniy
le dışında yaşamaları bir mah1:ur 
teşkil eder. Her akşam bir veya iki 
bölilk otokarlarla yakın ehirlerdc 
tiyatro veya konsere gider. İçtimai 
hayatın hiç bir s fhası onlara yaban
cı kalmamalıdır. Doktor Ley'e göre 
şefler, bir salonun cilalı parkesine 
de, bir işçi kullibesinin arızalı ze
mini kadar alışkın olmalıdırlar. 

Bu gençler kısmen evlidirler, be
kar olanlar da mlllet ve partinin 
hayrına evlenmek mecburiyetinde 
olduklarını bilirler. Evlenmeler Vo
gelsag'da aile şenlikleri gibi kutla
nır 

Evli olanlar, senenin en büyük 
kısmında karılarından ve çocukla -
rmdan uzakta yaşarlar. Senede iki 
üç izin müddetlerini ve tatillerini 
aileleri yanında geçirirler. Onların 
yok_l~ğunda karıları socuklarını ye
tiştmr ve partinin sosyal işleriyle 
meıiul olur. 

Vogelaag'da yetitme devresi dört 
sene olarak tespit edilmistir. Fakat 
ihti 'J ya~ ve ~~zuma göre iki Uç aene-
yc de ınebılır. Şimdiki halde %cki
nın Berbes~e inkişafından ı:iyade 

karakter terbiyesine chemiyet veril
mcktedit. 

Seflik tahsllleri esnasında, nam
zetler bedava okur, oturur, yer ve 
giyinirler. Bütün masrafları devlet 
öder 

Tahıil devresi sonunda, namzet· 
lerc diploma vcrllmcz. Ehllyetıiz 

görUlenler yolda kendiliğinden ele
nirler. Dört sene zarfında, bölük 
dahilinde gUndelik hayatın verdiği 
neticeler imtihan yerine geçer. Dev
reyi muvaffakiyetle bitirenler ya-
amayı ve kurnanda etmeyi ö&ren
miş aa~ılırlar, bunlar partinin em· 
rindedırlcr, onlara parti veya dev
let organizaıyonu içinde. vui!e ve
rilir. 
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§ TÜRK HAVA KURU u -= -----------
BÜYÜK PİYANGOSU 

Beşinci keşide 11- Eylül-938 dedir. 
== ------------------

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000, 
12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) 

-------liralık iki adet mükafat vardır .• ---= = -=: Şimdiye kadar binlerce kitiyi zengin eden bu p'y ngo· := 
:= ya ittiri.k etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... § 
'=i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Fr 

Ucuzluğu ne aı ~~~~~ mu~'~m kA~:.~ ~~~k~~~ağbctini kazanan 1 
• 

SAKARYA ECZ 
lt Bankas~ ~arşıaında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otehnın altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 ~ 

KÜÇÜK lL 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Kiralık ı 

Kiralık daireler - Yenihal arka -
smda Yenihamam apartımanında ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel: 
3714 5670 

Kiralık daireler - Maltepe Ulu -
dağ sc:>kak No. 14 iki er odalı ve üçer 
oda bır hol tam konforu havi, içinde-
kilere müracaat. 5768 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
1 nci kat mUstakil antreli ı hol kon
forlu görmek için içindekilere görilş-
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık knt - 5 oda su ve elektrik. 
İtfaiye meydanı Ordu sokak Kurtuluş 
apartımam kapıcıya müracaat. 5852 

Kiralık oda - Yenişehir 1smet İn· 
önü caddesi No. 74 5854 

Kiralık büyük daire - 4 büyük o
da ve büyük bir hol eletkrik, su ve ha
vaga.zı tertibatını haiz. Postane cadde
si Mermerci Zade Bay Tahsin apartı-
manı No. 7 ye mUrac t. 5905 

Ucuz, devren kiralık - Yeni§ehlr 
su deposu arkasında Uç oda, mutfak, 
banyo, bahse su parası ile 30 liraya. 
İtfaiye meydanı Kurtuluş apt. beş nu-
maraya mUracnat. 5949 

Kiralık - Dikmen'de nezareti ve 
havası mUkem.mel mevkide asfalt fü:e
rinde birinci otobüs durağında ü çkat 
ve Us daireli apartnnan tamamen ve • 
ya daire daire kiralıktır. Dört otomo
billik garajı da vardır. Ankara'da Ye
nihal karşısında 3 No. lu yazıhaneye 

müracaat Telefon: 1620 5950 
Kiralık daireler - Yenişehir Ha

vuzbaşı İnkılap sokak Dr. Abtullah 
Rasim apartımanı 3 ve 4 odalı daire -
ler. Görmek i~, 1 No. lu daireye 
Tl: 3273 5951 

Kirlık - Aşağı Ayrancı'da Bakan
lıklara yakın l salon, 3 oda, 2 sandık 
odası yağlı boya ve muşambalı. Yeni 
bir ev. Geniş bahçe, elektrik, su, ban-
yo. Telefon: 2901 5963 

Kur~lar : 
Daktilo kurıu - 50 inci devresine 

eylOl ilk haftasında baıhyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı • 
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

.:!1111 Okuyacaörn11 kitablar 1111L. - -- -- -

ı-·-···-···-·-········· .... ·-ı 
i Küçük ilôn şartları 1 
i Dört satırlık küçük ilinlardan: i 

Bir defa için 30. Kuruı i 
İki defa için 50 Kurut : 
Üç defa için 70 Kuruı ı 
Dort defa için 80 Kuruı İ 

Devamlı küçük iliinlardnn her defası 
ic;in 10 kuruş alınır. Mese16 10 defa • 

1 

neşredilecek bir il5.n için 140 kuruş •1 alınacaktır. Bir kolııylık olmak üzere. 
her satır, kelime nralanndaki boııluk- i 
lar milstesna 30 h:ırf itibar edilmiştir . 
B üc;Uk illin 120 harften ibaret ol-

ı ı ~tırdan fazla her satır için ayrı- J 
ca 10 kurus alınır. ı .................................................... 1 

Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
Irktır. Görniek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tU'ye mUracnat. 

.. Satılık ltalörifcr - Az kullanılmış 
uç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariylc Tel, 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Sablık - Nazımbey mahallesi Bal
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 
balıscli ve kullanışlı ev ticaret odasın
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 

Satılık - Azimet dolayısiylc 934 
modeli Philipıs radyosu ile batı ev eş
yası satılıktır. Görmek isti yenler ı 5 
ten 19 za kadar Yenişchir'de Necati 
bey caddesinde 31 No. da birinci kata 
müracaat. 5906 

~~tılık apnrtrman - Ankara şehri 
dahılınde 10.000 ve 17 .000 liraya iki 
apartrman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

Satılık - Y cnidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralı evler acele satılıktır. lçindekile ,,. 
re milraca t. 5692 

Aranıyor: 

. Bo, oda aranıyor - Bir bay için 
aıle yanında bo§ bir oda aranıyor Ulus 

meydanı ile Samanpazarı civrı tercih 
edilir. Tl: 1230 5932 

Almanca bilen erkek bir daktilo 
aranıyor - Me ai saatleri zarfında 

Yenişehir Atatilrk B. Tuna Apartıma
nında 7 - 8 numaraya müracaat. 5935 

Toprak hafriyah 
- Nasuhi Baydar'ın --- Devlet H va Yollnrı Umum Mü. 

: dürlüğünden : 
--

- -: 1 - Eksiltmeye konul:ın iş: idare-
E nin Ankara tayyare meydanında yap-

: • Tais :: tırmakta olan istasyon ve umum mu-
E - dürlilk bina ının iltisak yolu hnfri • 
- • Kırmızı Zanbak yatıdır. Keşif bedeli (22.005) liradır. = • o· . G = 2 - Eksiltmenin yeri ve şekli: 
§ ıenı rande : Eksiltme 29-8-938 pazartesi günü sa-

: • Bilinmiyen lnıan E at (l 1) onbirde Ankara'da çimento 

: Q San Mikele'in Kitabı : fabrikası karşısındaki Hava yolları 
: : umum müdürhik binasında vahid fi. 

: • Levis ve İren - >:at esası üzerinden kapalı zarf usu-
- • : lıyle yapılacaktır. 

Evlilik ve Ötesi 3 Ek ·ı E : - sı tme şartnameleri ile bu-

: • Cihan Şampiyonları E na ait evrak ve planlar Anlcarada P . 

: • Esrarsız Hayat E T. T. umum müdürlük binasındaki 
: • ~ hava yolları acentasmda görülebilir. 
: Sığıntı : 4 - İsteklilerin 1650 lira 38 kuruş-

: • Hayat; sen ne güzelsin _ luk muvakkat teminatlariyle birlikte 
~ (telif) : eksiltme §nrtnameııindc yazılı vesaiki 

- • 1 I ~ H 
1
. E ve kapalı teklif mektuplarını eksilt-

: nsan ı5ın a ı : · _ _ me saatından bır saat evveline kadn 

§Akba'dan ve her kifab<1'dan § m~kbuz mukab'.linde satın alma ko-= : mısyonuna teslı metmeleri ve posta 

'11111111111 arayımı 1111111111r tcnlıhüriini n kabul edi' r. eceği ilUn 
olunur. (3110) 5689 

- Tercümeleri -----
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RESMi iLANLAR 
2 - İstekliler bu işe ait şartname 

ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara, Haydarpaşa, Sirkeci veznck -
rindcn on bir lira mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat 15 te Ankara'da 
Devlet demiryolları yol daireainde 
merkez birinci komisyonunca ya.ptla -
caktır. 

T. :Müdiirl\iğ.W:uie öli»k ekaKt.eye ç.ı· 
kardınıfW. !Wtada 9ç adedi oiıaa. 
bu post.arım r:ııh men ay.Rğı 2M )i. 
ra akıp 2.S-8-!>38 g4iaü bceel mv-vailk 
göriilitrse i9aJe ~be. latekliıe
dn Kırtehir P. T. T. MoiidiıirHiıığ-iin.e 
müracaatları ilan olunur. (lUl) 566'> 

"'il·-'. 
Bayındırhk Bakanhğı 

Demir köprü ınşası 

Nafıa Vekaletinden : 
Sivas - Erzurum hattının 499 t825 

inci kilometrelerinde güzergahın kat 
ettiği Serçme deresi üzerinde inşa o
lunacak iki defa elli metrelik demir 
köprünün inşa ve montajı kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 19.9.938 tarihine mil· 
sadif pazartesi günü saat onda veka
let demiryollar inşaat dairesindeki 
münakasa komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bede
li doksan bin iki yüz elif iki liradır. 

3 - Muvakkat teminatı beş bin ye
di yüz altmış iki lira altmış kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksıltm:: 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, 15062 numaralı köprü ~e
ması, ray profili, 388 numaralı inbisat 
tertibatı 390 numaralı telgraf hattı 
konsolu, 389 numaralı kiriş resimle · 
rinden ibaret bir takım münakasa ev
rakı dört yüz elli iki kuruş mukabi
linde demiryollar inşaat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek is ti yen
lerin 2490 numaralı arttırma, eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazr
na mecbur oldukları evrak ve vesika
ları ve 938 senesi için muteber olmak 
üzere vekaletimizden verilmiş müte • 
ahhitlik vesikalarını, ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını ek
siltme prtnamesi ile mezkur kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlryarak 19.9. 
938 tarihinde saat dokuza kadar de -
miryollar inşaat dairesindeki müna -
kasa komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

l - Bu münakasaya gireceklerden 
lbkal elli metrelik bir demir köprü i· 
mal ve montajını yapmış olmak şartı 
aranacaktır. (2766) 5274 

Askeri Fabrikalar 

370 Ton elektirolif tutya ah nacak 
Aılıı:eri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Sabn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 

olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29.8.938 pa -
zartesi günü saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (3) lira (15) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4395) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3140) 5796 

Nakliye koıum hayvanı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı evsafta olmak il.ze

re bir çift nakliye koşum hayvanı a
lınacaktır. 

1 - Beygirler yerli olacaktır. -
2 - Veteriner muayenesinde ta

müssıhha bulunması şarttır. 

3 - Yaşları dörtten aşağı ve 6:7 
den yukarı olmıyacaktır. 

4 - Yükseklikleri 1,42 den aşağı 
olmıyacaktır. 

5 - Bu evsafta olmak üzere Çifti
ne 300 lira bedel tahmin edilmiştir. 

İsteklilerin beygirlerini alarak 
5-eyhll-938 pazartesi günü saat 10 da 
merkez satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (3188) 5824 

Sıhat .. ·BcıkanlıQı 

7 - Şartname her gün müessese -
den parasız temin edilir. 

8 - Eksiltmeye konulan iş : 
140 Adet dana 
30 .. sıpa 

30 .. keçi 
30 .. koyun 

(3101) 5820 

Tı bbi ecza alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Ba§ -

tabipliğinden : 
Hastanemizin 1938 mali yılı 293 ka

lem eczayı tıbbiye ihtiyacı kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen fiatı 12750 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 956 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 31 ağustos 1938 çarşamba 

günü saat on birde Ankara Nümune 
hastanesinde müteşekkil komisyonda 
icra edilecektir. Eksiltmeye girecek· 
ler Ticaret odasının cari seneye ait 
vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya· 
zıh belgeler ve bu işe yeter makbuz 
ve banka mektnuplarını teklif zarfla
rının içerisine ve verecekleri Hatları 
yazı ve rakkam ile yazdıkları ve Üzer
lerini mühürledikleri halde ihale sa
atından bir saat evvel komisyona ver
meleri lazımdır. 
Şartname ve liste Ankara'da Nümu· 

ne hastanesinde !stanbul'da Sıhhat 
Müdürlüğünde görülebilir. 

(3036) 5652 

Orman Koruma 

Karyola alınacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lığmdan : 
1 - Orman koruma genel komu -

tanlık kıtaları ihtiyacı için bin çift 
er karyolası kapalı zarf usuliyle iha
lesi 5-eylUl-938 pazartesi günü saat 
on birde Ankara'da Yenişehir'de ko
mutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yirmi iki 
bin lira ve muvakkat teminatı altı 
yüz elli liradır. 

3 - Şartnameler her gün parasız 
olarak komisyonda ve İstanbul Gala
ta topçular caddesi 176 numarada or
man koruma ambarında görülebilir. 

4 - İsteklilerin şartnamesinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mek -
tuplarını ihale saatinden bir saat e -
veline kadar komisyona vermeleri i-
lan olunur. (3197) 5827 

Fakülteler 
Çamaşı r yı katt1r1lacak 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa
kültesi Direktörlüğünden: 

1 - Fakültenin 1938 mali yılı çama
şır yıkama münakasası 5.9.938 pazarte
si günü Ankara mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün fakülte he • 
sap işyarına müracaat ederek şartna· 
meyi tetkik edebilirler. 

3 - 369 lira 37 kuruştan ibaret olan 
ilk teminatın ihale günü saat 10 a ka
dar mezkür muhasebecilik veznesine 
yatırılması lazımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(3169) 5801 

Finans Bakanhğı 

Bir muakkıp alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
Hukuk müşavirliğinde açık bulu

nan (70) lira ücretli kadroya bir mü
raki p alınacaktır. 

En az orta mektep mezunu olmak 

Muhtelif hayvanlar ahnacak şarttır. ımtihan 26. 8. 938 günü saat 
(10) da yapılacaktır. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü . isteklilerin Hukuk müşavirliğine 
eaaeseai Satın Alma Komisyonun· müracaatları ilan olunur. 
dan : (3313) 5956 

1 - Müesseseye muhammen bedeli ----------- ----
6290 lira olan aşağıda cins ve miktar
ları yazılı hayvanlar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7-eylül-938 çarşam -
ba günü saat 11 de yapılacaktır. 

3 - Komisyon müessesede topla · 
nır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 471 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 7-eyhll-938 
çarşamba günü saat 10 a kadar komis
yona tevdi olunmalı bu saatten son · 
raki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların Ma
liye Vekaleti merkez muhasebeciliği
ne yatırılmaları için taliplerin daha 
evel komisyona müracaatla birer irsa
liye almaları ve bu irsaliye ile Sıhat 
Vekaleti muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları Jazımdır. 

Gümrük ve in: ~-· 

Tuz (UYah alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - Şartnamesi mucibince 50.000 -

150.000 adet yüz kiloluk tuz çuvalı sa
tın alınacaktır. 

2 - Beher çuvalın muhammen be
deli 42 kuruştur. 

3 - Eksiltme 24 ağustos 938 tari
hine rastlıyan çarşamba günü saat 12 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün adı geçen şubeden alınabilir. 

5 - lsteklilerin eksiltme için yu -
karda tayin olunan gün ve saatte % 

7,5 güvenme paralariyle birlikte adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (5596-3285) 5929 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar BaflllüdÜrlü

ğünden : 
İdaremizin Küçük Yozgat'taki pat

layıcı maddeler deposunun 588 lira 2 
kuruştan ibaret keşif varakasına pro
je ve şartnamelerine göre tamiri yir
mi gün müddetle açık pazarlığa ko
nulmuştur. 

Aleni pazarlık ve ihalenin 5-9-938 
tarihinde saat 10 da başmüdürlüğü

müz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 34 li
ra 11 kuruş muvakkat teminat para
lariyle gelmeleri ilan olunur. 

(3236) 5863 

Demiryolları 

Kum kurutma lesisah 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 14.000 lira olan 

Sıvas atölyesi kum kurutma tesisatı 
10. 10. 938 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da i
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1050 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3277) 5944 

Kazan temizleme tesisatı 
D. Demiryolları Satın .Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 

Sıvas atölyesi kazan temizleme tesi
satı 10. 10. 938 pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3276) 5943 

Hurda dökme demir alınacak 
Devlet De~iryoUarı ikinci ltlet

me Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 2.400 lira olan 

60.000 kilo hurda dökme demir "Pik,. 
açık eksiltme ile alınacaktır. ihalesi 
1.9.938 perşembe günü saat 11 de An
kara'da ikinci işletme binası dahilin
de toplanan komisyon tarafından ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ikin
ci işletme müdürlüğünden parasız ve· 
rilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ak • 
çesi olan 180 lira yatırarak muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bu
lunmaları ilan olunur. ,(2970) 5677 

Elektrik saat ve hareket 

kampanası tesisatı 
O. Demiryolları Satın A lma Ko

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılan de

mir markizine elektrik saat ve hare
ket kampanası tesisatına ait işler ka
palı zarf usuliyle eksiltmiye çıkarıl· 
mıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
(9739) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara ve Sirkeci veznelerinden parasız 
olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 9. 938 tarihinde 
çarşamba günü saat 12 de Ankara'da 
devlet demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 11 e kadar komi§yon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun (731) liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) İsteklinin bizzat elektrik mü
hendisi olmas! veya bir elektrik mü
hendisini istihdam edeceğini taahhüt 
etmesi. (3211) 5887 

&etil köprüsü yaphnlacak 
D. DemiryoJları Satın A lma Ko· 

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak alt· 

4 - Eksiltmiy.e girebilmek için iıt
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat on dörde kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazım
dır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 12250 liralık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar, 

c - Bu işe mahsus Nafıa Vekale
tinden musaddak ehliyet vesikası. 

(3212) 5888 

Muhtelif gaz borusu ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia • 

yonundan : 
Muhammen bedeli 17494-66 lira o

lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptieyler 2. 9. 938 cuma günü saat 
11 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalar, nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lcizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. 

(3105) 5769 

Lôstik fren ve şofaj 

hortum lan 
D. D. Yolları Sabn Alma Komiay~ 

P. T. T. l...eV'azım MıiWliiaN11'in-
den : 

1 - Ankara'da Yenişchir'de devlet 
mahallesinde P.T.T. binası etrafında 
yapılacak olan 9859.48 lira keşif be
delli bahçe tesviye tanzim ve ihata 
duvarları inşaatı eksiltmesi 29. 8. 938 
tarihinde pazartesi günü saat (12) 
de Ankara'da P.T.T. umum müdürlü
ğü binası içinde toplanacak artırma 
eksiltme komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere (10) gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

2 - Muvakkat teminatı 739.% lira
dır. 

3 - Bu işe ait keşif, resim, şartna
me ve sair eksiltme evrakı 49 kuruş 
bedel mukabilinde Ankara'da P.T.T. 
levazım müdürlüğünden alınacaktır. 

4 - Talipler bu iş için muteber ol
mak üzere Nafıa vekaleti yapı işleri 
umum müdürlüğünden alınmış ehli
yeti fenniye ve 938 senesine ait tica
ret odası vesikası ibraz edeceklerdir. 

5 - İsteklilerin teminat mektup 
veya makbuzlariyle birlikte (1) nci 
maddede yazılı gün ve saatte komis
yona müracaatları ilan olunur. 

(3282) 5946 

lstanbul Deniz Levazım Amirligi 

Bir adet dizel hava 

kompresörü ah nacak 
nundan : M. M .Vekaleti Deniz Merkez Sa-

Muhammen bedeli 17 500 lira olan tm A lma Komisyonundan : 
8 kalem lastik fren ve şofaj hortumla - 1 - Tahmin edilen bedeli 21500 li
rı 7-10-938 cuma günü saat 15,30 da ra olan bir adet dizel hava kompresö
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare rünün kapalı zarfla münakasası 10 
binasında satın alınacaktır. eylül 938 tarihine rastlıyan cumarte • 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,50 si günü saat 11 de Vekalet binasında
liralık muvakkat teminat ile kanunun ki komisyonumuzda icra edilecektir. 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 2 - Parasız şartnamesini almak is
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon tiyenlerin her gün komisyonumuza 
reisliğine vermeleri lazımdır. müracaatları. 

Şartnameler parasız olarak Anka _ 3 - Münakasaya girmek istiyenle-
ra'da malzeme dairesinden, Haydar- rin de 1612 lira 50 kuruşluk teminat 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden mektubu ve kanuni belgelerini havi 
dağıtılacaktır. (3199) 5886 teklif zarflarını mezkur gün ve saat-

Tar1m BakanhQı 

Eksiltme saatı tebdili 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Alkol müdürlüğü için açık eksilt

me usuliyle ihalesi yapılacak elli bin 
adet levha ve klişenin eksiltme günü 
7.9.1938 çarşamba günü saat on bir ol
duğu halde zühulen saat on beş ola
rak ilfo edilmiştir. Keyfiyet tashi
hen ilan olunur. (3316) 5958 

Okullar 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şa rtla rı 

Siyaaal Bilgiler Okulu Direktörlü
ğünden : 

Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey-
1\ılde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai saatlerinde ya· 
pıtır. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lstanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük· 
!eridir. Müracaat bir istida ile ve bu 
istidaya bağlı aşağıdaki evrakla ya
pılır. 

1. Lise mezuniyet ve olgunluk dip-
lomaları hüviyet cüzdanı asılları, 

2. 8 tane 4. 5X6 boyunda fotoğraf. 
3. Aşı kliğıdı ve sıhat raporu. 
imtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü-

nü saat 8.30 da başlar. 5813 

·--P. T. T. ·· .~-

Posta nakliyatı 
Ankara P . T. T. Müdürlüğünden: 
Oto ile nakli meşrut 938-939 sene

sine ait Kırşehir - Yerköy arası yöv
mi postası 10-8-938 gününden itiba
ren Kırşehir P. T. T. Müdürlüğünce 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Mu
hammen aylık bedeli 200 muvakkat 
teminatı 180 idari kefaleti 2000 lira
dır. isteklilerin ihale günü olan 25-8-
938 gününe kadar mezkür müdürlüğe 
..... ;· ,ıraatları ilan olunur. (3106) 5659 

Posta nakliyatı 

ten bir saat evetine kadar makbuz 
mukabilinde komisyonumuza verme
leri. 

Postada vaki gecikmeler kabul e-
dilmez. (2625) 4990 

Ekmek münakasası 

Deniz Levazım Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (66500) 
lira olan (700.000) kilo ekmek, 10 ey
h11 1938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11.30 kapalı zarfla alınmak 
üzere müırkasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (4575) lira 
olup şartnamesi her gün komisyon
dan (333) kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri. 

(5662/ 3266) 5940 

Vakıflar Umum Müdi.ırlugu 

Pazarhk surelile bina in11ah 

eksiltme ilanı 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Ankara'da Osmanlı bankası it

tisalindeki vakıf arsaya inşa ettirile
cek Borsa, vakıf paralar müdürlüğü 
ve apartman binasının 19. 8. 938 ta
rihinde pazarlık suretiyle yapılan ek
siltmesi neticesinde dermeyan edilen 
teklifler kabule şayan görülmediğin
den bu işin ikinci defa pazarlık sure-
tiyle ilanına karar verildi. z 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahidi 
fiyat üzerinden ve mütebaki aksamın 
mamüştemilat götürü olarak yaptırı
J~caktır. 

3 - Keşif bedeli 220446,54 liradır. 
Bunun 28184,15 lirası temel için ve 
192262,39 lirası da diğer götürü aksa
mın inşası içindir. 

4 - Bu inşaata ait şartname ve ev
rak şunlardır. 

A) Fenni ve hususi şartname 
B) Mukavele projesi ve projeye 

bağlı vahidi fiyat cetveli 
C) Eksiltme ıartnamesi 
D) Proje. 

tan geçit köprüsü inşaatı kaplı zarf .\nkara P. T. T. Müdürlüğünden: 

5 - yukarıda yazılı evrak Anka
ra'da vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdürlüğünden, lstanbul'da ls
tanbul vakıflar başmüdürlüğünden 

ve lzmir'de İzmir vakıflar müdürlü
ğünden 11,02 lira mukabilinde alına
bilir. 

usuliyle eksiltmiye ~ıkarılmıştır. Araba ile nakli meşrut 938-939 se-
l - Bu işin keşif bedeli ccman (2?0 ine ait Kırşehir • Ürgüp postası 

uin) liraı:lır. l 10 8-938 den itibaren Kırşehir P. T. 

numaralı ev aşağıdaki §'H"t.W 
sinde açık artırma ile aat• 
mıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİ~ 
19 numaralı kapıdan girild..

mini çimento ve tavanı tahta ili' 
üzerinde sağda tavan ve ta~ 
oda ve solda bir kapı ile yukat~ 
çıkılır merdiven ve yukarı k.at' 
hela ve ayrıca aşağı kata ait bir 
vardır. Holin nihayetindeki k 
evin arkasındaki avluya çıkı 
üstü açık bir avlu üzerinde ... 
kiremit örtülü odunluk ça 
mutbah ve sağda üstü saç örtut' 
ardiye ve avlu içinde yedi adet 
nelik fida vardır. 

Evin 17 numaralı kapKından 
lip 17 basamak merdivenle üst 
çıkıldıkta tabanları tahta ve 
muşamba bir hol üzerinde üç 
bir mutbah ve mutbaha kapısı 
bir ahşap balkon vardır. 
ahşap ve hımıştır. Eletrik te 
mevcuttur. Heyeti umumiyesine 
bin lira kıymet takdir edilmiftit' 

SATIŞ Şartları 

1 - Satış para ile olmak 
28.9.938 tarihinde müsadif ç.a 
günü saat 10 - 12 ye kadar icra 
iresi gayri menkul satış rncma«' 
na yapılacaktır. 

2 - Taliplerin takdir edrlmit 
yukarıdaki muhammen kı 
% 7 5 nisbetinde pey akçesi veya 
1i bir bankanın teminat mektub' 
kanunen teminat olarak kabul 
hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli 
dir edilen kıymetin % 75 ini bul 
tan ve üç defa nidadan sonra rne 
gün 12 inci saatinde eR çok ar 
talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırma 
edilen bedeli muhammen kı 
% 75 ini bulmadığı takdirde 13.1 
tarihine müsadif perşembe günii. 
10-12 ye kadar yapılacak ikinci 
tırmada en çok artırana ihale 
cektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmal 
ihale bedeli ihaleyi müteakip ., 
mediği takdirde üzerine ihal~ ~ 
nin talebi üzerine ihale tarıh~ 
itibaren kendisine bedeli ihaleyı 
limi vezne eylemesi için yedi g~ 
dar mehil verilecektir. İşbu ın 
zarfında ihale bedeli yatırıl 
takdirde ihale bozulacak ve bu 
ten evel en yüksek teklifte bu.1 
talibe teklif veçhile almağa razı 

' olmadığı sorulduktan sonra t'1 
1 veçhile almağa razi ise ihale farlC 

talihten tahmin edilmek üzere bel 
be ihale edilecektir. Te~lifi ~ 
almağa razi olmazsa gayrıı me 
günlük ikinci artırmıya çıka~ı 
en çok artıran talibe ihale edi~ 
tir. 

6 - Her iki artırmada gayri 
kul talibi~e ~ale edil~i~te tapu ,ı 
er müşterıye ıhale talıbıne kad 
lan müterakim vergi ve dellati~C 
mi satış bedelinden ödenecekt!'" 
lakadarların gayri menkul üzerıO 
7 hakları ve hususiyle faiz ve 
rife dair olan iddialarının 
müsbiteleriyle yirmi gün içinde 
remize bildirmeleri lazımdır. 
takdirde hakları tapu sicilliyle 0 

dıkça satış bedelinin paylaşma•' 
hariç tutulacaktır. 

7 _ Artırmaya iştirak edece 
5. 9, 938 tarihinde 38/ 23 nuınar• 
dairemizde yerinde herkese açılC 
lunan şartnamesini okuyabilirtet 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün h' 
talannı kabul ve tedavi edj 
Adliye Sarayı yanında Sari' 
• Halda Aparbmam No. 1 
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24. 8. 1938 

,,..,.. -

· Ankara Le"azım AmirliQi ~ 
""' Et ahnacak 
: 'JI ~nkara Levazrm Amirliği Satın 
.- Alma Komisyonundan : 
~ 1. ~ Cizre hudut taburunun ihtiya-

cı. ıçın 65,000 kilo koyun veya sığır 

,llJJ etı kapalı zarf usulile satın alınacak-

~ 
tır. 

. 2 - İlk teminatı koyun etinin 1072 
1# lıra 50 kuruş sığır etinin 877 lira 50 
1'. kuruştur. Eksiltme 2 EylCıl 1938 

cuma günü saat 9 da tabur satın
alrna komisyonu salonundadır. Şart
namesi parasız tabur levazımından a
lınır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayıh kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup-

11 ~ larınr eksiltme saatından bir saat ev
~ \'~l satınalma komisyonuna verınelc· 

rı. (3112) 5661 

Mercimek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

I Alına Komisyonundan : 
f. 1 - Ankara garnizon birlik ve mü-
1: esseseleri için 20,000 kilo mercimeğin 

açık eksiltmesi 26 - ağustc..s - 938 saat 
12 de Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna· 
rnesi komisyonda görülür. Kanuni ve • 
sika ve teminatla belli vakitte komis -
Yonda bulunulması. (2987) 5530 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lvazım Amirliği Satın Al· 

ına Ko.: 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade yağı 
ve 7.000 kilo Malkara garnizonunun 
sadeyağı münaaksaya konulmuştur. 

2 - Tekirdağ garnizon yağının mu
hammen fiyatı 107 kuruş 50 santim ve 
teminatı 1612 lira 50 kuruştur. Malka
ra garnizon yağının muhammen bede
li 112 kuruş 50 santimdir. Muvakkat 
teminatı 592 liradır. Her ikisinin iha
lesi 5 eylül 938 pazartesi günü Tekir
dağmm saat 16 da ve Malkaranın 17 
de yapılacaktır. 

3 - Kanunun 2. 3. maddelerindeki 
vesaik ile teminat mekbuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evelinc kadar tümen &atın al
ına komisyonuna vermeleri. 

(3161) • 5799 

Yulaf alınacak 
Ankara Lvazım Amirliği Satın Al· 

nıı. Ko.: 
1 - Demirköy alayı ihtiyacı olan 

192 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 13440 lira 
rnuvakkat teminatı 1008 liradır. Ek • 
siltmcsi 9 eylül 938 tarihine tesadüf c· 
den cuma günü saat 16 da yapıla:aktı~. 
Taliplerin bildirilen gün ve tayın edı· 
len saatten bir saat evel teminat ve 
teklif mektuplariylc icabcden sair ve· 
ıaikin komisyona tevdii. (3162) 5800 

Yulaf alinacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

A1nıa Komisyonundan : 
1 - İdareleri latanbul Lv. Amir

liğine bağlı milessesat için 500 .~o~ 
Yulaf 26 • Ağustos • 938 cuma gunu 
laat 15 de Tophane'dc latanbul Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tahmin bedeli 25,000 lira ilk 
teminatı 187 5 liradır. Şartname ve nü
rnune komisyonda görülebilir. İstekli· 
lerin kanuni vesikalariyle beraber tek· 
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2968) 5488 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Al· 

rı,.. Komiıyonundan: 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

576.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek· 
Biltınesi 5 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da Yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31.680 lira 
İlk teminatı 2376 liradır. Şartnamesi 
ısa kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni vesikalar da bulu
nan teklif mektuplarını saat 11 e ka· 
dar komisyona verilmesi. (2991) 5591 

Kundura alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Korniıyonundan : 
1 - 16,000 çift kundura kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur'. . 
2 - Tahmin bedeli 67 .200 lira ılk 

teıninatı 4610 liradır. Eksiltmesi 26 -
ağustos - 938 cuma günü saat 1 O da 
Erzurum As. Sa. Al. Komisyonunda 
Y~pılacaktır. Şartnamesi her giln ko • 
rnuıyonda görülebilir. Teklif mektup
ları belli gün ve saatten bir saat evel 
komisyon başkanlığına verilmiş veya 
Posta ıll' J!Önderilmiş bulunacaktır. 

~3024) S550 

ULUS 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Saba Al· 

ma Komisyonundan ı 
1 - Vize'de bulunan piyade alayı 

ihtiyacına sarf edilmek üzere on ton 
sade yağına kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 705 liradır. 

Eksiltmesi 29. 8. 938 tarihine rast
hyan pazartesi günil saat 11 de yapı • 
lacaktır. Talip olacakları bildirilen gün 
ve eksiltme saatinden bir saat 
evel lazım gelen vcaaiklc komisyona 
müracaatları. (2989) 5532 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı olan 10,000 kilo zeytinyağı· 
nın kapalı zarfla eksiltmesinde teklif 
edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
pazarlıkla eksiltmesi 27 ağustos 938 
saat 11 de Ankaar Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görlilür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunulması. (3230) 5843 

Sığ1r veya keti eli ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm Al

ma Ko.: 
1 - Diyarıbakır garnizonu birlikle

ri eratınm senelik ihtiyacı olan 
215.000 kilo ıığır eti kapalı zarf usu
Iiyle eksiltmeye konulmuştur. Keçi, 
çebiç eti sığır etinden ucuz olduğu 
takdirde keçi eti ihale edilecektir. 

2 - Sığır etinin muhammen bedeli 

32,250 lira muvakkat teminatı 2418 
Ura 7 5 kuruştur. İhalesi 29 ağustos 
938 pazartesi gUnü saat 12 de Diya· 
rıbakır Lv. A. binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 
ıartnamesini her gün mesai saatleri 
dahilinde komisyonda görebilirler. Ve 
ihale günü ve saatten bir saat evet 
teklif mektupları kanuni tarifat da
hilinde komisyona vermeleri. 

(3044) 5630 

Hangar • 
ınşası 

Ankara Levazun Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulan iki adet hangara istekli çıkma
dığından 20. 8. 938 den itibaren bir 
ay içinde neticelendirmek üzere pa
zarlığa çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedeli 56715 lira 14 
kuruş ilk teminatı 4085 lira 76 kurut
tur. Pazarlığı istekli çıktığı takdirde 
her gün yapılacaktır. Pazarlığı Erzu
rum askeri Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Keşif plan ve ~artnamesi her gün 
komisyonumuzda görülebilir. 

(3275) 5942 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı

na sarf edilmek üzere 18.000 kilo ıadc 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muş ise de istekli çıkmadığından 28 
cyliıl 938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 16 da pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. 

2 - İtaya talip olacakların bildi
rilen gün ve saatte Vize'deki satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3274) 5941 

Bulgur alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sabn Al ma Komisyonundan : 
ı - Tilin. birliklerine bağlı Vize alayı için 41500, Pınarhisar garnizonu 

58500, Demirköy alayı 45000, Babaeski 39000 kilo bulgurları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmcleri 26. 8. 938 tarihine tesadüf eden cu
ma günü Vize alayı saat 11 de, Pınarhisar garnizonu 15 de, Demirköy 16 
da, Babaeski 17 de yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde veya tayin edilen eksiltme saatından bir saat evci teminat ve teklif 
mektuplariyle icabeden sair vesaikin komisyona tevdii 

Ait olduğu mahal Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Vize alayı Lira K. Lira K. 

Pınarhisar garnizonu 7470 00 561 00 

Demirköy alayı 8190 00 615 00 

Babaeski 10350 00 777 00 

5460 00 410 00 

(298ts) 5531 

18 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 

Mikdarı M. Bedeli tık T. 
Cinsi Kilo L. ~ K. L. K. Eks. Gilnil Saatı. Şekli 

Un 120,000 21000 00 1575 00: 6-9-938 salı 9 : Kapalı 

Sığır eti 45,000 11250 00 843 75: ,, " 
,, 10 : Zarf 

Keçi 45,000 9000 00 675 00: " " " 
15 " " 

Sade yağı 6,000 5400 00 405 00: " " " 
15 : ,, 

Odun 600,000 600 00 450 00: ,, .. .. 16 : .. 
Gazyağı 2,500 500 00 37 50: 7·9·938 çarşamba. 9: Açık 

Sabun 3,000 1350 00 101 25: ,, .. ,. 10 : ,, 

Şeker 1,700 637 75 47 81: " .. ,, 15 : " 
Pirinç 8,000 2400 00 180 00: ,, .. ,, 16 : ,, 

Kuru fasulye 14,000 1400 00 105 00: 8-9-938 perıembe. 9 : ,, 

K. üzüm 4,500 1350 00 101 25: " " " 10 ,, 

Bulgur 13,000 1950 00 146 25: .. " .. ıs : " 
K. Soğan 10,000 800 00 60 00: " .. .. 16 : ,, 

Nohud 4,300 640 00 48 38: 9·9·938 cuma 9 : " 
Patates 36,600 2196 00 164 70: " " " 10 " 
Arpa 4.5,000 3600 00 270 00: ,, .. ,, 15 ,, 

Saman 29,000 1160 00 87 00: " ,, 
" 

15 " 
Kuru ot 36,000 1800 00 130 00: " " " 16 " 

9
38/939 sırası hudut taburları ihtiyacı için yukarda cinsleri yazılı 18 ka-

l k h'ızalarında göıterilen gün ve saatlerde eksiltmeye konmuştur. 
em erza . . . . . 

B lardan kapalı zarf usulile yapılacak erzaklar ıçın ısteklılerın 2490 sa· 
~:kanunun ahklmı dahilinde tanzim edildiği takdirde mektupları mil· 

~~rlü zarf ile ve muktazi bilgilerle birlikte makbuz mukabilinde en geç 

A 
· ostahane saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel 

rtvın P .. d · 1 d Artvin hudut aatın alma komiıyonuna gon ermıı omaları lizım ır. Pos-

t da olacak teahhUrler kabul edilmez. . 
a D"v rık ekıiltmeler için de iıteklı olanların da keza 2490 sayılı ka-

ıger •:-ı 'k' . . · · 'k 
ahkamına tevfikan lbım gelen vesaı ı ve ılk temınatlarıle bırlı te 

nunun . . 
gu .. n ve saatte Artvın hudut satın alma komıayonuna bat vurma· 

muayyen 
larL . 

Bunlara dair eksiltme giın ve saatına kadar şartnamesi komisyondan 

parasız olarak alınır ve görülebilir. (3196) 5806 

Kuru ot alınacak 
Ar.kara Levo.znn Amirliği 5!-tm Alma Komisyonundan :' 

1 
_ Tümen garnizonlarının ihtiyacı için .aşağıda mikdarı yazılan fiat· 

ları ve ilk teminatları yazılı 741.000 kilo kuru otunun kapalı zarfla eksilt· 
mesi 31 ağustos 1938 çarşamba günü saat 15 de İzmittc tümen satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 

2 _ Her mevkiin ihtiyaçları ayrı ayrı müteahhitlere ıhalc edilebilir. 
ş rtnamesi Ankara, latanbul, Eskişehir LV. Amirlikleri ve İzmittc Tü
m:n sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli giln ve saatten bir saat 

vvel teklif mektuplarını Tümen Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (3093) 
e M. Fiatı Tutarı llk Teminatı 
Mevkileri Kilo K. St. L. K. L. K. 

lzmit 68,000 2 50 1725 00 130 00 

AdapctZarı 58,000 2 50 1450 00 109 00 

Bolu 58,000 3 1740 00 131 00 

Tuzla 395,000 2 75 10862 50 815 00 

Gebze 161,000 2 75 4427 50 331 00 

741,000 20205 00 1516 00 
5658 

Pilavhk pirin~ ahnac:ak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komişyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyatı lçtn kapalı nrfla 
eksiltmeye konulan 90.000 kilo pilav
luk pirinçe talip çıkmadığından ye
niden kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 
liradır. İhalesi 8 cylUl 938 perşembe 
günü saat 17 dedir. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satmalma ko
misyonunda görebilirler. İsteklilerin 
kanunun 2, 3, maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir sa
at evetine kadar tümen satınalma ko
misyonuna vermeleri. 

(3322) 5960 

5 hangar yaptırılacak 
Ankara LeYaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 1zmir'de Gaziemir'de yaptırı

lacak beş adet hangar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 100327 lira 95 ku
ruştur. Eksiltme 8 eylCıl 938 perşem
be günü saat 12 de kışlada İzmir 
müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif proje ve 
§artnamelcr 550 kuruşa İzmir müs
tahkem mevki satın alma komisyo
nundan alınır. 

3 - İlk teminatı 26266 lira 40 ku
ruştur. İstekliler ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde ve şartname
sinde yazılı ve,iknlariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 

en az bir saat evel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

(3321) 5959 

Kuru soğan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komir.yonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 75.000 kilo kuru soğanın açık ek
siltmesinde teklif edilen fiyat pahalı 
görüldüğünden 26. 8. 938 saat 11 de 
açık eksiltmesi Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk 
teminatı 337 lira 50 kuru~tur. Şart

namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko· 
misyonda bulunulması. 

(3304) 5953 

Gürgen odunu ohnocok 
:Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma K.omiayorıundan ı 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı olan 880 ton gür
gen odununa teklif edilen fiyat pa
halı görilldüğilnden pazarlıkla eksilt
mesi 29. 8. 938 saat 12 de Ankara Lv. 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika 
ve teminatla belli vakitte komisyon
da bulunulması. (3303) 5952 

Orman U. M. ı 1 
.................................................... 1 

.................................................... i 

Muhtelif aletler ahnacak 
Orman Umum MüdürlÜğünden: 
Orman amenajman ve ölçme işle • 

rinde kullanılmak üzere &atın alına
cağı ilan edilen: 

100 Adet ufki ve şakuli daire taksi-
matlı pusla ve durbinli ölçme aleti. 

250 Ormancı kompası. 
2:0 Cep puılası, 
100 Mira. 
200 Tecessümat burgusu. 
200 Bez şeridin muamelesi 2.9.938 

tarihine bırakılmıttır. Yeniden gele • 
ceklerin son tadilatı gösteren katalok
lar ile cins ve nevi son fiyatı, teslim 
edebilecekleri tarihi gösterir teklif 
mektuplarını 31 ağustos 938 tarihine 
kadar getirmeleri veya tehahütlü ola
rak göndermeleri; 

Ve 2.9.938 saat 10 da teklif ettikll'ri 
aıat ve edevattan birer nümune ile 
bunlar hakkında her hususta izahat 
verebilecek birer mümessil bulundur
maları, cvelce teklif mektubu veren
lerin de aynı şekilde hareket etmeleri 
lizımdır. (2975) 5587 

Ankara Belediyesi 

Su nakil 
. . 
ışı 

Ankara Belediyeainden : 
1 - Yenişehir'de Kocatepe deposu 

önünde direnajda toplanan suyun de
podan Kızılırmak caddesine inen ye
niyol istikametine nakli on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (895,80) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (67,25) li-
radır. · 

4 - Kcıif ~rofil görmcli istiyenlc-

rin her gün yazı if'er.i kalemi.ne ve 
isteklilerin de 9. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 da encümene müracaatları. 

(3325) 5962 

Muhtelif fidan ahna<ak 
Ankara Belediyeainden : 
ı - Bahçeler için alınacak seme • 

bati, gül ve büyük ambalajlı çam fi • 
danları ve saire için verilen bedeli 
haddi Hiyık görülmediğinden kapalı 
zarfla eksiltmesi bir ay uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (5775) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (433) lira
dır. 

4 - Liste ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale • 
mine mUracaatları ve ihale 9 eylUl 938 
cuma günü saat 11 de belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin o 
gün teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplannı saat ona kadar belediye en • 
cümeninc vermeleri. (2985) 

5497 

Kazık ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler için Uç metre boyun· 
da kestane ve gürgen ve meşe almak 
üzere on beş bin kazık alınması hak -
kında on beş gün müddetle açık eksilt 
meye konularak talip çıkmamasından 

dolayı on gün müddetle temdit edil -
miştir. 

2 - Muhammen bedeli (1800) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (135) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26-8·938 cuma günü sa
saat 10,5 da Belediye encümenine mü-
racaatları. (3145) 5723 

Elektrik molörlü pompa 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
1 - Belediye fidanlığına konulacak 

elektrik motörlü pompa bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacağından istekli . 
lerin her cuma ve 511ı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatlcri. (2982) 5494 

Kirahk odun kömür depolan 
Ankara Belediyesinden : 

Hapisane civarındaki odun ve kö
mür depoları bir ay içinde pazarlıkla 
kiraya verileceğinden isteklilerin cu -
ma ve salı günleri saat on buçukta be
lediye encilmenine mUracaatlan. 

(2981) 5493 

Battaniye ve yastık ıllnacak 
Ankar• Belediyeainden ı 
1 - Temizlik işleri amelesi için a

lınacak olan 34 battaniye ve ellişer 
adet ot yatak ve yastık ve yirmi adet 
elbise dolabı 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 739 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı\ 55.42 lira

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 belediye encümenine müra-
caatları. (3324) 5961 

· ··Kazalar c 

- ıl -

ueuliyle ihaleye konınu§tur. 
2 - Dosyasındaki proje, keşif, sil

ailei fiyat, fenni şartname, hususi 
şarthame, eksiltme şartnamesi, muka
vele projesi ve bayındırlık i§leri ge
nel şartnamesi Kars Nafıa direktör
lüğünde ve Tuzluca mal müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat temitutt.r 2149,4() li
radır. 

4 - Taliplerin naiıa vekaletinden 
938 takvim senesi için aldığı 20.000 
liralık yapı işlerine ait ehliyet vesi
kası ile 938 yılı ticaret odası vesikası. 

5 - İhalesi 8. 9. 938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 12 de Tuz
luca hükümet binasında mal müdür
lüğü odasında müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Taliplerin 2490 No.lu kanu
nun tarifatı dahilinde hazırlıyacak

ları kapalı zarfları komisyon riyase
tine saat 11 e kadar vermiş olmaları 
lazımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerin kabul cdilmiyeceği ilan 
olunur. (5698/3312) 5955 

Kapah zarf usulile eksiltme Hanı 
Hozat Malmüdürlüğünden : 

1 - Talip çıkmadığından dolayı ek
siltmiye konulan iş Hozat kazası hü
kümet konağı inşaatıdır. Bu işin kc -
şif bedeli 35618 lira 74 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelat projesi, 
C - Bayındırlık işleri genci şart

namesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silı:;ilei fiyat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Keşif ve genel şartnamesi. 
İstiyenlerin bu şartnameyi ve evra

kı iki lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi gü
nü saat 10 da Hozat kazası malmüdür
lüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek için i&tek. 
liler 267,90 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve ticaret ve sanayi odasın
dan alınmış sicil ve&ikası. 

B - Bir taahhütte en az 20000 lira
lık bina ve sair inşaat yapmış olduğu
na dair vesika. 

6 - T eklif mekt~l'pları yukarıda ya
Zilı saatten bir saat evclinc kadar Ho
zat malmUdilrlüğü dairesine eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı aaatc 
kadar gelmiş olması dış zarfın mühür 
mumiyle iyice kapnmış olması lazım· 
dır. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 5903 

... Jandarriıa 
Ekmek alınacak 

Silifke Jandarma Okulu Arttırma 
ve Eksiltme Komiıyonu BA§kanlığuı
dan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 180.000 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı kilo ekmektir. Tahmin bedeli 18450 
lira olup muvakkat teminat mikdarı 

Erzincan Belediye Reiıliiinden : 1383 lira 7 5 kuruştur. 
1 - Eksiltmeye konulan sebze ha- 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

lidir. 25 • ağustos - 938 glinüne rasthyan 
2 - Keşif bedeli 30009 liradır. Nı- perşembe günü saat 10 da Silifke Jan

sıf inşası esnasında ve nısfı da 939 darına okulu binasında toplanan ko-
haziran ayı içinde ödenecektir. misyon tarafından yapılacaktır. 

3 - llk teminat 2256 liradır. 3 - Ekmek için konulacak un ve 
4 - Eksiltme müddeti ıs. 8. 938 ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salonun-

tarihinden itibaren on be' gündür. da asılıdır. İstiyenlere bedelsiz veri-
5 - İhale 3. 9. 938 günü saat 12 de lir. 

belediye tarafından yapılacaıktır. 4 - Eksiltmiye gireceklerden ka • 
6 - Taliplerin bu ite ait proje ve nuni vesaik ve ticaret odalannda ka • 

saireyi belediye muhasebesinden yıtlı olduklarına dair vesikalar arana -
meccanen alabilirler. caktır. 

7 - Taliplerin kanuni evsafı haiz 5 - Eksiltmeye gireceklerin mu • 
olmaları prthr. (3191) 5804 vakkat teminat için sandık makbuzu 

veya banka mektuplan ile teklif mek-
ff ükômef konağı yaphnlacak tuplarmı kanunun tarif atı dahilinde ve 

Tuzluca Jl,.eba 1 w d • kapalı zarf içerisinde ihale saatinden 
OS' y ıgm an . b' t r k d 

1 - Tuzluca kazasında yeniden ya- ır saa eve ıne a ar vermeleri la • 
pılacak 28658,75 lira bedeli keşifli zımdır. Bu saatten. sonra verilecek 
hiikümet konağı inşaatı kapalı urf 1 mektupların kıymetı olmadığı ilan olu-
-~------------ nur. (5263 - 3030) 5553 

Ekmek ve arpa ahnacak 
Ovacık 3 Seyyar Jandarma Taburu Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi Teminatı muvakkatesi Tutaır 
Lira Lira Miktarı kilo İhale günü 

Ekmek 2325 31.000 140.000 ı. 9. 938 perşembe 
Arpa 1350 18.000 225.000 2. 9. 938 cuma 

1 - Ovacık'ta 3 seyyar jandarma taburu ihtiyacı için yukarıda cins ve 
miktarı ve teminat ve ihale günleri yazılı iki kalem erzak 1.9.938, 31.8.938 
sonuna kadar kapalı zarf usuliyle ek&iltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeler Ovacık'ta seyyar jandarma taburu satın alma komisyo
nunca yukarıda yazılı günlerde saat 15 de yapılacak ve saat 14,30 a kadar 
zarflar kabul edilecktir. 

3 - Şartnameler 3 seyyar jandarma satın alma komisyonunca parasız 

okutulur. Verilecek teminatlar hükümetçe kabul edilecek şekilde olmalı, 
fazla izahatın komisyondan alınmaaı ilan olunur. (3177) 5782 



y 
D 

Sizi ~ıtnıadan da koruyacak yegane devadır. Bütün hu
la~ık haı-.talıkları taşıyan sinekler sıtma ve maJaryayı da 

evinize, köyiiniize ve yurdunuza taşırlar. Bu pis ve 
mikrop ta~ıyan hayvanları kökünden öldürmek ancak 

ile kabildir. En küçük tenekesi 20 • çeyrek litrelik teneke
si 30 • yarım litrelik tenekesi 45 - bir litrelik tenekesi 70 -

5 litrelik tenekesi 300 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
5510 , ......................................... ..,, 

9 Kalem hayvan alınacak 
• ye mı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz tecrübe hayvanlarının bir senelik yemleri otan aşağı
da isim ve miktarları yazılı (9) kalem hayvan yemleri açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İhale 27-8-938 cumartesi günü saat 11 de Rektörlük binasında mü
teşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (4550,25) ve muvakkat teminat (341,25) liradır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartname aJmak isteyenlerin Enstitü Daire 
Mlidürlüğüne müracaatları. (2946) 

İsmi Miktarı Beher kilo fiyatı Yekun tutan 

Arpa 32500 Kilo 6 kuruş 1950,00 
1228,00 

281,25 
712,50 
140,00 

Kuru ot 
Saman 
Kuru yonca 
Yulaf 
Yataklık ot 

" sap 
Kepek 
Küsbe (susam) 

30700 
12500 

9500 
2000 
1500 
1000 

600 
3000 

.. 
,, .. .. 
•• 

.. .. 

4 
2,25 
7,5 
7 
2,5 
3 
3,5 
5 

., 

,, .. 
" 
" ,, 

5473 

37,50 
30,00 
21,00 

150,00 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S ' 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplar ıı'r1 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa;;ı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 ,, 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 •• 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 ,, 50 " 5.000 " 
120 .. 40 .. ~800 ,, 
160 .. 20 

" 
3.200 .. 

DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 li
radan asağr dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
fa z/asiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ 11H11H1iti1111111111111H111111111 lol L =--· BAGI --
--
----~~ 

·~- ~ 
------ --

NU KALEM -----
------ -- -: Kurşun kalem fabrikasında her : 

: nevi kalem imal edilmektedir. : = Mümasili ecnebi kalemlerine E 
E çok faiktir. -
: Fiatlarr ecnebi kalemlerinden : 
: % 50 ucuzdur. ----- Kurşun kalemler : -------Mektebli ---
: Süperyör 
: Timsahlı = 301 - 2 = 1205 Altı derece sertlikte _ --: Not - En iyi cins 
: Dağdelen 15 derece sertlikte 

----: 1011 Marangoz kalemi -: 99 Taşçı kalemi -------- Kopya kalemleri • ----: 299 Ulus -
: 701-A Yumuşak : 
: 701 - B Orta sert : 
: 701 - C Sert ;: 
: İyi cins -
: 71 - A. B . C. Üç dereceli :E 

FEMİL 
FEMİL 
FEMİL 

ve 

ve 

ve 

ve 

Bir çocwk ~hi korkusuzca 
Jrote,r, atlar, ak Ye bisiklete biner, kürek çeker, tenis 
oynar, dans eder, gine§ banyoeunu alır ve bütün spor 

""' hareketlerinize :rahat ve nete ile deftılll edebilirsiniz. 

B A G 1 Artrk kadınlara ayın üziinffifü giinlerini tamamen unutturmuştur. 
.._, O kadar pratiktir ki; en ince elbiseler ve dar mayolar altında bile ,eıil" 8 A G 1 mez, kullanan kadın mevcudiyetini katiyen anlıyamaz. . 

Mikrop yuvası o]an eski usul bez ve pamuk tamponların Bayanların bitiill 

B A G...., ıh~ya:ıarma mal olan rahim, tenasül ve sinir hastalıklarının önüne g.eç· 
mıştır. 

Beynelmilel KadmJar Cemiyeti Bayanların (Aylık temizlik) 
şükran -.e takdirle kabol etmiştir. Sıhatile alakadar olan her 

1 ve 
Candan gelen bir sevgi ile kuUamr. FEMİL her eczahane ve büyük ticarethanelerde daima ~ı-

mızm hizmetine hazır bulunur. 5644 

. '.·:· .. C. H. Partisi . 
Halkevinde yapllnlacak tamirat · 

Ankara HaJkevi Başkanlığından: 
E 702 - A. B. C. D. E. Beş renkli -
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı : 
: 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins§ Halkevi binaşı dahilinde yağlı bo

ya, badana, sıva, kara simen ve fayans 
: işleri ve cephe ve anfilerdeki mermer 
;: tezyinatın tamiri pazarlıkla yaptırı

lacaktır. Talip olanların izahat almak 
üzere her gün daire müdürlüğüne 
müracaatJarı kat'i pazarlık 26-8-1938 

-----= 1315 
- 1325 = 1301 

Pasteller 
6 renkli -12 renkli : -12 renkli iyi cins -

24 renkli iyi cins _ 

Baı, diı, nezle, grip, romalizma ve bütün ağr1larınuı .._. 
keser, icabında günde ~ kaıe ahRabilir. ~ 

: 901 Kırmızı - Mavi E günü saat 17. 5849 

: Stabilli 12 renkli iyi cins -
: ,., 24 renkli iyi cins E ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

- Dermetograf Üç renkli kalem _ · • • = Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 
938 - 939 ders senesi için alınacak talebenin kayıt Dl..,ı 

melesi 1 eylfilden 22 eyini 938 akşamına kadar yapılacaktıt 
Kayıt olmak ve daha fazla malumat almak istiycnlerin 

til günleri hariç olmak iizere her ~n saat 9 - 12 ve 13 -... ~ 
ya kadar mektebe müracaatları (5323 - 3083) 50"': 

- 311 Grafit ve renkli Minlen = = Dr. Basit u rek = 
E 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: : : 
- Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- : : : = deı\ istiyebilirsiniz. : :: Cebeci Merkez Hastanesi : 

LI •Sirkeli~ ~ iç Hastalıklan mütehassısı ~ -
§ ur ale - ------- İstanbul, Sirkeci : 

Mühürdar zade han No. 1 - 2 : - 5869 -
::111111111111111111111111111111111111111: 

M iDE 
Rahatsızlıkları 

Yanmaları, mide 
ağrıları, ekşi eğriti

ler, mide ağırlığı ve 
yemeklerden sonra bü 
tün vücutta hissedi -
len çöküntü ve ağır

lık. Ne işkence ! Bu 
hallerin kati çaresi 
olarak, alınması latif, 
tesiri tabii olan MA
ZON alınız, Aynı za
manda KABIZLI -
GI defeder. EKŞİ -

- LİK ve Y ANMALA
RI gidererek vücuda 
ferahlrk ·verir. 

:E Her rün hastaJarını Yenişehir _ - -Meşrutiyet caddesi Orek apartı- _ -manında saat 15 ten sonra kabul - -: eder. Tel: 1694 -

"111111111111111111111111111111111111111.-

Yulaf, ot ve saman 

. ahnacak 
Ath Spor Kulübünden :' 

Kulüp hayvanJarı için 90.000 kilo 
yulaf 90.000 kilo yemlik ot 86.000 ki
lo yataklık sapsamanı açık eksiltme
ye konmuştur. 
Açık eksiltme 30. 8. 938 salı günü 

saat 17 de Atlıspor kulübü binasında 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

lstekliler şartnameyi görmek üze· 
re kulüp müdüriyet muhasebesine 
her gün öğleden sonra müracaatları. 

(3314) 5957 

Kalörifer tamir ve tes·isi 
lsmetpa§a Kız Enstitüsü Direktörlüğünden ı 

Keşif miktarı Muvakkat teminat !hale 
Lira kuru§ Lira kuruş gün ve saatı 

------
Mevcut kaloriferin tamiri 351 25.8.1938 lıO 

ve yeniden kazan ilavesi 4077 40 perşembe 
1 - Yukarıda yazılı kalorifer tesisatı 25. 8. 1938 perşembe g-inl ,ti 

10 da Ankara'da Okullar Sağışmanlxğında toplanacak komisyon taraf~ 
açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale saatından evvel ismi geçen Sağ.ı~ 
veznesine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa selahiyettar olduklarına dair .,,,.J 
kalarla birlikte komisyona gelmelidirler. 

4 - İşbu kalorifer tamiratına ait keşif, şartname ve projeyi görmek, 
tiyenler her gün İsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğüne başvurabi-ı.trı' 

KUGELFİŞER 

BİLYALI 

YATAKLAR 
Dünyaca tanınmış en iyi 

Rulmanlardır 

Toptan ve perakende satış yeri ·: 

(2960) 5463 

ME,YVAT'U.ZU OSMAN TAŞCIOGLU Galata Voyvoda caddesi No. 84 
Karaköy palas karşısında 

. rzc. iler -
Zayi - 1930 yılında Mucur ilıçesı 

ilk okulundan aldxğım diplomamı kay
bettim. Yen isini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. Ga· 
zi enstitüsünde marangoz İzzet oğlu 
Mustafa Sıvacı. 5948 

Zayi mühür - Bağlum köyü muh
tarlığına ait resmi mühür 22-8-938 ta
rihinde kaybolmuştur. Yenisi yaptırı -
lacağından eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. Bağlum köyü muhtarı 

Mustafa oğlu Hacı Veli Topdemir. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6131 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İ§leri Müdürü 
. Mümtaz Faik FENlK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

Piyasam~za gelmiştir. Her mühim eczanede bulunur 

YENİ 
BU GECE 

MAVİ TUNA 

Baş Rolde: BRİGİTTE HELM 

Gündüz iki film birden 

1- MAVİ TUNA 

2-LA GARSON 

Baş Rolde : MARİE BELL 

SEANSLAR: 2.30 - 5.45 GECE 21 de 

SİNEMALAR HALK 
........... - -- -- -- -- -- --- ---- -- ---- ---- --., ........ 

BU GECE 

AZGIN SEVDALILAR 

GÜNDÜZ 

2.30 - 5.30 Seanslarında 

VAHŞİLER ARASINDA 

26 Kısım Birden 

HALK MATİNESİ lZ.20 DE 

KIZLAR MEKTEBİ 

Bu gün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

HİNT MEZARI 

Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 


