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Celal Bayar, bugün şehrimize 
geliyor 'Ve istanbul'a hareket ediyor 

Başvekilimizin manevralar 
hakkındaki ihtisasları 

. Elftzığ, 27 (Hususi Muhabirimiz 
bıldiriyor) - Başbakanımız Celal Ba
Yar, refakatlerinde Milli Müdafaa ve
k'l' 1 ı Kazım Özalp ve Ankara mebusu 
Falih Rıfkı Atay olduğu halde bugün 
ıaat 11.15 de şehrimizden ayrılmışlar
dır. Başbakanımızı İstasyonda Mare
§al Fevzi Çakmak, mebuslar, Orgene
~~l Kazım Orbay, Orgeneral :Fahret
l ın Altay, Orgeneral İzzettin Çalış
dar, Orgeneral Asım Gündüz, kol?r
. u komutanları, vilayet ve beledıye 
~eri gelenleri ve kesif bir halk kütlesi 
b:raretıe uğurlamışlardır. Hal~. baş~ 

.. kanımıza coşkun sevgi tezahurlerı 
gostcrmiş, uzun uzun alkışlamıştır. 

Ba§lxıkanımızın ilıtisasları ı 
0 
:Saşbakanımız, Orgeneral Kazım 

larbay'a manevra sahasındaki intiba-
1/1nı anlatmışlar; vazifesini muvaffa-
.1Yctlc başaran ve bu manevralar eş

&ız kıymetinin tezahürüne bir daha 
\'c ·ı . aı c olan kahraman ordumuzu teb-
tık ve takdir etmişlerdir. 
d ~anevra sahasından dönerek şehir
.c ıatirahate gelen alaylarımızın geç

tı~· 
• 1 Yolları binlerce halk karşılamak-

la
, .. cl ... r. .. ~it r-minin colr kalabalık o-
~- ~ . gı anlaşılmaktadır. Civardan hır 

Çok halk, geçit resminde bulunmak ü
:cre gelmişlerdir. Yabancı dost dev-
ct ataşcmiliterleri bugün beklenil
ltı.cktcdir. Yarın Halkevinde manev
ranın umumi tenkidi yapılacaktır. 

8<lfbakanımız bugün 
8eliyorlar : 

llabcr aldığımıza göre başbakanı-

İzmir 
fuvarının 
hizmeti 

Kemal ONAL 

Sayın Celal Bayar, bu yıl da İzmir 1 
fuarını uğurlu ehyle açtılar, Huzu~
ları bu enternasyonal fuarın kıymetı-
lli ifade eder ı 

Büyük Millet Meclisi de İzmir fu
arını daha faydalı kılacak tedbirleri 1 
dainıa tasvip etmiştir. Meclis bu yaz 
tatiline girmeden kazanç kanununda 
bazı değişiklikler yaparken fuarlarda 
blal satanlarla buralarda lokanta, ga -
zino, lünepark, tiyatro ve sine~.~
~anları ve bu işlerde çalışan butun 
ınemurları vergiden muaf kılmıştı~ .. 

BQ§vekilimizin lzmir luvarında 
alınmı§ son bir 'resimleri 

mız, bugün saat 19 da şehrimizi şeref
lendir~cekletdir. Başbakanımız şehri
mizde 50 dakika kadar kalacaklar ve 
19.30 da İıtanbul'a hareket edecekler-
dir. 
Sayın Celal Bayar, 5 eylülde şehri-

mizde bulunacaklar ve halk bankası 
ile, Ankara sandığının açılış törenini 
yapacaklardır. 

Amiral Horti 
arasında 
Ankara, 27 a.a. - Sentetiyen bayra

mı münasebetiyle Reisicümhur K. A
tatürk ile Macaristan naibi B. Horti 
arasında aşağıdaki telgraflar teati o -
lunmuştur: 

Altes Serenisim 
Amiral Nicola Horty de 

Nagybanya 
Macaristan kıraliyet naibi 

Budapeıte 

Scntetiyen bayramının y1ldönümü 
dolayrsiyle Altes Screnisimlerine en 
hararetli tebriklerimi ve gerek şahsi 
saadetleri ve gerek asil ve dost macar 
milletinin refahı hakkındaki samimi 
temennilerimi biidirmekle hassatan 
zevk duymaktayım. 

K. ATATÜRK 
Ekaelana Kemal Atatürk 

Reiaicümhur 
Ankara 

iyi temenmleri için ekselnsınıza 

en hararetli te§ekkürlerimi bildiririm. 

NİCOLAS de HORTY 
MACARİSTAN NAİBİ 

Geçen seneki Trakya manevralarından bir görünü§ 

notll MANEVRALARINDAN NOTLAR : 

Kırmızı ve mavi taraf 
Muratsuyu'nda karşılaştı 

Askerlerimizin manevralarda gösterdiği 
kabiliyet ve muvaffakiyet harikuladedir 

İzmir, hazin işgalinden sonra mılh 
ıstırabın mihrakı olmuştu. Anadolu 
büyük bir felaketin yakıcı temasını, 
İzmir'de duymuş ve bu acıyla şahlan
ınıştı. Çok uzak kasaba ve köylerden 
silahlanıp koşan halk, milli kuvetle~ 
halinde sert bir mukavemet çemberı 
Yaratmıştı. Bu çenber mücadele _Her
lcdikçe genişledi fakat gevşemcdı. İz
mir cevresinde kan ve ateşle kuşanan 
ceph~leri hatırlarken Celal Bayar'ın 
oralarda dolaşan genç ve kahra.ınan si-
l 1 Elazıg~, 25 (Manevra sahasına gi- nın en geniş sahası olan bu sırtlar, kır-
ueti de gözlerimiz önüne ge ı~. A 1 f · -

Atatürk'ün yüce dehası, İzmır !el~- den arkadaşımı:ı yazıyor) - Mavi ve m~.z ar tara ından işgal ~dil~ıştı. 
k ı k mızı kuvetlerin en çetin çarpışma - Gunlerce devam eden ve çetın hır ta-

ctinin acıları içinde bütün gergın 1 
-

1 
rr bugün Elazığ'ın şimal cenubun· biat parçası üzerinde bin bir zorlukla 

ğini duyan milli hassasiyete, Anka- arı ·· d ı d k · · d h 
ra'da bir kalb, bir diınag yarattı, onu, <laki bölgede başladı. muca e e e ere ınkışaf e en ar~-
büyük zafere kavuşturdu, ve bırçok Mavi kuvetler, arazinin imkanların- ketlere rağmen kıtalarımız, tam hır 
inkılaplara eriştirdi. dan faydalanarak, kırmızıların ileri (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Yeni Türkiye, hür vatanında, sul- hatları~a. ~a~ar so_ku!dul~r. Toprağı.n MWtJll(IO '---.00 · B:tRllP p aı 
hun ve hemen her milletin dostu ol- vaziyetını ıyı teabıt etmış olan ge~ı~ 
dukt 1 · ekonomik cidalin mikyash hartalara dayanarak ve ıyı Öğretmenlerin 

terfi listesi 
an sonra zmır, ·ı · b' d" 1 k bir bol 

1 
Nasıl olmasın tertip edı mış ır uzen e ırmızının sem u o muştur. .• · 

ki milli istihsalin hacmini ve çeşit.lil~- ileri hatlarını aş~ıya ve mev~ıı çevır-
ğini E b"l · · müstesna iklımı- meler yapmıya ugraşan mavılere kar
ne v ge do geslınınların zekalarına, şı kırmızı kuvetler, ileri karakolları -

e ora a ça ışan ' . kl d ld 
gayretlerine borçlu bulunuyoruz. nı kuvetlendırerek arat~ . ar o ur-

y 1
. b h kes türk istih· muşlar ve karşılarındakının akışını 

er ı ve ya ancı er • . 
&alinin mühim unsurlarını İzmir fua- durdurmıya çalışry_?rl~;dı. . 

Öğretmenlerin terfi listesi 
çıkmıştır. Bu listeyi bugün 
ikinci sayfada bulacaksınız. 

Çek Ba§vekili B. Hod:r.Cl 

İktisat vekili geliyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - lktısat 

Vekili B. Şakir Kesebir bu akşam 

1 

Ankara'ya hareket etmiş ve istasyon
da birçok kimseler tarafından teşyi 

olunmuştur. 

ettiler 
Cek meselesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• 

lngiltere fikrini bildirdi 
Con Siman, dün beklenen 

mühim nutkunu söyledi 

Bütün İmparatorluk 
Nüfuzunu sulh lehinde Kullanacakhr 

Londra, 27 a.a. - Milli hükümet lehine yapılan bir nümayif 
esnasrnda Lanark'da bir nutuk söylemiş olan B. Con Simon, 24 
mart 1938 tarihinde harici siyasetin Çekoslovakya'ya müteallik 
olan kısmı hakkındaki beyanatını teyit etmiştir. 

Alman - Çekoslovak 
sınırında Macar 

manevraları basladı 
~ 

1 

Con Simon, akıl ve itidal da
iresi dahilinde hareket edilmesi 
tavsiyesinde bulunduktan sonra 
bir harbın muhtemel neticeleri • 
nin namahdut olan mahiyeti ü -
zerinde ısrar eylemiştir. 

Hükümetin harici siyasetini müs
bet bir suls siyaseti olarak tarif eden 
hatip, harbın önüne geçilemez bir şey 
olmadığını ve siyasi rejimleri başka 
olan milletlerle anlaşmanın pek ala 
mümkün olduğunu beyan etmiştir. 

Macarlar, Çekoslovak hükümetine istedikleri 

şeyleri tamamiyle kabul ettiremediler 
Nuremberg, 27 a .a. - Macar kıral naibi amiral Horti, buraya 

gelmıt ve ess'in refakatinde otomobille istasyondan ptoya 
giderken yolda halk tarafından ıiddetle alkıtlanmıttır. 

B. Con Simon, beyanatına şu sü
;ıetle ue\'am etmistir: 

" - Halk sulh istiyor, halk modern 
harbın istisnasız herkes için doğura

bileceği facialardan korkuyor. Bil -
hassa hava harıbı çok müthiştir. Ve 

(Sonu 3. iincü sayfada) 

Şatonun önünde, kendiain.i ae- r-
limlıyan bahriye müfrezesini tef 1 H k / d ._, 
~!r:t;;!:.ev:iı1i:~;:::~!r::~ü; ı a n e u ya o g r u 
tarafında·n kabul olunmuştur. · • 

Macarların_ çek. lıiil•~imetinden u m u m "ı J a p on 
ısıedıklerı 

Budapeşte, 27 a.a. - Gazeteler, B. 

:::;~:~e:~:!~ı:e!;l:~~·;ı~ ~:~::!: ta a r r uzu b a ş 1 a d 1 
lardan anlaşıldığına göre Almanya 
ile Macaristan arasındaki mesai birli
ğinin hedefi, nısfet kaidesine uygun 
bir sulhtur. 

Bled, itilaflarından bahseden B. dö 
Kanya, tecavüz etmemeyi ve ekalli
yetler meselesine müteallik itilafna
menin imza edilmiş olduğunu beyan 
etmiştir. Çekoslovakya, Macaristan'ın 
istediklerini "kabulü gayri kabil" di -
ye tavsif etmiş olduğundan kendisiy
le hiç bir itilaf aktedilememi§tir. 

B. dö Kanya, Macaristan'ın Çekos -
lovakya'ya karşı istediklerinde her 1 
halde ısrar edeceğini söyl~miştir. ' 

Mactır manevraları 
Budapeşte, 27 a. a. - Sonbahar ma

nevralrının mukaddimesi olan askeri' 
talimlere alman - macar - çekoslovak 
hudutlarının telaki noktasında garp 
şimali mıntakasmda kain Ferto gölü 
civarında başlanmıştır. Bu talimlerin 
üç hafta devam edeceği öğrenilmiştir. 
Bu talimler, 10 eyllıle doğru son bir 
talim ile hitama erecek ve bu son ta
limde en yüksek şahsiyetler hazır bu· 
lunacaktır. 

Hankeu'ya 140 mil mesafede bir japon üssü 

Tokyo, 27 a.a. - Domei ajansı bildiriyor: Hankeu'ya umumi 
taarruz, bu sabah saat altıda batlamıştır. 

Kuvetlerinin miktarı bildirilmiyen altı kıla tarafından Han
keu'ya doğru batlanan umumi taarruzun hedefi bilhassa Lui
teng - Nanıang mıntakasında Kiangsi'nin §imalindeki Çin mev
zileridir. 

1 

Tokyo'dalci müşahitlerin fikirleri -
ne .göre'. kısmi taa~ruzlar, harek~t üs
len tesıs ve takvıyc kıtaları ırsali 

gibi faaliyetlerle kendisini gösteren 
iptidai ihzari safha artık bitmiş ve 
halen heyeti umumiye harekatı saf
hasına dahil olunmuştur. 

Bu umumi taarruzun esasları şu o
lacaktır: 

1 - Hankeu'ya doğru, cepheden, 
bahriye kuvetleri tarafından Yangt
se yolu ile ve ordu tarafından da 

(Sonu 6. wcı sayfada) 

Hariciye vekili İstanbul' a 

hareket etti 
Dün Ankara, İstanbul ve lzmir zengin bir spor günü yqadı. Ankara

da Halkevi'n•de mühim güretler yapıldı. latanbul'da misafir Mısır takı
miyle Galatasaray - Güneı muhteliti arasındaki maçı muhtelitimiz ka
zandı. lzmir'de de fuvar müsabakalarının ilk temasları yapıldı. Ve An
kara muhteliti, İstanbul muhtelitini 1 - 2 yendi. Yukarıda Ankara muh
tditinin resmini görüyorsunuz. 

Hariciye Vekilimiz B. Tevfik 
Rüştü Aras dün akşamki ekspresin 
arkasına bağlanan hususi bir vagon
la İstanl>ul'a hareket etmiştir, 

rında .. b'l kt' Yabancı memle- Bugün sabah, Elazıg ın şar:kındakı 
gore ı ece ır. · 'k Man ••-.·111·1!11111·11ıı·ıııı.·•---.ı-.-.ıı-..-.-.-.ı• onu 

3
• üncü say! ada) Bey yurdu ıırtlarma gıttı • cvra • sııwvva:atıarı..~ Bütün bu fpol' haberlerini 6. ncı eayf amızda bulacaksınız. 

B. Rüştü Aras istasyonda Dahili
ye Vekıli ve Parti Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kayı ile Hariciye Vekaleti 
«kanı tarafından ugu lanmıştır. 



- 2 - U L U S 28 . 8 . ı938 i 
---------------------------------------------------------------------------------------- ı 
.-················································································\.. . . 
: 

Ü Ü D ş N Ü ş L E R 
. . . 
: . . 

--················································································--

Zonguldak'ta 

Atatürk günü 
Görüs sahibi olmak _, 

Bir fransız muharriri "Bir görüş sahibi olmak, muayyen bir istika
mette yanılmayı tercih etmektir," diyor. Bu suretle de, herkesin ken
dine göre bir hakikati olduğunu, yani herkesin kendine göre bir haki
kate saplanmakla yanıldığını iddia eden Pirandello'nun görüşüne işti
rak ediyor. Evet, görüşüne iştirak ediyor, çünkü bu fikir bile muay· 
yen bir görüşün ifadesi sayılmak lazımdır. 

Oldukça camit bir görüşe sahip olarak, dünyayı hep bu görüş zavi
yesinden müşahade ve mütalea etmek bir entelektüel için kusur mu· 
dur? Bu iddiada bulunanlar ve bir fikre saplanrp kalanların zekalarını 
sathilikle itham edenler az değildir. Madem ki dünyada her şey nisb1-
dir, bütün bilgi ve kanaatlerin zamanla yıkıldığına şahit oluyoruz, şu 
halde nasıl olur da, muayyen bir fikre, bir doktrine, bir ideale ömrü
müzce bağlı kalmayı akıllı işi telakki edebiliriz? diyorlar. 

Fakat bu zihniyet, sahibini muhakkak septisizme götürür, inanmak 
ve itikat kabiliyetini sarsar. Septik dimağlardan ise yiiksek fikirler sa
dır olabilir, fakat ak.iyon ve iş sahasınd,. eser beklenemez. Her hangi 
bir kanaata bağlanamıyan, mütemadiyen mütenakıs düşünceler ara
sında bocalıyan insanların cemiyet iç indeki randımanları büyük ola
maz. 

Zonguldak, 27 a.a. - Atatürk'ün 
Zonguldak vilayetine ve kömür hav
zasına ayak bastıkları mutlu günün 
yedinci yıldönümü münasebetiyle 
Zonguldak baştanbaşa bayraklarla 
süslenmiş ve saat 13 de devair rüesa
sı milli müesseseler direktör ve men
supları, binlerce halk köylü ve işçi 
kütlesinin iştirakiyle cumhuriyet 
meydanında genel bir toplantı yapıl
mıştır. 1stikl1il ır.arşiyle başlanan bu 
törende bugünün mutluluğu ve büyük 
Önder'in havzaya ayak bastıktan son
ra havzanın göz kamaştırıcı inkişafı 
etrafında çok heyecanlı söylevler söy 
lenmi§ ve büyük Önder'e halkın tü
kenmez minnet ve şükranı ve kema
lizme ebedi bağlılıkları arzedilmiş

tir. 

Fikirler arasındaki çarpışmadan hakikat şimşeğinin doğduğunu 
söyleriz. Fakat bu hakika t şimşeği, hiç bir şeye inanamadıkları icin 
ge~şek ve müı;a~ele kabiliyetinden mahrum olan septik dimağla;ın 
degıl, ancak bır ımana sahip olan, inandıkları fikirleri, katagorikliğe 
di;şmekten çekinmiyerek müdafaa eden zihinlerin carpışmasından 
doğabilir. -Yaşar Nabi • 

Orta öğretim muallimleri 
terfi listesi çıktı 

Kültür Bakanlığı orta öğretim muallimleri arasında terfi etme
ğe hak kazananların terfileri yapılmış ve resmi gazete ile netro
lunmuttur. Terfi eden muallimlerin isimlerini kıdem sıraaiyle 
atağıya koyuyoruz: 

Maaşı 80 liradan 90 liraya 
çıkarılan öğretmenlt•r 

İstanbul E. L. nden H. Arif, İstan
bul K. L. nden Miıcteba, Erenköy K. 
L. nden Mahir, Pcrtevnihal K. L. n -
den Sabit, Diyarbakır K. L. nden Ce
lil, 

l\Iaa~ı 70 liradan 80 liraya 
çıkarılanlar 

İstanbul K. L nden Sabri Cemil, 
Haydarpaşa lisesinden Nadir, Bakır
köy orta okulundan Nazım, İstanbul 
K. lisesinden Cemal, Kadıköy üçüncü 
orta okuldan Vehbi, Kasımpaşa orta -
okuldan Hamdi, Beykoz orta okuldan 
İzzet, Gaziosmanpaşa ortaokuldan 
Hayrettin, Uşak ortaokuldan Adil, A
dana erkek lisesinden Hüsnü, İzmit 
ortaokuldan Zeki, İstanbul erkek li -
sesinden Şevket, İzmir erkek lisesin
den Naili İnönü ortaokuldan M. Emin 
Heybeliada ortaokuldan Hamdi, Kaba
taş lisesinden Saliihattin, Kabaıa, li
sesinden N. Tevfik. 

~laa~ı 55 liradan 70 liraya 
ı;ıkarılanlar 

Silifke ortaokuldan A. Kamil, An
kara erkek lisesinden A. Riza, Adana 
1 inci ortaokuldan Zeki, Trabzon kız 
ortaokulundan Osman, Eyüp ortaoku· 
!undan Şükrü, Adapazarı ortaokulun
dan Kemal Cenap, Sivas öğretmen o -
kulundan K3.zım, İzmir kız lisesinden 
M. Emin, İzmir erkek lisesinden Akif, 
İstanbul kız lisesinden Ziya, Kilis or
taokulundan Zühtü, Haydarpaşa lise· 
sinden S. Necati, Haydarpaşa lisesin -
den Memduh, Ankara erkek lisesinden 
M. Kzım, Davutpaşa ortaokulundan 
Eşref, Kabata'ş lisesinıkn Sıtkı, Per -
tevniyal lisesinden Sami, İzmir erkek 
lisesinden S. Nafiz, Kadıköy 3 üncü 
ortaokulundan Sadık. 

Maa~ı 45 liradan 55 liraya 
çıkarılanlar 

A. Enver, Karşıyaka ortaokulundan 
T. Tahsin, Kasımpaşa ortaokulundan 
Rasim, Kumkapı ortaokulundan Mem 
duh, Ordu ortaokulundan Huriye, Af
yon lisesinden Sami, İstanbul Erkek 
lisesinden T. Nejat, Vefa lisesinden 
M. Ali, Haydarpaşa lisesinden Refet, 
Ayvalık ortaokulundan Fahri, Bartın 
ortaokulundan Ihsan, Cümhuriyet or -
taokulundan Cafer, 

Maaşı 40 Jiradan 45 liraya 
çıkarılanlar 

Kabataş lisesinden İhsan, Beykoz 
ortaokulundan Fatma, Ankara 1 inci 
ortaokulundan Abdüasamet. Erzurum 
Öğ. O ndan Abdurrahman, ·Galataaa • 
ray lisesinden Hidayet, Silifke ortac>
kulundan Faik, Adapazar ortaokulun
dan İsmail Hakkı, Çorlu ortaokulun • 
dan Adil, Gaziantep lisesinden Asım, 
Adana K. L. nıkn Şahap, Edirne orta -
okulundan Süleyman, Giresun ortao • 
kulundan Şevki, Samsun ortaokulun
dan Şevket, Edremit ortaokulundan 
Şazimet, Aydın ortaokulundan H. Av
ni, Tarsus ortaokulundan A. Azmi, 
Niğde O. O. dan Cevdet, Anka
ra kız lisesinden Azize, Balıkesir Öğ. 
O. Emirhan, Çankırı ortaokulundan 
Salim, Tokat ortaokulundan Muam • 
mer, Nişantaşı kız O.O. ndan Muaz • 
zez, Nevşehir ortaokulundan Turgut, 
Ankara kız lisesinden Nurettin, Ni§an 
taşı ortaokulundan Semine, Kabataş 
!isesinden H. Senih, Kastamonu lise
sinden Cemal, Malatya lisesinden M. 
Sabri, İzmir erkek lisesinden Esat, 
Afyon lisesinden E. Ali, Trabzon kız 
ortaokulundan Vecihe, Tarsus ortao
kulundan Suat, Niğde ortaokulundan 
Seyfettin, Tokat ortaokulundan Ha • 
!is, Uşak ortaokulundan E. Ruhi, An
kara kız lisesinden Sami, Antalya kız 
lisesinden Şerafeııin, Edirne kız lise
sinden Saime, Haydarpa§3 kız lisesin
den İhsan, İzmir K. lisesinden İzzet, 
Kabataş lisesinden İhsan, Kabaıa, li
sesinden Edip, Kastamonu lisesinden 
Mitat, Vefa lisesinden A. Nüzhet, 
Balıkesir Öğ. O. dan Reşat, Kadıköy 

Barbaros ihtifali 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Barba

ros ihtifal heyeti bugün gene toplan
dı. Tesbit edilen ihtifal programının 
ana hatları üzerinde görüşüldü 

3 üncü Öğ. O. dan Avni, İsparta Öğ. 
O. dan Hilmi, Emirgan Öğ. O. dan 
Ekrem, Çapa Öğ. O. dan Fuat, Cüm
huriyet Oğ. O. dan İhsan, Biğa Öğ. 
O. dan Sadi, Adana Öğ. O. dan Münir, 
Kayseri lisesinden İbrahim Hakkı, 
İzmir K. lisesinden Kamuran, Eren · 
köy K. lisesinden Kamuran, Erenköy 
K. lisesinden Müberra, Bursa lisesin
den Necati, Ankara K. lisesinden Hil
miye, Ankara K. lisesinden Celcil, 
Yalvaç ortaokulundan S. Vehbi, Üs
küdar 2 nci ortaokulundan Necmiye, 
Erzurum lisesinden Rauf, Eskişehir 
lisesinden Eminüttin, İstanbul K. li
sesinden Rauf, İstanbul K. lisesin
den Fuat, İstanbul K. lisesinden Hü
seyin Avni, İzmir K. lisesinden Zil· 
beyde, Kars K. lisesinden H. Nusret, 
Akhisar ortaokulundan Hazer, An
kara 2 nci ortaokulundan Nimet, Bo
lu ortaokulundan Naşide, Bursa orta
okulundan Vehbi, Emirgan ortaoku
lundan Y. Saim, Emirg&n ortaokulun
dan E. Ali, Gaziosmanpaşa ortaoku -
!undan M. Vehbi, İnönü ortaokulun
dan Sara, Gümüşane ortaokulundan 
Recai, Kumkapı ortaokulundan Übey
de,Ankara K. Lisesinden Nüzhet, A
dana K. Lisesinden Ayşe, Ödemiş or
taokulundan E. Hamdi, Edirne K. öğ
ret.men okulundan Rebia, İstanbul K. 
Öğretmenden Nebahat, Bursa lisesin
den M. 'Gülbahar, Erenköy K. lisesin
den Hatice, İstanbul K. 1ise11inden 
Zebra ,İstanbul E. lisesinden"H. Şük
rü, İzmir K. lisesinden Kevser, İzmir 
E. lisesinden Hüsnü, Kabataş lisesin
den A. Nezihi, Ankara 1 inci ortaoku
lundan H. Fahri, Bolu ortaokulundan 
Hikmet, Cümhuriyet ortaokulundan 
Rukiye, Nazilli ortaokulundan M. Ka
znn, Beykoz ortaokulundan Mahir, 
Çanakkale ortaokulundan A. Şeref, 

Çaziosmanpaşa ortaokulundan Lütfü, 
Gelibolu ortaokulundan B. Savacı, ls
parta ortaokulundan Şükrü, Kadıköy 
3 üncü ortaokulundan Mevhibe, Ka
dıköy 3 üncü ortaokulundan Gülsüm, 
Konya lisesinden Celôlettin, Kandilli 
lisesinden E. Behice, Kabataş lisesin
den Zeki, İzmir E. lisesinden S. Sami, 
İstanbul K. lisesinden Hatice, Hay
darpaşa lisesinden Kenan, Erzurum li· 
sesinden Sıtkı, Gaziantep lisesin
den Halil, İstanbul K. lisesinden Azi
ze, Ankara Musiki Öğ O. ndan Zuhu· 
ri, Çatalca ortaokulundan H. Timuçin, 
Mersin ortaokulundan Rahmi, Deniz· 
li lisesinden Haşim, İstanbul K. Öğ. 
O. ndan H. Bekir, Milôs ortaokulun -
dan Mükerrem, Ankara Gazi lisC6in -
den Şükrü, Nişantaşı O. O. Semiha, 
Ankara E. L. Edibe, Ankara E. L. 
Apturrahman, Ankara Gazi L. A. 
Muhtar, Edirne L. Fahri, İstanbul K. 
Öğ. O. Müveddet, Erzurum L. Cevdet 

(Sonu var) 

Kaput bezi 
fiyatları 

Ankara, 27 a.a. - 14 tip numaralı 
kaput bezi fiatı hakkında İktısat Ve
kaleti aşağıdaki kararı almıştır. 

3990 sayılı resmi gazete ile 5-8-1938 
tarihinden itibaren meri olmak üzere 
fiatları ilan edilen kaput bezlerinden 
14 tip numaralı bezin fiatı aşağıda 

yazılı şekilde tebdil edilmiştir. Bu te· 
beddül 29 ağustos 1938 pazartesi gü
nünden itibaren meridir. 

Adana ve Mersin vilayetleri dahi
linde bulunan fabrikalar için 75 sm. 
genişliğinde 36 M. lik bir topun sa
tış fiatı 615 kuruştur. 

Beher 5 sm. en farkı için top ba
şına farkı fiat 31 kuruştur. 

Adana ve Mersin vi!ayetleri dahi· 
!inde bulunmıyan fabrikalar için 75 
sm. genişliğinde 36 M. lik bir topun 
satıs fiatı 640 kuruştur. 
B~her 5 sm. en farkı için top başı

na farkı fiat 32 kuruştur. 

Samsun Esnaf 

Halk cemiyetleri 

Partisine bağlanıyor 
Samsun, 27 a.a. - Samsun'daki es

naf cemiyetleri umumi kongresi ha
linde toplanarak Cumhuriyet Halk 
Partisine bağlılık kararları vermekte 
ve bu kararları birer madde halinde 
nizamnamelerine il§.ve etmektedirler. 

Zonguldak amele birliği 'de 
partiye bağlandı 

Zonguldak, 27 a.a. - Amele birliği 
umumi heyeti ve ihtiyat teavün san· 
dıkları heyetleri bugün fevkalade bir 
kongre yaparak amele birliğinin hük
mi şahsiyetinin Cumhuriyet Halk 
Partisine bağlanmasına ve nizamna -
melerine kurumun kemalizmi kabul 
ve kendi faaliyet sahalarında Parti 
prensiplerini tahakkuk ettirmeği asıl 
gaye edindiğine dair bir madde ek -
lenmesinin Cumhuriyet Halk Parti
sinden temennisine ittifakla ve alkış
larla karar vermişlerdir. 

Dün hava bulutlu idi 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

çok bulutlu ge!iffiiş ve rüzgar şimal 

istikametinden saniyede en fazla 3 

metre hızla esmiJtir. Dün en fazla ısı 

gölgede 30 santigraddı. 

Yurtta, Ege'nin cenup kısımların

da hava açık, Trakya, doğu ve orta 
Anadolu bölgelerinde çok bulutlu ve 

mevzii yağmurlu, diğer bölgelerde 
kısmen bulutludur. 24 saatte, Trak-" 
ya ve cenubun doğu kısmından ba9 • 
ka bölgelerdeki yağı9ların karemetre· 
ye bıraktığı su mikdarı Adana'da 34, 

Ulukışla'da 28, Beyşehir'de 10, An -
talya'da 7, Kütahya'da 3, Yalova'da 
2 ve Muğla'da bir kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup bölgelerinde E -

ge'nin cenup kısımlarında garptan, 

diğer bölgelerde umumiyetle şimal 

istiakmetinden saniyede en çok 8 met 

re hızla esmiştir. 
Yurtta en yüksek ısı İzmir ve An

talya'da 30 Adana'da 32, Islahiye ve 

Malatya'da 33, Siirt ve Erzincan'da 

34 ve Diyarbakır'da 37 derecedir. 

Ulukışla'yı da su bastı 
50 ev su altında kaldı 

i 

Niğde' de birçok köyler su 
uğradı 

k 
g 
h 

yüzünden hasara 

Zarar 200 bin lira tahmin ediliyor 
Niğde, 27 a.a. - Dün geceki su baskınında Ovacık, Ulu• 

Kıcağaç, Aktaş, Güllüce, Saslıca, köyleri de hasara uğraruı 
Bilhassa Ovacık'm zararı çok mühimdir. Evleri, mahsulleri, 
vanları ve yiyecek maddeleri mahvolan köylüler, acil yard 
muhtaç bir vaziyete düşmüşlerdir. 

Nafiada 
tayinler 

--

1 

Bugüne kadar tesbit edilebileP 
rar mikdarı en az iki yila bin 1i 

1 

Komisyon ilk yardımlara başla 
Bugün Ulukışla kasabasını tekrat 
basmış elli ev sular altında kal 
Su baskını Adana demiryolu ve 

Açık bulunan 90 lira maaşlı muha
bere ve mürasile müşavirliğine terfi 
müddetini doldurduğundan 70 lira 
verilmek üzere 55 lira maaşla kurmay 
binbaşı BB. Nazım Turuç; Kastamo
nu vil3.yeti nafıa birinci sınıf mühen· 
disliğine nafıa müdürlüğü işlerini de 
yapmak üzere 55 lira maaşla mühen
dis Besim Bensal, yapı işleri umum 
müdürlüğü D cetveli kadrosunda a
çık bulunan 150 liralık ressamlığa 125 
lira ücretle Reşat Sirmen; İstan
bul elektrik işleri umum müdürlüğü 

evrak ve dosya servisi memurluğuna 

75 lira aylık üoretle İsmail Pınar, bi
rinci umumi müfettişlik nafıa müşa

virliği kadrosunda 70 lira maaşlı mü-
113virliğe 300 lira aylık ücretle Diyar
bakır belediye fen işleri müdürü mi
mar Reşit Akalın; Derince travers 
fabrikası baş mikinistliğine 125 lira 
ücretle devlet demiryollrı 9 uncu iş

letme montörü Cevat Yavuz; açık bu
lunan hususi kalem müdürlüğüne Di
nar kaymakamı Ahit Çerçel tayin e
dilmiştir. 

Naklen ıayirıler : 
Giresun viljyeti üçüncü sınıf fen 

memurlarından BB. Muzaffer maa. 
şiyle Tokat vilayet nafıa üçüncü sı
nıf fen memurluğuna, Tokat vilayet 
dördüncü sınıf fen baş memurların· 
dan F'..a%.ı.l On:ı.t. 4~ lir,;ı. ~.:..>.ı. ca.-.. 
sun vilayet nafıa dördüncü sınıf fen 
bapemurluğuna, Kocaeli nafıasında 
40 lira maaşlı yapı işleri mimarı Mü
nevver Belen maaş ve kadrosiyle ya
pı işleri umum müdürlüğü proje i§
lerinde çalıştırılmak üzere merkeze; 
şose ve köprüler reisliği dördüncü sı
nıf başmühendislerinden Nazım Öl
çen 70 lira maaşiyle Yozgat vilayeti 
nafıa müdürlüğüne; demiryollar in· 
şaat dairesi 75 lira ücretli daktilola
rından Hilmi İnan yüksek mühendis 
mektebi tedrisat bürosu katipliğine 

20 lira maaşla ve namzet olarak; Or
du vilayet nafıa müdürü dördüncü sı· 
nıf başmühendisi Arif Tansu'nun 70 
lira maaşiyle Trabzon vilayet nafıa 
müdürlüğüne; Tekirdağ vilayet üçün 
cü sınıf mühendislerinden Ali Rıza 
40 lira maaşiyle İzmir vil1iyet nafıa 
üçüncü sınıf mühendisliğine naklen 
tayin edilmişlerdir. 

1'erfiler : 
Gaziantep vilayeti yapı işleri nam

zet mühendisi Kemal Bengü memuri
yete asaleten kabul edilerek maa§ı 35 
liraya çıkarılmı§tır. 

Sular umum müdürlüğü 20 lira ma
aşlı katiplerinden Saim Güngören 25 
liraya, ondan açık kalan 20 lira maa,
lı katipliğe İsmail Emre ve ondan a
çık olan memurluğa Fuat Uğur nak
len ve terfian tayin edilmişlerdir. 

sinde de tahribat yapmıştır. B 
vilayet içinde şiddetli yağmurla!' 
vam etmektedir. 

Kızılay'ın yardımları 

Kızılay Umu mi 
günlerdeki su baskını 
zarar görenlere tevzi edilmek ·· 
Niğde vilayetine 1500 lira, Bor 
sına 1000, Kayserinin Develi 
na da keza 1000 lira yardım y 
mıştır. 

Sahipsiz depozito paralan 

Belediyelere 
verilecek 

On sene içinde sahibi çıkını . 
şirket ve müesseselerde-ki depoıı 
paralarının mahalli belediyelere 'ff 
rilme<ıi hakkında hükümet bir kaO. 
projesi hazırlamıştır. 

Projeye göre su isalesi, hava 
ve elektrik tevzii gibi amme h 
!erini ifa etmek üzere teşekkül e 
veya bu hizmetleri doğrudan doğrd 
ya ifa eyliyen şirket, idare, mü""".j;j 
ve dairelere müşterileri tarafın fi 
-ı..-...... h ... y'\J.ı. ı-:rı.. ..ı .. .t'"'"'l '"v dKSt:Sl 

saire gibi isimlerle yatırılmı' olııf' 
sahiplerine iadesi lizımgeldiği tarill' 
ten itibaren on seen geçtiği halde I 
ranılmamış olan para ve bu mahiyet' 
te kıymetler, birikmiş faizleriyle bil' 
likte, bu müddetin bitmesinden itlbl' 
ren altı ay içinde yukarda bahis aJfl!'. 
zuu teşekküller tarafından aahiplerl 
nin isim ve hüviyetleri ve haklarıo' 
baliğ olduğu mikdar gösterilmek tıT 
retiyle tanzim edilecek bir cetvel il' 
mahalli belediyelere verilecektir. 

Bu kanunun neşri tarihinde ,ır ' 
ketlerle idare, müeaseıe ve dair"!~ 
elinde bulunup iadesi lizımgeldll' 
tarihten itibaren on sene geçen bıl 
gibi haklar hakkında da bu bU!dll' 
tatbik edilecektir. 

Mahalll belediyelerine cetvelifl1 

birlikte verilecek bu gibi haklar, ~ 
ketlerle idare, müessese ve dairel"' 
tarafından tevdi tarihinden itibarcO 
iki sene müddetle muhafaza ve bu si' 
man içinde sahip veya varislerini talı' 
kike çalışmakla beraber her sene bl' 
şı sahipleri adına tebliğat yapıla<,11 
ve gazetelerle de sahip veya variılf' 
rinin belediyeye müracaatları nası ,, 
lunacaktır. Bu hükümlere riayet ::; 
miyen şirket, idare, müeuese ve • reler vermiye mecbur oldukları pa 
rayı üç misli tazminatla birlikte öd" 
miye mahkfıın edileceklerdir. . 

Davutpaşa ortaokulundan Nuri, E
yüp ortaokulundan İzzet, Adana E. L. 
nden H. Tahsin, Kadıköy l inci ortao
kulundan Safiyullah, Kadıköy l inci 
ortaokulundan Asım, Karaman ortao· 
kulundan Cemal, Çanakkale ortaoku -
!undan Yusuf, Niğde ortaokulundan 
Fuat, Amasya ortaokulundan Osman 
Tevfik, İstanbul erkek lisesinden Mu
rat, Bursa ortaokulundan Murat, Bi. 
lecik ortaokulundan Ö. Fevzi, Haydar 
pa§3 lisesinden Hüsamettin, İzmir kız 
Öğ. O. ndan Gazali, Tokat ortaokulun
dan A. Faik, Niğde ortaokulundan Hu
lusi, Bursa lisesinden Suphi, Antalya 
lisesinden Tahsin, Haydarpaşa lise
sinden Tevfik, Kırklareli ortaokulun
dan H. Sırrı, Cağaloğlu ortaokulundan 
Sabiha, Trabzon erkek lisesinden Mu
sip, Ercnköy kız lisesinden Mediha, 
Haydarpaşa lisesinden E. Arifi. 
Haydarpaşa lisesinden 1. Hakkı, İz
mir Kabataş lisesinden Asaf, Bursa 
lisesinden A. Selçuk, Nişantaşı kız O. 
O. ndan Zeki, Sivas ortaokulundan 
Tahsin, Develi ortaokulundan Abdür
reşit, Bartin ortaokulundan Emin, İs· 
tanbul Kız O. O. Saime, Kadıköy 3 ün
cü O. O. E. Kemal, Konya ortaokulun
dan Emin, Siirt ortaokulundan Ramiz, 
Üsküdar 1 inci ortaokulundan Şekibe, 
Bursa lisesinden Rahmi, Fatih ortao
kulundan Münip, İzmir Kabataş O. O. 
ndan 1. Hakkı, İstanbul kız ortaoku -
hından Fethiye, İzmir Kabataş ortao
kulundan Abdi Tevfik, Artvin ortao
kulundan Safa. Bursa ortaokulundan 
M. Muhtar, Gaizosmanpaşa O .O. ndan 
Adnan, Gazioamanpaşa O. O. ndan 
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Proje, neşri tarihinden yürürlil,. 

girecek ve hükümlerini Adliye, l>I, 
hiliye, Maliye vekilleri tatbik ed• 
ceklerdir. Okuyana mükôfat 

J:Jır fransız Ilıuharriri "ya~; ya
zanlara mükafatlar mı? Yazmaktan 
çekınmiş olduğum için bana tazmi
nat verılmesınc daha. ziyade aklım 
yat~rdı" cliye haykı11yor. 

Edebi mükafatlar sayısımn, bir 
memleket edebiyatçılarının her yıl 
verebileceği şaheserler sayısının 

bir kaç misli çoğaldığı Fransa'da 
böyle bir fikrin ortaya atılmasında 
şaşılacak bir şey yoktur. Her şeyin 
bolluğu bir reaksiyon doğurur. 

Fransız muharririnin fikri de bu 
reaksiyona ala-ttir. 

Fakat bir şeyin kıtlığı da reaksi
yon doğurmaktan geri kalmaz. 
Ha/kımızın az okuduğundan öte
den beri şikiyet edilir. işte Nurul
lah Ataç da bu düşünceye iştirak 

edenler arasında olacak ki, okuma
yı teşvik içir. yeni bir çare düşün
müş, teklif ediyor: "Okuyanlara 
mükifat verelim.'' 

Teklifinin şaka sanılmaması için 
hemen ciddi olduğunu ilave ederek 
bu iş için pratik çareler tavsiye e· 
diyor. Okuma odalarına ve kütüpa
nelere devam ederek kitap alanla • 
ra birer fiı verilecek, bu fiılerden 

en fazla mikdarda toplıyana müka
fatlar tevzi edilecek. 

Tatbiki kabil olsa fena bir fikir 
değil! Fakat kütüpanelerde bedava 
kitap okuyacak olanlara mükafat -
/ar dağıtacağız da, kesesinden bir 
hayli masrafa katlanıp satın aldık -
/arı eserleri okuyanları bundan 
mahrum etmiye nasıl razı olacağız? 
Asıl bize lazım olan, kitap satışla
rım arttıracak o/an kariler de bun
lar değil midir? 

Nurul/ah Ataçı'n teklifi tatbi • 
kat sabasına konulursa, bunu suiis
timal etmenin yolunu arıyacaklar 

çıkmaz mı dersiniz? Meseıa, şimcli 
kahve köşelerinde pineklemekle 
vakit geçirenler, bu sefer, kütüpa • 
nelere koşup bir kitabın açık say • 
faları önünde uyuklamayı ve bu 
yüzden mükafata konmayı tercih 
etmi;yecekler mi? - Y, N. 

Kiit;ii k bir rakam hatası 

Japonya'da feci hir tayyare ka-

zail olmuıtu. ilk gelen telgraflar Ö· 

lü adedinin 20 olduğunu bildiriyor· 

du. Bir eün ıonra ölenlerin yekU • 

nunun 27 ye çıktığını bildiren ikin

ci bir telgraf daha geldi. Bir gazete· 

mizde bu haberi ölenler 277 yi bul-

muıtur, ıeklinde okuduk. Kusura 
hakılmaz, küçük bir rakam yanlııı, 

7 rakıırnı kazara iki defa tekrarlan· 

mıtl 

Antoloji 

Holivut'ta güzel bacaklı bir kız 

meıhur yıldızlara bacaklarım kira • 

lamak ıuretiyle geçiniyormuf. Na

ııl mı? Filmlerde .danı eden yıldız-

!arın bacakları yerine, kotdelaya hu 
kızın aynı dans icra eden bacakları 
ekleniyor, bu suretle aııl yıldız, be
yaz perdede kendinin değil, fakat 

kira ile aldığı güzel hacaklarla gö • 

rünüyormuı. 

Ne güzel hir uıul ! Öyle ya, hir 

yıldızın çirkin bir tarafını izale ede· 

rek onu gözlerimize hir kat daha 
güzel gösteriyor. Şu halde hu uıu • 
!ün süratle taammüm edeceğine biç 
şüphe etmeyiniz. Güzel yıldızların 

kusurlu olan tarafları yalruz hacak

ları değil yal Yakında sinema fen • 

ninin, her artiıtin en güzel tarafla· 
rını alarak biribirine eklemeye im • 

kan verecek derecede tekamül ede

ceğinden şüphe etmiyoruz. Beyaz 

perdede göreceğimiz güzellik bari • 

kail yıldızın gözleri bir bafka güze

le, kulaklan bir başkasına, bacaklan 
hir üçüncü güzele, elleri bir dördün

cüye v. ı. ait olacaktr. Bu ıuretle 

artık yalnız hir tek yıldızı ıeyret • 

mekten kurtularak hir güzelin talı· 

sında hir yıldızlar antolojiıini görüp 

hayran olmıık fıraatına kavuıacağız ! , 

Leyli meccani imtihanları 
1 eylillde başlıyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - ord' 
mekteplerle liselerde leyli meccani ~ 
tihanları 1 eylülde başlıyacaktır. şı;:; 
diye kadar şehrimizden talip olan 
700 den fazladır. dl 

İkmal imtihanları da 1 eyh'ıl·f(I' 
başlamış olacağı için bütün muall~ 
!er yavaş yavaş vazifeleri ~ına dlil"' 
mektedirler. 

Ayancık sahillerinde bir sef1!1"' 
ri torpil görüldü il" 

İstanbul, 27 (Telefonla) - AY'..., 
cık sahillerinde bir serseri mayın ,
rülmüş ve sahile çıkarılmıştir. 

İlk tedrisat müdürü tetki1' 
gezi~ine ı;ıkıyor ,; 

İstanbul, 27 (Telefonla) - tik t Jı~ 
rislt umum ~~dürü İsmail .!'1' il 
köy mekteplerını gezmek ve ko)'C # 
lük çalışmalrını tetkik etmek U 
Almanya'ya gidecektir. 

Umum müdürün oradan RusY• 
geçmesi de mukarrerdir. 



et 
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Daladye hükumeti ve k1rk 
saatlik mesai kanunu 

Kırk sa tl"k . k a 1 mesaı kanunu hak-
rnda başvekil Daladiye tarafından 

geçen Pazar .. .. d 

(ek meselesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

İspanya' da 
bir deniz 
harbi oldu 

b · gunu ra yoda söylenen 

kırb?utuk Fransa'da hafif tertip bir 
a ıne buhr old - anının zuhuruna sebep 
. u. Malumdur ki kırk saatlik me -

sası· kanunu, 1936 .seçiminden sonra 

İngiltere fikrini bildirdi 
UJn'un · ı· · · reıs ıgı altında iktidara ge-

çen sol cenah h""k"" . . 1 f u uınetının so&ya 
r~ ~rtnları cümlesindendir. 1936 se
ç~~· Fransa'da iktidarı sol cenah 

iJ! ~Unırelerin eline tevdi ettikten soP
•tıl r~,k&osyal reformlar hakkında bü
,. Yu ·· · 

Siman, dün Con 
mühim 

bel<lenen 
söyledi 

Cebelitarık, 27 a.a. - Birkaç gün 
evel Havr limanından kalkan İspanyol 
cümhuriyetçi donanmasına mensup 
"Jeze Luis Diaz" torpido muhribi, sa
baha karşı saat 4 te Cebelitarık lima
nına girmiştir. Torpido muhribinde 
vahim yaralar vardır. "'Kanarias" fran
kist kruvazörü ile üç torpido muhribi, 
gece "Joze Luis Diaz"ı takip etmiş ve 
bombardıman etmiştir. Yirmi kişi ölü 
vardır. Yaralılar, askeri hastaneye 
kaldırılmzştır. 

nutkunu 

af .. umıtler beslenmişti. Bh.on, bii-
g ~~ bir cesaretle bu işi eline aldı ve 

~ ~anılede Fransa'da sosyalist bir 

denııyet kurmak gayesini istihdaf e
en b" 

k ır takım reformlar yaptı. Fa-
at b. . ır taraftan fransız sermayesi-

Bütün İmparatorluk 
Nüfuzunu sulh lehinde Kullanacakhr 

n.ın sabotajı, dİğe rtaraftan da hari
~ı Politika-~un ınüsaade&izliği yÜzÜn-

en bv'l"efonnlara kar§ı bir reaksi
~on husule geldi. Blum bu reaksiyo
ı ~heyecanı içinde 1937 sf nesi ya
hın a iktidardan çekildi. iktidar 

(Başı 1. inci sayfada ) 
hiç.bir hükümet, bu facianın önüne ge
çilmesi hususunda herkesin besle
mekte olduğu arzuyu kale almıyacak 
derecede kendi milletine karşı lakayt 
kalamaz." tından . ı· di tek . sonra radıkal sosya ıst -

,. sıyonu altında fakat halk cephe - Hatio, beşeriyetin başına harp fa-

e1;;; dayanan bir hükümete intikal 
ıa ekte beraber, bu hükümet Blum 
k ıtıanında yapılan reformlara do-
Uıııtıadı B hüküm" ·· · k b" .. d Q • • · u etı ısa ır mu -

ı et •çın takip eden Blum kabinesi 
d~nnıda da ne ileri ne geri gidil
g~k ~ nihayet Blum çekilip de bu
.,. . u Daladiye hükümeti iktidara 
.. eçın B ka_;. ce, a~vekil, sosyal reformlara 
rtı• Şı zıınnen aynı taahhüde giriş-

ışti. 

t>alad" ·· ·· 
2111 ıye geçen pazar gunu, ansı-
..... ' hu sosyal reformların en ehe-
""1Yett· · 
.... 1 senıbolü olan kırk şaatlik 
·"eı1 · ğ1 ~1 kanununa hücôm eden bir a-
llı= ullannııştır. Ba§vekil, Fransa'· 
ed. tnali ve iktisadi vaziyetini izah 
.... erken, kırk saatlik mesai kanu
•• .. nu ·k 
litlck· 1 hsadi kalkınmıya engel te-
R.. 1 ettiğini söyledi. Daladiye'ye 
ore f . . "k a1 1 ' ransız parasındakı ıstı rar-
ı ık ·ıı· il ti tnı ı gelirin azalmasından e-

tı Relrnektedir. Filhakika Fransa'
~ tnllli geliri 1931 senesinde 49 
~~ Y~r- fr-ank iken, 1937 seneJJinde 
d. tnılYara inmiştir. Diğer taraftan 
evler B . Yet ın :masrafı artmıştır. u vazı· 
~ te Fransa milli gelirini arttırmak 
;~,ct:~l'etindedir. Bunun için de 
t:'ı- •-:\iten fazla çıı.h8mahdır. 
Ça.hnsa'nın_ nıilli ınüdafası d~ fa~la 
lt\i f~a!1 ıstilzam etınektedır. Çun
t nıı11ı müdafaa, yalnız çok a<Sıker, 
h~'l> Ve silah değildir Milli müdafaa 
~r dkü~dilr: Meınlek~tin fabrikala-

rı akı günlük mesai paranın kıy· 
llletind · · d !. ·· ı·ı va ı· e ıstıkrar ve uzgun ma -

1l'et b·· ·ıı· .. d f ' utürı bunlar da mı ı mu a-
aanın b" B ırer unsurudur. 

llnlar makul ve mantıki sözler 
~1llıak)a beraber Daladiye'nin ağ-

IJ1dan çıkar çık:Oaz kabineden iki 
"ek·ı· ' li 1 ın istifasına ve bir haf tadanbe-
lll de devam eden buhrana sebep ol -

llştur. Ba..vekil istifa eden mesai 
"ek·ı· "'· ' · · F 1 ı Ramadiye'nin ve nafıa vekılı 
lao~sal"d'ın yerlerine diğer iki vekil 
it Yırı etmekle beraber, sosyalist ve 

0 tnlinist partilerinin tatil-de bulu-
lı.an P l" . . ~ k ar amentoyu ıçtamaa çagırma 
)"olllndaki faaliyetler.i devam et
ltıekted· ır. 
lıitl-I~k~rnet, parlamentonu~ bu _ara
n· ıçtunaa çağrılmasını ıstemıyor. 

ti;n~enaleyh Başvekil, solcenah par-
e:rı arasındaki heyecanı yatıştır-

~ak için, geçen pazar günü söyle -
l ığj nutukta vasiyet telakki edilebi
ecek izahatta bulunmuştur. Daladi

Ye, kırk saatlik mesai kanununun 
tad·ı· 1 1 ı bahis mevzuu olmadığını, ya -
Ilı~ milli müdafaa ıçın çalışan 
~b "k . 
1
. rı alarda ve bazı ehemıyet -

ciasını getirecek olanların ~e~~liy:t
lerine bu suretle işaret ve ıngılız sı -
yasetinin bütün imparatorluğun nü .: 
fuzunu sulh lehinde istimal etme.k ol
duğunu beyan ettikten sonra bilhas -
sa Çekoslovakya'dan bahsetmek su -
retiyle sözüne şöyle devam etmiştir: 

" - Büyük Britanya'nm vaziyeti 
B. Çemberlayn'ın 24 martta söylemiş 
olduğu nutukta doğru ve tam ~~ara~ 
tarif edilmiştir. Bu beyanatın hukmu 
bakidir. Buna ilave edilecek biç bir 
şey olmadığı gibi bunda yapılacak 
tadilat da yoktur. Bütün dünya, nıs
fet dairesine bir hal sureti elde et
mek için elinden geleni yapmalıdır ve 
muslihane bir hal sureti bulmanın ne 
derece mühim olduğunu beyana hi~ 
te liizum yoktur. Zira modern dün -
yada harbın tevlit edeceği neticele -
rin hududu olamaz. 

B. Kordel Hul'ün dikkate şayan 
nutkunu tabii okumuşsunuzdur. Ame
rikan devlet adamı, bu nutkunda har
bın geniş akislerinden ve bu harp u
sulü yerine dostane işbirliği gerek 
Amerika reisicümhuru B. Ruzvelt'in 
sözleri, birçok İngilizlerin kalplerin -
de akisler hasıl etmiş olmalıdır. İşte 
bu sebepten dolayı İngiltere h.üküme
ti, Çekoslovakya i.htiJafmda bir hal 
sureti elde etmek için sarfolunan me
saide aklıselime müracaat edilmesin
de ısrar etmek maksadiyle iki taraf 
nezdinde nüfuzunu istimal ebniştir. 

Hatip, bundan sonra İngiltere hü
kümetinin mümessili olarak değil, 
belki her yerde adalet, huzur ve suf
hu istiyen bütün insanların mümes
sili olarak hfilen Prag'da bulunmakta 
olan Lord Runsiman'm vazifesini ta-
rif et-~iştir. 

Sir Con Simon, netice olarak, 
şöyle demiştir : 

Bütün milletlerde bütün makul 
düşünen insanların Lord. Rur:~iman'
ın mesaisini ihlal etmeyı degıl, bu 
mesaiyi başarabilmesi için ona yar -
drmda bulunmayı arzu etmeleri la -
zım gelmekte olduğuna kailim. Me~: 
nuniyet tevlit edecek bir hal suretın~ 
tehlikeye düşürmemek için her şeyı 
yapmak herkesin vazifesidir, çünkü 
umumi sulh, herkesi alakadar eden 
bir şeydir. 
lngilterenin hareketi Berlirı'de 

nasıl karşılandı? 
Berlin, 27 i!. a. - Alman halkı, tn

giltere'nin çekoslovak meselesinde: 
takip etmekte olı1uğu hattı ~areketı 
endişe ile takip etmekte ve sudct al
manlarının "meşru müdafaa hakkı" 
·olundaki beyanatının İngiliz halkı y . . • 

üzerinde pek fena bir tesır ıcra etmış 
olduğunu kaydeyleme·ktedir. 

sillerine ica:bında Almanya'nın Çe -
koslovakya işine müdahalede buluna
cağına dair olan haberleri tekzip et
mektedir. 

Hoclza'rıın temasları 

60 tayyare mi diişiirülmii.ş? 

Burgos, 27 a.a. - Cümhuriyetçiler 
menbamdan verilen ve cümhuriyetçi -
terin Estramadura ve Aragon cephe
lerinde ilermiş olduklarına dair o
lan haberler kati surette tekzip edi·l. 
mektedir. 

Eber cephesinde cümhuriyetçilerin 
60 tayyaresi yere düşürülmüştür. 

Prag, 27 a.a. - Başvekil B. Hod
za, dün akşam fransız elçisini kabul 
etmiş. sonra nazırları toplantısına iş
tirak eylemiştir. B. Hodza, bu top
lantıda, müzakerelrin ancak B. Gvat-
kin 'in avdetinden sonra semereli bir Cünıhuriyetçilerin kayıbı 
surette devam edebileceğini bildir- Burgos, 27 a.a. - "Radyo Nasyo-
mis ve umumi vaziyeti anlamak için nal" in resmen bildirdiğine göre Ebre 
Si; Con Simon'un nutkunu beklemek muharebesinin başlangıcından bugü _ 
lazım geldiğini ilave eylemiştir. ne kadar cümhuriyetçilerin zayiatı şu-

dur: 
B. Hodza, bilahara alman südet 

16.039 ölü, 10.584 esir ve 4500 fira
partisi delegeleri BB. Kundt ve Rişe'- ~ 

yi kabul etmiştir. Bu sefer müzakere- rı. 
lere devam meselesi görüşülecekti. 

Fakat mülakatın mevzuunu, dün öğlt
den sonra Henlayn organı olan 
Rundşau tarafından neşredilen ve 
sinirlilik uyandıran beyanname teşkil 
r>ylemiştir . 

Südetlerin beyanname.~inde 
neler ımr? 

BB. Frank ve Kellnier'in imzasını 

taşıyan bubeyanname, Henlayn'cıların 
maruz kaldıkları tecavüzlerin "mark
sist düşmanların sistematik bir hare
keti" ni göstermekte olduğunu bildir
mekte ve şöyle devam etmektedir : 

"Bu vaziyet karşısında, parti, ken
di azasının hürriyetinin ve emlaki
nin mesuliyetini daha fazla zaman ü
zerine alamıyacaktır. Parti, meştu 
müdafaa hakkının istimal edilmemesi 
tenbihlerini ilga etmekte ve mensup
larını hücuma maruz kaldıkları za
man bu haktan istifadede serbest bı
rakmaktadır." 

Bu beyanname sansör edilmiş ve ge
ce devlet rodyosu, südet partisinin 
beyannamesinin asılsız olduğunu bil
diren bir beyanname neşreylemiştir. 

Hükümetin bu beyannamesinde ez
cümle deniliyorki : 
Eğer her hangi bir kimse, bu be

yannameye göre hareket ederek sükftn 
ve emniyeti tehlikeye koyarsa, çok 
kiddetli polis tedbirleri ile karşıla
nacaktır. Südet partisinin bu beyan
namesinin dağıtılması, yasaktır. Ni
zam ve sükun, gayri meşru müdafaa 
vasıtaları ile değil fakat devletin me
sul organları tarafından temin oluna
caktır. 

Çek hiikiimetinin hareket tar
zı Lond ra' da memnunlukl.a 

kar§ıkmdı 
Londra, 27 a.a. - Bu sabah, aşağıda

ki yarı resmi tebliğ neşredilmiştir: 

Suriye Baıvekilinin 

Paris temasları 
Paris, 27 a.a. - B. Bone ile Suriye 

başvekili B. Mardam arasındaki mü
lakat, ihzari mahiyette olmuştur. 

Bu iki zat, bugün şarkı alakadar et
mekte olan meseleleri gözden geçir
mişlerdir. Salı günü yapacakları gö
rüşme esnasında bu meseleleri etraf
lıca tetkik edeceklerdir. 

B. Mardam, bugünlerde sık srk B. 
Bone ve Fransa hariciye nezareti er -
kaniyle temasta bulunacak ve bahis 
mevzuu olan meseleler geniş mikyas
ta hal ve fasledilmedikçe geri dönmi -
yecektir. 

Arnavutluk Elçisi 
Tiran, 27 a.a. - Kıral Zogo, Arna

vutluğun yeni Ankara elçisi B. Asaf 
Caculi'yi kabul etmiştir. Yeni elçi, 
yakında Türkiye'ye hareket eyliye -
cektir. · 

lunmağı kabul eylediğini hatırlatmak
tadır. 

Mecliste gamalı lıaç ! 
Prag, 27 a.a. - Meçhul şahıslar, 

mebusan meclisinin asansörünün için
de duvarlara birçok gamalı haç resim
leri yapmış ve müteaddit "Hay! Hit
ler" cümleleri yazmıştır. Bütün çe
koslovak gazeteleri, bu hadiseden do· 
layı, nefretlerini bildirmektedir. 

Miizakereleri tiilike 
çalışıyorlar 

Prag, 27 a.a. - Yarı resmi "Nardo. 
ni Politika", bu sabah neşrettiği bir 
makalede diyor ki : 

• 

lzmir 
fuvarının 
hizmeti 

( Başrl. inci sayfada) 

ketıerden veya yurt içinden fuara ge
elcekler, Yeni Türkiye'nin güzel bir 
mıntakasınx inşirah duyarak gezmiş 

olacaklardır. Yurdun uzak köselerin-

'TÜRKİYE BASINI 1 

Bulgar meyvacılrğı 
CUMHURlYET'tc "Hem nalına 

hem mıhına" sütununda çıkan bir 
yazıda deniliyor ki : 

''Geçen gün bir gazetede Bulga -
ristan'ın çilek, üzüm, kaysı, feftali, 
domates ihracatı hakkında dikkate 
değer rakamlar okudum. O rakam -
lara lütfen bir bakınız 

1935 
den fuar meselesile İzmir'e gelerek 
Ege çevresini ilk defa görenlerin hep- Çilek 
si, yerlerine döndüklerinde yurttaşla- Kaysı ve 

(kilo) 
100.000 

1937 
(kilo) 

190.000 

rma bu müşahede ile, çok şeyler öğ- şeftali 95.000 240.000 
rendiklerini, fikir ve his olarak değer· Domates 10.000.000 69.617.000 
li intıbalar aldıklarını şükranla nak- 1937 de ayrıca 512 kilo domates 
!etmişlerdir. ezmesi ihraç e•dilmiştir. 

İzmir, Türkiye'nin ikinci derece Bu seneki yaz üzüm ihracatı ge-
bir ithalatçı şehridir. Bu bakımdan, çen senekinden 4.00 vagon fazla
fuarın dışla mübadeleye hizmeti İs- siyle 12.000 vagonu bulacaktır. 
tanbul ithalatçılarının bu enternasyo- Biz, henüz yaş yemiş ihracatında, 
nal müesseseye hususi alaka göster- esaslı bir iş yapamadık. Gerçi Bul
meleriyle tamamlanacaktır. Devlet bu garistan, Yugoslavya hatta Yuna
teması kolaylaştıracak her tedbiri nistan gibi yemiş ve sebze yetiştire

almıştır. Nakil vasıtalarındaki ucuz - bilen memleketlere nazaran, coğra
luk, kolaylık ve fuardaki yabancı mal fi vaziyeti itibariyle, merkezi Avru
satışları için kabul edilen döviz mü- padan uzak ve sapa bir yerdeyiz 
saadeleri bu tedbirlerin bir kısmıdır. ama, her halde esaslı ve programlı 

Ancak biz Türkiye ile münasebette bir tarzda uğraşsak biz de yaı mey
bulunacaklara şunu hatırlatmak iste - va ihracında bir şeyler yapabiliriz. 
riz ki Ege mıntakasındaki istihsal iş- BW1un için standardizasyon, ucuz
lerinde kullanılacak teknik vasıtala- luk, nakliye ve reklam itlerini tan
rın mühimleri olsun teşhir edilse fu - zim etmek gerektir. lktısat Vekale
ardaki ecnebi iştirak hacmi bugünki.i - ti :;tandi\rdizasyonla ciddi surette 
nün beş on misli fazla olur. Ve bu, meşgul oluyor. Fakat mallarımızı 
Türkiye ile mübadeleyi genişletmek temiz çürüksüz, daima ayni kalite
istiyenler için kaçırılmaz bir fırsat- de ihraç imkanı lemin edilse dahi 
tır. Elen dostlarımızın bu yolda hayli yemiş ve sebzelerimizi Bulgarlar ka
ilerlemi şolduklarını sevinçle kayde; dar ucuza mal etmedikçe, bu saha-
deriz. da, onlarla rekabet güçtür. 

İzmir enternasyonal fuarı, yalnız Nakliye işine gelince, Bulgaristan, 
türk istihsalinin değil, türk kültürü - ihracat piyasalarına bizden daha 
nün de bir meşheri olmuştur. Orada yakmd1r. Demiryolları ve bilha&aa 
fikir mahsullerimizin hepsinin örne - Tuna vasıtasiyle nakliyatı daha u • 
ğin değilse de tamının ciddi hesabını cuz yapar. Bulgaristan ithalatının 
veriyoruz. Devlet müesseseleri, milli 277 bin tonunu Tuna, 147 bin tonu
teşekküller, rakam ve resim olarak nu Karadeniz ve 48 bin tonunu de -
rejimin kültür ileriliğini ifade için miryolları vasıtasiyle yapmaktadır. 
kafi emek vermişlerdir. Ziyaretçilerin Bulgarlar, Karadenizde işliyen 

bunlardan edecekleri iıitifade muhak- ticaret filolarını takviye ettikleri 
kak, büyük olacaktır. gibi Tunada da, bir filo vücuda gc-

İzmir enternasyonal fuarı, mamur tirmiye karar vermişlerdir. Tuna Ü
ve şirin bir şehrin ortasında, hazin zerin·.Ie, Rusçuk'la Ciurciyu arasın_ 
bir taliin harap ettiği geniş bir sahaya da bir feribot işleteceklerdir. Böyle
kurulmuştur. Daha yakın yıllara ka- ce Bulgaristan'dan Baltık denizine 
dar, bu harap ve perişan genişliği gö- kadar kısa ve seri bir muvasala hat
renler, yese kapılmaktan kendilerini tı tesis edilmiş olacaktır. 
güç alırlardı. Oraların mamur halini Bizim yemiş ve sebze nakliyatı 
bilenler için bu his daha ağırdı. için, coğrafi vaziyetimiz Bulgaris-

Rejim, hakikaten kl'sa sayılacak bir tan'a nisbetle biraz gayri müsait ol -
zaman içinde bu harabeyi gözlerden makla beraber, kendi vasıtalarımız 
sildi. Kalplere inşirah, fikirlere ku- olsa, bu, telafi edilebilir. Fakat ya
vct veren asil bir kaynak yaptı. İzmir zrk ki henüz soğuk hava depolu va -
fuarı, bu bakımdan da memleketin gonlarnnız ve vapurlarımız yoktur. 
her yanındaki ileriliğin, harabilikten Bu vaziyet karşısında, İzmir - Seli -
mamurluğa geçişin bir sembolüdür. nik arasında işliyecek ve orada yat 
Onu görenler bu memleketin uzak ycmi§lerimizi merkezi Avnıpa'ya 
yerlerinde de muhitine göre birçok sevkedilmek üzere, Yugoslavya'nın 
umran eserlerinin yaratılmış olduğu- soğuk hava tertibatlı vagonlarına ve
nu hatırlarlar. Böylece İzmir enter - recek olan vapurları bir an eve) yap
nasyonal fuarı, Atatürk rejiminin fi - mıya başlamak mecburiyetindeyiz.,, 
kir ve madde halinde yaratıcılığının MÜESSiR BiR ESER 
bir timsalidir. AKŞAM' da "Dikkatler,, sütunun -

Celal Bayar, evelki yd İzmir fuarı- da denilmektedir ki : 
m açarken, Atatürk'ün bir direktifini "'Halka büyük kıymet veririz. He. 
memlekete bildirmişlerdi. Rejimimi - le halkın bizzat mey•dana getirdiği 
zin bir izahı ve başka iktısat ve fikir sanat eserlerine paha biçemeyiz. 
mesleklerine karşı durumumuzu iyice Ancak radyoda "Halk türküsü" is
anlatan büyük sözler hafızalarda bü - ıni altında söylenen şarkıların bir
tün tazeliğiyle yaşamaktadır. İzmir çoklarına da itiraz etmemek müm ~ 
enternasyonal fuarı kürsüsü de bu kün değil. 
sözlerle türk kilittir tarihinde de bü- "Bir ayağında mesti var!,, 
yük yer almıştır ve fuarı andıkça Kabilinden şeyler. 
memleket her işin büyük başarıcısını Evet, "Halk"! ... Muteber bir var_ 
minnet ve tazimle yadetmektedir. lık ... Demokrasinin mabudu ... Fakat 

Sekizinci İzmir enternasyonal fua- müessir kafi değil; eserin de bebe _ 
rını bu düşünceler içinde bir daha mehal bir şey ifade etmesi lazım ... 
selamlıyalım. Bahusus yeni ve kuvetli radyo-

Kemal ON AL muzu şimdi artık yalnız biz dinliye • 
---- cek değiliz. Hariç de işitecek." 

Fransa' da gizli 
silah ticareti 

~ sanayi şubelerinde fazla ücret ve
tılınek şartiyle işçiyi kırk saatten 
fa<!:la çalıştırmak imkanını bahşede
cek şekilde tatbikini iltizam ettiğini 
hildinni,..tir. Sol cenah partilerle hi.i-
k'" "" Urnet arasında temaslar hala de-
vanı etmektedir Eg' er bu temaslar b" . • 
ır netice vermez de parlamento ıç-

Almanya'nın müdafaa 
edeceği yalanlanıyor 

Berlin 27 a. a. - Salahiyettar 
mahafil ;cnobi memleketlerde inti -
şar ede~ ve Alman!an'ın .mu~telif 
memleketlerindeki dıploması mumes-ti~aa çağrılacak olursa, Fransa va

hını bir kabine buhranı kar~ısın·.:la 
knlabT 

F ı ır. l"k Fransa'nın sanayi sahasın•da altmış 
ilhakika Fransa'nın kırk saat 1 k b 

nıesai kanunu dünyanın her tarafın- saat çalışan komşulariyle re a ete 
da b" · · B" gı·ri•emiyeceğini anlamışlardır. Fa-liyük alnka celbetınıştı. ır ... b 
llleın)ekette işçinin kaç saat çnlışa _ kat sosyal reformlar ve bilhassa u 
Cağı yalnız milli bir mesele değil, reformların kırk saatlik mesai hak
tı kındaki kanun, işçinin sermayedar 

İngiliz resmi mahfilleri, Çekoslo
vak hükümetinin, südet alman parti
sinin esaslı taleplerini isaf maksadiy
le bu parti zimamdarları ile yeni mü
zakerelerde bulunmağı teklif etmek 
suretiyle aldığı uzlaşıcı tavırdan bü
yük bir memnuniyetle malumat almış
lardrı. Bu yardımcı hareketin akisler 
bulacağı ve gerginliği fazlalaştıracak 
her türlü şeyleri bertaraf etmek üze
re meselede doğrudan doğruya veya
hut bilvasıta alakadar olan mahfille
rin bütün gayretlerini sarfeyliyeceği 
ümit edilmektedir. Bu sebebpten do
layı, Alman südet partisinin, südet 
alınanlarının şimdiye kadar göster
dikleri mükemmel disiplini gevşetme
ği istihdaf eden bir beyanname neşret
mis olması şayanı teessüftür. 

8. Gvatkin, döndii 

Südet partisi, müzakereleri talike 
çalışmaktadır. Bu, alman hariciye ne
zaretinin de fikrine muvafıkmış. Al· 
man hariciye nezareti, bazı devletlere 
bir nota göndererek, eğer müzakere -
ler. sürüncem~de kalır ve Prag südet
lerın taleplerıni isaftan kacmırsa Al-

' ~ ' manya nın Çekoslovakya'daki alman -
ları tutacağını ve bunların milli dava
larını her vasıta ile müdafaa edeceği
ni bildirmiştir. Bu takdirde, Alman -
ya, karışmasını, bir tecavüz olarak 
değil fakat çeko~lovak almanlarınm 
milli şerefini alakadar eden bir mese· 
leye müdahale gibi telakki eyliyecek • 
tir. 

Gazete, bu notanın, vaziyeti vahim
leştirdiği ve Almanya'da müfritlerin 
galebe çaldığını isbat eylemekte oldu
ğu fikrinde bulunarak yazısına şöyle 
devam etmektedir: 

Paris, 27 a.a. - Tasfiye hareketine 
devam eden milli emniyet idaresi, si
lah tacirlerinden on ki§iyi tevkif et
miştir. Menşeleri ecnebi olan bir çok 
silah ve mühimmat stokları meydana 
çıl:ardmıştır. Başlıca mücrim olduk
ları zannedilen baba, oğul Zalman ve 
Silven Pugeç'in evlerinde yapılan a
raştırmalarda bir takım silahlar bu
lunmuştur. Bu tacirler, bunların 
menşei ne olduğunu söylemekten im
tina etmişlerdir. 

Türk hava kurumu 

başkanının İnönü 

havacılarımızı tebriki 

Ankara, 27 a.a. - Haber aldığımıza 
göre, İnönü kampını teftiş eden ha
va kurumu başkanı Çoruh saylavı Fu
at Bulca kampta gördüğü fevkalade 
intizamdan ve gençlerimizin bütün 
dünya tayyareciliklerini hayran bıra
kan muvaffakiyetlerinden dolayı ta
lebeyi ve talim heyetini tebrik etmis

tir. Ankara'daki motörlü tayyare ka~
pını teftişinden de aynıderecelcrde 

caı-ette rekabet dolayısiyl"' enter-
na k ile mücadelesinde kazandığı zafe-

5Yonal meseledir. Fransa'nın om- h 
§Uları altmış saat çalı§ırken, fran· rin sembolü olmuştur. Hesap sa a-
8~'d •ın.dan his sahasına intikal ettiği a i~çinin kırk saat çalı§masma 0 f. 
?kıl erdirmek kolay değildir. Fakat içindir ki rical edilemiyor. Maama ı 
ı"k: bunun çıkar bir yolu yok değildir. 

• 1 sene evel bu kanun fransız par-
1:.~ d·ı· k Ve fransa'dan gelen haberler, hü--..aentosunda müzakere e ı ır en 
k: • kümetin de sosyali&t partisinin de o 

anun lehine denilıni§ti kı: l 
Kırk saat çalışacağı için yoru .. im•: yol üzerinde yÜrÜmekte olduk arını 

:Ya k k b l t anlatmaktadır: Kanun ilga edilmi -ca olan isçinin istihsal a ı ıye ı 
k.ırlt sekiz sa""at çah§arak yorulan iş- yecek; fakat tatbikatı, fransız i~isi-
Çırıin istihsal kudretinden daha az nin kırk sekiz saat çalışabilmesini 
ol k" b temin edecek §ekilde değişecektir. ltlıyacaklır. Anlaşılıyor ı U sos· 
Yalist nazariyesi yürümemi§tir. Ve Binaenaleyh sembol muhafaza edi -
bugün Fransa'da bir takım sosya- Jiyor. Fakat iıçi de fazla çalışacak
~istler de iki gün tatil yapılmasmı hr. 
ıstilzam eden kırk saatlik mesai ile A.Ş.ESMER 

Prag, 27 a.a. - B. Gvatkin, bugün 
saat 13.15 de tayyare ile Londra'dan 
buraya gelmiştir. 

Lord Runsiman, bugün öğleden 

evel kimseyi kabul etmemiştir. Öğle· 
den sonra da hafta tatilini geçirmek 
üzere Diplicensanov'a gidecektir. 

Prag lıiikümeti fedakarlık 
yapacak mı? 

Prag, 27 a.a. - İyi haber alan mah
filler, dünkü Hodza - Kundt görüşme
sinin müzakerelerin yeniden başladığı 
demek olduğunu tebarüz ettirmekte 
ve Prag'ın yeni fedakarlıklarda bu-

Bu fikri yüksek mahfillerin Çekos
lovakya meselesinin çabuk bir hal 
suretine raptını arzu eylemekte oldu
ğunu bildiren haberleri teyit etmek
tedir. Yalnız büyük devletlerin bir 
müdahalesi, Almanya'yı bu hedefin· 
den döndürebilir. Bu takdirde südet -
1er için bir muhtariyetle iktifa oluna
cak ve bu muhtariyet, kati hal sureti
nin bir taliki mahiyetinde telkki e<ii
lecektir. 

Gazete, eylut ayının çok kritik ola
cağını bildirerek makalesini bitirmek
tedir. 

Berut hükümetinde 

başgösteren ihtilaf 
Berut, 27 a.a. - Hükümet teşkii 

eden iki parti mümessilleri arasında 
idari meseleler dolayısiyle bir nok -
tai nazar ihtilafı çıkmış ve bunun U
T.erine kabinede bir buhran gözük -
müştür. Meşrutiyet partisinden nafıa 
nazırı B. Selim Takla istifa etmiştir. 
Nafıa naztrlığı, maliye nazırı B. Ka
miy Şammun tarafından vekaleten i
dare edilecektir. Nafıa nazırlrğına bir 
müddet için kimse tayin olunmıya. 
caktır. 

1 
1 

memnun kalmış olan kurum başkanı 
baş ~ğrctmen Sabiha Gökçen'le hava 
yolu ıle İstanbul'a hareket etmiştir. 

Karaya oturan hir İtalyan 
~·apuru yiizdiirüldü 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İtalyan 
bandıralı bir vapur evelki gün sis yü

zünden Burgaz limanı önünde Anas
tasya adası kayalıkları üzerine bin -
dirmiştir. İçinde 30 yolcu bulunan ve 
4 bin ton muhtelif hamule taşıyan ge
mi dün sabah gemi kurtarma şirke • 
tinin tahlisiye gemi:;i tarafından yü.z
dürülmüştür. 
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Hangi müesseseler maktu 
muamele vergisi verecekler? 

Maliye Vekaleti bu 
mühim bir tamim 

hususta 
neşretti 

. Dünkü sayımızda, hangi müesseselerin maktu muamele vergi
ııne bağlanacakları hakkında Maliye Vekaleti tarafından alaka
darlara bildirilen mühim bir tamimin ilk kısmını neıretmiıtik. 
Aynı tamimin bugün de son kısmını dercediyoruz: 

Takdir esası 1 dar 3257 numaralı kanunun "8" inci 
2) Heyetlerce takdir esnasında aşa- maddesi mucibince işe başlama be -

ğıdaki hususat behemehal araştırıla- ya~na~eler.ini vermiş olan müessese
cak ve bu maliimat kararlarda mün - lerın lıstesı ve beyannameleri derhal 
deriç olacaktır. resen takdir heyetine sevkolunarak 

A - Müessesenin ticari defteri mev- maktuiyet esaslarının tesbitine baş -
cut olup olmadığı, varsa geçen sene- lanrnası ve bu işin en kısa müddette 
ye ait defterde görülen satış bedeli ikmal edilmesi vekaletçe matlfıp ve 
(boyahanelerle tamirhaneler için üc- mültelzemdir. 
ret miktarı.) Bir taraftan bu işler yapılırken di-

B - "3535" numaralı kanunun neşri- ğer taraftan varidat dairelerince mın
ni takip eden ilk ay içinde beyanna- takaları dahilinde yoklama yapılarak 
me vermiş ise bu beyannamede yazılı yeniden mükellefiyet mevzuuna gir
satış miktarı, dikleri halde işe başlama beyanname-

C - Müessesenin kullandığı motö. si vermemiş olan müesseselerde tes
rün beygir kuveti (motör kuvetinin bit olunarak takdir heyetlerine bil
iştigal mevzuu olan işte oynadığı rolı dirilecektir. 
nazara alınacaktır. lşin icabına göre 
büyük kuvette motör kullanılması za
ruri olup olmadığı ve büyük kuvette 
motör kullanmanın işin zaruri icabın 
dan mı, yoksa emsaline göre daha faz. 
la if yapabilmek maksadiyle mi oldu
ğu tetkik edilecektir.) 

Ç • Müessesenin bir senede kullan
dığı işçi adedi, buJ!lara verdiği yev
miye miktarı (Kazanç vergisi kanu
nu mucibince müstahdemleri için bor
dro vermekte ise bu bordrolar da na
zara alınacaktır.) 

D - Müessesenin bir sene içinde 
resmi dairelere ve hususi müessesele
re karşı teahhüt ve teslim ettiği mal
ların ve satış bedelinin miktarı, 

E - Müessesenin emsali ile muka
yesesi, 

F - Müessesenin bir senelik elek -
trik sarfiyatının kilovat saatinin i -
mal ettiği eşyadan muayyen bir mik
tar vücuda getirmek için sarfı muk -
tazi elektrik kilovat saatine nisbeti 
suretile senelik mamulat miktarının 
tayini kabil olduğu hallerde bu ma
lumat (kömür veya mayii madeni 
mahrukat kullanılması halinde elek
trik yerine bunlar gösterilecektir.) 

G - Müessesenin işgal ettiği yerle
rin gayri safi iradı veya kirası. (İş
gal edilen mahallin vüsati iş icabı mı 
yoksa emsaline göre daha fazla iş ya
pabilmek maksadiyle büyük yerde mi 
çalışılmakta olduğu tetkik edilecek
tir.) 

H - Müesseseden mal satın alan ve
ya müesseseye mal satan ticaretane
lerin kayıtlarına bakılmı' ise bu ka
yıtlardan öğrenilen mali1mat. 

3) Senelik satış miktar ve bedelle
ri ve boyahanelerle tamiranelerin bir 
senede aldıkları ücret takdir edilmek 
üzere heyetlere bildirilen müessese
ler arasında kanunen muamele vergi
sine tibi olup olmadıkları hususunda 
bir tereddtit hasıl olanlar hakkında 
takdirden evci müessesenin iştigal 

nev'i ve şekli varidat müdürlüğüne 

bildirilerek takdir yapılıp yapılma -
ması hakkında talimat istenecektir. 

Mevzuubahs müessesenin mükellef 
veya muaf olduğu mahallince de kes
tirilemezse ne suretle çalışarak ne 
gibi imalat vücuda getirdiği hakkın
da izahat verilmek ve tereddüdü mu
cip noktalar açıkça bildirilmek sure
tiyle vekaletten istizan olunacaktır. 

Bu esaslar dairesinde, şimdiye ka-

Makıuiyete bağlanma.u icabe

den müesseselerin adetli 
Maktuiyet baglanması icap eden 

müesseselerin adetleri senelik satış 

bedelleri veya ücret miktarları aza
mi bir buçuk ayda tayin olunamıya
cak derecede çok olan yerlerde resen 
takdir heyetlerinin lüzumu derecesin
de teaddüt ettirilmesi lazım gelir. 

4) Muamele vergisi kanununun bi
rinci maddesi teşviki sanayi kanun -
unun birinci maddesine nazaran sı -
nai müessese ıtlak edilebilecek olan 
müesseseleri vergi mevzuuna almış 

olup 3535 numaralı kanunda bu esas
ta bir değişiklik vücuda getirmemiş
tir. 

Toplu bir halde imalat yapmı-
yan miiestıescler 

Sınai müesseseler teşviki sanayi 
kanununun birinci maddesine göre 
makine aletler veya tezgahlar iane -
siyle daimi veya muayyen zamanlar
da bir madde veya kudretin evsaf ve 
eşkalini değiştirecek toplu imalat ya
pan ve bu maksada tahsis edilmiş o
lan yerlerdir. Binaenaleyh sınai ma
mulat vücuda egtirmekle beraber bu
nu toplu şekilde yani seri halinde 
yapmıyan mahallere sınai müessese 
denemez. Ve binnetice bunların ma-
mulatı muamele vergisi mevzuuna da
hil olamaz. 

Toplu imalat vücuda getirmedikle
ri yaptırılan tetkik neticesinde anla
şılmış olan bazı sanat nevileri aşağı
da gösterilmiştir. 

Sıcak demirciler 
(Demir ocağı bulunan ve demiri 

bu ocakta narı beyza haline getirdik
ten sonra döğmek suretile istenilen 
şekli verenler). 

Soğuk demirciler 
(Demirden kapı, parmaklık, pence

re pervazı ve saire gibi mamulat vü
cuda getirenler.) 

Tornacılar 
(Dökmeciler tarafından dökülen 

makine aksamını ve sair demir mamu
latı torna freze, planya, makap tez
gahlarında işliyenler). 

Tesviyeciler 
(Makine aksamını ve demir mamu

latını eğe ve mümasili aletlerle düz-

- Elbette, dedi, fakat adalet? ... 

Adaların su derdi 
hallediliyor 

İstanıbul, 27 (Telefonla) - Bele
diye sular idaresi, Adalarda artezyen 
ku·yıuları açmak suretiyle adaların su 
ihtiyacını temin etmeyi düşünmüş, 

fakat yapılan tecrübeler iyi netice 
vermemıştı. Bunun için Adalara 
Maltepe'den veya Kartal'dan su va -
purlariyle iyi su getirilmesi ve Bil -
yükada'da tesis edilecek depolara bu 
suların doldurulması • düşünülmek -
tedir. Belediye Denizbank'la bu hu -
susta temas ve müzakereye başla -
mış.tır. 

Bakırköy suyuna gelince: Bakır
köyüne terkos su tesisatı verilmesi 
düşünülmüş, fakat buraya şebekeyi 

uzatmak çok pahahya mal olacağın -
dan Bakırköyüne de artezyen kuyu -
tarı vasıtasiyle su verilmesi düşünül
müş.tür. Bu maksatla Çırpıcı çayırın
da artezyen kuyuları açılmasına ka -
rar verilmiştir. Belediye sular idaresi 
Çırpıcı çayırında satın aldıgı bir ar
sada bu kuyuları kazdırmıya başla -
mıştır. Fakat bu inşaat ancak bir, bir 
buçuk ay sonra bitecektir. Bu müd -
detin hitamında çıkacak su tahlil edi
lecek, bu suyun gerek miktar, gerek 
evsaf itibariyle Bakırköyüne isalesi 
muvafık görülürse o zaman Çırpıcı 

çayırından Bakırköyüne doğru tesi -
sat yapılacaktır. Aksi takdirde Ba
kırköy'e suyun başka tedbirlerle te -
mini düşünülmektedir. 

İstanbul' da 
dilencilikle mücadele 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
müdürlüğü, dilencileri srkı surette 
takibe başlamış bulunmaktadır. Bu 
takip işi için ikinci şube emrinde 
miktarı kafi bir sivil grup teşkil edil
miştir. 

Bu grup şehrin muhtelif yerleri -
ni dolaşarak rasgeldikleri dilencileri 
toplayıp müdürlüge getirmektedirler. 
Dilenciler hakkında icap eden tahki
kat evrakı tanzim olunarak mevcu -
den Adliyeye verilmektedir. Son iki 
gün içinde kırk kadar dilenci top
lanmış ve mahkemeye sevkedilmiş

lerdir. İkinci şubenin dilenci takibatı 
bilainıluta devam edecek ve dilencili
ğin esaslı surette önüne geçilmiye 
çalışılacaktır. 

liyen ve temizliyenler). 

Makine '<lökmccileri, lmzancı

lar, borucular 
(Gemi ve makine kazanlarını tamir 

ve bazı aksamını tecdit edenler). 
(Mamul boruları eğip bükmek su

retiyle istenilen şekle sokanlar ve 
bunları yekdiğerine ekliyenler). 

Elektrik ve oksijen kaynakçı
ları, bileyiciler 

(Tıraş bıçağı yapılmak üzere ha -
zırlanmış parçaları işliyerek keskin 
hale getiren ve tıraş bıçağı bileyici
si ıtlak olunurlar). 

Tahta 11<ınayii. modelciler, 
miite/errik sanayi, suni aza 
amil! ri, ajorcuları pik.ocul<ır 

Bu sanatlarla iştigal eden müesse
seler muharrik kuveti ve işçi sayısı 

her ne olursa olsun muamele vergisi 
kanununun mevzuuna girmemekte ol
duklarından bunların ne maktu ver
giye bağlanmasına ne de beyanname 
usuliyle vergiye tabi tutulmasına ma
hal yoktur. 

Askerlik Bahisleri 

30 Ağustos'a girerken 
Yazan: Celal. Dincer 

İstiklal mücadelemizin askeri ve si- bulunuyordu; ayrıca, büyük harbın 
yasi tarihini tetkik edecek gözleri galip zümresi tarafından, bu husus
hepsinden fazla kamaştıracak olan tarda büyük yardımlar görüyordu. Bu 
muharebe, şüphe yok, Afyonkarahisar arada her iki tarafı da içinden kemir
- Dumlupınar mıntakasında cereyan meğe çalışan faaliyetler eksik değildi. 
eden "Başkumandanlık muharebesi"- Bu faaliyetlerin bize müteveccih olan 
dir. Çünkü o, gerek taarruz planının kısmı hariçten, düşmana ait olan kıs
tertibi, gerek stratejik (sevkulceyş) mı dahilden geliyordu. İzah edelim: 
ve taktik (tabiyevi) harekatın sevk Düşmanı Anadolu macerasına sü
ve idaresi ve gerek İstiklal harbımızı rüklemiş olan devletler plnalarının a
sona erdiren bir meydan muharebesi kamete uğradığını ve geçen günlerin 
oluşu bakımlarından dünya askerlik Türkiye Büyük Millet meclisi hükü
ve harp tarihinde hususi ve pek yük - meti lehine müessir olmağa başladığı
sek bir mevkii bulunduğu kadar siya- nı görüce "İfin sulh ve anlaşma yoliy
si neticeler itibariyle de cihanı alaka- le halli" teklifini ileri sürdüler. Onlar 
dar eden bir mahiyet taşır. bu silahı ikinci İnönü muharebesi ari-

Biz bu yazımızla bu büyük meydan fesinde de kullanmışlar, fakat o zaman 
muharebesinin karakteristik vasıfları- ı da bizi gafil avlayamamışlardı. Bina -
nı ortaya koymağa çalışacağız. Fakat enaleyh 1922 yılı başından beri başla
bilhassa dikkat edeceğimiz nokta her mış ve bilhassa mart ayı zarfında aza
okuyanın anlayabileceği bir tarzda mi dereceye varmış olan bu harici fa. 
kalem kullanmak olacaktır. aliyet türk milletinin ve türk istiklal 

26 ağustos 1922 den ordusunun manen ve maddeten gevşe
mesine değil, daha çok kuvetlenmesi -
ne saik oldu. evelki vaziyet 

ıı gün ve 20 gece süren ve tarihin 
en uzun meydan muharebesini teşkil 
eden "Sakarya" daki mağlubiyetinden 
sonra düşman ordusu, Eskişehir'le Af
yonkarahisar arasında, şimalden cenu
ba dogru uzanan bir cephe üzerinde 
yerleşmiş bulunuyordu. 1921 yılının 

birinci teşrin ayından itibaren başlı -
yan bir faaliyetle düşman ordusu bu 
cephe üzerinde, işgal etmiş olduğu 

me\_ıleri (1) tahkim etmeğe (2) ko
yuldu. Ancak cephenin gerek şimal 
kanadı (cenahı) gerek cenup kanadı 

türk ordusu tarafından kuşatılmağa 

müsait vaziyette idi. Bu sebeple şi -
mal kanat Eskişehir'den Marmara'ya 
doğru, şimali garbi istikametinde; ce
nup kanat da Afyon'dan garp istika
metinde, Menderes nehri boyunca, E
ge denizine dogru geriye kıvrılarak 
aynı veçhile taııkim edilmeğe başlan
dı. Türk ordusu da evela zayıf kısım
ları, daha sonra büyük kısımları ile 
düşman cephesine yanaştı (birinci teş
rin 1921). Bu tarihten itibaren heri
ki taraf da eksiklerini tamamlamıya 

başladılar. Fakat artık roller değiş -
mişti: Türk ordusu taarruz hazırlık
lariyle, düşman ordusu da müdafaa 
tertiplerini kuvetlendirmekle meşgul 
oldular. Bu clevr•• S·L• >'•'•• ••••• 
ren, tamam on bir buçuk ay sürdü. 
Türk ordusunun bu taarruz hazırlığı 
devresinde nekadar hummalı bir tarz
da çalıştığını tarif ve izah etmek müş
kil ve neler yaptığını anlatmak uzun 
olur. Erat (efrat), silah, cephane, mal
zeme, teçhizat, erzak ikmali; tümen 
(fırka) }ardaki bin bir çeşit silahların 
muhtelif birlikler dahilinde tevhidi, 
nakil vasıtalarının ikmal ve ıslahı iş
leri; Sakarya'dan beri esasen daha çok 
yükselmiş olan maneviyatın azami de
receye çıkarılması; talim ve terbiye -
nin, büyük harp tecrübelerine göre ar
tırılması, menzil ve istihöarat hizmet
lerinin daha mükemmel işler bir hale 
konulması bütün bu hummalı faaliyet 
devresini dolduran birer iştigal saha
sı idi. 
Karşımızdaki düşman ordusu da ay

nı husularda elinden geleni yapmakta 

(1) Mevzi = Asker kıtalannın ve ateşli 
silahların arazi üzerinde yerleştirildiği 
mahal. 

(2) Tahkim etmek - Siper kazmak; 
taş, toprak v~a - lüzum ve imkana gö
re - beton ile mevzileri kuvetlendirmek. 

C.D. 

Düşmana taalluk eden dahili faali
yet ise parti kavgaları, kumandanlar 
arasında geçimsizlikler, subaylar ara
sında - menşe farklarından ve diğer 
sebeplerden dogan - ihtilaflar, ordu 
safları içine kadar giren siyaset cere
yanları şeklinde tecelli etti ve, tabia
tiyle, içten içe derin sarsıntılar yap
tı. 

Tii.rk ordusunun taarruz 
plimı : 

1922 yazında türk ordusu ,artık, ha
zırlanmış düşman mevzilerine karşı 

taarruza kadir bir vaziyete gelmişti. 

Başkumandan Atatürk, yapılacak ta

arruzun tarihini 26 ağustos sabahaı ol

mak üzere tesbit etti. Taarruz planı 

"düşman ordusunu cenup yanından -

Afyon garbından - kuşatarak, garbe 
veya şimal garbiye doğru çekilmesine 

imkan bırakmadan, imha etmek" esa
sına istinat ediyordu. 

Nazari olarak kolayca ifade edilebi
len bu esası, eldeki insan ve ateş ku
vetine ,arazinin hal ve vaziyetine, düş
manın kuvet ve veaaitiyle muhtemel 
hareket tarzlarına, stratejik lüzumla
ra göre tatbik edebilmek dünyanın en 
güç meselelerinden biridir. Bundan 
dolayıdır ki tarih, büyük Kumandan 
olarak ancak mahdut simalar kaydc -
der. 

İşte bizim İstiklal mücadelemizin 
büyük 26 ağustos taarruzu bu kadar e
saslı ve şümullü bir plan dairesinde 
hazırlanmış ve en yüksek bir askeri 
sevk ve idare ile de zafere ulaştırıl -
mıştır. 

Taarruz baflıyo : 

Taarruz planı mucibince evela düş -
man cephesinin, Afyon'dan kıvrılarak 
garbe doğru devam eden kısmında bir 
gedik açılacak (asker ifadesiyle bu kı
sım çökertilecek), ondan sonra bu ge
dik (çökertme) mıntakaaı derinliğine 
doğru ilerletilecek (gene asker ifade
siyle, yarılacak) idi. Yarılacak mınta
ka takriben 21 kilometre genişliğin
de olup bu mıntakada (7) türk piyade 
tümeni (fırkası) cepheye sokulmuş, 
( 4) piyade tümeni de ihtiyatta tutul
muştu. 

Bu vaziyeti de başka bir yazımızda 
izah edeceğiz. 

1 RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı • 
12.30 Karı 

neşriyatı - 12.50 Turk musıkiıı 
şarkıları - 13.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşnyatı : 
18

_
30 

Pli 

musikisi - 19.15 Turk misıkisi ve 
kılan (Makbule Çakar) - 20.30 S 
ve arapça neşriyat - 21.00 Plak 
- 21.15 Studyo salon orkestrası : 
Mietzner Mein Wien - 2. Oskar 
rek Melodie Der Leibc - 3. Ko 
Chanson lndone - 4. Fucik Tra 
- S. Leopold Jugosiavische Perl 

İstanbul : 

Gönderilmediği için bugün 
manuttır. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER : 
burg - 20.10 Franhırt, Koln - 20 
rıs - 21 Roma. 

ODA M0Z1G1 : lt Garbriıken 
Frankfurt - 21 Presburg - 22.15 
im. 

SOLO KONSERLERİ : 8.10 
- 8.30 Breslav - 11 Hamburg 
Berlin, Breslav - 16.30 Bruksel -
ypzig - 18.15 Droytviç - 18.30 
ken - 19.30 Prag lI - 22.15 Lon 
jiyonel. 
NEFESLİ SAZLAR : 6 Hamb 

Prag - 9.40 Prag il - 11 Sarbruk 
Mılnih - 12.30 Ştutgart - ıs Ham 
16 - 20.15 Danzig. 

JE KORO MOZtGt : 8.3 
La, . ., - 9.45 Frankfurt - 10.40 
istasyonları - 11 Ştutgart - 12.1 
versum l - 14.30 Sarbruken - 18.30 
lav. 
HAFİF MOZlK : 5 Breslav - 6 

furt - 7 Ştutgart - 8.30 Könies 
8.35 Hambur& - 9 Alman istasyonla 
yana - 9.30 Laypzig - 10 Berlin, B 
Kwln - 10.30 Ştutgart - 11 Danzi 
nih - 11.30 Ştutgart - 12 Berlin 
Prag - 12.50 Konıgsberg - 13 M 
13.15 Ştutgart - 14 Alman istasyon 
14.30 Breslav, Frankfurt - 15.30 
17 Koln - 18 Alman istasyonları, V 
Viyana - 19 Berlin - 19.30 B 
Stokholm - 20.10 Ştutgart, Viyana 
Konigsberg - 20.45 Tuluz - 22.30 
!in, Ştutgart - 24 Frankfurt, Ham 

HALK MOZIG1 ': 8.10 Breslav -
Riga. 

DANS MOZ1Gt : 22.40 Hambur 

Uçak, uzman, alan, 
gar, benzin, yağ .•• (Hav 
lık) deyip geçmeyiniz. B 
lar her gün binlerce lir 
emiyor. Yardımın ark 
ke•er•ek b'lfladığımız İfİ 
rıda bırakmıf oluruz. 

TORKHAVAKURU 
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ÇEKLER 

Londro 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Bniksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Budapeşte 
Bıikreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açı be 

6.14 
125.895 

3.4425 
6.6225 

28.8475 
68.84.25 
50.4625 
21.2575 

1.1225 
1.515 
4.3425 
6.14 

23.7075 
25.06 

0.9175 
2 .855 

35.8425 
31.655 

1933 Tıirk borcu I. -
1933 " ,, il. _, 
1933 .. " ili. - -;. 

1933 ikramiyeli Ergani 96.50 g6.:ı-

- Adalet ancak bazı ahmakların hulyasıdır. A-
daletaizlik iae biZ7at Allah fikridir. Adem'den te
varüs etmit olduğumuz günah mezhebi, kendi ba
tma, beni hrri&tiyan etmiye kafi gelmek iktiza e
derdi; ve insanın yeryüzündeki selametini temin 
eden ilahi lutuf mezhebinde de bütün beteri ve 
üh'.ihi hakikatler meknuzdur. 

·GULUN( HiKAYE 
dan mütemadiyen tekrarlıyordu: 

- Bilmek iaterdim. 
Doktor Sokrat da buna fÖyle cevap verryordu: 
- insanlar bilmek üzere yaratrlmamıtlardır; io· 

sanlar a.nlamak için yaratılmamıtlardır. Onlarda 
buna mahsus §eyler yoktur. Bir insan beyni bir go
ril beyninden daha büyük ve teariçleri itibariyle 
daha zengindir, fakat ikisi arasında eaaah bir t.rk 
yoktur. En yüksek fikirlerıimiz ve en genİ.f aiatemle
rimiz, daima, maymun kafalarmın ihtiva ettikleri 
fikirlerin muhtetenı temadileri olmaktan ibaret ka• 
I.ca.klardır. Cihan hakkında köpekten fazla bildi • 
iimiz bizi hO§landırıp gururumuzu ekıuyor. Bu. 
haddizatinde ehemiyetaizdir ve kuruntularımız da 
bilgilerimizle birlikte gelipnektedir. 

Romiyyi, saygı ile sordu: 

- Siz itikat aa.hibi misiniz? 

-itikat sahibi değilim, fakat olmak isterim. Onu 
bu dünyada istifade edilebilecek en kıymetli nimet 
telakki ederim. Sen Bartolome'de her pazar ve her 
yortu günü kiliseye duaya giderim, ve papasın mu
tat vazmı, kendi kendime: "Evim, tarlalarım, or
manını, nem vana hepsini verirdim; ta Yet bu hay
van gibi olsaydım," demeden dinlememitimdir. 

Mistik sakallı genç reaaam Mitel, dekorasyoncu 
Roje'ye fÖyle diyordu: 

- Şu zavallı Şövaliye'nin düıünceleri vardı. Fa
kat iyi dütünceler değildi. Bir Kf&ID sevinç içinde, 
tamamiyle değitmiı, birahaneye girdi, yanımıza o

turdu, ve, eaki fapkaaını kızarık parmaklan araaın
da eze büke, bağırdı: "Dram oynamanın en doğru 
tarzını buldum. Şimdiye kadar hiç kimse, dram oy
namasını bilemedi; anlıyor muaunuz, hiç kimae!" 
Ve böyle diyerek bize hikayeaini anlattı: "Parla
mentodan geliyorum. Beni anfiteatra tırmandırmıı

lardı. Mebusları bir kuyu dibinde kaynatan böcek
ler gibi gürüyordum.Birdenbire,tıknaz bir adam kür 
aüye çıktı. Sırtında bir çuval kömür tqıyormut gibi 
bir hali vardı. Dirseklerini açıyor, yumruklarmı aı
luyordu. Ne diyeyim, komikti! Cenuplu fİ•eeİJle 
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söylüyor ve liaan hataları yapıyordu. ltÇilerden, 
proleterlerden, içtimai adaletten bahsetti. Fevkala
de idi: Sesi, tavırları sizi ta içinizden kavrıyordu. 
Bütün salon alkıttan yıkılacak gibi oldu. Şöyle dü
ıüıwiüm: "Onun yaptığını ben de tiyatroda, ve daha 
iyi yapacağım. Bir komik olan ben, dl'lllm oynıyaca
ğım. Büyük dram rollerini, tesirlerini icra edebil -
mek için, bir komik, fakat ruhlu bir komik yapma
lıdır." Ve zavallı çocuk yeni bir sanat tasavvurun
da bulunmuı olduğunu sanıyordu. "Görünüz!'' di
yordu. 

Sen • Mitel bulvarı köteainde Möniye'ye bir gaze
teci aokuldu: 

- Rober dö Linyi'nin Fajet'i çılgınca aevmif ol
duğu doğru mu 7 

- Eğer onu seviyorsa çoktanberi sevmemekte ol
maaı gerektir. Daha on bet gün evel bana sordu: 
"Şu küçük aarııın kız kim?" Ve Fajet'i göateriyor
du. 

Bir aktam gazete&İ muhbiri bir sabah gazetesi 
muhbirine fÖyle diyordu: 

- Beıeriyete iftira etmek illeti bize nerec:len ge
liyor, bilmiyorum. Bunun tersine olarak. ketfetti

iim İ>:İ adamlar 1&7-••• karfıauada baJ.:retlere dütü-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

yorum. Zannedilir ki imanlar yaptıkları iyilikler -
den utanç duyuyor, hahis ve aehavet muameleleı-in

de bulunmak için de gizleniyorlar... Bu fikirde de
ğil misiniz? 

Sabah gazetesi muhbiri cevap verdi: 
- Yanlıthkla her kapı açııımda - bunu mücazi 

ve lugavi manada söylüyorum - umulmadık bir 
denaet keıfediyorum. Cemiyet bir eldiven gibi ter
sine dönüvermiı olsaydı da iç tarafı görülseydi he
pimiz nefret ve hqyetten düıer, bayılırdık. 

Roje, reuam Mifel'e: 
- Vaktiyle Büt'te Şövaliye'nin amcasını tanıdım. 

Fotoğrafçı idi ve müneccim gibi giyinirdi; bir müt
terinin resmini daima bq.ka birine gönderen bir ih
tiyar divane.. Miifteriler itiraz edeı-lerdi... Fakat 
bepai değil. Hatta bazıları aldıkları rMimleri ken -
dilerine benzetirlerdi. 

- Ne oldu bu adam? 

- lfli.a edip kendini aatı. 

Sen - Mitel bulvarında, Trüble'nin yanı aft'a git
mekte olan Praclel, ölümden aonra rubun ölmezliği 
ve insanın mukadderi hakkmda mallimat almak ü
zere hi.la fıraattan iatifacle ediyordu. Kafi derece

de müapet aa7abilocefi biç bir c~p al•madıim -

Fakat Pradel artık dinlemiyordu. Şövaliye'oİll 
mezarında söyliyeceği nutku zihnen okuyordu. J.· 
lay, rasathane caddesini örten çiçekleri dökübniİt 
çimenliğe saptığı zaman tramvay, ölüye .saygı göe
tererek, yerini ona bıraktı. 

Triible bu hadi.eye itaret etti: 

- insanlar ölüme hürmet ediyorlar, zira takdir e
diyorlar ki ölmek hünnete layikae, her fert hiç ol
mazsa bunda hürmet görecektir. 

Müteheyyiç komediyenler aralarında Şövaliye'oİIS 
ölümünden baheediyorlardı. Dürvil, esrarlı tavırl.,. 
la Ye ağır ağır faciayı izah ediyordu: 

- Bu bir intihar değil, ihtirastan ileri gelen bİI' 
cinayettir. Möayö dö Linyi Şövaliye'yi Nantöy'le be
raberken Üzerlerine gelmiı, ve yedi el tabanca al • 
mqtır. iki kurtun zavallı arkadqımızın bqma "9 

ıöi.üne iaahet etmİf, dördü bota gitmiı ve betmcilİ 
(Sonu var) 
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d D.ai~ılık ıporu da, tiroit guddeai lanmıt ve ıel~ki laboratuvar 
e yenı feY~er değildir. Fa.kat bir za- Berek•! venınb. likte dailara çı-
~anberı, daicılık ,_._&leminde, hayvanlanyle ar da k'"'""dı" k __ ...ı.:_ 
tiroit T ~ ... ~ ek" 1 · ora - -1 mı aleminde adeta moda ol- kan h llll erın ki k da akılları -
111Uflardl1'. Onun için dağla tiroit lerinin ~lı_ru ~:Uvar iflerinde 
~aaı.~~aki müna&ebetler de be - na gelmatt•:n aklı:. yoklama&• da 
ı:lıgın en yeni ve en incelenmif it- inaan111• ~:ıekinclen daha kolaydır: 
~en aayılır. bvk~ lf ken lüzumlu olan ince 

Bu ıncelemeler.in aadece hekimle· 'tecJ.iibe ya~ nılmazaa akıl iyi 
re ilg" k . . . 1 b plarda ınaan ya ı verece derın bır bahıı o IJMl· e&a • y- -~~Leleri yapan 
dıO.ın - 1 - • • J"yor demektır. cçruu '!' 1• aag ıgına meraklı he,.lteaın lf 1 

• d k yük.eklere çıkma-
o •~lemeler neticeaine k..r'ak ver- hekıml~r e l::ında yanılmamıtlar, 
~~1 faydalı olacağmı tahnlin eder- dıkça eaa~. eklere ıkınca heaap
a&llız: Tiroit guddeai bir kere vücu- fakat pek yukab 1 ç bir waflet 
d-.. . 1 k .. nııt azı arını • 
--.zun beılenume ilmi tanzam e- ar ar•:r-- ' . Alı ık olmıyan 

d~r, IOnra insanın akli iılerinde ehe- uykmu baatırm•ı::~ ta~yareden i
llliyeti oldufUDU daha geçen doktor t~yyare yolc:lar ıya gitmeleri gibi .. 
Vornorun.)"4211ında okudunuz, en 1 nınce hemen yum d 
eo- d b 1 ·· l ... · d --" yu .. kaekler e ... a • u gudde kadın ara guze • Kımısının e t""-

lilc V..-tnelde tanınmııtır. E,ı,kek~.ik gözleri görmez, kulakları itilmez ol-
~61alannı veren gudde böbrek ua- Fak t daha mühim olan koku 
tiİlld ki l • • mU§. a d it e o makla beraber, tıroıt ~- . hislerinin pek yükaekler e 

elclere de zariflik ve kibarlık venr.. ıle tat · · · da - daki 
S.ilılc (iyi beılenmenin netice9İ bu- kaybolmasıdır. Tat hı~~ y~ k 
dar), güzellik ve akıl insanların en hali pek iyi incelenmıttır: ~ 
~iatedilderi ıeylerdir. Bunlar yo- dağlarda 5800 metreye çıkınca. ın • 

.a oluraa, bu dünyada raha! ·~- aan ff*eri biberden ayırt ec:lemı~~r. 
~uı dördüncü -rtı olan zengmlı- t dını tekrar bulmak ıçm 
1111 d ~ b"" Ağzının a 

e gelmeaine ihtimali olur, ta 11• kadar inmek lazımdır. 
...._ ıQcldeai de yolunda itlerae... 5o5o metreye • 

1 
da 

Datd& tiroit guddeainin halini Bununla bera~ en •tal• ar • 
-.ı&nı.k iç.in bir yol, her vakit dai- deniz kenarında bıl• mutlaka tat 
\.. __ , - ad ı h l' e bak- h' k"ımae lemin ede-_._ Y•tıyan am arın a an . . bulacağınızı ıç 
~br. Onlann iyi bealendiklermı C. A. 
tekilleri göaterP.: Cenit göğüs, kır • mez ... 
~ıtı Yanaklar, çevik vücut. Dağ~~ 
iti beslenmenin kimyaca en iyi delıh 
~lerin kanı aıaiılarda Yat•· 
,_.arın. kanından daha alkalen ol • 
-._.dır. Alçak yerlerde yapyanla
l'lla çektikleri dertlerden birçoğu 
~da •ait olmaaındaıı geldiği halde 
~ida bu korku kendi kendine kay-
1110har. Dağ iklimi karbonatlı maden 
"'Y\&Quıı yerini tutar. 
. ~•ilılarm süzel olduklarını da bi
~llliz. Büyiik anelerinizin arasında 
liizelliği, dilden kulağa, to~lar•. • 
aaa lcad-- · et edilen dagh bır - rrvay , 
~-kızı olma.a bile Anadolu n~ 
- ..._..ız _ dağlık yerlerinde gu. • 
ael tiirlc k l---· i.tediiinİ• vakit a·· ız .. -
orebiıi...miz. 
~ cihetiae selince, daida yqı

)~lll ;leniır. kcnarındakil~rd~n 
~ &a akıllı olduklarm& dair biç 

_. ali.net pklm'· Hatta eaki. sa-
~larda cibaıısir denilen ~~le
~ dailı adamlar olclui11 tanbçıle -
l'ilı her vakit aösüne çarPIDlflır. Bu
~ lcinaiai dailarda daha çok et. ~·
-Udiiiııe kimiıi de dağlardaki ~-
~ın - oldukları için vadı
ı ... de h birikmit mala tamah et-
~•rin:Z:feclerlerae de,kavsalar~.a 
lllte ıelınek için akıl f azlalıiı da lu
-...ıu olduiunda tüphe yoktur. .. 

Ş.. halde beslenmede aağbk, gu
a.Uik ve akıt temin eden tiroit dai· 
1-da daha iyi ifler demektir. 

F •kat hekimler bir teYe k~ •-...ek · · aaclece insanların balı
lae balcm;:a kalamazlar. Köpekler
i., t&YJ&nlar ve fareler ite kantt~ı
lıp onlarla tecrübe yapılmadan m
~•rın fizyoloji iılerinde k~~ ve
l'iı...z. Daid• tiroit suıdd~ .. ha
lbai anlamak için d• - tabu - böyle 
)&pılınıttır. • 

Maymundan batka ha,.vanlarm ~
l"Oit aucldeai ineanmkinden ayrı ? -

'"b lerın llaakla beraber, bu dai tecnı e • 
de lnallamt.n hayvanlardan çoiu· 
-. tiroitleri dai ikliminden bot-

Türk-Ma<articaret anlapnasında 
deliıiklik yapllacak 

Macariatan'la aramızdaki ticaret 
laşmHında bazı değitiklikler ya -

;;lması muvafık görülmüttür. 
Yeni türk. alman ticaret anlapa-

1.çin bir müddet evel Berlin'e git-
sı d T" k . olan heyetimiz azasın an ur 0-
mış Z'h . d .... t fia müdürü B. Burhan ı nı onuş e 
Macariatan'a uğramıt ve bu huauıta 
temaılarda bulunmuştur. . . . 

Öğrendiğimize göre çok 1Yl ~et~
celer veren bu tem•tan sonra Turk1-
ye ile Macarietan arasındaki mevcut 
ticaret anlatmuının tadili için yazı 
ile müzakereye giritilmiştir. 

Uluslararası tıp tarihi 
kongresi 

11 inci beynelmilel tıp tarihi kon
gresi her Uç senede bir toplanmkata
dır. Bu sene eylul 1 • 14 arasında 
Zağrep'te toplanacaktır. Kongre s~ -
anaları Zağrep, Belgrat, Sarayboana 

Dübrovnik'te yapılacaktır. Kon -
;:e seyyar bir haldedir: ~iik~eti -
miz lstanbul üniverıitcs1nın, d1~~r tıp 
tarihi kongrelerinde oldufu .. gıbı. bu 

d de t-ile tıp faıkultesı re· kongre e .... - • 
. . rofeao"r Doktor N. Berkolla tıp 
1Sl p o ,. .. 
tarihi profesörü Sühe~l .n~er ın gon 
derilmeaine karar verılmııtır. Kong
reye ayrıca doktorlarımızdan pro~e-

.. Fuat Kimil Sani Yaver, Samı 
sor • · · k 
Erkun ve Metine Belgu da ıştıra e-

deceklerdir. 

Bulgar Kuıh İtalya' dı 
Bern, 27 a.a. - Bulgar kıralı, aile

sinin bulunduğu !talya'dan mUtene~
kiren lsviçre'ye gelmit ve kısa hır 
müddet burada kaldıktan ~on.ra ye -
niden !talya'ya hareket etmıştır. 

GÖKLERİN CASUSU 
yaczn: Allred liltlfa' 

~======================~-12-===P 
iskeletini buldukları saman.. bu~un i-

ÇUnkü tayyarede üçüncü bir plıı• 
&izliyae, bu •efer o Vid~l. ~cydana 
çıkınca üzerine atef açab11ırdı. . 

Bağlı kadın, facıanın aona ermış 
olduğunu tahmin ediyordu. Artık ac
zini kabul etmittı ve haykı~~~ordu. 
Dudakları kan içinde, sarfettıgı gay-
retten yorgun, soluyordu. • 

Vidal ihtiyatla, dütman tayyareı~
lle doğ;u yürüyordu. En küçuk ~ır 
tehlike alimeti görünce ateı etmıye 
hazır, karabinaaını elinde tutuyordu. 
Pakat orada en küçük bir hareket yok· 
tu. 

İçine emniyet geldiği için adımları-
111 11kla9tırdı. 

Yerde yatan cesetler~ ya~J.qma~ı. 
İki motörlU tayyarenın içınde kım

ıe olnıadıı~ından ve artık biraz evet ta
•vvur ettiği cllretklr plinı . tatbik 
lbevkiine koyabileceğinden emın ol
lbak iıtiyordu. 

Asil bir tefahüc göisünü kabartı-
Yordu. Demek, büyük bir devlet .aıke
rt labada bu derece kıymeti olan ıcadı
llı ele geçirmek ve kendi vücu~u 
Ortadan kaldırmak iıtemitti· Tabıt, 
lllta ~lan .-.- JdlmlrhflÜI 

ah kolay olacaktı. Fransa da kımse, 
z 1 • b b' . h. d bu feliketin hakikı se e mı 1ase e -

miyecekti. 
Fakat işte icadını elinden al:-ınam•ı-

lar, Ultelik bu maceradan php çıkan 
kendisi olmuttu. . . 
Artık tayyareden ancak y1rmı metre 

ınnafede bulunuyordu. . 
Tayyarenin markasını farkedınce: 
_Tahmin ettiğim gibi, diye söylen-

di. 
Biri kamaranın için<ie yatarak cb -

Ienmit değilse, tayyarede insana ben -
zer bir şey görünmüyordu. Bununla 
beraber, gene ihtiyatı elden bırakma -
mak için, Vidal ağır ağır yaklattı. 
gunduralan kumlarda aıcırdıyor ve 
muazzam gölgesi, masmavi, bir dev 
ıilihı taıayarak, önünden ilerliyordu. 

Gece sonuna yaklafıyor ve ufuklar
da bl beyazlık belirmeye batlıyordu. 

Hava çok soğuktu. 
Vidal tayyarenin yanına vardı, bir 

kanadın etrafını dolaıtı, pencerenin 
teffaf mikaıından içeri bakmak için 
parmakları ucunda yUklcldi. 

Km.~ 
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Amiral Horti'nin Hitler'i 
ziyareti ne net~ce doğurur? Şekspir yaşamış mıdmr ? 

G Ü N Ü N 

Macaristan kıratlık naibi ami
ral Horti'nin Almanya'yı 

resmen izyareti, nasyonal - sosya • 
list matbuatına çok mürekkep har -
catmaktadır. Alman gazeteleri bu 
seyahati pek mühim bir hadise ola
rak kabul ettirmeye gayret etmekte 
ve Almanya'nın dış politikası için 
büyük bir muvaffakiyet teşkil ede
cek ~ekilde istismar etmeye çalış -
maktadırlar. Amiral Horti'ye, baş
vekil B. İmredi, dıt bakam B. Kan
ya ve hatta Macaristan harp bakanı 
general Ratz refakat etmektedir ki, 
bu da yakın günlerde yapılacak al -
man - macar görütmelerinde siyasi 
ve askeri meselelerin büyük bir yer 
işgal edeceğini düşündürmeye mü
saittir. Macar devlet şefi doğrudan 
doğruya Kiel'e gitmektedir. Orada 
başvekil Hitler'le Almanya dış ha -
kanı B. Von Ribbentrop, alman or
dusu bat kumandanı general von 
Bravliç ve alman donanması baş ku
mandam macar naibini Fuhrer na
mına bu ziyarete davet için Buda
peşte'ye gitmiş ve söylendiğine ba
kılırsa lüzumuna güçlükle ikna et
mi' olan amiral Rader tarafın
dan karşılanacaktır. Amiral Horti' 
nin, geçen sene B. Musolini'ye ya· 
pılmış olan ayni merasimle karşılan
ması için bütün tedbirler alınmış ol
duğuna göre ,alman dirijanlarının 
Macaristan'ı Almanya izinden yürü
miye ve küçük anlaşma, bilhaıosa Çe
koslovakya ile her türlü yakınlaşma
lardan vaz geçirmeye sevketmek is
tediklerinden şüphe edilemez. 

Alman • macar dostluğu eskidir. 
Birlikte yapılan harp ve müştereken 
katlanılan maglubiyet, aynı zaman
da macar "revizyonculuk"unun u
zun zaman ümidini Almanya'nın 
1919 sulh muahedelerini yoketmek 
hususundaki gayretlerine bağlamış 
olması, iki millet arasında kıymeti 
aznnsanamıyacak rabıtalar yarat
mıştır. Her şeyden evel, 1918 de iti
laf devletlerinin kazandıkları zaf e
rin, topraklarının bir kısmını kopa
rıp aldıktan sonra kendisini ma~
kum ettiği infirattan kurtulmak ıa
tiyen Budapette hUkUmeti, bilindl
ll &ib'· Roma fati•t bUkllmetinln 
teveccllhilne hararetle mukabelede 
bulundu. Macar memleketi orta ve 
tarkt Avrupa'da italyan politikası i
çin mühim bir üs vücuda getiriyo~
du. Batlrca istinat noktasını teşkıl 
eden Avusturya ile birlikte, arkı bir 
surette danıtıkh olan italyan - ma
caristan politikası, hiç şüphniz Ma
caristan'm kalkınmasını kolaylaştır
maya yardım etti, ve İtalya - Avus
turya - Macaristan protokolları iki 
orta Avrupa hUkümetine kendilerı 
için nazik bir devrede kıymetli a
vantajlar temin etti. 

T rianon muahedesinin araziye 
ait hükümlerinin reviziyo

nunun italyan dostluğundan bcklen
diii Budapeıte'de hiç gizlenmcmit
tir. Bununla beraber, Almanya giz
lice yeniden silahlanmaya baslayın
ca ve muahedelere mukavemet po
litikasını cüretkarane bir tekilde 
kuvetlendirince, Macaristan Berlin'e 
rloğru daha açıkça temayül etti. 
Gömböt kabinesi devrinde, bazan 

Bu muf&hedc içini sevinçle doldur -
du. 
Şimdi muvaffakiyetinden emindi. 
Görünmi.yen düşmanlarına karşı 

partiyi kuanmıttı 1 · 
Tayyarenin içine girdi. Derhal bir 

ilet aandıg1nı, ipleri ve 1aireyi gördü 
ve dUtmanlarının makutlarını tah
minde yanılmamıt olduğunu anladı. 

Sahi, bu adamlar kimdi? 
lçine emniyet gelmi9 olan tayyare -

den ayrıldı ve hasımlarını muayene i
çin geri döndü. 

İlk vurduğu adamın üzerine eğildi. 
Adam ylizil koyun dütmUştü. Vidal 

yüzünü görmek için onu aırt üstü çe
v1rmek mecburiyetinde kaldı. 

Bu, iri, göğsü ve amuzları genit bir 
adamdı. Yüzünün hatlan kabahk de
recesinde enerjik, fakat asildi. Adeta 
bir asker yüzü, denebilirdi. Yatı? Bel
ki kırkında vardı. Uıtünde hlki renk
te basit bir tayyareci gömleği vardı. 
Alnı ve burnu kumlarla örtülmUttU. 
Fakat •on haykırııında açılmıt olan 
ağzı kapanmamııtı. 
Yabancı kurşunu göbeiinden yemi

şe benziyordu. 
Elleri karnı Ustilnde ıımula kavuı

mu9tu. 
Vidal, derhal ölünün gömleğini a

ra9tırdı. Hiç. Bir tek kiğıt bile yok. 
İnisiyalleri gösterecek bir tek mendil 
bile yok, hiç bir ,ey. Gisli •uifelerin 
tam iıiınaialiği. r 

Oteld bir delikanlıydı. Her halde 
yirmi J.811Dda bile loktu. Toıraım kı· 

POLİTİK 

Lö Tan'ın 
başyazısı 

M E 

Macaristan'ın İtalya'dan ziyade Al
manya'nın yardımına kıymet verdi
ğini sananlar bile oldu. Viyana is
yanı ve Şansöliye Dolfüs'ün katli sı
rasında, icabında, Avusturya'mn is
tiklalini korumak üzere, İtalya, 
Brenner hududuna bir kaç tümen 
tahşit edince, Roma ile Berlin'in a
rasında Macaristan'm vaziyeti na
zikleşmişti. Streza cephesinin yıkıl
ması ve habeş buhranından sonra İ
talyan - alman yakmlaşr- ı, Maca
rista'nın işini kolaylaştır .. _ağı sanı
labilirdi. Fakat iş böyle olmadı; bu
nun tam aksi vukua geldi. 

Filhakika macarların bütün meş
ru endişeleri Roma - Berlin mihve
rinin tesisinden başlar. Milli emel
lerini tahakkuk ettirmek için lü
zumlu istinatgahlar arıyan, fakat is
tiklaliyle iftihar eden ve bütün ga
rantilerle birlikte Tuna havzasının 

devamlı bir iktisadi ve siyasi orga
nizasyonunda kendine layik bir mev
ki elde etmek azminde olan, Alman
ya'nın .-rki Avrupa'ya doğru yürü
yüşiinde sadece bir geçit yolu ol
mak, ne de iktisadi bakımdan tama
miyle alman nüfuzunun tabiiyeti al
tına girmek istemiyen bir Macaris
tan için siyasi şartlar battan bal& 
değişmiş oldu. Roma - Berlin mih
verinin orta Avrupa'da muvazeneyi 
bozdu ihı zamandan öncesine naza -
ran Macaristan için dava şimdi ta
mamiyle başka şekilde vaezdilmek
tedir. İtalya, Avrupa'nın bu krsmın
da bütün ileri mevzilerini Alman
ya'ya terke mecbur kaldrğı. Anşlusa 
boyun eğip alman genişlemesinin 
yalnrz büyük Tuna yolunu takibede-

S E L E S İ 
., 

tedir ve Çekoslovakya kalesi dilttilğil 
takdirde tehlike doğrudan doğruya 
kendi Üzerlerine tevcih edecektir. 
Gerçi Baltrk'tan Karadeniz'e kadar, 
ideolojik kavgaların dıtrnda kalmak 
istiyen ve aynı zamanda hem Sovyet 
Rusya'ya, hem de alınanların ",ar
ka doğru" siyasetine karp sağlam 
bir set teşkil edebilecek olan bütün 
milletlerden mürekkep sıkı bir top
luluk vücuda getirmek kaziyesi var· 
dır, fakat bu, henüz •üratle tahak
kuk etmeıi beklenecek kadar olgun
laşmamış bir fikirdir, halbuki kay
bedilecek vakıt yoktur, çünkü naı
y-0nal - sosyalist propagandası Ma
caristan'da bilhassa faaldir ve bura
da, malüm metodu veçhile, milli e
nerjileri tahrip etmek ve mukave
metleri kırmak için iç politika saha
sında çalıtmaktadrr. Ananevi alman 
- macar dostluğu ve Hitler Alman
ya'sının macRr milletine yapabilecı.. 
ği iktısadi ve siyasi yardımlar husu
sundaki sürekli edebiyat hayale ka
pılmaya imkan bırakmamaktadır. 
Budapeşte, hiç tüphesiz ki, her han
gi alman yardımının neye mal oldu
gunu bilmez değildir. Bir harp ge
misinin denize indirilmesi dolayı
siyle amiral Horti'nin Hitler'i ziya
reti, temin edildi&i veçhile, yeni bir 
anlaşmanın akdiyle neticelenmeme
si miımkündür; fakat Macacistan'ı 

Almanya'nın tarafma çekmek ve bir 
gün diğer Tuna devletleriyle birleş
mesine mani olmak için bütün gay
retlerin aarfedileceği de tUphuiz
dir. Geriye, ne görüt aydınlığından 
ne de azimden mahrum olmıyan, 

memleketin maddi ve manevi men
faatleri hakkında çok derin bir an
layışa sahip olan amiral Horti'nin 

kolayca kandırılmasına müsaade e
dip etmiyeceğini bilmek kalır. 

Biliriz ki Otello, Makbet, Hamlet, 
Romeo ve Jüli1et, Venedikli tacir~ 
Fırtına ıil>i ölmez eserlerin müelli
fi Vilyam Şekspir yaf1Dıt mıdır, ya
ıamamıt mıdır, ıeklinde bir iddia 
vardl1' ki "Şekspir muammuı., adiy
le neıilden neaile intikal etmiıtir; 
ve gene biliriz ki bu muammaıun 
ulı; ari.tokraai - demokrasi di.vuı
dır. 

- Naaıl olur da Aman Stratfor
t'unda dopnut bir eenaf çocuiu, ti
yatro kapılarında aeyialik •tmit bir 
delikanlı, nibaJet bir komec:liyen 
hükümdarların ruhunu anlayıp tah
lil edebilmit, her Hm.an için cloiru 
olan fakirlerini o kadar alil bil' li
Nnla ifadeye mıaktedir ole.bilmit
tir? Şelupir müstear bir namdır ve 
arkaamcla samanın baıvekili ve bü
yük filozofu Baıkdn •klıdır. • • 

Bu, Şekapir aleyhtarlarnun idclia-
udır. 

- Şekapir Stndort'ta dojmuftur. 
Ve ne :ır.aman dotuP ne zaman öldü
lii et. maliiımclur. Şebpir'in ı.ilıiaine 
ve ruh tahlillerine selince; dihi o
larak cloian, bir küçük ..Um aul -
bünden ı•lmiı olsa da dahidir, ve 
aeyia ve1a tiyatrocu ola dahi mu
kadderi ne iae ona layık bulundujQ
nu i.bat edecektir. iki büyük ada
mın çağdaı olmaları birinin faz ilet• 
lerini ötekine atfetmek için kafi " -
bep deiildir. 

Bu da, Şekıpir taraftarlannın icl-
diaaıdır. 

rek inkişaf etmesi vakıasına rıza gös- - -------·--------

Fakat muammanan a•ll garip ta
rafı, Veıtminıter duvayyen.inin ba 
iddialan tenik için Edmon Spwer 
imıinde bir ıairin mezan açılarak. 
tarihçi Vilyam Kaındon'a göre, ta· 
ir öMüğü zaman muaaırlannca ya
zılıp kabrine kendiaiyle beraber tev
di edilmiı olan bazı mersiyeleri çı
kartmıya karar vermiı olmasıdır. 
Bu kararın mucip aebepleri iae fUD
lardır: "Eier Şekapir Spemer'in ce
naze töreninde bulunmuıaa manzu -
me ya:ır.m•! olacaktır, ve eier bu 
manzume lort Franais Bakon'un el 
)l&zniylc yazılmıtaa Şekapir Sakon'. 
dur.,, Düzeltme ve itizar 

terdiği andan itibaren, Macaristan ı 
t ehlikelerle dol11 bir vaziyetin teh· 
didi altında kaldı. Avusturva'nın il
h::ıkr M:ıcnri t"n'l A 1.., nv:ı nrasrn
da mü terek bir hudut yarattı. A1-
man tazyiki her an bu hudut vasıta
siyle kuvetle kendini hiHettirebUh'. 
İtalya artrk Maearlatan'a Roma pro
tokollannm göaettilf esaslar daire
sinde tam bir iktisadi yardrmda bu
lunacak vaziyette değildir. Esasen, 
bathca istinatgahı olan Avusturya 
sistem dı,rnda kaldığı için, biraz su
ni fakat maharetli bir teşekkül o
lan İtalya Avusturya - Macaristan 
esası üzerindeki Tuna havzası orga
nizaıyonu yıkılmış ve yerini tama
miyle Almanya'nın hükmü altında 

ve alman iktisadi menfaatlerine gö
re ayarlanmış bir "Mitteleuropa"ya 

Taymis gazetesinin Türkiye için Esrarlı davaları halletmek mera-
çıkardığı fevkalade sayının içinde kma kapılmıt olanların merakı ela 
bulunan ve gerek türlcler, gerek in- her merak ıibi bir meraktır. Bunda 
6Üiıller t•ral11Hl•• 70'lmlf ol•• bl- ne a)'lplanacak, ae de f&fllacak bir 
tan 7Ullvı iawlliscealod•• tluk~ cihet ,..ktm-. 
7e ~virerek bir Ulu• ilf.,,eal ~PllJlf Ancak, e •er ortada clarurkeD 
ve dDn netretmittik. mıüeuirin kim oldufım1I aremıya -

Bu ilAffde .. Falih Rıllcı Atay>- im- hacet? Şebpir nıamı altında o öl
zasını taşıyan ve gene ingili•cesin- me:ır. eMl'İ vücuda aetirmit olan dilai 
den türkçeye çevrilen "Yeni Tilrkiye- Bakon ol .. bile bus\in Hamlet'i. 
Kuruluş ve Bilnyesi,, makalesinin Makbet'i veya Kıral Lir'i ok~..a 
"ilk · b l - ·ı b onlan yazmıt olanın mı, JOkaa s• -

meşrutıyet,, ara aş ıgı ı e aş-
1 

. . d 1 -L-.. d" i 
enmıa en J'&f ar - ... _., ama lllll• 

lıyan kısmın ikinci paraırafıaı ıu su- :ır.ı dütiiwn~ .. Ykecl•, bw befe-
retle okumak lbımdır: cancka be1ecana Miriikliyen - ~ 

terketmiştir. 

"Osmanlı imparatorluğunun bu dev- fı ve maanafu ile - hialeria n f~ 
ri, tarihte eşi benzeri bulunmıyan bir l..U.. mi teaİl'İ altmda kalıyoru:ır.? 
düalizm arzeder: Resmi idareler va - Asırlar bin Şelupir'i miru bırak· 

mıttD'. Şelupir İM a-.metli bir ~ 

M :ı rarların, kendilerini, Hitler 
Almanya·srna iktisadi ve si

yasi bakımdan tabi olmak veya teh
dit usulüne baş vuran ve ekseriya 
Avrupa'yı emrivakiler karşısında bı
rakan bir emperyalizme karşı mü
cadele tıklarından birini tercihe 
mecbur bırakan bir vaziyetten endi
şede olmalarında anlaşıJmıyacak bir 
şey yoktur. Macarlar şimdi farkedi · 
yorlar ki küçük anlaşma kendi em
niyetleri irln pnrant iler arzetmek-

zile/erini arap kanunlarına göre gö
rürlerdi; profHiSrler aivil mektepler
de arap usulünce tedrisat yaparlardı; 
dini müesseselerle kendi aiumlann
dan bir tek bari bile defiftirmeksi -
zin mekteplerinde 12 asır eve/ki ders
leri okuturlardı. Padişah hem cisma
ni hükümdar, hem de ruhani baı (ha
life) idi. Cismani hülramdar olarak 
vekili sadrazam, ruhani halife olarak 
mümessili de ~yhisllm'dı.,, 

zıl zemini ü zerinde solgunlugu cins Alnındaki mor şitkinlik ve yanakla
bir zarafette bir profil resmediyordu. rında çizikler olmua, ldeta eaki görü
Silah tetiği teklinde kıvrılmış, kımıl- nütünil almıt olacaktı. 
damadan can çekişiyordu. Yalnız, ge- Batını çevirerek, dudaklarını omu -
riye atılmıt ellerinden birindı:, milte - , zuna silmişti. Kırmızılık yalnız ditle-
kallis parmakları kumu kazıyordu. rinde kalmııtı. 

Kumral bir kız kadar kumral oldu- Vidal, bot kalan 1&ndıia artık lü-
iu için, ay ışığı altın.da vurulmuı bir zumsuzlapn karaıbinayı yorgun bir 
melek gibi yatıyordu. jestle attı, sonra kadının kar9tıında a-

Vidal, bu gencin karşısında bir mer- yakta durdu. 
hamet hi11i duymaktan kendini ala - O zaman boğuk bir aeıle: 
madı. Can çekişini kaldırmak için omu - İki kiıiydiler ,dedi, ikisini de öl-
zundan tutarak kendine dogru çekti. dürdüm 1 ... 
Bu hareketi bu yaralı vücutta kim bi- Yabancı kadın ıözlerini açtı. Kinle 
lir hangi damarın kopmasını tamam- agırlatmıf bakıp aabitti. 
lamı9 olmalı ki delikanlının ağzı kan Vidal, onu tahrik etmek isriyormut 
doldu. Gözleri kayboldu. gibi üzerine yavatça eiildi: 

Tam o lihzada, görünmiyen bir göl- - Şimdi •ıra senin, diye tehdit et-
geden el, görünmiyen bir okpma ile, ti. 
bu cüzel mütekalliı yüzden ietirap İ.zah etmeden evel kaıden bir müd-
ifadeıini sildi. Yüzü sükunet buldu. det sustu: 
Vidal, öldüğünü anladı. - İtte kararım, onların tayyareaiyle 

Bu adamın da üzerinde hiç bir kiğıt hareket etmeden evel... Çünkü artık 
yoktu. Cepleri bom boştu. onların tayyare9i benim olmuıtur 1 ... 

Mühendis, alnı endişeyle kınfllll! o- Tayyaremin enkazını tahrip edece
larak ayaja kalktı. Harap tayyaresine iim ... Bafkaları ıeline hiç bir fCY bu
doğru geldi. Genç yüzdeki istirap i- lamıyacaklar 1 ... Franaa'da cihazımı ye-
fadesi bili zihninden çıkmıyordu. niden inp edeceiim. .• Lüaumunu his-

Adeta bir çocuğu öldürmüştü 1 ıettiğim bazı tadilit da yapacağım ... 
Bu ölümlerden mesul olan kadına Küçuk ıeyahatimia beyhude olmadı, 

kartı kini bu yüzden artmı9tı. görü yora un ya!. .• Fakat sana ne tekil-
Yanına geldiği zaman, onu gözleri de muamele edeceğimi ıöylemeyi u • 

kapalı, fakat ylizü .. kin bir halde bul- nultuml .. Tahmin etmiyor mmun? •• 
du. Gömleğinin örttügü göğsü artık Hayır mı? •• Ara bakalım biraz? .. 
görillmüyordu. TeneffüaU tekrar inti- Bir müddet daha auatu, IOIU'a haber 
zama girmitti •e o umana kadar çok verdi: 
IQlı&k ollll JUabe ~ lwa ıeJmiıtl. - Sisi de din•itle .-.pıı.l 

dP.. - N. Baydar 

Hava lilolaTımız laer pn 
biraz Jalaa kuvetleniyor. Ba 
gelifmeyi iateJifimg dere
ceye ~ıiarmalr i~in laepİmg 
HAVA TEHLIKESlni bilen 
üye yazılmalıyıs. 

TÜRK HAVA KURUMU 

O aamana kadar, Vidal'in gözlerinin 
içine bakan kadının gözleri birdenbi
re büyüdü, ıeniıledi. 

Öteki, intikam hiMiyle co9muı: 

- Evet, havaya uçacaksın, diye tek
rarlıyordu. 

Kadın ne haykırdı ne de yalvardı. 
Zaifına galebe çalmak için asabiyetle 
çene kemiklerini sıkıyordu. Fakat bu
run kapakları, yeniden bir bayılma a
rifeaindeymit gibi beyulanıyordu. 

Vidal, bu ıcf er daha ukin bir sesle: 
- Kimseye söylenecek bir feyinia 

yok mu? ... Verilecek bir haberiniz var
sa üzerime alının. 
Kadın, gergin ve sessiz duruyordu. 
Vidal tekrarladı: 
- Verilecek haberiniz varsa üzeri

me alırım ... Son arzularını bana aöyle-
Kadının zaaf göstereceğini Anıyor

du. Korkusu arasında, k'- didne bir i
llim, bir derı verebilirdi ı Tahkikatın 
genitletilmeıi için bu güzel bir ip ucu 
olacaktı. 

Fakat kadın kanlı dişlerini gene •ık
makta devam ediyor ve cevap vermi
yordu. 

Vidat, fena halde kızmıştı. 
- Pekllil 
Diyerek ayağa kalktı. 
Uzun bir lihza kad •ıla meşgul ol • 

mad:. Muhtelif sandıkları yen; tayya • 
reye nakletmekle u&ratıyordu. Biraa 
evel karabinutnı içine koyduğu saıı • 
dıiı da oray• ıötürdU. 

(.S~,.). 
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Güreıler ,ok sürprizli neticeler veriyor 
2 2J; ... p 

Dünkü güreşlerden bir enıtantane 

Dün saat 16 da Halkevinde Anka
ra bölgesinin 1938 yılı greko romen 
güreş birinciliklerine başlandı. Birin
ci ve ikinci devreleri dün yapıldı. Sa
at 9 da müsabakalar nihayet buldu. 
Bugün müsabakalara saat 13 de tek
rar başlanacak, akşama kadar bitirile
cektir. Birinci ve ikinci devrede yapı
lan güreşlerin neticelerini aşağıya 

yazıyoruz: 

56 kilo : 
Bu kiloda 8 kişi iştirak etti. Gü -

neşten Hulftsi Ankaragücünden Meh
mede 7 ,54 dakikada tuşla, Ankaragü
cünden Rüştü Haydar Galatasaray -
dan SaHihattin'e 1,36 dakikada tuşla, 
Ankaragücünden Niyazi Güneşten 
Mehmet'e 2,05 dakikada tuşla, Güneş
ten Namık Ankaragücünden Ali O -
mer Tomruk'a 7,23 dakikada tuşla 
galip geldiler. 

61 kilo : 
Bu kiloya da 6 kişi iştirak etti. An

karagücünden Abdullah Alagöz Gü -
neşten Lütfi'ye 1,02 dakikada tuşla, 
Güneşten Recep Ankaragücünden 
Salim'e 20 dakikada sayı hesabiyle 
ve ittifakla, Ankaragücünden Halit 
Güneşten Faik'e 20 dakikada sayı he
sabiyle ve ekseriyetle galip geldiler. 

66 kilo: 
Bu kiloya da s kişi iştirak etti. An

karagücünden Yaşar, Muhafızgücün
den Abdül'e 11,38 dakikada tuşla, An
karagücünden lhsan Muhafızgücün -
den Ferit'e 12 dakikada tuşla galip 
geldiler.. Ankaragücünden Mustafa 
bu devrede avantajda idi. 

72 kilo: 
Bu kiloya 5 kişi iştirak etti. Anka

ragücünden Necip Ceyişakar Muha -
fızgücünden Osman Tepe'ye 0,29 sa
niyede tuşla, Muhafızgücünden Sü -
leyman Denk Ankaragücünden De -
mir'e 3,06 dakikada tuşla galip gel
diler: Muhafızgücünden Omer Fen 
bu devrede avantajda idi. 

79 kilo : 
Bu kiloya da 5 kişi iştirak etti. An

karagücünden Mustafa Güneşten A
lişan Şahin'e 4.29 dakikada tuşla, Mu
hafızgücünden İsmail Yılmaz Anka
ragücünden Cemal'e 1 dakikada tuş
la galip geldiler. Bu devrede Ankara
gücünden Adil Yener avantajda idi. 

87 ldlo : 
Bu kiloda üç kişi güreşiyordu. An

karagücünden Rıza Çökmez Muhafız
gücünden Mustafa Şener'e 20 daki -
kada sayı hesabiyle ve ittifakla galip 
geldi. Güneşten Mehmet Ali Gül bu 
devrede avantajda idi. Ağırda bir 
çift olduğu için bugüne bırakılmıştır. 
Birinci devre bu suretle bitmiştir. 

lKI Cl DEVRE 
Hiç fasıla verilmeden ikinci devre

ye başlanıldı. 

56 kilo : 
Güneşten Huliisi Ankaragücünden 

Rüştü'ye 5.28 dakikada tuşla, Anka -
ragücünden Mehmet Galatasaraydan 
Salfilıattin'e 5,20 dakikada tuşla, An
karagücünden Niyazi Güneşten Na
mık'a 20 dakikada sayı hesabiyle ve 
ekseriyetle, Ankaragücünden Ali 0-
mer Tomruk Güneşten Mehmet'e 3,31 
dakikada tuşla galip geldiler. Gala -
tasaraydan Saliihattin ile Güneşten 
Mehmet elimine oldular. 

61 kilo : 
Ankaragücünden Abdullah Alagöz 

Güneşten Recep'e 10,32 dakikada tuş
la, Ankaragücünden Salim Güneşten 
Faik'c 20 dakikada savı hesabiyle ve 

ittifakla, Ankaragücünden Halit Gü -
neşten Lütfi'ye 5,33 dakikada tuşla 
galip geldiler. Burada Günesten Lüt
fi ile Faik elimine oldular. · 

66 ı .. ;lo : 
Ankaragücünden Mustafa Muhafız 

gücünden Abdül'e 1,15 dakikada, An
karagücünden Yaşar Muhafızgücün
den Ferit'e 10,45 dakikada tuşla ga
lip geldiler. Burada Muhafızgücün -
den Abdül ile Ferit elimine oldular. 

72 kilo : 
Ankaragücünden Necip Ceyişakar 

Muhafızgücünden Omer Fen'e 18,33 
dakikada tuşla, Ankaragücünden De
mir Muhafızgücünden Osman Tepe
ye 2,15 dakikada tuşla galip geldiler. 
Burada Muhafızgücünden Osman Te
pe elimine oldu. 

79 kilo : 
Ankaragücünden Adil Yener Gü -

neşten Alişan Şahin'e 0,53 saniyede 
tuşla, Muhafızgücünden İsmail Yıl -
maz. Ankaragücünden Mustafa'ya 2,12 
dakıkada tuşla galip geldiler. Burada 
Güneşten Alişan Şahin elimine oldu. 

8 7 kilo : 
Güneşten Mehmet Ali Gül Muha

fızgücünden Mustafa Şener'e 3,05 da
kikada tuşla galip geldi. Mustafa Şe
ner elimine oldu. 

Bu suretle ikinci devre de bitti. 
Vakit geç olduğu için güreşler tatil 
olundu. Bugün saat 11 de tartıya ve 
13 de de müsabakalara başlanacaktır. 

. F uvar maçları 

dün başladı 

Ankara -İstanbul'u . 
lzmir - Trakya'yı 
mağlup ettiler 

İzmir, 27 a.a. - Ankara - İstanbul 
ve Trakya muhtelitleri arasında ter
tip edilen fuar kupası müsabakaları
na bugün başlandı. 

Günün ilk karşılaşması, Trakya -
İzmir muhtelitleri arasında idi. Trak
ya'ya nazaran daha hakim bir oyun 
çıkaran İzmirliler fazla gol yapmıya 
muvaffak olamadan birinci devreyi 
1-1- beraberlikle bitirdiler. 

İkinci devrede daha enerjik bir o
yun çıkarmıya muvaffak olan Trak
yalıların yapmış oldukları bütün akın 
lar nedense bir türlü beklenilen ne
ticeyi vermiyordu. Diğer taraftan teh 
likeyi sezen İzmir, yavaş yavaş haki
miyeti tesise muvaffak olarak Trak
ya kalesini sık sık ziyarete başladı. 
ve 28 inci dakikalarda arkaarkaya 
iki gol daha yaparak maçı 3-1 galibi
yetle bitirmiye muvaffak oldu. 

Ankara - l stanlml m uhtelitleri 
arasında 

Hakem İzmirli Hasan'ın idaresin
de ve lstanbulun bir vuruşu ile baş
lıyan oyun ilk dakikalarda Ankara
nın aleyhine cereyana başladı. Nete
kim bu bariz hakimiyetin ilk eseme
resini kazanmakta gecikmiyen İstan
bullular Murat'ın yerinde bir vuruşu 
ile ilk sayıyı daha ikinci dakikada 
yapmıya muvaffak oldular. Fakat, 
Ankaca'nın yediği bu gol kendileri 
için bir ihtar mahiyetinde oldu. Bü
yük bir 2ayretle harekete geçtiler sı-

İstanbul'daki mühim maç 

Oyun ~ok heyecanh oldu 
İstanbul, 27 a.a. - Şehrimize gelen Mısır kupa ve lik şampiyo

nu Ennadiyülehli takımı ilk maçını bugün Taksim stadyomunda 
Galatasaray - Güneş muhtelitiyle oynadı . 

Mevsimin ilk futbol karşılaşması ma hiyetini haiz olan bu m ü
sabakaya pek az seyirc i, üç bini ancak bulabilen b ir kalabalık 
gelmişti. 
Saat 16,50 de kırmızı forma ve 

beyaz pantalonla Mısırlılar sa -
haya çıktılar, halkı selamladılar 
ve şiddetle alkışlandılar. Kısa b ir 
fasıla ile de Galatasaray - Güne§ 
muhteliti gözüktü. 

Nutuklar ve merasim kısa sür
dü. Takımlar karşılaştığı zaman 
mısırlıları şu kadro ile görüyo-
ruz: 

Taltımforın t'aziyt•ti : 
Aziz Fehmi - Kamil Mesut, Ahmet 

Elvahş - Murat Fehmi, İsmail Rafet, 
Hüseynülfar - Eşşiri, Rüştü, Muhtar, 
Essevab, Hani. 
Güneş - Galatasaray muhteliti de 

şu şekilde teşkil edilmişti: 

Cihat - Faruk, İbrahim - Eşfak, Rı
za, Omer - Melih, Salfıhattin, Vehap, 
Niyazi, Rebii. 

Hakem Feridun Kılıç. 
Oyuna Mısırlılar başladılar. Sol -

dan inkişaf eden hücumları kesildi 
ve Salahattin'den Melih'e, Melih'ten 
Vehap'a geçen top, müsait vaziyette 
iken havadan bir vuruşla avuta gitti. 

Kaçan fırsata rağmen muhtelit ta
kım hücum avantajını muhafaza edi
yor. Üçüncü dakikada Mısırlı müda
fiin hatasından istifade eden Vchap 
çizginin üzerinden topu kalenin önü
ne attı. Satahattin ve Melih acele yü
zünden bu fırsatı kaçırdılar. 

lki esaslı tehlike savuşturan Mısır
lılar oyunu kendi tempolarına almağa 
muvaffak oldular. Bilhassa sağdan 

çok güzel inişler yapıyorlar. Muhta
rın oyunu daima sağdan sevketmekte
ki maksadı anlaşılmakta gecikmedi: 
Sağiç ve sağaçık gayet güzel anlaşı
yorlar ve bunların ahengine giren top 
muhtelit takımın sağ müdafaa cena
hını daima yarıyor. 

M11lı1t•lit fa ik t'<ıziyete geçiyor 
Muhtelit takım Mısırlıların tazyi -

kini 13 üncü dakikadan sonra berta
raf etrniye muvaffak oldu ve hücum 
hattında ufak bir değişiklik yaparak 
hücum faikiyetini yeniden ele aldı: 

Melih ortaya, Salahattin sağaçığa 
ve Vehap da sağiçe alındılar. 

Mısır müdafaasının sol tarafı muh
telitin hücumları önünde zayif kalı
yor. 
Rüzgarı arkasına alan muhtelit ta

kım, bu vaziyetinden istifade ederek 
sayı çıkarması icap ederken, üstüste 
fırsat kaçırmıya başladı. Vehap iki 
müsait fırsatı, birisinde topu kontrol 
edemediği için, ikincisinde atak ya
pamadığı cihetle kaçırdı. 

Bir 1.-iit;iik u•lılikc ! 
23 üncü dakikada Mısır sağiçi 20 

metreden nefis bir şüt yolladı. Top 
Cihat'ın ellerinden kayarak golposta 

kı bir inişle İstanbul kalesini sardı
lar. 1skender'in yakın bir mesafeden 
çekmiş olduğu şüt avutla neticelendi. 

Anlwralıfor ber<llJerliği tem in 
ediyorl<ır 

Oyun bütün hızı ile devam ediyor. 
Top gene İstanbul kalesi önlerinde, 
Abdülün, kaleye yakın mesafeden can 
siparane bir şekilde kapıp sıkı bir 
şütle kaleye gönderdiği top İstanbul 
ağlarına takılarak Ankara'yı berabe
re vaziyete çıkardı. Ve biraz sonra da 
devre 1-1- beraberlikle neticelendi. 

lKlNCI DEVRE 
İkinci devre birinciye nazaran dur

gun oynandı. 16 ıncı dakikada Bıls
rinin çektiği kornerden gelen top doğ 
rudan doğruya İstanbul kalesine gi
rerek Ankaraya ikinci ve galibiyet 
sayısını da kazandırdı. Bu golden 
sonra çok açılan İstanbul takımı An
karayı hakikaten müşkül vaziyete dü
şürmesine rağmen gol çıkarmıya mu
vaffak olamadı. Maç da bu suretle 2-1 
gibi bir farkla Ankara muhtelitinin 
galibiyeti ile neticelendi. 

Sporcufor A ıaıiirk anıtına 
~elenk koydular 

Fuar maçları münasebetiyle şehri
mizde bulunan İstanbul Trakya ve 
Ankara sporcuları aralarında İzmirli 
sporcular da olduğu halde Atatürk 
anıtma giderek törenle çelenk koy -
duktan sonra ateşli ve genç sporcu
lar memleket gençliğinin minnet ve 
şükranlarını ızhar etmisler ve topla
nan muazzam halkın da iştirakiyle 
istiklal marşını söyledikten sonra a l
kı§lar arasında dağılmışlardır. 

çarptı ve geri döndü. Bir dakika son
ra aynı oyuncu sıkı bir şiltle muhte
lit kalesini yeniden yokladı. Bu se -
fer, Cihat, fedakar bir plonjonla teh
likeyi bertaraf etti. 

Muhtelit takım kadrosunda yeni -
den değişiklikler var: 

Saiahattin, Niyazi, Melih, Rebii, 
Bülent. 

O yun müsavi bir cereyan takip e
diyor. İki takımın da kusursuz bir 
ahenkle oynadıkları görülüyor. Bu 
vaziyet dahilinde gittikçe zevki ve 
heyecanı artan devrenin nihayetinden 
iki dakika evel muhtelit takım güzel 
bir gol çıkardı. 

ilk goliimiiz ! 
Topa kafa ile çıkan Hakkı'nın al

tına giren Muhtar bir faul yaptı. 
Hakkı'nın vuruşunu Salahattin kafa 
ile ortaladı ve Melih kısa bir sürü
şü müteakip takımına bir gol kazan
dırdr. 

İki dakika sonra devre bitti ve muh 
telit takım sahadan bir sıfır faik va
ziyette çıktı. 

IKlNCl DEVRE 
İkinci devrede, rüzgarı arkalarına 

alan Mısırlıların vaziyeti kurtaraca -
ğı tahmin ediliyordu. Oyun başladığı 
zaman muhtelit takımın böyle bir teh 
likeyi ortadan kaldırmak için bütün 
gayretiyle hücuma geçtiği görüldü. 
Mısırlılar mütemadiyen tazelenen hü 
cumlara karşı koymak için bütün e
nerjileriyle çalışıyorlar. Fakat altın
cı dakikada Mısırlı kaleci bir şütü 
yumrukla karşılamak hatasına düştü. 
ve top Rebii'ye geldi. Rebii güzel bir 
vuruşla topu boş kaleye soktu. 

Hücum mu, müdafaa mı? 
2 - O bir netice ile galibiyeti temi

ne muvaffak olan muhtelit takım mü
dafaaya çekilmek hevesine düştü; 
Mısırlılar gayreti artırdılar ve oyu
nu muhtelitin nısıf sahasına naklet -
mi ye muvaffak oldular. Muhtelit, Sa
lahattin, Melih ve Bülent' i ileride oy
natarak ik i m uhacimi de geriye al -
mı§ tamamen bir müdafaa sistemi ta
kip ediyor. Bu yüzden muhtelitin ya
rı sahasına yerleşen Mısırlılar, sıkı 
şiltlerle talihlerini deniyorlar. 16 ın
cı dakikada soliç sıkı bir şiltle Mısır 
takım,ına bir gol kazandırdı. O yun 
bundan sonra çok hızlandı. Mısırlı
lar beraberliği kurtarmak, muhtelit 
takım da galibiyeti elden kaçırmamak 
için çalışıyor. 

Zaman zaman sertleşen oyun, sonu
na doğru müsavi bir şekilde devam 
etti. Maç muhtelit tak ımın 2 - 1 ga
libiyetiyle bitti. 

Ennediyülehli takımı, ikinci maçı
nı yarın (bugün) Fenerbahçe ve Be
şiktaş muhtelitiyle yapacaktır . 

Hankeu'ya doğru 
taarruz başladı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Yangtse'nin iki sahili boyunca ilerle
me. 

2. - Canuptan Nanşang yolu ile ve 
şimalden suların sathını iner inmez 
Honan'dan ilerlemek yoliyle Hanke
u'yu çevirme. 

Müşahitlerin tahminlerine göre, bi
rinci teşrinden evel bu umumi taar
ruzdan kati netice ahnamıyacaktır. 

Japon üerleyifi 
Tokyo, 27 a. a. - Domei ajansın

dan: Kiu kiyanv'dan alınan son tel -
graflar, çinlilerin Yanken'deki birin-

ci müdafaa hatlarına karşı büyük ja

pon taarruzunun başlamış olduğunu 

ve bu taarruza her cinsten cüzütam -

ların iştirak etmekte olduğunu bil -
dirmektedir. 

Muharebe, üç eyaleti şümlü dai -
resi dahiline almaktadır. Anhuei, 
Kiyangsi ve Hupeh. 

Yangçe'nin cenubunda harekat ic
ra etmekte olan kuvetler, Kiukiangsın 
garp cenubunda J uçang'a girmiş ve 

Hupeh eyaletine geçmiş olduklarını 

haber vermektedir. Diğer bir yol, ce
nupta Liyukiyamg - Manşang demir
yolu boyunca ilerlemekte, ikinci müf
reze Delpoyang sahiline doğru terak
ki etmektedir.. 

Kırmızı ve mavi taraf 
Muratsuyu'nda ka rşılaşt 

(Başı J. inci sayfada) 
dinçlik ve zindelik içinde idi. Kahra
man askerlerimiz uzun bir istirahat 
devresinden çıkmış gibi gürbüz ve 
enerjiktiler. 

Manevranın husu!fiyeti : 
Doğu manevralarının hususiyetini 

anlamak için, bu yurt köşesinin top
raklarını ve onun harikulade iklimini 
bilmiş olmak lazımdır. Burada bilhas
sa bu aylarda güneş, bir çöl cehenne
mi kadar yakıcıdır. Gece iışütecek 

kadar soguktur, vadiler karanlık, u
çurumlar tehlikeli, dağlar sarptır. 

Bütün bu dekor içinde günlerce yol 
yürüyen, harekt yapan ve harbin bü -
tün tezahürlerini tatbik eden bir in
san olarak, karşımızda yorgun bir as -
ker ararken, Melımetçigin gene göre
ni hayran bırakan kudretiyle kendi· 
mizi yanyana bulduk. 

Biz, bu mıntakaya gittiğimiz za
man kıtalarımız, yeni bir mıntakaya 
hareket etmek üzere idi. Burada, ma
vinin hareket tarzına bakarak, kırmı
zılı kurmaylar, mavi kuvetlerin hiç a
ra vermeden devam eden ileri hare
ketleriyle Elazıg'a varmış ve burada 
nisbeten zayıf olan kırmızı kuvetleri 
tardederek şehri işgal etmek arzu
sunda olduklarını tahmin ediyorlardı. 
Daha sonra cereyan eden hadiseler, 
kurmayların karşıdaki kıtaların hare
ketine bakarak yaptıkları bu tahminin 
isabetini göstermiştir. 

Buna mukabil kırmızı, asıl büyük 
kuvetini Fırat nehrinin garbına doğru 
kaydırmıştı. Burada kıtalarımız, kar
şılarındakini şaşırtmak ve taze kuvet
lerle beslenmiş olduguna kanaat ver
mek için kıtalarına yer değiştirdiler. 
Burada bir cümlenin üç kelimesiyle 
ifade edilen hali, filen toprak üzerin
de ve binlerce askere, hiç bir arıza 

verdirmeden yaptırmak bir iş, hem de 
muazzam bir iştir. 

Kırmızılar, bu hareketleri, muvaf
fakiyetle yapmışlardı ve mavilinin 
keşif kollariyle istihbarat şebekeleri, 
karşılarında yeni kuvetler görünce 
bunların geriden gelmiş taze kıtalar 

olduğunu tahmin etmişlerdi. 

Bir kuşaımıya karşı tedbirler . 
Böylelikle kırmızı, mavinin Elazığ 

cenbu bölgesinde yapmak teşebbüsün
de bulunduğu muhtemel bir kuşatma 
kartı•ında ...... as.- ı...;.&~ı.o~ '"'dbhlcal 

almış bulunuyordu: Tahminler, tam 
isabetle çıktı. 26 sabahı, mavinin süva
ri kuvetleriyle Elazığ'ın cenubundan 
yapmak istediği taarruz, bu sayede a
kim bırakıldı . 

Mavi, süvari kuvetlerinin netice ala
mıyacağını görünce, tank ve zırhlı ku
v'etleriyle ani ve şiddetli bir taarruz 
yaptı. Bunu, kırmızının otomobillere 
bindirilmiş olan kuvetleri tam zama -
nında karşıladı. 

Artık harp, iki tarafın bütün ku -
vetlerinin iştirakiyle ve şiddetle de -
vam ediyordu. Mavi; kara ve hava ku
vetlerinin iştirakiyle, kırmızı mevzile
rini delerek irtibatı bozmak ve şehre 

girmek gayesindeydi. Buna mukabil 

Harp; ~ok tehlikeli bir hal alııııf 
tı. Mavı, kırmızının gelmekte 
yardım kuvetlerinin yctışmesıne 
dan kalmadan harekctıerını ta 
mak istiyorlardı. Fakat kırmızı ~ 
ler, iki cenahtan tazyika başlarnJ 
dı. ıvıavının yarmd uarcketı~• ı, .ı;;\J 

li bir topçu ateşi karşısında inkı~ 
demi yorci u. 

Çok zayiat veren ve tehlikcU 
hale duşen mavi, yeni yem ted 
'almıya mecbur kalmıştı. Bu tedb 
kırmızının taarruzlarını oyali 
gün kazanmak gayesini hedef tutu 
du. 

Askerimizin h.arikultuleliği • 
Harp vaziyeti ne olursa olsun, 

tarafta da askerimız, başka şartlat 
ını.teunJar ıçıncıe, gene haı ı.teu;adell 
yaratıyordu. Kırmızının sonrac\an 
detlenen taarruzu karşısında, mav-. 
ziyeti düzeltmek için, askerlik ilrıı 
gösterdigi biıtün imkanları, mük 
mel bir sevk ve idare mekanizması 
birleştirerek ve stratejik durumlar 
faydalanarak yeni bir cephe kuruy 
du. Bu sırada, tayyarelerin attığı 
fişekler manevranın bittiğini haber 
riyordu. 

Üç gündenberi, manevraları ~ 
katle takip eden büyük komuta 
subaylarımızın sevk ve idare kabiJİ 
tini, askerlerimizin büyük kudr 
takdir ve tebrik ettiler. 

Yafa şehri 
kapatıldı 

Kimse i~eri giremiyor 

Hirçok yahudi 

mağazaları yakıldı 
Yafa, 27 a.a. - Dün çarşıda atıl 

bombanın doğurduğu heyecan dev' 
.. -.-.ı.. .... ..ııı. 9e1aı., ınuı~lt:n geleni 
tamamiyle kapatılmıştır. Şehirde ıı 
bir münakale vasıtası işlememekted 
Halk, tezahürat yapmaktadır. 

Bu sabah, halkın tehdidine marıı' 
kalan polis memurları, silah istimal 
ne mecbur olmuş ve iki arap yaralıdl' 
mıştır. 

Müteaddit yahudi magazalarırıJll 
yakıldığı ve yağma edildigi söyle!I" 
mektedir. Bugün, saat 19 dan itibarel' 
sokaklarda gezmek yasak edilmiştif 

Şile~dc hir ct•ı·wt huhırulu 
İstanbul 27 (Telefonla) - Şile'rıil 

Alacalı köyü sahillerinde bir cestl
bulunmuştur. 

kırmızı; Murat nehrinin cenubuna Bir yunan sanatkan 
kaydırmış olduğu kollariyle bir muka- şehrimize geliyor 
bil taarruz yaptı ve karşısında mevzi İstanbul, 27 (Telefonla) _ potC 
almış olan ~uvetin, ileri hatlardaki ta- yunan hükümeti deniz erkanıharbiY' 
taarr.u~ halınde bulunan kıtalara yar - reisi amiral Sakalariv'in kızı Bay.-ı 
dım ıçın yapmış olduğu yer d~ğiş_tir - Lukya estetik danslar yapmak üzer' 
meden faydalanark bazı mevzılerı al- ı şehrimize gelecektir. Bayan Luk1' 
mıya muvaffak oldu. buradan Ankara'ya da gidecektir. 

Elektrik tezyinat ve tenviratı 
Türkku_şu Genel Direktörlüğünden • • 

İhalesi 26-8-1938 gün ü yapılacağı evelce ilan edilmif 
ola n 8.600.- Lira keşif bedelli Ankara paraşüt kulesile 
Türkkuıu okul binasında yaptırılacak elektrik tezyinatı 
tenviratı eksiltmesi ta lip zuhur etmediği için aynı şartlarla 
29-8-19~8 p_a zartesi günü saat 11 e talik edilmiltir. 

lsteklılerın muayyen günde eksiltme saatinden bir saat 
eveline ka dar usulü dairesinde kapatılmış zarflarını mak· 
buz mukabilinde Türkkuşu Levazım Bürosuna teslim el· 
miş bulunmalıdırlar. 6066 

"-

Halkevinde pazarlıkla yaptırılacak tamirat 

Halkevi başkanhğından • 

P encerelere vasistas tertibatı tiyatro salonundaki sabit 
koltukların zemine raptı ve sanda lya, koltuk, ahşap lanı· 
bri c ila iıleri, kalorifer kazanlarının yıkanması, kalorifer 
borularının izolasyonu yaptırılacak ve yeniden su teshin 
kazanı alınacaktır. 

Bina yağmur sularının ana kanala bağlanması için dre· 
naj yaptırılacaktır. Bu işlere ta lip olanların izahat alnıak 
üzere her gün daire müdürlüğüne müracaatları. 

Kati pazarlık 1-9-938 saat 17 • 6022 
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· · korsanlar arasında 

{Bq tarafı ıeçen aayılanmızda) 

"Ah! Sevıili Doktor, ıizden ne derece memnunum!" diye Badelel aftZI çıktılı kadar bağırıyor
du. Ve kendini Doktor Vülter'in kucaima atb. 

"Badelel, denizaltı ıemisinde iken atet edemem." diye Miki düfiinceye daldı. 

Miki yiikıeklere çdmuya aav&fb fakat etrafında gülleler ıslık çalmıya bqladL Birden tayyare 
denize doiru dikildi Ye clalıalarm arasında kayboldu. Doktor Vülter sevinerek ''Tayyareyi dÜfÜJ'dük 
timdi Karaduman npunma hücum edeceğiz." diyerek tayfalara emir veriyordu. 

fakat tayyare düf1Demiıti, o aadece suya dalıp vaziyeti kurtarmak içindi "iyi kurtuldum dıyen 
Miki timdi ne yapacajmı kestirmek üzere iken. Doktor Vülter' e bir tayfa kotarak, suyun dibinde 
iki yüz metre uzakta bir uçaim ıelmekte olduğunu haber veriyordu. Doktor Vülter, "Elektrik m&n• 

ya tosunu iıletin" emrmi verdi. (Sonu ıelecek aayımızda) 

manda Perihan Belli, İsparta Karaağaç 
mahallesinde 56 numarada Rıdvan Uy
..ı, Ankara Balcı sokak İnci Günay, Eli
aıi inhisarlar mubuebecisinin oğlu Ni
hat Bor, Mersin maarif otelinde Turan 
Koç, Yozcat maliye mubaaebe katibinin 
oilu Alp Arslan, Burdur orta. okul 63 
Türkin Tan, Ankara muhafu alayı ban
dOIUDda Mehmet Kaçan, Diyarbakır lz
aet sıata caddesi Çubukçu sokak 24 nu
marada Abdi, Diyarbakır nafıa muhase-
beciıinin oilu MuzaffeC' Sayın, Diyarba
.. r P. T. T. muhasebesinde B. Şekibin 
brd"i Supbi Alancı, Bandırma balke
Yinde Saadet Seaainer, Ankara laa liıeai 

81 Nesibe Ansoy, Polatlı 439 Mehmet 
Toplu, Ankara ikinci orta okulda 412 Bel
kis Akmcı, Ankara türk kültür cemiyeti 
okulu 107 Erol Alagiin, 

Birer bloknot kazananlar 

lıparta Mimarsinan caddesinde B. Ce
vat Ersin, Malatya Sivas caddesinde Nu
man Yakın, İıparta karpuz çeıme karşı
sında Rıfat Öner, Ankara Yenişehir A· 
kay sokak Tacettin Ancen, Ankara birin
ci orta okul Muammer Uçdai, Diyarba
kır iıkln memurunun oğlu Sabahattin t
ren, Zile lıtiklil okulu 164 Nahit Soydan, 
Adana ku lisesi 748 Bölcea. Yotpt ba· 

rut fabrikası memuru t. Gürbüz'ün kızı 
Kezban Gürbüz, lıparta mahkeme soka
ğında 87 numarada Mustafa Gülderen, 

Ankara Yenice mahallesinde Dölek so
kakta numara ikide Gülderen Çetinler 
Diyarbakır çifte han sokak Ahmet Aba
cı, Somsun Çartamba posta memurunun 
oğlu Galip Atay, Ankara Namık Kemal 
okulu Neriman Günu, Elizıi ikinci ko
miser B. Halit'in oğlu Eıref Karabulut, 
Çubuk Mustafa oilu Osman Balcı, An· 
kara Cebeci Kadriye Uluçevik, Ankara 
Necati bey okulu 756 Leyli Önaydm, 
Konya müze caddesi Mehmet ÖzatıCL 

Sonu yarın) 
Bir kotuyu bu atların üçü bird• 

kuanmııtır, 

L 
• • 

28 ağustos 1938 pazar aayı: 40 Her Cumartesi çıkar Aynca aablm~ 
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- Geçen sayımızdan devam -
Kadıncağızın o kadar canı sıkıl

mıştı ki odada hep dönüp dolaşı -
yordu. Bir kere kanapeye oturdu, 
orada duramadı. Dışarıya çıktı, ge
ne duramadı. Bir sandalya çekip ka
pının önüne oturdu. 
Şimdi mesele kadını oturduğu 

yerden kaldırmaktı. Hemen aklıma 
bir şeytanlık geldi. Çekmecenin i
çine baktım. Gözüme bir makara i
lişmişti. Oradan makarayı aldım. 
Çekmecenin içinde tıraş takımı, tı
raş tası, cımbız, podra kutusu, ko
lonya şişesi gibi ne buldumsa çek
mecenin kenarına çıkardım. Hepsi
ni biribirine yanaştırdım, en öte u
cundakini iplikle tutturdum. Yavaş
ça aşağıya indim. Eğer azacık kı
mıldayıversem mazallah hepsi te
peme dökülecekti. 
Makarayı çözdüm. Bir ucu çek

mecenin üstündeki eşyada olan ip
liği kadının arka tarafına kadar u
zattım. Kadının benden haberi bile 
yoktu. İpliği birdenbire çektim. 
Çekmecenin kenarında ne kadar eş
ya varsa hepsi aşağıya şangur şun
gur düştü. Kadın birdenbire yerin
den fırladı, kedi sandı: 

- Pisi Pisi 
Diye bağırarak masaya doğru 

koştu. Ben de kapının önünde du
ran ayakkabıyı çektim. Kapı rüz
garla birdenbire kapandı. Hehen e
veıa sandalyaya, oradan da kapının 
kilidine tırmandım. "Hop 1,, diye 
gene kirli çenenin tütün kokulu ce
bine girdim. Kadın kendi kendine: 

Nasıl olur da çekmecenin içinde
ki eşya böyle dökülür? Allah allah, 
şaşılacak şey! Bu makara da kapı
nın önüne kadar nasıl gelmiş. Her
halde yuvarlandı. Fakat ben göre
cek değil miydim? Bunda bir iş 
var ama, allah hayır yazsın 1 

Ne .zamandanberi korku içinde 
yorgun ve takatsiz vaziyette idim. 
Kadının sözlerini dinliyemedim bi
le, tütün kokulu geniş cebinin kö
şesine kıvrılıp uykuya yattım. 

*** 
Bir de gözlerimi açtım, beni sal-

layıp duruyorlar. "Ne oluyoruz?,, 
diye kafamı çıkardım, baktım. Hır
sızın sırtında değil miyim? Adam 
caketini giymiş kadınla konuşuyor
du: 

- Gittim geldiğim bütün yolla
rı aradım, bir türlü bulamadım, her
halde cebimdeki delikten düşmüş 
olacak. Ne ise ver bakalım şu çan
tayı da ben götürüp dört yol ağzı
na bir yere usulcacık bırakıvere
yim. Başımızı dertten kurtaralım. 
Eğer çanta bizde desek "hani ço
cuk?,, diyecekler. Sonra beni bü
tün polisler tanır. 

- Zaten seni tanımıyan var mı? 
Ne iş işlersin ne bir şey yaparsın. 
Sabahtan akşama kadar dolaşır, 

kahveden karakola, karakoldan eve, 
evden gene karakola sefer eder du
rursun. Bana her zaman ekmek pa-

Kiki'nin basına 

gelenler 
ra var diyorum. "Bunları nereden 
getiriyorsun?" diye sana sorar duru
rum. Bir de "çalışıyorum, kazanıyo
rum.,, diye bana yalan söyliyorsun, 
Dünyada herkes namusu ile çalış -
malı, alınteri ile para kazanmalıdır. 
Halbuki sen iki günde bir karakola 
gidiyorsun. 

Nerede bir hırsızlık olursa gelip 
seni soruyorlar. Nerede bir şey kay
boldu, seni arıyorlar. Bu nasıl ya
şamadır böyle? Bu çantayı da yol
da buldum diyorsun korkarım ki 
onu da bir yerden aşırdın. Aman 
hemen git götür nereye götürecek
sen. Benim başımı derde sokma. 
Gelip şimdi seni ararlar. Artık sen
den bıktım. 

- Beni kızdırma ha! 
- Kızıp da ne yapacaksın. Ben 

ıenelerdenberi senden neler çekiyo. 
rum. İl alem gibi çalışıpta geçinmi. 
vorsun ki .. Ben başkalarının çama
şırını yıkıyorum, işlerini görüyo
rum da beş on kuruş kazanıyorum. 
Sen bulduğun parayı rakıya veri
yorsun. Bıktım artık senden bıktım. 
Kadın ağlamağa başladı. Hırsız 

kadına hiddetli hiddetli baktı. Diş
lerini sıkarak bağırdı: 

- Sen benim işime karışma. 
Dedi. Ondan sonra şiddetle kapı

yı çarptı ve merdivenlerden indi. 
Çanta da öbür cebinde idi. Çar

şıya vardık. Hırsız bir gören var 
mı yok mu diye etrafına bakındı. 

Fakat çarşı çok kalabalıktı. Bir 
dükkana girdi. Yüz paralık fındık 
aldı. Çantayı masanın üzerine koy
muştu. Çantayı unutmuş gibi yap
tı, bırakıp çıkarken dükkan sahibi 
arkasından bağırdı: 

- Baksanıza, bayım cantanızı u
nuttunuz. 

Hırsız arkasına bakmadan kala
balığa karışmağa çalıştı. Adam ar
kasından yetişmeğe uğraşırken hır

sız tabanları kaldırdı. Ben de cebi
nin içindeyim. Herkese çarpa çar
pa koşuyor kalabalığı yarıyordu. 

Arkadan gelen adam yetişip çanta
yı verdi. Hırsız bir kenar sokağa 
sapmıştı. 

Hemen cebinden çıktım. O sıra

da bir polis karakolunun önünden 
geçiyorduk kendimi aşağıya atarak 
orada duran bir polis memurunun 
yanma koştum. Hırsız belli etme
mek için çok yavaş yürüyordu. Po
lisin ayak kabısını vurdum: 

- Polis amca 1 Polis amca 1 
- Ne var ne oluyor? 
Diye polis ayağına baktı. Beni 

gördü. 
- Şu giden yırtık elbiseli adamı 

görüyor musun? 
- Görüyorum. 
- İşte o adam hırsız. 
- Ne çaldı? 
- Annemin çantasını çaldı. 
- Nasıl çanta? 
- Hani radyolar söyliyordu ya 1 
- Ha 1 Şu siyah kaplı kadın çan-

tasını mı? 

- Evet ya 1 işte kaybolan çocuk 

Bakalım görüşünüz 

kuvetli mi? 

1 - Yukarda nelerin resmini görüyorsunuz? 
2 - En soldaki resim neyi gösteriyor? 
3 - En sağda bulunan resim ne resmidir? 
Şimdi şekle çok dikkatle bakın. Sonra gözlerinizi kapayın. Gözlerini 

zi tekrar açarak resimlere bir daha bakın. 

Şimdi artık resimlere bakmadan suallerin cevabını verin. 
Birinci suale doğru cevap verebilirseniz, 7 numara kazanırsınız, çün

kü orada 7 tane eşya resmi vardır, her birisine bir numara verilmiştir. 
İkinci, üçüncü suallere cevap verirseniz on numara kazanırsınız. Çün

kü en soldaki resim ile en sağdakine beşer numara verilmiştir. 
Bu üç sorguyu bilirseniz hepsi 17 numara kazanmış olursunuz. O za

man görüşünüz fevkalade kuvetli demektir. Kazandığınız numaranın 

hepsi 10 olursa, orta görüştesiniz demektir. Eğer 5 numara kazanacak 
L_:lursanız görüşünüz çok az demektir. 

da benim. Çanta hırsızın sol cebin
de. 

- Adın ne senin? 
- Kiki. 
- Bunun üzerine polis süratle a-

dama doğru ilerledi, adamı kolun
dan tutup: 

- Gel bakalım, dedi. O sırada 
hırsız bir bakkal dükkanının önün
de durmuştu. Polisin adamın ko
lundan tuttuğunu gören dükkanda
kiler düşarı çıktılar. 

- Ben bir şey çalmadım. 
- Sen boş gezmezsin. Çıkar ba-

kalım çantayı. 

Hırsız çantayı çıkardı. Polis onu 
karakola getirdi. Komiser ifadesini 
aldı. 

Sonra beni yanma çağırdı: 
- Gel bakalım Kiki, dedi. 
Komiserin yanına gittim. 
- Anlat bakalım başından geçen

leri, dedi. 
Ben de hepsini anlattım. 
Hısız hakkında bir zabıt tutuldu, 

doğruca mahkemeye sevkedildi. 
Komiser bana döndü: 
- Sen ne küçük çocuksun! Kiki 

dedi. Korkarım evinizi de bulamaz
sın. 

- Evi biliyorum ama, çok uzak 1 
- Nerede? 
- Şu karşıki evi görüyor musu-

nuz? 
Komiser pencereden baktı: 
- Görüyorum. 
- lşte o evin hemen yanındaki 

sarı boyalı küçük ev. 
- Uzak mı sanki orası, buradan 

yüz adım ya var, ya yok. 
- Amma sizin için öyle. Halbu

ki benim için on kilometre. Oraya 
ancak iki saatte varabilirim. 

- Ya di istasyondan buraya ka-
dar nasıl geldin? 

- Hırsızın sırtında. 

- Farkeder diye korkmadın mı? 
- Odüm koptu. Bereket versin 

sersemin !'irisi imiş. Sersem olmasa 
hırsızlık eder mi? 

- Hırsızlık etmek çok kötü şey 
değil mi Kiki? 

- Daha kötüsü de var mı bilmem? 
Komiser beni çok sevmişti. Po

lislerden birisine döndü: 
- Kiki'yi evine götürür müsü

nüz? dedi. 

................................. _. ......... -·ı 
DiKKAT i 

i 
1 - Çözdüğünüz bilmece 

1
: 

ve boyadığınız resimleri bi
ze gönderirken zarfın üze

İ rine o haftaki bilmece ku • ı 
i ponu numarasını koymayı İ 
! unutmayınız. ı 

İ 2 - Bir çoklarımzın adres- J 
! leri ve adları okunamadığı i 
İ için hediye kazanmalarına i 
i imka·n olmuyor. Adres ' ve İ 
f isimleri çok okunaklı yazı - i 
• • i nız. i 
! .................................................... : 

r 
Ulus Çocuk llavesi bilmece 

kuponu: 40 

Adı ve soyadı : .......... .. 

···············. ················· ...... . .................. ········ ............. . 
Okul ve No . : ............... . 

................. ········· ............. . 
Şehir : ........................... . 

··········· ..... ···················· .... 
1 

~ ./ 
Polis beni çantanın içine koydu. 

Konuşa konuşa buraya kadar gel
dik. Çanta aşağıda elma ağacının 
gölgesinde duruyor. 

Kiki'nin annesi çocuğuna kavuş
tuğundan dolayı o kadar sevinmiş
ti ki sevincinden ağlıyordu. 

Annesi sordu: 
- Uykun var mı Kiki? 
-Yok. 
- Yorgun musun, uykusuz mu-

sun Kiki? 
- Hayır. 

- Aç mısın Kiki? 
- Hayır. 

- Susuz musun Kf ki? 
- Susuz da değilim. 
- Peki canın ne istiyor? 
- Sevgili anneciğim, canım do-

ya doya seni öpmek istiyor. 
SON 
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Resim müsabakamıza 
gelen resimler 

Resim müsabakamıza evelce ,gelmit olan resimleri koymakta 
devam ediyoruz. Bize gelen resimlerden ressamımızın beğendi
ği yedi tanesini de bugün koyuyoruz. 

Bu resimleri yapanlar: Soldan yukarıdan aşağıya: 
1 - Ankara bahariye caddesi 53 numarada Lemi Arman, 
2 - Diyarbakır, Safa camii sokağı 23 numarada Suat Uluğ, 

3 - Samsun Bağdad caddesinde 19 numarada Nevin, 4 - An -
kara lltekin okulunda 827 Güzide, 5 - Ankara yüksek Zir~at 
Enstitüsü daire müdürünün kızı Selma Par., 6 - İnegöl lsmetpa
§a okulu öğretmenlerinden B. Hamdi'nin evinde 1. Ugurlu, 7 -
Ankara ikinci orta okul 441 Sadiye Tunçel. 

Paslanmış bir vida nasıl çıkarılır ? 
Paslanmış vidayı nasıl çıkarmalı: 

Paslanmış vidayı, tornavida dediği
miz aletle çıkarmıya kalkarsak vi
danın başı yalama olur, fakat çıka
ramayız. 

Vidanın başına kızdırılmış bir 

demir parçası dokundurmak, böy-

lece ısıttıktan sonra gevşiyen vida

yı kolay çıkarmak kabil olur. 

/.?---.....-
~ 

\... 

~ .© •. 
----lF\..-'l/. __ ~it ~ 
~""~r 
~.-:~ 

Bu hafta boyamaca müsabakamız 
Bu haf ta size boyamak üzere bir resim veriyoruz. Güzel bo .. 

yayanlardan birinciye Şekspir' den hikayeler kitabı, ikinciye 
Cengel kitabı, üçüncüye Cengel hikayeleri, dördüncüye büyük 
bir fite kolonya, beşinciye büyük bir harita defteri, onuncuya 
kadar birer küçük resim defteri, on birinciden 25 inciye kadar 
birer boyama defteri, ellinciye kadar birer diş macunu, iki yüz 
ellinciye kadar birer kartpostal hediye edeceğiz. 

Boyamacayı güzel boyayıp 
hediye kazananların isimleri 

Evelki hafta çıkan çocuk ilave
mizdeki şimendifer köprüsünün gü
zel boyayanları seçtik. Ankara Ne
cati bey mahallesi Güzeller sokağın
da Ruso apartımanında Yalçın Kurt
bay birinci oldu ve bir futbol topu 

1 kazandı. Ankara Atatürk bulvarı 
Toygar apartımanmda Gönül korur 
ikinci oldu ve körüklü bir mektep 
çantası kazandı. Gazi lisesinde 629 
Rağıp Tar.ım üçüncü oldu ve büyük 
bir şişe kolonya kazandı. Elazığ'da 
İsmetpaşa caddesinde 98 numarada 
Nuri Güç dördüncü oldu ve bir mat
baa takımı kazandı. Ankara Gündoğ
du 11 numarada Sevim Yegin beşin
ci oldu ve madeni kalıp şık bir cep 
defteri kazandı. 

Birer büyük 6Ulu boya 
kazananlar 

Afyon Akmescit mahallesi 7 numara-
da Müberra Unlü, Diyarbakır hususi mu
hasebe tahsildarının oğlu Faik Çeribaşı, 
Ankara Hacıdofan mahallesinde İbadul
lah caddesi No: 40 da Cemile Akkızlnr 
Diyarbakır kanat sokai,'I l numarada Maz
har Sayın, Nev§ehir kültür memurunun 
oğlu Nevzat Ulutaş, İspartu Tabakhane 
caddesi 19 num:ırada Halil 'l'ugrul, Sivas 
varid:ıt müdürünün kızı Feriha Hckimoğ. 
lu, Diyarbakır sanat okulu öi;retmeni B. 
Fuad'm kızı Kevser Davran, Göynük 
Tuna mahallesi Ulvi Korkmaz, Malatya 
Yeni gün mağazasında Mesut Turfanda, 

Küçük birer şi~e kolonya 
kazananlaı· 

Ankara Hacet tepesi Budun sokak 12 
nıımnrada Perihan Karnen, Zonguldak A
zim eczanesinde Ha<li Ardatürk, İsparta 
Karaağaç mahallesinde 23 numaralı ev
de Mustafa Başkaya, Ankara Ay~c Dö
ğıimeri, Ankara devlet demir yolları zat 
işlerinde B. Tahsin eliyle Nejad Nurol, 
Ankara TUrkyenice mahallesinde hasta
ne caddesi numarıı 21 de Ayten Yamaner 
Konya Cedidiye mahallesinde 10 numa
rııda Muammer Batur, Ayaş çarşı mahal
lesi Karadibek sokağında 38 numarada A
li Gökalp, İstanbul Darülşefakada 234 
Fcridon Un, Ankara İsmet İnönli okulu 
851 Meliha Çapçı, 

Birer cep çantası kazananlar 
Ankara birinci orta okulda 1757 Mü• 

şerref Uçkun, Ankara Nazım bey mahal
lesinde Balcı oğlu sokağında numara 15 
de Aydın Uz, İıiparta Sakarya pazan 
Nevzat Arvalh yanında Nuri Erbaş, An
kara ikinci orta okuldan Şadiye Tun~el, 

Ankara ticaret li&eı>inde 354 Nezahet. 

JJirer kalemtra.ı kazananlar 
Samsun Çarşamba'da merkez okulun

da 53 Ümit Kardaş, Çankırı yeni mahalle 
Emir oğlu sokak 9 numarada Hacer E
roncel, Hafik cumhuriyet ilk okulunda 60 
Süreyya Sayın, Ankara kız lisesi 1011 
Raife Tandoğaç, Ankara İsmet paııa kız 
enstitüsü Muazzez Tol, Ankara Necati 
ilk okulu 894 İsmail Erkan, Ankara Ata
türk ilk okul Atiye Acar, Ankara erke!!: 
lisesinde 846 Oğuz Erkip, Ankara Nazım 
bey mahallesi Balcı oğlu sokak ıs nu
.marada Yüksel Çetin, Ankara Koca tepe 
ilk okulunda 135 Mesut. 
Birer diı macunu kazananlar 

Ankara İsmet İnönü ilk okulunda 688 
Sami Doğanay, Ankara kız lisesinde ,545 
Fahriye Akar, Ankara Altundağ mahalle
si 392 numarada Sevim Köksal, Ankara 
ikinci orta okulda 564 Sabahat Altan, .İs
tanbul Taksim kazancı Sormagir sokak 
33 numarada Sıtkı Balkan, Ankara birin· 
ci orta okul 1677 Kudsi Ercan, Ankara 
lsmet İnönü ilk okulunda 1048 Muazzez, 
Ankara ikinci orta okul 373 Saadet Al
tan, Ankara ilk okulu 1069 Cenap Kut
bay, Kangal cumhuriyet okulunda İfakat 
Alpgiray, Ankara bölge sanat okulunda 
Kemal Coşkun Deniz, Ankara Gazi lise
sinde 545 İbrahim Ormanlı, Konya tapu 
sicil memurunun kızı Günııör Nalça4'I, 
Gaziantep hususi muhasebe baş klitibinin 
oğlu Adil Tüzün, Diyarbakır İsmet pa
şa okulu karşısında 31 numarada Zalıir 
Altuğ, Simav Emekli mal müdürü Tay
yar Tcmir. İsparta Karaağaç mahallesin
de Parmaksız sokağında 14 numarada 
Nazif Toptepe, Ankara İnönü okulu 309 
Hikmet Babatuı, Diy.ubakır iskan me
murunun oğlu Nurettin lren. 

Birer büyük kuru boya takımı 
kazananlar 

Ellizığ iktisat bankası muhasebecisinin 
oğlu Mithat Çalpan, Burdur P. T. T. mü· 
fettişinin oğlu Halil Oğuz, Ellzığ mü
teahhit B. Doğan'm kardeşi Zülfikar Ay
tuğ, Elazığ ikti~ıt bankası muhasebecisi
nin oğlu Enver Çolpan, Mersin Mahmu
diye mahallesinde 151 inci Rokakta 10 nu-

- Lütfen sayfa.vı çe,•iriniz -
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eti kapalı zarfla eksiltmeye ko ıul
muştur. 

. . 
Ankara Levazım Amirligi Kuru fasulye ah nacak 

ESMI iLANLAR Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

Ankana Le.azmı Amirlijıi Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Islihiyede bulunan kıtaatın se
nelik ihtiyacı için 49200 kilo kuru fa
ıulye açık eksiltme uıuliyle eksilt -
meye konulmuıtur. Şartnamcei Isla -
hiyede tuğay Sa. Al. Komisyonunda 
dır. Arzu edenler komisyona müraca
atla görebilirler. 

2 - Tahmin bedeli koyun etinin 
24.000 lira keçi etinin 21.000 lira sığır 
etinin 15.000 liradır. Uk teminatı ko
yun etinin 1800 keçi etinin 1575 sığır 
etinin 1125 liradır. Eksiltmesi S eyliil 
938 pazartesi günü saat 11 de Mevki 
K.lığı binasında As. Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonumuzda isteklilere gös
terilecektir. 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Yalvaç kasabasının meskun ve gay
~ı ;n.:skun (22{)) hektar olma.k üzere 
da ı. azır hartalarının alımı işi aşağı
akı şartlar dahilinde toptan götürü 

olarak k ·1 c sı tmeye çıkarılmıştır. 
l' 

1 
- İşin muahmmen bedeli 5000 

ıradır. 

~ - İstekliler bu işe ait şartname, 
Proje ve . k 
1) h" . saır evrakı parasız olara 
ha ıl~ye Vekaleti Belediyeler imar 
eyetı fen şefliginden alabilirler. 
3- Ek ·ı 'h" sı tme 21 • eylftl • 938 tarı ı-

~~ rastlıyan çarşamba günü saat on 
t ırde Dahiliye Vekaleti binasında 
dOplanacak belediyeler imar heyetin-

e Yapılacaktır. 
ist 4 :- Eksiltmeye girebilmek için 

ekJılerin aşağıda yazılı teminat ve 
Yesa·k· 

• 1 ı aynı gün saat ona kadar ko • 
tnısyon . l" ~. . . 1 ı reıs ıgıne teslım etmış o ma -
arı lazımdır . 

A. • 
· . • 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
1ncı d · 1 k ına delerine uygun 375 lıra ı 
muvakkat teminat 

B • Kanunun ta;in ettiği vesikalar, 
tı; • Kanunun dördüncü maddesi m~ 
b ınce eksiltmeye girmiye bir manı 
t Ulunrnadığına dair imzalı bir mek-
Up, 

~· • Belediyeler imar heyeti fen 
aı 'Cinden münakasaya girme için 
atakları vesika 

•a 
5 

- Teklif mektupları ihale gunu 
,_ at 0 na kadar makbuz mukabilinde 
ıtoın· 

tı 18Yon reisliğine verilecektir. 
t Osta ile gönderilecek teklif mek
}'~~larının taahhütlü olması ve ni~°" bu saate kadar komisyona gelmış 

~n~sı lazımdır. 
İtti u ış hakkında fazla izahat alma~ 
f Yenlerin belediyeler imar heyetı 
' 11 • fl" . yC ığine müracaat etmelerı. 

(3319) 6054 

Harta yapt1rılacak 
l)•hiliye Vekaletinden 

\' Luıehurgaz kasabasının me&ıkQn 
z:r!a:ri. :meskun 350 hektar o~ ü
ia 

1 
a~ıhazır hartasının alımı ışı ~

tU g _dalcı Şartlar da.bilinde toptan go-
ru olarak eksiltmeye çıkarılmlftır. 

1. 
1 - 1~in muhammen bedeli 7084 

ıra 32 :r 
kuruştur. 

Pro~ - İstekliler bu işe ait şartname, 
l)il J.e. ve sair evrakı parasız olarak 
h hılıye Vekaleti Belediyeler İmar 
'Yeti fen şeflig~ inden alabilirler. 
3 °h0 

- Eksiltme 21 -eylfil-938 tarı ı-
~~ rastJıyan çarşamba günü saat on 
ırdc Dahiliye Vekaleti binasında 

topı h . d anacak belediyeler imar eyetın-
e Yapılacaktır. 

· 4 - Eksiltmeye girebilmek için 
18tek1·1 · t e ı erin aşağıda yazılı temına v 
"~saiki aynı gün saat ona kadar ko • 
:

11Yon reisliğine teslim etmiş olma • 
rı lazımdır : 

. A. - 2490 saydı kanunun 16 ve 17 
ın · 1. 50 tı ttıaddelerine uygun 531 ıra 
kuruşluk muvakkat teminat, 

a - Kanunun tayin ettiği vesik~lar, 
C - Kanunun dördüncü madde~ıı mu 

t'b . 1 ince eksiltmeye ginniye bir manı 
bulunmadığına dair imzalı bir mek
tup, 

I> • Belediyeler imar heyeti fen 
Şefliginden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
Baat ona kadar makbuz mukabilinde 
konıisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının taahhütlü olması ve niha
Yet bu saate kadar komisyona gelmiş 
bulunmaları lazımdır. 
. .Bu iş hakkında fazla izahat alma~ 
ıstıyenlerin belediyeler imar heyetı 
fen 'efliğine müracaat etmeleri. 

(3318) - 6053 

~<apah zarf usulile eksiltme ilinı 
1 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veki
etind n : 

.ı - Ankara Tıp Fakültesi müşte: 
ltı~latından (752,249,50) yedi yüz ell~ 
lltı bin iki yüz kırk dokuz lira elh 
Ituruş bedeli keşifli doğum ve nisaiye 
;.linigi inşaatı kapalı zarf usulile ek· 

11trneye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 19 eylül 1938 pazar

te i günü saat ıi de Ankarada Sıhhat 
"' İçtimai Muavenet Vekaletinde te· 
tekkül eden hususi komisyonca yapı· 
lacaktır. 

3 - Eksiltme •artnamesi, genel ve 
f "' . • enni ıartnameler mukavele pro3eıı, 
k . ' . 19 e ıf ve hususi şartlar cetvelı ve 
•det Plln, 37 lira 62 kurut bedel mu-

k b·1· d Ankarada Sıhhat ve lçti-a ı ın e . ~ 
mai Muavenet Vekaleti içtı~ı mua-

yondan 180 kuruş mukabilinde alına
bilir. 

venet işleri dairesi riyasetınden İs
tanbul Sıhhat ve lçti":'~i Muavenet 
müdürlüğünden alınabıl~r. . 

4 _ Muvakkat tem.ınat ~ıkt~~ı 
33839 lira 98 otuz üç hın s~kız yuz 
otuz dokuz lira doksan sekız kuruş-

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde belli gün ve 
saatte Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına müracaatları. 

tur. . 'k 1 
5 _ Talipler aşağıdakı vesı a arı 

da teminat zarfının içine koymak su
retiyle ibraz ve itaya mecburdurlar. 

A • Talipler şirket olursa ~4.90 sa
yılı kanunun 3 üncü maddc~:ın (a) 
ve (b) fıkrasında yazılı ve~ı · . 

B - Eksiltmenin yapılacagı tarıhten 
en az sekiz gün evvel Nafıa. Vek~
letinden bu işe girebileceklerıne daır 
alınmış ehliyet vesi~ası._ 

C • Cari seneye aıt Tıcaret odası 

vesikası. . 
D • 250,ooo iki yüz elli bin l~rad~n 

aşağı olmamak üzere yaptığı hına ış
lerini iyi başardığına dair ~e~ikal~r. 

6 - Kanununun tarif ettığı şekıl
de hazırlanmış olması lazımgelen zarf 
lar 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 
ona kadar makbuz mukabilinde An. 
kara'da Sıhhat ve İçtimai ';1ua~enet 
Vekaleti içtimai muavenet ışlerı da· 
iresi reisliğine tevdi edilmeli.?ir. P.os· 
ta ile ve teahhütlü olarak gonderıle-

k zarflar da aynı saatte vekalette ce . 
bulunmalıdır. Muayyen vakıtten son· 
ra verilmek istenilen zarflar kabul e
dilmiyeceği gibi postada vaki olacak 
teahhürler de nazara ahnmaz. 

(3399) 6080 

Gümrük ve tn. B. , 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Batmüdürlü-

ğünden : , • 
ldaremizin Küçük Yozgat takı pat-

layıcı maddeler deposunun 588 lira 2 
kuruştan ibaret k~şif ~~rakası~a. p~o
je ve şartnamelerıne gore tamın yır
mi gün müddetle açık pazarlığa ko-

(5839-3418) 6085 

Ampul alınacak 
Deniz Levaz1111 Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı-Tahmin edilen bedeli (17123.08) 

lira olan ( 49470) adet ampul 13 eylfıl 
938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
11.30 da kapalı zarfla alınmak Üzere 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminatı (1284) lira 
(23) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabi

lir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
\eri kapalı teklif mektuplarını en geç 
'>elli gün ve saatten bir saat evetine 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(5795-3380) 6062 

· Tüze BakanhQı - -- - ... 
Kriple kömürü ahnacak 

Ankara Adliyesi Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Ankara Adliyesi için 160 ton 
kriple kömürü açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 Uç bin 
kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 228 
iki yüz yirmi sekiz liradır. 

4 - Eksiltme 15-9-938 perşembe 
günü saat ıs de Ankara Adliyesi bi
nasında toplanacak satın alma komis
yonunda yapılacaktır. • . 

5 - Fenni ve hususı şartnamesı 

Ankara C. Müddeiumumiliğinden pa-
rasız olarak verilir. (3238) 6056 

nulmuştur. 1 
Aleni pazarlık ve ihaleni?. .~~~~~.8 

tarihinde saat ıo da başmudurlugu
müz binasında toplanacak komisyon
da icra edileceğinden taliplerin 34 li
ra ıı kuruş muvakkat teminat para
lariyle gelmeleri ilan olunur. 

Kültür BakanhQı 

(3236) 5863 

Tarım Bokonhgı 

. . -
Talebe ah nacak 

Kültür Bakanlığından : 
Ankara'da lsmetpaşa Kız Eruıtitü

süne batlı bulunan Kız Ertik öiret• 
men okulunun muhtelif tubelerlne 
1938 - 1939 den yılı için tat• alına
caktır. 

Parasız yatılı, paralı yatılı ve ya-
tısız olarak alınacaklar imtihanla ka

50,000 adet levha tabı 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko-

. bul edileceklerinden isteklilerin ge
rekli malfımatı almak üzere Ankara'
da lımetpaşa, Adana'da İsmet lnönü, 
İzmir'de cumhuriyet, Buraa'da Neca
tibey, İstanbul'da Usküdar, Kadıköy, 
Selçuk Kız enstitlileriyle Beyoğlu 
Akşam Kız Sanğat Okulu direktör
lüklerine 6. 9. 1938 tarihine kadar 
müracaat etmeleri lizımdır. 

miayonundan : .. .. 
1 _ Ziraat Vekaleti Akkol mudur-

1 .. v .. için nümunesi vcçhile ELLİ 
ugu 1 ü 1 BİN adet levha tab'ı bun ara .m tea. 

lik renkli klişelerin imaliyesıyle be
raber açık eksiltmeye konmuştur. .. 

2 - Eksiltme 7. 9. 938 çarşa~ba gu
nü saat on birde Vekilet bınasında 
yapılacaktır. . 

3 - Bu işin muhammen . kıymetı 
1880 lira ve muvakkat temınatı 141 

liradır. . . 
4 - Şartnamesini görmek ıstıyen· 

}erin her gün Akkol müdürlüğüne 
müracaatları ve istek~ilerin. ~490 No. 
1ı kanunun hükümlerı mucıbınce. ve-

kl . teını·nat ve uırtnamesınde rece erı .,... . 
1 Vesikalariyle birlikte eksıltme 

yazı ı .. 
.. u·· •atın alma komisyonuna mura-

gun -- ) 5914 caatları ilan olunur. (3249 

-
1 

· b -1 Deniz Levazım Amirligi 
stan u . ...o 

Kuru üzüm ahnacak 
D 

. Levazım Sabn Alma Ko-
enıs 

· yon undan: · l" 
m•: _ Tahmin edilen bed~lı ~231 .~-

76 kuruş olan 93.600 kılo uru u-
r~ 1r.ı 938 tarihine rastlıyan cu-
zum 3 ey u d k 1 
marteıi günü saat 11:~0 ka apka ı 

fl 1 mak U •• zere muna asaya o
zar a a ın 
nulmuıtur. r 

Z _ Muvakkat temin~tı 129~. ıra 
39 kurut olup şartnamesı her gu~ ~o-

. dan parasız olarak alınabılır. 
rnısyon 1 k 

3 
_ bteklilerin 2490 sayı ı anu· 

nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gUn ve saatten bir saat eveli?e 

k d Kasımpafa'da bulunan komı11-a ar . 
on başkanlığına vermelerı. 

y (5366/3108) 5770 

Zeytin yağı ahnacak 
Deni:s Levazım Satm Alma Ko

miı:ronundan : 
1 _ 23-8-938 tarihinde yapılan mü-

ka••sında teklif olunan fiatı yük-
na - . . v 
sek görülen 78.650 kılo zeytın yagı -
nın 3 eylül 938 tarihine rastlayan cu
martesi günü 11aat 12.30 da pazarlıkla 
alınmak ilzere mUnakuaya konulmuş-

tu~ • z _ Muvakkat teminatı 2698 lıra 68 
kurut olup prtnameei her ıUn k.omis 

(3317) 6052 

• . . -
Milb Mudafaa Bokanhgı 

Sıhiye arka cantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 

arka çantası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 eyl(U 938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
,atın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruşa M.M.V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. 

(3220) 5910 

- .... . 
Fakülteler 

Yemek münakasası 
Ankara, Tarih, Dil, Coğrafya Fa

kültesi direktörlüğünden: 

1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye
mek mlinakasaaı 8. 9. 938 perşembe 
günü Ankara Mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de kapalı zarf uıu
liyle yapılacaktır .• 

2 - İstekliler her gün Fakülte be· 
sap iıyarına müracaat ederek ıartna
meyi tetkik edebilirler. 

3 - 1945 lira 12 kuruıtan ibaret o
lan ilk teminatın ihale günü saat 10 
a kadar mezkQr muhasebecilik vezne· 
ıine yatırılmaıı lbımdır. 

4 - tlin ücreti müt .. ,.,,hide aittir. 
(3170) 5777 

1 - Islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 
olan 19700 kilo sadeyağın kapalı zarf
la eksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 17,30 da Isla.biye tuğay Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Ia-
13hiycde tuğay Sa. Al. Komisyonun
dadır. 

2 - Kilosu 95 kuruştur. Muham
men tutarı 18715 lira ilk teminatı 404 
liradır. Mektupların bir saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. (3423) 

6086 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 701,000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 eylül 1938 pazartesi gü
nü saat 17 de Istahiye tuğay Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi İs· 
tanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Is
lahiyede tuğay Sa. Al. komisyonun 
dadır. 

2 - Muhammen tutarı 94635 lira ilk 
teminatı 5981 liradır. Mektuplar ek
siltme saatından bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri. (3424) 

6087 

Kuru ot a il nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın senelik 

532,000 kilo kuru otu kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 38620 lira 
ilk teminatı 1396 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Islilhiyede tuğay Sa. Al. 
Ko. dadır. Eksiltme 14 eylül 938 çar
şamba günü saat 15,30 da Islahiye tu
ğay Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ve 
teklif mektupları 14-9-938 saat 14,30 
kadar Jslahiyede tuğaya verilmiş ola-
caktır. (3372) 3372 

Yufka al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı için 24,000 kilo yufkanın ka
palı zarfla eksiltmesi 22 eylül 938 sa
at 15 de Ankara Lv. Amirliği satın· 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5280 lira 
ilk teminatı 396 liradır. Şartnamesi 
komisyonda göriililr. Kanuni vaika
larda bulunan teklif melrtupı--.snın 
saat 14 e kadar komiıyona verJ\meal. 

(3332) 6055 

Et ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - lslahiye krtaatının aenelik ih

tiyacı olan 153,000 kilo sığır veya ke
çi eti kapalı zarfla eksiltmeye konul
muıtur. 

2 - Muhammen tutarı 28300 lira S 
kuruş ilk teminatı 2123 liradır. Şart
namesi Islahiye tuğay Sa. Al. Ko. da
dır. Eksiltme 14 - eylül - 938 saat ıs 
de Islahiyede tuğay Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Ve teklif mektupları 14 
9-938 saat 14 e kadar IslAhiyede tuğay 
Sa. Al. Ko. na verilecektir. 

(3373) 6059 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Istahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 61500 kilo bulgur 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Şartnamesi lstanbıy, Ankara 
Lv. Amirliği ve Islihiyede tuğay Sa. 
Al. Komisyonlarındadır. İstekliler bu 
prtnameleri komisyonlarda görebiHr 
ler. 

2 - Muhammen tutarı 5842 lira 50 
kuruş ilk teminatı 438 lira 19 kuruş-
tur. Kapalı zarfla eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat ıs dedir. 
latekliler teklif mektuplarını 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 14 de ka
dar Islahiyede Sa. Al. Ko. Başkanlı
ğına gönderecekler veya verecekler • 
dir. Bu saatten ıonra gelen mektup· 
lar kabul edilmez. (3271) 5924 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ialihiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 31300 kilo pirinç 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko • 
nulmuştur. Şartnamesi İstanbul, An
kara Lv. amirlikleri ve Islilıiyede 
tuğay Sa. Al. komisyonlarındadır. ta
tekliler bu p.rtnameleri komisyonlar
da görebilirler. 
2- Muhammen tutarı 15870 lira ilk 

teminatı 4159 lira 50 kuruttur. Kapalı 
zarf uıulile ekailtmcei 12 eylill 1938 
pazartesi günü saat 15,30 dadır. latek
lilerin teklif mektuplarını 12 eylül 
938 pazartcei günü saat 14.30 kadar 
Islihiyede tuğay Sa. Al. Ko. batkan· 
lığına gönderecekler bu saatten sonra 
gelen mektuplar kabul edilmez. 

.-.ı; (3273) 592~ 

2 - Muhammen tutarı 4920 lira ilk 
teminatı 369 liradır. Açık eksiltmesi 
12 eylül 938 pazartesi günü saat 16 
dadır. İsteklilerin vakti muayyende 
lalihiycde t:uğay Sa. Al. Komisyo -
nuna müracaatları. (3272) 5925 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - Cizre hudut taburunun ihtiya· 

cı için 65,000 kilo koyun veya sığır 
eti kapalı zarf usulile satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı koyun etinin 1072 
lira 50 kuruş sığır etinin 877 lira 50 
kuruştur. Eksiltme 2 Eyliil 1938 
cıım günü saat 9 da tabur satın
alma komisyonu salonundadır. Şart

namesi parasız tabur levazımından a
lınır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını eksiltme saatından bir saat ev
vel satınalma komisyonuna vermele-
ri. (3112) 5661 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - 60.000 kilo koyun keçi, sığır 

3 - İsteklilerin verecekleri teklif 
mektupları 5 eyllıl 938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar komisyon başkanlığı
na verilmiş veya posta ile gönderil
miş olacaktır. Postanın teehhürü ka
bul edilmez. İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyon başkanlığına ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair ye
ni sene vesikalarını göstermiye mec-
burdurlar. (3132) 5771 

2 Hangar yaptırılacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

ı - Kolordunun motörlü ağır 
topçu taburu için Adana'da yeniden 
birer bataryalık iki hangar yapıla

caktır. 

2 - Keşif bedeli 80 bin liradır. 
Tahsis edilen 80 bin liranın beş bin 
lirası 938 senesi büdçesinden verile
cek ve yetmiş beş bin lirası bonoya 
raptedilmek şartiyle 939 senesinde 
tediye edilmek ve 15 - eylül • 938 
perşembe günü saat 16 da ihale yapıl
mak şartiyle kapalı zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. 

3 - Buna ait şartname ve keJif 
suretleri Ankara Lv. Amirliği satın 
alma komisyonu ve komisyonumuzda 
görülebilir. (3401) 6082 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Tümen garnizonları ihtiyacı olan aşağıdaki miktarı tasınlanan fi. 

atları ve ilk inançları yazılı 886,000 kilo unun kapalı zarfla eksiltmesi 21 
eylül 1938 çarfamba günü saat 15 de İzmitte tümen satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. Şart
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tümen sa
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (3374) 

mektuplarını 

6060 
İlk inançları 

L. K. 
Mikdarı Tasınlanan Tutarı 

Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

lzmit 255000 12 50 31875 00 2390 00 
Adapazarı 225000 .. " 

28125 00 2110 00 

Bolu 225000 .. " 
28125 00 2110 00 

Tuzla 70000 .. " 
8750 00 657 00 

Geb?.e 111000 ,, 13975 00 1040 00 ,, 

886000 110750 00 8307 00 

Yulaf ah nacak 
Anlyara Levazllll Amirli fi Satın A ima Komisyonundan : 
1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıda mikdarı tasınlanan 

fiatları ve ilk inançları yazılı 1014000. kilo yulafın kapalı zarfla eksiltme
si 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 15 de lzmitte tümen aatmalma komis

yonunda yapılacaktır. 
2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhide ihale edilebilir. Şart

nameai Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tümen aa

tınalma komisyonunda görülebilir. 
3 - İateklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 

tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 
Mikdarı Tasınlanan F. Tutarı 

Mevkileri Kilo K. S. L. K. 

İzmit 95000 5 4750 00 
Adapazarı 64000 s 3200 00 
Bolu 74000 5 3700 00 
Tuzla 561000 s 28050 00 
Gebze 220000 5 11000 00 

1014000 50700 00 

Un alınacak 

tık inançları 
L. K. 

357 00 
240 00 
277 00 

2104 00 
825 00 

3803 00 
(3375) 6061 

Ankara Lenznn Amirliii Satın Alma Komisyonundan 
ı - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı zarf 

usulile eksiltmeye konulmuştur. Mikdarı eksiltme nevi tahmin bedeli mu
vakkat teminatı mikdarları aşağıda yazılıdır. İhalesi Kars. Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Evsaf ve 'eraitini görmek istiyenlerin her gün ve ihaleye ı~
tirlk edeceklerin belli zamandan bir saat evveline kadar teklif ve teminat 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermiş bulunacaklar-
dır. (3400) 

Mikdarı Th. B. Muv. T. 
Mevkii Cfoai Kilo ihale T. Günü Saat Lira K. Lira K. 

Kan Un 450,000 13-9-938 Sah 11 58,500 4175 
Ardahan Un 200,000 13-9-938 Sah 13 28,000 2100 

6081 

Kuru ot ah nacak 
Ar.kara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 
1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı için aşağıda mikdarı yazılan fiat· 

ları n ilk teminatları yasılı 741.000 kilo kuru otunun kapalı zarfla eksilt
mesi 31 ağuatoa 1938 çarpmba günü saat 15 de lzmitte tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyaçları ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 
Şartnamesi Ankara. latanbul, Eaki§ehir LV. Amirlikleri ve İzmitte Tü
men Sa. Al. Ko. da görülebilir. İateklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarmı Tümen Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (3093) 

M. Fiatı Tutarı llk Teminatı 
Mevkileri Kilo K. St. L. K. L. K. 

İmıit 68,000 2 50 1725 00 130 00 
Adapazarı 58,000 2 50 1450 00 109 00 
Bolu 58,000 3 1740 00 131 00 
Tuzla 395,000 2 75 10862 50 815 00 
Geb:se 161,000 2 15 4427 50 331 00 

741,000 20205 ()O 1516 00 
!;fi!';R 



Askeri Fabrikalar' l 
ıhale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (975) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkur 

15 Ton ferro volfram alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Almr Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (75.000) lira 

olan 15 ton ferro volfram Askeri fab. 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 13-10-938 per
şembe günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ite ihale edilecektir. Şartname 3 lira 
75 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (5.000) lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkfir günde saat 10,30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kQr gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (3288) 6003 

200 Ton Ferro silisyum ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (26.000) lira 

olan 200 ton ferro Silisyum Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 13-10-938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 30 kuruş mukabi -

linde komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (1950) li
rayı havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3292) ~')07 

300 Ton elektrolit tutya ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüiü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (90.000) lira 

olan 300 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satnt alma komisyonunca 12-10-938 
çar'8Jllba günü saat 11 de kapalı zarf· 
la ihale edilecektir. 
Şartname 4 lira 50 kuruş mukabi -

linde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (5750) lirayı 

havi teklif mektuplarım mezkur gün· 
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3290) 6005 

500 Ton Feno mangan ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür

Jüjii Satm Alma Komisycnundan : 
Tahmin edilen bedeli (95.000) lira 

olan 500 ton ferro manğan askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 12-10-938 çar
şamba günü saat 11,30 da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 4 lira 
7 5 kuru§ mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (6.000) lirayı havi teklif mek · 
tuplarını mezklir günde saat 10.30 a 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı. (3293) 6008 

1000 Ton Elektrolit bak1r 

ah nacak 

günde saat on dörde kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (3396) 6077 

3 Adet ıaping tezgahı ve 3 adet 
soğuk testere tezgahı ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (6800) lira o -

lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

tezgahlar askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 15. 10. 938 cumartesi günü 
saat 11,30 da kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (510) lirayı havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
10,30 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3395) 6076 

95 Metre murabbaı ~uha ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1045) lira o

lan 95 metre murabbaı çuha askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyon unca 17. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (78) 
lira (38) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (3394) 6075 

5000 Kilo san vaketa ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli ( 13.000) li

ra olan 5000 kilo sarı vaketa Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15-9-938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para -
sız olaraık komisyondan verilir. Ta • 
!iplerin muvakkat teminat olan (975) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez • 
klir günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. maddele • 
rindeki vcsaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (3398) 

6079 

3 Ton vaketa alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komiayonundan: 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira 
olan 3 ton vaketa aakeri Fabrikalar 
Umum Mildürlüğü Satın alma komis
yonunca 15 - 9 - 1938 perşembe günü 
saat 11,30 da kapalı zarf ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (562) lira (50) kuru-
şu havi teklif mektuplarını mezkur 

günde saat 10,30 a kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
.marAlı kar.unun 2. ve 3. maddelerin -

Askeri Fabrikalar Umum Müdür - deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
lüğü Satın Alma Komisyonundan : komisyona müracaatları. (3397) 6078 

Tahmin edilen bedeli (600.000) li
ra olan 1000 ton elektrolit bakır as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 12-
10-938 çarşamba günü saat 15 de ka
palı .zarfla ihale edilecektir. 
Şartname 30 lira mukabilinde ko

misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (27.750) lirayı havi 
teklif mektuplarını mezkftr günde sa
at 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik· 
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3291) 6006 

1 O Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira 

olan 10 ton Nikel Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 13-10-938 perşembe gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (1500) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyona vermele
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve · 
saikte mczklir gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (3289) 6004 

5 Ton san sabunlu kösele 
• 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (13.000) lira 

olan 5 ton sarı sabunlu kösele askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 15.9.938 per
ıembe günü saat ıs te kapalı .zarfla 

:Ank ~~~ .Valiliği 

Bina yaptlralacak 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara Etlik bakterioloji müesse

sesinde kori furunu üzerine yaptırıla
cak bina işi 3. 9. 938 cumartesi günü 
saat 10 da vilayet binasında Nafıa 
müdürlüğü odasında toplanan komis
yonda ihalesi yapılmak üzere açık ek· 
siltmeyc konulmuştur. 

Keşif bedeli 6000 lira 62 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 450 lira 05 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi
kası ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikalariyle birlikte ihale saatmda 
komisyona müracaatları. Buna ait ke
şif ve şartname her zaman Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

(3187) 5790 

Çachr tamir eHirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli (950) lirdan i.baret bu

lunan ( 190) adet mükellef amele ça
dırlarının tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 29. 8. 938 pazartesi günü 
saat (9) da Ankara vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası vesikası ve 
(71) lira (50) kuruşluk muvakat te
minat mektubu veya makbuzu ile Na
fıa müdürlüğünden alacakları ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler şartnameyi ve keşif evra
kını her gün Ankara Nafıa müdürlü
ğü dairesinde görebilirler. 

(3063) 5635 

ULUS 28 - 8 -

Muhtelif erzak ahaacak 
Ankara Valiliğinden : 
Etimesğut yatı okulu talebesinin 

iaşeleri için muktazi erzak (8912) li
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyeniflde encümende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müd
detle pazarlığa konulmuştur. İstekli
ler her pazartesi ve perşembe günle
ri saat 9 da vilayet daimi encümenine 
ve teminat akçelerini muhasebei hu
su5iye müdürlüğü veznesine yatırma-
ları. (3279) 5927 

- Demiryolları 
Hurda dökme demir ahnacak 

Devlet DemiryoUarı ikinci ltlet
me Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 2.400 lira olan 
60.000 kilo hurda dökme demir "Pik., 
açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 
1.9.938 perşembe günü saat 11 de An
kara'da ikinci işletme binası dahilin
de toplanan komisyon tarafından ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ikin
ci işletme müdürlüğünden parasız ve
rilir. 

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

Enstitüler 
Tal ebe kaydı 

Ankara ismet Pata Kız Enstitüsü 
Direktörlüğünden : 

ı - Yeni talebenin kayıt muamelesi 
ey!Ul 938 ayı sonuna kadar devam ede
cektir. 

2 - İkmal imtihanları bir eylfıl ile 
yirmi eylfıl arasında yapılacaktır. 

3 - Öğretmen birinci sınıfın (as
kerlik dersine hazırlık) sınavı okul a
çıldığı zaman yapılacaktır . 
4 - Enstitü mezunlarndan öğretmen 

birinci sınıfa parasız ve paralı yatılı 
girmek istiyenlerin müsabaka sınav

ları on üç ey!Ulde başlıyacaktır. (Ar
zu edenler enstitü direktörlüklerinden 
daha fazla malumat alabilirler). 

S - Enstütü mezunlarından öğret
men birinci sınıfa gündüzlü girmek 
istiyenlerin müsabaka sınavı ikmal 
imtihanlarının hitamından sonra ya
pılacaktır. 

6 - Daha fazla malümat almak isti
yenler okul direktörlüğüne başvura

bilirler. 
(3323) 5986 

Harita Umum DirektörlOQu 

Karloğraf memuru ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Ankara'da Harita Genel Direk

törlüğüne şehri ücretli 10 kartoğraf 

memuru almacaktrr. 
2 - Aranan evsaf şunlardır: 
A) Türk tabası olmak 
B) Askerliğini yapmış bulunmak 
C) Yaşı otuzbeşten yukarı olma

mak 
D) Orta mektep tahsili görmüş bu

lunmak 
E) Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak 

' (devlet memuriyetinde istihdama ma
:ıi hali bulunmamak) 

F) Yapılacak muayenede sıhati tam 
olmak 

G) Harita tersim imtihanında mu
vaffak olmak 

H) imtihan Ankara'da Harita Ge
nel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

İ) Taliplerin 15 eylUI 938 tarihine 
kadar müıacaat etmeleri 

J) İmtihan ve sair hususat için 
Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf 

şubesi direktörlüğüne müracaat etme-
leri. (3008) 5628 

KÜCÜK iLANLAR ..... 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

.................... Kiralık : 

Küçük ilôn ~artları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa ic;in 30. Kuruı 
İki defa ic;in SO Kuruş 
Ü c; defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa ic;in 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin ic;in 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı
ca 10 kuruş alınır. .................................................... 

Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı · 
lıktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş· 
tü'ye müracaat. 

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

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
1 nci kat müstakil antreli 1 hol kon
forlu görmek için içindekilere görüş-

. mek Tel 3829. 5803 

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

Kiralık - Dikmen'de nezareti ve 
havası mükemmel mevkide asfalt üze
rinde birinci otobüs durağında ü çkat 
ve üç daireli apartıman tamamen ve -
ya daire daire kiralıktır. Dört otomo
billik garajı da vardır. Ankara'da Ye
nihal karşısında 3 No. lu yazıhaneye 

müracaat Telefon: M>20 5950 

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

Kiralık hane Kavakhdere'de 
Satılık apartıman - Ankara şehri han sefareti önünde No. 2 Bay Yu-

dahilinde 10.000 ve 1 7 .000 liraya iki suf evi içindekilere müracaat. 5966 
apartıman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

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

Satılık - Gedikli küçük zabit mek· 
tehi karşısında 2 daireli 8 odalı 80 
No.lu hane. Posta telgraf umum mü
dürlüğü hesabat şeflerinden Kamil 
Onart'a müracaat. 6026 

Kiralık bir oda - Belediye karşı

sındaki sokakta Yusuf Ruso Ap. 11 li
raya su dahil, Çocuk sarayı caddesin -
de Barınberk terzi evine müracaat. 

5967 

Kiralık daireler - Y cnihal arka
sında Yenihamam apartrmanında ü
cer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu. 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Satılık otomobil - 1938 modeli çok Kiralık daireler - Maltepe Uludağ 
yeni Opel satılıktır. Saat 15 den son- sokak No. 14 de 2 şer odalı ve 3 oda 
ra Ulus ressamına müracaat. 6092 1 hol tam konforu havi. İçindekilere 

Satılık arsa, ev, apartman - Anka-
müracaat. 6093 

ra'nın her tarafında satılık arsalar irat Kiralık - 3 oda 1 hol 4 oda hol ve 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 5 odalı daireler konfor mevcuttur. 
Vahdi Doğruer. 6095 Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Ti : 2487 Vahdi Doğruer. 6096 

Satılık arsa - Maltepe'nin en na
zrr yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6097 

No. 10 müracaat. 6069 

Kiralık - Banyolu balkonlu oda. 
İtfaiye meydanı Ordu sokak Kurtuluş 
apartmanı 4. cü kat 8 numaraya mü-
racaat. 6070 

Kiralık - Cebeci'de orta mektebe 
Satılık - Ankara'da Yeşila camii pek yakın 5 odalı bir ev kiralıktır. 

kar§uundaki çifte furunlar ile Mamak- Tl: 3333 6072 
ta 8 odalı bir ev ile 25 dönüm mikta-
rında bağ ve bahçe gcncr Mamak'ta Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 
8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre Lozan meydanı aile yanında banyolu 
murabbaında ve asfalt üzerindeki ar- bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü
sa acele satılıktır. Taliplerin çifte fu- dürlüğünde Bay Süleyman'a müraca-
run sahibi Haşim'e müracaatları. 6091 at. 6094 

Aranıyor: 

Bo, oda aranıyor - Bir bay için 
aile yanında bo§ bir oda aranıyor Ulus 
meydanı ile Samanpazarı civrı tercih 
edilir. Tl: 1230 5932 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 

eylfıl ilk haftasında ba§lıyor. 2 'ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı • 
marn kat 2 Tel: 3714. 5671 

Orman Korumc 

3 Daktilo al ınac 
Orman Umwn Müdürlü v •• 

İmtihanla üç daktilo alı 

İmtihan 2-9-938 tarihinde s 
umum müdürlükte yapılacak 
liplerin imtihan gününden e 
sikalariyle birlikte umum m .. 
müracaat etmeleri ilan olunu 

(3416) 

Mahkemel 
Ankara Birinci Sulh Huk 

kemesinden : 
Ankara'da Hamidiye mahal 

Rumeli muhacirlerinden İsken 
lu Kunduracı Mehmet. 

Ankara Evkaf müdüriyeti v 
vukat Ali Rıza tarafından ale 
açılan davanın ikametgahınızı 
huliyetine mebni ilanen dave 
gıyap kararı tebliği suretiyle 
nızda yapılan duruşma sonund 
iki liranın mahkeme masrafı · 
likte tahsiline 18-12-929 tarihi 
rar verilmiş olduğundan işbu 
hulasasının tebliği gününden 
ren 8 gün içinde temyiz etm 
takdirde hükmün katileşeceği 
bildirilir. 

Kırıehir Asliye 
ğinden : 

Kırşehir"in Kuşdili mahall 
Sait oğlu bıçakçı Hüsnü Bıçak 
fından ka· ısı kırşehirli eski nü 
rektbrü Mitlıat kızı Feride al 
Kırşehir Asliye Hukuk Mahke 
ne açılan boşanma davasından 
icra kılınan muhakemede: Feri 
7 - 8 sene evel Kırşehrin'den 
rak yeri belli olmadığı namına 
lan davetiye arkasındaki mü 
meşruhatından anlaşılmakla i 
tebliğat icrasına karar verilmi 
mahkemeleri de 14-9-938 çarşam 
nü saat 9 a bırakılmış olduğ 
yevmi mezkfırda Feride'nin Kı 

Asliye Hukuk Mahkemesinde 
bulunmr.sı veya tarafından musa 
bir vekaletname ile vekil gönde 
ak5i takdirde mahkemenin gıyaı 
bakılacağı ilan olunur. (3393) 

f ş verenler : 

Aranıyor - Bir mağazanın i 
ne, muhasebe işlerine bakacak ve 
tilo bilir bir baya .ihtiyao -rıtrd • 

manca bilenler tercih edilir. P. K. 
telefon 3518 

Hizmetçi aranıyor - Evin her 
lü hizmetini görecek bir kadın a 
caktır. Ankara yüksek ziraat enı 
sü Anatomi doçenti Dr. Kural'a 
racaat. 

lş arayanlar : 

Diplomalı (yüksek) 
Su, yol, demiryol, köprü mühen 
iş arıyor. Mühendis W. D. Yeni 
Birlik oteli. 601 

~-=--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

" 
Muhtelif fenni malzeme 

Tapu Kaclaatro Umum Müdürlüğü nelen : 

Cinsi Adedi Beheri 

ı - Planimetrc (R. Reis) 8 50 
2 - Tirilin (Rihter) 45 2,5 
3 - Balastro (Rihter) 20 9 
4 - Jalon (Altı köşe) 80 1 

5 - Jalon sehpa 60 3 
6 - Mika gönye orta boy 45 ve 60 lık 60 1 
7 - Hina cetveli (25 lik takım) 6 25 
8 - Verniyeli minkale yarım daire. 6 50 

9 - Tiribli 
10 - Pusla 

11 - Çelik şerit 

12 - Pirizma 

40 
20 

20 

10 

0,90 
2,50 

18 

12 

Mecmu bedeli 
Lira 

400 
112,50 
180 
80 

180 
60 

150 
300 

36 
50 

360 

120 

ah nacak 

Tafsilat 

1 - Nümunesi merbuttur. 
2 - Sapı iğneli ve altından açıld 
3 - Mahfazalı 

4 - Kurutulmuş ağaçtan veya 
münyomdan (madeni) 

5 - Başı vidalı pirinçten 
6 - Albert neslcr (21 CM;) 
7 - Albcrt nesler 
8 - İstikamet kolu yarım milinıe 

ye kadar taksimatlı (y 
daire). 

9 - Albert nesler marka 
10 - 0,7X0,7 ebadında ahşap 

içinde pusula 
11 - Baş taraftan beş kırmalı 

metrelik) 
12 - (Rihterin dubludu) 

• 2038,50 

11 aA n 1 - Tapu kadastro Fen heyetleri için yukarda cins bvsaf ve miktarı gösterilen fenni levazım açık eksilt-
me ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 31 ağustos 938 çarşamba günü saat dokuz buçuktadır. 
3 - Beherinin muhammen bedelleri hizalarında gösterilmi•tir. 

Ankara ikinci noteri tarafın- 7 

4 - Şartname Umum Müdürlük levazım müdürlüğünden alınabilir. 
dan tanzim edilip yedinde bulu- 5 t k · · kn.' - ste lılerın tamamının muhammen bedeli olan 2038 lira 50 kuruş üzerinden % 7,5 pey akçesile mcz ~ 
nan vekaletname ile ticarethane- günde Umum müdürlük levazım müdürlüğünde müteşekkil satın alma komisyonuna müracaatları. (3149) 577-v 
min işlerini takip eden Feri dun 

Eğeseli 26-8-938 tarihinden iti- Saraçhane batında Horhor caddesinde 
haren azil ettiğimi ilin ederim. 

6071 Hüseyin Orak KIZ • ERKEK YATILI • YATISIZ 

Veteriner aranıyor 
Samsun vilayeti dairei hususiyesin-

H A Y RİYE LİSESİ 
Ana, ilk, Orta, Lise smıflarile Fen ve Edebiyat kollarrnı havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflard•0 

itibaren baılar, Arzu eden talebe okulun hususi otobüılerile naklolunur. Kayıt için her gün saal 
10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve enıel 
sınavları 1 eylülde, diğer sınıfların da 7 eylülde baılıyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir· 

den ayda (70) lira ücretli bir muavin 
veterinere ve ayda 30 lira asli maaşlı 
bir veterinere ihtiyaç vardır. Muavin 
veterinerin merkezi Çarşamba kazası
dır. Veterinerin merkezini vilayet ta
yin edecektir. Açıkta, emekli sivil ve 
askeri veterinerlerden istekti olanla -
rın vilayet makamına vesaikle bera

ber müracaatları l~umu ilin ohuıw! • •••••••••••• 
Telefon: 20530 6068 



28. 8 - 1938 

[Yl.~!~±:~:~~:::::ı 
4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 

olacaktır. 
5 _Muvakkat teminat 1434 lira 54 

Şose tamiri 
lanir Vila,.U o.imi 

ninden : 

8. 8. 938 gününden itibaren (45) gün 
müddetle ekailtmeye konulmuş olup 

Eacüıme- tahmin bedeli (27,760) lira (81) ku-

lapah zarf usulile eksiltme ilim 
Muğla Vilayetinden : 

1 :-: Eksiltmeye konulan iş: Muğ· 
: ~ılayetinde Köyceğiz kazası mer
b~zınde yaptırılmakta olan ilk okul 
ınaaının noksanlarının ikmali inşa

atı bedeli ke'lfi 16715 lira 19 kuruş
tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnameıl, mukave• 
le proesi, bayındırlık işleri ıenel prt• 
ll&ınesi, yapı itleri Uftlumi, f ennt ıart· 
llaınesi, huıuıl ıartname ve proje. 

B - lstiyenler bu tartname ve ev
l'lkı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

_3 - Eksiltme S-9-938 panrteıi ~
llü saat on altıda Muğla ivlayet daı· 
illi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
Olacaktır. 

S - Muvakkat teminat 1253 lira 
64 kuruıtur. 

kuruftUr. . . . . 
6 - Eksiltmiye girebılmek ıçın ıs· 

teklilerin apğıda yuılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odaıında kayıtlı bu-
1 unduklarına dair vesi~. . . 

2 _ lıteklilerin eksıltmeye ıştırak 
edebilmeleri için ihale gününden en 
az ıekiz giln evvel yüksek Nafıa .ve
kaletine müracaatla m~saddak ehlıyet 
eaikuı ibraz etmelen lazımdır. Ak:i takdirde eksiltmeye iştirak edemi-

yeceklerdir. 
1 _ Teklif nıektupları yukarıda 

yazılı saatten bir saat ev~l~n• k~r 
Mull• bUkümet binaaı ıçınde daı~ 
encUmen reisliğine makbuz mukab~
Jinde verilecektir. Posta ile gönderı
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmit olmuı ve dıt 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez (3062/ 3255) 59oo 

Münakasa temdidi 
6 - Eksiltmiye girebilmek için is· Bitli• Belediyeainden : 

teklilerin apğıda yazılı vesliki ibraz Nafıa Vekaletinin tasdikine arzc· 
etıneleri lizımdır. dilen proj.eye göre ı. ıo. 20. 30 hazi-

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu- ran tarihli Ulus ve Son Posta gaze-
luııd k ka telerı"nde çıkan ilanlarda gösterilen u larına dair vesi . 

2 - Bayındırlık itleri dergisinin 23200 liralık elektrik itlerine 45 gün 
haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 içinde kapalı zarfla talip çıkmadığın
llyı]ı nüshalarında çıkan ve talimat- dan 2. 8. 938 gününden itibaren bir 
llltneye tevfikan yüksek Nafıa Veki- ay müddetle pazarlıkla yaptırılması· 
letinden alınmıı müteahhitlik veıika· na karar verildiği ilin olunur. 
•ı göstermeleri. (5697/3311) 5954 

7 - Teklif mektupları yukarıda l"I 

ıs ağustos 938 pazartesi günü ek
siltmeıi yapılacağı ilin edilen {18032) 
lira 47 kuruı keıif bedelli İzmir • 
Torbalı ıoaesinin eaaah tamirine talip 
zuhur etmediğinden mezkur it bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuttur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü
kümlerine gCSre hazırlryacakları temi
nat ve vesaiki llzımeleryle 22 eylıll 
938 perşembe gününe kadar İzimr vi
liyeti daimi encümeniıne pazarteıi ve 
perıembe günleri 3ğl-eden evel bat 
vurmaları ilin olunur. (3162/3235) 

5894 

Pavyon 
Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf uaulile eksiltmeye ko

nulduğu evvelce ilin edilen Afyon li
sesinde yapılacak 40041 lira 33 kuruş 
ketif bedelli ilave pavyonu ve eski 
bina tadilatı ikinci kısım inpatına 
istekli çıkmadığından 23-8-938 tari
hinden itibaren bir ay içinde pazar
lıkla verilecektir. 
Pazarlık için her gün nafıa müdür

lüğünde teşekkül edecek komisyona 
müracaat olunmalıdır. Eksiltme prt
namesi ve buna müteferri diğer ev
rak iki lira bedel mukabilinde Afyon 
Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3003 lira 10 ku
ruıtur. İsteklilerin nafıa vekaletin -
den 938 senesi için alınmış 20.000 li
ralık müteahhitlik veeikası ve ticaret 
odası kayıt vesikası göetenneleri la
zım geldiği ilin olunur. (5798 - 3381) 

6063 
:v.zııı aaatten bir saat eveline kadar Kapah zarf usu ı e 
lıluğıa hükümet binuı içinde daimi 'nşaat münakasası 
~ilnıen reisliğine makbuz mukab~- menfez eksilmesi Kırtehir Nafıa Müdürlüğünden: 
~lllde verilecektir. Posta ile gönden- T b .1A eti daimi encüme- ı _ Eksiltmeye konan iş: 
tceJı: mektuplar 3. üncü maddede ya- • ra zon vı ay Kır•ehirde yapılacak 24396 lira 71 
ıııı 1 • iması ve dış nınden: . :s 

laate. kadar ge ~ış 0
• atıl· 7.9.938 tarihinde çarpmba giınil kurut ketif bedelli Husuıf idare ve 

Zlıfın mühür mumu ıle iyıce kap saat 11 de Trabzon villyeti daimi en- matbaa binasının 17997 lira 36 kuruı-
lllıf olması lazımdır. . kabul cümen odaıında (15039) lira (74) ku- luk inşaat işidir. 
tdi Postada olacak gecıkmeler 01 rut ke,if bedelli otuz altı menfez in- 2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

ltneı. (3063/3256) 
59 şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe A - Eksiltme şartnamesi. 

lapah zarf usulile yapı 

in11sı eksiltmesi 

konulmuştur. Şartname, resim, tahlili B • Mukavelename. 
fiyat, silsilei fiyat bordr~su ketif .~ C - Bayındırlık itleri genel şart-
buna müteferri evrakı saıre her gun namesi. 
Trabzon Nafıa müdürlüğünde görü· D • Fenni ve hususi şartname. 

~~n Vilayeti Dümi Encüme· 
lebilir. E • Ketif ve ketif hulisaaı 

Muvakkat teminat (1128) liradır. F • Proje. 

l - Trabzon vilayet merkezinde 
(SSggı) lira (56) kurut kefif b~delli 
~&deniz ilk okulu binasının ınpsı 

Palı zarf uauliyle ekailtmeğe ko-

isteklilerin: 3 - Eksiltme 23-8-938 tarihinden 
Nafıa Bakanlığından almıg olduk- 12-9-938 tarihine kadar 20 gün müd-

ları ehliyet vesikaaı ticaret odası ve- detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
sikaıL :Muvakkat teminat mektup ve- konmuştur. 
ya makbuzlariyle teklif mektubu çar- 4 _Eksiltme 12-9-938 pazarteıi gU
pmba günü saat 10 na kadar Trab- nü saat 12 de 11 daimi encümeninde 
zon'da vilayette toplanacak daimi en- toplanan komilyoa tarafından yapı· 
clmene mübus mukabilinde Yel'IDe-' lacaktır. 

ll~tur. 1" 
- lluvakkat teminatı (4200) ı· 

l'adır. 

a - ll&ıı mUddetl: 17.l.9SI C1eıı 
'-9•938 tarihine kadar 21 gUndür. leri llsmıdır. 5998 5 - ı.tekliler bu ı,. alt tafWıltı 

4 - İhalesi: 7.9.938 tarihine rutl~
hn Çartaınba gUnil saat on birde vı· 
ll)et tnakamında toplanacak olan da· 
iQıı encümende yapılacaktır. . 

S - latekliler: Şartname, resım, 
~illi fiyat silailei fiyat bordoroau, 
kttif ve b~na mil tef erri sair evrakı 
(28o) kuruı mukabilinde Trabzon 
.. l&yeti Nafıa dairesinden alacaktır. 
• 6 - lateklilerin: Ticaret odası ve· 
'~ını ve Nafıa vekaletinden almış 
hpı itleri müteahhitlik vesikasını, 
IQ&teahhidin bir defumda (30) otm 
biaı liralık yapı iti yaptıfına dair o-
1- diğer vesikasını teklif mektubu· 
ıı. koyaıaıı prttır. 

1 - lfbu teklif mektupları d6rdiln· 
c& l!laddede tayin edilen günde saat 
0aa kadar encUuıen riyuetine mak· 
buz mukabilinde vermeleri lhımdır. 
Potta ile gönderilen mektuplar kabul 
0 lunuraa da burada vaki olacak teah· 
htlrden talibi bir hak iddiasında bu· 
hanaınıyacaktır. 5997 

100.000 granit parkı taıı 
Zonpldak Urbaybiından: 
TaabbUdiinU ifa edemiyen milteah· 

ahit nanı ve hesabına. belediyemizce 
açıJc eksiltme suretiyle (100,000) adet 
l?anit parke tatı alınacaktır. . 
Ekliıtme 1. 9. 938 tarihine müaadif 

Pftteınbe pnil saat (11) de Zongul· 
dak belediye enctlmeninde yapılacak· 
tır. 

Kapall Zlrf ISlllle ebftne illıı 
Mutia Vill,.etinden : 

1 _ Ekıiltemye konulan it: Muğ.la 
vilayeti merkezinde yeniden yaptırı· 
lacak hllkümet konalınm .tık k~ • 
nın inpıı olup ketif bedelı 20953 lıra 
29 kuruıtur • 

2 - Bu ite aid prtname ve evrak 
şunlardır: 

A _ Eksiltme prt?am~ıi, mukave· 
le projeıi, bayındırlık iflen genel prt· 

. yapı ı-teri umumt, f ennt prt· 
namesı, s • 

• buıuıt .. rtname ve pro1e. 
nameıı, ır-

B _ lıtiyenler bu prtname ve e~-
rakı Mutia nafıa müdlirlUtunden gö-

rebilirler. ba ...ıı. 
3 _ Ekıiltme 7-9-938 çar~ ., .. -

nil saat 16 da Muğla Viliyet.ınde Na· 
fıa Müdürllliü odaımda eklıltme ko· 
miıyonunda yapılacaktır. • 

4 - Ekılltme kapalı sarf Q1Ulıyle 
olacaktır. . 1" 50 

5 _ Muvakkat temınat 1571 ıra 

kurugtur. • • t 
6 - Eksiltmiye girebilmek. ı~ı~ •· 

teklilerin apjıda yazılı veaaıkı ibraz 
etmeleri lismıdır. b 

l - Ticaret odasında kayıtlı U• 

1 duklarına dair veaika. • • 
ıı; _ lateklilerin eksiltmeye ıttırik 

edebilmeleri için ihale gününden ven 
ki pn evvel yüksek Nafıa e· 

:1::in: müracaatla musaı:~ ehlz:~ 
vesikası ibraz etmeleri . ~ ır. • 
ıi takdirde ekıiltmeye ııtırik edemı· 
yecelderdir. da 

7 - Teklif mektupları. yukarı 
azılı saatten bir saat evehne k~r 
~uğla hlikUmet binuı içinde daı~ 

.. !-'iline makbus mukabı· encumen rewa • .. d • 

lartnamesini görmek iıtiyenle~in 
her cUn encümen kalemine ve eklilt· 
~e girmek iıtiyenlerin ise (~62) 
lira (50) kurutluk muvakkat temınat· 
lariyle muayyen gün ve saatte eneli· 
tneııe relmeleri ilin olunur. 

5646 
linde verilecektir. Poıta ıle gon en-
i ek mektuplar 3. üncü maddede ya
~ saate kadar gelmit olması ve dıt 

lataalı Zlrf ISUIİle eksiltme İIİll :::fın mühUr mumu ile iyice kapatıl· 
obnuı ıazmıdır. 

Matla Vilayetinden : mıt P01tada olacak gecikmeler kabul 
l - Ebiltmiye konulan iı: Muğl~ . ez (3064/3257) 5902 

.ıt&yetinde Kökova nahiyesi merkezı edılnı · • • h ı-•1. k:n Ulada yaptırılmakta olan ilk. o- Si prGJllerl Jlp n _.. 
ı binanın noksanlarının ikmali ın· v·ıa,.etinden : 

ltatı bedeli keşfi 19127 lira 20 kurut- ~,. vi:ıyeti dahilindeki Ereğli· 
tur. onya ark, Karamanda lbrala, Kon-

2 - Bu ite ait prtname ve evrak de ~eram. Akfeblrde Koçaı ve 
IUıılardır: yaw • ös ıuları gUzerglb tayini pro
l A - Ekıiltme p.rtnameıi, ınukave· ~r·~ in yapılma•• 22-8-938 tarihin
e Proeıi, bayındırlık itleri genel tart· ~e e:iltmeye konulmuıtur. Talip zu. 
ııa...ı, yapı itleri umumi, f enııl prt· e e tmediğinden olbaptald kanun 
~i. huıuıt ıartname ve proje. hu.r ·~·nce on gUn temdit edilerek 

B - İıtiyenler bu prtname ve e~- muc;~ 938 perıembe gtlnU saat onda 
rakı lluğla nafıa müdürlüğünden go- 1 •Y1 cağından lıteklileri.n o gtln Ye 
rebilirler. yapı a •-ya Villyet daimi encilme-

1 _ ..,. . -··•..teai saatte _. 
dıı Gtbıltme 5. 9. 938 r- · d • e müracaatları illn olunur • 
...:. saat 11 de Muğla viliyetin e nın (5112-3114) al 
~-,-pıJacaktır• 

Nafıa MUdilrliliilnde &3rebillrler. 
6 - Ebiltmeye girebilmek için I• 

teklilerin 1350 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve apfıdaki yazılı vesika
ları ibraz etmeleri lazımdır. 

A • Ticaret odUıaa kayıtli oldu • 
ğuna dair veıika. .. • 

B • Bu ıibi itleri yaptırdıgına daır 
veıika. 

C • Nafıa veklletlnden bu iı için 
alınmıt ehliyet veıikaaı. 

1 - Teklif mektuplarmm ekıiltme 
tarihi olan 12-9-938 pazartesi günü sa· 
at on ikiden bir saat evveline kadar 
tı daimi encümenine makbuz muka· 
bilinde vermeleri lbımdır. Bundan 
ıonraki teklifler biç bir ıuretle ka· 
bul edilmincektir. 6089 

Kozalar 
Su yolu tamiratı 

lnönü Belediyeeinden ı 
1 - lnönU nahiyeıi belediyaince 

9.000 lira kqif bedeli üzerinden açık 
elniltmeye konulan ıu yolu tamiratı 
inpatma talip suhur etmediğinden 10 
gün daha temdit edilmi,tir. 

2 - Eksiltme 1-9-938 perıemJ>e 
günü saat 15 de belediye daireainde 
toplanan encümen hu.zuriyle yapıla· 
caktır. 

3 - lıtekliler bu işe aid metraj, 
ketif hulisaaı, ekıiltme prtnameıl, 
fennt prtname, ve mukavele suretile 
bayındırlık itleri genel tartnameıini 
lnönii belediyeıinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 675 
liradır. 

S - İltekliler apğıdaki vesikaları 
ibraz etmeleri lbundır. 

A • Muvakkat teminatı lnönü bele· 
diye sandığına veya belediye namma 
Bozöyük Ziraat Bankaıma yatırdık· 
larma dair lllakbua veya tayanı kabul 
banka mektubu. 

B • 1938 yılma aid ticaret oduı ve
ıikaıı. 

C • Bilecik Nafıa Müdürlüğünden 
bir hafta evveliıi alınmıt ehliyet ve
ıiknı 

leteklllerln 1\lkardakl prtlara ve 
2490 numaralı kanun hükümlerine uy
cun tekilde 1 eyltll 938 perft!Dbe gil
ntl saat 15 de belediye dairesinde ha
zır bulunmalll"ı ilin olunur. 

(5799-3382) 6064 

Elektirik tesisah 
lzmir • K-..lpqa Belediyesinden: 
1 - Kemalpqa kuabaamda motör 

ft - ile l."P.'1-k ~ tetitatı 

ruştur. 

2 - Fenni ve hususi şartnamesi ile 
plin ve projeleri (139) kuruş bedel 
mukabilinde Kemalpqa belediyesin
den alınacaktır. 

3 - Ekıiltme günü 22. 9. 938 per
şembe günü saat (14) de olup beledi· 
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktan 
{2,083) liradır. 

6 - istekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı veaaikle beraber bu gibi elektrik 
itlerini yapmıt olduklarına dair Nafı
a vek&letinden musaddak bir ehliyet 
veaikaar g&termiye mecburdurlar. 

7 - Teklif zarflan açılma gilnü o
lan 22. 9. 938 perşembe günü saat 
(13) e kadar kabul edilir. 

(3088) 5641 

lapah zarf usulile eksiltme ilinı 
Hozat Malmüdürlüğünden : 

1 - Talip çıkmadığından dolayı ek
ıiltmiye konulan it Hozat kazası hü
kümet konağı inşaatıdır. Bu işin ke -
tif bedeli 35618 lira 74 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
tunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelat pro1csi, 
C - Bayındırlık işleri genel tart· 

nameıi, 

D - Huıusi prtname, 
E - Ketif cetveli, ıilsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Kefif ve genel prtnamesi. 
lstiyenlerin bu şartnameyi ve evra· 

kı iki lira mukabilinde Tunceli nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme S. 9. 938 pazartesi gü· 
nü saat 10 da Hozat kazası malmüdür
lüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmiye girmek için istek· 
liler 267,90 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış 
938 ıenesine ait müteahhitlik ehliyet 
veıikası ve ticaret ve sanayi odasın
dan alınmıg ıicil vesikası. 

B - Bir taahhütte en az 20000 lira
lık bina ve sair inpat yapmış olduğu· 
na dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı saatten biır saat evetine kadar Ho· 
zat malmüdürlüğü dairesine eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile l&ıcledleoek mektuplarm 
nillqet ............ )'Ullı mte 
kadar pJmlt olmuı dlf sarfan milhllr 
mumiyle iyice kapmnlf olmuı lbrm
dır. 

P01ta ile olacak gecikmeler kabul 
edilniez. 5903 

HikOmet konalı yıpllrllacak 
Tualuca llçeitaylıflnclan : 
1 - Tuzluca kazaıında yeniden ya

pılacak 28658,75 lira bedeli ke,ifli 
hUkümet konağı inpatı kapalı zarf 
uıuliyle ihaleye konmuıtur. 

2 - Doayaımdaki proje, keıif, ıil
ıllel fiyat, fenni prtname, husuıl 
prtnaıne, ekıiltme prtnameal, muka· 
vele projeıi ve bayındırlık itleri ge
nel prtnameıi Kara Nafıa direktör
lüğünde ve Tuzluca mal müdürlü· 
ğUnde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminatı 2149,40 li
radır. 

4 - Taliplerin nafıa vekaletinden 
938 takvim ıenesi içln aldığı 20.000 
liralık yapı işlerine ait ehliyet veai
kaıı ile 938 yılı ticaret odası vesikaıı. 

5 - lhalesi 8. 9. 938 tarihine mil· 
sadif perıembe günU saat 12 de Tuz
luca hiikümet binasında mal mUdür
lüğU odasında mUtetekkil komisyon
da yapılacaktır. 

6 - Taliplerin 2490 No.lu kanu
nun tarifatı dahilinde hazırlıyacak
ları kapalı zarfları komiıyon riyue· 
tine saat 11 e kadar vermit olmaları 
lbmıdır. Postada ~ku bulacak ıe
cikmelerin kabul edilmiyeceği ilin 
olunur. (5698/3312) 5955 

Otobüs ahnacak 
Buca Belediye RiyaMtindm : 
1 - Buca ile lzmir arasında itle -

mek için altı adet otobüı "Şuı maa
kanıaer,, satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli "on bet bin 
liradır.,, 

3 - Şartnameyi görmek iıtiyenler 
Buca belediye riyuetine müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile 19 
eylül 1938 pazartesi gilnü saat ıs de 
Buca belediyeıi daimi encümtninde 
yapılacaktır. 

5 - Ymde yedi buçuk teminat ak· 
çai 1125 bin ylb yirmi bet liradır. 

6 - Teklif mektupları eksiltmenin 
açılma saatinden bir saat evveline ka
dar Buca belediye encümenine verile
cektir. Posta ile gönderilecek teklif
lerin dördüncü maddedeki yaııh 18· 

ate kadar gelmesi ve dıt zarfın mU • 
hür mumu ile kapatılmrt olması ll • 
zımdır. Post.ada vukua ıelecek teah
hürler kabul edilmiyecektir. 

i3074). ,.,). 
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Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden · 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
mi!tir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilitb &ab§lara bat
la .. ' !ır. 

Ucuz.ve '-'··nı kömür almak ve kıtm rahat etmek lstl
ycn ımyın ortak ve miitterilerimize timdiden kömürle -
rini almalannı tavsiye ederiz. 5007 

Yulaf ahnacak 
Emniyet Müclürlifünclen: 

Miktarı Muhammen fiatı Teminatı evveliyeai 
Cinsi Kilo Kr. San. Kr. Kr. İhale günl 

Yulaf 62520 7 00 329 00 29-8-938 pazartesi ctı· 
nü saat 12 de 

Yukarıda mikdarı yuılı Yulaf alınacaktır. İıteklilerin gösterilen ıün 
ve saatte teminatlariyle birlikte emniyet müdürlüğünde toplanacak komis-
yona gelmeleri. (3065) 5637 

Sayın elektrik abonelerlmlıe : 
Ankara Elektrik Şirketinden • • 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle
rinde donanma tenvirah yaptıracak olanlarla, re1ml ve 
huıuıi müe11e1attan mevcut donanma teai1atlanna illve 
veya yeniden teaiaat yapbracak olanlar, yapac•klan bu 
tenviratın vat miktan üzerinden takatlerini 30 eylUI 1938 
tarihine kadar tirketimize mutlaka bildirmelerini ehem
miyetle rica ederiz. Bu tarihten IODJ'a vaki olacak bu ka
bil bildirmlerin nazarı dikkate almamıyacaiı illn olunur. 

5994 

Malatya bez ve iplik fabrikası T. A. 
ıirketinden: 

(Ankara Yeniıehir Posta kutusu 2) 

Almınya'ya talebe gönderilecektir: 

l>c*- U1ttı1Mt1m yetiftirilmek üwe AlruDJ&',. 
8' .eajymo .............. 

Namzetl..m Saa'at mektebi memmu olmalan, Alman
ca bilmeleri •• ulmrlitini PP'D'f bal11nmalan fU'lbr. 

Taliplerin tahail Yaikalarmm birer auretİlli bir mek-
tupla Şirket merkezine aöndermeleri. 5838 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara Emniyet Müdürlüiünden ı 

Mikdarı Beher ton için 
Cinai Ton t•bmin edilen fiat Teminat ihale günü 

IJra kurut Lira kurut 

S&nikok 142 00 12-9-938 pazartesi günü 
kömürü 73 25 90 saat 11 de 

Yukarda cins ve mikdarı yazılı kömür eksiltmeye konulmuftur. Göste
rilen gün ve saatte Emniyet müdürlüğünde toplanacak komiıyona gelme-
leri. (3365) 6057 

HükOmet ionalı yıptınlacak 
Diyadin Malmüclürliiünden : 

ı - Diyedm'da lrlf& edileceok hU
kümet kıoaaiıaa ait 22168 lira 36 ku
ru9luk ketif muhteviyatı ebilaeye 
konulmuıtur. 

2 - Bu ite ait prtname ve diğer 

evrak ıunlardu ı 
A) Elmiltme prtn.ameai 
B) MukaveleDllDe 
C) Proje 
Ç) Silıilei fiyat cetveli 
D) Fenni prtname 

E) Huıuet kctif bedeli defteri 
latiyenler bu prtname Ye evrakı 

paranı Diyadın malarildUrliiiUnde 
miltctekkil komiıyondan veya Ağrı 

nafıa direktörlillünden ıuretlerini a: 
labilirler. 

3 - lfbu iftfUt 26. s. 938 tarilıin· 
den İtibaren ıs atin müddetle eılmilt
meya kıonulmuftur. tbaleıi 9. t. 938 

cuma günü aaat 14 de Di-yadın mal
müdürlügU dairesinde mütqekkil 

komiıyonda yapılacaktır. 

4 - Ebütme kapalı urf Ulllliyle 
olacak. 

5 - Eksiltmeye cirebilmek için 
şartnamede yudı 1662 lira 63 kurut 
muvakkat teminat vermeleri ve ek
ıiltmeye ittirlk edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını ilbat eylemele
ri. 

6 - Talipler llçlhıcll maddede ya
zılı saatten bir saat eveline kadar 
malaancbldarından almacaılıc malmua 
... ._....~wMWlm-.. 

valdcat teminat mektuplariyle ben • 
ber teklif mektuıplumı Diyadm Mal
müdürlüğünle mütqekkil komiayo • 
na müracaatları. 

7 - Posta ile aönderilecek mek -
tupların nihayet iiçUncU maddede ya
zılı gün ve saate kadar ıelmit olmMı 
ve zarfın mühür mumu ile iyice b -
patılmau lbımdır. Postada vukubu
lacalı: gecmneler kabul edilme • 

(3427) 6088 

Sanlrıl llimı yapt1rllacak 
Omwai7e Belediyesindm : 

Osmaniye kaaabaıınm Nafıa Veka
letinden muaaddak idro elektrik teıi
aatınuı tutarı olan (35037) lira (95) 
kuruttu yalnız (7242) liralık merkez 
santral binaıı inp ettirileceğinden 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde yazılı veaaikle birlikte 
belediyemize müracaat ve İetanbul'-

dan bu ite girmek ietiyenlerin (Gala
ta Karaköy Palaa 6 ncı kat No. 13 te 
elektrik mühendiıi Hl!ndi Arıelde) 
ketifnameyi görebilecekleri ilin olu-
nur. 6090 
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HASAN 
~v r {}(k; ,ff@fi) 

ö~lii 
unları 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 30 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 5434 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi braş· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
hraş bi(aklar1nı kullan1n11. 

Bir /1lkılap ve Üç Renk 

;JITAN ŞE.F"ftlf 
{Gıtane) (P6che) 

FINDlJS 
(Noi .. tte) 

COTY'nin Pariste Boia 
de Boulogn·e methalin· 
deki laboratuaranda ya· 
rattiaı yeni pudra renk· 
teri, yazın sıcak canh· 
~ıaını cildinize bah•ede• 
cek ve ya_kışbracakbr. 

c 

Pudra tekni~inde i9i· 
dilmemiş 'bir inkilaptır. -- . 
isteyiniz.., 
GUZEL.LIK HEM A"AKKINIZ 
~EM v_AZlf E~_tzolR. 

T 

l 

1 • 
1 1 

~ 

Tottr~,.. ... PlR&M.flıiOf SıU'ıf OlPO)V 

On binlerce kiti 
memnuniyetle 

MAZON kullanıyor 

ve tavsiye ediyorlar. 

KABIZLIGI 
~efeder, HAZMI dü· 
zeltir. MiDE ve bar
aaklan boıaltır. Vü-
cucla ferahlık verir 
HAZIMSIZLIK ve 
EKŞlLlCl giderir. 
Alınması gayet latif. 

MAZON 
M~YVATUZU 

_:!11111111111111111111111111111111111111!:, 
: T.H. Kurumu Ankara ıubeıi : 
- tarafından : = 30 Ağustos akıamı -
: Cebeci istasyonu küçük zabit : 

MEŞHUR FRANSIZ MARKASI : okulu karşısında : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ hni ~~n h~e~n~ 

Grip 
nezle 

başağrısı 

--
- Mevsimin en güzel garden : 
- partisi 6067 = 
.,1111111111111111111111111111111111111 ·~ 

3 Ressam ahnacak 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğün

den: 
Umumi müdürlük inşaat servisinde 

istihdam edilmek üzere imtihanla üç 
ressam alınacaktır. İmtihanda muvaf-
fak olanlara ehliyet derecelerine gö-
re 120 • 150 lira aylık ve ayrıca An-
kara pahalılık zammı verilecektir. Al-
manca bilenler tercih edilir. 
İmtihan 15 eylülde Ankara'da ya· 

KAN 
Sağlam bir insanda kanın miktarı takriben ağırlığının on binde biridir ve milyonlarca kırmızı ve beyaJ 

yuvarlacıklardan mütekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücüdiimüzü teşkil 
eden her hüceyreye lazım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüş hüceyrelerin enkazını da sürükleyip 
çıkarır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiı 
kimyevi maddelerle hüceyreleri ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatının bütün azamet ve şevketiyle 
yaşaması için bu milyarlarla muhafız ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip 
çoğaltması lazımdır. İşte bunun için 

FOSFARSOL 
Kan, kuvet, İştiha şurubunu tavsiye ederiz 

FOSFARSOL: Tababetin esasını teşkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette birleştirilme sinden yapılmış emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir şişe 
sizlere hayatın bütün zevk ve neşelerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, düşünce, 

korkaklık tembeHik göstermiyecektir. 
FOSF ARSOL'u diğer mukavvi ilaçlardan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha 

temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 
FOSF ARSOL; muhakkak bir surette kanı taze ley ip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve 

sinirleri sağlamlaştırır, uykusuzluğu, fena düşüncel eri, yorgunluğu giderir, muannit inkibazları geçirir. 
Vüvüde daima gençlik ve dinçlik verir. Zeka ve hafızayı parlatır. İnsan makinesine lazım olan blitiln 
kalöri ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her teşebbüsünde muvaffakiyete 
kavuşturur. 

FOSFARSOL: güneş gibidir, girdiği eve neşe güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 5444 

İnhisarlarda yeni bir tenzilôt daha: 

Avcılara • 
I 

Av Saçması fiya ı indiriliyor 

1 Eylül 938 tarihinden itibaren 938- 939 av mevsimi 

için av saçma ve kurşununiın ICilosu-nun fiyatı 

.( 40 ) 
kuruşa indirilmiştir. Bu fiyat üzerinden muayyen isk:onio ile bayi· 

fere verilecek saçma ve kurşunlar1n depolarımızdan mahallerine 

kadar nakliye masrafları da idaremizce temin edileceğinden bayi· 

ler, memleketin her tarafında, av saçma ve kurşununun bir 

kiloluk kutusunu 40 ve yarım kiloluk kutusunu 

20 kuruşa satacaklardır. 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına haber verilmesi gerektir. 

939 • 940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak isteyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 

sarf edeceklerini birer posta kartı ile 

( İnhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Subesi ) 
~ 

adresine bildirmeleri rica olunur. 6023 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

pılacaktır. Taliplerin mezkur tarihe r;========================================\\ 
kadar iki fotoğraf, tahsil ve hizmet 
vesikalariyle birlikte umumi müdür
lüğümüz Personel Servisine müracaat 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

.N·EVROZiN 
Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena &kibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

lcabmda günde 3 kaıe alınabilir. ismine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 5675 

etmeleri. (3417) 6084 
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İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik ı;:ENIK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

~ j 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

AMERİKA'NIN KURTULUSU 
Baı Rolde: G. O'Berien 
Gündüz iki film birden 

l - AMERİKANIN KURTULUSU 
2 - HİNT MEZARI 

Türkçe sözlü ve earkıh 
Seanslar: 

11.30 - 2.30 - 5.45 - Gece 21 de 
11.30 matinesi tenzilatlıdır. 

Fiyatlar: 20 - 15 

........... -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --.,ıuur 

BU GECE 

ÖLÜMLE KARSI KARSIYA 

Gündüz iki film birde'l 
1 - ATES TABURU 

Baş rolde : Jak Holt 
2 - CEZAYİR BATAKHANELERİ 

Baş rolde : Jean Gabin 
Seanslar: 

11 - 2.30 - 5.30 • Gece 21 de 
ı 1 matinesi tenzilatlıdır 

Fiyatlar: 20 - 15 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

H 1 N T M E Z A R 1 

Tamamen Türkıre Sözlü ve Şarkıh 


