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Doğuda büyük manevralar başlach 
ı:--

BASVEKİLİMİZ MALATYA VE ELAZIG'DA 
_,. 

KARSILANDI 
~ COSKUN TEZAHÜRLERLE 

""' 

Celal Bayar Malatya bez 
fabrikasını tetkik etli 

Askerlerimiz manevralarda çok 
büyük fedakôrlık göstedyorlar 

Elazığ, 25 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Baş
vekil Celal Bayar, refakatinde bulunan zevatla birlik
te bu sabah saat 12 de Malatya'ya vasıl olmuş, halk ta
rafından tezahüratla karşılanmıştır. 

Başvekil, şimdiden büyük bir mamuriyet manzarası 
arzcdcn iplik fabrikasının bitmiş olan kısımlariyle, 
meskenlerin bir kısmını ziyaret etmiştir. 

Fabrika martın son haftasında bütün tesisatiyle iş
liyccek ve 3000 amele çalışııracaktır. Taahhütlerini 
vaktiyle ifa etmiyen bazı ecnebi müteahhitlerin bu te-

• • 

IZMIR 

ahhurundan dolayx vaki olan gecikme Başvekilin na
zarı dikkatini celbetmiştir. Bu hususlar hakkında 

izahat almış ve direktifler verilmiştir. 
Müteakiben EJazığ'a hareket eden başvekil, Malat

ya halkı tarafından coşkun tezahüratla uğurlanmış ve 
yolda Tunceli umum müfettişi korgeneral Abdullah 
Alptoğan tarafından istikbal edilmiştir. Korgeneral 
mıntakası hakkında izahat vermiştir. 

Yolçatr istasyonunda Başvekilimizi bekliyen Er
gani bakır madeni umum müdürü, Başvekile, maden 

---, tesisatının büyük bir süratle tamam
lanmakta olduğunu ve cumhuriyet 
bayramında ilk bakınn çıkarrlması 
için şevk ile çahşılmakta olduğunu 
söylemiş ve izahat vermiştir. 

ve ARKASI 
Başvekil, beraberinde Abdullah 

Alptoğan olduğu halde saat 17 .15 te 
Elazığ'a muvasalat etmiş ve istasyon
da Milli Müdafaa Vekili Gl. Kazım 
Özalp, üçüncü umumi müfettiş Tahsin 
Uzer, Diyarbakır ve Elazığ valileri, 
ordu erkanı ve istasyonu dolduran F. R. ATAY 

lzmir [8cqmuharririmizden] binlerce halk tarafından istikbal edil-

- Şimdi lzmir müzesi müdürü miştir. 
Kantarağası Salahattin, çocuk- B. Celal Bayar istasyon yolunu ya-

k 1 
d ya olarak yürümüş ve iki tarafı doldu-

en mezarlık yan arın a top oy- ran halk kendisini coşkunca alkışla-
nardı. Bir gün top bir çukura kaç- mışlardır. 
b, Salahattin arkasından koştu, Manevralar 
çukur, yeraltı mahzenlerine çı- Tunceli manevraları dün sabahtan 
kıyordu: Sağda solda taş kemer- 1 itibaren başlamış bulunmaktadır. Ma-
li dehlizler seçiliyordu. Korktu, vi ve kırmızı ordular vazifelerini bi-
Yllkarı kaçtı. hakkın kavramış ve manevranın ilk 

Müze müdürü olduğu zaman, günü iki taraf da parlak neticeler al-
bu mezarlığı kazmak onda sabit ınışlardır. Bu büyük askeri harekatı 
bir fikir haline geldi. Didindi, orgeneral Kazım Orbay idare etmek-

uğraştı, nihayet pek az bir para tedir. 
ile çalışmağa koyuldu. Bugü_ne Manevralar çok heyecanlı sahneler 

k 2500 1 
göstermektedir. İki taraf askerimizin 

adar buraya henüz ıra . • F l G ··ı sarfedilmi•tir ve sütunları ke- lzmir V alısı 8. az ı u eç neticeyi lehlerine çevirmek için canla 
':I' başla çalıştıkları görülüyor. Şu küçük 

?>-erleri, kaldırımları, mağazaları ı dim. Senelerden beri şikayet etti- hadise bunu ne güzel gösteriyor; 
ıle bir şehir parçası meydana çı- ğimiz, ve ihracat tüccarlarının Keşif ve muharebe vazifesi alan sü
k~rılmıştır. Ziyaret esnası?da he- çaresini bulmak değil, ara.mağ~ vari kuvetleri müteaddit kollar halin
nunle beraber bulunan hır ame- bile hatırından geçirmedıklerı de Murat nehriyle Hazer gölü arasın
rikalı, lzmir'in inbatsız öğle ds~- nıeseleler halledilmiştir. Burada dan ilerliyorlardı. Motörize tabur da 
cağına rağmen, zevkinden in ı, üzüm, el dokunmaksızın, bütün birkaç dakika içinde kamyonlarla ile
çıktı, taşlar üstünde dolaştı, ve muamelelerini görerek, kutuları- rideki bir köprüye hareket ettirilmiş
eğer bir milyonu olsaydı, hemen na girmektedir. Eskiden böyle ti. Kırmızı taraf köprüyü tıkamıya 
arkeolog1ara hediye edeceğine malları satın almak için bin tür- çalışıyordu. Fakat bu sırada mavi ta
şüphe yoktu. lü şart ileri süren yabancı firma- raf hiç tereddüt etmeden köprünün 

İzmir'in bir istikbali de altın- lar artık sadece sipariş vermek- ~stAtakraflm~an. s~yba daldı.v~ sukyuh geç 
da' ··bale~ a etti- '. tı. s er erımızın u geçışı ço eye-
v• ~ır, demekle mu g . . tedırler. . . canlx oldu; bellerine kadar suyun i-
gımı şüphesiz za?netm~zs.ınız. Birli~in. ~~ze yem.~ş s~vk~yatı çindeydiler. Bu geçiş kırmızı tarafı 

Geçen kış lzmır turıstık yo~- için girıştıgı teşebbus, şımdıden L (Sonu 8. inci sayfada) 

ları hakkında K~utay'd~ A hır (Sonu 8. inci sayfada) 
kanun kabul etmıştık. Vılayet, 
Şehri en mühim iç merkezlere 
bağlıyan asfalt yollar şebekesi -
nin programını hazırlamıştır. 
Hatta bütün işi toptan yapınağa 
hazır müteahhitler de varmış. 
Birinci devredeki turistik yollar 
332 kilometredir: Bu şebeke ile 
İzmir Çeşme'ye, Kuşadası'na! 
Bergama'ya ve bu güzergahtakı 
tarihi merkezlere bağlanmış ola
caktır. 138 kilometre tutacak o
lan ikinci şebeke, Kuşadası yo • 
lundan Gölcük, ve Bergama' dan 
Kozak sayfiyelerine doğru uzan
tnaktadır. 

İzmir arkasının bu yollarla do
nandığını ve, bilhassa, seyrise
f er zorluklarının hafiflendiği ta
savvur ediniz: lzmir'in, Akde
niz' de belli başlı cazibe merkezi 
olacağına şüphe eder misiniz? 

*** 
İki gün kalmış olmamıza rağ-

men, lzmir'in ticari müessesele
rinden bazılarına uğramamak 
doğru olmazdı. Bilhassa henüz 
Üç yaşını bitiren satış koopera
tifleri birliğinin atölyelerini gez-

" \ 

lzmir turistik yollarım gösterir harita 

T. Hava Kurumu Başkanı 
Bayan Gökçen'le beraber 
İnönü kampını teftiş etti 

B. Fuat Bulca'nın gen~lere hitabı 

! .. ;:;:::::::::~:~~~~:·~~·;::;· ~ 
Bulca ile beraber tayyare ile lnönü 
havacılık kampına giden Türkkuşu i baş öğretmeni Bayan Sabiha Gökçen 

Ankara mebusu ve Türkiye iş 
Bankası Genel Direktörü 

8. Muammer Eri§ 

f çalışma odasında 

..41 
Türkiye İş 
Bankası 

Bugün 14 yaşını 

bitirdi 15 ine bastı 

İnönü kampı (Hususi surette giden arkadaşımız yazıyor) -
İki aya yakın bir zamandanberi üçüncü çalışma yılını büyük mu
vaffakiyetlerle devam ettiren İnönü yüksek yelken uçuş kampı 
en güzel günlerinden birini yaşadı: ' 

Türkiye İş ankası bugün on dört 
yaşını tamamlamaktadır. 26 ağustos 
1924 te istasyona uzanan caddenin so
luna tesadüf eden küçük ve mütevazi 
bir lıinada kurulan banka bugün yur
dun her tarafında sağlam ve müteka -
mil bir itibar müessesesi olarak nam 
ve yer almıştır. 

Bu değerli kredi müessesemizin 14 
faaliyet yılında yurdun ekonomi ala
nxnda başardığı büyük işler, ortaya 
koyduğu eserler ve yaptığı hizmetler 
hakkında okurlarımız bugün altıncı 

ve yedinci sayfalarımızda geniş tafsi
lat ve malGmat bulacaklardır. "Ulus", 
memleketimizde modern bankacdığı 

kuran Türkiye İş Bankasına daha par
lak ve bahtlı yıllar temenni eylerken 
onu bugünkü ehemiyeti geniş inkişaf 
haddine vardıran kıymetli idarecileri
ni candan tebrik eder. 

• 

Türkiye iş Bankası umumi 
merkez binası 

lstihsallerimiz 
Memnuniyet vericidir 
İktısat Vekilimizin beyanatı 

İstanbul, 25 a.a. - lktısat Vekilimiz 8. Şakir Kesebir, bugün 
Anadolu Ajansına aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"- Karadeniz'in kuraklıktan müteessir olan b~zı mintakaları 

ile Trakya, Marmara, yayla mıntakalarmda gene kuraklığa ma
ruz kalan yazlık zeriyat hariç tutulursa, bu sene umumiyetle is
tihsalatımız gerek kalite, gerek mıktar itibariyle memnuniyet ve
rici olmuştur. 

Ankara'dan İzmir'e giderken ziya-F 
ret ettiğim Eskişehir ve Afyon hava-
li.siyle Ege mıntakasının Gediz vadi- -------------
sı ve Karaburun istikameti başlıca 

mahsullerinde bu farkı gösteriyordu. y 
!zmir'd~ ~~akadarlarl~ ~aptığımız te- a r 1 n 
maslar uzum rckoltcsının geçen sene-
ye nazaran hemen iki misli fazla 
olacağını incirin geçen seneden az 
fazla olmakla beraber iyi kalite bekle
nildiğini, tütünün mikt~rca geçen se· 
neden yüzde 25 noksan olmasına mu
kabil büyük kısmının geçen seneden 
daha yüksek kalitede olmak itibariyle 
kıymetçe geçen seneki rekolteye teka
bül edebileceğini, pamuğun hem mık
tarca yüzde 20 fazla, hem kalite itiba
riyle geçen seneden çok iyi olduğunu, 
hububat, palamut gibi mahsullerin ge
çen senenin iki mislini bulacağını, 

zeytin mahsulünün berekeli görüldü
ğünü tesbite imkan verdi. Muhtelif 
memleketlerle olan ticaret anlaşması
nın satışı teshil edeceğini nazarı iti
bare alan ihracatçılarımız yeni faali-

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Sayfa ilôvemiz 

Taymis'in Türkiye 

fevkalôde sayısının 

türkçe nüshası 

1 

Sabah saat yedi buçukta Ata
türk kızı Bayan Gökçen'in idare-
sindeki tayyare ile kampa gelen 
Türk Hava Kurumu Başkanı B. 
Fuat Bulca kampı teftiş etti ve 
takdirlerini bildirdi. Başkana, 
ayrı bir tayyare ile, Türkkuşu 
Genel Direktörü B. Osman Nuri 
Baykal refakat ediyordu. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

26 Ağustos 
On altı sene evelki 25 ağustos ta -

rilıine tesadüf eden salı gününün 
akşamı, birkaç saat sonra bii'(yük ta • 
arruzun başlıyacağından haberdar 
olanlardan kaç tanesi, ertesi sabah 
Afyon' da aralanacak olan felah ka
pısının bugünkü müstakil ve mesut 
Türkiye'ye açılmakta olduğunu tah
min edebilmi§tir?.. 

- Bir kişi • 

Ve ona inanan, onun gibi düşünen 
arkadcqları. 

O inan ve o düşünce, bi:ı:.e 26 ağus
tos 1938 gününü de ıidriik ettiriyor; 
elbette seviniriz. 

O gün ve o.nu takip eden birkaç 
gün içinde daima iftihar edeceğimU; 
birçok zaferler kazandık. Fakat ka
zanmıf olduğumuz en büyük zafer 
kendi talihimize karşıdır.Eşsiz Şef'in 
idaresinde ve on altı sene ·içinde he
men her gün bir Afyon taarruzuna 
giri§tik ve onun kadar çetin her te -
şebbüsümüz neticesinde de geniş u
fuklu başka başka Akdeniz; kıyıları
na vardık. Bu teşebbüslerimizi kim 
sırasiyle sayabilir? Bu on altı yıl 

içinde hangi sahada dev adımları
mızla yüz altmış senelıik yol alma
dık? Yolumuz;u tıkamıya kalkışa11 
hangi engeli devirmedik? 

Fakat, 26 ağıutos taarruzları ni -
hayet bulmuş mudur? Aalcil Ata
türk'ün istikbal için gösterdiği bü
tün direktifler kulaklarımız.da, gÖz;

lerimU: önünde, kalblerimizdedir. 
Memleketimizi imar etmek, milleti -
mizi müreffeh kılmak, medeniyetin 
en yüksek seviyesine erişmek ve o
nun nimetlerinden fa:ydalanmak, 
sulh ve sükun içinde sulh ve sükun 
ômüi olarak yaşamak için her gün 
bir 26 ağustos taarruzuna haz;ırız;. 
Ve o taarruz günlerinin havası için
deyiz. 

Varlık sebeplerini her gün daha 
ziyade çoğaltmak azminde olan bir 
milletin kendine güvenini ifade e
den 26 ağustosu kutlarken unutmı
yacağımız; iki şey vardır: 26 ağus
tos 1922 gününden evelki halimizle 
bugünümüz;iı kıyaslamak ve yokluk
tan yeni Türkiye'yi yaratan Büyük 
Kurtarıcıyı minnetle anmak. 

Nasuhi BAYDAR 
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Edebi müsabakalar 
On kıymetli ressamımızın memleketin muhtelif köşelerine gide.rek 

mahalli renk ve hususiyetleri tesbit edecek eserler hazırlaması imkanını 
temin etmiş olan partimiz, şimdi de, edebiyat sahasında çalışanlar için 
çok cazip üç müsabaka açmıştır. 

Bu müsabakalara iştirak edecek eserlerde, sC\nat kıy:.neti yanında ara
nan vasıf, rejimin ana prensipleri çerçevesi dahilinde kalmak şartiyle 
milli ve mahalli hususiyetlerimizin tesbitidir. ' 
Görüldüğü gibi gerek resim ve gerekse edebiyat sahasında, partimizin 

teşvik ettiği sanatkarların çalışmalarına çizdiği istikamette bir müvazilik 
vardır. Hakikaten, ötedenberi bütün şikayetimiz, güzel sanatlarımızın, 
garbin alelade bir kopyası mahiyetini aşamıyarak, milli hususiyet ve 
renklere aksettirmekten uzak kalması değil miydi ? 

Gerçek bir sanat, mahdut bir elit zümresinin, her memlekette aynı o
lan endişe ve düşünceleri temi üzerinde variyasyonlarla iktifa etmiyerek, 
bir milletin öz ruhunun ifadesi haline gelen eserlerle tecelli ~der. Bu ifa
denin ise, ancak o milleti teşkil eden muhtelif unsur ve tabakaların ya
şayış, zihniyet, karakter hususiyetlerini, milli hayatın ıç ve dış manza
ralarını hakkiyle tasvir etmiye, elle tutulur bir halde gözlerimizin önüne 
sermiye mütevakkuf olduğu aşikardır. 

Bu itibarla açılan müsabakalar için, mevzuun intihabı geniş ölçüde 
serbest bırakılarak, yalnız ana istikametin bu kadar isabetli bir şekilde 
tayin edilmiş olmasından memnuniyet duyabiliriz. 

Partimiz, piyes, büyük ve küçük hikaye janrlarında açtığı üç ayn 
müsabakada muvaffak olacak eserler için, bugünkü neşriyat piyasamız
da uzaktan bile erişilememiş yüksek nakdi müknfatlar tesbit etmiştir. 

Biz, bir yandan bu cazip müsabakaların edebiyatımıza kazandıracağı 
yeni eserleri düşünerek şimdiden sevinirken, bir yandan da sanatın, ge
rek Kültür Bakanlığından gerekse Partimizden günden güne artan bir 
takdir ve teşvik görmesini, memlekette sanat hareketinin genişlemesi 
yolunda en hayırlı bir adım telakki ediyoruz. - Y qar NABİ 

İ(kileri inhisar memuriyim 
diye kontrol elmek isfemiJ 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Musta • 

fa Cevdet adında biri, evelki gece 
Beyoğlu'na geçerek Viyana birahane
sinde bir hayli içtikten sonra, oradan 
Ambasador'a gitmiştir. 

Ambasador'da da bir miktar içen 
Cevdet, bir aralık kendisine inhisar 
memuru süsü vererek masaları dolaş

mıya, müşterilerin önündeki rakı ka -
dehlerini ve şişeleri muayene etmiye 
başlamıştır. Kendisine, ne için mua
yene ettiği sorulunca, cevaben: 

"- İnhisar memuruyum, kaçak rakı 
arıyorum,, demiştir. 

Fazla sarhoş olan Mustafa Cevdet, 
müeor.ese ı>nhipleri W.rn{ından poliee 

teslim edilmiştir. 
Asliye dördüncü cezada yapılan 

muhakemede Cevdet suçunu aşağı yu
karı itiraf ederek : 

••- Sarhoştum, ne yaptığımı hatır
lıyamıyorum" demiştir. 

Muhakeme sonunda suçu sabit görü
len Mustafa Cevdet, bir gün hapse 
mahkum olmuştur. 

llu yıl iinivcr~itc 300 yeni 
eı;;er kv..anac.ak 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Üniver
site tercüme bürosu çalışmalarına de
vam ediyor. Bu yıl üniversite kütüp
hanesi 300 den fazla garp dillerinden 
çevrilmiş eser kazanacaktır. 

İstanhul'daki Romen ticaret 
heyetinin gezintileri 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Türk -
romen ticaret odası reisi B. Slavesko 
ile romen kredi bankası umum müdürü 
B. Grigor Kap dün, şehrimizde iktisa
di ve mali müesseseleri ziyaret etmiş
tir. Romen ticaret heyeti bir kaç gün 
daha İstanbul'da kaldıktan sonra, ala
kadar makamatla temaslarda bulun· 
mak üzere Ankara'ya gidecektir. 

Barbaros ihtifal komi yonu 
toplandı 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 
Kızılay Umumi Merkezinden : 

Yer sarsıntısından felakete ufrıyan va
tandaşlarımıza yardım olmak üzere aşatı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve müesse
sat tarafından hi:calarında cösterilen para
lar veznemize yatırılmıştır. Bu hayır se
ver zevat ve müessesata gerek felaketzede
ler ve gerek cemiyetimiz namına teşek
kıirlerimizi sunarız. 

Lira Kş. 

164 
5 

14 

42 
103 23 

12 72 

9 40 

Milis kızılay ıubesinden 
Malatya: Müftı.i Bay Hüınü
den. 
Almanya'da tahsildar bulunan 
Bay Muttalip namına orman 
umum müdürlü~ü veznedarı 
Bay Memiı'den. 
Kağızman kızılay GUbeıinden. 
Dörtyol kızılay şubesinden 
Srndırğı kızılay ıubeainden 
Birinci okul namına 
Sındıriı kızılay şubesinden 
İkinci okul namına 

64 
355 

15 
67 
40 

15 Mardin kızılay merkezinden 
84 Muğla kızılay merkezinden 
54 Çankırı kızılay merkezinden 
45 Yalova kızılay ıubesinden 
76 Yıldızeli kaymakamlığından 

894 09 
363843 96 23. Ağustos. 1938 den 

364738 05 
212 31. mayıs. 1938 listesinde Ça

pakçur'dan gelen bu para ba1-
ka hesaba ait olduğu için ten
zil olundu. 

364526 05 y e k fı ' 

Hcnıı;;cri ini öldüren adam .. 
mahkemede 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Evelki 
gün Tarlabaşı'nda kadın yüzünden 
hemşerisi Said'i yaralıyarak öldüren 
katil Makııud'un muhakemesine bat· 
landı. Bugünkü celsede müddeiumu
mi katilin ölümle tecziyesini istedi. 
Suçlu hasta oldu ğunu ileri sürdü ve 
hiç bir şey söylemedi. 

Tıbbı adlide muayenesi yapılacak 

olan katilin duruşmasına başka bir 
gün devam edilecektir. 

Bu ders yıllnda 

Talebenin kitap 

ihliya~lar1 

temin edilmiıtir 
Okulların açılma zamanının yaklaş

tığı şu aylarda her sene ortaya çıkan 
bir mesele vardır: Kitap .. evelce de 
yazmıştık ki Kültür Bakanlığı daha 
dera yılının batlangıcında okulların 
kitap ihtiyaçlarını tamamiyle karşıla
mış olmak için bu yıl hazırlıklarına 
aylarca evel başlamıştır. Hazırlık iş
lerinin son vaziyetini öğrenmek için 
dün bir arkadaşımız Kültür Bakan -
lığının alakalı şefiyle konuştu. Aldı
ğımız malCımata göre bu yıl içinde ha 
zırlanmakta olan okul kitapları kemi
yet itibariyle geçen yıllardan çok faz. 
ladır. Buna rağmen hazırlık işleri çi
zilen program dahilinde ve normal bir 
şekilde devam etmektedir. 

İlk okullara ait bütün kitapları a
ğustos sonunda, orta okul ve lise ki
taplarını eylül sonunda satışa çıkar
mak karariyle faaliyete geçmiş bulu
nan Devlet Basımcvi daha şimdiden 
bu gayeye erişmiş bulunmaktadır. 

Memleketin her tarafında okulla -
rın derse başladıkları gUn talebe elin
de kitap bulunduracak şekilde okul 
idareleri ve kitapçılar için kolaylık
lar gösteren yeni bir de talimatname 
hazırlanmış ve alakalılara gönderil -
miştir. Bundan başka htanbul'a uzak 
olan vilayetlerin ihtiyaçlarını kolay 
ve çabuk temin edebilmeleri için de 
Diyarbakır ve Erzurum'da birer ki -
tap satış deposu kurulmuştur. Kitap
çı bulunmıyan 10 vilayetimizin ders 
kitapları da doğrudan doğruya yer
lerine sevkolunmaktadır ve sevk işi
ne şimdiden başlanmıştır. 

Ruhsatnamesi 

olmıyanlar hususi 

ders veremiyecekler 
Gazetelere ilan vermek suretiyle 

yeya hususi şekilde talebe bularak hu· 
auat ders verenler, kültür bakanlığı 

tarafından takip olunacak ve halda· 
rında kanuni muameleye girişilecek

tir. 
Bundan sonra ruhsatname almadan 

ve usulü dairesinde vergi vermeden 
hususi ders vermek yasak edilmiştir. 

Haydarpa,a'da yapılacak 
geçit köpriisü 

Haydarpaşa geçidinde Nafıa veka
letiyle belediyenin müştereken yaptı
racak olduğu köprünün bu sene için
de inşasına başlanmak üzere hazırlık
lar yapdaınaktadır. Bu münasebetle 
Haydarpaşa nümune hastanesi önün
den inen yol da genişletilerek asfalta 
çevrilecektir. 

Bebek - istin ye asfalt yolu 

Bebek - İstinye asfalt yolu güzerga
hında istimlak edilecek binalardan Bo
yacıköy ve Emirgan'da bulunanlara 
tebligat yapılmıya başlamıştır. Bun
dan başka Rumelihisarın'da kale için
deki bina sahiplerine de bugünlerde 
tebligat yapılmak üzeredir. Kale için
deki evler yıkılarak burası esaslı bir 
surette tamir olunduktan sonra müze 
haline konacaktır. 

Zafer bayramını 
• 

lslanbul nasıl 

kutluyacak ! 
Istanbul, 25 (Telefonla) - 30 ağus

tos zafer bayramı için kolordu tara
fından hazırlanan merasim programı 
alakadar makamlara bildirilmiıtir. 

Buna nazaran 30 ağustos salı günü 
İstanbul komutanı komutanlık bina -
sında, vali ve belediye reisiyle şehir 
meclisi ve Parti balarının tebrikleri
ni saat 8,5 tan dokuza kadar kabul e
decektir. 

Saat dokuza kadar merasime iştirak 
edecek kıtaat, mektepler ve teşekkül
ler Üniversite meydanında toplana -
caklardır. Dokuzu kırk beş geçe ko -
mutan, kıtaatı teftiş edecek, on kırk 
beşte merasim başlıyacaktır. 

Eveıa, genç bir subay, sonra da 
korgeneral, 30 ağustos zaferinin ehe
miyetini tebarüz ettiren birer nutuk 
irat edeceklerdir. 

Bundan sonra geçit resmi başlıya
cak ve geçide iştirak eden kıtaat Tak
sim'e kadar gelerek abide önünde 
çevreleneceklerdir. Burada boru ile 
verilecek kumandayı müteakip mızı
kalar istiklal marşını çalacak ve marş 
hürmetle dinlendikten sonra kıtalar 
'<ışlalarına döneceklerdir. 

İstanbul müzesinde bir kimya 
ve fol oğraf laboratuarı 

Müzeler idaresi tarafından Topka
pı sarayının birinci avlusu dahilinde 
ve askeri müze karşısındaki sahada 
toplu bir plin dahilinde kimya labo
ratuarr, fotoğraf atölyesi ve mulaj 
dairelerini ihtiva etmek üzere yeni 
bir bina vücuda getirilmektedir. 

Bu binanın müştemilatından olan 
kimya laboratuvarı bütün tesisatiyle 
birlikte ikmal edilmiş, fotoğraf atöl
yesinin de duvar aksamı ve dahili 
taksimatı tamamlanmııtır. 

Maarif Vekaletinden yeni gönderi
len 10.000 liralık tahsisatla müteba
ki inşaata devam olunacaktır. 

Bir amele asansörden 
düşerek öldü 

Yenişehir'de Elmadağ'da, Türk Ma
arif Cemiyeti tarafından in§a ettiril
mekte olan kolej yatakanesi inşaatın
da çalışan Sıddık oğlu Haydar adın
da bir işçi asansörden düşerek ölmüş
tür. 
Yaptığımız tahkikattan öğrendiği

mize göre amele Haydar, içinde harç 
yüklediği el arabasiyle birlikte elek
trikle işliyen yük asansörüne binmiş 
ve binanın üst katına doğru yüksel
meğe başlamıştır. Fakat bu sırada za
vallı işçi aşağıdaki arkadaşlariyle ko
nuşmak istemiş ve asansör yukarıya 
vardığı vakit muvazenesini kaybede
rek yere düşmüştür. Bu sukut netice
sinde hemen bayılan zavallı adamca
ğız hastaneye kaldırılmışsa da pek 
kısa bir zaman sonra ölmüştür. 

Müddeiumumilik vaka hakkında 
tahkikata başlamıştır. 

Tapu ve kadastro miidiirleri 
arasında yeni tayin ve nakiller 

Açık bulunan Kırklareli tapu mü
dürlüğüne Tekirdağ kadastro müdü
rü B. Mustafa Candan naklen, Amas
ya tapu müdürlüğüne Kırşehir tapu 
müdürü B. Fehmi Gürün terfian, Kır· 
şehir tapu müdürlüğüne Edirne ka
dastro müdürü İbrahim Yılmaz'ın 
naklen tayinleri yüksek tasdikten çık
mıştır. 

Muamele vergisi 

Bir ~ok maddeleri vergiden muaf tutar 
mühim bir kararname uklı 

.;ı. 

Birçok maddeleri muamele vergisinden muaf tutan mühim 
kararname yüksek tasdikten çıkarak neşrolunmuıtur. Bu müh · 
kararnameyi aynen dercediyoruz. 

Bu kararnameye bağlı listede güm- ı.-

rük tarife kanunlariyle pozisyonları 1 ı·· f b ı 'ff • • • 
yazılı maddeler: s an u 1 aıyesının 

İmal, ithal, alım ve satımı veya ih-
racı ve yahut bunlardan birisi devlet 16 ı k il d 
inhisarında bulunan maddeleri ima1 lnCI JI 1 U an 1 
eden fabrikalar, Şeker ve Glikoz fab
rikaları, Türkiye mahsulatını işliyen 
tasirhaneler, tasir fabrikaları, prina 
fabrikaları, kuru yemişleri ve hubu
batı, nebati ve hayvani mahsulatı ka
buk ve çöplerinden, pamuğu çekirde
ğinden ayıran ve temizliyen müessese
ler (çeltik, kuştüyü, suni yün ve suni 
pamuk imal yerleri hariç, makine ve a
latı ziraiye imal ve tamir müesseseleri, 
maden cevherleri tathir, izabe ve tas
fiye fabrikaları ; namına ithal edilmek 
ve hiç bir veçhile ahar mahallere dev
redilmemek ve münhasıran bu mües
seselerin kendi imalatalarında kulla
nılmak ve faturaları İktısat Vekale
tince tasdik olunmak kayıt ve şartla
riyle; ithal sırasında muamele vergi
sinden istisna edilmiştir. 

Nevileri yukarda tasrih edilmiş o
lan sınai müesseselerin 2261 sayılı 

kanunun birinci maddesinin B fıkra
siyle ikinci maddesi mucibince 2/ 153 
sayılı kararname ile buna ek kararna
meler ahkamına tevfikan 1-6-1938 ta
rihinden bu kararın meriyeti tarihine 
kadar getirdikleri maddeleri 937 mali 
yılı içinde aynı hükümlere tevfikan 
ithal edip de mezkur sene zarfında iş
lenmiyerek usulü dairesinde 1938 ma
li yılına devrettikleri maddelerden 
bu karara bağlı listede nevileri yazı
lı olanlar da ithal dolayısiyle muame
le vergisinden muaf tutulmuştur. 

Bıı kararname ile muafiyetten 
istifade eclen maddeler 

Fehmi hayvani, renkli malt, bira 
mayası, çamyağı, hublon, karborafin, 
ham demir, demir çubuk, demir levha 
ve şerit, izabe koku, mayi vazelin (pi
rinç yağı), kibritiyeti hadit, ultrama· 
rin, ksantat dö potas, amilksantat, ki
yanusu sodyum, sut kostik, karboni
yeti sodyom (soda), blankit, hidro 
sülfit, silikat dö sut, kibriti yeti tut -
ya, kibritiyeti nuhas, sülfür dö kar
bon, hamızı kibrit, kolorosal, tiyokar
bonilit, phosokresol "B" trikloretilen. 

Liseler 3 Birinci Teırinde a~ıhyor 
Orta okul ve liselerde namzet tale

be kaydına başlanmıştır. Bu mektep
ler9e ikmal, olgunluk ve mezuniyet 
imtihanları da 21 eylUle kadar bitiri
lecek ve 3 birinciteşrin pazartesi günü 
derslere başlanmış olacaktır. 

llk okullarda 
İlk okulda kayıt muamelesi 

IUlde başlıyacak ve 15 eyliılde 
tepler açılacaktır. 

1 ey
mek-

İstanbul'claki giimriik 
ciirmii mc~hudu 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Gümrük
te yapılan riişvet cürmü meşhuduna a
it muhakemeye bugün de devam edil
di. Celsede gümrük muhafaza memur
larından ikisi dinlendi. Tahkikat evra
kı mütaleasını serdetmek üzere müd
deiumumiye verildi. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - İst 
bul itfaiyesinin 16 ncı yıtdönün;i 
gün itfaiyenin Fatih'teki binası 

hararetle kutlandı. Vali bu mün 
betle bir nutuk söyliyerek itfaiye h 
metinin kısa bir tarihçesini ya 
Bundan sonra meslek kursunu birili 
cilikle bitiren genç bir nefer, arkadll'I". 
}arının hissiyatına tercüman old 
Spor şenliklerinden sonra geçit reso#-ı 
yapıldı. Bir aralık Atpazarında yan 
olduğu bildirildi. Bir marangoz dü~ 
kanında çıkan ve büyüyen ateş 
kısa bir zamanda muvaffakiyetle 
süratle bastırıldı. Davetlilerin izaz 
dan sonra toplantıya nihayet verildi. 

Erzurum abidesi gelecek 
Cümhuriyel Bayrammda bilec 

Geçen sene, Erzurum'da yapılm 
na karar verilen 100.000 lira kıy 
tindeki abide için türk heykeltraşl 
arasında bir müsabaka açılmış ve ~ 
zel sanatlar akademisinde teşkil old" 
nan jüri heyeti gelen maketler ara 
smda akademi muallimlerinden H•• 
di'ninkini birinci, müzeler heykeltrt" 
şı Zühtü'nün maketini de ikinci olr 
rak seçmişti. 

Bunun üzerine Erzurum'a gönde~ 
len maketler, umumi mUfettiştikçf 
de tetkik ediJmiş ve bunların, san•• 
noktai nazarından kıymetli olmakll 
beraber Erzurum'un milli mücadell 
ve inkıJap yıllarında oynadığı roltl 
tebarüz ettiremedikleri ileri sürüle• 
rek abidenin inşası için ecnebi bif 
heykeltraş aranmıştı. Son günlerdi 
abide daha büyük ebadda olarak, Al
manya'dan getirtilmiş bulunan alca_:..ı 
demi profesörlerinden heykeltraş Bel-': 
ling'e 200.000 liraya verilmiştir. Bel
ling bunu gelecek sene cumhuriyet 
bayramına kadar hazırlamıya çalıtr 
caktır. 

İstanliul' da pazarlıksız . atıf 
hazırlı klan 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Aybr 
şından itibaren tatbik edilecek ol.IO 
pazarlıksız satış kanunu etrafında bl"' 
lediyece icap eden tedbirler ahnmır 
tır. Belediyece gıda maddelerindeSl 
başka tuhafiye, ayakkabı, zücaciye 'ff 
mahrukat gibi toptan ve perakend• 
fiyatları temevvüce uğramıyan, fatcat 
üstünde halkın daha fazla aldatılnıt• 

sına müsait bulunan şeylerin de del'" 
hal kanun çerçevesi altına alınma" 
lüzumlu görüldüğünden bu hususta•• 
lakadar makamlar nezdinde teşebbül"' 
lere geçilmiştir. 

Yeni üziim mahsulii 
İzmir, 25 a.a. - Yeni yıl üzUOI 

mahsulü bugün borsaya getirilmiş .,. 
piyasa merasimle açılmıştır. İlk gllll 
on kuruştan on dört kuruşa kadtt 
5260 çuval üzüm satılmıştır. Satış hr 
raretlidir • 

İıtanbul, 25 (Telefonla) - Barbaros 
ihtifal komisyonu bugün valinin riya
setinde toplandı. Büyük deniz bayra
mına ait programı hazırlamak üzere 
bir encümen seçti. Bu büyük deniz 
günü tezahürüne donanmamızın da 
iştiraki ayrıca kararlaştırıldı. 

ıııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Etriisk , ·apuru geliyor 
Denizbank tarafından alman tzgah· 

larında inşa ettirilmekte olan orta ha
cim vapurlarımızdan Etrlisk eylfıl or
talarına doğru İstanbul'a gelmiş ve 
bir müddet sonra da Mersin hattında 
seferlere başlamış olacaktır. 

Hir köylii dcnizclc hoğnlclu 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Florya'

da Anastas'm plajı dışında bulunan 
cesedin hüviyeti zabıtaca tesbit edil
miş ve bunun pazar günU banyo yap
mak üzere Florya'ya giden Eliizığ'ın 

Çemişgezek kazasının Varvant nahi
yesinden 328 doğumlu Zeki Özçelik 
olduğu anlaşılmıştır. Cesedin defnine 
izin verilmiştir. 

Van'm yeni sıhat mfüliirii 
Bandırma hükümet doktoru B. E · 

min Esad Sagun'un dördüncü sınıf o
larak Van sıhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğüne terfian tayini yüksek j 
tasdika iktiran etmiştir 

Devlet adamı 
Zamanrmızda devlet adamlığı es

kisı gibi kolay bir iş olmaktan çık
mışa bcıuiyor. Eski devirlerde na
zırlar, masaları başına geçip evrak 
tetkik etmek ve imzalamakla vakit 
geçirir, bürokrasi kaidelerine uy
guıı rahat bir hayat geçirirlerdi. 
Hele bizde, Osmanlı nazırlarının, 

kon:ıklariyle Babıali arasında mekik 
dokumakla iktifa. ederek, memleke
ti nezaret pencerelerinden seyret
meleri adeta §aşmaz bir kaide ol
muştu. Hatta bir maarif nazırının, 
"alı §U mektepler olma~;aydı, maa
rif işlerini yoluna koymak ne ka
dar kolay olurdu" tarzında meşhur 
bir sözü olduğunu da hatırlarsı
nız. 

Şimdi nazırlrk günden gUne güç
leşiyor. Geçenlerde bir kısım ital
yaıı nazırlarının ve büyük memur
larının B. Musolini'nin huzurunda 
süngülü tüfeklerden mürekkep 
maniaların üstünden atlamak, ya
nan çemberlerin içinden geçmek gi
bi lıayli müşkül bedeni mümarese
lcr yapmış olduklarını gazeteler 
uzun boylu anlatmı~tı. Şimdi de 
fransız gazeteleri fransız kültür 

bakanı /an Zey ile iki müsteşarın 

dört bin metreden yuksek olan Mon 
Blan'ın tepesindeki bir sığnağın a
çış resmini yapmak için bu sarp 
ve karlı dağın tepesine iplere ası
larak tırmaıımı~ olduklarını yazı
yorlar. 
Halkçı ve inkılapçı cümhuriyet 

rejiminde, imparatorluğun bütün 
köhne kaideleri gibi, devlet adam
lığı zihniyeti de kökünden değiş

miştir. Şimdi vekİllerimiz, memle
ketin eskiden hatta vali ve kayma
kam yüzü bile görmiyen en ücra 
köşelerine giderek, halkın ihtiyaç
larını ve dertlerini yerinde tetkik 
etmeyi prensip edinmişlerdir. 

Şarkın, eskiden eşkiyaların ve 
zorbaların ferman okuduğu yalçın 
ve sarp dağlarında bile şimdi cüın

huriyet hükümetinin yorulmak 
bilmez uzuvları, büyük Türkiye'nin 

inşası işlnde çalışan mühendisler 
sıfatiyle dolaşıyorlar. 

lki devir ve iki zihniyeti kıyas
layınız. - Y. N. 

Sürat meselesi 

Bir kari gazeteıine gönderdiği 
tikayet mektubunda fÖyle diyor : 
"Suı vapuriyle Bandırma'ya gittim. 
Dört saatlik yola 249 kurut ver
dim. Az para değill" 

Ocreti ıaate göre heıaplıyan bir 
zihniyete tatmaz nuaınız? Fakat 
daha bir kaç ay evel aynı yolu köh
ne vapurlar ancak ıekiz on ıaatte 
alabiliyordu. Demek ki bu ücreti on 
ıaatlik yol için iıteraeniz bazı kim
selere pahalı gelmiyecek. Bu dütün
cede olan inıanlara tayyarenin ne 
kadar pahah görüneceğini tasavvur 
edebilirsiniz. Saatine on on bet lira 
ödenen bir nakil vasıtan. 

Fakat, ücreti mutlaka saatle ölç· 
mek istiyenler, kendi hesaplarına 

göre en ucuz seyahat etmek için kağ
nı arabasını veya balıkçı kayığını 
tercih etmelidirler. 

A. va !(iden avlanır 

lıtanbul'da garip bir dolandırıcı
lılc vakaaı olmuş. lki madrabaz, ken
dilerine ecnebi süıü vererek bir 
barda eğlenmi§ler, bar sahibine, Ü· 
zerlerinde bulunan külliyetli mik
tarda fransız paraaını değİ§tirmek 

teklifinde bulunmu§lar. O da bunu 
mükemmel kazançlı bir it telakki 
ederek razı olmuş. Frankı 3,5 ku
ruftan hesaplıyarak kendilerine 
6500 lira ödemiı. Fakat turistler dı
tarı çıkınca verdikleri zarfı açmıı, 
içinden gazete kağıtları çıkmıı. 

Tabii zabıtaya müracaat etmiı. 
Fakat ne yüzle müracaat ettiğine 
şaııyorum. Çünkü ecnebi parasını 
ancak bankalar satın alabilirler. 
Kendisinin bu paraları kaçak su
retiyle kiriyle satmak için aldığı 
atikar. Bu itibarla dolandırıldığın
dan şikayet ederken kendi suçunu 
itiraf e~k mecburiyetinde kalmıt. 
Bu ona gÜ4'el bir ders olsun! 

Hava dün de kapalı ge(li 
Dün öğleden evci şehrimizde ha .. 

kısmen ve öğleden sonra da çok bit' 
lutlu geçmiştir. Saat 16,45 te oraj1' 
birlikte başlıyan hafif yağmur 20 cıa
kika kadar devam etmiştir. Rüzglt 
garptan saniyede en çok üç metre hıl~ 
la esmiştir. Dünün en yüksek ıı;ısı 36 
santigrattı . 

Yurtta, Ege'de hava açık, cenup.,. 
doğu Anadolu bölgelerinde kıs~11 

bulutlu, diğer yerlerde bulutlu ve yer 

1 

yer yağışlı geçmiştir. 24 saat içincllı 
Ege ve cenup Anadolu bölgelerindeO 
başka bölgelerdeki mevzii yağışıardl 
karemetreye bıraktıkları su miktat1 

Kars'ta 26, Zonguldak'ta 3, Kayseri .,. 
Erzurum'da 2, Kocaeli'de 1 kilograıll"' 
dır. 

Rüzgarlar cenup bölgeleriyle dol' 
ve kısmen de orta Anadolu'da ga! 
tan diğer bölgelerde umumiyetle J" 

mal istikametinden saniyede en çol' 
9 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısı, Antalya'dt 
30, İzmir'de 31, Sıvas'ta 32, Malat 
da 33, Adana'da 34, lsHihiye'de 35, 
yarbakır'da 36 santigrat olarak kay 
dilmiştir. 
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Müstakbel harpte Amerika 
Avrupa'nın dört büyiik devleti, 

ıkisi demokrat, ikiıai tde otoriter ol
mak üzer, iki zümreye ayrılmı!lar
dır. İngiltere ile Fransa arasındaki 
tesanüt her gün biraz daha takviye 
ediliyor. Diğer taraftan Roma - Ber
lin mihveri de ikide bir yağlanmak
tadır. lki zümreyi biribi~nClen ayı
ran uçurum da boyuna genişliyor ve 
derinle§iyor. 

Bu muvazene içind.c: BirlePk A
hlerika'nın vaziyet; nedir? Birletik 
Aınerika halkın.ıt ve zimamdarları
nın. 5empatil"'°İ. şüphesiz deınokrat 
devletlerlı>dİr. Amerikalılar da. de
nıokratt-<rlar. Demokrasinin clütma
llı oJ.-n sağ ve sol ideolojilerinin 
~nıleketleri için tehlike te~ka ett~
gllle kanidirler. Binaenaleyh amerı
kaldar, ideoloji cephes.inde İngiltere 
ve Fransa ile beraberdirler. 

Fakat bu iki zümre arasında bir 
harp çıkacak olursa, Amerika, ge
çen büyük harpte olduğa. gibi, de
hlokrasinin müdafaası için ln.gilten 
ve F ı-ansa zümresine iltihak edecek 
tnidir? y ok.&a demokrat devletler 
hakkmdaki sempatisi, platonik bir 
d~stluğun hududunu tecavüz etmi
Yecek midir? Bu suale cevap ver
tniye çalı§an birçok yazıcılar, Am~: 
tika'nın büyük harbe demokraaıyı 
ıdeğil menfaatlerini müdafaa etnıek 
~in ~irdiğini yazmı~lardır. Ve ~~u 
&Özün doğru olan tarafı yok degıl
dir. Fakat devletlerin hayatında ek
seriya ideoloji ile menfaat biribirine 
karı§ıyor. Ve bu, bilhaaşa Anglo.
Sakson memleketleri hakkında dog
l'Udur. Esasen ideoloji menfaatten 
anı ve mücerret bir mefhum da de: 
··1 A .k ' ı gı dir. Binaenaleyh men a nm -
deoloji müdafiliği için değil d~ ~~~
faatini korumak için harbe gırdıgı -
tıi isbat etmek yukarıki suale cevap 
"ennez. 

ideolojinin müdafaası için ob~, 
lnenfaat dü§üncesiyle olsun, Amerı
ka nıüatakbel harbe İ§tirik edecek 
tni? Amerika'nın mukadderatını i
dare eden devlet adamlarmm &Öz
lerine bakılacak olursa, Amerika'
nııı müstakbel bir harpte bitaraf 
kalınuma imkan yoktur. Cumbur
reisi Ruzvelt geçen sene Şikago'da 

' rik • aöylediği bir nutukta Ame a ~~ 
lakayt kalamıyac:ağmı izah etm~tı. 
Bundan sonra huiciye vekili Hul de 
bir-kaç defa aynı mealde sözler &Öy -
lenıi,tir. Geçen hafta Ruzve~t, Ka
tıada ile Amerika arasında nıta ~
dilen bir köprünün açılma ~erası
lllinde Amerika'yı daha ka!1 t-=--?
hüde bağlaınıttır. Monro kaı~~s~i11 
&aha.amı geni§leten bu taahh~t ı e 
Amerika bu komıu memleketi her
hangi bir taarruza kar§ı müdafaa 
edecektir. Amerika devlet adamla: 
.. nıın müstakbel harbe kartı ,Amerı
"a dı§ politikasını izah yollu söyle • 
dikleri sözler sarih olmakla bera.~«:r, 
Avrupa iılerine karışmamak ıçın 
Aınerika halkı ara.smda kuvetli bir 
cereyan olduğu da inkar edil~~· 
Bu, Amerika'nm büyük harbe ııtı
l'akinden doğan hayal sukutun~ 
bir neticesidir. Büyük harp çıktı~ı 
Zaınan Amerika bu harbe karı• bı
tar-af kalmı§tı. Fakat harp uzadıkç~ 
· k'lA t m teaı-ıngiliz propaganda tef ı a m . 
.. i altında efkarı umumiye tedrı~en 
itH8.fçılara doğru temayül etmıye 
b · d zaaıladı. Amerika şermayesı A e 
!nanla harbin neticesiyle alakadar 
olduğundan Amerika nihayet 191 "! 
•enesinde harbe iştirak etti. Aınerı
kalılar harbin itilafçılar tarafından 
1_ b·· • .:a.. ad aı:.azanılmasını temin için u,, .... ın -
di fedakarlıklarda bulundular. fa
kat harp kazanıldıktan sonra yapı -
latı sulh amerikalılar için büyük ha
Yal sukutu oldu. Bu hayal sukutu-
... . d Amerika'nın •ı\ln reaksıyonu a 
L l • "b' k b • ·çın" e rekil-ıı;ap umbaga gı 1 a ugu ı T 

ınesi şeklinde tecelli etmiştir. 
Fakat son birkaç sene içinde oto: 

· d t kip ed~-.. ıter devletler tarafın an a 
len siyaset Amerika'nın tekrar ka-
h - km ı'bi bir ceugundan dışarı çı ası g 
.. eyan belirtmiştir. Amerikalıları çok 
Yakından tanıyan ingiliz pro~~an -
da teşkilatı, bu vaziyetten ıatıfade 
etnıeği ihmal etmediğinden bu cere
Yan. kuvetleşmektedir. iki sene evel, 
Atn.erika'nın müstakbel bir harbe 
karıı bitaraf kalacağı kati olar~k 

·· 1 · ·· b ynı katı -&oy enebilir.:lı. Bugun u, • A 
Yetle söylenemez. Amerika efk~ı 

·T· bır 1lınuıniyesindeki bu tahavvu un 
takım psikolojik sebepleri vardır: 

ı .. jM olsun - Amerikalılar, komun • 
faıist olsun, demokrasiyi inki.r ed~~ 
he.. nevi cereyanın kuvetl~esanı 
kendi hüriyetleri için bir tehbke te
lakki etmektedirler. Ve ıunu hatır· 
lanıak gerektir ki Aınerika A~pa
dan Uzak olmakla beraber, lngıılte_ -
re gibi eski ananeye dayanmadıgı 
için bu sağ ve sol cereyanlara .kartı 
birçok Avrupa memleketlermden 
daha ziyade hassastır. 'd 

2 - Amerikalılar lngiltere en 
hoılanmadıkları halde Anglo - Sak
IOn kültürüne pek ziyade bağh~

n kul-

ULUS -3-

DÜNYA HABERLERİ · 
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= = Köylü için i ----
ITÜRKiYE BASINll 

-----
---- Macaristan meselesi 

Macaristan 'ın silahlanması Nasyonal sosyalizm 
aleyhinde vaziy~I 
alan bir peskopos 

-- ilôvemiz --_ KURUN'da B. Asım Us, bu ba~

: ]ıkla yazdığı başyazısında, macar 
: kıral naibi amiral Horti'nin Berlin 
: seyahati.nelen bahsederek huli.sa.tan 
: şunları söylemektedir: 

---• • 
ıcın ,,. verilen kararı Bled'de --------
Romanya nasıl karşıladı? ---

YURD 
: ''Amiral Horti'nin Berlin'i ziyare-

Ulus, cumartesi günü çıkar- - ti fransızlara göre şu suretle hulasa 
dığı ilaveleri on beş günde = olunabiUr; Hitler nıacar kıral naibi.

-
Tuna havzasında sulh 

Berlin, 25 a .. a. - Rejime karşı it- E 
tihaz etmiş olduğu müstakil hareket : 
tarzı nasyonal sosyalist makamatının : 
memnuniyetsizliğini celbetmekte o- : 
lan Nürtemburg'da kain Rottenburg : 

bir defa YURD namı altında E 
köy mevzuuna tahsis edecek-
tir. YURD ilavemiz bütün : 
köylüyü alakadar edecek : 

ne : 
"- Bizimle beraber geliniz_" 
Demit; Horti de Hitler'e : 

• • 
ıcın 

..!> 

yap.lan çahşmalar Peskoposu Monsenyör Sprols'ün Nür- : 
temburg arazisinde ikameti menedil- : 
miştir. Bu memnuiyete sebep olarak : 
mumaileyhin 1 O nisan plebisitine işti- _ 
rakten imtinaı ileri sürülmektedir. Bu = 
son tarihten beri mumaileyh aleyhine _ 
bir çok nümayişler tertip edilmiştir. : 

mevzuları havi olacaktır. -
Bu suretle Yurd'u okuyan şe- : 
hirli de yurdunun bütün is- : 
tekler.ini, köylünün bütün _ 
mevzularını görmüş ve onlar- : 
la daha yakından irtibat tesis _ 
etmek imkanlarını elde et- : 

- Bu olab11ir. Yalnız şiz bize gel
meyiniz ... " 

Eski Avusturya müstakil bir dev
let olarak bulunduğu zamanlarda 
Macaristan'ın bir tek düıünceai var
dı: Bu da umumi harp netice.sinne 
sırtına yükletilmiş olan ağırlıkları 
atmaktan ibaretti. Revizyonizm bu 

Peskopos nisan ayı sonunda Bris- : 
gav'da kain Friburg'a sİğmmak mec- : 
buriyetinde kalmış, fakat biraz sonra 
gene Rotcnburg'a dönmüştür .. Tem- = 
muz ayı sonunda halk, Peskopos aley- : 
hinde şiddetli bir nümayiş yapmış ve : 
kendisi vazifesini terke icbar edilmiş
tir. Peskopos, peskoposluk dairesini _ 
terketmekten imtina eylediğindcn = 
nasyonal sosyalist memurluğunca : 
Vürtemburg arazisinde ikameti mene- _ 
dilmiştir. Bu memnuiyetin peskopos'- -
un ci,smani kuvet tarafından azledil- : -mesine muadildir. -------

miş olacaktır. 

YURD 
llavemizi bütün Ulus oku
yucularımıza her ilave
mizde olduğu gibi parasız 

dağıtacağız. 

YURD 
60.000 nüsha basıla

cak ve Tiirkiyc'ııin en 
çok basılan ve clajhtılan 
bir gazetesi olacaktır. 

E memleketi i&ter istemez Almanya i-
le dostane münasebet muhafazası 

: hususunda mühim bir 8.mil oluyor
- du. Bununla beraber Peşte hüküme
: ti Berlin'den ziyade menfaatini Ro
= ma'da görüyordu. Bu suretle h&-di -
: seler Macaristan'ı itilaf devletlerin
: den ayırarak revizyoncu bir siyaset 
: takip eden ltalya'nın kucağına attı. 
: İlk günlerde alınanlar amiral -: Horti'nin Bcrlin ziyaretine büyük e-

Budape§le şehir korusunda Voyvoda Hunyad kalesi 

Kore'de müthiş 
feyezanlar 

--- • 

- hemiyet verdiler. Hatta bazı alman 
E gazeteleri bu ziyaretin "Dünya yü
- zünü değiştirecek bir hadise" oldu
: ğundan bile bahsettiler. Şüphesiz 
: Macaristan kırat naibinin Almanya
: ya giditi umumi harpten sonra ilk 
: defa vukubulduğu için hadise Al
- manya'ya kar§J olan macar dostlu -= ğunun manalı bir tezahürüdür. Bükreş, 25 a.a. - Rador ajansı bil

diriyor: 
Gazeteler, küçük antant konferan-

sına büyük ehemiyet vermekte ve 
Bled ve Budapeşte'de aynı zamanda 
neşredilen tebliğin man~sını tebarü~ 
ettirmektedir. Gazetelerın manşetlerı 
ve başmakaleleri, elde edilen mesud 
neticeleri övmekte ve bilhassa Ma
caristan'la yapılan prensip anlaşması 
ve sulh ve işbirliği politikalarına da
ima sadık kalan üç devletin tesanü
dü üzerinde ısrar eylemektedir. 

tJniversul diyor ki: 
Macaristan'a silahlanma bahsinde 

hukuk müsavatını tanımak fedakarlı
ğında bulunmakla - ki bu ~r~anon 
muahedesinin askeri maddelermın ta
dili demektir - küçük antant, sulh e
serine yardım azmini bir k ere daha 
teyit eylemiş ve Macaristan'ı. da bu 
yola sevkeylemiştir. Macarıstan'm 
tadilci politikası hakkındaki ihtir_az 
kaydına rağmen şunu ümit etmek ıs
teriz ki bizzat Macaristan'ın menfa -
atleri dahi, Macaristan'a, Bled'de tam 

b . d"rlistlük ile ve Tuna havzası dev 
ır u 1. b· 

letleri arasında sulh i~in _se?'e:e ı . ~r 
işbirliği tesis etmek samımı nıyetı ı
le uzatılmış olan eli tutmayı emrede-

cektir . 

Prensip anlaşması 
Timpul diyor ki: 
Macaristan ile prensip anlaşması 

1 t KÜl".Ük antant bu suretle 
yapı mış ır. :ı; 

. t 'a dost elini uzatmış ve 
Macarıs an A • 

sulh ve işbirliği seven ananevı az~ı-
. . b' bu"rhanını daha vermış-

nın yenı ır 

tir. 

. ' Macarı~tan ın ıaalılıü tleri 

Vittorul diyor ki: 
Bled anlaşması, Mac~~is~n'ı.n ha

reketini ve vaziyeti degıştırebılecek 
mahiyettedir. Zira, Macarist-~n, artık, 

1 a muhalif teahhutler ala-
bu an aşmıy 'lh M 
mıyacaktrr. Ru keyfiyet, bı assa a-
caristan kıral naibi ile zimamdarl~r~
nın Berlin seyahatinin macar P.olıtı
kası üzerinde bazı tesirle~ yapabı~ece: 
.i bir zamanda, büyük hır eheınıyetı 

h
g . bulunmaktadır. Bled anlaşması, 
aız 'd ·rhl 

M t'stan'ı orta Avrupa a sı a t acar • . d 
bir anlaşmazlık çıkarabılecek evlet-

. . . !tından cıkarmaktadır. 
lerın tesırı a ~ . 1 . . de bittabi, ımza anan 
Bunun l«iln 

1 
. yet olunması şarttır. pakt ara na 

.. .. .. b'. "k koruyucusu oldu-turunun en uyu A • • ı 
::ı...-. ..1 b devletin mağlubıyetıy e 
K .......... an, u hl.k d'. 
kendi kültürlerinin de te ı eye u-

_L ·1 w. den korkmaktadırlar. 
§eıul eceOgtın •t devletlerin galibiyeti 

3 - orı er .. 
Aınerika'nm enternasyonal m~bade-
ledeki hakim rolünü sarsacagmdan 
endiıe etmektedirler. . . . 

4 - Dördüncü ve ehemıyetlı hır 
• il de yahudilerin nüfuzudur. A
::rika'da yahudi nüfuzunun pek 

b 
.. ""k ldug-u unutulmamalıdır. Ma-uyu o r .. 

lUnı olan sebeplerle bu ku~et ı nu-
fu:ı; otoriter devletler aleyhıne kul-

lanılmaktadır. . 1 A 
Bu tesirler altmda Amerıka efK:a-
da otoriter devletler aleyhine b~ 

l~n cereyan gittikçe kuvetleşmek-
ıren .. k 

tedir. Şimdilik tebaruz eden fno -
ta lngiliz ve Fransız tara tar -

1 ~ ndan ziyade Alman ve ltal-
ıgı .. k 

.. 1 .. yhtarhğıdır. Fakat gı.ttı çe 
yan.. "k • 
kuvetleıen bu cereyanın A~en ~ : 

demokratik devletlerin muttefikı 
yı, . etinde otoriter devletlere karşı 
vazıy . • k "h. 
b' hari>e aürüklemesını ya m ı tı -
a::ı olarak heaaba katmak lazımdır. 

A. Ş. ESMER 

Draptatea diyor ki: 

914 kişi öldü 1 O yarah ve 

343 kayıp var 

-------------
-: Şimdiki halde bu neticeyi mem-
: nuniyetle kaydetmek tabiidir. lbti
E laflı meselelerde kuvete müracaat 

Küçük antant, Macaristan'a kulla -
namıyacağı silahlanma hakkını ver
mekle mukabilinde üç devlete karşı 
kuvete müracaat etmemek teahhüdü
nü almış ve bu suretle büyük bir mu
vaffakiyet elde etmiştir. -Tokyo, 25 a.a. - Seul'den Domei : 

ajansına bildirildiğine göre, son feye- -
zanlar dolayısiyle, büyük hasara uğ- : 
rıyan Kore'nin şark şimali eyaletleri : 
ile münakalat, halen tamamiyle temin : 

YURD'dan,gazetemizle bera
ber ilave olarak okuyucula
rımıza tev:zi ettiğimiz mik
tar dışında kalanlar, C.H.P. 
nin köylüye armağanı olarak, 
bütün kazalara, nahiye mer
kezlerine, köylere, köylerle 
yakından alakadar te§ekkül
lere, gene meccanen dağıtı
lacaktır. 

etmemek esası üzerinde anlatma ya
: pıldıktan sonra nihayet küçük an
: tant devletleriyle Macaristan ara
E smda - Balkan antantiyle Bulgaris
: tan arasında olduğu gibi - tam an
: lapna neticesine varılacağı kuvetle 
: ümit olunabilir. 

Kiiciik antant arasında tesaniiı 
Se~naul diyor ki: 

edilmiş bulunmaktadır. - --
Küçük antant devletleri arasında 

tam bir tesanüt vardır. üç devletin 
bütün müşkül meseleler hakkmdaki 
anlaşması tam olduğu gibi aynı sulh 
politikasına devam azimleri de kuvet
lidir ve birdir. 

Bu feyezanların insan zayiatı bilan- : 
çosu şudur: 914 ölü, 10 yaralı, 343 
kayıp. 

YURD 
llavemizin ilk sayısı 3 ey
lül cumartesi günü neşre

dilecektir 

-----
AMERiKA CUMHURRElslNlN 

NUTKU 

_ YENi SABAH'ta B. Hüseyin Ca
: hit Yalçın, bu ba§lıkla yazdığı bil§ -

ALMAN - MACAR DOSTLUGU 

Horti'nin önünde 
asker geçit resmi 

16 bin 
yaptı 

B. Hitler 

İtalya 

Horti şerefiRe 

ile dostluğu da 

verilen 

tebarüz 

ziyafette 

ettirdi 

Amiral Horti italyan hariciye nazırı Kont Ciano ile beraber 

Berlin, 25 a.a. - B. Hitlcr, dUn ak- Berlin, 25 a.a. - Amiral Horti, bu 
şam, başvekalet dairesinde amiral sabah, harp ölüleri abidesine gitmiş 
Horti şerefine büyük bir ziyafet ver - ve abideye bir çelenk koymuştur. Bu
miştir. nu müteakip, 16 bin askerin iştirak 

Bu ziyaretin sonunda söylediği nu- ettiği büyük geçit resminde bulun
tukta Almanya ile Macaristan ara.sın- muştur, 
daki eski dostluğu tebarüz ettirmiş ve Geçit resminin yapıldığı Şarloten
bu dostlugı.m "tarihi hadiseler netice- burgerştrase'nin iki tarafında büyük 
sinde kati tarihi hudutları bularak birer tribün yapılmıştı. Amiralin, B. 
komşu olduktan sonra iki millet için Hitler'in ve bunların refakatlerindeki 
şimdi daha ziyade kı met kespeyle- zevatın bulundukları şimal tribünü, 
miş olduğunu" ilave ~iştir. B. Hit _ gümüş renkli kumaşlarla kaplanmıştı. 
ler nutkunun sonun~a Alman-Macar Cenup tribününde ise dört muazz~~ 
yakınlığının, "yalnız 'iki memleket/ sütun bulunmakta ve bu sütunlar, ıkı 
menfaatleri h. t t ki kalını_ memleket armalarını taşımaktaydı. ne ızme e me e . .. 1 .k. kl · 
yarak aynı zamanda dost İtalya ile Butun yo , ı ı memleket bayra arıy -

b. l.k h ı· d "k k' • hak le süslenmiş sütunlarla müzeyyendi. 
ır ı a ın e, yu se , uınumı ve - . . 

kaniyetli bir sulhun da bir rehinesini Geçıt .resmı sa~t. 10 da ba~lamıştır. . 
teşkil ettiğini" bilhassa kaydeylemiş - At~ııral Hortı ıle B: . Hıtler, geçıt 
t
. resmınden sonra harıcıye nezaretine 
1~ • 

gitmışlerdir. 
Amiral Horti de verdiği cevapta, 

iki memleket arasında binlerce sene • 
denberi mevcut bağları tebarüz ettir -
miş ve "iki memlekette sulhperver 
yapıcılık eserine devam azminin, iki 
milletin adalete dayanan sulh emeline 
varmak üzere muıvaffakiyetle ilerliye
ceklerine emin bir garanti olduğunu" 
bildirmi§tir,. 

Tokyo tayyare kazasında 27 
kişi öldii 

Tokyo, 25 a.a. - Domei Ajansının 

bildirdiğine göre, çarşamba sabahı 
Tokyo civarında vukua gelen tayyare 
kazası ile yangından ölenlerin adedi, 
halen 27 ye çıkmıştır. 

----- -- yazısında ezcümle demektedir ki: 
: "Amerika cwnhurreisi Ruzvelt'in 
: irat ettiği nutuk Avrupa'da derin 

--- YAKIN DA -
Dig-er ıc--cbbüslcrimizle : akisler hwıule getirdi. Bu pek tabii 

~ : telakki edibnek iktiza eder. Çünkü 

---
E beraber YURD hakkın- : umumi harpten sonra Birlqik Ame-
E ela ctrafJı malumat : rika devletleri cihan politikaamda 
- - • - en mühim rollerden birini oynıyabi-=- verecegız. : lecek cihanıümul bir kudret haline 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııll" gelıniştir, 

Suriye Başvekili 

Cemil Mardam'ın 
Paris temasları 
Cemil Mardam bey bau 
meseleleri Bone' nin Ankara 

seyahatinden evel 
halletmek istiyor 

Paris, 25 a.a. - Havas ajansı bil
diriyor: 

Suriye başvekili Cemil Mardam 
bey bugün Paris'e muvasalat etmekte
dir. Cemil Mardam bey Paris'te fran
sız devlet adamları ve ezcümle Hari-
ciye Nazırı B. Bonne ile görüşmeler
de bulunacaktır. Cemil Mardam bey 
ve Bonne, bu görüşmelerinde Fransa 
-.Suriye meselelerinin, Paris'in B. 
Bonne'nin Ankara'yı ziyaretinden e
ve! halledilmesini görmek istediği ba
zı noktalarını tetkik eyliyeceklerdir. 
İyi haber alan mahfillerde tasrih edil
diğine göre, B. Bonne'nin Ankara se
yahati, eyltıl sonunda ve yahut teşri
nievel başlangrcında vukua gelecek
tir. Bu ziyaret için kati tarih daha 
tesbit olunmamıştır. Zira bu, türk hü
kümetinin kendisine uygun telakki e
deceği zamana ve B. Bonne'nin enter
nasyonal politik mesuliyetlerinden 
doğacak şeraite bağlı bulunmaktadır. 

Romanya' da 

Yalakh vagonda 
bir suykast 

Bükre§, 25 a.a. - Voyvoda ve sa
bık kıra! müşaviri B. Naida'
nın kalemi mahsus müdür B. Jan 
Gaspar, dün gece Timizoara - Bükreş 

ekspresinin yataklı vagonunda bir 
suykasta maruz kalmıştır. Haydudun 
biri B. Gaspar uyumakta olduğu bir 

Amerika'mn harbi kaza~ında 
para hususundaki yardımının, as
kerlik sahasındaki fedakarlıklarının 
hissesi olduğu kadar ortaya attığı 
prensipin de büyük dahli vardır. 
Hatta harbi müttefiklerin maddi 
kuvetlerinc!en ziyade arkasma sığın
dıkları ideal kazanmıttır demek da
ha doğru olabilir. 

Amerika cumhurreisinin &Özleri 
tam vaktin·de gelmi§ sayılabilir. ide
oloji kavgalarının daiına iktıaadi ve 
siyasi emel ve hulyaları gizlemek i
ç.in bir vasıta olarak ileriye sürül-

1 
düğü düşünülebilir3e de, herhalde 
Ruzvelt'in sözler-indeki ehemiyet 
resmi Amerika'nın muhtemel bir 
harp karşısında alacağı vaziyeti bi -
ze anlatması itibariyle ehemiyeti ha
izdir. 1914 ağust03unda, İngiltere 
hariciye nazırı Sir Edvard Grey bir 
iki gün mütereddit davranmuaydı 
umumi harp zuhur etmezdi diyorlar. 
Bu id·dia tamamen doğru olmasa bi
le az çok bir hakikat hissesini ihtiva 
ettiği inkar olunamaz. Binaenaleyh 
her devletin kendisince bir harp se
bebi telakki edilebilecek meseleler 
hakkında sarih beyanatta bulunma
sı yanlış ümitlere ve hülyalara ka
pılarak harp ilan olunmaama set çe
kebilir. Ruzvelti'n sözleri itte bu 
türlü sarih beyanat cümlesindendir 
ve ıulhu takviyeye hadimdir. Onun 

için, sulhu gönülden istiyen memle -
ketlerde memnuniyetle kar§ılanma
ları pek tabiidir." 

Fuvar maçları 
İzmir, 25 (Hususi muhabiı imizden) 

Bugün İzmir' de fuvar maçlarına baş -
landı. İzmir muhteliti, Kastamonu ta
kımını O - 2 yendi. 
Güreş müsabakalarında dn İzmirli

ler Kastamonu'yu üç sayıya karşı beş
le yendiler. 

srrada mumaileyhin kompartımanına 

girmiş ve kendisini boğmağa teşebbüs 
etmiştir. Uykudan uyanan B. Gaspar, 
üzerine rövelverle ateş etmiş ise de 
haydut bu rövelveri onun elinden ala
rak B. Gaspar'ı ağır surette yarala
mıştır. Mütecaviz, pencereden atla
mak suretiyle kaçmadan evel B. Gas
par'ın üzerinde bulunan 45.000 leyi 
gasbctmiştir • 
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Cehaletin doğurduğu facia 

Çekoslovakya' da 
Bir büyücü bütün köyü 
fe ôkete sürükliyordu ! 

Çekoslovakya köylerinden birisinde ı ğa. yanından geçerken mırrldanmağa, 
bütün bir köyü cehalet yüzünden fc. hatta genç kadına h.1karet bile etmeğe 
lakete sevkeden bir hadise olmuştur. başlamış. Beri tarafta da iki kardeş 
Mesele şudur : mazlum tavrı takınarak etrafı kışkır-

23 yaşlarında Yoan adında son dere- tıyor, velveleye veriyormuş. 
ce zayıf, sıtmalı bir genç muayene ol· Köyde bir galeyandır başlamış. Ni
mak için bir doktora müracaat etmiş. hayet bir sabah bütün köy halkı kadı

Doktor hastayı bir güzel muayene nın kulübesinin önüne gelmişler. Her-
ettikten sonra: kes ağzına geleni söylüyormuş. Kü-

- Oğlum, demiş, ciğerlerin pek za- fürler, hakaretler... Kadıncağızı linç 
yıf. Bu hastalığın bir devası vardır; etmeği kararlaştırmışlar. Herkes hid-

Yüksek daglarda yaşıyacaksın. Bol detinden kuduruyormuş. 
bol temiz hava alacaksın, sonra da ha- Kadın kapısının önünde yığılan ka
hire yiyeceksin. Eğer bu dediklerimi labalığın farkına varınca, afallamış. 
yapmazsan hastalığın geçmek şöyle "Can kurtaran yok mu!" Diye bağır -
dursun korkarım daha artar. mağa başlamış. 

Köylü genç bu sözlere inanmamış: Köy katibi vaziyeti haber alarak gü-
- Bu doktor ya aklını kaçırmış, ya· rültünün olduğu tarafa doğru koşmuş. 

hut çok para istiyor. En iyisi, köşede· Kadıncağız bir pencereden bir pencc
ki büyücii kadına gideyim de kendime reye çılgın gibi koşup hep katibi ça
bir baktırayım. Onun duasının önüne ğırıyormuş. Bereket versin katip za
kimse geçemez. Hatta hasta ineklerin manında yetişmiş: 
bile karnını okuya okuya ındiriyor- -Ne var, ne oluyorsunuz? Bu ne ka
muş. Hem kaç para istiyecek, gidip labalık? Diye sormuş. Ona bütün te· 
kocakarıyı göreyim. Demiş. Büyücu ferruatiyle kadının neler yaptığın: 
kadının evine varmış. Derdini anlat· anlatmışlar. 

mış, doktorun söylediği dermanı söy· Katip bereket versin açık zihinli, 
!emiş, kadın: bir adammış. Kalabalıga bağırmış, 

V h 1 E l"d . b yaptıklarının çok çirkin oldugunu - a ·va ım, senın aşına ge- . . 
. • • . . soylıyerek onları dağıtmış. 

lenlerı elalem ne bılsın, demış, onlar N"h . hk d"k'"l ·· 
b .. ·· d k 1 ı ayet ış ma emeye o u muş. 

da doktor mu? Zaten utun o tor ar- y hk lb d"l · h t . 
1
• k oan ma emeye ce e ı mış, as a 

dan ne hayır gehyor? Onlar eve a en- h"k"ml . h d' · k .. · . · . . d .. k genç a ı erın uzuruna ız ço UlJ 
dılerını tedavı etsınler c sıra ote ı- h"' .. h.. .. - 1 - b ı - k ld ungur ungur ag amaga aş amış. 
lere kalsın. Aman çocugum az a 1 E h "k" f d"l d · . . . - vet a ım e en ı er, emış, e-
sen kazalara kurban gıdecekmışsın, - . b . k b k d . . ger sız enı urtarmazsanız, u a ın 
bereket versın erken geldın. Kuzum k b · "ld" k B · . 

1 
k A . anımı eme eme enı o urcce . enı 

evrndım şu senın komşu o aca nıza .. ' kurtarmak ıçın onu allah muhakeme 
yok mu, işte sana ne yaptıysa o kadın etsin. 

Güzel delikanh 

kadınlar1 nasll 
kafese koydu 

Tam sekiz aylık bir kovalamacadan 
sonra Amerika'daki yeni Orlean po
lisleri Jak Dölamor adındaki genci 
yakalamışlardır. Muhitte güllü Jak 
diye tanılan bu gencin suçu mücev
her hırsızlığıdır. 

18 yaşındaki Jak fevkaHide yakışık
lı bir delikanlıdır. Güzelliği sayesinde 
hırsızlığın bu branşında son derece 
muvaffak olmaktaydı. Delikanlı yük
sek sosyetelerde kadınların ve kızla
rın pek meclup oldukları bir tipte ol
duğundan, görüştüğü kızı ve kadını 
mutlaka soyuyordu. Onlar:n mücev
her ve ziynetlerini aşrarak yerine 
bir demet kırmızı gül bırakıp gidiyor· 
du. Ona Güllü Jak demeleri de bura
dan geliyor. 

Valinin arzusu 
Atlas Okyanosu'nda Aniş adaları

nın garp şimalinde Bermüd adı veri
len bir takım küçük adalar vardır. 
Burası ingilizlere aittir. Bütün ada -
)arda 22.000 insan oturmaktadır. 

Bugün dünyada halinden en çok 
şikayet eden adam kimdir derlerse 
hiç çekinmeden söyliyebilirsiniz: Ber 
müd adalarının valisidir. Bu adamın 
çok mantıki, çok basit bulduğu bir 
arzusu var ki bugün reddedilmiştir. 
Vali mahalli parlamentoya müracaat 
ederek: 

- Etmeyin, eylemeyin efendiler, 

adadaki gazojenleri teftiş etmek için 
bir otomobile ihtiyacım var, müsaade 

edin de bir otomobil getirteyim, de

miş. Mahalli parlamento reisi neza • 

ketle cevap vermiş: 

- Bir bisiklet ister misin? Hayır 

mı? O halde bir açık araba? Demek 

gene hayır. Oy le ise bir el arabası!. 
Umumi vali bundan müteessir olup yaptı. Her gece senin yanına geliyor. 

Haberin mi olacak, uykudasın. Baş u
cuna dikiliyor, seni boğazlamak istiyor 
fakat nedense boğazlamadan ayak u
cuna geçiyor. Oğlum o genç kadın bil· 
mem senden ne istiyor. Senin kanını 
emiyor. Evet her gece gelip emiyor. 
Vahi Vahi Evladım. Sana pek yazık 
olmuş. Harap olmuşsun çocuğum. 

Hakimler sormuş: 
dişlerini sıkarken parlamento 

- Allah mı muhakeme etsin, bu na-
devam etmiş: 

reisi 

Köylı.i genç eve canını dar atar, ba
şından geçenleri, doktorun ve büyü -
cünün söylediklerini kardeşi Nikola'
ya anlatır. Nikola zaten köyde dediko
duculuğu ile nam kazanmış bir adam· 
dır. Hasta kardeşinin sözlerini büyük 
bir dikkatle dinler. Sonra kardeşinin 
omuzu.na elini koyarak: 

- Vallahi kadın doğru söylüyor, 
der, o kadını ben kaç kereler gördüm. 
Dört mü beş mi? Gece yarılarında se
nin yanına geliyor. Boğazlamak isti -
yor. Evet senin kanını emerken de göz
lerimle gördüm. Bacağını ısırdı, emdi 

.emdi. Ben hemen kalktım. Beni gö
rünce dışarıya bir kaçışı var ki görme· 
lisin. Hele son defasında onu kovarak 
evden ben uzaklaştırdım. 

Az zaman içinde köyde bir dediko-
dudur çalkanmağa başlar. 

- Neymiş, Aniza kan emiyormuş. 
- Yahu kimin kanını? 
- Yoan'ın kanını emiyormuş, gör-

müyor musun o kos koca adam ne ha· 
le dönmüş. 

- Kardeşi kaç kereler görmüş. Laf 
köşedeki kocakarıdan çıkmış. 

Vedhasıl köyde duymıyan kalma
mış. Herkes Aniza'ya dik dik bakma -

sıl söz? 
- Bu kadının boynuna koca bir taş 

bağlayın, Tuna nehrine atın. Eğer ka
dın suyun yüzüne çıkarsa kabahatsiz
dir. Yok çıkmaz da aşağıda kalırsa ka
bahatlidir, a11ah cezasını vererek öldü
rür. Allahın muhakemesi böyle olur. 

Mahkeme heyeti Yo n'ı bir akıl has
tanesine göndermeğe karar vermiş. 

Fakat tam o sırada muhakemeyi dinli
yenler arasından hiddet içinde bir a
dam fırlamış. 

Hakim sormuş: 
- Kimsin, he arıyorsun? 
Diye sormuş. Hiddetinden dişlerini 

gıcırdatan adam, 
- Kim olacağım, demiş, şu kadının 

kocasıyım. 

Sonra, kendisine kan emiyor denen 
zavallı kadıncağıza dönerek: 

- Sen, demiş, bir daha eve ayak bas
ma. Büyü yapmadıkları ne malum. 
Onlar yapmazlarsa ben seni Yoan'm 
dediği gibi boynuna koca bir taş bağ
hyarak Tuna'ya atacağım. içinden çı· 
.karsan kabulümsün. Öyle olmayınca, 
imkanı yok seni eve sokmam. 

Mahkeme reisi bu dar kafalı koca
ya: 

- Bana bak ,demiş, seni hapse tı
karsam, bu saçma sapan hürafelere i
nanmağı görürsün. Haydi al karını, 
git evine. Kadının teline dokunamaz -
sın bile. Eğer istemiyorsan karını be-

- Kusura bakma ama, memleket 
çok küçüktür, bu tehlikeli makineler 

giremez. Sonra bu makineler müba

leğacı bir medeniyetin kendi zevki 

için yarattığı şeylerdir. Bakınız at 
arabalariyle ne güzel olup gidiyoruz. 
Memleketimiz sakin ve tatlı bi hayat 

sürüyor 1 bundan başka infilaklı hiç 

bir motör ithal etmiyoruz, yasaktır 

çünkü halkın ürkmesi ihtimali vardır. 
Vali de: 
- Otomobil olmazsa ben de bu da

vadan vaz geçiyorum, demiştir. 

Kadınlann hasısllğı ! 
Budapeşte'de otomobil kazaları git

tikçe artmakta olduğundan Budapeşte 
polisi üç aydan beri işaretli ve çivili 
geçitlere hususi bir ehemmiyet ver
mektedir. Macaristan merkezinin en 
işlek dört yol ağzına polisler dikilerek 
çivili yollardan geçmiyenleri yakala
yıp para cezası almaktadır. 

Vasati olarak şehir bütçesine giren 
ceza varidatı 900 frank tutmaktadır. 
Fakat işin asıl garip tarafı, ceza ve· 
renlerin hemen hepsinin erkek olu· 
şudur. Kadınlar para meselesinde 
daha sıkı bulunduklarından daha ih· 
tiyatlı davranmaktadırlar. 

şarsın. muş. Bu hadiseyi mükemmel fırsat 

Meğer adam kadını zaten istemiyor- bilmiş, zavallı kadını boşamıştır. 

Kitaplar arasında 

"Olmiyan şeyler,, 

Ertuğrul Şevket "Olmıyan Şey -
ler" adlı bir kitabiyle bize dokuz gü
zel hikaye verdi. Birçok edebi mec -
mualarda, İstanbul gazetelerinde ve 
Ulus'ta zaman zaman neşrettiği hika
yelerle adını tanıtmış olan arkadaşı
mız, yeni eseriyle, hikayecilikte tut
tuğu yolun güzel örneklerini vermiş 
oluyor. 

Eserin tahliline girişmeden evci, 
bir noktayı tebarüz ettirmek lazım. 

Ertuğrul Şevket, bizim hikayeciliği -
mizde eksik kalan bir tarafı doldur
mıya çalışıyor. Bu itibarla gayreti 
ayrıca takdir ve teşekküre değer. 

Biz<;.e hikayecilik açık veya kapalı 

şekilde tercüme hududunu nadiren 
aşmıştır. Aşıyor da deseydim, yanıl
mış olmıyacaktım. Avrupa postaları
nın kucak kucak taşıdığı gazeteler, 
mecmualar ve kitaplar hata bazı hika
yecilerimiz için zengin ilham kay -
nakları olmaktadır. Bu yüzden "Yer
li hikaye" kılişesi altında fakat bi
zim yaşayışımızla alakası olmıyan 

maceralar dinliyoruz. Yalnız, büyük 
bir itina ile şahıs ve yer isimlerinin 
türkçeleştiğini de itiraf etmek lazım
dır. 

Şevket'in hikayelerinde hayat ko
kusu var. Cemiyetin tasvir ve tahki · 
ye kılıfından sıyrıldıktan sonraki o 
"Dosdoğru" çehresi bütün çıplaklı -
ği ve samimiliğiyle ortaya konulmuş-

/-======================~ 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni basılış -

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

İflas yüzünde hapisaneyi 
boyhyan bankerin milyonlan 
Bundan bir müddet evel Londra'da 

Vilyam Tanfild adında bir banger bir 

dolandırıcılık yüzünden yedi sene 

kürek cezasına mahküm olmuştu. Ban

kalarda parası var mı diye aranmış, fa· 
kat bu müflisin bir meteliği dahi çık

mamıştı. 

Bununla beraber dikkat e<iilmiş ki, 

bu adam gayet lüks bir hayat sürmek

tedir. Taymis nehri kenarında 9 mil -

yon frank değerinde bir villası, Lond

ra'da da lüks bir apartıman ve Sen Mo· 
siç'de küçük bir köşkü varmış. Karısı

nın mi.icevherleri çok meşhurmuş. 

Londra avukatlarından birisi ban -
ge• hapisaneye giderken bir tarafa 

servet sakladı mı diye tetkik etmiye 

başlamış. Hakikaten, hapisaneye git -

Yazan : Ertuğrul Şev kt•t 
62 SAYFA- 30 KURUŞ 

tur. Konuşmalarda, bir yabancılık 

duymuyor, zoraki cümlelere rasgel
miyoruz. Tasvirler de öyle ... 
"Olmıyan şeyler"in, en güzel tarafı 

hadiseleri nakledişte hakikate bağlı 
kalmak ve "olan şeyler"in hikayeleri 
halinde tertip edilmiş bulunmaktır. 

"Annesini bekliyen çocuk,, şöyle bi
tiyor : 
Güneş batmak üzereydi. Küçük, 

gözlerini sokağın kıvrımına dikmiş. 

annesini bekliyordu. Yavaş yavaş ka
ranlık koyulaştı, sokağın dip tarafını 
göremez oldu. Midesi açlıktan bi~akla
nıyordu. Birden babasını ve ölüm dö
şeğindeki halini hatırladı. Acaba an
nesi de ölmüş miydi? Ansızın, hıçkı
ra hıçkıra ağlamıya başladı. Gece ge
nişledikçe ensesine bir yük gibi bini
yor, başı diz kapaklarına doğru eğili
yor ve oturduğu kapının eşiğinde ağ
lıyordu, Halbuki, annesi muayeneye 
sevkeclilmiş ve eline vı:recekleri vesi
kanın muamelesi bitmemişti.,, 
Kitabın bir ikinci hususiyeti de sa

mimi oluşudur. Hadiseler olması la
zım geldiği şekillere sokulmamış, ol
duğu gibi bırakılmıştır. Hikaye kah
ramanları konuşurken biz de içimiz
den, aynı sözleri tekrarlıyor, vakala
rın ve sözlerin cereyanını takip edebi
liyoruz. 
Ertuğrul Şevket'i tebrik eder, eser 

bekleriz. K. Z. G. 

r 

Ankara Borsası 
25 Ağustos 1938 fiyatları 

':EKLER 
Ac ıl•~ K:ıonnı~ -

Londra 6.14 6.17 
Ncvyork 125.83 125.63 
Paris 3.4425 3.46 
Milano 6.6225 6.6525 
Cenevre 28.8325 28.96 
Amsterdam 68.8350 69.15 
Beri in 50.42 50.6675 
Brüksel 21.2275 21.3225 
Atina 1.1225 1.13 
Sof ya 1.515 l.~25 
Prag 4.3425 4.365 
Madrid 6.14 6.17 
Vnrı;ova 23.7075 23.8225 
Budapcııte 25.06 25.1825 
Bükrcş 0.9175 0.92 
Belgrad 2.855 2.87 
Yokohama 35.845 36.02 
Stokholm 31.655 31.81 
Moı;kova 23.735 23.85 

1 

ESHAM VE TAIIVlLAT 
1933 Türk Borcu I. 

1933 Türk Borcu II. 
1933 Tiırk Borcu lll. 

19.30 19.30 
(Peşin) 

~ 

sı bulunduğunu meydana !rıkarmıştır. 
Avukat hemen hapisaneye giderek bu 
büyük kasanın anahtarının nerede ol

duğunu öğrenmek istemiştir. 

Altın ve inci satanlardan öğrenildi

ğine göre bu adamın kırk milyon 

frank parası mevcutmuş. Bangerin 

karısına gelince o, şimdi Paris'te bu -

lunmaktadır. Tahkikat için kendisini 

mezden evel bangerin Londra'nın bü - Londra'ya davet ettikleri halde bir ra

yük mücevherat mağazalarından kül- por göndererek kendisinin son derece 

liyetli mikdarda inci ve altun çektiği- hasta olduğunu, yerinden dahi kımıl

ni tespit etmiştir. Hatta bangerin ban- dıyacak vaziyette olmadığını bildir -

katardan birisinde bir de kirahk kasa- miştir. 

l __ R _A_o_v_o ___ 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 
14

.
30 

Karışık 
neşriyatı - 14.SO P llikla turk musıkıS1 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri· 

Akşam Neşriyatı : 
18

_
30 

pJlik 11 

yatı - 19.15 Tiırk musikısı (Makbule 
20.00 Saat ayarı ve arapça ne riyat - 2 
Turk musikisi (Hikmet Rıza) - 21.00 
ko11uşına Dr. Muzaffer Sezer tarafındall 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: ı - ZikO 
Romanelico. 2. Joseph Lnnner: Dic :R 
i~tiker. 3 - Armandola : Spanisches Lıe 
lıct1. 4 - Tschaikovsky- Chant Sans ParO' 
- 2'2.00 Aj:ıns haberleri - 22.15 SON 
İstanbul : 

Öğle Neşriyatı • 
ıı.3o PUikla t 

musikisi - 12.50 Hiivat1ıs - 13.05 Pi~ 
tiırk musikisi - 13,30 Muhtelit olik ıı& 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla il 
musikisi - 19.15 Konferans: Selim S 
Tnrcan (insanlar nasıl mesut olabilir) 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Saat ata 
Grcnviç rasatanesınden naklen: - Ne 
ve arkadaştan tarafından tiırk musikt~ 
halk şarkıları -20.40 Hava raporu - '" 
Ömer Rıza Doğrul tarafından arapça 
lev - 21.00 Saat ayarı: Orkestra: 1 - fr'-/ 
rikscn: Fenlandiya. 2 • Çaykovisky· "' 
de flor. 3 - Linke: La potit - '21.30 •• 
Asım ve arkadaşları tarafından türk 
sikisi ve halk şarkıları - 22.10 Vıyolo r' 
Piyanoda Aleks Kaleci İstanbul konse 
tuvarı profesorlerindcn Muhittin Sadı~ 
22.50 Son haberler ve ertesi gunün pro 
mı - 23.00 Saat ayarı: SON 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 19.00 
romunster - 19.30 Sof ya - 20 Strnsbu~ 
21.10 Viyana - 21.30 Paris, Bordo - 2 
Landon - Recyonal • 
SENFONİ VE ORKESTRA KONS9 

LER1 : 20 Droytviç - 20.10 Königsber~ 
20.30 Paris P.T.T. - 21 Bcrlin - 2 
Laypzıg, Milino - 2'2 Varşova 

ODA M0Z1ôl : 15.25 Hamburg -
Berlin, Paris - 21.15 Luksenburg - zz 
Alman istasyonları, Prag 

SOLO KONSERLERİ : 14.40 Hil• 
sum II. - 15 Frankfurt - 16 Paris - 11 
Milino - 18 Brüksel II. - 18.10 Vn 
- 18.20 Münih - 19 Prag il, Viyana 
19.15 Alman istasyonları - 19.45 Hartd:. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Konigsbe 

12 Bresl:ıv, Frnnkfurt, Hamburg, LnYfl 
- 16.15 Prag - ıs. ıs Laypzig - 20.10 
man istasyonları - 24 Königsberg ., 

ORG VE KORO MÜZ1G1: 18.10 ı> 
nigsberg - 18.25 Alman istasyonları -
Sarbruken - 19.55 Prag. 
HAFİF MÜZİK: 5 Konigsberg - t! 

Hamburg - 6.10 Köln - 7.10 Kdln -
Münih - 10.30 Hamburg, Viyana -
Kwln, Sarbrüken - 13.15 Münih - 'fr 
Laypzig, Ştütgart - 14.10 Frankfurt, rtl, 
yana - 14.15 Berlin - 16 Danzig, .Al 
istasyonları - 18 Bcrlin - 18.30 Prankf1" 
- 19 Berlin, Brcslav, Danzig, Koln, L~ 
zig, Ştlitgart - 20.10 Bcrlin - 21.20 S 
rüken ,_ 22.30 Stütgart - 24 Frankfurt- 1 

HALK MÜZİÔİ : 11.30 Ştütgart -~ 
Stütgart - 19.15 Münih - 20.15 FrankZJ' 

DANS MÜZİÔİ: 16 Brcslav - 2 
Laypıig - 22.'40 Viyana - 23.10 Kötıı 

Nişan 
Mühendis Ön yüzbaşı İsmail J(J 

mil Argut ile Tıp Fakültesi staji>:" 
talebelerinden Bayan Samiyenin ~~ 
kaç gün evel lstanbul'da Tokatlıyd
salonlarında yakın dostları arasın 
nişanlanma törenleri yapılmıştır. 

4 Gençlere saadet dileriz. 60Z 

Mesut bir evlenme 
'iti Sabık Urfa mebusu Bay Saffet 

kızı öğretmen Bayan Sıdıka ile le\f,. 
zım teğmeni Fethi Arıkan'ın evleilııı' 
töreni dün Ankara belediyesi saloil1111 

da bir çok davetlileri huzuriyle yaıı 
mıştu. Tarafeyne saadet dileriz. .... 
ı ................................................. . 
i Hava tehlikesini bilenle· 
1 rin arasına katılmıyanlar ! 

l Aceley ediniz.. Yurt sizi öd~ 
ve çagırıyor. 

TÜRK HAVA KURUMll ............................................ 

- Doktor Sokrat, siz tiyatrocuları bilmiyorsu
nuz, dedi. O, kendini göstermiş olsun diye öldürmüş
tür; başka sebeple değil. 

Konstanten Mark: 
- Her ne pahasına olursa olsun dikkati celbet· 

mek ihtiyacını hissedenler yalnız tiyatrocular de
ğildir. Geçen sene, bizde, Sen - Bartolome'de, ma
kine ile harman döğülürken on üç yaşında bir ço
cuk kolunu çarkın arasına soktu ve kol omuza ka
dar ezildi. Kolu kesen hekim, pansıman yaparken, 
neden kolunu çarka verip ezdirdiğini sordu. Çocuk 
kendisine dikkat edilmesini temin maksadiyle bu 
işi yapmış olduğunu itiraf etti. 

GüLONC HiKAYE 
ğil. Siz, kendinize ci·ddi bir adam bulunuz," demiş

tim. 
Sanduka, mezarcıların elleri Üzerinde, kilise kn -

pısından çıkarıldığı esnada, kıt güneşinin hafif 
hüzmeleri kadınların yüzlerine ve tabut Üzerindeki 
güllere çarptı. Merdivenin iki tarafına dizilmiş o
lan birkaç genç, meşhur simaları arıyorlardı. Ci
vardaki atölyelerin küçük işçi kızları, ikişer ikiter 
biribirinin beline sarılıp durmuş, aktrislerin tuva· 
letlerini düşünüyorlardı. Ve, acıyan ayakları üze
rinde kapıya dayanmı§, rahimkar veya aksi geni§ 
sema altında yaşanuya alışmış iki serseri gamlı na
zarlarını ağır ağır çevirirken bir kollejli de Fa
jet'in ensesinde alevlerini büken ateş içinde saçla
rına mestolmuş bakıyordu. 

Bu esnada Nantöy, gözleri kuru ve dudakları 
sımsıkı kapalı, tabutu örten siyah çuhaya dimdik 
bakıyor ve ölünün rahat ve mütevekkil gitmesi i
çin kiıfi derecede mukaddes su, mum ve latince du
aya mazhar olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Onu 
bu gece tekrar görmüştü, ve düşünüyordu ki Şöva
liye, pııpaslar sükun dualarını henüz okumamış ol
dukları için gelmişti. Sonra, bir gün kendisinin de 
öleceğini ve bu adam gibi siyah bir çuha altında, 
bir tabuta uzanacağını düşünerek korkusundan 
tüyleri ürperdi ve gözlerini kapadı. Onda hayat 
fikri o kadar kuvetli idi ki ölümü berbat bir hayat 
gibi tasavvur ediyordu. Ölmekten korktu, ve uzun 
zaman yaşaması için dua etti. Diz çökmüş, başını 
öne eğmiş, ince saçlarının şehvetli sarılığı alnına 

dökülmüş, dinsiz tövbekar haliyle, kitabından an
lamadığı sözleri okuyarak müsterih oluyordu. 

" Ey Tanrı - Yesu, bütün rahmetli müminlerin 
Tuhlarını cehennem azabından ve uçurumun derin
liklerinden kurtarınız. Onları arslanın ağzından 

l{url rmız. Cehennem onlA.T, yutms.sm ve onlar ka-

Y~an:ANATOLFRANS 

ranlıklara düşmesinler; fakat melekler prensi veli 
Mikail onları lbrahim'e ve onun soyuna vadettiği
niz mukaddes aydınlığa götürsün ... ,, 

Rahibin mukaddes çanağı kaldırdığı esnada ki -
lisede hazll" bulunanlar esrarın daha ulvile§tiği 

hissine kapılarak hususi konuşmaları bırakıp mu
rakabeye varmış gibi bir tavır takındılar. Ve ergu
nunların sükunu içinde, bir çocuğun salladığı çın
gırağın tıngırtılarını işiterek başlar öne eğildi. Ni
hayet, son duayı müteakip tören bitip de rahip, 
arkasında maiyeti olduğu hakle Libera'yı teganni 
ederek musallaya yaklaşınca kalabalıkta bir kur -
tuluı hareketi oldu ve tabutun önünden dizi halin· 
de geçmek için biraz iti§ilip dürtüşüldü. Sofuluk
ları, hüzünleri ve ıstırapları hareketsizliklerine ve 
diz çöküşlerine tabi olan kadınlar, geçişin hareke· 
ti ve te$&dÜfleriyle hemen her vakitki düşünceleri
ne avdet ettiler. Kendi aralarında veya erkeklerle 
hal ve vaziyetlerine dair konu§malara başladılar. 

Elen Midi Falanpen'e : 

- Nantöy'ün Komedi - Fransez'e girmek üzere 
olduğunu biliyor musun? dedi. 

- İmkanı yok ! 
- Mukavele imzalandı bile. 

32- lj 

Çeviren: NASUlll BAYDAR 

- Bunu nasıl elde etmiş? ... 
- Komedi oynıyarak, değil, tabii, diyen Elen pek 

iğrenç bir hikaye anlatmıya başladı. 
Falanpen : 

- Dikkat et. Nantöy arkanda, dedi. 

- Görüyorum! Buraya gelmesi için oldukça yÜz· 
süz olması lazım değil mi ? 

Mari - Kler, Dürvil'in kulağına inanılmaz bir 
haber fısıldadı: 

- intihar etti, diyorlar ya. Halbuki işin doğru • 
su bu değil. Hiç o.de intihar etmedi. Delili de kilisede 
duadan sonra defnedilmesidir. 

Dürvil sordu : 
- Öyle ise ne olmUf ? 
- Mösyö dö Llnyi onu Nantöy'le yakalamış ve öl-

dürmüş. 

- Ama da yaptın ha! 
- Seni temin ederim ki aldığım haber doğrudur. 
Konuşmalar canlılaşıp mutat şeklini alıyordu. 

- Siz burada ha, ihtiyar çapkm ! 
- Hasılat şimdiden azalıyor. 

- Stella kendini, dokuzu bütçe encümeninden 17 
mebusa tavsiye ettirmiş. 

- Halbuki Her§cl'e: "Küçük Boke size göre de -

Kapıların önünde, merdivenlerin tepesinde du· 
ran Fajet, Konstanten Mark'la ve birkaç gazeteci 

ile görüşüyordu : 

- ... Mösyö dö Linyi mi? Nantöy'Ü tanımadan çok 
eve) bana sık sık gelirdi. Bir kelime bile söylemiye 
cesaret edemeksizin yüzüme muhteris gözlerle saat 
lerce bakardı. Onu memnuniyetle kabul edcNliın, 
çünkü terbiyeli bir adamdı. Onun bu hakkını tes
lim etmeli: Cidden kibar halleri vardır. Kabil ol· 
duğu kadar ihtiyatlı görünürdü. Nihayet bir gün 
bana çılgınca a§ık olduğunu itiraf etti. Ben de 
ona cevaben ciddi konuştuğuna göre ciddi 
hareket edeceğimi, ken·disini bu halde görmekle 
hakiki bir keder duyduğumu, bundan da §iddctlc 
müteessir olduğumu, ciddi bir kadın olduğumu, ha
yatımı tanzim etmiş bulunduğumu, yapabileceğiın 
bir §CY olmadığını söyledim. Yeis içindeydi. ls.tan-

(Sonu var) 
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Zayıf mı, zayıflamış mı ? 
ikisinin arasındaki büyük farkı, 

tabii, anlıyorsunuz: Zayıfların bir 
takımı çocukluktanberi, hatta so-
Y\ln-dan, öyledir. Ne kadar çok yese 
gene titmanlamaz ne kadar çok o -
tura.a yağ toplam;z, Zaten bÔylele
r.i çok otunnazlar da. Hareketi çok 
severler, sporcu ohır1ar. Sıhatleri de 
dahna yolundadır. 

Bayanların ist(>(fikleri, modası bir 
türlü geçemiy•n zayıflık da §Üphe
aiz bu türJüsüdür: Naturadan za -
yıflık, y ... ğ tabakası pek ince, adale-
1 • .,j d~gün güzel bir vücut ... Ancak, 
laltlat bu türlü zayıflığı kadınlara 
Pek az vermiıtir. Kadın kısmı, he
kimler.in tabiriyle, daha ziyade ana
bo)i.k vücutlu olur; yani yediğini 
toplamıya istidadı erkekten daha 
ziyadedir. Aynı miktarda yemek yi
Yen bir kadın erkekten daha az şarf· 
eder ve erkekten daha ziyade birik
tirir. Onun için kadınların şi~mnnla· 
nuya istidadı da erkeklerden daha 
ziyade olur. Bu kaideden müstesna 
olarak naturadan zayıf kadın bulu
llursa, 0 da zayıf erkek gibi sıhati 
Yolunda, dinç ve çok defa ~porcu· 
dur. . 
Zayıf gördüğünüz kimselerin bir 

lu11nu da - en çoğu - bir seoepl~ 
zayıflamıttır. Bu türlü zayıflar en 
ziyade kadınlar arasındadır. Bun
lar hallerıini bilmezler de, vücutları 
lrlodaya uygundur diye, kendi ken -
dilerinden hO§llut olurlar. Onları 
KÖren tombullar da, modaya uymak 
İçin, yarı aç gezerek zayıflamıya 
çalııırlar. Bereket venin ki çoğu 
ltıeramına eremez; ya açlığa daya -
llanıaz, yahut kadınlık tabiatı üste 
ıelir. Meramlarına erenler de ken -
dilerine baıka hastalık getirirler •.. 

Zayıflamanın türlü türlü sebeple
ri vardır. Atetli hastalıkların hep· 
sinde insanın zayıfladığını bilirsiniz. 
Bu türlü zayıflama, çok defa, sonra· 
dan geçer, insan hastalıktan önce
kinden daha toplu olur. 

Müzmin hastalıkların birçoğu, on· 
ların araunda en ziyade mide veya 
barsak ha.talıkları inaanm yediğini 
hazmedememeaine aebep oldukla
rından insanı zayıflatırlar. Bu se
bepleri herke• bilir ••. İstedikleri hal
de doyasıya yemiye kudreti olnu
Yanların zayıflamaaı aebebi de mey· 
dandadır. 

Fakat zayıflamanın aebebi pek 
sok defa meydanda olmaz. Onu a • 
"&nıak lazımdır. insan mükemmel 
Yer, mükemmel hazmeder d~ .ge~~ 
zayıf kalır, çünkü yemeklerın~ ıyı 
•eçemez. B vitamini insanın yedikl~. -
rin.den istifade etmesi için pek mu
hirndir. O eksik olunca insan zayıf 
kalır, Biranın inaanı ıitmanlatması 
bu vitaminin en çok birada bulun· 
lllaaından ileri gelir. Ondan sonra 
da bu vitamini en ziyade kıt sebze • 
lerinde bulununuz. Enginar çekil· 
dikten sonra yazın zayıflamanın se
bebini, aıcaklardan baıka, biraz da 
taze faaulyede bu vitaminin az olma-

llnda aramalıdır. • b' 
Zayıflamanın en büyük aebe ı 

dahili guddelerden gelir. Zayıf gör· 
düğünüz ve zayıf kalmalarını~ sebe· 
bini kendileri de bilmiyen kımsele
rin çoiunda bu guddelerden biri bo
zuktur. Hele kadınlarda: , . 

Uzun boylu, güzel yüzlü, 0~ gıbı 
kirpikler, gür saçlar, parlak gozler, .. 

hem de narin vücut ... Modaya uygun 
ganılan bir zayıflık. Öyle olamıyan
lar gıpta eder. Bunlar tiroit g~d~e
leri fazla iıliyen, vücutlarını erıttık
leri için §İpnanlıyamıyan kadınlar
dır. Böylelerine naturadan zayıf d: 

'lemez zayıflamııtır ve zayıflıgı 
nı , . dik 
sıhat demek değildir. Yemesıne -
kat etmezse hastalığa doğru gider 
ve büsbütün erir. 

Yumurtalık guddeleri fazla itli
yenler de - kadın olsun, erkek o~
sun - zayıflarlar, fakat guddelen
nin emrini yerine getirmeseler de ... 

Öteki guddelerden pankreaa'm, 
böbrek üstündeki guddelerin, baım 
içindeki mini mini ipofit guddesinin 
bozulmaları da insanı zayıflatır. An
cak bunlardaki bozukluk zayıflık
tan baıka alametler de çıkardığın
dan batlı baıma bir hastalık sayılır. 

Naturadan zayıflık iyi bir ıeydir. 
İnisiyatiflere göre en çok yaşıyan 
insanlar böylelerid~r. Fakat zayıfla
mak, hangi sebepten ~lsa, bir hasta
lıktır. ikisini ayırt ettırecek şey ~u
vettir: Zayıf adam dinç, kuvetlı o
lur, zayıflamıt hal&iz ... 

G.A. 

ı Dünyada neler oluyor 1 

Boğulmak üzere olanlara 

karıı tedbirler 
Yaz aylarının en sıcak olan ve ~y

yamıbahur denen günleri~de bagul
mak vakaları çok olur. Eskı zamanlar
danberi insanlar bir taraftan boğul -
mak tehlikesine karşı tedbirler alır -
larkcn bir taraftan da boğulanları kur
tarmıya çalışmışlardır. 

Fransı'nın Bretanya sahillerinde, 
fransız ihtilalinden evel yani 1773 de, 
suda boğulanları diriltmek için bakı -
nız neler kullanılıyormuş: 

ı - Boğulan insanın ağzına sıcak 
hava üflemek için küçük boru, 

2 - Gene ciğerlerine duman dol
durmak için bir duman makinesi, 

3 - Lavman yapmak i!jin tütün ve
ya sabun, 

- Friksiyon yapmak için çamaşır 
ve havlu, 

5 - Bir şişe ispirto, bir şişe_ de a
monyak. Bu lüzumlu eşyayı bır cer
rah tesbit etmiştir. 

Cüceler'in isyanı 
Amerika'da sirklerde, müzikholler -

de çalışmakta olan cüceler isya? .et -
mişlerdir. Bu isyana sebep ne bılıyor 
musunuz: Kendilerine adam mu~.e -
lesi yapılmaması. Şimdi ne kadar cuce 

varsa ağız birliği etmişler: 
- Bizi çocuk yerine koy~yorl.ar. 

Bü ilklere verilenin yarısını bıle bıze 
ver~iyorlar. Halbuki bu hakkımız de-

ğil mi? 
Demişler bir heyet seçmişlerdir: Se

çilen mümessillerin e~safını t~hmın e
dersiniz: En cücelerınden bır grup. 
Şimdi bu heyet, Amerika'nın bir şeh-

, , ., .. ı, ; ;;., şimali A-n • , 
merika'yı dolaşacaklar haklarını ara -
yacaklarmış. 

GÖKLERİN CASUSU 
yazan: Allred M cıJar 

l'-=============-11 --=";::/ 
Böylece hadise örtbas edilmiş o

lacaktı ... İcadını bu suretle ele ge -Fasıl 111 
Tuzak 

Vidal hasımlarının manevrasını 

tahrnin ediyordu. 
Bu basitti: 
Bu kadın, hiç şüphesiz, çölün .~u: 

ayyen bir noktası üstünde kendısmı 
bayıltrnak vazifesini üzerine almıştı. 
Bu noktayı tayin etmesi kolaydı. 
Telsiz aleti onun elindeydi. Yoluna 
rehberlik eden gizli bir radyo istas · 
Yonundan haberler atmış olabilirdi. 

Muayyen bir noktada yere inme
si, orada havadan yardımcılarının 
gelmesini beklemesi kararlaşmış ola
c~ktı. Bu gelenler yeni icat tayyare
nın hususiyetlerini tetkik edecekler, 
A. T. Z. cihazını söküp kadını d~. be
raberlerine alıp geldikleri yere done
ccklerdi. 

Tabii, kendisinin de vücudu?u 
ortadan kaldıracakla .. tayyareyle bır
likte cesedini de yakacaklar, külle_ri-

. • . ılk 
nı ve demir aksamı gömmesını 
çıkacak kum fırtınasına bırakacak -
lardı. 

. ekte menfaati olan millet kuvet-
s;ırm . . "k 
1i ve bu teşebbüsler ıçın mu emme • 
len cihazhydı. Bu .t~arruzun ~lanı 
her halde gizli teşkılat merkezınde, 

etodla ve itina ile hazırlanmıştı. 
m Her şey, muhakkak ki, iyice d~ • 
şünülmüş, hazırlanmış, bütün tedbır
ler alınmıştı. 

Evet, her şey diışünülmüştü, yal • 
nız, acemi pilotun tayyare~i indirir
ken yere çarparak tayyareyı harap e
deceği müstesna ... 

Her şey düşünülmüştü!... Fakat 
işte o, Vidal, hayattaydı, bütün .. ku
vetini ve ceı;aretini toplamış, muca
dcleye hazır bir halde ayakta>:dı, ~al· 
buki, kendisini öldürmek vazıfesıy. -
le mükellef olan kadın ayakları dı
binde esirdi. 

Esrarengiz tayyare şimdi başının 

üstünde iki yüz me~r~. ~~dar .. i~.ti~~ .: 
dan geçiyordu. Motorunun gurultusu 
bütün semayı kaplıyordu. Zaman za
man, arkasında, ışık büzmeleri bıra -

kıyordu. 
Her halde, yukardan, • tayyarenin 
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................................................................................ Ve lngiltere Yozön: 

Piyer qominik 

Ç ekoslovakya meselesinden da

ha az ehemiyetli olmıyan Fi
Iistın meselesi, hallinin dünya sul
huna büyük bir himzet teşkil ede
ceği davalardan biridir. Maalesef, 
davanın halli güçtür, ve doğru söy
lemek lazımgelirse, burada muvak
kat bir sükündan daha iyi ve uzun 
bir neticenin nasıl elde edilebilece
ğine hükmetmek müşküldür. 

Her şeyden evel esaslı bir nokta
ya işaret edelim: İnyiltere Filistin'i 
terkedemez: İngiltere 1916 da iki 
yüzlü bir oyun oynamıştır, bir yan
dan, Lavrens'in tasavvuru mucibin
ce lngiltere'nin müttefiki olan E -
mir Hüseyin'le iki oğlunun idaresi 
altında ara p aleminin bir nevi impa
ratorluk halne gelmesi için çalıştı, 
bir yandan da, yahudi alemine Fi
listin'de bir yuva vadetti. 

Siyonizmin muvaff akiyeti 
tiraf etmek Iazımdır ki arap

lar siyonizmin muvaffakiyetine ve 
Filistin'in kolonize cdilebilecegine 
inanmiyorlardı. Harbın ertesinde, 
yahudiler buraya göçmeye başla
dıkları zaman, arap mülk sahipleri 
onlara çıplak topraklarını kıymetle
rinin bır kaç misli fiyatla sattılar. 
Fakat günün birinde bu toprakların 
servet kaynağı haline geldiğUıi 
gördüler ve pişman oldular. Buna 
dini görüş de katıldı. Yahudiler, he
nüz .ekseriyet olmamakla beraber, 
mikdarları arttıkça ekonomik saha
da üstünlüğü ele almaya başladılar. 
Onların merkezi olan Tel Aviv Ya
fa şehrini iflasa mahkum etti. En 
fakir topraklarla kalan Filistin a • 
rapları komşu memleketlerdeki din
daşlarını yardıma çağırdılar. Bir 
yahudi düşmanı hareketi arap dün
yasının bütün siyasi ve dini merkez
lerini harekete getirdi. 

İngiliz ihliyatkirhğı 

1
- ngiltere arap alemini kendine 

kar91 ayaklandırmayı hiç ia
temezdi. Diger taraftan, garpte Mı
sır'ı himaye eden Filistin'i her ne 
bahasına olursa olsun elinde bulun
durmıya azmetmişti. İmdi, yahudi 
alemi, 1ngiltere'de banka ve iş mu· 
hitlerinde nüfuz sahibidir. lngilte
re, yahudi muhaceretini tahdit et
mek suretiyle bu işte yakasını sıyır
mıya teşebbüs etti. O derece tahdit 
etti ki siyonistler kendilerine iha
net edildiğini ilan ettiler. Fakat bu 
tedbir bir müddet için zihinleri tes· 
kin etti. Fakat muhaceretin tahdi
dine rağmen yahudiler üstünlüğü 
elde tutmakta devam ediyorlardı. 

Organizasyonları ve paraları vardı, 
araplar bunlardan mahrumdular. 

İngiltere, zora gelince, Filistin'i 
taksime teşebbüs etti. Yahudiler, 
bulundukları yerlere, artık çıkarı· 
lamıyacak kadar sağlam yerleşmiş
lerdi; araplar da memleketin en bü
yük kısmında mevcudiyetlerini mu
hafaza hususunda azimkar davrani-

rasıdı veya rasıtları, kumlar üstün • 
de, düşmüş tayyareyi görmemişlerdi. 

Tayyare yoluna devam ediyordu. 
Birden, biraz yana yatarak şimale 

teveccüh etti. Sissiz bir köşede tay • 
yarenin uzaklaşmasını seyreden mü
hendis, ansızın ciddileşti. Yüzü, bir
kaç lahza kesif bir düşünceyi akset
tirdi ve gözlerini kapamıştı ... 

Gözlerini yeniden açtığı zaman, 
koşup pilot mevkiinin arkasında du
ran bir sandığın kapağını açtı. Ay, 
derhal biı karabinanın uzun çelik 
namlusunu parlattı. Fakat mühendis 
onu değil, bir tenvir tabancası almış
tı. 

Ne yapmak istiyordu? 
Kadın, kirpikleri arasından, onu 

gizlice gözetliyordu. 
Vidal kalktı, silahı doldurdu, son· 

ra tetiği çekti. 
Mütearriz bir kaplan miyavlama

siyle fişek göğe yükseldi, en yüksek 
noktasına çıkınca, bir kıvıJcım para· 
şütü açıldı ve boşlukta darma dağın 
oldu. 

İkinci bir tenvir fişeği geceyi ay
dınlattı. 

Sonra bir Uçüncü ... 
Bir dördüncü ..... 
Tayyare §imdi dönmüştü. Geri ta-

rafındaki kırmızı I§ıklar silinmişti. 

yorlardı. İngiltere şöyle bir hal şek
li düşündü: Filistin üç kısma ayrı
lacaktır. Deniz boyunca bir yahudi 
mıntakası, Yafa ve Gaza civarında 
denize ulaşacak olan bir arap mınta
kası, bilhassa Kudüs'ü ihtiva edecek 
ve İngiltere tarafından idare edile
cek mütevassıt bir mıntaka. Yahu
diler de reddettiler, araplar da. 

Arap ve yahudi lelhiHiliği 

1 şte o zaman, arap muhalefeti 
git gide daha şidd .. tle ortaya 

çıktı. Bunun başlıca safhalarından 
biri Kudüs büyük müftüsünün kaç
ması oldu. Büyük müftü şimdi Lüb
nan'dadır ve burada kuvetli bir nü
fuz icra etmekten geri kalmamakta
dır. O zaman İngiltere, garnizonla
rını takviye ile iktifa etti. Maverai 
Şeria Emiri Abdullah'a baş vurdu. 
Fakat kendisi de mutedil ve müfrit 
unsurlar arasında kalmış olan Emir 
bir şey yapamadı. Arap çeteleri, te
cavüzlerinden sonra, yalnız Mave
rai Şeria'ya değil, Suriye'ye de ilti
ca ediyorlardı. İngiltere Suriye hu
dudu boyunca bir tel örgü şebekesi 
vücuda getirdi. Fakat ne tedip se· 
ferleri, ne idamlar, ne köylerin im
hası, hiç bir şey tesir etmedi; katil
ler, yangınlar ve pusular, zaman za-
man hakiki muharebeleri andıran 

bir şiddetle devam etti. 
Bu sıralarda, müfrit yahudi un

surları siyonist hareketinde gitgi
de büyüyen bir ehemiyet aldı. Bu 
unsurlar yahudileri silahlanmaya, 
ve ingilizlerin yardımına hacet kal
madan yurdlarını müdafaa edecek 
kuvetli milis kıtaları teşkil etmiye 
sevkettiler. Bundan sonra Filistin 
karışıklıkları hakiki bir iç harp 
manazrası aldı. 

İngilizler, arap tethişçileri kadar 
yahudi tethişçilerine de aynı şiddet
le mukabele ettiler. Askeri mahke
meler kurdular ve bunlardan biri 
mukabele hareketine i9tirik etmiı 
olan bir yahudiyi ölüme mahıum et
ti. Adam idam edildi. Amerika ve 
Avrupa'nın yahudi toplulukları gid
detli tezahürlerde bulundular. 

öylece Filistin'de, oranın yahudi
leriyle araplarını biribirine dilıJÜ
ren mücadele, bir yandan bütün arap 
ve hatta müslüınan alemini hareke
te getiriyor, öte yandan, siyonist ol
mıyanlar da dahil olduğu halde ya
hudi alemini sarsıyordu. 

Filistin ve yabancılar 

F ilistin meselesi sadece bir İm· 
paratorluk meselesi olarak, 

yani sadece Filıstin yahudileriyle 
arapları arasında bir mücadeleden i
baret kalsaydı, bunun mahzurları 

pek büyük olmıyacaktı. Unutmama
lıdır ki İngiltere bunun gibi bir çok 
meseleleri halletmiştir. Mısır prob· 
lemini, Hint davasını, cenubi Af
rika ve Kanada meselelerini ve İr
landa ihtil!ifın1 halletmiştir. Gerçi, 
İrlanda işinin halli bir haylı uzun 

mühendis tekrar sandığa eğildi. Bu 
sefer karabinay: aldı. ltina ile şar • 
jöru muayene etti. 

Bu kuvetli, en yeni modelden, bü
yük hayvanlar avı için hususi suret
te imal edilmiş bir Vinçester'di. Ha
reketinden evci, arkadaşları onu Vi
dal'e hediye etmişlerdi. 

"Ne olur, ne olmaz, demiflerdi, 
orada vahşi hayvanlarla uğraımak 
mecburiyetinde kalabilirsin." 

Şimdi o, başka cinsten hayvanlar
la çarpışacaktı, onun kanına susa
mış insanlar, dUşmanları. 

SUkGnetle, şaşılacak bir sükunet· 
le, mühendis tayyarenin gelişini sey
rediyordu. Şimdi s;ok aşağıya inmiş 
olan tayyare, inecek bir yer arıyor -
du. Bunu bulunca yere kondu. Düş
müı tayyareden yüz metre kadar me
safede bir kum hortumu yükselerek 
yeni tayyareyi biran is;in gözden 
kaybetti. 

Sonra, gece tekrar eski berraklı -
ğını aldı, ve mühendis iki pervane -
nin hareketsizleştiğini sarahatle gör
dii. Tayyarenin madeni aksamı üze • 
rinde yer yer ay ııığı parıldıyordu. 

O zaman Vidal, diz çöktü, kara -
binasının namlusunu tayyaresinin 
kenarına dayadı ve nigan alarak pu
suda bekledi. 

On taraftaki beyaz ışıklar, yere doğ- Namlu, şimdi hareketsiz duran 
ru, mailen süratle iniyordu. Vidal'ın yeni tayyare istikametine çevrilmit
işaretlerine cevap vermek için ardın- ti. 
da bir alevden iz sürüklüyordu. 

O zaman, büyük bir sükunetlr 
Kendi kendine yükıek ıeale ko

lll_ituğunu farketti: 

sürmüş ve cenubi Afrika davasının 
halli için de bir harbe katlanmak ıa
zun gelmiıtir. Mısır ve Hint prob
lemlerinin pek niıbi bir şekilde hal
ledilmiş oldukları da hatıra gelir. 

Ne de olsa, Almanya ve İtalya'nın 
İn&iltere'nin sıkıntısını arttırmak 
için ellerinden geleni yapmaları yü
zilnden vaziyet pek çabuk çapraşık
laştı. Almanya ve İtalya evela silah 
göndermek usulünü kullandılar. 

Çünkü arap tethişçilerinin silahları 
yoktu. Sonra radyodan istifade et
tiler. Arapça konuşan İtalyan Bari 
istasyonunun aksiyonuna işaret et
mek lazımdır. İtalya, İngiliz - İtal
yan anla~ası mucibince bu istas
yonu susturmayı teahhüt etti, fakat 
muahede tasdik edilmediğı için Ba
ri istasyonu arap kütlelerini lngil
tere'ye karşı tahrik etmekte devam 
ediyor. 

lrk(ıhğtn tesiri 

I• ki devlet İngiltere'ye karşı 
bizzat ırkçılık fikrini de kul

landılar. Almanya çoktanberi yahu
di düşmanı olarak tanılıyordu, İtal
ya da aynı yolu takibetti. 44 milyon 
nüfusu içinde yalnız 644.000 yahudi 
bulundugu için İtalya bu yüzden za
rar görmiyecekti. İtalya, kendisini 
yahudi düşmanı~ olarak ilan etmek
le, Libya ve Habeşistan'da yerleş
mesi ve Akdeniz havzasındaki va -
ziyeti dolayısiyle, kendini Alman
ya'dan daha kolaylıkla müslümanla
rın hamisi gösterebilirdi. Ve bunu 
yapmcktan geri durmadı. 

İki devletin faaliyet merkezi şüp
hesiz ki Filistin'di. Fakat Filistin 
iç harbının bütün arap alemindeki 
akisleri çok büyük oldu ve yahudi a
leyhdarı telakki edilen alman - ital
yan ırkçılığının tesiri şimali Afri
ka'ya, Mısır'a ve Suriyc'ye yayıldı. 

Esasen derdin devası kendinde
dir. İngiltere ve Franaa isteselerdi, 
Almanya ile İtalya'nın yahudi a
leyhdarı olmaktan ziyade antiaemit 
olduklarını i•pat etmekte güçlük 
çekmezlerdi. Esasen bütün Habeşis
tan'da ve Libya'da italyan kanını 

yerli kanla karıttırmamak için alın
mış olan tedbirler islam ve arap a
lemi tarafından ancak bir tahkir 
şeklinde tefsir edilebilir. 

Yeni İngiliz • 1 

proıesı 

1-ngiltere İngiliz • italyan an· 

Ia9ması sayesinde yokuşu 
tırmanmıya teşebbüs etmiftir. Ken
disine bu işte ltalya'nın bitaraflığı
nı temin eden anıa,ma timdilik tas
dik edilemez. Bu itibarla Filisıtin 
meselesini doğrudan doğruya hal
letmeye çalışacaktır. Sir Malkolm 
Makdonald bu yakınlarda Filistin'e 
gitmiş ve kısa bir anket yapmıştır. 
Bunun neticesinde hülasası şu olan 
yeni bir proje meydana gelmiştir: 
"1- Tel Aviv'Je Hayfa arasinda

ki sahil mrntskası müstesna olarak 
Filistin'de araplara ait tıopraklarrn 
yahudilere satllmasrnrn yasak edil-

- Beni ele geçiremiyeceksiniz, 
alçaklar! ... Asıl ben sizi ... 

Birden durdu. 
Ansızın vicdanını endifeler kap

lamııtı. Sükunetten bir ses ona hitap 
ediyordu: "Ya aldanıyoraan ?... Bu 
adamlar, zannın hilafına, belki seni 
kurtarmak için koıuyorlar... Onları 
kurşunla mı karıılıyacaksın ?... On
lara ... " 

Ardından gelen §Üpheli bir gü
rültü batını geri çevirtti. 

Ne oluyordu? 
Kadın, görülmemi§ bir gayret sar

federek, bir akrobat tehalükiyle - çün
kü bileklerinin bağlı olmaaına rağmen 
elleri serbestti - cebinden brovniğini 
çıka.·mıya muvaffak olmuştu. Yanı -
na yatmıJ, tabancasını kalçası üzeri
ne dayıyarak Vidal'e nigan alıyordu. 

Tetiği çekti ... 
Fakat nafile, çünkü tabancasında 

kurıun yoktu. 

Bunu farkedince, kendini arka üs
tü bıraktı, ve kudurgan bir inilti 
salıverdi. 

Mühendis büyük bir sevinçle ho
murdandı: 

- Mersi 1 Beni kurtardın 1 
Fakat kadın bu sözün manasını 

an lıyarnazdr. 
Muhteriğ timdi vicdanı müsterih, 

poligondaymıı gibi sakin, hedefini 
bekliyordu. 

O zaman, kadın, korkudan canla
narak bağmnıya, adeta ulumıya baş
ladı. 

Portre 
Portrecilik reaim sanabnın en güç 

ıubeaidir: Mevzu hareketli olduğun· 
dan elbette değil, modelin ruh ifadesi
nin tesbitindeki yarı imkanaızlıktan .• 
Şayet bu böyle olmasaydı reaim&eri
miz bize benzerdi. Kudretli bildiğiniz 
hangi ressam kartısında kımıldanmak
sızın saatlerce oturup nihayet kalka
rak muıarribada kendi hayalinize bak· 
tığınız vakit, "ben bu muyum" deme
diniz? 

Dün portrecilik hevesine kapıldRIL 
Çünkü modelim harikulade idi. Kar
Jısındaki bet kitinin bütün dikkatini 
dudaklanna zincirlernİf, tatılacak hi
kayeleı· anlatıyordu. Gözlerine bak
tım: Zeki olduğu muhakkaktı. Yüzde
ki çizgilerden mana çıkarmak niyetin
de biri ha1iyle burnunun teklini tetkik 
ettim: Bu burun, iıini bilir bir ada
mın burnu idi. Ağziyle dimağı araım· 
da kati bir mutabakat vardı. Vakıa, 
diyebilirim ki, havadan audan bahse
diyordu. Fakat hedefi hepimizi mem
nun etmekti. Vücudunun orta k11nu 
hayatla sıkı bir mukavele akdetmiı 
olduğuna delildi: Bol yiyor, bol içi
yor, rahat hazmediyordu. Mesleğine 

taalluk eden meseleler hakkında bil
gisi çoktu. O meaeleler dııına çıkılm· 
ca susuyor ve dinliyordu. Fakat, ilk 
vesileden iıtifade ederek sözü kendine 
irca etmenin yolunu buluyordu. O za. 
man, bet kitinin birden kahkahaları 
odayı çınlatıyordu. Söylüyor, üç aene, 
on üç sene, yinni üç aene evele dönü
yor, arkadaılariyle uzak ve yakın 

mü,terek hatıralannı yadederek b.ir 
aeyahatte, bir futbol maçında, bir fi. 
lim alım aatımında, bir eğlence tertİ· 
binde filanın ne yapnuı, falanın naaıl 
hareket etmiı olduğunu o filanı ve o 
falanı azami derecede gülünçlqtire
rek ve kendine daima aralan payını 
ayırarak naklediyordu. Herkesi tanı

yor, her tanıdığı ile dost geçınıyor, 

her doıtu ile ıenli benli oluyordu. Ve 
dunnuyor, dinlemiyor, söylüyor, söy
lüyor, söylüyordu. Bir karikatürist 
olsaydım onu bir hoparlör önünde iki 
gülen gözle içinden mütemadiyen, 
yani ıeri halinde usturalar fırlıyan 

modern bir makineye benzeterek aza. 
metli, hqmetli bir ağız !eklinde tu
vir ederim. Kim olduğunu belki tah
min edemediğiniz portre sahibini ken· 
diaine benzetip benzebnediğimi bana 
aöyliyemezsiniz ki ! - N. Baydar 

mesi. 
"2 - Yahudi muhaceretinin mah

dut bir mikdarla tahdidi ve yeni 
gö~menlerin yalnız yahudi mınta

kasma kabul edilmesi. 
''3 - Salahiyeti bütün Filistin'e 

şamil olacak ve terkibi memleket 
nüfusunun bugünkü nisbetlerine 
uygun olacak bir te§rı'i meclisin te
sisi.'' 

Bu projeye tam bir af kararı ek
lenecek ve İngiltere 'nin bugün Fi
listin'deki manda çer~evesi dahilin
de on sene müddetle muteber ola
caktır. Maverai Şeria Emiri Abdul
lah ve Kudüs büyük müftüsü bunu 
kabul etmiş görünüyorlar. Necit ve 
Hicaz kıralı İbni Suud'un lngilte
re'ye seyahati de bu meseleyle ala
kadar olması muhtemeldir. İngilte
re mukaddes şehirler hükümdarının 
kendisiyle mutabık olmasına ve bu 
itibarla arap tethiş~ilerini teskin et-

( Sonu 8. incı sayfada) 

Haykırıyordu: 
- Yaklaşmayınız!... Silahlıdır ı.. 

Ateş edecek! ... Yakla§mayınız ! ... 
Vidal bu imdat haykırışlarını ken

dine göre tefsir ederek "yanılmamı
şım" hükmüne vardı, çünkü yabancı 
kadın, bu sefer fransızca söylüyor . 
du. Mühendisin derhal, şüphelenmiş 
olduğu milletin diliyle hitap ediyor
du. 

Casus varsın istediği kadar hay • 
kırsın! ... Suç ortakları onu İ§itmiye • 
ceklerdi .. . 

Mühendis eli emin, karabinasının 
namlusu tamamiyle hareketsiz avını 
bekliyordu. Ve dişleri meyda~da za
lim bir katiyetle tebessüm ediyordu. 

Orada, iki motörlü tayyarenin ka· 
marasından iki kişi yere atlamıştı. 

Şimdi koşarak yaklagıyorlardı. 
Birden kadının haykırışlarını mı 

işittiler? Ansızın durdular ... 
İ§te tam o esnada Vidal ateş etti. 
lki adamdan biri düştü. 
Oteki, hayret ve korkuyla, geriye 

dönerek kas;mıya başladı. 
Görünmiyen bir yerden kendisi -

ne ateş edenin niııanlamasına mani o
lacağını umarak, zikzaklar çizerek 
kaçıyordu. Nafile bir kurnazlık! Mü
hendia mahir bir nişancıydı. 

Bir silah sesi daha ... 
Kaçan adam da yere yıkıldı. 
O zaman, mühendis, yerinden kal

karak, tayyarenin gövdesinden aşağı 
indi. Çok ihtiyatla hareket ediyordu, 

(Sonu var) 



-6- UlUS 

Türk bankacılığının mektebi, tasarruf ve endüstri hayatımızın 

rehberlerinden biri olan örnek ve milli müessesemiz : 

• 
TORKIYE IS BANKASI -

4 

Bugün kuruluş tarihinin 

On dördüncü yllını kutluyor 
Bugün Türkiye İş Bankası'nın ku

ruluşunun on dôrdiıncü yıldônümu
dur. Bu milli muessesemız bir rejim 
eserı ve ekonomik istiklalin miieyyı
delerinden birısi olarak yurdun büyük 
bir ihtıyacını karşılamak içın Ata
turk'ün idealı ve ugurlu elı ııe kuru
larak 26 agustos 1924 de Ankara'da fa
aliyete geçmıştir. O tarıhte ancak 
dortte biri tedıye olunmuş bir milyon
luk miıtevazi sermayesıyle ışe başla 
yan bu millı müessesenın 14 yılda te
min eyledigi ıtibar ve inkişafın bir öl
çusü olarak, bugünkü sermayesini teş
kil eden 5 milyon türk lirasının yanın
da ihtiyat akçesinin de sermaye mik
darına yaklaşmak üzere olduğunu gös
termek kabildir. 

Türk antrasit fabrikasının açılma töreninden bir hatıra ... 

Bu sayfadaki cetvelde göreceğiniz 

veçhiyle bankaya kurulduğu günden
beri mevduat hiç bir benzeri müesse
seye nasip olmıyan bir şekilde müte
madiyen artmıştır. Milletin gösterdi
gi itımat bankanın en büyük kuveti 
ve müzahiri olmuştur. 

Müessese memleketin yüksek men
faatlerini kendi kazancından ve her 
şeyden üstün tutarak yurddaşJara re
fah verecek, kalkınma hareketini te
min edecek tedbirlere imkanın en ge
niş nisbetinde yardıma koşmuş, yalnız 
kredi veren bir mevduat bankası ola
rak çalışmaktan uzak kalmıştır. 

Yerleştiği her piyasada faiz ve ö -
dünç para alma şartlarını normal had
lere indiren Türkiye İş Bankası, kay
naklarını bir kredi iptizaline sebep o
lacak şekilde kullanmaktan daima çe· 
kinmiş, ve mevduata her vakıt veni is 
timal imkanları bulmuştur. 

Tediye olunmuş •ermaye ve 
ihtiyat akçesi: 

Yıl 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

,Yıl 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Mevduat 

2.474.446 
8.201.964 

15.116.600 
26.004.615 
37.575.!122 
45.359.538 
44.983.124 
41.141.444 
46.090.806 
50.177.835 
53.340.782 
61.505.768 
73.906.514 
90.768.361 

Lira 

ı.000.000.-
1.000.000.-
2.259.500.-
4.057 .508.16 
4.316.500.-
4.900.000.-
7.000.000.-
7 .200.000.-
7 .400.000.-
7.540.000.-
7 .690.000.-
7.849.000.-
8.040.000.-
8.250.000.-
8.470.000.-

Esham vot 
tahvilat 

cuzdanı ve 
Plasman İştirakler 

953.897 24.000 
5.372.804 580.~0 

11.426.080 552.942 
15.912.718 1.854.478 
25.828.082 2.007.634 
31.921.344 6.106.265 
32.355.913 7.280.186 
29.392.845 8.110.720 
30.105.389 8.065.l 11 
33.097.9S2 11.3~.493 
33.312.575 13.669.552 
38.069.204 17.695.657 
42.808.385 18.386.015 
56.680.050 19.196.242 

memlekette çalışma prograhlının ica
bettirdiği yayılmayı temin için lazım
gelen hazırlıklarLt meşgul ,,Jmuş ve 
bir taraftan iç piyasalarda giriştigi ti
caret muamelelerini tedrici surette ge· 
nişletirken, diğer taraftan da dış pi
yasalarla münasebat tesisini esaslı va
zife bilmiştir. 

Müessesenin ikinci çalışma yılı 
(1925), esas nizamnamesine uygun o
larak yeni teşebbüslere girişmesi nok
tasından canlı ve verimli olmuştur. 

Halkın bu milli müesseseye gösterdi
ği ragbet, muamelelerinin selamet ve 
ciddiyetine verdiği kıymet ve ehemi
yet, ona az bir zamanda yeni şube

0

lerle 
mühim ticaret merkezlerinde yer al • 
mak imkanını kazandırmıştır. 25 bi -
rinci kanun 1924 de açılan lstanbul :?U· 
besini takiben, 3 ikinci kanun 1925 de 
Bursa ve 11 temmuz 1925 de İzmir şu
beleri açılmıştır. Yurdun en büyük tı· 
caret merkezi İstanbul'da, hem ticaret 
hem de ziraat muhiti olan İzmir ve 
Bursa'da böyle bir müessesenin kapı
larını yurddaşlara açması, uzun süren 
istirap yıllarından sonra; esasen kre
diye susamış bulunan bu piyasalarda 
sevinç ve inşirah uyandırmıştır. 

Banka, piyasalar arasında bağlılığı 
ve münasebetleri kolaylaştırmak ve 
bütün milli piyasaları teşkilatından 

müstefit etmek, aynı zamanda plasma
nını daha büyük bir elastikiyet ile i • 

Türkiye lı Bankası umumi merkezinde §eref kö§esi · dare ve tevzi eylemek maksadiylc 
memleketin her yanında şubeler aç· 

!arak dönmüşlerdir. Bankacılık sahaaında rolü ve 
hamleleri 

Türkiye İş Bankası, memlekette 

modern bankacılığı kurmu~ olmak ve 

bu cihazın işlemesi için elzem unsur
ları da yaratmış bulunmak gibi hiz -
metleri ile daima öğünebilecektir. Mü
essese 14 yıllık hayatında bankacı ola
rak yetişmek istiyen gençlere esaslı 
bir mektep olmuştur. Bugün kendi 
kadrosu içinde çalışan 689 memurun -
dan başka, zaman zaman yeni kurulan 
müesseselere verdiği elemanlar ve biz
zat alakalı olduğu tesislere geçen 
yüzlerce değerli unsur bu mektepten 
feyzalmış, tecrübe kazanmış, iftihara 
layik bir :zümre teşkil eylemektedir. 

1929 yılında muayyen Avrupa mer
kezlerine gönderilmeğe başlanan gü
zide ve genç bankacılar oralarda en i
leri teknikle işliyen bankaların usul
lerini yakından tetkik imkanını bul -
muşlar ve mezkur bankaların ba§lıca 
servislerinde lüzumu kadar müddet 
staj gören bu unsurlar, yurda taze bil
gi ve olgun bir tecrübe ile mahmul o-

Bankalarda hesap makinelerini kul- mağa büyük bir ehemiyet vermiştir. 
l 1 .• ' lk d f 1 k T .. k' 1927 de Adana ve Samsun şubelerini anma usu u ı e a o ara ur ıye .. . 1 
t B k 

• d 1 ı:: 1 t t bb ..... 1 de açan Turkıye ş Bankası 1928 yı-
ş an ası nın e a e ve eşe usu ı e . . . 

1 k t 
· . 

1 
. t " lında yurdun bellı başlı ış ve tıcarct 

mern e e e gırmış ve yer eşmış ır. . . . 
T .. k 1 . • . · b k k k b"l ı muhıtlerıne yardım elını uzatmış ve ur genç ıgının ı ma usanma ı • . , . . A 

• A • 1. 1 k b"I' t' teşkılatına sekız şube daha ılave eyle-
mıyen azım ı ça ışması ve a ı ıye ı - 1 . . . 

· ··k k d · h k" 1 mıştır. 1929 ve 1931 yıllarında bu faa-
nın yu se erecesı esap ma ıne e - . . . . 
· · k 11 1 d d'" d k' b lıyetıne gcnış mıkyasta devam ederek 

rının u anı masın a, unya a ı en· . . . 
· 1 · b tl b' k t yurdun bır çok merkezlerınde yenı şu· zer vazıyet ere nıs e e ır re or eş - b 

1 k"l d k · 1 · t" A e er açmıştır. 
ı e ece netıce er vermış ır. z me- y b 1 k 1 d b' .. k 

1 · • · ıa . · 1 a ancı mem e et er e ır tur mur a ıyı ve sag m ış temın o unmuş. 
bankasının şubeler açması şerefi bi -

randıman tahminin fevkinde bir yük-
seliş arzetmiştir. rinci defa olarak Türkiye lş Banka-

Türk inkılabının türk kadınına ce- sı'na nasip olmuş ve 1932 de 1skende
riye ve Hamburg şubeleri açılmıştır. 

miyet içinde layik olduğu mevkii her 
1933 ve 1936 da müessese, İstanbul gi

suretle temin etmiş olmasından istifa-
de eden Türkiye İş Bankası, bu dava- bi verimli bir iş merkezinde faaliyet a-

ğını genişletmek lüzumunu sezerek, 
nın yürümesinde kendisine düşen va· 
zifeyi başarmakta geri kalmamış ve 1930 da faaliyete gesen Beyoğlu şube-
türk kadınına teknik bankacılık ser - sine ilave olarak; Üsküdar, Kadıköy, 

. Galata ve Bayazıt şubelerini kurmuş-
vislerinde geniş ölçüde yer vermıştir. 

Yurt içinde yayılma: 

26 Ağustos 1924 de muameleye baş
lıyan Türkiye İş Bankası dört ay ve 
beş günlük birinci faaliyet yılında, 

tur. 
Türkiye lş Bankası, bugün yurt i

çinde 45 şube ve yurt dışında 2 şube ki 
ceman 47 şube ile faaliyet halindedir. 
Dünyanın her tarafında muhabirleri 
vardır. 

Müessese, şubelerini arttırdıkça ge
rek plasmanını ve gerek muamelatını 
genişletmek imkanını bulmuştur. Her 
açılan yeni şube bankaya bakir saha -
!arda iş temin etmiş, aynı zamanda es
ki şubelerinin muamelelerinin de art
masına imkan vermiştir. Şubelerinin 

çoğalması, Türkiye İş Bankası'nın bir 
milli dava halinde sarıldığı tasarruf 
hareketinin yurdun her köşesinde u • 
yanmasına ve yerleşmesine hizmet et
miştir. 

Muhtelif yıllarda ıube ve 
memur adedi: 

Yıl Şube adedi Memur adedi 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

2 
4 
4 
7 
ıs 
28 
29 
44 
46 
48 
49 
48 
49 
47 
47 

29 
103 
198 
321 
460 
688 
686 
651 
693 
680 
671 
672 
669 
691 
689 [31.3.938 del 

Milli tasarruf hareketinde Tür
kiye lı Bankaaı: 

PQfabah,e labrilıaaında kristal ke•me atöly_e•inde ,allfılırken ... 
Telkin ve teşvik vasıtalarının her 

tUrlüsüne baı }!urarak, çocuğundan 

Bankanm tasarruf reklanıların
d an biri 

gencine, gencinden ihtiyarına kad3r 
ııer yaşta yurddaşa hitap ederek genış 
bir tasarruf propagandasına girışen 

fürkiye lş Bankası milli sermayenin 
güvenilir esasını teşkil eden tasarruf 
hareketinin muvaffakiyetle ilcrleme
sındc amil olmuştur. Sistemli, zevkli 
ve menfaatli bir biriktirme vasıtası o
larak 1928 de Türk yavrusunun eline 
ilk kumbarayı, o vermiştir. Para birik
tirerek bankaya yatıranlar arasında 

kura çekmek suretiyle ikramiye dağıt
mak, ve tasarruf mevduatına dolgun 
faiz vermek usullerini ihdas eden ge
ne Türkiye İş Bankası'dır. 

Türkiye iş bankasının tesis olun -
duğu 1924 yılında 96 yurddaş bankaya 
tasarruf mevduatı olarak 12.554.- Jira 
yatırdıkları halde 1937 yılının sonun· 
da bu rakamlar azametli ve manalı bir 
yekuna varmıştır: 108.905 yurddaşın 

Türkiye İş bankası kasalarında 27 mil
yon 118.971.- lirası birikmiştir. 1938 
yılının beşinci ayı sonunda bu yekun 
29.453.198.26.- liraya varmıştır. 

Türkiye iş Bankası'nda tasarruf ha
reketinin takibeylediği seyri gösteren 
aşağıdaki cetvel hazla tetkike layik 
tir: 
Türkiye 1§ Bankasında tasarruf 
hesaplarının yıllık hareketleri 

Yıl 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Hesap adedi 

96 
433 
617 

3.914 
9.788 

22.161 
33.466 
39.387 
48.800 
64.501 
75.836 
85.670 
92.072 

108.905 

Brik en 
T. Lirası 

12.554 
132.290 
220.310 

1.178.32S 
1.703.968 
2.589.836 
3.913.655 
5.422.826 
7.452.719 

13.881 .085 
16.969.799 
20.190.444 
22.616.976 
27.118.971 

Enclüstrileıme alanında esaslı 
hizmetleri: 
Türk milletinin, başına geçen eşsiz 

bir ÖNDER'in etrafında topl 
kadını, erkeği, çoluğu, çocugu ile 
bir mahrumiyete katlanarak kurt 
ğı bu yurdun, harp alanında ka 
manca döğüşerek, siyaset alanında 
haretle görüşerek temin edilen 
hakimiyetini korumak için, bu hak' 
yeti ekonomik hakimiyetle perçi 
mek lazımdı. Milli ekonomiye in 
kapşsı açacak olan ekomonik isti 
milli mücadelepin ilk günlerinde 
siyesi istiklal kadar ehemiyetli ve 
kaddes saydığı bir esas idi. Bil 
Milli ŞEF, her vasıtadan istifade e 
rek, her fırsatta aziz milletine bu t 
kini yapıyordu. Daha Lozan konfe 
sı devam ederken garbi Anadolu 
yaptığı büyük bir tetkik seyahatill 
halk yığınları ortasında onlarla rrıe' 
leket işlerini görüşürken daima ve d1 
ima bu kanaat ve görüşünü ortaya ti' 
riyordu ... 

Asil türk milletinin dünyada rtl 
letle:· muvazenesine yeni bir muval" 
ne unsuru halinde müstesna bir ya~ 
tıcılık hamlesiyle tekrar iştirak et"'
si zamanı gelmişti. Lozan muahedct' 
imzalanmış, dünyaca tanınan ye' 
türk devleti, "Cennet yapılmıya 
yık" yurt için, bugün artık başarıltıılf 
ve tarihe mal olmuş biıyük çaıışınıll' 
rına koyulmuştu. 

Türkiye İş Bankası, kurulduğu .,c 
faaliyete geçtiği yıl, işte böyle bir~ 
va içinde; istiklalin en esaslı teıflV 
taşlarından sayılan endüstrileşme eli' 
vasına bir milli vazife olarak el att•· 
Yakın günlerde bir münaseb~tl~ 

"Bence endüstri demek, medenıY' 
demektir." (Temmuz 1938 - 1staP 
bul) diyen Başvekil Celal Bayar, a 1-
m kanaatle, 1924 de henüz yeni kur\J 
muş olan Türkiye İş Bankası'nın b"' 
şında yakın bir alaka ile memJe1'~ 
te endüstrinin inkişafını korumuŞd" 
teşvik etmiştir. 1924 den bugüne ka ~ 
geçen yıllar içinde bu milli mües54' .. -
yurdun endüstri ihtiyacına faydalı bit 
rehber olmaktan geri kalmamış, se~1, 
maye ve menbalarının çoğalması .1ıı' 
mütenasip olarak endüstri hareketı 
iştirak ve yardımlarını arttırmıştı~ 
Hususi müteşebbislere kredi verııı:
suretiyle yaptığı mühim yardımlard. lf 
başka, bizzat tesis ve iştirak yohı 1 

yarattığı müesseselerle memleket e1'~ 
nomik kalkınmasında başlı başına b 

amil olmuştur. "' 
"Daima daha kuvctli, daima d• • 

refahlr Türkiye" idealine ulaşabilf11~ 
içirı Türkiye İş bankasının endüstri t 
leşme alanında başardığı işlerden bl 
kaçını izkretmek faydalıdır-

Kömür havzasında bcqarılar: 

Türkiye İş Bankası, kuruluş~"~ 
müteakip, türk endüstrisinin is~ıl1~ 
noktası, ve türk tabiatının yeşili~•~ C' 

ruma davası olan kömür meselesırıı 
11 

hemiyetle ele almıştır. Bu maksat 

Bu lırutaller en ağır Avrupa mamuliitını aratmıyacak JıaJdl 
zarif ve güzelJir 



26 - 8 - 1938 

\ 

Celal Bayar türk antra•İt labrika•ında tetkikler yaparken ... 

muhtelif tarihlerde Zonguldak havza
aında girittiği teşebbüsler şunlardır : 
1 - 1926 da bir milyon lira sermayeli 

Maden kömürü işleri türk ano -
nim şirketini, (Türkiş). (Bugün 
sermayesi 1.300.000 ve ihtiyat 
akçesi 210.974.62 liradır.) 

" - 1926 da bet yüz bin lira sermaye 
ile faaliyete geçen ve 1929 da ser
mayesi üç milyon liraya çıkartı· 
lan Kozlu kömür itleri türk ano
nim ıirketini, (Kömüriş). (Ereğ
li fransız tirketinin elinde bulu
nan aksiyonlar da 1938 yılı başın- ı 
da satın alınmıştır.) 

~ - Kilimli şirketini, (Bugün serma~ ı 
ye&i 400.000 ve ihtiyat akçesı 1 
33.180.46 liradır.) 

4 - 1934 de Kireçlik istismar mınta· 
kasını satın alarak 300.000 lira 
sermayeli bir tirket, kurmuştur. 

Banka, havzanın faaliyetine bu 
dört şirketle iştirak ederken, bu salı:ı
da teknik ve sosyal ileriliği de temın 
eylemeği gaye bilmiştir. Bir taraftan 
ocaklar içinde imalat ve ihzaratı t~!' · 
nik esaslara istinat ettirirken, dıger 
taraftan da ocaklar makinelettirilme-
ğe başlanmıştır. 

Türk antra1iti: 
Aynı mıntakada 1934-1935 yılında 

büyiık bir antrasit fabrikası ve 1937 de 
bir de briket fabrikası kurulmu~tur. 
11 birinci kanun 1935 de işletmege a
çılan türk antrasit fabrikası ile kimya 
endüstrimizin temeli kurulmuş, or -
ınanlarımız baltanın zalim tesirinden 
kurtarılmış, ekonomik ve temiz ~
rukat elde edilmiştir. Bu sur.e~le ;rur
kiye lş Bankası beş yıllık bırıncı ~~
düstri planının tatbikatından ke?dısı
ne düşen ilk vazifeyi muvaffakıy~~le 
başarmıştır. Res1'İ ve hususi tecrube 
ve tahliller, türk antrasitinin yer~ 
kokla mukayeyesinde ~ 4~ ve ec;ıı~. 
koka nazaran% 23 faikıyet& tebeyyu~ 
etmiştir. Türk antrasitinin başlıca va
sıfları arasında kolaylıkla ateş alması, 
açık maltızlarda ve her nevi iskaralı 

'f madan du-sobalarda koku ve zı t yap . . 
b·1· En ıyı 

nıansız yanması; sayıla ı ır. . .. 
. . 1 .. k antraaıtının 

cıns tabii antrasıt e tur 
d 'ha et mukayesesinde bu sonuncu a nı Y 

3 3 kadar az kalori farkı bulu~~k
tadır. Ve tıirk antrasitinin kalorısı 0 

-

dununkinden 2.4 misli daha fa?l.a~ı~. 
Türk antrasit fabrikasının talı ıstıh-

k. ·madde-
ıalatı arasında ise, şu ımyevı .. 

1.. ınotor 
ler vardır; Tayyare benzo u, . 

1 benzolü ağır benzol, kreozot, krezılo ' 

sı olan briketler derhal alıcı bulmuş -

tur. 
Havz.ada ıoıyal tedbirler: 
Türkiye'de tş Ba~ka~ı ha"'._~Y~ yal

nız ileri teknik getırmış degıldır. O, 
ayni zamanda bu mıntakada amelenin 
refah seviyesini yükseltmek, ya~yış 
şartlarını islah etmek yolunda çok ye
rinde sosyal tedbirler de almıştır. Ma
den ocaklarında yaptırılan yatakane -
ler, sıhi ve ucuz aş evleri, yıkanma 
yerleri, sınema, amele çocuklarına 
mektep, çocuk bahçesi, p~r~da~ b~şk~ 
bütün memur ve amele ıçın ıçtıımaı 
yardım teşkilatı da kurulmuştur. 

Türkiye İş Bankası ha":zada .istih
sal maliyetinin düşürül~e~ıne .~ızmet 
etmiş ve istihsal k~d.retımn yuksel -
mesine yardım etmıştır. . . . 

Dört şirketin son yıllardakı ıstihsal-

leri : 

1934 6ftlffl•._Vf AVH 

1935 782.709 .. 
1936 856.392 .. 
1!137 890.869 .. 

Havza'nın 1937 yılında umum istih
salitı 2.306.869 ton olduğuna göre 
Türkiye it Bankaaı tirketle~ini~ aynı 
yılda elde ettikler.~ m.~va~fakıyetın de
recesi kolaylıkla olçulebıhr. 

Şife 11e cam emlüıtrilİ: 

ULUS 

Zonguldak laavuuınJa Türlıif'in laaliyet .ahaıına umumi bir bakıı 
riçten ithal ettiği ıişe ve züccaciye 
ihtiyacını tamamen kartılamakta ve 
her yıl bir milyon liranın yurt içinde 
kalmasını temin etmektedir. 

Fabrika şimdilik yurdun başlıca ih
tiyacı olan: 

a - Şişe, binlik, damacana ve ben • 
zerleri, 

b - Kase, tabak, bardak, sürahi, ka-

l vanoz gibi adi ev ve piyasa züccaciye 
eşyasını, 

İmal eylemektedir. Şişe kısmının 
kapasitesi 4.200-4.600 ton arasında ve 
züccaciye kısmının kapasitesi ise 1.163 
ton raddesindedir. 
Paşabahçe fabrikasının bugünkü i -

malatı piyasalarımızda takdirle karşı
lanmıştır. Şişe ve züccaciye eşyasının 
yanında fabrikada muvaffakiyetle ya
pılan kristal eşya en ağır ve lüks Av
rupa mamulitını aratmıyacak kadar 
zarif ve güzeldir. 

Fabrikanın planı yapılırken, mem
leketimizin bugünkü şişe ve züccaciye 
sarfiyatının atiyen artması ihtimali 
göz önünde tutulmuş ve inşaat tarzı 
fabrikanın bugünkü kapasitesinin % 
50 nisbetinde genişletilmesi esasları -
na göre teemmül edilmiştir. Bundan 
başka fabrikada pencere camı imal e
debilmek için lizımgelen tesiaatın ya
pılmaaı da inkipf programında yer al
mııtır. 
Fabrikanın 1937 yılında amal istih-

sali: 11.704.634 adet fite ve 1.291.155 
kilo züccaciyedir. 

Dokuma emlüıtrin: 

Ankara'da tesis edilmiş, fakat muh
telif sebepler yüzünden işletilememiş 
olan mensucat fabrikasını satın ala
rak ve bu fabrıka;ı kur,lcğu bir şir
ket eli ile işletmeğ~ başlıyarak en mo
dern techizat ıle tekemmül ettiren 
Türkiye lş Bankası, ''Yüniş'' ismini 
verdigi bu fabrikad:ı yerli merinos 
yünlerind:n müs .esna kumaşlar ima 
line muvaffak olmuştur. 

İpekli ve yünlü mensucatında par
lak neticeler elde eden Bursa'daki 
''İpekiş" müessesesi gene onun hayır
lı bir teşebbüsüdür. 

-1-

Malatya'da kurulmakta olan "Bez 
ve İplik fabrikası" için teşkil edilmiş 
bulunan üç milyon lira sermayeli şir
kette Sümerbank ve Ziraat Bankasiy
le Türkiye İş Bankasının müsavi nis
bette iştiraki vardır. Birinci beş yıllık 
endüstri planının tatbikatında "An
trasit, Şite - cam ve Kükürt" den son
ra lş Bankasına dördüncü vazife ola
rak terettüp eden bu teşebbüs, içinde 
bulunduğumuz yılın sonunda eserini 
meydana koyabilecektir. Dekoville ocaklardan türk antraıit labrikaıına kömür nakliyatı 
Şeker enılü•trİIİ: 

Türkiye İş Bankasının meydana ge
tirdiği endüstri arasında Şeker endüs
trisi bilhassa zikre layıktır. Türk köy
lüsüne yeni bir kazanç ve çalışma sa
hası kazandıran ve memlekette bü
yük bir ekonomik hareket uyandıran 
bu endüstriyi kurma tetebbüsleri
ni lş Bankası ilk gündenberi hima
ye etmiş, Alpullu'da (1925 - 1926) ku
rulan ve ekseriyeti bankaya ait olan 
birinci Tıirk şeker fabrikasına ilave 
olarak gene ekseriyeti kendisine ait 

olmak üzere Sümerbank ve Ziraat 
bankasi.yle müştereken vücude getir
diği Eskişehir (1933), ve yalnız Zira
at Bankasiyle müştereken yaptırdığı 
Turhal (1934) fabrikalariyle de bu 
endüstrinin memlekette bugünkü in
kişaf haddini bulmasına hizmet etmiş
tir. 

1935 yılında Şeker fabrikalarının 

birleştirilme.si ve idarelerinin kurula
cak bir şirkete tevdii kararlaşınca, 

banka elinde bulunan fabrikalarını 22 

milyon lira sermaye ile teşekkül eden 
•'Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi" ne devretmiş, ve bu şirkete 

müessis ve hissedar olarak iştirak ey
lemiştir. 

Türk ıigortacılığının nüveıi: 

Bundan ba'1ca milli servetin emni
yeti dıişüncesiyle her yıl harice gıden 

mükerrer sigorta ücretinden bir Ius~
nın memlekette alıkonulması maksa
diyle 1929 yılında "Milli mükerrer si
gorta şirketi" ni kurmuştur. 

Diğer ıirketleri ve iftirakleri: 

Bunlardan başka Türkiye İş Ban
kasının kurdugu şirketler veya işti

rak ettiği diğer teşebbüsler arasında 

şunlar sayılabilir: 

Ergani bakır şirketi, Kunduz or-

' karbo-antrasen yağı, zift, yol katranı, 
lineum. 

Birinci beş yıllık endüstri planına 
dahil bulunan şiıe ve cam fabrikasının 
kurulma ve işletmeai iti de, bir tevec
cüh ve emniyet eseri olarak T. İt Ban
kası'na verilmi,tir. 

Bankanın bu maksatla kurduğu bir 
milyon türk liralık sermayeli anonim 
şirket, lüzumlu etüt ve ha1zırlıklar1:dnı tamaınlıyarak fabrikayı stanbu a 
Paşabahçe'de tesis etmit ve ~93.~ yıl.ın
da itletmeğe açmıttır. 3 ekıp uzerı~c 
fabrikada geceli gündüzlü 850 - 900 ıt
çi çalıtmaktadır. 

Tiırkiye İş Bankası memlekette mil
yonlarca liralık servet ve muamelele
rin emniyet ve kefaletini üzerine ala
cak milli müesseselere olan ihtiyacı 

göz önünde tutarak 1925 yılında ya
rım milyon lira sermaye ile "Anado
lu" sigorta şirketini kurmuş ve bu te
sis Türk sigortacılığının nüvesini teş
kil etmiştir. 

manları şirketi, Canlı hayvan ticaret 

kurumu, İş limited şirketi, İnşaat li

mited şirketi, İş komimport, Keçibur

lu kükürtleri şirketi, Kurşun sanayii 

limited şirketi, Pamukiş limited, Sün

gercilik Anonim tirketi, Tel ve çivi 

işleri anonim şirketi, Türk gülyağcı

hk limited şirketi, Uzüm kurumu A

nonim şirketi, Türk tütün limited şir

keti, Umumi ma ;ı "'1:\r anonim şirke
ti, Şilepcilik şirketi. 

Antrasit fabrikasmın mamulatı yıl 
d wbet 

geçtikçe, yurdun her tarafın a rag 
görmekte ve alıcı bulmaktadır. ~93~ 
yılında fabrika eski yıllardan el~nt 
kalan ıtoku da aarfetmek suretıy e, 
77.327 ton plase etmiştir. 'k t 

1937 yılında faaliyete geçen brı e 
f~rikaaı iıe, 0/10 lav~. v~. 0~10 anı:;:i 
ııt veziftin yüksek valorlu bır .ma. 1 
tekline girmesine bbınet etınıf, ıına 
eylediii, kolay ve çabuk yanma ııaa-· 

Tesisat ve i9letme bakımından mü-
masil Avrupa fabrikalarının en mo
dernlerinden biri olan bu fabrika, 
memleketimizin yakın düne kadar ha - Yunl1111 lciınh ıiı.ai ihfiı.qcı artık dahilde temin edilmektedir 

Bilahare 1936 yılında teşkil eyledi
ği "Ankara" sigorta şirketi ile de ban

ka; bir taraftan yurtta milli sermaye 
ile teşekkül etmiş Türk sigortacılığı
nın teessüsüne hizmet etmekle beraber 

hususi bir teknik işi olan sigortacılığı 
hakkiyle öirenen ve bu sahada da di
rayet ve iktidar gösteren gençlerin 

yctiımelerine yardan eylemiıtir. 
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Çekoslovakya yüzünden 

Fransa bir anlaşmazlığa 
girmek zorunda kahrsa 
İngiltere Fransa'ya müzaheret edecek 

Londra, 25 a.a. - Dün sabah BB. Çemberlayn, Halifakı, Sir 
Con Simon ve Heras Vilson'un yaptıkları toplantıda Çekoslovak
ya ve İspanya meseleleri görüşülmüştür. Lord Halifaka, dün ay· 
nca 8. Gvatkin'i kabul etmiştir. 

Havas muhabirinin öğrendiğine gö- ı 
re, orta Avrupa hakkında alman zı

mamdarlarının hattı hareketi hakkın
da Londra'ya gelen haberler, tatmine
dici mahiyette bulunmaktan uzaktır 

ve dünkü toplantıya sebep de bu key
fiyettir. Londra'daki kanaat, müteyak
kız bulunulması lazım geldiği ve ö
nümUzdeki haftaların kritik olması

nın muhtemel bulunduğu merkezin
dedir. 

Bir hava harbinde 

F rankocuların 

33 tayyaresi 
düşürüldü 

İspanya meseleleri hakkında ise, 
nazırlar, Franko'nun mukabil teklif
lerinin tadil edilebilip edilmiyeceğini 
öğrenmek üzere, karışmazlık komite
sinin toplantısından evci, Burgos 
nezdinde yeni bir teşebbüs yapılma
sında mutabık kalmışlardır. Lort Ha
lifaks, Lort Plimut'u kabul etmiştir. 
Sanıldığına göre Lort Plimut,şimdi 
müdahale komitesinde temsil edilen 
memleketlerin delegeleriyle görüşme
lerine devam edecek ve bunları kendi
sinin tavsiye ettiği bu usule iknaa ça
lışacaktır. 

l ngilter, hareket tarzını 
bildirecek 

Londra, 2 5 a.a. - Deyli Meyl yazı
yor: 

İngiltere, bir kaç güne kadar, Avru
pa hadiseleri hakkında hareketini ye
niden bildirecektir. Bu beyanat, çok 
sarih bir teminat şeklini alacak ve İn
giltere, Çekoslovakya'ya karşı teah
hütleri dolayısiyle Fransa eğer bir 
anlaşmazlığa girmek mecburiyetinde 
kalırsa, Fransa'ya müzaharet eyliye
ceğini tesbit edecektir. 

Deyli Ekspres diyor ki : 
İngiltere hükümeti, alman gazetele

rinin Çekoslovakya'ya karşı hücum
larına nihayet verecek mahiyette 
tedbirler almıya karar vermiş bulun
maktadır. 

l'hıcuı::.1yöl Tcynıia ı.llyo• ı.; 

Sir Con Seymen, bu cumartesi günü 
İskoçya'da Lanark'ta söyliyeceği nut
kun mühim bir kısmını orta Avrupa 
meselelerine tahs· ... yliyecektir. 

• 

lzmir 
ve arkası 

(Başı 1. inci sayfad:ı ) 
semerelerini vermektedir. İstan
bul, iyi tasnif edilmif, sıralan
mıf, muazzam ambalajlar içinde 
İzmir üzüm ve incirlerini yeme
ğe batlamıştır. Şimdi taze yemit
lerimiz Londra' da müşterilerini 
arıyacaktll'. llk mahsulleri götü
recek olan frigorifik vapur, li
manda bekliyor. 

Satı§ kooperatifleri birliği ol
maksızın, taze veya kuru, İzmir 
hinterlandının hakiki servetini 
tetkil eden meselelerin medeni
ce hallolunmalarına imkan yok
tu. 

Bütün bu itleri muvaffakiyetle 
tanzim eden Sinop mebusu, ü
züm kurumu genel direktörü İs
mail Hakkı Veral, bizi, birliğin 
şarap imalatanesine götürdü. Biz 
ıimdiye kadar İzmir üzümlerin
den makbul ıarap yapılamadığı
nı iıitir, dururduk. Mütehas~ıs 
bize masanın üstünde muhtelıf 
nümuneleri göstererek: 

- Fakat, dedi, mütehassıslar
dan biri benim, buradayım. Biri 
inhisarlardadır. Üçüncüsü Fran
sa'dadır, fransızdır. Türk şarap
çılığı için bizler çalıştık. İzmir 
üzümlerinden şarap yapılıp ya
pılmıyacağmı bize sormadılar. 
Buyurunuz, tecrübe ediniz! 

Burayı ziyaret etmek şarap 
davamız için beni bir hayli ten
vir etti ve düşündürdü. Fakat 
bu mevzuu ayrı bir makaleye 
saklıyorum. 

F. R. ATAY 

Madrid, 25 a.a. - Estramadura cep· 
hesinde, hükümetçiler, Puebla dö Al
koser mıntakasında mukabil taarruza 
geçmişler ve yeni mevziler ve bilhassa 
Fermeja tepesini zaptetmişlerdir. 

Monterubiyo dö la Serena'da cüm
huriyetçiler hareketlerine devam et
mişlerdir. 

Hükümetçiler, dün akşam Alkuta
rilla karşısında mevki alıp yerleşmiş

lerdir. 

33 Franko tayyaresi 
dü§Ürüldü 

Gondeza, 25 a.a. - Gondeza cephe
si: Havas Ajansı muhabirinden : 

Üç günden beri Gondeza cephesin
de hava muharebeleri yapılmakta ve 
muharebelere bazen adetleri elliyi bu
lan bir çok tayyareler iştirak etmek
tedir. 

Cümhuriyetçilerin adeden dun olan 
tayyareleri, iki gün içinde düşmanın 
33 tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Jı'rankocu tayyarelerin 
bombardımanı 

Alikant, 25 a.a. - Frankistlerin 
tayyareleri, bu sabah Alikant'ın kırk 

kilometre cenubu __garbisinde ve sahil
Cle kain Torrevieja kasaoasınıoombar-
dıman etmiş ve mitralyöz ateşine tut
muştur. Bombardıman neticesinde 25 
kişi ölmüş, 70 kişi yaralanmıştır. 

lıalya'nın Burgos sefirinin 
otomobiline ate§ edildi 

Sen J an dö Luz, 25 a.a. - Geçen pa
zartesi günü, San Sabestien'de İtal
ya'nın Burgos sefirinin otomobiline 
bir polis devriyesi tarafından ate9 e
dilmiştir. Sefirin karısı yaralanmıı
tır. Polis devriyesi, otomobile durma
sını ihtar etmiştir. Fakat henüz ma
Iilm olmıyan bir sebepten dolayı fÖ· 
för, bu ihtara riayet etmemiştir. Po
lis devriyesi, bir diplomat otomobili 
olduğunun farkına varmıyarak ateş 

etmiştir. 

Hükümetçilerin tebliği 
Barselon, 25 a.a. - Müdafaa Neza

retinin tebliği : 
Şark cephesinde Kordoba'nın şarki 

şimalinde Devilabelt ovasında ve 
Fanjuanan'daki mevzilerine düşman

ların hücumları, tamamiyle tardedil
miştir. 

.Estramadure cephesinde, cümhuri
yetçiler, Penalsordre mıntakasında 
Bermaj dağını zaptetmişlerdir. 

Monterrubie mıntakasında, kıtaları
mız ilerlemiye devam etmiş ve Zujar 
istasyonunu geçmiştir. 

İktisat Vekilimizin 
beyanatı 

(Başı ı. inci sayfada) 

yet mevsimini emniyetle karşılamakta 
ve müstahsil halkımız da mahsulleri 
neşe ve kuvetli ümitlerle toplayıp ha
zırlamaktadırlar. 

Bu seneki fuvar, geçen senelere nis
betle hayli tekamül göstcrmi~ ve İz
mir ile Eğe mıntakası için bilhassa 
iç turizm bakımından büyük faydalar 
vadeden bir vasıta hizmetini görmiye 
başlamıştır. 

Başvekilimin fuvarı açarken söyle
dikleri gibi Kemalist rejimi ekonomi
de tahakkuk ettirdiği inkil§.bı maddi 
eserler halinde gösteren fuvarı bu 
maksat ile muvaffak olmuş kabul et-
mek Hizı . Simdiden yedi ecnebi 
devi milel mahi-

ittikçe 

ULUS 

Çekoslovak meselesi 
yeniden gerginleşti 

Pol Bonkur Fransa'ya İngiltere'ye, 
Amerika'ya ve Sovyetler birliğine 

düşen vazifeleri izah ediyor 
Pariı, 25 a.a. -

Gazeteler, Çekos· 
lovak meselesi ile 
çok yakından ala -
kadar olmakta de· 
vam ediyorlar. 

Maten diyor ki: 
İngiliz diploma

tik mahfilleri, ha
riciye nezareti e · 
konomik iıısler dai
resi şefi Gvatkin'· 
in Çekoslovakya -
dan birdenbire Lon 
dra'ya dönmesini, 
Çekoslovakya va · 
ziyetinde yeni bir 
gerginliğe alamet 
olarak telakki et· 
mektedir. Hükü · 
met mahfillerinin 
kanaatine göre ye
ni tedbirler almak 
zamanı gelmiştir. 

B. Pol Bonkur B. Bene~'le beraber 
Mesela İngiltere'nin politikası hak· 
kında yeni bir beyanatta bulunmak 
veyahut da Runsiman'ın uzlaştırma 
gayretlerine diplomatik yolla yardım 
etmek icap edecek gibidir. 

Figaro'nun Londra muhabiri yazı · 
yor: 
Almanya'nın askeri hazırlıkların • 

dan, alman gazetelerinin Prag hak -
kında takındıkları münakaşa kabul 
etmez hattı hareketten ve Berlin'in 
müzaharetine güvenen ıUdet delege
lerinin uzlaşma kabul eylemez hattr 
hareketinden doğan endişe, ingiliz 
zimamdar mahfillerinde çok tiddetli 
olarak devam etmektedir. 

Epok diyor ki: 

Bütün sahalarda aynı derece bUyük 
olan alman iştihası, Almanya'ya kar
şı yalnız başlarına mukavemet için 
gerek politik gerek ekonomik bakım
dan zayıf olan bütün Tuna milletle
rinde endiJe uyandırmaktadır. Ancak 
büyük garp devletleri hu milletlere 
oldukça mUhim yardımda bulunursa 
bu milletler mukavemet edebilecek -
lerdir. 

B. Pol Bonkur, Ovr gazetesinde ya· 
zıyor: 

Hadiseyi olduğu gibi görmek cesa
retini göstermemiz lazımdır: Bahis 
mevzuu olan şey, hakiki: görüşme ye
ri olan Milletler Cemiyeti huzurun
da birçok defa müzakerelere sebebi· 

Günün politik 

meseleleri 
(Ba~ı S inci sayfada) 

mesine ehemiyet veriyor. 

yet veren ekalliyetlerin hukuku mese 
lesi değildir. Bahis mevzuu olan şey, 
orta Avrupa'da ve şarki Avrupa'da 
pancermanizmin ilerlemesine karşı 

bir kale teşkil eden Çek istiklalini 
yıkmak kabil olup olmadığını anla • 
maktır. Filhakika orta Avrupa'da ve 
şarki Avrupa'da öyle gelirler vardır 
ki bunlar elde edilmedikçe uzun sü
recek büyük bir harp ciddi muvaffa
kiyet şansları ile başarılamaz. Lord 
Rünsiman'ın bu derece tam bir hüs
nüniyetle başarmakta olduğu vazife-
nin en mühim ve belki de yegane iyi
liği, İngiltere'yi bu vaziyete inandır
mak olacaktır. Mesele, tam bir dış 
politika meselesidir. Milletler Cemi
yeti akamete uğratılmış olduğundan, 

bu meseleyi halletmek işi, halen tn
giltere'ye, Amerika Birleşik devlet
lerine, Fransa'ya ve Sovyetler Birli
ğine düşmektedir. Bunlar hep bir ara
da, Franaa'nın 14/3 de, lnııiltere'nin 

24/3 de ve Fransa ile lngiltere'nin 
birlikte 21/5 de söylediklerini tekrar 
etmelidir: "Bizler, Çekoslovak istik
lalini ve bu suretle de Avrupa'nın 

istiklalini muhafaza edeceğiz.,, O za
man, kendilerini tehdit altında gören 
diğerleri de, bu sarih ıözleri işidir 

işitmez, ne tarafa doğru gitmek la
zımgeldiğini anlıyacaklardır. 

Sulh • • 
ıçın 

Fransa'nın kuvelli 
olması gerek! 

T. Hava Kurumu Başkanı 

Bayan Gökçen'le beraber 

İnönü kampını teftiş etti 
(Başı 1. inci sayfada) 

Tayyareden inen B. Fuat Bulca, 
dizi kolu halindeki talebelerin teker 
teker hatırını sorduktan sonra, şunla
rı söyledi: 
"- Çalışmalarınızı, büyük bir dik -

katle takip etmekteyim. Bütün mual -
limleriniz, ciddi mesainizden, ahlak 
ve terbiyenizden, uçuşlarınızın neti
celerinden memnuniyetle bahsetmek· 
tedirler. Bugün, çok ehemiyet verdi
ğimiz bu çalışmalarınızı yakından 

görmek için aranıza geldim, Bu geli
şim, bana, hayatımın en zevkli, en 
meıut gününü yaşattı Ankara'dan bu
raya, baJ öğretmeniniz Gökçen'in ida
resindeki tayyare ile geldim. Gökçen'i 
hepiniz tanırsınız ve bütün türk genç
liği onu kendisine örnek tutmuştur. 
Bizim bir iftihar mevzuumuz olduğu 

kadar, dünyanın takdirini kazanan 
bu kahraman türk kızr, bana, seneler
denberi gersekleşmesi:ıe gönül verdi
ğim bir davanın en muvaffak bir ese
rini vermekle beni mesut ve bahtiyar 
etmiştir. Kendisine, hepinizin buzu-

runda teşekkürler ederim. O, . 
kurumunun ilk talebesidir. Jiı» 
zorluk onu yolundan alıkoy 
tır. Kanatlı meslek, bütün unsurl 
onun kadar muvaffak görmek, 
gençliğin azim, karakter, mernl 
sevgisi gibi insanlık faziletleriniıı 
güzel tezahUrleri bakımından biti 
min edecektir. 

Bu yolda yürüyerek hepiniz, h 
cılığı bir spor mevzuu olarak öğ 
miş olmaktan çıkacaksınız ve ica 
da, memleket müdafaasının daya 
ğı birer kıymet olacaksınız; türk 
dusunda §erefle vazife görecek& 
Bugünkü çalışmalarınız size, me 
ketin güvenebileceğini ve size ve 
değere hak kazandığınızı anlatın 
dır.,, 

Başkan çalışmaları uzun boylu 
kik etmiş ve bu geceyi talebe ar 
da geçirmiştir. B. Fuat Bulca ve 
yan Gökçen cumartesine kadar k 
ta kalarak tetkiklerine devam ede 
lerdir. 

Çinliler Şanghoy tayyar 
karargôhını bastılar 

Bütün Japon tayyarelerini yaklllar 

Çin çeteleri Japonlara her yerde 

büyük zayiat verdiriyorlar 
Honkong, 25 a.a. - Y angtse'nin cenup sahilinde japon kuv 

leri Şaho civarında bulunan Pakioıhan'a mütemadiyen hücum 
mifler ve hiç bir netice elde edememişlerdir. Bir japon kıtaıı ç 
liler tarafından tamamen imha edilmiftir. Japonların zehirli 
neıereden mermileri yüzünden çinlilerin zayiatı da çokt 
Y angtse'nin ıimalinde çinlilerin mukabil taarruzundan so 
muharebe sahnesi Taienahan'm yakınma ve ıarkına intikal 
mit ve siper harbı halini almıştır. 

Kuikiang'da bir japon petrol deposu 
Çin tayyarelerinin bir havai akını ne
ticesinde iştial etmiştir • 

1' alları tahrip ediyorlar 

Hongkong, 25 a.a. - Japonların ba
zı büyük §Chirlerle demir yollarını 

işgal ettiklerini ve nüfuzlarının şehre 
ve demir yollarının bir kaç kilometre 
ilerisini geçmediğini nazarı itibare a
lan seyyar Çin kıtaları baskın yapmak 
suretiyle Piuhançn, Peiping, Ts1ent
sin, Peiping, Mukden, Peiping - Sui
yuan, Tintsin hatlarını tahrip etmiş
lerdir. 

Şanglwy tayyare karargahına 
baskın! 

~aponlar 

Zehirli gaz 
kullanıyorla·r 

Bu proje yahudileri oldukça dar 
bir mıntakaya inhisar ettirmeye te
kabül eder. Gerçi adetleri çoğalabi
lir, fakat bu artış, en az on sene müd
detle Filiıtin'de arap ekseriyetini 
tehdit edemiyecektir. Böylece siyo
nizm pek azla iktifaya mecbur kala
caktır. 

Hepsi bundan ibaret değil. Sahil 
boyunca hükümran olacak kuvetli 
bir yahudi topluluğunun memleke
tin geri taraflarında nüfuz sahibi 
olmıyacağı nasıl kabul edilebilir? 
Filistin arapları, hemen mukadder 
bir surette, gidip mallarını yahudi 
pazarlarında satmıya mecbur kala
caklardır. İktisadi bakımdan bu 
proje yahudiler için fena bir iş de
ğildir. Bununla beraber, araplarm 
avantajı Filistin topraklarının bü
yük kısmını elinde bulundurmaktır. 
Her halde İn~Htere'nin menfaati 
bu mmtakayı teskin etmeyi amir
dir ve ingiliz hükümeti bu hususta 
elinden geleni yapacaktır. 

Şanghay, 25 a.a. - Çin ordusunun 
Paris, 25 a.a. - Radikal sosyalist 1 ı.cyyar cüzütamları üç gün evel Şang

partisi bürosu önünde izahat veren . nay'a sekiz kilometrelik bir mesafede 
başvekil Daladiye, hareketinin bilhas- bulunan japon tayyare karargahını bir 
sa Milli müdafaa ihtiyaçlarına aayan- gece baskını neticesinde zaptetmişler 
dığını bildirmiş ve Almanya'daki as- ve karargahta bulunan bütün tayyare
keri hazırlıklar hakkında mufassal ]eri yaktıktan sonra ertesi sabah hare
malumat verdikten sonra demiştir ki: ket üslerine avdet etmişlerdir . 

Londra, 25 a.a. - Londra'daki 
sefiri, dün hariciye nezaretine git 
ve orada Lort Halifaks'a japon ku 
leri tarafından Kiangsi'nin şimalin 
boğucu gazlar kullanılmakta oldu 
hakkında malUmat vermiştir. Jap 
}arın bilhassa ağustos ayının yirmi i 
sinde Hençuang civarında Çin t 
ruzlarını tardetmek için boğucu 
lar kullanmış oldukları söylenme 
dir. 

Harekata iştirak etmiş olan iki 
burun zabitleri ve neferleri, üç k 
müstesna olmak üzere telef olmuş 

Doğuda 

manevralar başladı 
· Başı ı. inci sayfada) 

bir emrivaki karıısmda bırakmış ve 
onu Elazığ istikametinde çekilmiye 
mecbur etmişti. 

Genel kurmay başkanımız mareşal 
Fevzi Çakmak, ikinci başkanı orgene-
ral Asım Gündüz, orgeneral Fahret
tin Altay, orgeneral İzzettin Çalı§lar 
hem mavi, hem kırmızı tarafları takip 

Bu sebepten dolayı, memleketin 
kuvetini fazlalaştırmak mübrem bir 
ihtiya ç halinde bulun;n<.ktaı.lır. Kırk 
.saatlik hafta prensibinin ve diğer sos
yal kanunlar prensiplerinin değiştiril
mesi katiyen bahis mevzuu değildir. 

Fakat, bilhassa milli müdafaa içın iş
liyen bütün endüstrilerde, daha fazla 
istihsal elde etmeğe başlamak mec
buriyeti vardır. Sulhun idamesi, Fran
sa'mn daha fazla kuvetli olmasını iça
bettirmektedir. Bunun için de kırk sa
atlik haf ta kanunUl'lıda ufak bazı tadi
lat yapmaktan başka çare mevcut de
ğildir . .Fransa, Avrupa'da kırk saatlik 
haftayı tatbik eden tek memlekettir. 
Halbuki diğer memleketler, harp en
düstrisinde haftada altmış saat çalışıl
masına müsaade vermektedir." 

Havas ajansının aldığı malumata 
göre, radikal sosyalist partisi zımam
darları, bu cuma günü sollar temsil he
yeti tarafından lüzum gösterilmezse, 
parlamentonun mutaddan evel toplan
tıya çağrılması hakkındaki teklifi a
leyhtar bulunmaktadır. 

Çinliler bir ~ehri bastılar 

Tsientsin, 25 a.a. - Bir baskın neti
cesinde Şantung'un merkezi olan Tsi
nan'a giren seyyar Çin kıtaları bütün 
japon garnizonunu imha etmişlerdir. 

Bu kıtalar japonların erzak ve cepane
lerini de imha ettikten sonra Tsinan'
dan Krendilecin'e adetçe faik japon 
kıtalarının gelmesi üzerine şehirden 

çıkarak cenuba doğru gitmişlerdir. 

Binden fazla ölü var 

Hongkong, 25 a.a. - Yangtse'nin şi
malinde Susung'dc cereyan eden şid
detli bir muharebe neticesinde japon
lar sahada binden fazla ölü ve üç sah
ra topu terketmişlerdir. Diğer cihet
ten Şantung ve Kiangsu'da bulunan 
Çin kuvetleri sıkı bir iş birliğinde bu
lunarak bu iki eyaletin yalnız büyük 
şehirlerini ve şimendifer yolu gü
zergahını işgal eden japonlarla mü
cadele etmektedirler . 

dır, 

nehir kenarında yere indikten so 
karaya yirmi metre kadar yakından 
çarken tayyarenin sağ kanadı üez 
de posta demek olan çince "yu" iş 
tini müşa}ıede etmişlerdir. 

Amiral Noda, bu tayyarede bulun 

tarın hepsinin kurtulmuş olduğ 

bildirmekte, japon tayyarelerinin 
tayyareye, içindeki çinli yolcuları 

ezcümle doktor Sunfu'yu öldür 

maksadiyle bilerek hücum eylemiş 
duğunu yalanlamaktadır. 

Çin - Japon ilııilôfı )'akın 
biteceğe benzemiyor 

Tokyo, 25 a.a. - Bugün Tokyo' 
Japonya'nın şark vilayetler.inin po 

müdürlerinin toplantılarına dahili 

Yere indirilen yolcu tayyaresi nazırı namına riyaset eden ve onun 
• mına söz söylemiye selahiyattar bul 

Tokyo, 25 a.a. - Domei Ajansı bil-
diriyor: nan bir zat, Çin -; japon ihtilafının 

nunun henüz uzak olduğunu ve H 
keu'nun zaptı keyfiyetinin bu ihtil 
hitama crdirmiyeceğini söylemişf 

Uçak, uzman, alan, han
gar, benzin, yağ ... (Havacı
lık) deyip geçmeyiniz. Bun
lar her gün binlerce lirayı 
emiyor. Yardımın arkaıını 
keıerıek ba§laclığımız; İ§İ ya
rıda bırakmı§ oluruz.. 

• etmektedirler. Ba§ hakem korgeneral 

Ankara' da 

Avrupa oteli 

Japon hava kuvetleri kumandanı a
miral N oda, neşrettiği bir raporda, ja
pon deniz tayyarelerinin dün Makao 
ile Kanton arasında meçhul bir tay
yareye rast geldiklerini teyit etmek
tedir. Japon deniz tayyareleri, bu meç
hul tayyareyi kovalamışlar ve yere in
miye mecbur eylemişlerdir. Japon 
tayyareleri, bu tayyarenin işaretlerini 
evelce görmemişler, yalnız bu tayyare 

Hatip, komünist propagandas 
tenkit etmek suretiyle ihtisadi kont 
lu teshil etmek ve bütün tahrikçi e 
gibi tahrik mahiyetindeki her tü 
neşriyatı da ortadan kaldırmak su 
tiyle bir halkçılar cephesi vücude 
tirmek zaruretinden bahseylemiştir 

TÜRK HAVA KURUMU 

mir be 

ile bütı.ıa kristal kesme 
vukufltl 
miye ba 

Mustafa Muğlalıdır. 
Günün yorucu yürüyüşlerinden 

t .. 1 - d ~onra bile komutan, subay ve erlerde 
·emiz ve konforlu olarak açıl
uığını sayın mü§terilerine arze-
deriz. 6014 a 0 .Y,esın e -m bir neşe görülüyor. Halk manev • 

.!arı çok yakından takip etmektedir. ll••••••••••••llii 



26 - 8 - 1938 

H i K A y E 

Ferhunde1nin dalğmhğı 
Yazan : Firdes lsmail Seluıuv llroğlu 

Eğer kalabalık bir şehirde sine -
illa veya tiyatroya sık sık giriyorsa
nız; hususi otomobiliniz olsa bile, 
Yağmurlu havada sinemadan çıkınca 
?~ornobilinizi arayıp bulana kadar 
11ıklcrinizc kadar ıslanmak tehlike-
s~nin önüne geçemiyeceğinizi siz de 
hılirsiniz. Hele programların ilk ak
§anıı bu tehlike bir kat daha fazlala
§ır. O şiddetli yağmur altında oto -
lttobilinizi arar durursunuz. 
. Ferhunde de 0 gece Beyoğlu'~da~i 
•ınernaların birinde bir alman fılmı
nin verdiği dalgınl~kla bardaklardan 
boşanırcasına yağan yaimur altında 
aradığı otomobiline herkesten evet 
girdi. Uykusu o kadar çoktu ki, göz
lerini kapadı. Biraz sonra gözlerini 
lcapadı ve gittikçe fazlalapn yağmur 
altında hareket etti. 

Ferhunde bir aralık kolundaki 
•aate bakmak için gözlerini açtı. _A : 
ınan yarabbi, bu sıkıntılı alman fılmı 
de ne kadar uzun sürmüttü: Saat 
Yarıma geliyordu. 

Biraz ileride, yolun ortasında her 
halde bir mani olduğu için olacak. 
§oför, evlerinin istikametine sapma
dı, ve buna arka taraftan kimse iti -

il> r~ etmediği için o da, tekrar gözle
~tni kapadı. Biraz sonra, bir sarsıntı 
ıl.e. tekrar gözlerini açtı. Her taraf 
zıfıri karanlıktı. Şoför ıigaruını 
Yalcrnak için bir kibrit çakınca Fer

h~nde hayretler içinde kaldı: . Eski 
•ıle toförü ne zamandan beri sıgara
Ya ba•lamıştı. Hem ihtiyar velinimet
lerine karşı ne hürmetsizlikti bu 1 
.ı\rka taraftan babasının hiddetli se
sini beklerken. Yanındaki toförün 
tatıı sesini işitti: 

- Korkma Zipn bir teY yok .. Di: 
Yordu. Ufak bir §rıza olacak şımdı 
düzeltirim. Ne Zişan'ı? Bu da kim
di? Ferhunde'nin bu sualleri üstüne 
1°för içerdeki küçük lambayı yakın
ca, hayretle açılan ağzındaki sigara 
Yere düştü: 

- A !. .. Affedersiniz... Kimsiniz? 
- Ya siz kimsiniz? Niçin bizim 

otornobile bindiniz? . 
- Sizin mi? Sizin olan nedır? 

~u otomobil benim. 
Etrafına dikkatle bakan Ferhun

de: 

- Ah 1 Evet - dedi - yanılmııım. 
I<'akat iki otomobil o kadar bıribiri • 
ne benziyor ki ... 
n - Anladım zaten. Acaba Zişan 

erede? 

- Zitan da kim? -

1 
:- Kardeşim. Her halde beni bek· 

b:dı .. - Biribirimizi kalabah~t~ kay
. ttık • bulamayınca bir taksı ıle eve 

&ıtrniş olacak. 
Ic· Genç adam bir cep feneri ile ına-
ınenin arızasını ararken Ferhunde 

de bu yanlışlığın ailesine vereceği 
!lı~rak ve heyecanı diltünUyordu. 
ltıtnbilir şimdi onu telefonla nere • 
lcrd ' e arıyorlardı. 
le Genç adam, makinenin kapağını 
apattıktan sonra, Ferhunde'nin ya

nına dönd'" u. 
};' - Hiç bir irıza yok. Bu habere 
eı:_hunde'nin biisbütiln canı sıkıldı. 

\' agrnur gittikçe •iddetini artırıyo~
~u; •ağnaklar biribirini takip e:
n or, •anki sema su kesit mit yeryil b. • 

e akıyordu. Bu, yağmur değil ır 
t\lfandıı 

Birkaç dakika, konuşmadan yağ
murun dinmesini beklediler. Genç a
dam birdenbire : 

- Ah, şimdi aklıma geldi 1 Ben -
zin azdı. Çaresiz yağmur dinene ka -
dar bekliyeceğiz ... Sonra en yakın bir 
yerden evinize telefon ederiz. Dedi 

Ferhunde, genç adama ismini, te
lefon numarasını söyledi. O da ken
dini sadece iımiyle takdim etti. Bu 
esnada kalın bir ses : 

- Hey ... Yolun üstünden biraz i
leride duramaz mı idiniz? Başka bir 

ses: 
- O! .. Bu iyi itte, içerde bir de 

kadın var. Bari kenar bir yerde oto
mobi!inizi durduraaydınız. 

- Hemen ıimdi otomobilinizle 
beraber bizi takip ediniz. 

- Benzin yok. Makine çalı§IDI -

yor. · k Y 1 ·· t"" - Benzin mı yo ? o un us une 
durup eğlenmesini biliyorsunuz ama .. 

Diğer memurun hiddetli sesi tek· 

rarladı : 
_ Bayım, çabuk olunuz. 
_ Ne yapayım, benzin yok. Motör 

çalışmıyor. . . 
_ Otomobili benzmsız olan bay 

lütfen iıminizi söyler misiniz? 
-Teoman. 
_ Ya bayanınki? 

- Bilmiyorum. . 
- Nasıl, bilmiyor musunuz? Sız 

galiba kanunla alaya kalkışıyorsu -
nuz !. - Ferhundeye dönerek - Bayan 
gecenin birinde böyle soka~ ortasın
da otomobil içinde, genç hır adamla 
be;aber olduğunuzdan ailenizin ha
beri varmı? Adresinizi veriniz de ai
lenize haber verelim. Siz de bayım 
karakola gider haklı veya haksız ol
duğunuzu komisere anlatırsınız. 

••• 
Bu yantı,tıktan bi~ ay sonra Fer

hunde ile Teoman nışanlandılar. ls-

bulun tanınmıt tüccarlarından o-
tan h d' k l n bir genç o gün Fer un eye ya -
l:ıtı, kulağına gülerek_: . 

- Minnettarı oldugum bır yan -
·~ b" daha tekrarlanmamasını 

h§hı;ın ır . d • 
.. de edersen sizden rıca e eyım. musaa 

dedi, güliigtüler. 

Ankara VoliliOi · 

Kiremit 
. . 
ışı 

Ankar• V aliliiinden : 
Ankara Gazi Terbine enstitüsü ça-

t nın kiremide tahvili işi 1. 9. 938 
ısı •1A b" rgernbe günü saat 10 da vı ayet ı-

pe nda Nafıa müdürlüğü odasında 
nası . . . 1 t planan komısyonda ıhalesı yapı -

0 
k üzere kapalı zarf usuliyle eksilt-

:ye konulmuştur. Keşif bedeli 
(l4996) lira 25 k~ruştu~. 

Muvakkat temınat mıktarı (1124) 

rra (72) kuruştur. 1 
latekliler teklif mektuplarını tica

ret odası vesikası muvakkat teminat 
ktubu veya makbuzu ve nafıa ve

:ıettnden 938 takvim yılına mahsus 
Jarak aldıkları müteahhitlik veaika

~ariyle birlikte sözü g~çen gü~de. ~t 
9 

a kadar Nafıa komısyon reıslıgıne 
erıneleri isteklilerin ke,if ve prtna
~eyi Nafıa müdürlüğünde her gün 
görebilir. (3163) 5754 

JLUS 

[ ................................................ ! ANDAÇ ................................................. 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - lstanbul arasmda 

Pazardan mada her gün : 

Yeşilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara' dan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 

Çarşamba 
Per;iembe 
Cuma: 

: Sebat ve Yeniıehir 
: l&tanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara " 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuz bası: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilkveson 
seferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'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 Ulus M. na 

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

Yeni;iehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.lS 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'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 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ırktır. 

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her be& dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

Ak anıları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki .on seferlerle bunların Uluı mey
dam'na dönU&lcrl slnemalarm c1aiJlq 
saatlerine tibidirler. 

Teablriitlil 11 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar latanbal cihetine 
mektup kabul eder. 

Posta Saatleri 

Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 
akljam 19.15 ve 19.SI 
de (Pazartesi, Per
•embe, Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hatuna Hergiln 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 

Zonpldak hattı : 15.00 

Kırıkkale'ye rayotobüs .. 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemazil'lhir: 29 

S. D. 
Güneş: 5 19 

Rumi - 1354 
Aıtustos: 13 

S. D. 
Akpm: 18 53 

Divar ve yol inşası 

Ankara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarlarında 

bahçe tesviyesi ve duvarı ile parke 
yol inpatı 6. 9 .938 salı günü aaat 10 
da vilayet binasında nafıa müdürlü
ğünde toplanan komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere ~ık eksiltmiye ko
nulmu§tur. Ke§İf bedeli (9997) lira 
(65) kuruştur. 

Muvakkat teminat 749 lıra 82 ku
ruştur. İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu, ticaret odası vesikası' ve eh
liyeti fenniye veaikasiyle birlikte sö-
1.lİ geçen giln ve saatte komisyona 

İcra ve İflôs 
Ankara lCTa Daireai Gayri Men -

kul Satı§ Memurluğundan : 

Emlak ve Eytam Bankasına ikinci 
derecede ipotek olup satılmasına ka
rar verilen 1050 ada 5 parsel numara
lı Ankara'da Yenişchirde Tuna cad -
desinde kain 4 numaralı ev aşağıdaki 
şartlar dairesinde açık artırmaya çı

karılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

Sekiz ayak beton bir merdivenle 
çıkılarak bir sahanlık üzerindeki ka
pıdan içeri girildikte bir antre ve iki 
taraflı camlı bir kapıdan içeri girile
rek bir hol üzerinde sağda bir salon, 
soldaki kapıdan girince bir aralık ü
zerinde sağda bir oda ve yanında ha
vagazı ve sobalı bir banyo ve yanında 
tekrar bir oda mevcuttur. Holde tek
rar karşıda camekanlı bir kapıdan gi
rilerek on bir ayak merdivenle aşa
ğı inildikte bir oda, kömürlük, hela 
ve tekrar bir oda ve çamaşırlık, kiler 
mutbak ile bahçeye hol üzerinden a -
çıhr bir kapısı vardır. Birinci kattan 
mutbağa inen merdivenin yanından 
ağaç merdivenle tavan arasına çıkıl
makta olup tavanarası düzdür. Bahçe
de kargir bir garaj vardır. Ev kargir
dir. Yerler muşamba, tavan alçı işleme 
lidir. Duvarları kağıt kaplamadır. Ka
pı ve pencereler boyalıdır. Elektrik 
ve havagazı tesisatı mevcuttur. Üzeri 
Marsilya kiremitlidir. Bahçede yirmi 
kadar akasya ağacı vardır. Bahçenin 
iki cephesi beton duvarla çevrilmiş 
olup üzeri demir parmaklıktır. Evin 
heyeti umumiyesine 19.200 on dokuz 
bin iki yüz lira kıymet takdir olun
muştur. 

ı - Mülkiyeti açık artırma suretiy
le ve 844 sayılı Emlak ve Eytam Ban
kası kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olmak ve artırması 28.9.938 
tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 10-12 de Ankara İcra dairesi gay
rimenkul satış memurluğunda yapıl
mak üzere bir ay müddetle satılığa 
konuldu. 

2 - Talipler takdir edilen yukarda 
yazılı muhammen kıymetin % 7.S ğu 
nisbetinde pey akcesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ve ya
hut kanunen teminat olarak kabul e
dilen hazine tahvilleri getirecekler -
dir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak-
dir edilen kıymetin % 7 5 ini bulduk
tan ve üç defa nida edildikten sonra 
mezkur günün 12 inci saatında en çok 
artıran talibine ihale olunacak ve mu
hammen kıymetin % 75 i niabetinde 
talip bulunrnadıfı takdirde 2280 sayı
lı kanun ahkamına tevfikan borç be§ 
sene müddetle tecile tabi tutulacaktır. 

4 - işbu satı§ peşin para ile olup 
satış bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihaleedilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilir. Bu müddet zarfında i
hale bedeli yatırılmadığı takdirde i
hale bozulacak ve bu tarihten evel en 
yüksek teklifte bulunan talibe teklifi 
vec,;hile almağa razı olup olmadığı so
rulduktan sonra teklifi veçhile alma
ğa razı ise ihale farkı birinci talip -
ten tahsil edilmek üzere bu talibe i
hale edilecek ve teklifi veçhile alma
ğa razı olmazsa gayrimenkul yeniden 
ıs günlük ikinci artırmaya çıkarıla
rak en çok artıran talibine ihale edi
lecektir. 

5 - Gayrimenkul talibine ihale e
dildikten sonra tapu harcı müşteri
ye, ihale tarihine kadar olan mütera
kim vergi ve rüsum ile dellaliye res
mi borçluya aittir . 

6 - İşbu gayrimenkul üzerinde 
herhangi bir şekilde hak talebinde 
bulunanların ellerindeki resmi vesa -
ik ile birlikte yirmi gün içinde dai
remize müracaatları lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicilliyle sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalır -
lar. 

7 - Artırmaya iştirak edecekler 
1.9.938 tarihinde 938/ 2 numara ile da· 
iremizdeki yerinde herkese açık bu· 
lundurulan prtnamemizi okuyabilir -
ler. 6021 

gelmeleri keşif ve şartnameyi her gün --------------
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3254) 5899 

Muhtelif okullar tamir eHirile<ek 
Ankara Valiliiinden : 
1 - Keskin merkez okulları ve fU· 

beleriyle mezkQr kazaya bağlı Doğa
nay köyü okulunun tamiratı (4428) 
lira ke,if bedeli üzerinden açık eksilt. 
miye konulmuftu. Bu okulların tami· 
cine talip çıkmadığından eksiltme ı 
eyh11 938 perıembe eUnUne kadar u
zatılmııtır. 

2 - Taliplerin prtnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve her hafta pazartni ve per9embe 
günleri yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini hususi muhasebe veznesine 
yatırdıklarına dair ibru edecekleri 
bir makbuzla aaat dokuzda vilayet da
im! encümenine müracaatları (2823) 

5222 

Muhtelif inıaat yapllnlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Etimesgut'taki radyo istasyonu bi
nası önündeki meydanlığın içinde 
yapılacak şose, bordür, büz inşaatı 
1. 9. 938 perşembe günü saat 10 vila
yet binasında Nafıa müdürlüğü oda
sında toplanan komisyonda ihale ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 3848 lira 24 ku
ruıtur. 

Muvakkat teminatı (288) lira (62) 
kuruştur. İsteklilerin muvakkat temi
nat mektup veya makbuziyle ticaret 
odası vesikası ve Nafıa müdürlüğün
den bu işe girebileceklerine dair ehli
yet vesikası ile birlikte yukarıda sö
zü geçen G. ve saatte Nafıa komisyo
nuna gelmeleri. 

Bu işe ait tartnameyi ve keşfi her 
gün nafıa müdürlüğünde görebilir-
ler. (3164) 5755 
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T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 
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 hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagı· 
daki plina 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 
" 4.800 .. 

160 .. 20 " 
3.200 .. . 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan atağı dü§mİyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlcuiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

" Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterı m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
tı Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

Kiralık - Yeniıehir Ada.kale 18/1. 
1 nci kat müstakil antreli ı hol kon· 
forlu görmek için içindekilere görüş· 
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık oda - Yeni şehir ismet İn-
önü caddesi No. 74 5854 

Ucuz, devren kiralık - Yenişehir 
su deposu arkasında üç oda, mutfak, 
banyo, bahçe su parası ile 30 liraya. 
İtfaiye meydanı Kurtuluı apt. beş nu-
maraya müracaat. 5949 

Kiralık - Dikmen'de nezareti ve 
havası mükemmel mevkide asfalt üze
rinde birinci otobüa duragında ü çkat 
ve üç daireli apartıman 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 - Yeni şehir Ha
vuz başı inkılap sokak Dr. Abtullah 
Raaim apartımanı 3 ve 4 odalı daire -
ler. Görmek için, 1 No. lu daireye 
Ti: 3273 5951 

Kirhk - Aıağı Ayrancı'da Bakan
lıklara yakın 1 salon, 3 oda, 2 sandık 
odası yağlı boya ve muşambalı. Yeni 
bir ev. Geni' bahçe, elektrik, su, ban-
yo. Telefon: 2901 5963 

Kiralık hane - Kavakhdere'dc 
İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kiralık bir oda - Belediye karşı
sındaki sokakta Yusuf Ruso Ap. ı ı li
raya su dahil, Çocuk sarayı caddesin -
de Barmberk terzi evine müracaat. 

5967 

Kiralık daireler - Yeni hal arka
sında Yenihamam apartrmanında Ü· 

çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel ~ 
3714 6015 

Aranıyor: 

Bot oda aranıyor - Bir bay ıçın 
aile yanında bot bir oda aranıyor Ulus 

meydanı ile Samanpazan civn tercih 
edilir. Ti: 1230 5932 

iki odalı bir daire aranıyor - Ye
nişehir civarında iki oda bir sofadan 
ibaret bir daire aranıyor. Tel: 1321 
numaraya müracaat. 5988 

iş verenler : 

Almanca bilen erkek bir daktilo 
aranıyor - Mesai saatleri zarfmda 
Yeni1ehir Atatilrk B. Tuna Apartıma
nında 7 - 8 numaraya müracaat. 5935 

Küçük ilôn şartlarr 
Dört satırlık kilçilk illnlardan: 

Bir defa için 30. Kuruı 
İki defa için SO Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuru& 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 defa 
neıredilecek bir il1n için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her aatır, kelime aralarındaki bo&luk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir kiıçuk ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruı alınır. 

Satılık : 

Sablık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
bktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüı
tü'ye müracaat, 

Satılık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralı evler acele satılıktır. İçindekile -
re müracaat. 5692 

Sabbk - Nazımbey mahallesi Bal
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, genig 
bahçeli ve kullanışlı ev ticaret odasın
da Bahattin Pekel'c müracaat. 5767 

Satılık - Azimet dolayısiyle 934 
modeli Philips radyosu ile bazı 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 

Satılık apartnnan - Ankara şehri 
dahilinde 10.000 ve 17.000 liraya iki 
apartıman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

Satılık araa - Kavaklıdere' de Fran
sız sdaretaneıi caddesinde dört par-

ça kabili ifraz 4976 metrelik arsa sa -
tıhktır. Tel. 2086 5987 

Kurslar : 

Daktilo kurau - 50 inci devresine 

eylfıl ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 

diploma verilir. Yeni hamam apartı -

manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

iş arayanlar : 

Diplomalı ( yÜkaek) mühendis -
Su, yol, demiryol, köprü 
it anyor. Mühendis W. 
Birlik oteli. 



RESMi iLANLAR 
iç işler Bakanhoı 

Türk antrasit kömürü alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

1 - Vekaletin 938 mali yılı ihtiya
cı için alınacak (450) ton sömikok 
(Türk antrasit) kömürünün mübaya
ası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme 1. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat (11) de Ankara'
da Y enişehir'de vekalet binasında 
toplanacak satın alma komisyonunca 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (11587) li
ra (50) kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat (869) lira
dır. 

5 - İsteklilerin bu baptaki şartna
meyi vekalet levazım müdürlüğün

den almaları lazımdır. 
6 - İsteklilerin 1. 9. 938 saat (10) 

a kadar teklif mektuplarını satın al
ma komisyonu reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının 6 ıncı maddede yazılı 
saata kadar komisyon reisliğine gel
miş bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler muteber değildir. 

(3090) 5700 

Fi~ns Bakanhğı 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 
Malzemesi vekaletten verilerek bas

tırılacak olan varidata ait 48 nümune
den ibaret defter, cilt ve cetveller 
2490 No: lu kanuııun 46 ncı maddesi
nin L. fıkrasına göre pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli olan 15807 lira 26 kuruşun ilk 
teminatı 1185 lira 54 kuruştur. 

Eksiltme 1-9-938 perşembe günü 
saat onda maliye vekaleti levazım 

müdürlüğünde toplanan eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartname Ankara'da levazım mü

dürlüğünde ve İstanbul'da Dolma -
bahçe'de evrakı matbua ambarı me -
murluğundan alınır. Nümuneler le
vazım müdürlüğünde görülebilir. 

lsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 nci ve 3 üncü maddeleriyle şartna
menin 19 ve 20 nci maddelerinde ya
zıJı belgeler ve ilk teminat makbuzu 
veya banka kefalet mektuplarile bir
likte eksiltme gününde maliye veka
leti levazım müdürlüğüne müracaat-
ları. (3283) 6002 

. -
Bayındırhk Bakanhğı -

Diyarbak1r -Cizre hattında in11at 
Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının seksen 

beşinci kilometresile yüz altıncı ki
lometresi arasındaki beşinci kısmın 
inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf ·u
sulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 1-9-938 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat onbirde ve
kaletimiz demiryollar inşaat daire -
sindeki münakasa komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
bir milyon dört yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, 
fenni şartname, ahşap traversle ferşi -
yat talimatnamesi, çimento normu, 
telgraf hattı şartnamesi, plli.n ve pro· 
filden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira mukabilinde çlemiryol
lar inşaat dairesinden tedarik oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksit
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı 

na mecbur oldukları evrak ve vesika· 
ları, muvakkat teminatlarını ve 938 
senesi için muteber bilumum nafra iş
lerine veya demiryolu inşaat işlerine 
girebileceklerine dair vekaletimizden 
verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve 
fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını mezkur kanu1ıun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatr dairesinde 
hazırlayarak 1-9-938 tarihinde saat o
na kadar numaralı makbuz mukabi -
linde inşaat dairesi eksiltme komis
yonu reisliğine tevdi etmiş olmaları 
lazımdır. (2971) 5649 

Benzin alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
S eylfıl 938 pazartesi günü saat 11 

de Ankara'da Nafia Vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun 
da ceman 4500 lira muhammen bedel
li depodan alınmak şartiyle 25000 lit
re bedlıinin yeniden eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferru . 

atı Ankara'da Nafia Vekaleti malze -
me müdürlüğünden parazır olarak a
lınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaikle aynı 
gün saat 11 de komisyonda hazır bu-
lunmaları lazımdır. (3176) 5822 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa 

Vekaleti binası tlahilinde yapılacak 
muhtelif tamirat ve tesisat işleridir. 

Keşif bedeli 6872 lira 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü

nü saat 10 da Nafıa Vekaletinde ya
pı işleri eksiltme komisyonu odasın
da açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve merbu
tatı 18 kuruş bedel mukabilinde ya
pı işleri umum müdürlüğünden alı -
nabilir . 

4 - İsteklilerin 515 lira 45 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri la-
zımdır. (3338) 6016 

· Gümrük ve t n. B. 

Elbise diktirilecek 
Gümrük ve lnhi&arlar Vekaletin

den: 

1 - Vekalet müstahdemleri için 47 
erkek 5 kadın elbisesi pazarlıkla dik
tirilecektir. 

2 - Kumaş vekaletten verilecektir. 
3 - İşin tahmin edilen bedeli 416 

lira olup muvakkat teminatı 31 lira 
20 kuruştur. 

4 - İhale 31. 8. 938 çarşamba günü 
saat 10 da vekalet binasında toplana
cak alım satım komisyonunda yapıla
caktır. 

5 - İsteklilerden, 1938 senesine 
ait unvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet 
vesikası ve nüfus tezkeresi aranacak
tır. Taliplerin adı geçen belgeleri ile 
birlikte vekalet veznesine yatıracak
ları teminat makbuzlarını da alarak 
belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (3259) 5916 

1 nşaat ve tesisat 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
ı - İdaremizin Paşabahçe fabrika-

sındaki tahammur dairesinin şartna
me ve propesi mucibince tevsii ve 
bodrumda anbar tesisi işi her ikisi 
birden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Keşif bedeli tahanunur daire
sinin 14374 lira 83 kuruş, bodrumda 
anbar tesisi işinin 707 .30 lira ki cem
an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
teminat! 1131.15 liradır. 

111 - Eksiltme 10-ıx-938 tarihine 
rasthyan cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

iV - Şartname ve projeler 75 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Ankara 
ve İzmir Başmüdürlüklerinden alına
bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin fenni evrak ve vesaikini 
ihale gününden 3 gün evveline kadar 
İnhisarlar inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca münakasaya iştirak vesi
kası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zılı ehliyet vesikası ve % 7,5 güven
me parası makbuzu veya banka mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf 
)arın eksiltme günü en geç saat 10 a 
kadar yukarda adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (5730-3335) 6012 

Okullar 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartlar1 
Siyaaal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden : 

Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey
lülde biter ve yalnız pazartesi, per
,embe günleri mesai saatlerinde ya
pılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, 1stanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük
leridir. Müracaat bir istida ile ve bu 
istidaya bağlı ilfilğıdaki evrakla ya
pılır. 

1. Lise mezuniyet ve olgunluk dip-
lomaları hüviyet cüzdanı ası11arı, 

2. 8 tane 4. 5X6 boyunda fotoğraf, 
3. Aşı kağıdı ve sıhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü-

nü aaat 8.30 da baJlar. 5813 

Millı Müdafaa Bakanlıoı 
~ - -.. 

Barometre ve termometre 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 adet barometre ve 50 adet 

termometre açık eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Barometrelerin beherine 16 li
ra, termometrelerin beherine iki lira 
fiyat tahmın edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 8. 9. 938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 67,5 liradır. Şartna

me ve nümuneler komisyonda görülür. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
rı. (3240) 5897 

Pamuk çorap ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
ı - 10.000 s;ift pamuk çorap açık 

eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li
ra olup ilk teminat parası 225 liradır. 

3 - İhalesi 29 ağustos 938 pazarte
si günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3011) 5568 

Çad1r ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

yüz yetmiş dört bin yüz elli lira olan 
yüz tane hastane ve yüz tane pansu
man çadırı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 eylül 938 cum:ı gü
nü sat 15 de Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 9957 ıira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 871 kurup. M. M. V. 
satın alma KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt. 
me saatından behemehal bir saat eve
!ine kadar Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. reisliğine vermeleri. 

(2864) 5382 

Rüzgôr alôtı alınacak 
M. M. Vek&leti Satın Alma Ko

misyonundan : 
50 adet rüzgar aleti açık eksiltme

ye konmuştur. Beherine 87,5 seksen 
yedi buçuk lira fiyat tahmin edilmiş
tir. Eksiltmesi: 14-10-938 cuma günü 
saat 11 dedir. İlk teminat: 328 lira 15 
kuruş olup şartname ve nümuneler 
komisyonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte, 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3328) 6011 

Kablo ve elektrik 

malzemesi alınacak 
Ankara M. M. Vekaleti Satın Al

ma Komisyonundan: 
1) 800 metre yeraltı kablosu ile 8 ka

lem elektrik malzemesi açık eksiltme
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelle
ri 3050 lira olup ilk teminat parası 228 
lira 75 kuruştur. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

5 - Yukarda yazılı yer altı kablo
su ile 8 kalem elektrik malzemesi 
hepsi birden bir talibe ihale edilece
ği gibi ayrı, ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. 

(2962) 5562 

Yün çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 7000 ila 10.000 çift yün çorap a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

3400 lira olup ilk teminat parası 255 
liradır. 

3) İhalesi 12 eylül 938 pazartesi gü
nü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerile ihale gün ve saatın
da M. M. V. satınalma koıı-'· J unun
da hazır bulunmaları. {3297) 6009 

~ ·-· 

lstan~ul Deniz Levazım Amirligi - ' 

Pirin~ a. ıRdliAK 
Deniz Levazım Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 29928 li

ra 50 kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
1 eylül 938 tarihine rastlayan perşem
be günü saat 11,30 da alınmak üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya konul 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 2244 lira 64 
kuruş olup şartnamesi 150 kuruş be
del mukabilinde her gün komisyon
dan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan komisyon-
başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (5365-3107) 5707 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satın Ahna Ko • 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 30481 li

ra 75 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
eylıil 938 taı:ihine rastlayan perşembe 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 2286 lira 13 
kuruş olup şartnamesi Komisyondan 
her gün 153 kuruş bedel mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline ka -
dar Kasımpaşa'da bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde ver 
meleri. (5367-3109) 5708 

Zeytin al.nacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 17.156 

lira 35 kuruş olan 98.770 kilo zeytin 
6 eylül 938 tarihine rastlayan salı gü
nü saat 11.30 da kapalı zarf usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1286 lira 
73 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komis -
yon batkanh&ına vermeleri. 

(5518-3206) 5861 

Ankara Levazım AmirliQİ 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
l - Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 

12 kuruş olan 208,000 kilo una talip 
çıkmadrğından yeniden münakasaya 
konmuştur. Şartnamesini parasız al -
mak istiyenlerin her gün Safranbolu 
P. A. satın alma komisyonuna müra
caatları. 

2 - İlk teminat mikdarı 1872 lira -
dır. İhalesi 3.9.938 cumartesi günü sa
at 11.30 dadır. Münakasaya girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla -
riyle birlikte teklif mektuplarını en az 
bir saat eve] Safranbolu belediye bina
sında toplanacak alay satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3174) 5802 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun·dan : 

1 - Kağızman garnizonu ıçın 
800,000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltme günü istekli çıkmadığından 
pazarlığa verildi. 

2 - Tahmin bedeli 20,000 lira ilk 
teminatı 1500 liradır. Pazarlık 6-8-
938 den itibaren bir ay içinde talip 
çıktığı takdirde her gün yapılabilir. 
İhalesi Karakösede As. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Şartnamesini görmek isti
yenler komisyondan alabilirler. Ta -
lipler ilk teminatlariyle ve ticaret o
dası vesikasile komisyonumuza mü -
racaat etmeleri. (3195) 6001 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Mersin garnizonundaki kıtaa

tın bir senelik ihtiyacı olan 145,000 
kilo sığır koyun ve keçi eti kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 12 eylül 938 pazartesi günü 
saat 16 da Mersin As. Ş. nin üst ka
tında As. Mahfelde A. Ş. Al. komis -
yonu tarafından yapılacaktır. Zarf -
lar aynı günde açılış saatından bir sa
at evveline kadar kabul edilir. 

2 - İstekliler aynı zarfın içindeki 
teklif kaatlarına her üç cins ete de 
fiat verecekler salahiyettar makamlar 
hangi cinsi muvafık görürse o cins 
et ihale edilecektir. 

3 - Muhammen bedeli 43,500 lira 
muvakkat teminatı 3263 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler A. 

Sa. AI. komisyonunda mevcut olan 
şartnameleri her zaman görebilirler. 

(3362) 6019 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlr 

müessesat hayvanatı için 838 ton ku
ru ot 29 ağustos 938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophane'de İstanbul Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24721 lira ilk 
teminatı 1854 lira 7 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vcsikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(3042) 5603 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı o

lan 103,400 kilo pirinç satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 5-9-938 pa -
zartesi saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 24816 lira 
ilk teminatı 1861 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö -
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 
2,3 inci maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatin
den bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Lüleburgaz tümen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3241) 5871 

ile 939 mali büdcesinin tasdik 
teakip verilmek üzere ceınan 
liralık muhammen keşif bedel 
!inde bir oto garajı inşası ka 
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 7-9-938 
müsadif çarşamba günü saa 
Kayseride kor satınalma ko 
binasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 22 
dır. Şartname ve planı her g .. 
kur komisyonda görülebileceğ 
hariçten müracaat edenler de 
mukabilinde gönderilir. 

4 - İcap eden vesikaları i 
decek olan ve kanunun tarif e 
kilde ihzar edilmiş teklif me 
rının mezkur günde saat 16 Y 
mezkur komisyon başkanlığı 
miş olması şarttır. Postada va 
cikmeler mesmu değildir. 

(3228) 

Devlet Hava Yolla ı 

Benzin satın ahna 

dürlüğünden : 
1 - İdarenin Ankara, Yeşilk 

mir, Adana ve Konya meyd 
teslim edilmek üzere (160) t 
yare (30) ton otomobil benzin 
zuhur etmediğinden yeniden 
zarf usuliyle eksiltmeye kon 
tur. 

2 - Muhammen bedel: 
Teslim yerlerine göre hesap 

mecmu muhammen bedeli 54. 

Gürgen odunu alınacak dır3 - Eksiltme 2 eylül 1938 
günü saat 11 de devlet hava 

Ankara Levazan Amirliği Satm umum müdürlük binasında yap 
Alma Komi•yonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- tır. 
esseseleri ihtiyacı olan 880 ton gür- 4 - Eksiltn:'ere gire~~klerin 
gen odununa teklif edilen fiyat pa- ~e şartnamesı~ın 4 ncu 1?1add 
halı görüldüğünden pazarlıkla eksilt-, kı vasıfları ~aız. olması laz~mdı 
mcsi 29. 8. 938 saat 12 de Ankara Lv. 5 - İsteklılerın (3954) hralı 
amirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. vakkat teminat mektupları ve 

2 - Muhammen bedeli 19800 lira belgeleriyle birlikte mukavel 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi şartnamede yazılı teslim yer 
komisyonda görülür. Kanuni vesika göre tesbit edilmiş fiyat tekli 
ve teminatla belli vakitte komisyon- havi kapalı zarfları eksiltme 
da bulunulması. (3303) 5952 dan bir saat evetine kadar Ank 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - M. M. Vekaleti ihtiyacı için 

Diyarbakır kor anbarına teslim edil
mek ve parası kor muhaaebeainden ve
rilmek üzere 45,000 kilo sade yağı ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. İhale günü 1 eylül 938 per
şembe günü saat 11 dedir. 

2 - Muhammen bedeli 38250 lira 
muvakkat teminatı 2868 lira 75 kuruş
tur. Eksiltme Diyarbakır LV. Amir
liği binasında satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. İstekliler her gün 
mesai saati dahilinde komisyona mü
racaatla şartnamesini görebilirler. İ
hale gün ve saatten bir saat evel 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde zarf 
ları komisyona vermeleri. (3119) 5716 

Garaj yaptırılacak 

Çimento fabrikası karşısında ta 
meydanındaki umum müdürlük 
sında toplanacak satın alma ko 
nuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(3153) 5 

Yulaf, ot ve sama 

ah nacak 
Atlı Spor Kulübünden [ti 

Kulüp hayvanları için 90.000 
yulaf 90.000 kilo yemlik ot 86. 
lo yataklık sapsamanı açık eksil 
ye konmuştur. 
Açık eksiltme 30. 8. 938 salı 

saat 17 de Atlıspor kulübü bina 
komisyon tarafından yapılacaktı 

İstekliler şartnameyi görmek 
re kulüp müdüriyet muhaseb 
her gün öğleden sonra müracaa 

(3314) 59 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : Zayi - Eşya nakli esnasında 

1 - Kayseride kolorduca piyade numaralı avukatlık ruhsatn 
alayı civarında gösterilecek bir ma- kaybettim. Yenisi~i çıkaracağ 
halde şartname ve planı mucibince eskisinin hükmü olmadığı ilan ol 
2250 lirası 938 mali yılı içinde ve mü-L Avukat Ulvi AlacakaptaO 
tebaki 27750 lirası da verilecek bono 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

M. Bedeli llk T. 
Kıtası Cinsi Kilo L. K. L. K. İhale T. Saat Şe 

Edirne Koyun eti 83,000 33200 00 2720 00 1-9-938 10,30: K. z. 
Hd. A. keçi veya 

sığır eti 83,000 24900 00 1867 50 .. .. " 
10,30: 

Süloğlu Koyun eti 100100 40040 00 3003 00 1-9-938 15: Kapal' 
Hd. A. sığır veya 

keçi eti 100100 30030 00 2252 25 
" " " 15 

Uzun köprü Ko. eti 28000 11200 00 840 00 2-9-938 11: 
Hd. Tb. sığır veya 

keçi eti 28000 8400 00 630 00 " .. " 
1 - Garp hudut tuğay birliklerinin senelik koyun veya sığır veya 

eti ihtiyaçları yukarda yazıldığı gibi kapalı zarf hükümlerine göre e 
meye konulmuştur. Eksiltmeye konulan bu üç cins etten yalnız 
fiat teklif edilen et ihale edilecektir. 

2 - Şartnamesini görmek isteyenler Edirne'de tuğay satın alma 
misyonuna müracaat edebilirler. İsteklilerin belli gün ve saatten bir 
evvel kanuni ve.saik teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. 

(3120) 

3 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Polatlı garnizon kıtaatının ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve temi 
yazılı olan üç kalem erzak kapalı zarf usulile münakasaya konmuş 
çıkmadığından pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İhlesi 12-9-938 
zartesi günü aaat 15 de yapılacaktır. 

2 - Şartname ve mukavelenameyi görmek isteyen taliplerin her 
öğleden sonra askeri satınalma komisyonuna müracaatları. (3320) 
Erzakın cinsi Mikdarı Teminatı İhale günü 

Arpa 
Un 
Kuru ot 

220 Ton 
60 

270 " 
" 

660 
507 
477 

12-9-938 pazartesi 

" " Jt ,, 

H " n .. 
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ret odasına kayıtlı olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 3 üncü 
maddede yazılı saatten bir saat evve
line kadar C. Halk Partisine getirile
rek komisyon reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının 3 ün
cü maddede yazılı gün ve saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış bulunmaı;ı 
lazım gelir. Postada vaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başl<a aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 

6 - Nafıa vekaletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ğı işlere ait bonservisi ve ticaret oda-

Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 13-10-938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 

Muhtelif elektrik malzemesi ahnacak 
Karaman Belediyesinden : 

taJ Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Kayseri Belediyesinden ı 

Şartname 1 lira 30 kuruş mukabi -
linde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1950) li
rayı havi teklif mektuplarım mezkQr 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-

Aşağıda yazrlı elektrik malzemesi gümrük masrafı belediyemize aid 
olmak ve Mersin gümrüğünde teslim ahnmak üzere açık eksiltme suretile 
29-8-938 pazartesi günü saat 11-30 belediye encümeninde ihale edilecek
tir. Muhammen bedeli 1050 lira, teminat akçesi 78,75 liradır. . 1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse

~ıde yeniden yapılacak olan mezbaha 
ınşaatıdır. Muhammen keşif bedeli 
(100.471 ,43) liradır. 

j 2 - İş vahit fiyat üzerinden veri-
bt' lecektir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rak ve saire aşağıda yazılıdır. 

A - Eksiltme §artnamesi, 
Jet B - Eksiltme ıartnamesine ek şart-

Jıt narne. 

sı vesikası. (3348) 6018 

· ~skert , Fabrikalar · 

370 Ton elektirolit tutya ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

misyona müracaatları. (3292) 6007 

1000 Ton Elektrolit bakır 
ah nacak 

İsteklilerin Karaman belediye riyasetine müracaatları. (5326-3086) 
Mikdarı Cinsi Evsafı 

560 metre 

4000 
1500 " .. 

30 adet 

Yer altı kablosu Yüksek tevettürlü 3 X l0 M/2 6300 Volt 
için 

10 onluk çıplak bakır. tel 
6 altılık ,. ,, .. 

Sokak lambası armatörü ile komple 
565t. 

a f( C - Mukavele projesi. 
ki D - Bayındırlık işleri genel şart-

7 - ŞERAİTİ TEDİYE - Müte
ahhidin evrakı keşfiye plan ve proje
ye göre tahakkuk edecek olan istih
kakı !ş Banltaın Ordu şubesinden tes
viye olunur. Bu istihkakın miadrnda 
tediyesini lş Bankası Ordu şubesi te
keffül ve kabul eder. İcabında talip
lere kabulünü mutazammın mektup 

Tahmin edil~n bedeli (62.900) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürfüğü 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 mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

Aa.keri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğü Satın Alma Koınisyonundan : 

Yulaf alınacak 
C - Fenni şartname. 
D - Keşif evrakı. narnesi. 

5561 E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelleri 

Ve metraj cetvelleri. 
G - Proje ve sair evraklar. 
lstiyenler bu işe ait olan projeler

le Şartnameler keşifname ve saireyi 

verilebilir. (5521-3207) 5831 

Elektrik tesisatı 

Çankırı Belediye Riyasetinden: 

rı. (3140) 5796 

Tahmin edilen bedeli (600.000) li
ra olan 1000 ton elektrolit bakır as . 
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 12-
10-938 çarşamba günü saat 15 de ka
palı zarfla ihale edilecektir. 

Karacabey Merinos Yeti§tirme 
Çiftliği Müdürlüğünden : 

Merinos yetiştirme çiftliği hayva
natı ihtiyacı için (600.000) altı yüz 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

E - Projeler. 
lstiyenler proje ve şartnameleri 

Mudanya belediyesile İstanbul'da 
Galata'da; Assikürasyoni jenerali ha
nında elektrik mühendisi Hasan Ha
let Işıkpınardan görebilirler. 

J l<ayseri belediyesinden 15 lira bedel 
C'1 rnukabilinde alabilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira elli yedi kuruştur. 

Çankırı belediyesinin 14500 lira be
deli keşifli ele«trik tesisac;ndan bir 
adet lokomobil "e mo•ıtaj kısmı ka
palı zarf usuliy1~ rr.ünakasayl konul
muştur. 

Nakliye koıum hayvam ahnacak 

Şartname 30 lira mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (27.750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkur günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 

İhale 7 eylfıl 938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 da çiftlik mer
kezinde yapılacaktır. 

4 - 9.8.938 den itibaren ihaleye ko
nulmuş olan bu işin ihalesi kırk beş 
gün sonra yani 22-9.938 perşembe gü
nü saat on birde Mudanya belediye 
encümeninde yapılacaktır. 5 - Eksiltme kararı 12-:J-938 tari

öY hine rastlayan pazartesi günü saat 12 
1 de yapılacaktır. 

rı . ~ - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
ı ı~ın şimdiye kadar elli bin liralık bir 
ld hına işi yapmış olduklarına dair ba -
ulf :Yındırlık vekaletinden ehliyet vesi -

1 - ihalesi 9 eylUl 938 cuma günü 
saat 16,30 da Çankırı belediye encü
meni huzuriyle yapılacaktır. 

Askeri fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı evsafta olmak üze
re bir çift nakliye koşum hayvanı a-
lmacaktır. 

1 - Beygirler yerli olacaktır. 
2 - V cteriner muayenesinde ta· 

müssıhha bulunması şarttır. 

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

müracaatları. {3291) 6006 

Demir boru alınaca k 

Yulafın beher kilosuna dört kuruş 
seksen santim muhammen kıymet 
takdir edilmiştir. 

Muvakkat teminat miktarı (2160) 
iki bin yüz altmış liradır. 

İsteklilerin ihale günü saat dokuza 
\ ·adar mektuplarını 2490 sayılı kanun 

i.ikümleri dahilinde komisyona tev-kası ve cari senenin ticaret odası ve
sikası ibraz etmeleri ve inşaatın de
Varnı müddetince bir mühendis veya 
rniınar ve yahut bir fen memuru kul
lanacaklardır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
~ılı gün ve saatten iki saat evvel be
lediye encümen riyasetine makbuz 
lllukabilinde verilecektir. Posta ile 
~Önderilecek mektupların ihale saa
tı~den nihayet iki saat evvelinde gel
rnış olması şarttır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

2 - İsteklilerin keşif bedelinin 
yüzde yedi buçuğu olan (1087) lira 
(50) kuruş teminatı muvakkatc akçe
sinin ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 
maddesinde yazılı olduğu üzere la
zım olan vesaiki ve teklif mektup
larını ihale saatmdan evel encümene 
vermeleri lazımdır. 

3 - Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve lstanbulda Zindan 
kapıda 62 No. (Telefon 21323 İstan
bul) Alçı mağaza sahibi Kivork Ma
nukyandan meccanen alınabilir. 

4 - Yükseklikleri 1,42 den aşağı 
olmıyacaktır. 

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

Seyhan Osmaniye Belediyesin -
den : 

' 1i etmeleri, şartnamesini görmek is
tiyenler Ankara, İstanbul, Bursa ve
teriner müdürlükleriyle çiftlik mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1781 liralık teminat akçe
sini, veya muteber bir banka mektu
bunu ihale günü ihale saatından bir 
saat evvel belediye veznesine yatıra
rak makbuz alıp ihaleye bu makbuzla 
girmesi ve müteahhitlik vesikasile 
mali vaziyeti hakkında ticaret odasın
dan alınan vesikayı ve işin ehli oldu
ğuna dair nafıa vekaletinin ehliyet 
vesikasını göstermesi şart Qlduğu gi
bi eksiltme ve ihalede 2490 sayıh ka-

{3069) 5697 

i~me suyu projesi tanzimi 
5864 Antalya Belediyesinden : 

Sinema binası yapfınlacak 

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

500 Ton Ferro mangan ahnacak 
Aakeri fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisycnundan : 

Belediye parkının drvarlarında kul
lanılmak üzere 1-1 I~ inş kalınlığında 
galvanizsiz 500 metre demir borunun 
beher metresini 50 kuruştan satmak 
istiyenlerin belediyemize müracaat 
etmeleri ilan olunur. 5934 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Hozat Malmüdürlüğünden : 

{5572/3232) 

Kapat. zarf usulile 
eksi ltme i lô nı 

5913 

Amaaya Belediye Reisliğinden: 

nun hükümleri caridir. 5728 

Su tesisatı plônı 

Karaman Belediye Reisliğinden: 

_ Erzurum imar Birliği Ba§kanh
Rllldan : 

1. - Eksiltmeye konulmuş: Antal
ya şehri içme su projesi tanzimi, ke
şif bedeli 7 .500.- liradır. 

2. - Eksiltme 2-9-938 tarihine rast
layan cuma günü saat 11 de Antalya 
belediyesinde kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli {95.000) lira 
olan 500 ton ferro manğan askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 12-10-938 çar
şamba günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (6.000) lirayı havi teklif mek -
tuplarmı mezkur günde saat 10.30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

1 - Talip çıkmadığından dolayı ek
siltmiye konulan iş Hozat kazası hü
kümet konağı inşaatıdır. Bu işin ke -
şif bedeli 35618 lira 74 kuruştur. 

1 - Amasya belediyesi elektrik 
santralına ilaveten konulacak olan 
60-70, 80 beygirlik buhar Jokomobili 
ve elli kilovat amperlik altarnatör ve 
tek levhalı tevzi tablosu ve bunların 
teferruatı ile montajları kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Evvelce açık eksiltmeye konulup 
ihalesi geri kalan kasabamıza takri
ben sekiz kilometre mesafeden 150 
m/m font boru ile mevcut tesisata 
bağlanacak olan menba suyunun plan 
proje ve fenni şartnamesi yaptırıl • 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 29-8-938 pazartesi günü 
saat 11 de belediye encümeninde ya
pılacaktır. Talip olanların su müte
hasısı olduklarına dair veaaikle fiatlt 
teklif mektupları üzerinden teminat 
akçeleriyle müracaatları. (5325-3085) 

. Erzurumda yapılacak olan sinema 
h~nasının kargir inşaatının yirmi beş 
~ın liralık inşaat kısmı vahidi .fiyat 
Uzerinden kapalr zarf usulile eksilt-

7' meye konulmuştur. 
.. Eksiltme 7 eylül 938 çarşamba gü

nu saat on altıda belediye başkanlık 
0dasında tesekkül eden imar birliği 
koınisyonunda yapılacaktır. İstekli -
ler teklif mektupları ve ticaret odası 
~esikasr ve bin sekiz yilz yetmiş beş 
lırahk muvakkat teminat mektubu 
'icya makbuzu ve Nafıa Vekaletinden 
1?3~ takvim yılında alınm:ş müt:.a~~ 
hıthk veaikasiyle birlikte ıhale gunu 
saat on beşe kadar !mar birliği komis
:Yonu başkanlığına vermeleri ve bu 
Zarfların iyice mühiir mumu ile kapa· 
tılınıı olmaları lazımdır. Keşif ve 
Şartnanıeleri her gün İmar Birliği 
li'en heyetinde görülebilir. (3243) 

5872 

Münakasa temdidi 
Bitlis Belediyesinden : 
Nafıa Vekaletinin tasdikine arze

dilen projeye göre ı. 10. 20. 30 hazi
ran tarihli Ulus ve Son Posta gaze
telerinde çıkan ilanlarda gösteril:n 
~3200 liralık elektrik işlerine 45 gun 
ıçinde kapalı zarfla talip çıkmadığı~
dan 2. 8. 938 gününden itibaren bır 
ay ınüddetle pazarlıkla yaptırılması
na karar verildiği ilan olunur. 

(5697/3311) 5954 

Halkevi binası yapllnlacak 
l _Ordu C. H. P. llyönkuru l Başkan
ıgrndan : 

1 - Orduda yeniden yapılaca~ 
lialkevi binasının (25000) lira bedelı 
k.e!lifli biı:inci kısım inşaatına aid ek
Sıltnıe işi şeraiti tediye noktası~~an 
~ı değişiklikler zuhur etmesi uze-
rı T d ne aşağıda yazılı şartlar dahı ın .. e 
S-~-938 tarihinden itibaren 29 gun 
~\İ.ddetıe ve kapalı zarf usuliyle ye
tııdcn eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak aşağıdadır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
n - Mukavele ve proje 

. C - Nafıa işleri umumi şartname· 
Ilı 

fe~ .- Yapı işlerine aid umumi ve 
Enı Şartname 
1" - Hususi ve fenni şartna;ne 

ltroki Evrakı keşfiye ve plan ve 

ra~steklilere bu evrak bedelsiz ~la
d C. H. P. Ilyönkurul başkanlıgın· 

an Verilir. 

sa:· - Eksiltme 5-9-938 tarihine nıU
l> 1 ~ pazartesi günü at 11 de Ordu 
artı İlyönkurulunda yapılacaktır. 

r 4 --: Eksiltmeye girebilmek içi~ ta· 
c1f lerın yüzde yedi buçuk nisbetınde 

875) liralık muvakkat teminatı ve 
!eltlif tnektuplariyle beraber ve 249o 
f~kYılı kanunun 32 inci maddesine tev· 

1 an · 
5 _ vern:eleri şarttır. 

İ§leri . Talıplerin (15000) liralık ~apı 
tind nı Yaptığına dair Nafıa Vekal~
ııı ~n ahnmış vesika ile 938 senesı-
~ aıd rnüte ı ve tica-

rı. {3293) 6008 

300 Ton eleklrolif tutya alınacak 

2 - Bu işe ait §artnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelat projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi, 
D - H ususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli, 

2 - Keşif bedeli on üç bin yüz li-
radır. 

3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Fenni şartname 
B) Keşifname 5655 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Mukavelename 
E) Planlar 
4 - Arzu edenlere bu evrak Amas-

ya belediyesinden parasız olarak 
gönderilir. 

Mütehassıs aranıyor 

3. - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, Nafıa Vekaletin 
den içme su projelerinin hazırlana

cağına dair talimatname hususi fen
ni şartname ve ilişik resmi Antalya 
belediyesinden parasız alabilirler. Ek 
siltmeye girebilmek için isteklilerin 
825.- liralık kati teminat vermesi, 
150 bin liralık keşif bedeli tutarı o
lan bir içme su projesi laakal 4 adet 
içme su projesi yapmış bulunması. 

4. - İsteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Antalya belediye 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. Postada vaki olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (3146) 5724 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

F - Keşif ve genel §artnameai. 
lstiyenlerin 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. 

5 - Eksiltme 1 teşrinievel 1938 ta
rihine rastlıyan cumartesi günü saat 
on birde Amasya belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

Baraj yaptığına dair vesi
kası olan bir baraj mütehaı
sıaına ihtiyaç vardır. Müte
hassıs bir toprak baraj itin
de çalışacaktır. Alakadarla
rın (15) gün zarfında tahri
ri müracaatlarını Ankara 
posta kutusu 87 ye şifahi 
müracaatlarını Ankara Ana
fartalar Emek apartımanı 2 
numaraya yapmaları. 6000 

Elektrik tesisah 
Çankırı Belediye Riyasetinden: 
Çankırı belediyesinin (8380) lıra 

bedeli kesifli elektrik tesisatından 
makine v; malzeme kısmı kapaı zarf 
usuliyle münakasaya konulmu~.tu.:· 

1 - !halesi 9. 9. 938 cuma gunu sa
at 16,30 da Çankırı belediye encüme-
ni huzuriyle yapılacaktı~. . . 

2 - İsteklilerin keşıf bedelının 
yüzde yedi buçuğu olan (627) lira 
elli kuruş teminat akçasınm ve 2490 
sayılı kanunun 10 uncu maddesinde 
yazılı olduğu üzere lazım ~lan vesa
iki ve teklif mektuplarını ıhale saa
trndan .:vel encümene vermeleri la-

zrmdır. 

3 _ Proje ve şartnameler Çankırı 
belediyesinden ve lstanbul'da Zindan 

k da 62 No. (Telefon 21323) İstan-
apı h.b. K. k M b 1 Alçı mağaza sa ı ı ıvor a-

Tahmin edilen bedeli (90.000) lira 
olan 300 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 12-10-938 
çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 50 kuruş mukabi -

linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5750) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkQr gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3290) 6005 

10 Ton nikel a lınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 

n~kyandan alınabilir. 
(3070) 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 
olan 10 ton Nikel Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 13-10-938 perşembe gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1500) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 

5698 saat 14 e kadar komisyona vermele

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve -
saikle mezkllr gün ve saatte komisyo· 

Antalya Vilayetinden : ııa müraccı~, ıarı. (3289) 

1 _ Eksiltmeye konan iş: Antal-

ya mem1e;cet hastanesiki~inci kısımı 15 Ton Ferro volfram ahnacak 
(31,881) lira 53 kur~ş!u ınşaat; eve -
ki inşaatın bakiyesıdır. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır: 
A) Eksiltme şartn.a~esı, 
BJ Mukavele proJesı 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

nıesi. 
D) Hususi şartname 
E) Keşif evrakı 
G) Proje 
lstiyenler bu şartnamcıerıe c:vra'\n 

5 
lira mukabilinde Antalya Nafıa 

1 
.. düdüğünden alabilirler. 

rn~ _Eksiltme 10 eylill 938 cumarte
. ünü saat 11 de vilayet makamın -

sı g l d . " .. d d toplanacak o an aımı encumen e 
a lacaktır. Teklif mektupları 2490 

yapılı ırnııunun 32 inci maddesindeki 

::::fat dairesinde o gün saat 11 e ka
d verilmiş olmalıdır. 
a~ _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
ve 5 _ Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 2391 lira 15 kuruşluk mu-

Askeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğü Satın. Almc- Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (75.000) lira 
olan 15 ton ferro volfram Askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 13-10-938 per
şembe günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 
75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5.000) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkOr günde saat 10,30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi· 
!erinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kfu- gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. {3288) 6003 

200 Ton Ferro silisyum ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 

olan 200 ton ferro Silisyum Askeri 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek için istek -
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 vesikası. 

B - Bir taahhütte en az 20000 lira· 
lık bina ve sair inşaat yapmış olduğu
na dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı saatten bir saat eveline kadar Ho
zat malmüdürlüğü dairesine eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması dış zarfın mühür 
mumiyle iyice kapnmış olması lazım· 
dır. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 5903 

Hükumet konağı yaphrılacak 

Tuzluca llçebaylığmdan : 

1 - Tuzluca kazasında yeniden ya
pılacak 28658,75 lira bedeli keşifli 
hükümet konağı inşaatı kapalı zarf 
usuliyle ihaleye konmuştur. 

2 - Dosyasındaki proje, keşif, sil
silei fiyat, fenni şartname, hususi 
şartname, eksiltme şartnamesi, muka
vele projesi ve bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi Kars Naha direktör
lüğünde ve Tuzluca mal müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 2149,40 li
radır. 

4 - Taliplerin nafıa 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 yapxlacakt!t. 

6 - Taliplerin 2490 No.lu kanu
nun tarifatt dahilinde hazırlıyacak
ları kapalı zarfları komisyon riyase
tine saat 11 e kadar vermit olmaları 
lazımdır. Postada vuku bulacak ge
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilan 
olunur. .(5698/'.3312) 'i955 

6 - Muvakkat teminat dokuz yüz 
seksen iki buçuk liradır. Eksiltmeye 
girmek istiyenlerin bu meblağı, bele
diye veznesine yatırmaları veya 2490 
No.Iu eksiltme, artırma ve ihale ka
nununa tevfikan banka mektubu veya 
sai rteminat göstermeleri ve şimdiye 
kadar bu gibi işler yaptıklarım ve 
bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir ve kanunun tarifine uygun 
vesika ibraz eylemeleri ve bunlar 
bir şirketi temsil ediyorsa musaddak •••••••••••••••~· 
vekaletname ve mukayyet bulunduk-
ları ticaret odasından son tarihli bir 
vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları beşinci 
maddede yazılı saatten bir saat evel 
belediye dairesine getirilerek mak
buz mukabilinde belediye reisliğine 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet mezkur saate 
kadar gelmiş ve dış zarfının mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 2490 No.lu 
kanunun tarifatına tamamiyle uygun 
olarak hazırlanmış olmalıdrr. 5710 

Elekt rik tesisatı 
Mudanya Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: Mudan
ya'da mevcut elektrik tesisatına ila
veten 110 beygir kuvvetinde bir loko· 
mobil ile buna aid teferruatı mihani
kiye ve inşaiyedir ve eksiltme kapa
lı zarf usulile yapllacaktır. 

2 - Keşif bedeli 23707 yirmi üç bin 
yedi yüz yedi liradır. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunl,.rdır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 

Ankara Defterdarhğı 

Memur ah nacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Defterdarlık varidat servisinde 

münhal olan 16 lira asli maaşlı vari
dat memur muavinliği için memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki ev 
safı haiz bulunan lise mezunları ara
sında 26-8-938 cuma günü saat 10 da 
müsabaka imtihanı yapılacağından ta
liplerin evrakı müsbiteleriyle müra
caatları. 

(3332) 5993 

Bir memur alınaco~ 
Ankara Defterdarlığından : 

Defterdarlık muhakemat müdürlü
ğünde münhal bulunan 70 lira ücret
li bir memuriyete imtihanla orta veya 
daha yüksek tahsili haiz bir memur 
alınacaktır. 

İsteklilerin 29-8-938 pazartesi gi.inü 
j saat 9 da defterdarlığa müracaatları. 

-----J. (3343) 6017 

Satılık evli Bağ 
Ankara Defterdarlığından : 

Mevkii Cinsi Kapu Miktarı Muhammen bedeli. 
N o. M2. Lira K. 

Ayrancı Evli bağ 128 4871 700 00 

Dıpozıto 

Lira K. 

52 50 

Hududu: Şarkan ayrancı oğlu şimalen Lütfiye garben Hacı Hasan '-
nuben Muhtar Orer. 

1 - Yukarda cinı ve evsafı muharrer evli bağ açık artırma suretiyle 
satılıktır. 

2 - İhale bedeli nakden ve peşinen ödenecektir. 
3 - Artırma defterdarlıkta müteşekkil satış komisyonunda 31-8-938 

çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. (3037) S629 
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Baı ve diı ağrısı iztirabların 
en müthişidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRİP İN 
Bütün ağrı. sızı ve 

sancıları keser 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaşe alınabilir. 

ismine dikkat taklitlerinden sakınınız. 5446 

Cereyan kesilecek Tı 
Ankara Elektrik Şirketinden · 
Yapılması mecburi bir ameliye için ağustosun 28 inci 

pazar günü sabah saat 4,30 dan saat 1 O a kadar Müdafaai 
Hukuk caddesi üzerinde, Atıfbey mahallesi, Keçiören ve 
Etlik semtlerinde elektrik cereyanının kesileceğini sayın 
abonelerimize ilan ederiz. 5994 

Haslahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 5560 

Lokanta ve Gazinocular1n 

nazarı dikkatine ! 
fabrikam11ın BAŞKURT markalı 

yerli m.amulahmızı görmeden : ÇA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım-

lanntu almay1n11. 
Bütiin mallarımız hem kalite itibarile 

c\ vrupamnkinden daha yüksek ve hem 
Je fi atça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sa tıs merkezi: SiimeT Bank Yerli MalJar Pazarı 

1 ............. - ............. --........................ - ............................. , 
iSOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARI 
i Ekseriyetle çocuklann bağırsaklarına yapı§arak kanlarını emmek f 
i suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar il 

i Haumsızhğa, Kansuhğa ve bir (Ok Hastalıklara 
İ sebeb olurlar, Ekseriyetle karın şişmeleri, burun ve makad 
i kaşınmaları, ishal, oburluk, salya akması. baş dönmesi ve i 
il daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk- İ 

lara verilmesi pek kolay olan J 
• ı 

! smet .. ı:nntonin Bisküiti ıl • "lmısy.., 

ı
• dir. Kutuların içinde sucn bcd~mali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza-

nede fiatı 20 kuruştur. y5000 lıt-<;MET) ismine DİKKAT. 5511 
'ii yapı- j i ........................................... '-........................................ ........ 

m 
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Demiryolları 
Muhtelif binalar yıkhnlacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Haydarpaşa'da eski istasyon bina

sı ve rejisörlük binası ile vagon gara
jının yıkılması ve yıkılan bina malze
me:.inin yıkıcı tarafından alınması işi 
5.000 lira muhammen bedelle artırma
ya konulmuştur. 
Artırma 12 eylül 938 tarihine rast

layan pazartesi günü saat 11 de gar 
binası dahilinde birinci işletme ko -
misyonunca yapılacaktır. lstekli1er 
şartname ve mukavelesinde yazılı mu 
vakkat teminat ve 2490 numaralı ka
nun ve 1-7-937 tarih 3645 numaralı 

resmi gazetede ilan edilmiş olan tali
matnamede yazılı vesaik ile teklif 
mektuplarının artırma günü saat ona 
kadar komisyon reisliğine verilmiş ol
maları lazımdır. 1stekli1er bu işe aid 
şartname ve mukavele projesini pa
rasız olarak Haydarpaşa yol baş mü
fettişliğinden alabilirler. (5809-3364) 

6020 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Adana l~let

mesinden : 

Ceyhan civarında kilometre 408-412 
arasındaki taş ocağından beher met
re mik'abı 180 kuruştan 19000 metre 
mik'abı balast ihzarı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 15.9. 
938 perşembe günü saat 10 da Adana
da işletme binasında yapılacaktır. 

Buna dair olan şartname ve muka· 
vele projeleri 171 kuruş bedeli muka
bilinde Haydarpaşa, Kayseri, Anka
ra, Malatya. ve Adana veznelerimiz -
den alınabilir. Muvakkat teminat pa
rası 2565 liradır. 

İsteklilerin 2490 numaralı kanun 
mucibince lazım olan ve yeni sene ti
caret odası vesikasiyle idaremiz vez
nelerine yatırılan muvakkat teminat 
makbuzu veya nümunesine uygun 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını eksiltme saatından bir 
saat eveline kadar komisyon reisliği-
ne vermiş olmaları. 6025 

Kum kurutma lesisah 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 14.000 lira olan 

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

Bu işe girmek istiycnlcrin 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 fesi sah 
D. DemiTyolları Satın Alına 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 lii.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
pa~a·da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3276) 5943 

Lôstik fren ve şofaj 
hortum lan 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 17 500 lira olan 
8 kalem lastik fren ve şofaj hortumla -
rı 7-10-938 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,50 
liralık 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. (3199) 5886 
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İmtiyaz Sahibi 
Nurettin KD.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basnnevi : ANKARA 

İnhisarlarda yeni bir tenzilqt daha 

Avcılara • 
1 

Av Saçması fiyatı indiriliyor 

1 Eylül 938 tarihinden itibaren 938 - 939 av mevsimi 
için av saçma ve kurşununun kilosunun fiyatı 

( 40 ) 
kuruşa indirilmiştir. Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayi· 

lere verilecek saçma ve kurşunlar1n depolarımızdan mahallerine 

kadar nakliye masrafları da idaremizce temin edileceğinden bayi-

ler, memleketin her tarafında, av saçma ve kurşununun bir 

kiloluk kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutusunu 

20 kuruşa satacaklardır. 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına haber verilmesi gerektir. 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak isteyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 

sarfedecekleri-ni birer posta kartı ile 

( İnhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi ) 

adresine bildirmeleri rica olunur. 6023 

Halkevinde pazarltkla yaptınlacak tamirat 

Halkevi başkanlığından : 
Pencerelere vasistas tertibatı tiyatro salonundaki sabit 

koltukların zemine raptı ve sandalya, koltuk, ahşap lam
bri cila itleri, kalorifer kazanlarının yıkanması, kalorifer 
borularının izolasyonu yaptırılacak ve yeniden su teshin 
kazanı alınacaktır. 

Bina yağmur sularının ana kanala bağlanması için dre
naj yaptırılacaktır. Bu işlere talip olanların izahat almak 
üzere her gün daire müdürlüğüne müracaatları. 

Kati pazarlık 1-9-938 saat 17 • 6022 

Çünkü vücudunuzda 
lüzumsuz yağ topla
nıyor. Ve rahatsız 

oluyorsunuz. Mun
tazaman tesiri kolay 
ve tabii olan MA
ZON alınız. Aynı za-

manda varsa 
KABIZLICI İZALE 

eder. MİDE ve bağır
saklarınız; karaciğer
leriniz daha munta
zam işliyecek HA
ZIMSIZLIK ve EK-

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!::. = -

SlLlC'.it gidererek 
vücudunuzda ferahlık 
hissedecek; iştihanız 
ve sihatiniz düzelecek 
ve daima neşeli ve 

zinde olacaksınız. 

------
-------

TÜRK HAVA KURUMU 
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 kişiyi zengin eden bu piyango· _ -- ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... := --
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- --ME.YVATUZ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE ..llllllL BU GECE -

AMERİKA'NIN KURTULUŞU - -- CE7.AİR BATAKHANELERİ -Baş Rolde: G. O'BRİEN - - Baı Rolde: J. GABİN - -- -
Gündüz iki mm birden - - Gündüz iki film birden - -- - 1 - CEZAİR 1 - MAVİ TUNA - - BATAKHANELERi - -- - 2 - ATEŞ TABURU 2- LA GARSON - --Seanslar: - -- - Baş Rolde: JACK HOLT -2.30 - 5.45 - Gece 21 de -.11111r Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 

Bu gün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

H i N T M E Z A R 1 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

·---------- --------


