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İdare müdürlüğü 1061 

AD 1M1 Z AN Q t l M 1'ZD1 s::t. Tafsilat 3.iincii sayf.amızdmhr 
Atölye 1064 

Celôl Bayar'ın Elazığ' da tetkikleri 

Başvekilimiz, manevraların 
saf balarını takip eltiler 

Celôl Bayar, Ankara üzerinden 
İstanbul 10 hareket ediyor 

Elazığ, 26 a.a. -
Dün gece Başba
kan Ela.ı:ığ'da u -
rnumi müfettiş ta
rafından misafir e· 
dilmiştir. Gece şe
refine verilen zi
yafette, Fevzi Çak
nıak, M. M. Vekili 
General Kazım Ö
zalp,orgeneral Fah
rettin Altay, kor -
general İzzettin, u
mumi müfettiş A· 
bidin Özmen ve ci
var vilayetler vali -

sonra şehir içinde b 
muhtelif ziyaret ve Antalya me usu T aylur Sökmen 
tetkiklerde ve ak-
şam da ordu ta
rafından şerefleri -
ne verilen ziyafet
te hazır bulunmuş
tur. 

Başvekil M. M. 
Vekili Kazım Öz
alp ile birlikte, sa
at 11 treniyle ve 
Ankara üzerinden 
İstanbul'a hareket 
edecektir. 

leri hazır bulun - EIM:ığ'ın um umi görünüşü 

Celfil Bayar, E
lazığ'da, pek eski -
den kalmış olan 

hastane yerine 200 yataklı yeni bir hastanenin yapıl· 
masmı emretmiştir. Bundan başka kendisi, trahom ile 
mücadele edecek bir hastane yapılmasını ve bunun 
için muktazi 50 bin lira verilmesini vadetmiştir. 

rnuşlardır. . . 
Başbakan bu sabah manevra sahasına gıtmış ve pek 

nıuvaffakiyetle devam eden manevra safhalarını ta· 

kip etmiştir. ~l d 
B bak ·· en Manevra sahasından avdet eden aş an, og e 

Bugün Kemah'tayız 

yarın Erzurum' da ... 
Nasuhi BAYDAR 

O_s. gün evci gazetelerde intİ§ar 
eden bir telgraf Sıvas- Erzurum de· 
nıiryolunun K~ah'a vannıı oldu
iunu haber verdi. 

Kemah, yanık türk~leriyl~ .türk 
folkloruna kadar ginnıı tanhı de
ieri baıka herhangi bir gazete oku
Yucuau bakmımdan bu yol üzerinde 
diğerleri gibi bir merhale~ir .. Fak~t, 
oraları bilenler Çürek, Dnrrık, rm
gi.n, Atma boğazları geçile~ek Ke
'hlah'a eriıilmi§ olmasında hır zafer 
ini.nası ararlarsa ancak haklı·dırlar. 

Bir mütehassısın raporundan ay
nen aldığımız fU parçalan okuyu· 
nuz: ' 

"Çürek boğazı Divriği ile güz~r: 
Bôh arasında adeta çelik bir set gıbı 
durmakta ve sarp boğazların en çe
tinlerinden biri aayılmaktadır. Ü
zerinden yaya geçilemiyecek J.ı.adar 
dik ve çelik gibi sert kal~er ta • 
bahalarından te§ekkül etmı§ olan 
bu boğaz.ın hartasının alınması ve 
Yol kaz.ıldarının çakılması İ§leri çok 
heyecanlı çalışmaları ve çok muha • 
taralı mesaha amelivelerine sahne 
olmuıtur.,, 

"Fennin amansız. kudreti korkunç 
Pirıgıin boğazını da sayısız yarm~
lar ve müteaddit tünellerle delık 

Ankara bütün Avrupa'yı 
yakınşark'a bağhyan bir 

muhabere merke ·oluyor 
Türkiye ile Hatay ve Suriye telefon 

muhaberesi yakında başlıyor 

Fransız murahhası ile mukavele imza edilirken 

Suriye'de, muhabere ve isti.hbarat -
işlerini idare etmekte ol?n _Surıye or
dusuna men up fransız ıst~hbarat s_u-
bayı albay Kursian şehrimıze gelmış· 

Çekoslovak 

Hatay' do 

Tayfur Sökmen'e 
yapılan candan 

kabul resmi 
Antakya, 26 a.a. - Tayfur Sökmen, 

dün sabah llatay'a gelmiş ve Payas'tan 
itibaren güzergah üstünde bütün hal
kın samimi tezahüratı arasında An
takya'ya muvasaHit etmiştir. Öğleden 
sonra Halk Partisine gidilmiş ve biHi.
hare fransız hükümeti mümessili zi
yaret edilmiştir. Hemen akabinde bu 
ziyaret fransı.ı: mümessili tarafından i
ade olunmuştur. Hatay halkı ve Halk 
Partisi, Tayfur Sökmen'e çok samimi 
ve candan resmi kabul yapmıştır Al
bay Kole ile temas, çok güzel bir hava 
içinde cereyan etmiştir. 

Afyon' da 
bayram 

26 Ağustostaki yüksek 

kumanda mevkii halk 

tarafından ziyaret edildi 
Afyonkarahisar, 26 (Hususi muha

birimiz bildiriyor) - 16 yıl önce bu
gün 26 ağustos, Kocatepe'de Büyük 
Ata'mı.ı:ın "ordular ileri,. emrini ve
rerek tarihin seyrini değiştirdikleri 

kutsal kumanda mevkii, başta Afyon 
valisi olduğu halde yüzlerce halk ta -
rafından ziyaret edildi. 

Valimiz söylediği nutkunda müta
reke senelerinden başlıyarak Ulu Ha
Hiskarımızın yarattığı harikaları can
landırdı. Ve cümhuriyetin feyizli ve -
rimlerini saydı. Bundan sonra Koca -

(Sonu 4. üncü sayfada) 

meselesinde 

deıik etmiıtir. . 
" ..• Uçurumlariyle ileri gidılmez., 

dik yamaçlariyle yukarı çıkılmaz, 
aıaiı bakılmaz:., baıka tarafa ~ap~l
nıa.ı; sanılan bu boğaz. dahi ez:ılmış, 
Parçala11mıf, istenilen ıekle sokul
muıtur.n 

tir. . 
Albay Kursian, iki gündenberı p~s-

ta, telgraf umum müdürlüğünde Tur
kiye ile Suriye arasında başlama~ı 
tekarrür eden telefon muhaberelerı 

.. kerelcrinde fransız murahhası 
muza n·· p T T 
olarak bulunmaktadır. un . • . 
umum müdürlüğiınde yapılandson t~~-

İngiltere hükümeti, kati 
hareket şeklini çiziyor 

~ ''Güzergahın dolaştığı At~~- ~o~ 
Bazı Ürpertici, ürkütücü gorunu§U 
ile güzergôha geçit vermiyecek ~~-Y; 
llUsurıu yaşatmııtır. Fakat on or 
kilometre uzunluğunda olan bu ge
çit dahi nihayet fennin kanunlarına 
boyurı cğmiye mecbur kaim.ıştır. Bu 
b v l ·· rınde an-ogazları yar an su ar uze . . 
cak aallarla nakliyat yapılabılmı§ 
ve len heyetleri de yarların, u~u: 

. d k" t tkiklerını rumfarın eteklerın e ı e .
1 Kene bu sallar vasıtasiyle ,_·apabı -

tnİ§lerdir. 
"Atma boğazında iki tarafın ka • 
l dik ola.Va ıh yamaçları tamamen 

rak 300 metreye kadar yükselmekte 
Ve boğazın bazı kısımları 20 metre-
ye kadar daralmaktadır. l 

"Bu b v d 40 metre uzun u-
v ogaz a . k k 
cunda düz bir geçit bulabılme ço_ 
müşkül olmu., bu kadar kısa bır 

'S' • · ·· defa mesafeye atlıyabilmek ıçın uç . . 
aağa ve 30fo ııapmak, aşağıya ınıp 

· ı kartı· Ytıharıya çıkmak z.aruretıy e 
lafılmıf, nihayet büyük emekler ~e 
ledcıkôrlıklar mukabilinde b 1 r 
- t . ı·v• d b"r yaya yolu ... e r e gem§ ıgın e ı 

açrlabilmqtir •.. Fakat, asırlard~nb~
ri tek bir adamın bile geçmemıı 0 

• 

,ı •• ;; .. Lu boğazlardan bugün trenler 
(Sonu 4. üncü sayfada) 

1 t da her iki taraf arasın a an aş-
an ı . k 

1 Uş ve bu hususta bır mu ave-ma om .. . 
1 hazırlanarak. Turkıye namına. pos-
e 1 raf umum müdürü ve Fransa ta te g . d 

da Albay Kursıan tarafın an 
namına "k" 
. lanmıştır Bu mukavele her ı ı 
ımza · .. 
taraf hükümetlerinin tasvıbıne arz°: 

l ktır Hükumetler mukaveleyı unaca · 
. ettikten sonra bu hususta fa:ı-

tasvıp . 
1 

. 
]"yete geçilecektir. Bütün bu ış. erın 

1~ eylüle kadar bitirileceği tahmın o-
lunmaktadır. 

Hattın. Suriye hududumuza kadar 
olan yani bizim inşaya mecbur ol~~
<unıuz kısmın inşaatı tamamen bıtı
;ilerek işlemcğe hazır bir vaziyete ge-
tirilmiştir. 

.Hattın Suriye kısmı da aliikadarlar 

afından pek yakında ikmal edile-
tar . 1 b' 1 rek Türkiye telefon hattıy e ır eş-

tirilmiş olacaktır. 
Veni telefon hattı başladıktan son· 
bütün Avrupa hattı ile Hatay, Su-

ra ·1· . Ş k" ·ye T..iibnan, Irak, Fı ıstın, ar ı 

~rdün ve Mısır arasındaki telefon 
muhaberelerinin merkezi Ankara <r 

Jacaktır. 
Bu suretle P. T. T. idaremiz bu 
ükalcmclerden transit ücreti almak 

:Orctiyle yekfınu mühim bir miktara 
varan gelir temin edecektir. 

Londra, 26 a.a. 
- İngiliz diplo· 
matik mahfillerin
de söylendiğine 

göre, B. Gvatkin'
in Prag hükümeti 
ile südetler arasın
daki görüşmeler 

hakkındaki rapo
ru, herhangi bir 
anlaşmanın tama
miyle imkansız bu
lunduğu neticesi • 
ne varmamaktadır. 
Her iki taraf da 
hüsnüniyet göste -
rirse, anlaşma İm· 

kanı daima mev· 
cuttur. Fakat ingi
liz diplomatik mah 
fillerinin fikrince, 
vaziyeti endişe ve· 
rici bir mahiyette 
gösteren keyfiyet, 
mevcudiyetlerine 
rağmen, meselenin 
teknik güçlükleri lngiltere BCl§vekili B. Çemberlayn 

değildir. Asıl mesele şudur ki alman l 1unmaları en ufak hadiselerin izam 
gazetelerinin şiddetli neşriyatta bu - (Sonu 3. üncü sayfada) 

Yafa dehset icinde 
..:> ..:> 

Bir bomba patladı 
30 arap öldü ! 
Umumi bir grev ilan edildi 

İngiliz - Filistin bankası ateşe 
verildi fakat sonra söndürüldü 

•?' 
1 

Çarpıımalardan sonra bir yaralı hastaneye sevkediliyor 

Yafa, 26 a.a. - Bu sabah Yafa'da çarşıya bir bomba atılmış ve 
bu infilak neticesinde 30 arap ölmüş 60 kişi de yaralanmıştır. 

Bu suykast'şehirde büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Umumi grev ilan edilmiştir. Birçok 
tezahürler olmuş ve ezcümle ingiliz
Filistin bankasının Yafa ıubesi önün
deki tezahür esnasında halk bankaya 
ateş vermiştir. İngiliz askerleri zama
nında yetişerek bankayı ön tarafı yan 
mış bir vaziyette kurtarmıştır. İngi
liz bankasının direktörünün otornibi
line hücum edilmiş ve otomobil par
çalanmıştır. Bütün bankalar kapalı

dır. Sokaklar, asker işgali altındadır. 

ltlıııtak<1 komiserinin °tilıtli 

Kudüs, 26 a.a. - Mmtaka komiseri 
Moffat'ın katli üzerine, İngiliz ma -
kamları Cenin'de, şehri bütün şüphe
li kimselerden temizlemek üzere ted
birler almaya mecbur olmuştur. Halk, 
başka taraflara nakledilmiştir. Tet
hişçilere karşı sempati besliyen un -
surlara ait birçok evler yıkılmıştır. 

Şehre duhul memnudur. 

DiYriki demir 
cevheri nümunesi 

Samsun, 26 a.a. - Divriki'den ge
len nümunelik demir cevheri, bura -
dan vapura yükletilerek ihraç edil. 
miştir. Limanımızın iktısadi hareke
tini artıracak olan bu hadise sevinç
le karşılanmıştır. 

Yeni İtalya büyük el~isi 
Ankara, 26 a.a. - Yeni İtalya Büyük 

Elçisi B. Ottavio dö Rcppoyu bugün 
Hariciye Vekili Rüştü Aras Hariciye 
V ekfilctinde kabul buyurmuşlardır. 

BUGÜN 32 SAYFA 

İlôvemizde 
• 

TAYMIS 
TÜRKİYE FEVKALADE SAYISININ 

TÜRK(E TERCÜMESİNİ NEŞREDİYORUZ 

1 
Bu fevkalade sayımızda Taymis'in Türkiye'ye dair 
neırettiği ilatıedeki yazıların aynını bulacaksınız. 

Bu ilôtıemizde kerıdi tekniğimizi bıraktık, ve aslına 
imkan nisbetinde sadakat göstermek için İngiliz 

gazetesinin takip ettiği tekniği kullandık. 

• 
Tay mis ilôvemiz dolayısiyl e Çocuk 

sayfalarımızı yarına bırakmak 

mecburiyetinde kaldık 

Kiiçiik okuyucularımızdan öziir ,JiJt•riz. 
Kt•ndi sayfalarını yann çıka(•uk l 'lns'ta 
~ene aynen hir ilave halinde h uJacaklardır. 
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Anafartalar 
. . 

caddesinde ~ DÜŞÜNÜŞLER ~ Hangi müesseseler maktu 
muamele vergisi verecekler. 

~ •...•••.. , .. a................ r· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

llo otomobil ~arpııfl, otomobiller Hayırseverlik 
Meh;nct Çc1ikel isminde bir vatandaşın altmış bin lira sarfiy]e Zon

guldak ta yaptırmış olduğu lise binasının, maarif kadromuza iltihak et
mek üzere olduğunu gazetelerde okuyoruz. Bu cömert ve feragatli tür
kün, memleketin en ziyade emek ve servete ihtiyaç görülen bir saha
sındaki bu hizmetini nasıl takdir etmezsiniz ~ 

Yunanistan'da seyahat edenler, her adım başında, meşhur yunan 
zenginlcri~den birinin ismini taşıyan ve onların teberrulariyle vücut 
bulmuş muesseselere, caddelere ve eserlere tesadüf ederler. Küçük elen 
yurdunun, kısa zamanda yüksek bir umran ve kalkınma seviyesine 
v~rmasmda, dünyanın her tarafına dağılan yunanlı zenginlerin, yekunu 
~ıl!'onlan ~şan yard~ımlarının tesiri pek büyük olmuıtur ve bu yardım, 
hala aynı cömert hızıyle devam etmektedir. 

Hayırseverlik, türkün ananeleri arasındadır. Hakikaten maziden kal
~a eserlerimizin pek çoğu hayrattır. Eski zenginlerimiz, servetlerinden 
hır kısmını olsun bir hayır eserine tahsis ederek namlarını aelecek nesil
lere hayırla yadettirmiye, kıymet ve ehemiyet verirlerdi 

0 

Diribirini kovalıya1?. ha~. ve felaket senelerinin tesiri~le yavaş yavaş 
unu~u~muş olan bu r,uzel ıtıyadımızm yeniden dirilmesini gönül ne ka
dar ıstıyor. Çalışıp çabalayıp ehemiyetli bir servet biriktirmiye muvaf
fak olan vatandaşlar. bu servetin aile ve çacuk1armın refahına amil ol
masnu istemekte elbette ki haklıdırlar Ancak içinde d "' b" "d"'k 1 · b" ·· . . . · • ogup uyu u -
en, . u~un .nımetlerını. keı:disine borçlu oldukları vatan ve milleti de, 
kendı aılesı kadar benımsıyen bir insanın, elindeki imkanlardan vatam
nb~~dd~ faydafondırmak suretiyle, hizmetini teşmil etmek istemesi pek ta

n ır. 

Hayır işler~n~ tn~sis edilen şahsi servetler yekununun nisbcti bir 
memlekette, ıçtımaı tesanüt hissinin inkiAaf ve tekam"l'" b' "l .'. 
k ·ı ..... ·· l b' . ır u une ır o çu te§-

ı ettıgı soy ene ılır. - Yatar NABi 

Dış ticaretimiz 
Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalAta ait taahhütler 

parıala11dı, bir kiıi yaralandı 
Dün ıabah saat onda Anaf artalar caddesinde huıuıi bir oto • 

"!o.bille bir taksi arasında çok şiddetli bir çarpışma olmuş ve bir 
kıtı yaralanmıttır, Hadise §Öyle olmuştur: 

-

1 

Bay Hamdi'nin idaresindeki 704 

M I • 'd • numaralı hususi otomobil Anafarta· a ıye e yenı lar caddesinden heykele doğru sürat-
• • le gelmektedir. Hususi arabanın önü-

tayı n Ve terfıler ne Yeni Sinema istikametinden bir 
adam çıkıyor. Arabayı idare eden B. 
Hamdi, önüne çıkan yolcuyu çiğne
memek için bütün kuvetiyle otomo
bili sola kıvırıyor .. Fakat bu esnada 
karşı istikametten caddenin sağından 
bir otobüs, otobüsün solundan da bir 
taksi gelmektedir. B. Hamdi, adamı 
çiğnemiyeyim derken bu sefer hem 
taksinin üzerine bindiriyor, hem de 
yolcuya çarpıyor. 

Çok müthiş ve feci bir gürilltü ile 
bütün Anafartalar caddesi çınlıyor. 
Herkes hayret ve dehşet içinde kaza 
mahalline koşuyor. Caddenin ortasın
da külçe halinde iki araba ve kafasın
dan kan sızan bir yaralı var. Taksinin 
sol kısmı tamamiyle harap olmuş. hu
susi otomobil bir demir külçesi hali
ne gelmiş, tekerlekleri caddeye fır
lamıştır. 

Bu müthiş çarpışmada hususi ara
bayı idare eden B. Hamdi ile 122 nu
maralı taksi arabasının şoföri.i B. Ah
met iyi bir tesadüf eseri olarak he
men hiç yaralanmadan kurtulmuşlar. 
fakat caddeyi geçmek istiyen Halil 
Nuri adındaki yolcu başından yaralan 
mış, derhal oradaki eczanede ilk te
davisi yapılmış ve hastaneye kaldı -
rılmıştır. 

Maliye Vekôleti bu 
mühim bir tamim 

hususta 
neşretti 

Maliye Vekaleti, 3535 aayılı kanunun ikinci maddesi mucİ 
ce maktu muamele veriİsine bağlanacak olan srnai müesse 
hakktnda mühim bir tamim neırederek hangi müesseselerin 
şekilde vergiye tabi tutulacaklarını bildirmiştir. 

Tamimi ve maktu vergiye bağ
lanan müesseselerin nevilerini 
derce diyoruz: 

Muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerini değiştiren ve bu kanu
na baz ı hükümler ekliyen 3535 sayılı 
ve 29-6-1938 tarihli kanunun ikinci 
maddesi ile muharrik kuvveti beş bey 
gire ve çalıştırdığı işçi sayısı günde 
en çok ona kadar olan sınai müeıse
selerden ikinci maddenin "S" fıkrası 
haricinde kalanları bir yılda yaptık
larına toptan yıllık vergiye bağlamak 
hususunda Maliye Vekaletine selahi
yet verilmiş olduğu bildirilmişti. 

I) Yapılan tetkikat neticesinde top 
tan yıllık vergiye bağlanmaları mu -
vafık görülen sınai müesseseler, ip
tidai maddeler tenzilat cetvelindeki 
tasnif dairesinde aşağıda gösterilmiı
tir: 

To11rak sanayii 
Blok veya tomruk halindeki mer

merden levha ve saire vücuda geti -
ren mermer levha ve sair mamulatı 

tekrar işlemek suretiyle mamuliit vü
cuda getiren, mozayık yapan, (Kü -
tabya tipi çiniler muaftır.), bazı cins 
toprakları toz haline koyan, alçı ya
pan, künk yapan, kiremit yapan mü
esseseler. 

siye, tutkal, kola, sırma kılaptan, 
lin teli yapan müesseseler. 

Yukar:da da izah edildiği üzere 
tan yıllık muamele vergisi ancak 

harrik kuveti beş beygire ve işçitl 
na kadar olan müesseseler hakk 

tatbik edilebileceğinden daha f 
muharrik kuvet ve işçi kullanan 
nai müesseselerin yukarda yazılı 

terle meşgul olsalar bile toptan 
hk vergi usulü ile teklif edilmel 
ne imkan yoktur. 

11 eni<lcn mükellefiyet mev 
ıtrıa gircrı miiesscseler 

II) Toptan yıllık vergi, 3535 
maralı kanunun meriyete girdiği l 
1938 tarihinden itibaren tatbik ol 
caktır. Yani yeniden mükellefi 
mevzuuna girmiJ olan sınat mü 
selerden nevileri yukarıki fıkrada 
zılı olanların 1938 mali yılı vergi 
maktu olarak ve 16·7-1938 - 31 
1939 mUddetine göre hesaplanaca 
Ancak maktuiyet usulUntin tatbi 
başlanıncıya kadar temmuz l 938 
na ait beyannamenin verilmesi ve 
ginin ödenmesi müddeti geçmit 
bu mUddet içinde sınai müesaea 
beyannamelerini 15 ağustos 1938 
şamına kadar vermiı oldukların 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban
kasından alınan hesap hülnsalarına gö
re 20-8-1938 tarihindeki kliring hesap
ları bakiyeleri ve kredili ithaliit için 
Cümhuriyet Merkez Bankasına veril
miş taahhütler yekunları : 

-------~.~~------~--~-

Finans Bakanlığı memurları ara -
ıında yeni bir nakil ve terfi listesi 
hazırlamıştır. Bu listeye göre İstan
bul hukuk fakültesi mezunlarından 
Rasim Atila'nın 150 lira ücretle lz -
mir muhakemat memurluğuna tayini. 
Lise ~zunlarından Kudret Bayhan 
70 lira Ucretle hukuk mUşavirliği tet
kik memurluğuna, Niksar kazası ai -
dath hazine avukatı Abdurrahman 
Şahiner 50 lira ücretle aynı avukat
lığa, Mardin tahsilat ıefi İzzet Tü -
!ekçi Van tahsilat şefliğine, 25 lira 
maaşla Sinop muhasebe müdürü Zü -
beyir Oğuz Ordu muhasebe müdür
lüğüne naklen, Ordu muhasebe mü
dürü Ali Kemal Kundakçıoğlu Sinop 
muhasebe müclilrlilğüne naklen, Eruh 
malmüdUrü Şinasi Deren Boğazlıyan 
malmüdürlüğüne naklen, Boğazlıyan 
malmüdürü Fuat Güraan Eruh mal
müdUrlUğüne naklen, askert fabrika
lar muhasebe memuru Hasan Sayar 
113 lira ücretle devlet demiryolları 
Malatya igletme memurluğuna, dev -
let demiryolları işletme umum mü
dUrlliğU maaa şefi Hakkı Futacı 130 
lira Ucretle maliye muhasebe dairesi 
mildakkikliğine, muntazam borçlar u
mum müdürlilğü müvezzii Necati Al
tunay muhasebat umum müdUrlilğü 

daktiloluğuna. sıyasal bilgiler okulu 
talebeıinden Yakup Yücel muhasebe 
umum müdilrlüğü ikinci §ube memur
luğuna, İzmir varidat kontrol memu
ru Hasan Züyyin bmiı varidat mü
dür muavinliğine nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

İlk tahkikat, hlidiseye hususi ara
bayı idare eden B. Hamdi'nin sebebi
yet verdiği kanaatini doğurmuştur. 
B. Hamdi aıvaalıdır. Ve elinde oto -
mobili idare etmek için ehliyeti de 
yoktur. Anafartalar caddesini fazla 
süratle geçmesi yüzünden hem yolcu
yu çiğnemiş hem de taksiye çarpmı~
ttr. Tahkikata devam edilmektedir, 

M<ıdcrıi eşya sanayii 
Musluk dökmecileri (musluk, kilo 

aksamı, kapı tokmağı, hurufat ve ben
zerlerini dökenler). 

bu beyannamelerin ve bunlara mü 
nidcn tahsil olunan verginin de 
bulü zaruri bulunduğundan bu 

CETVEL: 1 
Türkiye Cümhuı·iyet Merkez Banka

aındaki ldiring hesapları horçlu 
bakiyeleri 

Memleket MiktarT.L. 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
İspanya 
lsveç 
laviçre 
Lehistan 
Lctonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.ı. 
Yugoslavya 

CETVEL: 2 

6.683.500 
680.000 

35.900 
3.336.100 

466.700 
3.185.300 
1.019.700 

10.152.200 
319.000 

2.843.700 
911.200 
154.200 
15.600 

l.193.100 
766.800 

1.188.000 
980.600 
484.700 

Kredili ithalat için Cü.nhuriyet Mer
kez Bankaıına verilıniı olan taahhüt

ler yekunları 
Resmi Husu11i 

Memleket daireler ııahıslar 
T.L. T.L. 

Yekun 
T.L. 

Almanya 17.425.989 10.779.662 28.205.651 
A vustu:-ya 3,049 3.049 
Bckib 19.178 19. l78 
Ç .. kcalov:ıya 519.782 558.746 1.07S.5Zll 
Eıto:ıy:ı 14.492 H .49Z 
Finlıtodiya 1.228 2.933 .~. 161 
rrıtn!:ı 76.619 270.S94 347.~ıı 
lloHa:ıd:ı 60 675 63.055 123,731) 
J.,ıilterc 7!H.21i7 612.472 1.40Q.739 
İc!>anya t7.'.'64 ıo.scıo ~.o~ 
h"\'e; 1.773.iC'.7 2'23.119 1.9%.626 
h·ılçı·c zc.ı R73 l~l!.318 218.191 
hıtlya Z0.!'17 229.686 250.633 
J. ,.tonya 19.998 19 998 
M:ıca:-ht:uı 455.602 116.118 571.770 
Nurvec l.610 37.566 3Q,li6 

Benzin ve petrol 
fiyatlarında 

yapılan ucuzluk 
lıtanbul, 26 a.a. - tktiaat Vekile

tinden tebliğ edilmittir : 
25-8-1935 tarihinden muteber olmak

üzere benzin perakende ve petrolün 
toptan satış fiatları beş 9ehir için a,a
ğıda göstcrildiii gibi tenzilen teıbit 
edilmiştir : 

GAZ 
Çift Tek Döküm 

BUyük teneke K. teneke Kg 
Kuru, Kuruş 

Ankara 610 94 
lıtanhul 500 79 14.75 
Samsun 525 82 
Menin 520 82 
İzmir 510 ıs.oo 

BENZiN 
Çift 

büyük teneke 
Kuruf 

Ankara 650 
fıtanbul 570 
Samıun 580 
Mersin 570 

Döküm 
Kc. 

17.70 
15.20 

İzmir 570 15.20 
Diğer yerlerde aaz:mt satış fiyatları 

İstanbul ve İzmir depo fiyatlarına 
nakli ye ve mahalli resimler ve liıtesi 
velci!ete mevdu yerlerde satıcı komis
yonları ilave edilerek tayin ve teıbit 
olunur. 

İstanbul ve İzmir depo fiyatları : 

BENZİN: Büyük teneke çifti 
: Ufak teneke beheri 

PETROL: Büyük teneke çifti 

Kf. 
511.75 

74.00 
468.42 

'Ma<ışları artırılan/ar 
Uşak ha~ne avukatı Şakir Yalçm

er'in ücretinin 70 liradan 80 liraya, 
Nallıhan malmüdürü Abdullah Kara
yiğit'in maaşının 25 liraya, varidat u
mum müdürlüğü memurlarından Meh 
met Eq~un'un maaşının 25 lirar.a, va
ridat umum mUdUrlUğü daktilosu Ha
san Oflazer'in ücretinin 70 liraya, 
!stanbul hesap mütehassısı Hasan 
Fehmi Tolunay'ın ücretinin 250 lira
ya, Kütahya varidat müdürü Hüsnü 
Erdal'm maaşının 35 liraya, Samsun 
varidat mUdUrU Faruk Koyacıkh'nın 
maaşının 35 liraya, Kocaeli varidat 
mUdUrU Ahmet Nuri Akalın'ın maa
§ının 40 liraya, Bursa varidat müdü
rU Zekai Arcak'ın maa§ının 40 liraya, 
Çanakkale varidat müdürü Ahmet 
Cemil Ozer'in maa§ının 35 liraya, Er
zurum varidat müdilrü Ethem Ergun
un maa!ının 35 liraya, Kırklareli va
ridat mlidUrü Zarif Semerkant'ın ma
a~ının 35 liraya, Kır!ehir varidat mü
dürü İsmail Ayan'ın maa~mın 35 li
raya çıkarılması kararla!tırılmııtır. 

Dün ~clırinılzde hava 

yağmurlu geçti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin 

kapalı sonraları hafif bulutlu geçmiş, 
rüzgar garp istikametinden saniyede 
en çok dört metre hızla esmiıtir. Gü
nün en yüksek ısısı gölgede 29 dere
ı:eye kadar yUkıelmittir. Yurtta Ege
nin cenup kıaımlarında hava açık, ce
nup bölgeleriyle doğu Anadolu'da ve 
Trakya'da bulutlu, diğer bölgelerde 
çok bulutlu ve mevzii yağı§lıdır. 

24 saat içinde Ege ve cenup bölge
lerinden mllda diğer bölgelerdeki 
mevzii yaf ııların karemetreye bırak
tıkları au miktarı Sapanca'da 21, Zon
guldak'ta 10, Enurum'da 8, Trabzon
da 6, Ankara'da S Kocaeli'de 2 Kay
seri'de 1 kilogramdır. 

RüzgSrlar cenup bölgelerinde ve 
doğu Anadolu'da garptan diğer böl
gelerde umumiyetle §imal istikame . 

Ü~iincii İstnnbul - Ankara tinden saniyede en çok 9 metre hız. 
telef on lıalh in~aıttı ilerliyor la esmittir. 
Ankara ile İstanbul arasında tesisi- Yurtta en yüksek ısılar lzmir'de 29, 

ne ba§lanmış olan üçiinçU telefon hat- Eskişehir'de 30, Antalya'da 31, Elli
tınm inşası siiratle devam etmektedir. zığ'da 33• Adanıı'da 34, Siirt'te 35, Di
Kışın faz!~ (\rızalı olduğu isin mı.mta- yarbakrr'da 37 derecedir. 
zam çalıı:ılamaması ihtimali dUılinlile Çankırı'fla zolt:ele 
rek Gerede ile Adapa2arı arasındaki Çankırı, 25 (Huıousi) - Bugün biri 
kısım evela ikmal olunacaktır. lnşaa- hafif diğeri şiddetlice iki zelzele ol. 
ta hem Ankara ve hem de lstanbui uç., du. Zelzelenin devam etmesi ihtimali 
!arından başlanmıştır. halkı telitlandırdı. Ha.ar yoktur. 

Muslukçular (dökülmüş musluk ki
lo aksamı , kapı tokmağı, hurufat ve 
benzerlerinin müteakip imal safhala
rını ikmal edenler.), 

Kantar yapan, keser, balta, rende 
ve bu gibi aliitı yapan, nikelaj ve kro
majcılar, kahve değirmeni yapan, ba
kır sıvamacılan, toka ve düğme yapan, 
tapa, kapsUI, mühür kapsülü yapan, 
oyuncak, gaz ve benzin ocağı, tel ör
gü, kli§e, &aat, bıçak, destere, çakı ya
pan müesseseler. 

1'alıt<ı sanayii 
Marangozlar, doğramacılar, karose

ri yapan müeaseseler, bıçakçılar, por
tatif karyola ve sandalya yapan mü
esseseler, araba tamircileri, Kundura 
kalıbı yapan, metro, araba başlığı, 

tahta zımpara, ayakkabı ökçesi, mo -
tör kasnağı, korniı yapan müessese-
ler. · 

Kiml'<ı samıyii 
Çivit ve boya imal eden müessese

ler. 

Gida 1anayii 
Hardal, karabiber ve sair baharat, 

BiıkUvi, makarna, şehriye, tahan, •u
cuk, salam ve benzerlerini, balık kon
servesi, pirinç mercimek ve sair hu
bubat unu yapan müe11eıeler. (Buğ
day ve çavdar llnU öğüten değirmen
ler hariç). 

Mcnsrrnat 11anayii 
Konfeksiyon, fotinbalı, fotin ıeri

di, danteıa, üstülıü, paspas, lamba fi
tili, kolan, kordon, tire eldiven, kıl 
tela, kaytan yapan müesseseler. 

ltliite/errik 11anayi 
Çelik imaliitaneleri, mukava kutu, 

duvar kağıdı, karbon kliğıdı, ayna ve 
kıristal tesviyesi, buzlu cam, fırça, ka. 
dın cantası, mum, ağızlık, düğme, ta. 
rak, toka, pllistik eşya, baston ve şem-

det içinde beyannameı;ini vermiş 
vergisini de ödemiş veya bir şatı§I 
mndığını bildirmiş olan milesşesel 
hakkında maktuiyet usulü 1-8-1938 
31-5-1939 devresi için tatbik oluna 
ve temmuz ayına ait beyanname 
muteber addedilecektir. Toptan yıl 
hk vergiye bağlanacak olan ı 
müesseselerden beyanname verme 
ve def ter tutmamış olanların makd 
vergileri 16-7-1938 tarihinden tat 
olunacak ve bunlar hakkında re 
takdir yoliyle cezalı vergi tarhına ,. 
dilmiyecektir. 

l'ıllıl' verginin matrahı 
111) 23-7-1938 ve 23221.42/23041.4' 

numaralı umumi tebligatta: 
Toptan yıllık verginin matralı

tesbite memur heyetlerce milCS1ed 
lerin senelik satışlarını takdir için ,. 
gibi hususatın tetkik edileceği UJSlll' 
mi surette izah edilmiş ve verııectl 
kararların esbabı mucibeye dayan' 
aı lazım geldiği, takdir heyetleri* 
tayin olunan senelik satış kıymettert' 
ne göre verginin tarhı varidat dair" 
terine ait bulundufu bildirilmiıtir• 

Bu tebligata aşağıki hususatın i!t, 
vesi muvafık görülmüştür: 

l) Heyetlerin vazifesi maktuiye&' 
ba~lanması icap eden müesseselerd-' 
boyahanelerle tamfranelerin bir ,e11ıfl 
de yapacakları i§ mukabili alacaklar' 
ücreti, diğer sınai müesı;eselerin ~ 
senede yapacakları iş mukabili alaCF 
ları ücreti, diğer sınai müeseescter~ 
bir senede yapacakları satış bedeli.,& 
teııbit etmekten ibarettir. 

L .. lıl:ı:.an 253.409 9.711 263.120 
Yı:ııO!llavyll 11.585 lP.599 31.184 
Yıuıeni~tan 1.054 24.290 25.344 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

"2430" numaralı kanunun "5" ıııol 
maddesi mucibince vergi matrahıJll 
bulmak için bazı sınai müesscseletf 
ait ı;atı§ bedelinden iptidai maddi 
tenzilatının düşülmesi Jizım geıınc~ 
tc ise de bu tenzilatın icrası yukar~ 
tarih ve numarası yazılı tebliğatta dl 
beyan edildiği üzere maktu vergini' 
tarhı sırasında varidat dairelerine ır 
rett\ip etmekte olup takdir heyetlr' 
rini aliikadar etmiyeceğiııden hey~ 
lerce yapılacak takdir sırasında ır"" 
nokta üzerinde tevakkufa mahal yo'r. ::; s.c.t. ı.ı91 ıoM48 101.239 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde ya
zılı kredili ithaHitın vadelerine göre 
vaziyetleri : 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

.cmleket 

Almenya 
D.M. 

5 aya kadar vııdcll 

Res mi 
dairel er 

T.L. 

Hu~usl 
ş::ı h ısl:ır 
'f.L. 

2.1UtQ68 6.16ti.384 
1.067.6311 1.726.31'1 

l'\.ah- ~u11n veya başka vadeli 

Resmi 
dairc1er 

'f,L. 

15.307.021 
2.9~4.475 

CETVF.L : 3 

Husust 
tahıalu 
T.L. 

4,6JU78 
813.260 

Muhtelif memleketlerin Merkez Ban
kalarında tutulan kliring hcıapların

d.\ki alacaklarımız 
Memleket Miktar T,L, 

Estoııy:ı 
! t,Jllv:t 
1u~cnht.ın 

35.000 
3.484.900 

93 21)1) 

Noktalama 
Eskiden tenkit derdik; ta/af/u

zu aynr fakat mSn.:ısı ayrı diğer bir 
kelimeyle karrşmamuı irin - ay
nı zam11ula daha türkçe olduğun
dan - şimdi noktalama ismini ve
rebilece&imfa bir usul ve kaide var
dır. Yazılırımızrn arısına serpı'ıtfr
diğimiz sayısız noktalar, virgüller, 
nida ve sorma işnetleri, gelişi gü· 
zel deiil, ırıcak bu usul ve kaide 
daircsirJde ve yerlerinde kullanl
mak lazımdır. 

Halbuki, yazılarımızı yazarken, 
bu kaideyi hatıra getirerılerimiz 

pek azdır. Mesela, bir gazetede şu 
scrlcvhayı okuyoruz: "Macar gü· 
reşriltrini J-4 yendik/ ..... Bir nida 
iş;ıreti ve üç nokta. Nida işar•ti 

hayat'.! &limettir. llacak beklenme
dik, şaplac.al: bir ~/ ifade eylediği 
zarmm lullanılrıulc Jiumdır. HaJbu

Y t•ni i\larclin ~ılııtt nıiicliirii lti, tür•fÇilerimizin aldığı netic.de 
Afyonkarahisar sihat ve içtimai mu- ~aşılacak hir şey yoktur. Esasen onu 

avcı et miidürü doktor Remzi Bat· yıun d• bir mfna iftt/• 11tain diye 
kan'ın Mardin sihat ve içtimai muave- delil. sadece laf olsun diy11 nida 
net miiıiürliiğünc nakli yüksek tas- ipr~tiyla noktaları cümlenin sonu-
dikten çıkmıştır. • na s11:ıltt1D1.,Ur. 

Mektubuna başlarken "kardeşim" 
dedikten sonra bir sorma veya nida 
iıaretini hemen konduran/ara sık 
sık rastlawı. Nida yerine sorma, 
virgül yerine noktalı virgül, ilci 
nokta yerine nida i~areti koyarak, 
esasen rabıt ve rabıtsız yazılarını 

bit kat daha içinden çıkılmaz hale 
koyanlar pek ~oktur. 

Noktalama, okumayı kolaylaıtır

mak için icat edilmiş ve bütün 
dünyaca kabul edilmiş çok faydall 
bir usuldür. Ancak yerinde ve ka

idesine g6re ku//anmak .şartiyle. 

Abi halde, faydasından ziyade ı:a
rırı dokunarak, zihinleri teşviş. 

ten başka bir işe yaramaz. 

Yazılarımızda noktalamaya 
k•t ede/Jm. - Y. N, 

dik-

Muılukwr 

Evde tek batına bulunan bay, öğ
leden tonra. apartman dairesini 
kilitJemiı, anahtarı alıp aıitmiıti. A· 
radan aaatJer geçince, daire kapaın
nın altından merdiven aahanlıiına 
ıular ıızmıya baıt.dı, yavaı yavaı 
ıuyun miktarı arttık~ arttı ve bi
ru aonra, merdivftnlor bir küçük 
çaihyanı andırdı. 

V niyet meydandaydı, dikkatsiz 
bay, daireıinde, muıluklardan biri
ni açık unutrou§tu. Kapıcı, oradan 
oraya koıuyor, ne yapacağını bile
miyordu. Koıkoca ıehirde kiracıyı 
nereden arayıp bulsun. Diğer ta
raftan, meıuliyet korkuıiyle kapıyı 
kırarak evi zarardan kurtarmak te

ıebbilıilne de giriımekten korkuyor. 

Saatler r~ti, ıulu hep aynı bgla 

akmakta devam etti, u ıonra alt 
dairenin tavanlarında da ıiyah leke
ler peydah olup ıular aızmıya bat• 
lamııtı. Korkunç bir tahrip unıuru 
olan ıu betondan ıızmııtı. 

Nihayet bay aeldi, kapı açıldı, 
lçerdeki eıyalar üzerinde bir hayli 
tahribat yapmıı olan ıu, ıeller gibi 
aktı: Bir h"fli telaı ve bir heyli za
rar ıı:iyanl 

Evinizden çıkarken muılulclRnn 
a1111aıkı kapalı olmımna itina tdiniıı:. 

Taruın 

Meıhur mekıikalı yıldıı Lupe 
Velez, kocası Veysmüller'den ay
rılıyor. Hani ıu halk filmlerinin 
meıhur Tarzan'ından! Dilber yıl. 
dız kocaaının aon z•manlarda çok 
kabalattığmı, baıına tabakları 
fırlattıimı ~ ol•rak göateri
yonnUf. 

Bizde bir damımeael vardırı 

Kırk defa tekrarlanan ıey olur, 
derler. Yeysmüller de 40 defa 

vahıi rolünü yapa Y•P• nihayet 
va.htilofmiı, bunda tatacak ne 
var? 

tur. 

(Sonu vat) 

Lise ve orta mektep 
• 

Muallimlerinin terfilerJ 
Bir müddettenberi tetkik edilmetct• 

olan orta tedrisat öğretmen terlıı 1 

terfi vaziyetleri tesbit edilmfftlr 
Şimdi de bir komisyon tarafınd•" 
nakil ve tayin işleri tetkik cdilme1'tC" 
dir. 

Bu ayın sonuna kadar lise dire~: 
tör ve öğretmenlerinin tayin ve nal<~. 
!erine ait lise bitirilccçlc ve lıunu rıtil 
teakip de orta okul muallimlerinin.,,. 
ıiyetleriyle meşgul ohınııcaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük rıtıı· 

hafaza teşkilatı, ieksen dört kaçak~' 
bin yüz doksan yedi kilo eümdik ki' 
çağı, beş yüz kırk dört ~ram uyu,ıır 
rucu madde, yedi altın lira, yedi ıiııf 
altını, bef yüz yetmi' tUrk lirası 
on kaçakçı hayvanı ele ıesirmiıılt• 
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i DIŞ POLİTİKA .................................................... 
Almanya ve Macaristan 
. Macaristan kıral naibi amiral Hor

tı, baıvekil lmredi ve hariciye vekili 
Kanya ile beraber Almanya'yı ziya
ret etmektedirler. Almanya'nın A
vusturya'yı ilhakından sonra enleT" -
nasyonal münasebetleııin ağırlık 
n_ıerkezi orta Avrupa ve Tuna'ya in
tı.kal ettiği bir zamanda yapılan bu 
zıyaret her tarafta büyÜk alaka ile 
t~kip edilmektedir. Macar harici po
lıtikasınm hedefleri malUmdur: :Tri
Yanon muahedesinin bağlarını ko
Parmak ve bu muahede ile Yugos· 
lavya, Çekoslovakya ve Romanya'
nın hudutları içinde kalan macarla
rı kurtarmak, büyük harbi takip e
den seneler içinde İtalya da kendi
n? mahsus sebeplerle reviziyonist 
bır siyaset takip ettiğinden Maca
ristan bu gayeye vannak için hal
Ya'ya güveniyordu. Macaristan'ın bu 
emellerine mukavemet eıtmek için 
"Yugoslavya, Çekoslovakya ve Ro
ınanya da aralarında kü-iük antantı 
teıkil etmiılerdi. Bu kombinezon da 
Fransa'nın yardımına alazhar olu
Yordu. Fakat Avrupa politikası yeni 
bir istihaleye girmiı bulunuyor: 

1 - İtalya, Afrika ve Akdeniz'de 
lnefgul olmak üzere orta Avrupa'
dan elini kolunu çekmiıtir. 

2 - ltalyan'ın yerine kaim olan 
Alnıanya, esasen enternasyonal mu
\'a2enede büyük bir ağırlık ifade e • 
derken, birkaç hamle ile orta Avru
Pa'yı hegemonyası altına almııtır', 

Bu yeni ıartlar altında Macans: 
tan'ın vaziyeti nazikleımiıtir. Gerç.ı 
revi2iyonist siyasetin liderliği, ltal
Ya'nın elinden çıkıp Almanya'nın 
eline geçmekle ötedenberi bu siyase
te bağlı olan Macaristan'ın davası 
da kuvet bulmuı oldu. Fakat Maca
ıiatan için diğer zorluklar ba§ gös -
lerdi : 

1 - Orta Avrupa'daki alman he -
leınonyası Macaristan için de bir 
tehlike halini alnııya baıla-dı. 

2 - Reviziyonist blokun lideri o
lan Almanya, Macaristan'ın .~ar~~
&~da rakip olarak gördüğü uç k~
Ç\ik antant devletine karıı aynı ın
Ya&eti takip etmek istemedi: Al
~Ya, Çekoslovakya'ya karı• taz
Y1k, Yugoılavya ile anlaşma~ ve ~°: 
ınanya'yı da idare etmek sıyasetını 
takip ettiği gibi, Macari~an'm da 
arkasından gelmeaini istec:b. Bu, Ma· 
~iatan için Roınanya v~ Yugoal~v
Ya daki macarları kench hallenne 
bıralona.k demekti. 
.~anya'nın bu siya.etine ~~rıı 

kuçük antant devletleri mahafılın -
de uyanan akisler izah edilmedik-
ç M · t' d · zah ee, acariıtan'ın vazıye ı e 1 

dilem B" ··k Almanya tarafın-e2. uyu 1 dan Çekoslovakya üzerine yapı an 
b k'" "'k tant 

U tazyik karıısında uç~ ~n 
devletlerinden ikisi, kendılerıne a
çılan Macaristan'la anlapnak yolu -
na saparak Çekoslovakya'yı terke
debilirlerdi. Bu yolu tutmadılar. A
ralarındaki tesanüdü muhafaza e
derek, hep birlikte Macaristan'~a 
anl8fmak çarelerini aradılar. K~
çük antantın Bled içtimaında ven
leıı karar buna 1üphe bırakmamak -
tadır. 

Bu vaziyette Macaristan için ta
kip edilecek iki yol vardır: 

1 - Bir, iki ve yahut her üç küçük 
antant memleketindeki macarları 
kurtarmak için Almanya'nm yardı -
hlına dayanmak. 

2 - Küçük antantın uzattığı eli 
••karak bu memleketlerdeki macar 
nüfuaµ~un yaıama ıartlarını iyile§ -
tinnek. 

Her iki yolun da Macaristan bakı
mından mahzurları ve tehlikeleri 
Vardır. Birincisi, Macaristan'a rr~
taşlarının büsbütün kurtuluıunu va
dediyor. Fakat bu, çok tehlikeli bir 
Yoldur. ikincisinde tehlike yokt?r: 
Fakat Macaristan'ın milli emellermı 
taınamiyle tatmin edemiyeceğinden 
lllacarların nazarında muhzurlu~~; 

Macaristan bu iki yolun hangııunı 
takip edecektir? Küçük antantın 
Bled içtimaında verilen karara ~~1:'1 
Peıte'nin reaksiyonuna ve Hortı nın 
alınanya seyahatine bakılaca~ o~u~
aa, şimdilik birinci tıkkı tercıh ıç~~ 
Macaristan'da büyük bir temayul 
"ardır. Fakat Macaristan tarafın
dan verilecek olan nihai karar, e
ninde sonun-da, Çekoslovakya etra -
f b .. '"k dev ında yapılmakta olan u~ _ • 
letler mücadelesi-· ... neticeaıne bag-
lıdrr. 

A. S. ESMER 

Japon ilerleyişi 

Tokyo, 26 a.a. - Japonlar, Hofey'
in 30 kilometre şarkında kain Kuang
ting'i ve Hofey ile Linan aras.ında 
yarı yolda bulunan Kinkiao'yu ışgal 
Ctmitlerdir 
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Büyük taarruzun ylldönümü 

ve doğu manevraları Fransa' da 40 saatlik hafta 

Kanunun değiştirilmesi 
imkônlan yok gibi ! 

Paris, 26 a.a. - Daha dün öğle ü- .---------------
zeri sükuna doğru ilerlediği sezilen 
politik vaziyetteki selah, dün akşam 
daha ziyade tezahür etmiştir. Dün 
öğleden sonra içtima eden halkçı top
lantı komitesindeki görüşmeler, ta -
mamiyle hadisesiz geçmiştir. B. Da
ladiye, kırk saatlik hafta kanununu 
değiştirmek bahis mevzuu olmadığı
nı bildirdigi için, bu toplantıda ileri 
sürülen fikirler, nihayet B. Daladi -
ye'nin beyanatının tekrarından başka 
bir tarzda tecelli etmemiştir. B. Da
tadiye, cumartesi günii, halkçı toplan 
tı komitesinin mümessillerini kabul 
ederek kendileri ile görüşecektir. 

Bunun haricinde olarak, halen, sos
yalistler ve komünistler tarafından i
leri stirülen ve parlamentonun vak -
tinden evci toplattırılmasını istihdaf 
eden teklif kalmıştır. Bu mesele, bu
gün sollar temsil he.~etincle. ı:nüzake
re olunacaktır. Bugun Parıs e gele
cek olan B. Blum, pek muhtemel ola
rak daha evel B . Daladiye tarafından 
kabul edilecektir. 

Politik mahfillerin fikirleri. halk-
çı toplantı komitesi~i~ tebliği, bugün 
sollar temsil heyetının kabul edece
ği karar suretinin ne tarzda olaca~ı 
hakkında tam bir fikir vermektedır. 
Bu sebepten dolayı, parHi.mentonun 
mutattan evel toplantıya çağrılması 
teklifinin kabul edilmesi pek uzaktır. 

SosYlllist grulm birliğinde 
Pari~. 26 a.a. - Mebusan meclisi 

sosyalist grupu birliğinin ~oplantı -
sından doğan intiba, herkesın huzur 
ve sükunu arzu etmekte olduğudur, 
hic kimse, milli müdafaa ihtiyaçları 
içtn 40 saatlik hı. ta kan.u~u imkanı
nın ihHil edilmesı prensıpıne muha -
tefet etmemiştir. 

Buna mukabil, fırka bürosu amele 
sınıfına alenen huzur ve sükun bah
şedecek teminatın hükümet tarafın
dan verilmesine medar olmak üzere 
yan ve mebu an m eclisl erinin vak -

tinden evel içtimaı için yapılan tek
lifin sol cenah fırkaları delegasyonu
na havale edilmesi kabul edilmiıtir. 

Amiral Horr.= 

Berlin' den dönüyor 
Beri in, 26 a.a. - Amiral Horti'nin 

Berlin"deki ikametinin son günü Pots
dam'da yapılan bir gezintiye tall'Sis e
dilmiştir. 

Macar naibi "San Susi" şatosunu zi
yaret etmiş bir kaç dakika ikinci Fre
drik'in mezarı önünde durmuş ve me
zara bir çelenk koymuştur. 

Berlin, 26 a.a. - Amiral Horti, ile 
refikası, Sarlotenburg sarayında B. 
Ribbentrop'un vermiş olduğu öğle ye
meğinde hazır bulunmuşlardır. Bu ye
mekte B. Hitler de bulunmuştur. Mü
teakiben B. Hitler, misafirlerini ıs

tasyona kadar teşyi etmiştir. 

Filadelf iya 

hapisanesinde 

zehirlenmeler 
Filadelfiya, 26 a.a. - Filadelfiya 

hapisanesinde dört mahpusun asfiksi 
ve buhar yanıkları neticesinde ölmesi 
hadisesi üzerine tahkikat yapan po
lis müdiirü ve müddeiumumi, gardi
yanı isticvap etmişlerdir. Gardiya
nın ifadesi gizli tutulmaktadır. Polis 
müdüriyle müddeiumuminin söyledik 
}erine göre, tahkikat neticesinde as
gari sekiz kişi tevkif olunacaktır. 
Tevkif edileceklerin gardiyanlardan 
mı yoksa hapisanenin yüksek memur
larından mı olduğu tasrih edilmemek
tedir. Mamafih, müddeiumumi, gar
diyanın if d sinin hapisane direktörü
nü zan altında bıraktıgını kaydetmiı
tir. Polis müdürünün dediğine göre, 
mahpuaların öldükleri hücrelerde ha
raret çok fazladır. 

Çekoslovak 

- -- -
Yugoslav 

kabinesinde 
tôdiller 

-------------------------
Belgrad, 26 a.a. - Umumi erkiinı- : 

harbiye reisi general Milan Mariç. 
general Biuhomir Mariç'n yerine har- _ 
biye ve bahriye nazırlıklarına tayin : --edilmiştir. 

Mebuslardan B. Nikola Kabalin, B. : 
Milan Verbasiç'in yerine ticaret na- _ 
zırlığına tayin edilmiştir. : 

Split belediye reisi B. Mirkobuic, : 
B. Niyekoslav Miletiç'in yerine bede- : 
ni terbiye nazırlığına tayin edilmiş- : 
tir. 

İspanya' da 
harp vaziyeti 

----------------Salamanka, 26 a.a. - Umumi karar- : -gahın tebliği : -
Kastellon cephesinde kıtalarımız : 

vaziyetlerini iyileştirmişlerdir. --Ebre mıntakasında düşman, tahkim 
edilmiş olan mevzilerinden çıkarılmış- : -tır. ------tebliği 

Barselon, 26 a.a. - Müdafaa Nezarc- : 
tinin tebliği: : 
Şark cephesinde frankistler Devilal- : 

bert ovasındaki bazı tepeleri işgal et- : 
miş fakat Villalba'dan Korbera'ya ka- : 
dar giden yol ile Riokaneletas mınta- : 
kasına doğru yaptığı şiddetli hücum- -
lar durdurulmuştur. : 

Estramadure cephesinde Zujar ır- : 
mağı mıntakasında cUmhuriyetçiler : 
Elarressif, Jarante, ve digcr bazı mü- : 
him mevzileri işgal etmişlerdir. : 

Gandeza cephesi, 26 a.a. - Frankist- : 
lerin Sante Medelana dağlarının gar- : 
binde Riyo Kaneletas'a varmak ıçın : 
yapmış oldukları taarruz tardedilmiş- : 
tir. : 

-
Bahri gezinti -

Londra, 26 a.a. - Eyl\ıl ve teşrini- : 
evel ayları zarfında İskoçya sahilleri ; 
açıklarında yapılacak olan "bahrt ge- S 
zinti"ye bütün anavatan !iloau iftirak : 
edecektir. : --

ilôvemiz 

YURD 
Ulus, cumartesi günü çıkar
dığı ilaveleri on bef günde 
bir defa YURD namı altında 
köy mevzuuna tahsis edecek
tir. YURD ilavemiz bütün 
köylüyü alôkadar edecek 
mevzuları havi olacaktır. 
Bu 6Ure.tle Yurd'u okuyan §e
hirli de yurdunun bütün is
teklerini, köylünün bütün 
mevzularını görmÜf ve onlar
la daha yakından irtibat tesis 
etmek imkônlarını elde et
mİf olacaktır. 

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

dağıtacağız. 

YURD 
60.000 niisha hasıla-

cak ve· Tiirkiye'nin en 
çok hmıılan ve dağıtılan 
hir gazc·h'"İ ola('aktır. 

• 

----------= KURUN'da B. Asım Us, bu b"!lık-
: la bat yazısında: -: "Bugün 26 ağustostur. Türk ordu-
- sunun on altı sene eve) Afyonkarahi
: sar cephesinden taarruza geçerek 
: Türk vatanını düpnan iıtilaıından 

: kurtardığı günün yıldönümüdür." 
: Dedikten sonra kısa bir tarihçesini 
;: yaparak büyük zaferin nasıl ve ne 
: derece güçlükler içinde Atatürk'ün 
: yüksek askeri dehası sayesinde ina
: nılnuyacak bir tekil ve zamanda kaza
: nıldığını anlatıyor ve sözlerine fÖyle 
: nihayet veriyor. 
: Bu ıene 26 ağustos büyük taamı

: zun yıldönümünü kutlarken o taar
- ruzun kahramanı olan ordumuzu Der
: sim dağlannda manevra vaziyetinde 
: görüyoruz. Bu manzaranın kalpleri
: mize verdiği iftihar hisleri içinde me
: aut oluyoruz. 
: Türk ordusunun her memlekette ol
: duğu gibi her sene mutat mevsimler
: de manevralar yapması pek tabiidir. 
;: Doğu manevrasının maksadı da haddi 
: zatında bundan bafka bir teY değil
: dir. Ancak Dersim daglannda yapılan 
: manevralarda bir huıuıiyet aranına 
: bu da Türk orduıunun harici emniyet 
: .ile beraber dahili emniyet balurnrnclaıı 
: da en büyük istinat noktası bulıundu
: ğunu 1ıöstennesidir. Cümhuriyet ka
- nunlan kartısında ne imtiyazlı bir = fert, ne de imtiyazlı bir 1111ntaka bu
: lunmadığını bütün cihana ilin etme
- sidir. 

YURD'c:lan,gazetemizle bera- : 
MACARiSTAN VE KOMŞULARI ber ilave olarak okuyucula- -

rımıza teui ettiğimiz mik- : YENL SABAH'ta B. Hüseyin ~ 
tar dıtında kalanlar, C.H.P. ;: . y 
nin köylüye armağanı olarak, : hıt alçın bu baJlıkla yazdığı bat 
bütün kazalara, nahiye mer- : makalesinde hulisatan ıunlan söy)e. 
kezlerine, köylere, köylerle ;: mektedir. 
yakından alakadar teıekkül- :: Umumi harbin büyük zelzelesiyle ha .. 
ı d ~ - rap olan Avusturya ve Macaristan im
ı::~k~ı:~e meccanen agıtı- : paratorluğu hala nonnal ve kati vazi ... 

: yetini bulamadı. Avusturya ve Maca-

YURD 
llivemizrn ilk ıayısı 3 ey
lül cumartesi günü neıre

dilecektir 

YAKIN DA 
Diğer tetehbü Jerimizle 
beraber YURD hakkın-

da etraflı malômat 

-: ristan imparatorluğu inhilal ettikten 
: aonra, Çekler istiklallerine kav~ular 
: Romenler Transilvanya'yı a1c1ıı.-: 
: Sırplar milli vahcletlerine nail ~ 
- büyüdüler. Macariatan gÖJllÜlmıÜt 
: ırkta§larından bir kısmım ka)'betmiı 
: bir halde iıin içinden çıktı. Avuatarya 
- ile ba~ını kaııyama:ı. sı&ka bir beclen - halinde sallaamaia btld&. -- Mcuiatan bir ....blc J..,_ ,..._ ------------ -

minele imdM mncha. Genenal c.. .. 1 

es fqizıni Macariatan'a sakmaia fit'" 
lıtb• O vefat ettikten 80lll'a :J8ini 
baıka biri aldı. Fakat, bilhas1a hal,,_. 
Yugoıla-.ya itilafından sonra, Macar-. 
lar ltalya'clan büyük ümit besliyemi-

meselesinde 
: verecegız. : - -., ...................................... ,. 

Cumhuriyetçi sosyalist birliği par
lamentonun içtimaa daveti teklifi a
leyhinde karar vermiş ve sol cenah 
fırkaları delegasyonu nezdinde ki .mü
messillerini bu kabilden yapılacak 
bir teklife muhalefet etmeğe memur 

etmiştir. 

Rlum'ıın sözleri 
Paris, 26 a.a. - Sosyalist Fransa:

mn parlamento gru~unda '!3· Blu~, ~ı
yasi vaziyeti izah v.e teşrı~ etmıştır. 
Bilhassa harici tehlıkeye ışaret ede~ 
hatip, şimdiki ahval ve şartlar dahı
linde, fırkanın sosyal kanunları ~~
mamiyle kontrol etmekle beraber .hu -
kümetin icraatını işkal etmemesı la-

İngiltere hükümeti, kati 
hareket şeklini çiziyor 

Beynelmilel 

Antropoloji ve 
Etnoloji 

kongresindeki 
heyetimiz döndü 

yecelderini görerek Berlin'e gözlerini 
çevirdiler. Avuaturya'nm ilhakı üzeri
ne Berlin Macarlann ta hudutlarma 
kadar gelince, arbk alman politikau
nm nüfuzu Budapeıte üzerinde hir 
miknatis tesiri yapmak zaruri idi. Al .. 
manya'nın Orta Avrupa'daki nüfuz ve 
hikimiyetini iyi gözle gönniyen cin. 
letler için vakayiin önüne 1ıeçilmez bu 
akıılannı müphade ve kaycletmektea 
bqka yapacak bir teY kalmıyor gibi
dir. 

zım olduğunu söylemiştir. . 
Diğer taraftan cümhuriyetçı sos!.a

list birliğinin parlamento .grupu, ~us
tafi nazırlarla mütesanıt oldugunu 
beyan etmiş ve sol cenah fırkaları de
legasyonundaki rrtümessillerin~e amele 
teşkilatlariyle hem fikir oldugu.nu. be
yan etmeleri için vekalet vermıştır. 

Sol cenah fırkaları miimessil
lerinin Daladiye ile tenuıslcırı 

Paris, 25 a.a. _ Sol cenah fırkaları 
delegasyonunun saat 17 de başlamış o
lan içtimaları esnasın.da aya? ve. mebu 
san meclislerinin içtımaa daveti bak -
kındaki teklif iızerinde ittifak. ha~ıl 
olmamış oldugundan B. Daladdıye .ıı.e 
bir görüşme yapılması hususun a ıtı-
laf edilmiştir. . 

Bu arzudan telefonla haberdar edı-
len B. Daladiye, saat 19 da .del~g~syo-

her grupunun mümessıllerını ka-
nun b"ld' . 
bul etmiye amade olduğunu ı ırmış-

tir. .. 
Sol cenah fırkaları delagasyonu mu-

messilleri iki saat görüşmeyi mütekip 
B. Daladiye'nin yanından ayrılmış~etr 
ve bugün görüşmenin kati bir netıce 
vermemiş oldugunu söylemişlerdir. 

B. Daladiye'nin sosyal kanunlara 
dokunmayı hiç bir zaman aklından ge
çirmemiş olduğu ancak milli müdafaa 
ihtiyaçlarını temin etmek arzusunda 
bulundugunu söylemiş olduğu söylen-

mektedir. 
Hususi sanayie gelince, Sosyal ka-

nunlar ahkamına muhalefet etmek as
ta bahis mevzuu değildir. 

Radikal. 30lfyalisılerin fikri 
Paris, 26 a.a. - Radikal sosyalist 

parti i parlamento grupu bugün saat 
ıo.45 de toplanmış başvekil B. Dala
diye'nin eski sözlerini teyit eden ve 
40 saatlik hafta kanununun ilgası ba
his mevzuu olmadığını bildiren izaha
tını dinlemiş ve B. Daladiye'ye itti
fakla itimadını bildirmittir. 

(Başı 1. inci sayfada ) 
edilmekte olması, alman askeri ha· 
zırlıkları hakkındaki haberlerin teva
li etmesi ve nihayet Henlayn delege
leri ile nazi zimamdarları arasında 
daimi temas bulunması, yapılmakta 
olan müzakerelerin serbest mahiyette 
müzakereler oldugu hissini verme
mektedir. 

lngiliz zimamdarlarınca bugün, ye
ni bir kati angajman almak bahis mev 
zuu değildir. Yalnız o suretle hare -
ket etmek lfizımdır ki Almanya, eğer 
Çekoslovakya'ya karşı bir müdahale 
vaki olursa, gerek İngiltere tarafın
dan gerek Fransa tarafından tehlike
lere maruz bulunacağından emin ol
malıdır. 

Lanak'ta bir nutuk söyliyecek olan 
Sir Con Simon vaziyetin bütün bu 
cephelerini bahis mevzuu eyliyecek -
tir. Bu nutuk, herhangi bir ihtarı ih· 
tiva edecek değildir, fakat daha zi
yade meselenin İngiltere cephesinden 
görünüşü bahsinde halkı tenvir eyli
yecektir. lyi haber alan mahfillerin 
fikrince, eğer lngiltere'nin Başvekil 
Çemberlayn'ın orta Avrupa'daki in -
giliz politikasını teshil eden 24 mart 
nutkunda ·inden daha ileri bir vazi
yet alması bahis mevzuu olsaydı, hü
kümet, herhalde bunu bir nutuk ile 
değil fakat daha gizli bir yolla yapar
dı. 

Mamafih, B.B. Çemberleyn, Hali
faks, Con Simon bu pazartesi günü 
yeni bir görüşme daha yapacaklardır. 

Siideılerin tekli/leri dikkate 
alınacak 

Prag, 26 a .a. - Çeteka bildiriyor : 

Amele sendikaları birliğinin 
prote3to3u 

Paris, 26 a.a. - Paris mıntakası a
mele sendikaları birligi, öğleden sonra 
bir tebliğ neşrederek 40 saatlik hafta 
kanununa ve 1936 haziranında sosyal 
sahada elde edilmiş olan imkanlara kar 
şı yapılması muhtemel tecavüzleri 
protesto etmi9tir. 

Con Siman 
Dün toplanan politik nazırlar komite
si, bir çekoslovak gazetesinin söylediği 
gibi muhtelif askeri tedbirler üzerin 
de müzakerelerde bulunulmamış, fakat 
yalnız südetlerle yapılacak görüşme
ler için yeni bir esas müzakere edil
mi§tir. 

Selahiyettar mahfillerin teyit etti
ğine göre, nazırlar, südetlerle yapıla

cak müzakereler için yeni esas pren
sipleri üzerinde mutabık kalmışlardır. 
Bu prensipler südetlerin tekliflerini 
nazarı dikkate almaktadır. 

Macar ekalliyeti için 
muhtariyet 

Prag, 26 a.a. - Muhtariyetçi macar 
partileri birliği parliimento grubu, 
dün yaptıgı toplantıda hiıkümetin mil
liyetler statüsü projesi ile macarlarm 
mukabil teklifleri üzerinde görüşme
lerde bulunmuı ve macar ekalliyeti i
çin muhtariyet istemek azmini bir ke
re daha teyit etmiştir. 

Alman gazetelerinin hiicumu 
Berlin, 26 a.a. - Alman gazeteleri, 

Çekoslovakya'ya karşı yeniden şiddet
le mücadeleye başlamıştır. Gazeteler, 
"Komintern, Prag'ı dahili harbe hazır
lıyor,. gibi başlıklar neşretmekte ve 
Henlayn taraftarlarına meşru müda
faa haklarını istimal tavsiyesinde bu
lunmaktadırlar. 

Heyet azasının tebliğlerı 

ı büyük takdir ve 

sempati ile karşılandı 
İstanbul, 26 a.a. - Ağustos başın

dan onuna kadar devam eden Kopen
hag beynelmilel antropoloji ve etno
loji kongresine Kültür Bakanlığı ve 
Türk Tarih Kurumu namına iştirak 
eden delegelerimiz dönmüş bulunmak 
tadır. Ankara Tarih, Dil, Cografya 
Fakültesi antropoloji enstitüsü di -
rektörü ve Türk Tarih Kurumu tiye
si profesör Şevket Aziz Kansu ile 
Kültür Bakanlığı arkeologu ve Türk 
Tarih Kurumu üyesi Remzi Oğuz A
rık'tan teşekkül eden tiirk delegas -
yonu, 40 milletin ve bine yakın ali
min ıştirak eylediği bu kongrede, an
tropoloji, preistuvar ve protoistuva
ra ait beş tebligde bulunmuştur. Prof. 
Dr. Şevket Aziz Kansu, Türk Tarih 
Kurumu'nun Anadolu'daki preistu
var araştırmaları hakkında bir tebliğ 
yapmış ve bulunan yeni malzemeyi 
göstermiştir. Tiırk Tarih Kurumu'
nun yaptıgı Karaoglan hafriyatının 

ilk neticeleri de arkeolog Remzi O
ğuz Arık tarafından bir teblig ile 
kongreye bildirilmiştir. 

Bu tebliğler murahhaslarımıza ve 
mevzularına olduğu kadar Türkiye 
devleti namına da takdir, sempati ve 
hürmet dolu ifadelere ve mü
talealara imkan vermiştir. Bilhas
sa Oxford üniversitesi profesôrü G. 
L. Edinburg üniversitesi pro
f esörü G. Childe, profesör Burket, 
Mısır delegesi doktor Hasan Türkiye 
devletinin beynelmilel ilim mesaisi-

Bütün bu uzlapna)ar nazan bir na
hiyet arzetse bile harpten aonra dev
letleri biribirlerine uzlaıma kabul et· 
rnez düımanlar haline sokan zihniye
tin yrpranma11na ve gevıernesine de
lalet ebneleri itibariyle memnuniyet-
le kaydedilecek tezahürlerdir. Ayıu 

zamanda, harp tehlikelerinin daha u
zak zamanlara talikı manasını haizdir
ler. Bunun için, sulhu sevenler tara-
fından memnuniyetle karıılanacak bir 
hadisedir. 

Tokyo civannda büyük bir infilak 
Tokyo, 26 a.a. - Tokyo'nun cenu -

bunda kain Omuri varoşundaki bir 
fabrikada vukua gelen kaza esnasın
da benzin deposunun infilak etmesi 
üzerine yaralananlardan birçokları 

aldıkları yaraların tesiriyle ölmüş_ 

!erdir. Olenlerin miktarı hali hazır
da 45 e baliğ olmuştur. 

ne büyük bir sürat ve kesafetle işti
rak ederek, bir~ok meselelerin halli
ni kolaylaştırdıgını ortaya sürmüş ve 
delegelerimizden, Türkiye devletine 

ilmin teşekkürlerini götürmelerini 
- alkışlar arasında - rica eylemişler
dir. 

Kongre büyük bir muvaffakiyet ile 
bütün delegelerin tam memnuniyeti 
ile bitmiştir. Gelecek 1942 toplantısı
nı memleketimizde yapmasına Türki-

ye. devletinin müsaadesini dilemek i

çin türk delegelerine teklif ve ricada 
bulunulmuştur. Delegasvonumuz bir 

taraftan son prohistorik buluntular 
dan, diger taraftan hafri) atta cıkan 
yeni çanak çömlek parcalarından miı
rekkep birer ufak kolleksiyonu kon
gre esnasında teşhir etmiştir. 
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tabi olacakları mecburiyetler 

İktisat vekôleti bir izahname 
neşrederek alôkadara vaziyeti anlattı 

lktısat Vekaleti, 3537 numaralı k!lnunla, &anayii teıvik muafiyet 
ruhsatnamesini haiz olan ve olmıyan bütün birinci smrf ımai ınüeuese 
evsafını haiz veya bu evsafı iktisap edecek derecede tevai edilecek, yeni
den kurulacak sınai mües&eselerin tabi olacakları mecburiyetleri gös.te -
ren bir izahname netrederek alakadarlara göndermiıtir. 

Bu izahnamenin hükümleri' ıunlardır: 

1 - Birinci sınıf sınat müessese 
evsafını haiz müesseseleri yeniden 
kunnak istiyenler (birinci sınıf sınai 
müessese evsafı şudur: hamal, bekçi, 
katip, muhasip ve müdür gibi müs
tahdemininden maada bilfiil istihsa
Hitta çalıştırılan ve çalıştırılacak işçi
lerin gündelik adedi senede 1500 ve 
daha fazla olmak ve aynı zamanda 
mecmuu en az 10 beygiri bulan kuvei 
muharrike ile işlemek). 

2 - Mevcut müesseseleri birinci 
sınıf sınai müessese evsafını iktisap 
edecek surette tevsi etmek istiyenler, 

3 - Birinci sınıf sınai müessesele
ri, her ne nisbette olursa olsun, tevsi 
etmek istiyenler, 

4 - Birinci sınıf sınai müesseseleri 
bir şehirden diğer bir şehire naklet
mek istiyenler, 

5 - Birinci sınıf sınai müessescle -
rin imalatının nevini değiştirmek isti-
yenler. 

Tesis, nakil, tadil veya tevsie baş
lamadan evel lktısat Vekaletinden 
müsaade istihsaline mecbur tutulmuş
lardır. 

Velev yukardaki maddelerde yazılı 
tesis veya tevsiler için dahi olsa ma
kine ithali için müsaade isti}ısaline 
lüzum yoktur. Makine ithali (ithalat 
hakkındaki umumi hükümler dahilin
de) serbesttir. Ancak serbestçe ithal 
edilecek makinelerin, yukarıdaki mad
delerde yazılı tesis veya tevsiler için, 
mtiesse elere celbinden önce lktısat 
V ekliletinden tesis veya tevsi için mü
saade alınması mecburidir. Yukarıda
ki mecburiyetleri ifa etmiyenlerin 
gümrüklerden geçirdikleri makine, i
lat ve bunların yedek ve tecdit parça
larının gümrük ve buna munzam re
simleri 25 misli olarak tahsil edilir. 

Tes uiki sanayiden isti/ade 
eden mile seseler 

Bunlardan başka yukarıda (1, 2, 3, 
4, 5) te gösterilen müesseselere teşvi
ki sanayi kanunundan istifade eden 
diğer müesseselerin aşağıdaki mükel
lefiyetleri de tahmil edilmiştir. 

ı - İktısat Vekaletine verecekleri 
taahhütnamede tesbit edilen tarihe 
kadar tesis veya tevsi müsaadesine 
ait tesisata ba§lamak ve bunlara ait 
makine ve saireyi sipariş ettiklerini 
İktısat V ckaletince lüzum gösterile• 
cek şekilde tevsik etmek ve bu tesisa
tı müsaade tarihinden itibaren 3 sene 
içinde ikmal ederek imalata başlamak 
(bu mecburiyetler ifa edilmezse ve
rilmiş olan mUsaade iptal edilir) 

lt1 iicssescnin ha§ kasına dcı:ri 
11 - Müessesenin ahara devir veya 

icarı veya aynı şehir dahilinde de ol
sa müessesenin bir yerden başka bir 
yere nakli takdirinde keyfiyeti altı ay 
zarfında İktısat Vekil.etine ihbar ve 
müsaadenin tebdilinin istenilmesi 
(müsaadeyi almış olan bir veya bir
kaç kişinin yanlarına alacakları or
taklar veya müsaadede ismi yazılı şe
riklerden bazılarının ayrılması halin-

de ihbara lüzum yoktur.) (Anonim şir
ket te§kili halinde ihbar mecburidir), 
(Bu mecburiyetler ifa edilmezse mü
saade iptal edilir). 

Müesseseler lıer takvim sene
ıinde iş cetveli yapacaklar 
lll - Her takvim senesi zarfında· 

ki çalışma vaziyetlerine dair nümune-
sine tevfikan dört nüsha iş cetvelini 
tanzim ederek sene nihayetinden iti
baren iki ay zarfında İktisat Vekale
tine göndermek. (Bu mecburiyet ifa 
edilmediği takdirde müesseseye tebli
gat yapılır. Tebligat tarihinden itiba
ren iki ay zarfında gene cetveller ve
rilmezse müsaade üç seneye kadar ip
tal edilir). 

J' ekiileuen miisaade almıya 
mecbur olmıyan miiesseseler 

A) Birinci sıJlıf sınai müessese ev· 
safından daha dun evsaftaki sınai 
müesseseleri yeniden kurmak istiyen
ler. 

B) Mevcut müesseseleri birinci sı
nıf sınai müessese evsafını iktisap et
miyecek derecede tevsi etmek istiyen
ler, makinelerin müesseseye celbin
den önce, lktısat Vekaletinden müsa
ade istihsaline mecbur değillerdir. 

Ancak teşviki sanayi kanununa gö
re ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
muafiyet ruhsatnamesi almış olan sı
nai müesseselerin yaptıkları tevsiatın 
muafiyet ruhsatnameleri hükmünden 
istifade edebilmesi için bu tevsiatın 
ellerindeki muafiyet ruhsatnameleri
ne, şimdiye kadar olduğu gibi, kay
dettirilmesi lazımdır. Gerek yeniden 
kuruluşta ve gerek tevsiat için lktısat 
Vekaletinden müsaade alınması mec
buri ohm ahvalde nümuneleri İktısat 
Vekaletinden, vil.ôyetten, belediyeden 
veya ticaret odalarından alınacak ta -
ahhütname ve beyanname ile teşviki 
sanayi kanunundaki müsaade ve mua
fiyetlerden istifade etmek üzere muafi 
yet ruhsatnamesi talep edildiği tak· 
dirde 15 liralık ve müsaade ve muafi
yetlerden istifade etmeksizin yalnız 
tesis için müsaade talep edildiği tak
dirde (30) liralık ve tevsi müsaadesi 
için de (30) kuruıluk pul. 

3537 sayılı kanunun üçüncü madde
si yukarıda (1, 2, 3, 4, 5) ile gösterilen 
ahvalde İktısat Vekil.etinden müsaa
de alınmadıkça belediyelerce inşaat 

ve kuvvei muharrike ruhsatiyesi veri
lemiyeceğini imirdir. Buna nazaran 
birinci sınıf evsafını haiz olarak ku -
rulacak veya bu evsafı iktisap edecek 
surette tevsi edilecek müesseselere be
lediyelerce inşaat ve kuvvei muharri -
ke ruhsatiyesi verilmeden önce İktı • 
sat Vekaletinden müsaade istihsal e -
dilip edilmediğinin tahkiki lazımdır. 

Birinci sınıf sınai müessese evsa
fından daha dun evsafta kurulacak 
veya tevsi edilecek müesseselere inşa
at ve kuvvei muharrike ruhsatiyeleri 
verilmek için İktısat Vekaleti müsa -
adesini aramıya lUzum yoktur. 

Bugün Kemah'layız 

yarın Erzurum' da ... 
(Başı ı. inci sayfada ) 

tam bir emniyet İfİnde geçmekte 
'bulunmu§tur .,, 

Önümüzdeki aylarda ve her hal
de cümhuriyet bayramından evel lo
komotifin düdüğünü İ§İtecek olan 
Erzincan'la Divriği arası 158 kilo
metredir. Şim·di, bu 158 kilometrelik 
yol üzerinde ve yukarıda tarif edi • 
len boğazlar a§ılmak suretiyle ne 
gibi sınai imaller yapılmı~ olduğunu 
dinleyiniz: Biri 50 metrelik beton
arme, ikincisi 2 X 32 metre ve diğer 
50, 60 metre açıklığında demirden 
on köprü; kargir ve küçüklü büyiik
lü 495 tane menfez ve köprü; etı bü
yÜğÜnÜn uzunluğu 1325 metre ol
mak üzere 14.414 metre tulünde 67 
tünel. .. ,, ,, ,, 

Bir gün, türk demir yolculuğunun 
tarihi yazılacak olursa bu harikula
de bir efsane gibi şaşılarak okuna
caktır. Azgın sular üzerinde kelek • 
lerle malzeme taşınarak, duvar gibi 
dümdüz kayalardan aşağıya iplerle 
işçiler sarkıtılarak, bu gibi Çalışma· 
lara en az müsait mevsimlerde gün 
kazanmıya uğraşılarak "ana yur
dun dört baıı demir ağlarla örül
müş" tür. Fakat program nasıl ta
savvur edilmişse ondan zerre kadar 
taşılmamıı, muayyen bir noktaya ne 
zaman eriıilcceği hesap edilmişse 

orada o gün ve o saatte bulunulmuş
tur. 

Şarktaki vilayetlerimizin asırlar
ca devam etmi§ olan ticaret hare
ketlerini ve bu hareketlerin merkezi 
sayılan Trabzon limanının eski ıöh
retini temin eden lran transitinin bu 
limandan Basra körfezine intika
lindeki amiller aras.ında demiryolu, 
şüphesiz, başlıcalarından biridir. 
Bahsettiğimiz vilayetlere doğru u
zanmakta bulunan Sıva& - Erzurum 
hattı bu büyük transit kaynağının 
mecrasını gene tarihi istikametine 
çeviremez mi? Bu, çok muhtemel ol
duğu içindir ki bugün Kemah'a gir
miı, yarın Erzincan'a ve Erzurum'a 
girecek olan yeni hatta, genit bir 
mıntakanm ekonomik ve sosyal kal
kınmasına çok yal'.iım edecek bir a
na yol vasfından fazla bir mana gö
rülüyor. Fakat Sıvas - Erzurum de
miryolu yurdun müdafaası bakanın
dan da bu derece ehemiyetlidir. 

Önümüzdeki cümhuriyet bayra· 
mında, hattın 335 İnci kilometresin
deki Erzincan'da olacağız. Erzuru
m'& kadar geriye kalan 213 kilo
metre üzerinde sınai imallerden ço· 
ğu bitmittir. Gelecek bayramı Erzu
rum' da kutlameık, o güzel yerleri bi
lip tannnı~ olanlar için zevki tarif 
olunmaz bir bayram ve memleketi
miz için tarihe ve tabiata karşı ka • 
zanılmış bir zafer olacaktır. 

Nasuhi Baydar 

Gayrimübadil iılerinin tasfiyesi 
Gayrimübadillerin istihkaklarının 

tasfiyesi hakkındaki kanunun tatbik 
suretini gösteren talimatnameye gö
re, gayrimübadiller ve ellerinde bono 
ve istihkak mazbatası bulunanlar, def
terdarlığa müracaat ederek vesika al
mağa başlamışlardır. 

Bono için müracaatlar beyanname 
ile, istihkak mazbataları için müra -
caatlar da istida ile yapılmaktadır. 

Defterdarlık, müracaatların arkası· 

nı bir ayda alacaktır. 

•• •• 

GULUN( 

Afyon' da 
bayram 
(Başı ı. inci sayfada ) 

tepe önlerinde cereyan eden muhare
belerde bulunmuş olan Kalecik köylü 
Halil, o günkü türk savlet ve şehame
tini çok güzel canlandırarak anlattı. 

Bu sırada bir köylü kalabalık arasın
dan sıyrılarak ortaya geldi ve : 
"- B. Vali, bizim hepimizin sevgi 

ve saygılarımızı, minnet ve şükranla
rımızı Büyük Ata'mıza telgrafla u
laştır." dedi. 

Köylünün bu teklifi coşkun teza
hürlere vesile oldu. 

Afyon ba ·tan başa donanmış, halk 
en güzel bayramın en güzel sevinci 
içinde bu büyük ve tarihi günü kutla
maktadır. 

Preveze muharebesinin 

400 üncü yıldönümü 

SPO 
ııııııırrııııııııırrııırrırıı 

Finlandiya güreııileri 
Ankara'ya geliyorlar 

Dünyanın sayılı güreşçilerinden 
mürekkep olan Finlandiya milli takı
mının bu ayın yirmi beşinci günü Fin
landiya 'dan memleketimize hareket et
miıı olduğu Türkiye güreş federasyo
nuna gelen telgraftan anlaşılmı§tır. 

Esasen bu takımla türk takımı ara -
sında üç müsabaka yapılarak bu mü
sabakalarda. en çok galibiyet kazanan 
tarafa verilmek üzere bir finlandiyalı 
zengin tarafından bir kupa konulmuş
tu. İlk müsabaka daha evel yapılmıştı. 
İkinci müsabaka, Finlandiya takımı 
önümüzdeki salı günü lstanbul'a var
dıktan sonra hafta içinde yapılacak

tır. 

Fakat, finlandiyalıların Ankara'ya 
da gelmelerini arzu eden Türk Spor 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Preveze Kurumu eylfılün 3 ve 4 üncü günleri -
muharebesinin 400 üncü yıldönümü ne tesadüf eden cumartesi ve pazar 
Barbaros günü olarak 21 eyhilde par- günleri 19 mayıs stadyomunda misa. 
lak me~?si.~I~ te~it edilecektir. Bar- firlerin ankaralı güreşçilerle de kar. 
baros .. gunü ı~.ın bır p~ogram ~azırlan şılaşmalarını münasip görmüştür. 
mak uzere dun beledıyede vah ve be- Finlandiyalılar Ankara'dan 1zmir'e 
ı:diye :eisi .Muhittin Oüstünclağ'ın · gidecekler ve oradaki güreşçilerle de 
rıyasetınde bır toplantı y~pılmıştır. müsabakalar yapacaklardır. 

B~u toplantıda denıı: komu- Bu kadar tanınmış güreşçileri ta 
tanlıgından ve kolordudan birer kardeş şimal memleketinden buraya 
mümessil ile Beyoğlu, . Beşi~- kadar getirtmek fedakarlığını göze a
taş kaymakamları, beledıye reıs lan Türk Spor Kurumunun bu teşel..ı
muavini Ekrem, parti erkanı, deniz ti- büsü sporcular muhitinde çok derin 
caret müdürü Müfit Necdet ve Abidin bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
Daver hazır bulunmuşlardır. Karar- Finlandiyalıların güreşçiliği hak-
laştırrlan esaslara göre 21 eylfılde do- kında ayrıca malamat vereceğiz. 
nanmanın iştirakiyle denizde ve ayn-
ca karada ve Beşiktaş'ta Barbaros tür 
besi önünde fevkaııtae merasim yapı- Halkevlilerin gezintisi 
lacak, resmi daireler binalar milli 
bayramlarda olduğu gibi donatılacak
tır. Programın esasları Abidin Daver 
tarafından hazırlanacak ve bu esaslar 
yarın deniz ticaret müdürlüğünde be· 
lediye reis muavini Ekrem'in riyase
tinde toplanacak bir komite tarafından 
tetkik edilecektir. 

Bir deniz <anavan görmüı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Zabıta

ya vuku bulan ihbara nazaran; Ahır
kapı önlerinde denizde bir canavara 
rasgelinmiştir. Müracaatı yapan a. 
dam; Yeni postane civarında bir ter
zi yanında kalfalık eden Şevkettir. 

Şevket, evelki akşam üzeri Ahırka
pı sahilinde denize girmiş, bir müd
det yıkandıktan sonra; ilerden doğru 
üzerine manda cesametinde bir mah
Inkun gelmekte olduğunu görmiiştür. 
Şevket, biran için gözlerine inanama
mış, fakat dikkatli bakınca bunun bir 
deniz canavarı olduğuna hükmetmiş
tir. Şevket, derhal süratle sahile iler
lemiş ve karaya çı6ıp giyinmiştir. Bu 
sırada deniz canavarı da uzaklaşıp 
kaybolmuştur. 

Şevket doğru polis karakoluna gi
derek gördüğünü anlatmıştır. Balık
çılar, o civarda icap eden tedbirleri 
almışlardır. 

Halkevi spor komitesinden : 

Evelce tesbit ve ilan ettiğimiz prog
ram mucibince ilk yürüyüşünü geçen 
pazar günü muvaffakiyetle başaran 

sporcularımız bu sefer 28-8-1938 pazar 
günü saat 7 de evimizin önünden ha
raketle Çubuk Barajına gidip gele
ceklerdir. Hariçten yürüyüşümüze iş
tirak etmek istiyenlerin tam vaktinde 
evimizin önünde hazır bulunmaları ri-
ca olunur. 

Kocasınr kaynar su ile haılamıı 
İstanbul, 26 (Telefonla) - Sirke

ci'de, Demirkapı civarında oturan Ah
met, yüzü, gözü, vücudunun bazı yer
leri kaynar su ile haşlanmı§ bir hal
de zabıtaya müracaat ederek karısı 
Muazzez aleyhine takibat yapılması
nı istemiştir. Ahmet'in iddiasına gö
re, karısı Muazzez'den bir senedenbe
ri ayrı yaşamaktadır. Ahmet karısiy
le barışmak istemekteyse de Muaz -
zez hiç o taraflara yaklaşmamaktadır. 

Ahmet, dün gene bir aralık karısı
nın Uleli'de oturduğu eve gitmiş, 
kapı önünde tekrar barışma teklifle
rinde bulunmuştur. Ahmet kapı ö -
nünde beklerken, karısı Muazzez üst 
kat penceresini açmış ve bir gaz te
nekesi kaynar suyu üzerine dökmüş
tür. 

t~tanhul' da yakalanan 
kumarcılal' ı

··-·;;~~~··;~iıiik=:i .... f;ii~~;~:" 1 
rin arasına katılmıyanlar ! 

• Acele ediniz. Yurt sizi öde- i . Galata'da .bir ~ahvede, Ali, diğer A-

l ve çağırıyor. l lı, Cofer, Nıyazı, Osman ve Ahmet 
TÜRK HAVA KURUMU :imlc.~n~~ altı kişi k.umar oynarlar-

................... ,,.,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,.,,.._ j en curmumcşhut hahnde yakalanmı§· 
lar ve mahkemeye verilmişlerdir. 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı • 13.30 Karışık P 
neşriyatı - 13.50 PUikla turk musiki•~ 
halk şarkıları - 14.15 Ajans haberle ' 
Akşam Ne§riyatı : 18.30 Plllkla ıı 

riyat (Dans) - 19.15 Turk musikisi (il 
met Rıza) - 20.00 Saat ayan ve ar• 
ne§riyat - 20.15 Tıirk musikisi (~~ 
Recai) - 21.00 $an plakları - 21.15 
yo salon orkestrası: l - Lehar: DorıJ.11 3 genden. 2 - Lehar: Die Luıtige Sit,,C.

11 Dogorelon- Mazurka. 4 - Rust TrüJlC 
22.00 Ajans haberleri - 22.15 Son. 

1 tnnhul : 

Öğle Neşriyatı : 12.30 PUikla t 

musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 pJP:: 
turk musikisi - 13.30 Orkestra Novotııı~ 
naklen: M. Kemal Akel idaresinde. 14 
Akşam Ne nyatı : 3 H f "f 18. O a ı 

zik: Tepebaşı belediye bahçesinden Jd 
len - 19.15 Konferans: Profesor Salih 
rat (Fen muhascbderi) - 19.55 Bort• st 
berleri - 20.0 Saat ayan: Grenviç rı 

1 hanesinden naklen - Necmettin Rıza ve 
kadaşlnrı tarnfından tıirk musikisi ve b'O' 
şarkıları - 20..40 Hava raporu - 20.45 
mer Rıza Doi;rul tarafından arapça sb 
lev - 21.00 Saat ayarı: Orkestra: 1 - ?.10 
Babayef: Potpuri dö Kaime. 2 - Skriab 
Prelüd. 3 - Arditl: Vals. - 21.30 Radif~ • 
arkadaşları tarafından türk musikisi$". 
halk şarkıları - 22.10 Halk türküleri: I 
ban ve Bayan Soyak - 22.50 Son habe1 r 
ve ertesi giınün programı - 23.00 Saa\ 
yarı: Son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 15.40li 
versum II. - 10.20 Berlln - 20.35 Alf!JI' 
istasyonları - 21 Milino 
SENFONİ VE ORKS6TRA KONSSSot 

LERİ : 12 Viyana - 20 Kopenhag, 
tens - 20.20 Dıoytviç - 24 $tutgart f 

ODA MÜZ1G1 : 18.30 Sarbruken -
Viyana 

SOLO KONSERLERİ : 15.10 Munıh;"' 
18.30 Breslav, London - Recyonal - Zl 
Strasburg - 22.30 Sarbrüken 
NEFESLİ SAZLAR : 6.30 Breslav 

8.30 Breslav - 10.30 Hamburg - 12 J!,ıt' 

buogRG ı2F;4k~~~ °KJ~~~~~Rt: lslf 
Hamburg - 17.25 Hilversum - 18.30 J:{al 

bu;:rAFt~·t; J>~1rt:ç5B~~~~~;coın. 6 ıt 
Hnmburg - 6.30 Berlin, Kôln - 8.30 p:Jf' 
zig, Ştütgart - 10.30 Viyana - 12 Könl'! 
berg, Munih - 14 Laypzig, Frankfurt " 
14.10 Köln, Viyana - 14.15 Berlin - 14·1f 
M ünih - 15 Sarbriıken, Frankfurt - .. 
Alman istasyonları - 18 Berlin - ıs.r 
Frankfurt - 19 Kbnigsberg, Munih ve t 
teki istasyonlar - 20.10 Hamburg, Vitat°f" 
- 22.30 Berlin ve diğer bir çok alman 'I 
tasyonlan, Münib - 24 Breslav. 11 HALK MOZ!Cit: 16 Laypzig - 20· 
Laypzlg - 22.20 Münib - 2Z.SO Hambıtıf 
Köln 

DANS MÜZİÖİ: 11.SO Ştütı:art - 14 
Ştütgart - 16 Köln - 18.45 Viyana, La1" 
zig. 

Aydm'da 1500 köylüye 
arazi verildi 

Aydın'da hazine ile Ziraat Bantct' 
sının müştereken tasarrufları altınd' 
bulunan Fotoyalis diğer namı Bıyılr 
lı ve Güdüşlü çiftliklerinin, köylU11' 
re borçlanma kanununa tevfikan te~ 
zi muamelesi tekeınmUl etmiştir. JJO 
suretle 1500 köylU arasında 100 bil 
dekar arazi taksim olunmuştur. JJd 
mUmbit arazili çiftliğin her kısmı if 
letilmekte ve köylü müstahsil vaıiyt" 
te geçmiş bulunmaktadır. 
Şehrimize gelen Aydın tapu sicil 

muhafızı B. Sabri Akalın çiftliği' 
tapu kütüğU ve köylUye tevzi otun,. 
cak tapu senetleri hakkında aUikt" 
darlara izahat vermiştir. 

i ................................ ._ ......... ..-.-~s 
1 Tayyare, bugün artık va-
1 tan demektir. Çünkü vatatl" 
i ları korumak İ§inde, tayya
ı renin rolü ba§ roldür. 

l_~E.~1:!~~~ .. ~~l} 

birlikte döğü§enlere tabi olduğunu d\itündükçe te
laş ve azap duymaz mıyu;? 

Konstanten Mark: 
- Hayat itte böyledir, dedi. Her teıebbüste, her 

yerde ve daima, başkalarına ait hataların cezasını 
çekeriz. 

bul'a gitmek Üzere olduğunu, geri döruniyeceğini 

haber verdi. Ne kalmıya, ne gitmiye karar verebili
yordu. Hastalandı. Onu sevdiğimi ve muhafaza et
mek istediğimi aanan Nantöy Linyi'yi elimden al
mak için ne yapmak kabilse yaptı. Ona delice yüz 
verdi. Nantöy'ü hazan gülünç buluyor, fakat tah. 
min edebileceğiniz gibi, tasavvurlarına hiç engel 
olmuyordum. Mösyö dö Linyi de beni esefe, teessü
re sevketmek - ne bileyim ben - beni kıskandır
mak maksadiyle Nantöy'ün temayÜllerine açıkça 
mukabele ediyordu. İ§te böylelikle anlatıp birleıti· 
ler. Bundan fevkalnde memnun oklum. Nantöy ile 
ben en iyi iki dostuz. 

~~==================:================================~33--_____J Pandol ve Klarimond adındaki lirıik dramının 

muvaffakiyetsizliğine şahit olmuş olan Möniye de
vam etti : 

Madam Dus, meraklılar safı önünden basamak
ları ağır ağır iniyor ve kalabalıiın "itte Duıı bul" 
diye mırıldandığı hulyasına dalıyordu. 

Geçerken Nantöy'ü yakalalf ı, göğsüne bashnlı, 

ve hıristiyan cömertliğinden gelme güzel bir hare
ketle onu mantosuna N.rıp hıçkıra hıçkıra: 

- Dua etmeğe çalıt, ve ıu madalyayı al, yav
rum. Papa tarafından takdiı edilmiıtir, Bana bunu 
bir dominiken papası vermitti. 

Madam Nantöy bira;ı; aoluyarak, fakat yeniden 
sevİ§meğe ba§ladığmdanberi gençleşmİ§ olarak, en 
aon çıktı. Dürvil madamın elini sıktı. 

- Zavallı Şövaliye, diye mırıldandı. 
Madam Nımtöy cevap verdi: 

- Fena bir insan değildi. Fakat dirayetsizdi. Ki
bar bir adam böyle intihar etmez. Bu çocuğun ter
biyesi kıttı. 

Cenaze arabası Panteon'un kocaman gölgesi al -
tından hareket edip iki tarafında kitapçı dükkan · 
ları bulunan Suflo aokağından indi. Şövoliye'nin ar
ki\daılan, tiyatro memurları, direktör, doktor Sok-

Yazan: ANATOL FRA.NS 

rat, Konatanten Mark, bir kaç gazeteci ve bir kaç 
meraklı arabayı takibettiler. Kilise adamları ve ar
tistler arabalara bindiler. Nantöy, madam Dus'un 
muhalif reyine rağmen, Fajet'le birlikte, bir kupa 
ile sıraya kataldı. 

Hava gÜzeldi. Cenaze arabasının pe§İnde ahbab-
ça konuıuinyordu 

- F"kat, mezarlık da cehennemin dibir.•de. 

- Monparnas mı? Olsa olsa yarım saat. 

- Nantöy'ün Komedi Franscz'e alındığını biliyor 
musun? 

Kons.tanten Mark Romiyyi'den sordu: 

- Bugün prova yapacak mıyız? 

- Elbette. Saat Üçte fuayyede. Beıe kadar pro-
vaya devam edeceğiz. Bu ak§nm oynuyorum; yarm 
oynuyorum; sabah ve ak§am oynuyorum ... Biz ko
mediyenler hiç bitirmeyiz. Daima yeni battan baıla
nuunız; daima ıahıımıızdan fedakarlık etmemiz la
zımdır ... 

Şair A·dolf Möniye elini Roıniyyi'nin omuzuna 
koydu: 

- fyi misiniz, Romiyyi? 

- :Ya ıiz, Möniye? .. lıimi;z;, Sizif'in 1 Rynsrnı 'dur-

Çeviren: NASUHi BAl'DAR 

madan a§ağı itmek. (1). Halbuki bunun da eliemi
yeti olmıyabilirdi. Fakat muvaffakiyet yalnız bize 
tabi değildir. Şayet piyes kötü olur da yuvarlanır
sa ona ilave ettiğimiz her ıey,si.yimiz, istidadımız; 

hayatımızın bir parçası da onunla birlikte yuvarla
nıp gider ... Bu gibi yıkılıtlara gelince; kaç tanesini 
gördüm! Piyes, kaç defa altımda, (ağar bir beygir 
gibi çöktü ve beni de yere fırlattı! Ah! insan yal
nız kendi hat alarmın cezasını görseydi!.. .. 

Möniye hemen mukabelede bulundu: 
- Azizim Romiyyİ, biz, tiyatro müelliflerinin mu

vaff akiyeti, zanneder misiniz ki, bize olduğu ka
dnr da komedi yenlere bağlı değildir? Hiç zanneder 
misiniz ki onlar, muvaffakiyet ~ahikalarma doğru 

yükselmekte olan bir eaeri kendi tedbirsizlikleri ve
ya beceriksizliklerinden dolayı yerlere düşürmez • 
ler? Sonra, bizler de, Sezar ordularının neferi gibi, 
mukadderimizin kendi kıymetimiu değil, bizimle 

(1) Mitolojiye göre Korentiya kıralı 'ıSizif, ölü
münden sorıra celıennemde bir dağın tepesine doğru 
- tekrar a§ağıya yuvarlanan - bir kayayı mütemadi
yen itmiye mahküm edilmişti. Sizif'in kayasını dur
madan itmek tabiri, daima yenilenen gü~ bir işi yap
mak mfınaş_ına gelir. 

- Dediğiniz fazlaısiyle doğrudur. Fakat bu hak· 
sızlık bizi isyana sevkediyor. 

Konstanten Mark cevap verdi : 
- Fakat bu bizi katiyen isyan ettirmemelidir. 

Dünyayı rdare eden mukaddes bir kanun vardır ki 
itaat etmeli, ibadet etmeliyiz: Adaletsizlik, ulvi, 
muazzez adaletsizlik. O her yerde s.aadet, ser
vet, deha ve lutuf isimleri altındn takdis olunınU§· 
tur. Onun.mevcudiyetini teslim etmemek, onu hakiki 
adiyle tevkir eylememek bir zaftır. 

Möniye mülayim : 
- Bu dediğiniz acaip )>ir §ey ! 
Konstanten Mark: 

- Düşününüz, dedi. Siz dahi adaletsizlik taraf· 
tarısmız, zira itibar ve makam gibi ıeyler peşin· 

desiniz, ve makul olarak rakiplerinizi boğmak is
tiyorsunuz ki bu da tabii, haksız ve meşru bir arzu
dur. Adalet talep ettiklerini gördüğünüz adamlar 
kadar budala ve iğrenç şeyler tanır mısınız? Pek 
de zeki olmıyan ammenin düıüncesi, pek de yük
sek bir his olmıyan ammenin duygusu tabiatın, 

cemiyetin ve hayatın aksine olduklarını da sezmiı· 
lerdir. 

Möniye :. 
(Sonu var) 
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Su karşıki yüce dağlar ... 
Ankara Halkevi ve Gençlel' birliği 

sporcularının - sayın B. N. Baydar'ın 
l~ç~n günkü yazısında haber verdiği 
gtbı - muntazam surette dağcılığa baş
lamaları ile milletleraraaı bir dağ fizi
Yolojisi kongresinin dört bin metreden 

daha yüksek Jungfrav dağı üzerinde 
toplanması, bir de Akdağ'ın 4300 met· 
~elik bir tepesinde kurulan bir ıığına
gın açılma töreninin yapılması hemen 

hemen ayni zamana geldi... Bu üç 
hadisenin bir araya gelmesi, elbette, 
ııadece tesadüf eseri değildir: İnsan 
0 ilu her yerde, fikirce olduğu gibi, 
llladdi olarak da yükselmek istiyor. 

Bu müşterek arzunun sebebi de belli: 
l'ayyarcciliğin gittikçe ilerlemesi İn· 
&anların fikrini gittikçe daha yüksek
lere çekiyor •.. 

Dağlara çıkmak sporculuğun, sağ
lık bakımından en iyi §f. kiJlerinden 
b
. , 
ıridir. Vücudun bütün adalelerini ha-

rekete getirir, oynak yerlerinden hep
aini ayni zamanda ve güzel bir ahenk
le oynatır. Onun için dağcılar daima 
Ri.izel vücutlu olurlar ..• Terbiye bakı
hllndan dağ insanın iradesini kuvet
lendirir, ınüıahede zihniyetini açar, 
İıısanı kendi kendine hakim olmağa a· 
lıştırır dağcılık sabırlı olmağı öğren· 
tnek için en iyi mekteptir : Kuvetli. 
İrade ile tükenmez sabır insanın işle
rinde nıuvaff ak olmasım temin edecek 
en değerli hasaalardır •.. 

Isviçre'nin yüksek dağında topla
n~ kongrenin proğrarm orada daha 
zıyade, dağlardan daha yükseklere çı-

~ tayyarecilerin fiziyolojisi üzerine 
konuşulacağını göaeteriyor. Kongre• 
llin Proğramı pek haklıdır, çünki tay
l'al'(:cileıin vardıkları kadar yükıek· 
lerde insanın fiziyolojisi üzerine tet
kilder tayyareciliğin o kadar hızh i
lerlemesiyle hiç mütenasip değildi. 
8u k b" ··k b' ongrenin raporlarının uyu ır 

eksildiği dolduracağı umulur. 

O eksikliğe kartıbk, daha az yük
•eklerdeki dağların üzerinde insanın 
fiziyolojisi üzerine bilinen haylıca şey-
ler vardır, iklimler bahsinde en iyi 
t~tk.ik cdihniı olanı dağ iklimidir, de· 
llılebilir. Bunun da sebebi meydanda: 
insanları en ziyade kemiren vereın 

hastalığına karıı ıanatoryomların dağ 
iklimlerinde kurulması. Bundan ~olay~ 
İnaan vücudunun işlerinden hepsı dag 
ikliminde birer birer incelenmiştir: El
de edilen bilgiler, buraya sığmıyacak 
kadar genit ve derin olduğundan yal
nız insan kanının yükseklere çıkıldık
ça değitınesini aöyliyeceğim. 

Deniz seviyesinde bir milimetre mi
kabı kan içinde normal olarak beş mil
yon (tamamı tamamına isterseniz : 

4 900,000) kırmızı kürecikler bulun
d~ğu halde 412 metre yükseklikte 
5,752,000; 700 metrede 5,970,000; 
1,560 metrede 6,551,000, 4500 metre
de 8,000,000 kınruzı kürecikler bu· 
lunmuştur. 

Hem de kırmızı küreciklerin çoğal· 
ması pek çabuk, bir kaç saat içinde 
olur. insan dağda kaldıkça bu hal de
vam eder. Kırmızı kürecikler çoğal

dıkça onların kıymetli maddesi olan 
hemoglobin aynı nisbette artmazsa da, 
neticede o da aşağıdaki miktarından 
ziyade olur. 

Dağdan afağıya dönünce kan gene 
eski haline gelir: fakat yavaş yavaş 

ve on on beş gün içinde. Demek ki 
insan daima dağda kalmasa bile sık 
sık çıkınca kanın artmasından gene 
istifade eder. Tayyareciler de sık sık 
uçuş yapbkları zaman kanları devam

lı olarak artmı§ bulunur ... Bir de kan
ser olanlar dağa çıkıp orada hasta
lıklarını geçirecek kadar kaldıktan 
sonra tekrar a§ağı indikleri halde kan

lan artık normal dereceden aıağıya 
dü9mez. Dağ havasından en ziyade is
tifade edenler sıtma hastalığından 
kaneız kalmıt olanlardır. 

Dağ ikliminde iştahın arttığını, 

sinirlerin kuvetlendiğini, yorgunlu

ğun azaldığını bilirsiniz. Bütün bu iyi
liklerin ıebebi dağ havasında oksije

nin tağıdaki havada bulunduğu nis

betten daha az olmasıdır. Havada ok

sijen azaldıkça insan onu daha ziya

de yutar, daha ziyade asit karbonik 
çıkanr, kan daha iyi temizlenmiş olur. 

Bir traftan da çoğalınca dağda insana 

elbette sıhat gelir. 
G.A. 

KO OK iLANLAR 
,,,, '''''''''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
jM·--------ı Kiralık : 

1 
Küçük ilan şortları Kiralık _ Yenişehir Adakale 18/L 

ı nci kat müstakil antreli. 1 hol .k. o .. n-Dört ıatırhk küçük illnlardaıı: • 
i Bir defa için 30. Kuruı; i forlu görmek için içindekilere goruş-
l İki defa için 50 Kuruş i mek Tel. 3829. 5803 
i 'Oç defa için 70 Kuruş ı 
i Dört defa için 80 Kurus Kiralık oda _ Yenişehir İsmet İn-

i Devamlı küçük ilanlardan her defası o··nu·· caddesı' No. 7 4 5854 
içirı 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa ı 

~ neşredilecek bir ilin için 140 .~uru• ı Ucuz, devren kiralık - Yenişehir 
alınacaktır. Bir kolaylık olm~k uzere, 
her satır, kelime aralanndakı. bo~lu_k- su deposu arkasında üç oda, m~tfak, 

i lar müstesna 30 harf itibar e_dılmıştır. banyo, bahçe su parası ile 30 lıraya. 
ı Bir küçük ilan 120 harften ıbaret ol- i 
l

ınalıdır. . . İtfaiye meydanı Kurtuluş apt. beş nu· 
Dört satırdan fazla her satır ıçın ayrı- maraya müracaat. 5949 
ca 10 kuruş alınır. ......J . 
- ............................ -- 1 Kiralık - Dikmen'de nezaretı .. ve 

Satdık : havası mükemmel mevkide asfalt uze· 
......__ . 'lik rinde birinci otobüs durağrnda ü çkat 

Satılık otomobil - Bet kışı se- ve üç daireli apartıman ta~~men ve : 
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • ya daire daire kiralıktır. Dort otomo· 
lıktrr. Görmek için saat 14 den s~n- billik garajı da vardır. Ankara'da Ye
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş- nihal karşrsında 3 No. lu yazıhaneye 
tü'ye müracaat. müracaat Telefon: 1620 5950 

Satılık - Na·,rmbey mahallesi Ba.1· 1 y · h. Ha .. Kiralık daire er - enışe ır -
cıoğlu sokağrnda iyi irat getirir, genış b İnkrlip sokak Dr. Abtullah 
hahreli ve kullanışlı ev ticaret odasm· vuz aşı 4 d 1 d · e 

" Ra•im apartımanı 3 ve o a ı a.ır -da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 " ı d 
Satılık apartaman - Ankara şe~~ 

dahilinde 10.000 ve 17.000 liraya ıkı 
apartıman çok uygun fiat H. Dilınan 
l'eı. 2181 5918 

Satılık arsa_. Kavaklıdere' de fran
sız sefaretancsi caddesinde dört par· 
ça kabili ifraz 4976 metrelik arsa sa -
tılıktır. Tel. 2086 5987 

Satılık - Gedikli küçük zabit mek
tebi karşısında 2 daireli 8 odalı ~.o 
No.ıu hane. Posta telgraf umum ~~
dürliiğü hesal,at şeflerinden Kamtl 
Onart'a müracaat. 6026 

Aranıyor : 
---...._::..___ .. 

B• b ırın Boş oda aranıyor - ır ay x 

aile yanında boş bir oda aranıyor Ul~s 
rn . cı·vrı ter,ıh eydanı ılc Sarnanpazarı 
edilir. Ti: 1230 5932 

iki odah bir daire aranıyor - Ve-
ll ·ı ı · · ·k· da bir sofadan şe 11r cıvarında ı ı o 
ibaret bir daire aranıyor. Tel: 1321 

numar~ya mürııcaat. 5988 

f Ş arayanlar : 

Diplomalı (;üksek) mühendiıd:-: 
S . k.. ·· mühen ısı . u, yol, demıryol. opru 
ıs arıyor. Mühcudis W. D. Yenişehir 
Birlik Ot<'li, 6(113 

ler. Görmek için, 1 No. u aıreye 

Tl: 3273 5951 

Kirhk _Aşağı Ayrancı'da Bakan
hklara yakın 1 salon, 3 oda, 2 sandı~ 
d ~1 boya ve muşambalı. Yenı o ası yag ı . 

bir ev. Geniş bahçe, elektrık, su, ban-
yo. Telefon: 2901 5963 

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

Kiralık bir oda - Belediye karşı

sındaki sokakta Yusuf Ruso Ap. 1~ li
raya su dahil, Çucuk sarayı caddesın • 
d Barınberk terzi evine müracaat. 

e 5967 

Kiralık daireler - Yenihal arka
sında Yenihamam apartrmanmda ü
cer odah 2 daire kirahktır. Konforu. 
fevkalade manzarayı haizrlir. Tel : 
3714 6015 

Knrt'hU' _: 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
eyliil ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 

diploma verilir. Yeni hamam apartı • 
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

ULUS -S-

Delniryolları 
Elektrik saat ve hareket 
kampanası tesisatı 

• 
D. Demiryolları Satın Alma Ko-

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılan de

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

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

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

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

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 11 e kadar komisyon reisli· 
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun (731) liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) İsteklinin bizzat elektrik mü
hendisi olmas! veya bir elektrik mü
hendisini istihdam edeceğini taahhüt 
etmesi. (3211) 5887 

Ge~it köprüsü yaplmlacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak alt

tan geçit köprüsü inşaatı kaplı zarf 
usuliyle eksiltmiye ı:;t~orılmıştır. 

1 - Bu i.şin keşif b:deJi ceman (220 
IJin) lira:hr. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara Haydarpaşa, Sirkeci veznele -
rind~n on bir lira mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat 15 te A~kar.a'da 
Devlet demiryolları yol daıresınde 
merkez birinci komisyonunca yapıla -

caktır. • 
4 - Eksiltmiye girebilmek için ıs-

teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve ves~iki aynı 
gün saat on dörde ~adar komısyo.." re
isliğine tevdi etmış olmaları lazım-

dır. 
a - 2490 ayılı kanun ahkamına uy

gun 12250 liralık muvakkat teminat~ 
b - Bu kanunun tayin ettiği vesı-

k~a~ A 

c - Bu işe mahsus Nafıa Vekale-
tinden musaddak ehliyet vesikası. 

(3212) 5888 

Parke taşı alınacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma 

Komisyonundan : 
Haydarpaşa - Ankara arasındaki is

tasyonlarda vagon içerisinde teslim 
şartile beher adedi on bir buçuk kuruş 
hesabiyle 6900 lira muhammen bedel
le 60.000 parke taşı kapalı zarf usu
lite satrn alınacaktır. 

Eksiltme 31-8-938 tarihine rastla
yan çarşamba gUnü saat on birde 
Haydarpaşa gar binası dahilinde bi
rinci işletme komisyonunca yapılacak
tır. 

İstekliler: Eksiltme şartnamesinde 
yazdı muvakkat teminat ve 2490 nu
maralr kanunun ve 1-7-937 tarih ve 
3645 numaralı resmi gazetede iHJn e
dilmiş olan talimatnamede yazılı ve· 
saik ile teklif mektuplarının eksiltme 
günü saat ona kadar komisyon reisli· 
'ine vermeleri Hizrmdır. 

lstekliler: bu işe aid şartname ve 
mukavele projesini parasız olarak 
Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden 
alabilirler. (5324-3084) 5687 

Süper (imenlo al1nacu 
D. Demiryolları Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

lan 865 ton süperçimento 12.9.938 pa
zartesi günü saat 11 de kapalı zarf u
sulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralrk mu\:tıkkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerinı 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa.
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı -
tılmaktadır. (3349) 6034 

Balast münakasası 
Devlet Demiryolları Beşinci lılet -

me Müdürlüğünden : 
1 - 22.8.938 pazartesi gilnU eksilt

meye konulan kilometre 440-465 ara
sındaki 9000 m8 balast glin ve saatin
de talip zuhur etmemesinden 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddesine tev
fikan kapalı zarf usulile ekailtme ta
lik edilmiştir. 

Muhammen bedeli 742 lira 50 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 9. 9. 1938 cuma günü 

saat 12 de Malatya İşletme binasında 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe girmek istiyenlerin, ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
gimıeğe manii kanuni bir hali bulun
madığım ve kanunun tayin ettiği ve
saik, muvakkat · teminat makbuzile 
birlikte teklif mektuplarım eksiltme
nin açılma saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine verme
leri. 

4 - Bu işe ait şartname ve muka
vele projesi Malatya, Ankara, Hay
darpaşa İşletme Müdürlük kalemle -
rinde, Diyarbakır, Elbığ istasyonla
rında isteklilere bedelsiz verilmekte-
dir. (3368) 6040 

Vagon vinci alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan 

3 adet 6 tonluk buharlı vagon vinçi 
7. 10. 1938 cuma günü saat: 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3200) 5909 

..... Ankara. Valiliği 

Tenis yeri yaptıralacak 
Ankara Valiliğinden: 
Stadyumda yaptırılacak (3) ünciı 

tenis kuruma işi 29. 8. 938 tarihine 
rastllyan pazartesi günü saat (9) da 
vil~yet binasında daimi encümende 
ihalesi yapılmak üzere açrk eksiltme
ye konulmuştur. 

Keşif bedeli (1831) liradır. 
Muvakkat teminat (137) lira (32) 

kuruştur. İstekliler muvakkat temi
nat veya makbuz ile (2490) numaralı 
artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunda yazılı ves

0

aikten mil.da Nafıa 
müdürlilğünden bu işe girebilecekle
rine dair fenni ve ehliyet ve ihtisas 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliJer şartname ve keşif evra
kını her gün Nafıa dairesinde göre-
bilirler. (3041) 5602 

Tıbbi ecza ve alat ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - 11 kaza hususi idare dispan
serleri için muhammen bedeli 2830 
liradan ibaret 163 kalem tıbbi eçza 
ile 30 kalem aUl.t satın alınacaktır. 

2 - Muvakat teminatı 212 lira 25 
kuruştur. 

3 - İstekliler liste ve şartnamesi
nin Ankara ve İstanbul sıhat müdür
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İhale 29. 8. 1938 pazartesi gü
nü yaprlacağmdan isteklilerin aynı 

günde saat 9 da vilayet daimi enciı
menine müracaatları. (3062) 5612 

2 Demirli pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 

Vilayet çiftçilerine dağıtılmak üze
re evelce kapalı zarf usuliyle satın a
lınacağı ilan edilen 5040 lira muham • 
men bedelli 140 adet iki demirli pul
luga talip zuhur etmediğinden pazar
lıkla satın alınması tekarrur etmiştir. 
Bir ay içinde taliplerin her hafta pa
zartesi ve perşembe günleri saat 9 da 
vilayet encümenine pazarlığa iştirak 
etmek üzere gelmeleri ilan olunur. 

(3356) 6035 

Zayi mühür 
Ankara V aliliğin·.Ien : 

l:::::::::: :~: :~: :?::~: :§:::::::::::1 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • latanbul araımda 

Pazardan mada her gün : 

Yeıilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara•dan 
cumartesi günleri 

8.30 
8.30 

Ui.OO 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eııe ve Çankaya " 
: Sebat ve Yenişehir • 

Ça~mba 
Perıembe 
Cuma: 

: İstanbul eczanesi 
: Merkeıı .. 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521), - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava gazı 
Arıza memurluku (1846}. - Mesajeri 
Şebir Anbarı: (3705). - Takıi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
1050, ll96). - Samanpazan civarı: 
(2806, 3259). - Yeni,chir, Havuzbası. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi. Ulus taksi: (1Z91). 

Otobüalerin ilkveson 
seferlel'i 

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

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

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

Uluı M. dan Keçiören'• 
Keçiören'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Etlik'e 
Etlik'tcn Ulııı M. na 

Ulua M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

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

Yenişehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenisehir'e 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

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. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akkôprü'den S. paı;arı'na 7 .30 

Akşam 
Son 
ı;efer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
Zl.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle iıtasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanıyle Yenl,ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada; aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akıamları Uluı .Meydanı'ndan uat 23 
deki ıon seferlerle bunların Ulus ıney. 
daru'na dönibleri ıineınaların dağılış 
ıaatlerine tlbldlrler. 

Teahhütlü 18 e kadardır, 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Posta Saatleri 

Haydarpa§a'ya : Her sabah 8.20. Heı 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
eembc, Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına : HerııUn 9.35 (Kayse· 
ri. Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 

15.00 

16.D5 

Zon1t11ldak hattı : 

Kmkkale'ye rayotobüs .. 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 1 

S. D. 
Güneı: 6 20 

Rumi - 1354 
Ağustos: 1-4-

S. D. 
Akaam: 18 51 

Türk ulusu el attığı her İ§İ 
bCJ§arı ile bitir.mi§tir. Hava 
tehlike•ini yoketmek için gi
riıtiğimiz sava§ da zaferle 
bitecektir. 

Türkiye İş Bankası 
On dördüncü yıldönümü münasebe

tiyle Türkiye İt Bankasına dünkü U
lus'un tahsis etmif olduğu sütunlara 
göz gezdirirken, Tabii bir tedai ile, 
faizle para vermenin ve faiz almanın 
büyük günahlardan sayıldığı; fakat 
bir taraftan murabahacılık memleke
tin ~ah damarlarına ağzını yapııbr
mış kocaman bir sülük· uburluğiyle 
kanını tatlı latlı emdiği; diğer taraf
tan yabancı bankalar ve Düyunu U-
mumiye Varidatı Muhassasa idaresi 
ile murakabesi altındaki çe~İt çe§İt 

monopoJler, tıpkı bir sömürgede 
imiıçesine, kendi bondholderlerine 
maliyecilik tarihinin kaydetmemiş 

oMuğu karlar temin ettiği; ve niha
yet Kassamlık eline emanet edilmiş 
sermayeleri insanı kahkahalarla 
güldürüp hıçkıra hıçkıra ağlatacak 
kadar gülünç ve acıklı ıeriat hilele -
riyle İsraf eylediği günler, bütün 
zavalldıklariyle aklnna geldi. 

Trabzon'da bir murabahacı, seksen 
lira verdiği borçlusundan, ilk hasat 
mevsiminde ödenmek §artiyle, ve §U 

tekerleme ile iki yü:ı: liralık bir senet 
alıyordu; ''Seksen seksen eder yüz 
seksen. Haydi şuna iki yüz de de ba.s 
mühürü, ver aıenedil" Faiz miktarı 
% 100 dü, fakat işin toparlak rakam
lara iıtinat ebncsi lazımdı? 

1881 tarihli meşhur Muharrem ka
rarnamesinden sonra yapılmıı olan 
borçların tevhidi muamelelerinden 
bahseden tarih sayfaları, Türkiye e
konomisi ile uzaktan ve yakından ala· 
kalı her münevver türk tarafından da~ 
ima dikkatle okunacaktır: O ;.ı;amanın 
Galata bangerlerinden tutunuz da Av
rupalı diye saraya sokulmanın yolu. 
nu bulmuş cins cins maceraperstlere 
kadar herkes Osmanlı imparatorluğu
na bir venniş, ikiye senet almış, bunu 
mürekkep faiziyle üç ve beşe çıkar. 
IDI§ ve nihayet devlet hazinesini ifla. 
sa sürüklemişti. 

Ve bütün bu para, alacak ve vere
cek, faiz ve iskonto işleri o derece 
adi, o kadar kirift §eyler sayılıyordu 
ki türklerin paraya taalluk eden hu· 
suslarla meşgul olmaları bir küçük
lük, para ve banka i~leri ise h enüz 
keşfedilmeıniı ilimlerden addediliyor
du. Bunun içindir ki 26 ağustos 1924 
te Türkiye 1ı Banka11 250.000 lirası 
ödenmiş bir milyon lira sermaye ile 
açıldığı zaman bıyık altından gülen
ler ve müeuese taluninler hilafına in-
kitaf ettikçe türlü türlü ku;kançbk e
serleri gösterenler az olmam.ıtbr. Fa
kat o zamanlar genç müesseseye inan
mamış olanlardan çoğu, umulur ki, 
bugün tecrübeli türk bankasının enı· 
niyetli müşterileridir, ve diğerleri ise 
iş Bankalarının tarifini dahi bilmiyen
lerdir. Halbuki, I§ Bankaları, kurul
muş oldukları yerlerde endüstrinin 
gelişmesiyle yakından alakalanan ve 
yapbkları muamelelerin sayısız nevi
leriyle it hacmini artırıp hatta verim· 
siz telakki edilen ticaret §ubelerini 
kıymetlendiren çok faydalı müessese
lerdir. Türkiye lt Bankasının muame
lelerindeki tenevvü ancak lş Bankala
rının tarifiyle izah edilebilir. 

Türkiye iş Bankasının asıl dikkati
mizi celbetmek lazım gelen hususiye
ti bizde bankacılığın bir meslek ola
rak teessüsüne önayak olmuş bulun
ması ve milli tasarrufun ananelerimiz 
arasında yer almasını temin etmiş ol-

Hususi muhasebe Yeğenbey şubesi 
üçüncü daire tahsildarı 22-8-938 gü
nünde resmi mühürünü Duatepe ma
hallesinde zayi etmiştir. Bulanın hu
susi muhasebe müdürlüğüne teslim ' 
etmesi aksi takdirde yenisinin haket
tirileceği ilin olunur. (3392) 6045 

TÜRK HAVA KURUMU 

masıdır: Hangi yeni bankaımzda de
ğerli bir mütehaasıs görürseniz onun 
Türkiye lş (;ankasından gelmiş oldu
ğunu öğrenmekte gecikmezsiniz. Ban
kanın, 1937 ıeneıi beıinci ayı sonun
da 29.453.198 liralık bir tasarruf ve 

Ankara Borsası 

1937 bilançosunda iıe 90.768.361 lira
lık bir mevduat hesabı yekunu ile e
konomimizde ne hayırlı bir rol sahibi 

"'! bulunduğunu düşünürseniz memleket 
namına ancak iftihar duyarsınız. 

Bugünü dünle mukayese ederek 
hüküm vermekle yalnız fazilet göster
miş olmayız, hakikati de görmüş ol
mak zevkini tadarız. - N. Baydar Leyleiregaip 

Diyanet İtleri Reisliğinden 
Recep ayının ilki 27 ağustos 938 

tarih cumartesi gününe rastladığın -
dan 1/2 eylUl 938 per~embe akşamı 
cuma gecesi leyleiragaip olduğu ilan 
olunur. (3390) 6044 

Müteahhitlik vesikası hakkmda 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - 5000 liradan yukarı olan alım • 

larda aranmakta olan müteahhitlik ve· 
sikası kaldırılmıştır. 

2 - Eksiltmeye çıkarılmış ve 3, 12. 
8.938 tarihlerinde Cumhuriyet gazete
sinde' ilan edilmiş olan 250 telefon ile 
16 ağustos 1938 tarihinde Ulus ve 
Cumhuriyet gazetelerinde ilan edilen 
1532 terazi eksiltmesinde o vesikanın 
aranmıyacağı ilan olunur. (3327) 6029 

26 Ağustos 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Loncıra 
Nevyork 
Paria 
.rvıilano 
Cnevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varıova 
Budapeştc 
Bükreş 
Belıı;rad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acılı~ Kopa mı - -
6.14 6.14 

125.895 125.895 
3.+425 3.4425 
6.6225 6.6225 

28.84 28.84 
68.&4 68.84 
50.4525 50.4525 
21.25 Zl.25 
1.1225 1.1225 
1.5150 1.5150 
4.3425 4.3425 
6.14 6.14 

23.7075 23.7075 
25.06 25.06 

0.9175 0.9175 
2.8550 2.8S50 

35.8450 !15.8450 
31.6550 31.6550 
23.7350 23.7350 

,:!flllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

- ---- İCTEN DISTAN 
.;# .;. 

---------- -- -- ------ Yazan : --
Hasan - Ali Yücel 

------- ---- -- -
* ----- -

ESHAM VE TAHViLAT 
:: Kıymetli edibwuz gazetemizde : 
: içten, dıştan başlrğı altında neş· : 

1933 Türk Borcu I. 19.275 19.275 : rettiğı frkralarr bir kitap halin· = 
( Vadeli ) : de neşretmiştır. Bu kitabı her-

1933 Türk Borcu il. - - : kesin büyük bu zevkle okuyaca-
1933 Türk Borcu III. 19.30 l!UO :_ ~1 muhakkaktır. : 

(Peşin) : 
\.,, ___________ __,~ , '11111111111111111111111111111ı111111 ı; 



RESMİ İLANLAR 
. Sıhat Bakanhgı 

7 Çeıit kuru yem ahnacak 

Mahruti ~adır bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (88) seksen sekiz kuruş olan 
80000 ila 90000 seksen bin ila doksan 
bin metre mahruti çadır bezi kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

M. M. Vekaleti !Satın Alma 
1) 600 ton 77 oktanlık benzin 

h zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1 

(yüz elli :üç bin) lira olup ilk te 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden 
Adet 

25.000 muhtelif ebatta koçan 
650 muhtelif ebatta bez kaplı 

defter 
4.000 muhtelif ebatta cetvel 

vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 10 na kadar komisyona vermele • 
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
krınunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. {3092) 5819 

50 Ton boh~ahk sa~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta· 
lebenin yemesi ve içmesi de Enstitü
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

Ankara Merkez Hıfzıssıha Mües· 
scsesi Satın Alma Komisyonundan: 
1-Muhammen bedeli (9720) lira o· 

lan aşağıda cins ve mikdarı yazılı kuru 
yem kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme 10 eylül 938 cumarte
si günü saat (11) dedir. 

3 - Komisyon müessesede toplanır. 
4 - Muvakkat teminat tutarı (729) 

liradır. 

2 - !halesi 29 ağustos 938 pazar
tesi günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (400) 
dört yüz kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5210) beş bin iki 
yüz on liradır. 

parası 8900 liradır. 
3) İhalesi 31 auğstos 938 çar 

günü saat 12 dedir. 
4) Şartnamesini 765 kuruş mu 

linde M. M. V. satın alma ko 
nundan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele 
istenilen belgeleriyle teminat ve 
lif mektuplarını ihale gününde 
geç bir saat eveline kadar M . M. "/. 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

1 - 15.8.938 tarihinde ihale edilece· 
ği evelce ilan edilmiş olan 1543 lira 29 
kuruş muhammen bedelli yukarıda ya
zılı matbu evrak, ilan keyfiyetinin ka
nundaki şeraite uygun olmadığı anla· 
şıldıgından ihale edilmiyerek 19.8.938 
tarihinden itibaren on beş gün müd
detle tekrar açık eksiltmeye konul
muştur. 

Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 
olan 50 ton Bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tm alma komisyonunca 15. 10. 938 
cumartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (937) lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komis-

7 - Parasız yatılı talebesinden staj 
veya okuma devresi içinde her ne su
retle olursa olsun kendiliğinden sta
jını veya tahsilini bırakanlardan ve
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet
çe yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler 
yukarda yazılı rapordan başka lise ve 
olgunluk diplomasinı veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve
ya uraylardan alacakları uzgiclim ka
ğıdını, orta mektep ve liselerde gör
müş oldukları süel dersler hakkında· 
ki ehliyetnameleri iliştirilerek el ya
zılariyle yazacakları pullu bir dilek
çe ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül -
teye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftçi veya arazi veya or
man veya hayvan yetiştirme veya zi
rai sanatlarla aHikalı bir aile çocuğu 
bulunup bulunmadığını da bildirme
lidir. 

5 - Teklif mektupları 10 eylül 938 
cumartesi günü saat (10) a kadar ko
misyona tevdi olunmalı, bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Şartname her gün müesseseden 
parasız temin olunur. 

7 - Muvakkat teminat mukabili na· 
kit, ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeceğinden, bunların mali· 
ye vekaleti merkez veznesine yatırma
ları için taliplerin daha eve! komisyo
na müracaatla birer irsaliye almaları, 
ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu -
hasebe müdürlüğüne müracaatları i • 
Hin olunur. (3306) 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplannı ihale saatın· 
dan en az bir saat eve] M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3048) 5632 

Dikilmiı mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

(2963) 5586 

Pijamalık bez 

1 - Beher metresine tahmin 
fiyatı (27) yirmı yedi kuruı 
27240 metre pijamalık bez kapah 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Malzemesi vekaletten verile
cektir. 

3 - İhale 3.9.938 cumartesi günü sa
at 10 da levazım müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankarada levazım 
müdürlüğünden, İstanbulda Dolma -
bahçede vekfilet matbu evrak anbarı 
memurluğundan alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyenle
rin belli gün ve saatte 116 liralık mu
vakkat teminatları ve kanuni belgele
riyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(3159) 5798 

Yeni nikel 1 kuruşluklar 
Maliye Vekaletinden : 
2257 numaralı kanun mucibince ih· 

raç edilmiş olan nikel bir kuru~luk
lar ahiren dantelli olarak tadilen 
darbedilmiştir. 

Mevzuubahs paraların 1-9-938 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarılaca
ğından şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamak üzere ilan olunur. 

{3248) 5873 

Bel ipi al.nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün -

den : 
l - Şartname ve nümunesi muci -

hince satın alınacak 40.000 kilo bel 
ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon 
muştur. 

il - Muhammen bedeli beher kilo
su 58 kuruş hesabile 23200 lira ve mu
vakkat teminatı 1740 liradır. 

111 - Eksiltme 29/VllI/938 tari· 
hine rastlayan pazartesi günü saat l 1 
de Kabataşda Levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyoııunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.16 lira bedel 
mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
mübayaat şubesile Ankara ve İzmir 
Baş Müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile % 7,5 güvenme para· 
sı makbuzu veya banka mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı zarfların ek
siltme günü saat 10.30 a kadar yukar· 
da adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 
Uizımdır. (5301-3056) 5654 

Dizel molörü ve tef erruafl 

ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satmalma Komisyonundan : 
ı - Çanakkale jandarma tuğayı 

pavyonlarında elektrik tenviratı için 
dizel motörü ve teferruatının keşfi 
dairesinde yaptırılması açık eksiltme 
usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 

Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi günü 
saat onda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1744 lira 20 ku
ruş olan bu eksiltme şartnamesi para
sız komisyondan alınabilir. Eksiltme
sine girmek istiyenlerin yüz otuz li
ra seksen iki kuruşluk ilk teminat ve 
şartnamede yazrlı belgelerle birlikte 
tam vaktinde komisyona baş vurma-
ları. (3103) 5733 

Askeri ·Fe~r:ikalar -... _ ~ ... 

5 ton ferro Krom ah nacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan 5 ton ferro krom Askeri Fahri • 
kalar Umum Miidiirlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-10-938 cu · 
martesi saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu • 
vakkat teminat olan (1875) lirayı ha-

yona müracaatları. (3287) 5973 

Bir adet aleminyumdan 
mamul hamızı 

azof deposu ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2300) lira bir 

adet aleminyumdan mamul hamızı a
zot deposu Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satın alma komis
yonunca 13-10-1938 perşembe günü sa
at 10 da açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (172) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(3295) 5975 

200 Ton flüspaf ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (8000) lira 

olan 200 ton Flüspat Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 10. 9. 938 cumar
tesi günü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkfır gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3294) 5974 

Talebe kaydı 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden : 
. Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens
titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktr. Ens
titüye yazılabilmek için aşağıdaki 
şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
ve lise mezuniyet imtihamnı vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise ol • 
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lfizımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin Fen 
Fakültesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de
rece ile mezun ve fen fakültesinde 
muvaffak olmuşlarsa orada okuduk· 
ları sömestrlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncü sömestrlerine alı -
nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakültenin birinci ve i
kinci sömestresinde okunan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
yaşı 17 den aşağıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kay
dına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşekküllü bir hasta evi kurulu
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam
lık muayenesinden geçirilerek ertik
lerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyc~erin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 

staj görmeğe mecburdur. Bu staj ni
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan sonra talebenin ens
titüde nazari derslere devam edebil· 
mesi için yapılacak bu ameliyat imti· 
hanında muvaffak olması şarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 Jiı.ı 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde 
pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı di
lekçeler P'elmemis sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde baş vu • 
ranlar arasından pek iyi veya iyi ıie
receli ve fen kolundan olanlar veya 
ciftçi çocuğu veya arazi sahibi veya 
hayvan veya orman ihtisasile alaka
lı yer ve tesisat sahibi veya sahibi . 
nin çocuğu olanlar tercih olunur. E
debiyat kolundan yalnız pek iyi de
receliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve baş· 
vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetin
ce okutulan yabancı dil alamanca ve 
İngilizcedir. Fakültelerden mezun o· 
lan talebeye ziraat mühendisi, Vete
riner Hekim, Orman mühendisi ün • 
vanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmez • 
den evvel yukarda yazılan yabancı 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak olmak şart· 
tır. 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan tale. 
beye mükafatan Avrupa'da bir tetkik 
seyahati yaptırılır. 

12 - Ziraat Fakültesine 40, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa -
kiiltesine 40 azami talebe alınacaktır. 

13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 
"ndermelidir. 

14 - Baş vurma zamanı (22 ağus
tos 938) den eylülün 30 uncu günü 
akşamına kadardır. Bundan sonraki 
baş vurmalar kabul edilmez. 

(3247) 5898 

Su tesisah projesi yaplmlacak 
Osmancık Belediye Riyasetinden : 
Kazamıza isale edilecek Gemici ve 

Esğiköy sularının projeleriyle evrak 
keşiflerinin tanzimi 17. 9. 938 günü 
11 e kadar pazarlığa konulmuştur. 
Muvakkat teminat 60 liradır. 

Eksiltme yukarıda bildirildiği gün 
ve saatte Osmancık kazasında teşek
kül edecek komisyonda yapılacaktır. 
Talip olanların şartnamesini görmek 
üzere Çorum Nafıa müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 5766 

Elektrik işleri 
Bayındır Belediye Reisliğinden : 
Bayındır belediyesi tarafından 

yaptırılacak olan elektrik tesisatına 

ait plilnlarla keşifnameye mütedair 
açık eksiltme eylUl ayının 1 inci per· 
şembc günü saat 11 dedir. 

İşin mahiyeti: 
70.000 Kilo Yulaf 
40.000 ,, Arpa 
20.000 
30.000 
20.000 
10.000 
1.000 

.. .. .. .. .. 

Buğday 

Arpa samanı 
Buğday sapı 
Kalın kepek 
Darı 

6028 

: ... :. ·· Millı Modafaa Bok_~nlıOı 

Yatak kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1) 2000 adet dikilmiş yatak kılıfı a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3900 lira o

lup ilk teminat parası 292 lira 50 ku
ruştur. 

3) İhalesi 13 eylül 938 salı günü saat 
10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. {3296) 6027 

Oişci f ötöyü vesaire ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komis

yonundan: 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
6250 lira olan on tane dişçi Fötöyü ile 
on tane Kreşuvar kapalı zarfla satına
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 1 O-birinci teşrin- 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

3 - İlk temint 468 lira 7 5 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri .. {3226) 

5892 

Yazlık elbise alınacak 
M. M. V ckaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - 3000 takım dikilmiş yazlık el
bise kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18.450 
(on sekiz bin dört yüz elli) lira olup 
ilk teminat parası 1383 lira 75 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 6 eylUl 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

{3117) 5736 

(elik dosya dolabı ahnacak 

1 - 5000 adet dikilmiş mintan açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 3 eylfil 938 c 
günü saat l 1 dedir • 

2 - Tahmin edilen bedeli 4750 Ji. 
ra olup ilk teminat parası 356 lira 25 
kuruştur. 

3 - İhalesi 4 eylUI 938 perşembe 
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 . 

(3115) 5734 

Çorbahk sebze ahnacak 
!Vı. ı~l. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher çiftine tahmin edilen 

fiyatı (24,5) yirmi dört buçuk kuruş 
olan ( 100.000) yüz bin çift porsiyon 
çorbalık sebze kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 eylı11 938 cuma günü 
saat ( 11) on birdedir. 

3 - İlk teminatı (1837) bin sekiz 
yüz otuz yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve] M. M. V. satın 

alma komisyonuna vermeleri lazım-
dır. (3049) 5633 

Portatif çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1) 2000 ila 2500 adet portatif çadır 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 18.250 

(on sekiz bin iki yüz elli) lira olup ilk 
teminat parası 1368 lira 7 5 kuruştur. 

3) İhalesi 8-eylfıl-938 perşembe 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününden en 
geç bir saat eveline kadct'r M.M.V. Sa
tın Alma Komisyonuna vermeleri. 

(3221) 5889 

Muhtelif inıaat yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
l - Ankara'da Cebeci hastanesinde 

yaptırılacak su deposu, poliklinik 
kanalizasyon ve kömürlük inşaatına 
eksiltme günü istekli çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiye. 
sinin keşif bedeli altmış bin otuz Ji. 
ra yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 eyh11 938 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4251 lira 52 kuruş 
olup şartname, keşif ve sair evrak 
300 kuruş mukabilinde Ko. dan alınır, 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2~90 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikası ile birlikte tek· 
lif mektuplarını eksiltme saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

{3118) 5737 

3 - İlk teminatı (55f) lira 61 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bed 
olarak M. M. V. satın alma k · 
nundan nlınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
dclerinde gösterilen vesaikle te 
ve teklif mektuplarını ihale saatııl 
en az bir saat evel M M. V. satıD 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3047) 

Tayyare imdadı sıhıye pa~ 

ah nacak 
M. M. V ckrueti Satın Alma l(o.I 

1 - 100 adet büyük 150 adet 
çük tayyare imdadı sıhiye paketi 
eksiltmeye konmuştur 

2 - Tahmin edilen bedeli 3150 
ra olup ilk teminat parası 236 lira 
kuruştur. 

3 - İhalesi 27 eylfıl 938 salı 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 24 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madde 
rinde istenilen belgeleriyle ihale 
ve saatında M. M. V. satın alma 
misyonunda hazır bulunmaları. 

(3015) 559 

50 adet kosa alınac 
M. M. Vekaleti Satın Alma ııı...o._,ra 

yonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin 

fiatı (17 O) yüz yetmiş lira olan ( 
elli adet kasa kapalı zarf usulile uıil 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8-eylftl-938 perı 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (637) altı yill 
tuz yedi lira (50) kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bede 
olarak M. M. V. satın alma komiıYo 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 24 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü 
delerinde gösterilen vesaikle te • 
ve teklif mektuplanru ihale saatin 
en az bir saat evel M M. V. satın al 
ma komisyonuna vermeleri. (3225) 

5891 

Kı1hk elbiselik kumaı ahn 
M. M. V ckaleti Satın Alma 

yonundan : 
l - 5000 ila 6000 metre hava re 

kışlık elbiselik kumaş kapalı 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21 
(yirmi bir bin lira) olup ilk te 
parası 1575 liradır. 

3 - İhalesi 5 eyliil 938 cuma 
saat 12 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun 2, 3 ncü maddele 
de istenilen belgeleriyle ihale güO 
saatmda teklif mektupları ile t 
natlarmı en geç bir saat evetine 
dar M, M. V. satın alma komisyon 
vermeleri. (3116) 57 

l - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
elektrik mühendisi olması ve Nafıa M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

vesaiki bu- yonundan : vekaletinden musaddak 
lunması şarttır. 

Mendil bezi alınacak 

Muhtelif tersim malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan : 
2 - İştirak edeceklerin kati temi

nat akçesi olarak şartname mucibin
ce belediye veznesine yatırmaları Ia
zımdır. 

3 - Bu iş için ayrıca şartname Ba
yındır belediyesinde mevcuttur. 

(3144) 5971 

Ankara' da 

Avrupa oteli 
Temiz ve konforlu olarak acıl 
<lığını sayın müşterilerine arze. 
deriz. 6014 

1 - Hepsine tahmin edilen fiat 
(12600) lira olan {110) adet büyük 
(20) adet küçük çelik dosya dolabı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ve nümuneler her 
gün M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda görülebilir. 

3 - İlk teminatı (945) liradır. 
4 - İhalesi 7 - eylfıl - 938 çarşamba 

günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ilk 
teminatlarını ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemahal bir saat e· 
vel Ankara'da M. M. V. satın alma 
1<omisyonu reisliğine vermeleri. 

(3224) 5890 

M. M. V eki.Jeti Satın Alma Ko.: 
l - Beher metresine tahmın edi

len fiyatı (60) altmış kuruş olan 9500 
metresi beyaz ve 9500 metresi haki 
renkte mendil bezi kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmustur 

2 - İhalesi 6 eylfıl 938 sah günü 
saat 1 l dedir. 

3 - İlk teminatı (855) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M .V. satın alma komisyo
nundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve! M M . V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3046) 5605 

1 - 100 adet şeffaf cetvel, 100 
şeffaf pilanmüşiri ve 100 adet ıef 
minkale ve hedef murabbaları le• 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2 - (Bir cetvel, bir pilannıil 
bir minkale ve hedef murabbaları J 
hası) bir takım hesabiyle beher 
mma 50 lira fiyat tahmin edilrnİf 

3 - Eksiltmesi 10. 10. 938 
si günü saat 11 dedir. 

4 - İlk tabminat 375 lira o]up 
name ve nümuneler komisyonda 
rülür. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk 
minat ve 2490 sayılı kanunun 
maddelerinde yazılı belgelerle bi 
tc, muayyen giııı ve vakitte M. 1" 
satın alma kum· Jnunda lıulı.ı 

rı (3244) s896 



27. 8 - 1938 

Ankara levazı;,, AmirliQi 

Yulaf ahnacak 
Al\kara Levaaına .&.-=-uw. Sabn Alma K . ..___ gı 

omısyonundaa 1 es! - A?kara garnizon birlik ve mü
y 1e~elerı hayvanatı için 230.000 kllo 

1:. ~3
1n kapalı •arfla eksiltmesi 8 ey-

i
. 8 saat 12 de Ankara Lv. amldi-
1 satın alma k · ealc:t omııyonunda yapıla· 

ır, 

ıı: t- !-fuhammen bedeli 18400 lira 
k .emınatı 1380 liradır. Şartnamesi 
ıa':.:syonda görülür. Kanuni vesika· 

bulunan teklif mektuplarınm 
laat 11 e kadar komisyona verilmesi. 

(3126) 5739 

Ekmek münakasası 

deli 42919 lira 82 kuruı olup muvakkat 
teminatı 3219 liradır, 

4 - Bu inşaata ait kefİf fenni tart-
name, wnumt prtname. proje " plln
lar Ankara. İstanbul LV. lmlrlikleri 
satın alma komiıyonlariyle Çanakkale 
mst. Mv. satın alma komiayonunda gö
rülebilir. 

S - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 
yudı vesikalada bu mikdar işi mu • 
vaffaklyetle yapmıı vo JIJ>abilecekle• 
rino dair veeikalarla nafıa vekaletinin 
ehliyet ve müteahhit yeeikalariyle te .. 
minatı muvakkato makbuau veya ban· 
ka mektuplariylı beraber teklif mek • 
tuplannı bari kapalı nıUhUrlil zarfta
n ihale ,unu olan 13 eylül 938 salı eü• 
nil saat 10 a kadar Çanakkale must, 
Mv. Ntm alma komisyonqna ınakbuı 
mukabilinde teslim edilmelidir. 

6 - Postada vaki ıccikmeler ka • 
bul edilmez. (3340) 6032 

Aır.a Ankara ı..vuım Am1rntı Sabn Yulaf ahnacak 
KomiıyOl)undan ı Ankara t.evUP Amirliii Satın Al· 

k": -lımlr tayyare kıtaatının 1~.000 K 
li~~e ek~ek ihtiyacı kapalı zarf usu- ~ _°·~öke'de süvari alayı hayvanla· 

1 . ınunakaaaya konulmuıtur, lba· rının ihtiyacı için 9 ayda alınmak Ü· 

1"
1 .2, eyl\ll 938 cuma günü saat 12 de zere 401.000 kilo yulaf alay satın alma 

lllıir de kıılada müıtahkem mevki komisyonunca kapalı zarfla eksiltme· 
::11 alma komiıyonunda .,apılaeak- ye konulmuştur. Eksiltme 29 ağustot 

2 - Tahm" d"l t t 21780 li- 938 pazartesi günü saat 16 da alay 
'- ın e ı en u arı . da apılacaktJr 
.... teminatı muvakkate akçesi 1633 li- gamızonYunl f y h 

0 

n bedeli 
.,. SO k • b .. 2 - u a ın mu amme 
k uruştur. Şartnamesı er gun . "lk · 1203 r .oınfıyonda gö ül bili İsteklilerin 16040 bra olup ı temınatı ı~a .. 
tıcar r e r. dı şartnamesi alay satınalma komıs· 
da" et odasında kayıtlı olduklarına r. . .. rül bir t t kli 

ULUS 

VIY ANA SERGİSi 
11·11 Eylil 19JI, 

Teknı. sergi 11 Eylüle kadir deıam • 
Türk, Bulgar, Yuıoelav Ye Macar trenleri ile .Alman timen. 

diferleri, Tuna nehri ve Alcdenl• vapurlarile tayyare 
ıeferleri tarifelerinde mühim tenzilat. 

Pasaport " aerai kartlanun ibrasında Ti:ae muamelesi 
parasız yapılır. Macar tranılt vizesi terci kartnun 

ibraamda hudutta 7apıbr. 

Fazla taf ıillt Ye 2 lira mukabilinde serr.i kartı almak için 
WIENER MESSE A. G. Vienne VI • idareıine veya 
mahalli aaiilnoailleri bulunan Galatuarayında NA TI A 
ıeyahat acenteliğine ve Galatacla nht11a caddt1incle 42 
No. lı Kefeli hanında HANS WALTER FEUSTEL'e (poa. 
ta kutuu ~436) ve1a Karaköyde köprültatında WAGONS. 

Lıta KOOK A. ıirketine müracaatları. 6036 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 
938 - 939 den senesi için alınacak talebenin kayıt mua

melesi 1 eylôlden 22 eylw 938 akşamına kadar yapılacaktır. 
Kayıt olmak ve daha f'ula malômat ıdmak i tfyenlerln ta

til günleri hariç olmak ilzere her gün saat 9 ... 12 ve 13 - 16 
ya kadar mektebe müracaı-tlan (53~3 - 3083) 5640 

ır vesika göstermek mecburiyetin• yonunda her CÜll ıo e . ır. s e • 
dedirler, Ekslltmo e i tirik edecek· lcrin teklif mektu.pları eksıltme aaatı.n 
ltı 349() aa ıl '--- y 1... ~ maddele- dan bir saat evebne kadar kabul edı· 
rln y ı ..uunun •• ~ . ri . dil ·· --------------------------

de •e ,artnamesindo yasılı nılka· tir. Tilıple n tayın e en gun v! aa-
~i}'le ve teminat ve toklif mektup. atte süvari alay satın alına komııyo-
-.nıı ihale ıaatmdu en u bir uat nuna müracaatları. (3045) 5631 

'Yel komisyona vermeleri. L I I I ·-·" 
(3127) 5740 sııır yeyı •Ol el l llHIUla 

Arpa ah nacak 
~ Lnamm AmhQi ..... 

.... kaaüıy ...... : 

Ankara Lnunn Amlrtiii Satm Al· 

-Ko.• 
ı - DiyanbaJar pmiaonu birlikle· 

ri traıuwı MP•hk ihtiyacı olan 
aıs.ooo kilo sııır eıı ka~ qri utu· 
liylc ckliltme)'c konulmuıtur. Keçi. 
sebis etı aııır etinden uçlı.ı oldugu 
takdırde keçı etı ihale cdılecektir. 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik Şirketinden : 
y apılmuı mecltml iti• ...Ji19 ~in •iuatoeun aa İılcİ 

pasar ıUnil sabah 1&&t 4,30 dan saat 10 a kaclar Müclafaai 
Hukuk caddui Uaerinde, Atıfbe1 mahalleai, Keciören ve 
Etlik teıatlerlPdo elektrik cereyanının kesilecefini aa1m 
abonelerimize ilUı ederiz. 9118 

l - Aııkara pnüson birlik n mli• 
~!'_leri hayvanatı igm 619.$00 kilo 
t;~ kapalı zarfla okail~eıi 12 
Hıı.l 938 saat 12 de Ankara Lv. imir· 
~tın al• komisyonunda f8pıla-

'4 2'---- Muhammen bedeli 17 ,877 lira 
..._•11tu1 illr teminatı 2090 lira 81 lru· 
.. tur. lartnameıi l:W kunıt mukabi· 
~iıyondu almabilir. Kanuni 
l'ıaıın da bulunan ttldf gkıııpla-

2 - Sığır etinın muhammen bedeh 
32,250 lira muvakkat teminatı 2418 

lira 75 kuruıtur. thaleel 19 atuıtoa --------------------------
938 puarteai pil eaat 1i de Di,... 

llat 11 e lradaı komi•JOU vc-
'·4'1elıl!!llt (3125) 5738 

Saınan alınacak 
.. AWı.. .......... AlaiıQi S.taa Al-

k.a..i.J'CDUDdanı 

rıbakır Lv. A. bia11mda aatm abna 
tomiayonunda yapılacaktıi. tıteklller 
prtnuDCIİai bir ciln mesai aaaderl 
dahilinde Jıomlayonda görebilirler. Ve 
ijlale günil ve saatten bir saat ove1 
teklif mektuplan kanunt tarifat da
bilinde komisyona ftl"IDCler,i. 

<•O~) 5630 

Karpuz ahnaeak 
l .... ...-u hqvlUtl 

::- aaooıo wıo , .... apü ....ı.. Ank.... ı...a..m ~iti s.~ 
.& .. ~~-- 9 01101 Hl 11ıt U de Alma Jeoqaia109...t•• 
-.qq Lv. &mirllil aatm alma ko- 1 - Ankara garnizon birlik '"!e ıııU· 
""1onuncSa yapdaGlktıı'• easeaeltri ihtiyacı olul fO.QOQ k~lo kar· 

a - Mııba .. QlCP bedeli 577 s lita puzun ~k elnllusıeUade uklıf edi -
17 kurut ilk teminatı 433 lira 19 ku- len fi,.t pahlh glriUcl\\1~4en ,1 •Y· 
~r. Şartnamesi komisyonda görü· Uil 938 saat 12 de açık ekıiltmesı ~
laf. kaııUDI vaika1arda bulwwı tek· kara LV. Aaıirliii SA. AL ~O. da ya· 
lf 111ektuplanmn eaat 11 c kadaı ko- pılacaktır. . • 
lllıia10aa verilmesi. (3043) 5804 2 - Muhammen be4•1i 3000 

1~ ılk 
teminatı 225 liradır. şarınamesı ~o-

l 
ıniayoıada JCSrllilf, Kaaunl ~sika vo 

nıaat mOnakasa ı ıeminatıa '°1u vtkitte keePi•1°nda 
bulunulmuı. (3330) 6030 

~ ı...una Amirllii S.tm 
...._ Komiayoaaclan ı SimilH Ylllll lll-

l - lU. ketif 48145 Hra 18 ~ • 
'- lbar" olan 9abktalr'in çayırhı- .....,._ ..__., AIDllQI S.tm 
'- 11119kiinde yapunlaoak iki adet Aı.a ~---· 
~ banprı ile bet adet cephanelik ı - •lrlttlllr ~ki lıa· 
bPalı zarfla ekailtmeye konulmuf- v• birliklerinin ibti,acı olan 1050 '°n 
'-· ı&Dikok k8mtlrtl kapalı nrfla e~lt-
ı..! - llk teminatı 4158 llraclır. llla- meye konulmu tur. BlmlltmMI ıa ıy· 
"'U 8. 9, 938 pcqcmbc pnfl uat .16 Hll tH puarteel ,uaı aaat 16 a Eıl~i. 
"- Balıkesir'de kor satm alma komıs- ,.bir LV. a.irUii .... allaa kQ1IUr,. 
~wıda yapılacaktır. Bu lp ait yonunda yapıla~· S&ııa\irim tut· 
::::" tutDame wc blrtoci keJif ile aamell ber 1111 t..-,omıda eörWobi-.a,. prt1an Balı11esir llor 11tın al- Uı. 
illa komisyonu Ut Anbn. tatanbul 1 Jlult•......, bedeli 2tMOO lin 
~ hınır ı... lmlrlikl•r'"' ıörille- ... ..;.t temblatı noı 11 .. c1ar. tıı.-.. 
....... ~:_ Taliplerin muayyen gttnde ibl- Hlerla ticaret odMmda lml'dh olduk 
~ bir eaat eveline lııadar teklif ıarma dair •eatllalaJVl• birlikte tek. 
:.Sktuplaruu bnwıUD 1. 3 maddel.- lik mektuplarını ihale uatmdaıı bir 
lbi eki ftllblarJa birlikte .na ~ saat ... ı1ne kadar koml11ona wnne-

dar \'ttikalarmı da btrlbcr )lom.... 1 ri. (S3Jt) IOll 
1ona venııelcri. (3229) 5912 

Un ahnacak 
Aakara ı.....- Amlrlitl Satm 

~ l.ıeTUD AmirUii S.taı ... ~---· 
41._ Komiayoaandanı 1 - Van. Çak\KIA. YUkHkOfi m. 

l - Tefenni tıtumın kilosu d8rt likleriııin fabriJra unları ebiltmeleri 
~tan a945ZO kilo arp11ı ile ki osu 10 8.911 41 YlflP• iae de uklif e.cti· 
-. kuru t;u 3"SIO lsllo yulafı ek - len fiat püab ptlldlltlndon elmilt· 
liltıneye konulmu9tur. meleri on ,an uatılarak asık ebilt· 

1 - Arpanm t•rinltı 1184 lira yu meye konmu,ıuı. 
lafın 1480 liradır a - Van butU&nesialn 120.000 kilo 

llıaıcı' 14 eylül 938 çarpıuba dnl fabrika ununun muhamnen bedeli 13 
... t 10.30 ve 10,45 dedir. (3371) 6042 kUrııf muhırnmea tutara 15.600 liradır. 

Ska'1tınesi 9.9 918 cuna gUnll saat 9 

,..,,._ binası yapfını .. • c1adır. 
3 - Çaldıran t.buruaun 120.000 ki· 

lo fabrika unun• muhfmmen bedeJl 
lG muhammen tutan 19.200 liradır. 

Bkail_. 9.?.P38 ~ ~\l "'' UQ 
daclıt. 

4 - YUbek on talnınııaun 116.000 
kilo fabrika ununun mabımmen bede· 
1i 18 ... , muha tutarı 20 880 

llnClllrı 8aU --

Sığır eti alınacak 
Ankara L.vazım Amirliji S.taıAlma Kemla}'OllunAn ı 

1 - Tümen blrllklerlnlıı bir senelik ihtiyacı olan •talıda mikdarı ta
sınlanan flatları tutarları ve ilk inançları yazılı 324000 kilo ıığır eti kapa
lı zarfla eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi gUnU saat 15 de 1zmitte Tümen 

l&tlDll• AlmilJGDıuada ~· a - Rtr ....... ....,,_, .,..r.ın-11ıı1t11111111 

• komJa,.ı.r ...................... lllllllJIQM .... 
bllli. 

4 - hte~Ulerhı belll sQıı w aaatdUla teklif melmlplarııua im"' ıQ. m• aatmalma kmnll,,onu-. "rmeltrL (3242) 
Mevkiler ıtllo 'l'umlanan flatı 

lllWarlar Kurut B. L K. 
• 

"""' 94SOQ ti 13611 1780 
Aüputrı 90000 21 21500 1689 
Bolu 90000 u 21500 1U9 
Tmla aOOOQ il' 5000 3'11 
Gebse 29500 ıs 7S7S m -

324000 80991 6086 
S89S 

Sığır eti ahnacak 
~ .......... Amhlii 5'tm ..... "-'-"""'"'- 1 
Mlktvı Clnti Tümia bedtli llk ttaiııat 

Kilo ı,. K. L. K. 
146 QQO Sıtır otl ~7740 oo aoao JO 

l - Ho•t carnboa bhllklerl itin miktarı. ıiui. tahmin becleU •• Ull 
teminatı yukarıda yuıb 146.000 kilQ ııtır eti Elbıt, Atın alma komiıyo· 
nunda Z eylGl 931 cuma pi laat ıo dt ppalı ıad ektiltmesiyle alına· 

cütn'. 
ı - ..,..._, lalı peqtmhe ,Uıalcri acb "'"' k01Diıyonda ıörUlecek 

tir. lateklllerla elmlltme canı uat 9. kadar bnun •e prtaaınesiqc baıır
byac:akları teklif mektuplarmı makbu mubbUlııdc koaıllJODB qtmelcri 
ft teııdllerlnln d, IQHk(U- p 9' uaUe koııü9)'IQI mQracutlar. 

(lllO) 5743 

ılır ati ah nacak 
Aabr.~ ....................... ,_ ..... 
Miktarı Cinai Tlhmla l>Hıll ilk teaıinat 

KUo L. K. ı.. K. 
282875 Sıfır ed 10917 10 3111 ıa 

1 - Blkıl 1Mrkal lgln •Urtarı. cintl. tümln bc4etl ve ilk teminatı 
yukarıda yuıh 112871 irile 11jlr eti Blllıl •tm .ıma komityon\Ule& ı ıy· 
lal U1 cuma IÜllll m• 9 .. kapalı suf cllaUtmcliylı 11tııa ılmacütu. 

z -~ -ıı. ,....... glaJerl ... ltS• kclmilroada ıörOJo. 
bilh. lateklilerin eblltme ptl eaat 8 e b1ar mu " ~· 111· 
sırbyacaldarı tcldf mebaplarmı -~ mv-ldllnde ftl'llleleri " ı..cu
lerlnln de mesktlr glhı w uatte JEoaaltJena mlnıeutlu. 

(1111) 1744 

Sığır eti alınacak 

7-

Pirinç alınacak 
Aabra Okv.11.,.. Satm Aba Kom iaJODU111clan : 

Muvakkat 
Muhammen fiatıTutarı teminatı ?hale tarih ve 

Erzakın adı Miktarı kuruı L JC. L JC. uatı 

Pirinç 27600 kilo 24 663'4 Lira 496.80 12-9-938 puartoai 
aaat10 

1 - Miktarı muhamınen bedeli, muvakkat teminatı, ve ihale nmanı 
fUkarda yuılı pirinç artırma. ok•iltme kanununa tevfikan kapalı zarf au
retile talibine ihale edilecektir. 

II - Eksiltme Ankara'~ okull~r B41Ylfln4lnhğında toplanacak okullar 
komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 

ili - Eksiltmeye giNıceklerin 1938 yılı Ticaret oduı ve 2490 uyılı ka
nımun 2 ve 3 üncü mat"tdelerine göre eUerinde bulunan belgelerle Ticaret· 
hane namına ite rtreceklerin lfbu kanunda yazılı prtlar içinde Noterlik
ten alınan vekiletname ile komisyona gelmeleri. 

iV - Teminatların ebUtme saatlerindeıt daha evet Ankara Okullar Sa· 
yıf1118nlıtına yatırılıqaıı llzundır, 

V - Kkıiltme ,artnamelerini &Qrmek iateyenler Ankara'da Okullar 
Sa.yıfnıaıthiında komiıyon katibine bat vurabilirler. (3367) 6039 

Ekmek ve arpa ahnacak 
Ovacık 3 Se:n•ar Jud..-...a Tabura Satm Alma Komiıyonandanı 

Cinsi Teminatı muvakkateıi Tutaır 
Lira Lira Miktarı kilo lhale ıünll 

Ekmek 2325 31.000 140.000 1. 9. 938 perfCIDbe 
Arpa U50 ıs.ooo 225.000 2. 9. 938 cuma 

1 - Ovacık'ta 3 ıeyyar- jandaraua taburu ihtiyacı için yukarıda cinı ve 
miktarı ve tesııinat ve ihale ıünleri yuıh iki ~leııı erzak 1.9.938. Sl.S.938 
sonuna kadar kapah .. rf uıullyle e~ıiltıııeyc konmuttur. 

2 - Ekıiltmelor Ovacık'ta ıeyyaı j~darma tüı\lru utm alma komilyo
nunca yukarıda yasılı günlerde sut 15 de :v•pılıcak " uat 14,30 a kadar 
zarflar kabul edlleektlr. 

S - Şartnpıeler S ıeyyar jandafm& aatm alma komisyonunca parasız 

okutulur. Verilece~ teminatlar büki.hnetçe kabul edllıcek pklldı olmalı, 
(azla lJahıtın kosııwyonduı .ıınınaaı llln olunur. (3177) 5712 

T eraxi ah nacak 
P. T. T. Umma MClcMdQlndea : 

Muhammen bedel Mu.akut temtaat 
Adet Tarti ıiaoıı Lira Lira kurut 

448 20 ve 40 kiloluk 7UI 576 il 
~4 10 • 5IGI us m 
IOO 1 • 5400 40J 00 

l - Bblltme " ihaleleri •11'• ayrı yapılmak \l•ere yukarda milıtarla
rlle tartı ıi•ıı, muhammen bedel '" muvakkat temlnatlan yuılı Uç kalem 
teraziler kapalı ud ıııultle eblltıneye konulmuıtur. 

ı - Ekıiltıne 1·10-938 tJrlhlne sııU..dif cumartesi cUnll sut ıı de An· 
b..a'da P, T. T. Uanuml MUdUdUiU binuındald aatm alma komiıyonanda 
yapıt.çUtır. 

3 - ltt•klilet her blcıu için sııııvakkat teminat makbuzıı veya banka 
mektubunu muhtevi kapalı ıarnuını o gün uat onblre pdar meakir ko
misyona vereceklerdir. 

4 - fa.ttnn z-.. Art Nda ~ 4-' .-.Lt ... • w !•tnı hl .... ., ...... 
.. • • '!'. ,...,... iiıdWlrllllthtlD•• "'-* ....... . 

(SOM) .... 

Ankoro BPlcdiyesi 
... _ ....... 

Anlrara a.wı,..a.•• ı 

1 - Çankaya motor cWrtai lçla •· 
AaUra a..li""-••ı lmacak dlsel motcmau nıil~n fiat 
Otcııbüa Wlrtlill4t nıuau 251 411 haddi ı&rıkta ıijrill-.dlllnden 1e

" 100 acltt it Jhdl• iMeldi p1ı:m. niden on cQa aaiıddotlo kapalı urf 
-. oh•lda MaaJar U 11161 tH t1ft.. uaull Ilı ekail'2Dt)'t kcıuıuttur. 
hine kadar Wr ~ .. de puuldda _. a - .,.....,.... bedeU llOQQ llt1· 
tdaeapulm ....WUeda ._ dil _. dır. 
- " salı aeaıert Mit • bqpkta 1 - Nu9'kbt tominat U25 llR· 
belediye endmeniae .an.utıan dır. 

(3058) ş60a ~i ıönnek lateyenlcrln 
ber &Uıı yuı itled kalcaalne ~· 

Atat ve ecza ahnacak ıtJarı ve illal• 6-9·93• .. ıı c\bıt ... t 
Ankara lllı .. 9••ı U de beledlyt eııcQawqiQdt ~ll
Btledlye blnaatelao la- olan calından iıtıklllırin o IJUıl Mit oııa 

aıat ,,. ..- ı ı e,ıaı 931 taribine a. kadar toaıiııatilc birlikte teklif -~
dar bir ., itimle puarblda lltm • t\1plumı bcltti)'t onG\\aımine veqne. 
bnacatmdu lilte " ..,_. • .mı ltri. (3370) 6041 

germek latiJ1nlerla a- da yası it- • ..._.._ ..... il'~• 
teri kal-- " llttklUeria dı u1ı -·-rw W J • ı ... 
" eu• ıUalerl Mat oa butukta be. 
ledi1• .olmenlnt .anoaatıan. ~ .....,...._ • 

(IOll) ffOD 1 - Tembllll itleri ameleal itin 

El b• 1 k almaoü olan 14 NttaaiYt " •lllfel' 
ıse yaptı rı aca adet ot yatak " ,..tı11 .. 7lnml adet 

...... ~ 
1 

elblle dolabl 11 sb mtlddetle agılı: 
1 - ltfai1'0 •tidirlili IDllDUr, ... ebiltmeye konmuıtur • 

fiil' ve orıtıaa Ntıralaoü olu 92 ta· 2 - Muhammen bedeli tl9 liradır. 
kun elbise ile 4 adet kaput 15 pn 3 - lluwkut teıııiıw• JMa lire-
müddetle açık ekailmi]Je keaulnauı. dır. 
tm. 4 - Şartumnlal ıan-ıs iltcyen-

2 - Muham:aen btdıli (181,SO) Ii- leıia hır ıUıı JUi itleri kalemiat •• 
radar. ilukltıtrin dt 9-9oo938 cuma CUntı aa-

3 - Muffkklt ttmiutı (Ul,65) 1i - at 10.S0 beltdl11 •ncUııaeoiııı mUıa· 
radır. caatları. (3324) 5961 

4 -~ ve kUIDal "Unıunesi-
QI 1in9ek ilıiJtııltriD lıtr &ila ,.., 
itleri lı:alemine •• iattk!Uoria de 
6.9.9ıa lalı ibU IMt 1UO da 1*e- Mahkemeler 
di1c tac.._.lat miil'IGUdan. (UIO) ......_ lldael Suna Habis W', 

1811 liliaMDı 

Su nakil lıi ~ 811rla Bindırleıü .... 
Aalıua 8eletliJıa•••• 1 Beledi1c ıu itlerhıde Drem tiri· 
ı - Ytal .. hlr'dı s..ıe" .. ,.... fuıdan alcybbün ısııu ıW u~ ala· 

iaüan d"-JclA to,._ ,.,._ .... c:ak dbumın yapılmakı. olu dvut
pode bdlNM .WeliM iMa ,... ma •ıruında dlvaçnua. &Hlif ettfil 
ıaiJol iıtU.U.tlat llldl •MI da yemin için da9ttbwta adr•iDb 
müddetle açık ebiltme71 konulmQI" meçhul oldutuclu H. U JI, kaııu· 
tur. nuaua 141 ncıi IMCWlli 91tiblnce lll· 

1 - llub••- .. dtll (8',80) il- ntn tebliiln• .... "'ilmlttlr. lS.10-
radır. 937 tulhindea 14·1·911 tullalno ka-

l - llUftkkM t.u.ta (6',25) li- dar IDICNn illll .. ımiı oldujqaıu. 
~. .. " H-lMlf e.rilali ldN alnlln• llt 
. 4 - Kttlf .,ofU ,._k ilti,..ıe- immam ilse ait .......... Alı .alı 

na ber aQa ,... ltltrl uı.uat .,. ls•••i• .-ıü oWuh ..... tut 
iateklileria ele 1. 1. tal .. &lal U ,.. ..._. 
._ IO,IO da eacl•~ ... nclJtl• ... l . ~•-il 
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I VİLAYETLER 
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Köprü ve şose inşaatı 
Aydın Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydırı 

vilayetinin Karapınar - Koçarlı yolu
nun 5 t 30 daki 10 metre açıklığında 
betonarme menfez ile 6+015 deki 
mevcut 5 X 4.00 lik beton arme köp
rünün Koçarlı tarafındaki kenar aya· 
gı ile iki gözden radyesi ve her iki 
köprü üzerinde şose inşaatı keşif be
deli 11246 lira 85 kuruştur. 

ı - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keşif cetveli, silsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli 
G) Proje, grafik 
lstiyenler şartname ve evrakı be -

delsiz olarak nafıa müdürlüğünden 

alabilirler. 
3 - Eksiltme 29.8.938 tarihinden 

pazartesi giınü saat 11 de vilfiyet '1a
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapıl.ıcaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 843 lira 51 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve nafıa vekaletin • 
den alınmış müteahhitlik vesikası i
le yaptığı en büyük menfez işinin 

12000 liradan aşağı olmaması müteah
hidin bizzat diplomalı mühendis ve· 
ya fen memuru veya mimar olması ya
hut daimi surette inşaat mevkiinde 
bir fen memuru bulundurması lazım· 
dır. 

6 - Teklif mektuplarının yukardıı 
yazılı 3 üncü maddedeki saatten bir 
saat evveline kadar encümence getiri· 
lerek eksiltme encümeni reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek makbuzların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate ka
dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması 

IUzımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 5619 

İlk okul binası 

yaptınlacak 
Malatya Valiliğinden : 
1 -: Eksiltmeye konulan iş: Besni 

kazası merkezinde yaptırılmakta olan 
ilk okul binası bakiye inşaatı. 

2 -: Bu işe ait evrak : 
A -: Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
B -: Yapı işleri umumi, fenni şart-

namesi 
C - : Hususi fenni şartname. 
D -: Hususi şartname 
E-: Proje, 
F -: Keşifname 
G -: Eksiltme şartnamesi 
H -: Mukavele projesi. 
3 -: Vahit fiyat esası üzerinden 

yapılacak olan işbu inşaatın muham
men keşif bedeli 18481 lira 2 kuruş 
ve % 7.5 muvakkat teminat miktarı 
1386 liradır. 

4 -: Yapılacak inşaat 20-8-938 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 3-9-938 tarihine rastlıyan 
cumartesi günü saat 12 de vilayet dai
mi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

s -: İsteklilerin vilayet Nafia mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi
kasiylc muvakkat teminat ve teklif 
mektubunu havi zarflarını ihale saa
tinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi eyle· 
meleri lazımdır. Posta ile gönderile
cek mektupların geçikmesinden dola
yı mazeret kabul edilmez. Keşif evra
kı vilayet nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

(3307) 5982 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 
Kütahya'nın merkezinde yeniden 

yapılacak beş dersaneli okul binası 
ınşaatı kapalı zarf usutiyle eksiltme
ye konulmuştur. 

ı - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu para· 
nın yansı 938 bütçesinden, diğer yarı
sı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

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

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname, 
C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi, 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler {180) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

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

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

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

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

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

(3186) 5789 

Kapah zarf usulile eksiltme ilana 
Eski§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir • Çifteler yolunun 13 + 

000 - 21 + 900 kilometreleri arasın
da 15976.5 lira keşif bedelli şose e -
saslı tamiratının kapalı zarf usuliy
le yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesine tevfikan 21-8·938 
tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15.40 a kadar u· 
zatılmıştır. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde kapalı zarf usutile ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 1198.20 liradır. 
Bu işe aid keşif. grafik, fenni şart· 

name, mukavele projesi, ve eksiltme 
şartnameleri her zaman nafına mü · 
dürlüğünde görülebilir. 

Isteklilerin Nafıa Vekaletinin 12. 
8.938 tarih ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale gününden en az sekiz 
gün evvel nafıa vekaletine müracaat
la alacakları vesika ile ticaret odası 
vesikasını teklif mektuplarına ekti -
yeceklerdir. Teklif mektupları ihale 
tarihinden en az bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde daimi encü
men reisliğine verilmiş olacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (5620-3251) 5875 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Valiliğinden : 

31-8-938 çarşamba günü saat 16 da 
Çorum daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere (46603) lira (48) kuruş 
keşif bedelli Çorum - Sunğurlu yolu
nun 5+375 - 16+619 uncu kilometre
leri arasında 6224 metre uzunluğunda
ki yolun esaslı tamirat işi kapalı ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, ke
şif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(3495.26) liradır. isteklilerin müteah
hitlik ve sair vesikalarile daimi en -
cümene müracaat etmeleri tazımdır. 

5621 

Halkevi binası yaptmlacak 
Kırklareli C. H. Partisi Batkanlı

ğından : 
(51970) lira bedeli keşifli Kırklar

e 1i Halkevi binasının inşası 12-8·938 
tarihinden itibaren 7-9-938 tarihine 
kadar münakasaya konulmuştur. 7-9-
938 çarşamba günü saat (16) da Kırk
lareli C. H. Partisi binasında ihalesi 
yapılacağından pey sürmek ve daha 
ziyade maltimat almak istiyenlerin 
C. H. Partisi ilyönkuruluna başvur-
maları ilan olunur. 5933 

Okul binası yaptırılacak 

Kütahya Vilayetinden : 
Kütahya'nın Uşak kazasında yeni

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

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

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2820) liradır. 

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

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

E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

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

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

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

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

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

(3185) 5788 

--- - -- . 
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2 Adet köprü yaphrllacak 
Van Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Van'ın Başkale kazasından İti· 

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

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

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

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

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

4 - Münakasa kapalı zarf usulü ile 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1352 lira 69 kuruş teminat 
vermesi ve bundan başka Nafıa Veka
letinin 12. 8. 938 gün ve 67 /11650 sa
yılı emirlerine göre vesika ibrazı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Ziraat Bankasına 
yatırılan 1352 lira 69 kuruşluk mu -
vakkat teminat makbuzunun Nafıa 
Md. odasında eksiltme komisyonu ri
yasetine verecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
·--lı:ır·n r '"t ; ·iıncü maddede ya· 

zıh saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın miihiir ~uınn ile ; 1 •-ınıı 

tılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 5865 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Ba§

kanlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse

ri'de yapılacak Halkevidir. Keşif lıe
deli {105243) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı saire şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
A, B) Eksiltme şartnamesine ek 

şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Keşif cetveli silsilei fiat cetve

li, metraj cetvelidir. 
E) Proje ve sair evrak 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri parti başkanlığında göre
bilirler. 

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle eksiltmeye konulan bu 
kurağın ihalesi 19.9.938 pazartesi gü
nü saat 11 de vilayet parti merkezin
de ilyönkurul tarafından yapılacak -
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulite 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 
için şimdi (50.000) liralık iş ~ap~ış 
olduğuna dair Bayındırlık vekaletın
den alınmış ehliyetname ile cari se
nenin ticaret odası vesikasını ibraz 
etmesi ve bir mühendis veya fen me
muru bulundurulması şarttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 
6265 liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılr gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığı sekreterliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

nihayet ihale saatinden bir saat evvel 
gelmiş olmaları lazımdır. Postada vu
kubulacak gecikmeler kabul edilmez. 

5881 

Kapah zarf usulile eksiltme ilana 
Eski~hir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy • Mihalıççık yolunun 4 + 
400 - 13 + 450 kilometreler arasın

da 12350.77 lira keşif bedelli yeni şo
se ve imalfitı sınaiye inşaatının kapa
lı zarf usutite yapılan ek-:\ttmesinde 
talip zuhur etmediğinden 2490 numa
ralı kanunun 43 üncü maddesine tev· 
fikan 21-8-938 tarihinden 5-9-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15.15 e kadar uzatılmıştır. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin· 
de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 926.30 liradır. 
Bu işe aid keşif, proje, grafik, fen· 

ni şartname, mukavele projesi, ve ek
siltme şartnameleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin Nafıa Vekaletinin 12-
8-938 gün ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale gününden en az sekiz 
gün evvel vekalete müracaatla alacak 
ları vesika ite ticaret odası vesikası· 
nı teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektuplan ihale tarihin
den en az bir saat evvel makbuz mu
kabilinde daimi encümen reisliğine 

verilmiş olacaktır. 
Postada olan gecikmeler kabul e -

dilmez. (5619-3250) 5874 

Beton asfalt ve pist yaphnlacak 
lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

1. 9. 938 perşembe günü saat 11 de 
lstanbul'da Nafıa müdürlüğü eksilt
me komisyonu odasında (18172,53). 

lira keşif bedelli Yeşilköy hava istas
yonu binası önünde yapılacak beton 
asfalt pist inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş

leri genel ve hususi ve fenni şartna
meleri proje, keşif hulfisasiyle buna 
müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat: (1363) lira (00) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en 
az (15000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara istinaden Nafıa ve
kfiletinden alınmış 938 senesi ehliyet 
ve ticaret odası vesikaları ve kapalı 

zarflarını 1. 9. 938 perşembe günü 
saat (10) a kadar İstanbul Nafıa mü
dürlüğüne vermeleri liizımdır. 

(5297/3054) 5634 

Okul binası yaptırılacak 

Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanın Tavşanlı kazasında ye
niden yapılacak beş dersaneli okul bi· 
nası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

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

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2558) liradır. 

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

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B . Keşi fname, 
C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (178) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

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

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

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

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün aaat 

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

(3184) 5787 

Soğuk asi alt münakasası 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisada Atatürk heykeli et
raf bulvarları inşaatında kullanılmak 
üzere tonu 113 liradan açık eksiltme 
suretiyle 35 ton Bitüm Emülsiyon 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Vilayet Nafıa Mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi -
1 ir. 

3 - İhalesi eylülün yedinci çarşam
ba günü saat 11 de vilayet umumi 
meclis salonunda ve komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 296 
lira 65 kuruştur. (3387) 6043 

Kapah zarf usulile eksiltme ilana 
Eski~hir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 
080 - 13 + 000 kilometreler arasın
da "1877 5.94" lira keşif bede ili şose 

esaslı tamiratının kapalı zarf usuli
le yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 

43 üncü maddesine tevfikan 21-8·938 
tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15.30 a kadar U· 

zatı im ıştır. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin
ce kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat "1408.20" lira
dır. 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şart
name, mukavele projesi, ve eksiltme 
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· FOSFATİN FAL YER 

Yemiş yediniz mi? Ve bı 
çok sebeplerden buna b 
gün medyun butunm~Y. 
muyuz? O halde; bızıdl 
için isbatı kendi öz vuc. 
dumuzda duran bir haki 
kati göz bebegimiz ya 

I larımıza tavsiye ve tatbı 
etmekte niçin tereddüt 

i delim? Asri tababetin net 
i vünema devresindeki ço-

1 

cuk icin lüzumlu bulara~ 

• 

tavsiy~ ettigi bütün gıdı 
unsurları en bol ve en ke
sif miktarlarda 

FOSFATIN FAL YERI>t: 
i mevcuttur. 
i Fosfatin Falyer hiç bir tesirden bozulmadan her iklimde daima 
! muhafaza olunabilir. Her zaman için kullanılabilir. Fransadan bil-

l
ı tün dünyaya ayni şekilde gönderilen yegane müstahzar FosfatİI1 

Fal yerdir. 
Her ezcane ve bakkaliye mağazalarında en elverişli 

.................................... ~!~.~~~.~!~=~!!~: ....... ~~~.~ ..................... ... 
•• 
Uç kalem yiyecek alınacak 

Urfa Gümrük Muhafaza ikinci Tabur Satın Alma Komisyonamdall: 

Muhammen Ilk 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. tarihi Günü saati 

Arpa 549552 16486 00 1237 00 13-9-938 Salı 

Un 299748 37468 00 2810 00 14-9-938 Çarşamba " Kuru ot 361236 18061 00 1355 00 15-9-938 Perşembe 10 " 
1 - Urfa gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için cins, miktar, tahtı1 

bedel ve ilk teminatı ve eksiltmenin gün ve saatleri yukarda yazılı üç 
lem iaşe maddesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İstekliler ilk teminatlarını gümrük müdürlüğü veznesine yatırd 
!arına dair vezne makbuzu ile belediye veya ticaret odasında kayıtlı oldıl 
!arına aid ve:;ikalarını ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfların eksıl 
me saatlerinden bir saat t>vveline kadar Urfada köprü başında tabur kar 
gahındaki komisyona tevdi etmiş olmaları ve muayyen saatte de komis)' 
da bulunmaları. 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 sayılı kanuna 
re olması ilan olunur. (5531-3253) 5915 
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Ayın her günü birbirinden farksız-dır 
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1cad edildikten sonra bir çok üzücU 

meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tampon· 
ların felaket yuvası olduğunu ögret· 
miştir. 

Ve bağı ku11anan her kadın Histik toP 
gibi çevik ve serbest bir harekete ka· 
vuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenasül 

hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar ına· 
yolar içinde bile sezilmiyen gayet 
ufak, sıhhi yumuşak, mikropsuz, el 
çantalarında taşınması kolaydır. 

ve 

Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur. 5764 

şartnameleri her zaman Nafıa müdrü
lüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12-8· 
938 gün ve 11650 sayılı emirlerine I' 
tevfikan ihale gününden en az sekiz ·I 

1 gün evvel vekalete müracaatla alacak- • 
lan vesika ile ticaret odası vesikası-
nı teklif mektuplarına ekliyecekler -
dir. 

Teklif mektupları ihale tarihinden 
en az bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti· 
ne verilecektir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5621-3252). 5876 
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YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

AMERİKA'NIN KURTULUSU 

Baş Rolde: G. O'Berien 
Gündüz iki film birden 

t - AMERİKANIN KURTULUŞU 
2- HİNT MEZARI 

Türkçe sdzliı ve şarkılı 
Seanslar: 

11 30 da Tenzilatlı 
11.30 - 2.30 - S.45 - Gece 21 de 
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BU GECE 

ATEŞ TABURU 

Baş Rolde: JACK HOLT 
Gündüz iki film birden 

1 - CEZAlR BATAKHANELERİ 
2-ATES TABURU 

Seanslar: 
11 de tenzilatlı matine 

11 - 2.30 - 5.30 - Gece 21 de 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SiNEMASINDA 

H 1 N T M E Z A R 1 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şark.ıh 
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