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Ordunun Atatürk' e büyük baglılıgı 
Zafer yıldönümü ve 
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Atatürk'ün 
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"Kalbim orduya karşı takdir" 
"ve şükran hislerile doludur" 
lstanhul, 28 (a. a.) - Reis icümhur Atatiirk ile Genel Kurmay Başkanı l\larcşal Fevzi 

~knıak arasında aşağıdaki tel graflar teati olunmuştur. 
Mareşal f evzi Çakmak 

Cümhurreisi Kemal Atatürk 
Dolma bahçe 

lstanbul 
24/ 8/ 938 de baılayan ve Baıbakan sayın Celal 

Ba:rarın ittirak buyurdukları ordu manevraaı çok 
iatifadeli ve değerli safhalarla üç gün devam etti -
l'ilnıit ve 26/ 8/ 938 günü onaltı yıl evvel yaıattığınız 
26/ 8/ 922 büyük zafer arifesini emirleri altında id
rak edenlerle birlikte ve yüksek ihti&aslarla hatırla
Yarak aaat 18 de bitirildi. Bu mesut günün yıldö · 
ll\iırıü ve yapılan manevra münasebetiyle cümhuri
ht ordusu mensupları baıta ben olmak Üzere yük
lek ba~buğlarına kalplerinden cotan sonsuz heye
can Ye aaygılarla metbu sarsılmaz bağlılıklarını 
&reetınetde nihayetaiz teref duyar. 

Genet ~unnay Başkanı 
Mareşal tevzi Çakmak 

Genel Kurmay Başkan~ 

Ordumuzun yüksek ve her vakit olduğu gibi 
milletin emniyetine cidden layık kıymet ve kudretle 
dolu manevrasının çok ılstifadeli aaf halar göstere -
rek bittiğini bildiren telgrafınızı aldım. Türk ordu
sunun yarattığı zaferin bu yıldönümü günlerinde 
kalbim orduya karfı takdir ve fÜkran hisleriyle do
ludur. Sizin ve tercümanı olduğunuz aziz ıilah ar
kadaflarımın hakkımda gösterdikleri .samimi ve 08İl 
duygular, o günlerdeki hatıralarımı canlandırdı, 
heyecanlarımı arttırdı. Ba1ta siz olduğunuz halde 
cümlenize candan sevgi ve saygılarımı sunar, fim -
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da daima ar
tan kutlu başarılar dilerim. 

1'.Jf.MAL Al ATVIU( 

Paris 'ten Avrupa 
Vaziyetine bakış 

Necibali KOÇOKA 

Pttiizıninleıen ispanya harbı, zaman 
~ dünya milletlerinde yeni heye· 
~ Yarabnaaına rağmen, vaziyete 

Atatürk 

.., -1ııkanlık baJlanuıtır. Çekoslovak-
~ .. '-•e~e~i de nihayet müzminleı~ye 
ıc.:."' ııdıyor. it politikacıların mu~
••-- lllaaasına düpnüıtür. Geçen gun 
~ ntanevralan Paris'te halk ara
•11ıct. hayli heyecana aebep oldu. Ma-
11~11 nriinaaebetiyle en büyük askeri 
~•letierin tarihinde bu kadar çok as • 

d~r topladığı pek az görülmüıtü. Ha -
1~1 . . be. k erin manevraya olan nıa ti ço 

Hariciye Vekilimizi 
kabul buyurdular 

BCJ§vekilimi:ı Malatya bez fabrikasını ziyaret ederlerken 

Celal Bayar lıu•uri vagonlarınJa 

Başvekilimiz dün 
şehrimizden geçti 
Garda tezahürlerle karıllandı 

Akşam 7 .50 trenine bağlanan 

hususi 

doğru 

vagonla İstanbul'a 

yola devam etti 
Kahraman ordumuzun yaptığı manevralarda bulun

mak üzere Elazığ'a gitmiş olan Başvekilimiz B. C<':lal 
Bayar, yanlarında Milli Müdafaa Vekili Orgeneral 
Kazım Özalp ve Ankara Saylavı B. Falih Fıfkı Atay 
oldufu halde dün akpm 1aat 19 da ,ehrimizi fCnlendir
mişlerdir. 

Sayın Başvekil Elazığ'dan buraya 
gelinciye kadar bütün hat boyunda 
halkın candan sevgi tezahürleriyle 
ve Ankara istasyonunda da Büyük 
Millet Meclisi Reisi B. Abdülhalik 
Renda, Dahiliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Nafıa 
Vekili B. Ali Çetinkaya, İktısat Ve
kili B. Şakir Kesebir, İnhisarlar Ve
kili B. Ali Rana Tarhan, Maarif Ve
kili B. Saffet Arıkan, Sıhat Vekili 
B. Hullisi Alataş, Ankara Valisi B. 
Nevzat Tandoğan, kumandanlar, hü
kümct, Parti erkanı ve istasyonu dol
duran çok kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından alkışlarla karşılanmışlar • 
dır. 

B. Celal Bayar, kendilerini karşıla
mıya gelenlere teşekkür ettikten son
ra istasyonun merasim salonuna gir. 
mişlerdir. Burada B. Abdülhalik Ren· 
ıfa ve vekillerle birlikte elli dakika..sü-Y.ıa11 olduğundan, herkes, bu vaziyet 

"-ıııında hayli düıündü. Fakat gerek 
~ R&zetelerinin teminleri ve gerek 
~1Yaai ınahfillerin vaziyeti gayet so • 
hidr.nbı.kla mütaleaaı halkı teskin 
~- Bugün de Daladiy:'nin gazeteler-

İstanbul, 28 (a.a.) - Ata
tiirk bugün Ankara'dan 
g..Ien Hariciye vekili dok
tor Tevfik Riiştü Aras'ı 
kabul buyurmuşlar ve u
zun miiddct yanlarında 
alakoymu~lardır. 

BCJ§vekilimiz Elazığ' da kendi.ini karıılıyanlarla beraber (Sonu 3. üncü say! ada) 

çıkan beyanab herkesi memnun et
llıiıtir. Artık vaziyetin çok kanşık ol -
-._•na rağmen yeni bir harp ihtimali 
~Ztll'. Buna en çok hizmet eden 
lebeı>lerden biri de Amerika hariciye 
~ Hul'ün beyanab oldu. Avrupa 
~le~rine karıtmaktan daima kaçı -
"-" Aınerika, bugünkü buhran karşı
~~~ adeta son sözünü ~kça söyle: 

• Bır harp çıkarsa Amerika'nın yerı, 
:;:h~kkak İngiliz • fransız cephesi~ir! 
el.. tta Hul'ün beyanatı, Berlin'de bıraz 

endiıe ile karıılandı. Gazeteler bu· 
:;:n etrafında birçok neıriyatta bulun
t · Artık Milletler Cemiyetinin müt -
ere&c eınniyet politikaar son senelerde 

fllrada burada birçok darbe yedikten 
'°","~ devletler gene eski muvazene 
~tıkaaına doğru gidiyorlar ve tim· 
a.._ halde bu politika gelitmiye de 
-tlarnııtır. Devletlerin iç hayatında 
:::" ıoıyal ve gerek politik bakım -

ne kadar değiıiklik olursa olsun, 
~?1Utni siyasi menfaatleri o kadar de-
11tlnernekt d' e ır. 

Ceopolitik icaplar ıayet ağır bir 
~~rette inkiıaf ediyor. ftte bunun 

1 

ı~ındir ki on dokuzuncu asrın üçlü İl· 
~ak ve itilafları uzun ve yeni bir tec
~ devresi geçirdikten sonra gene 
eni~n doğuyor. Bununla beraber, 
:raıını da itiraf etmelidir ki, bu ye
f cephelerin on dokuzuncu asırdan 
.:.klı noktalan pek çoktur. Yeni cep-

er daha yeni !artlar aramaktadır-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Südetler iıinde İngiltere'nin görü~ü 

Con Soymen'in nutku 
geniş akisler uyandırdı 
Paris, Vaşington, Prag memnundur, 

fakat Almanlar "dar görüş,, diyorlar 
p 28 a.a. - 8. Con Saymen tarafından söylenen nutuk sa-

h 
rtB:g~e katiyetiyle bir sükunet intibaı bırakmıştır. Siyasi mah-

ra a 1 
• • lh 1 h" d k" 1 · d filler, İngiltere hükümetının ~u e ı~v. e. ı gayret en ne . evam 

etmek azminde bulunacağını ıspat ettıgını beyan etmektedırler. 

B. Con Saymen 

Amerika' da 
Vaşington, 28 a.a. - Hariciye ne

zareti, elinde resmi maliimat bulun· 
maması hasebiyle Sir Con Saymen ta
rafından söylenen nutku ihtiyatla 
karşılamaktadır. Nutkun katiyeti ve 
itidale daveti burada mükemmel bir 
intiba bırakmıştır. Südetler mesele -
sinde İngiltere ve Fransa'nın uzlaş
tırıcı çalışmasına itimat edilmekte • 
dir. 

Fransa, da 
Paris, 28 a.a. - Sir Con Saymen'in 

nutku fransız basını tarafından müt-

(Sonu 91 uncu ~aylada) 

Manevra 
kritiği 
yaplldı 

Elazığ, 28 (Hususi Muhabirimiz
den) - Bugün Elazığ Halkevinde 
Tunceli manevrasının umumi kritiği 
yapılmış, bütün generaller kurmay 
subaylar ve üstsubaylar bu münase
betle Halkevi salonunda toplanmış -
lardır. 

Saat tam 15 te Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak Halk 
evine gelmiş Genel Kurmay ikinci 
Başkanı Asım Gündüz, Orgeneral 
Fahrettin Altay, Orgeneral İzzettin 
Çalışlar, Orgeneral Kazım Orbay ma
nevra sahasında toplanan komutanlar 
tarafından karşılanmıştır. 

Manevranın umumi kritiği tam 4 
saat 15 dakika devam etmiş, arada 15 
dakika istirahat edilmiştir. 
Yarın (bugün) kıtalar istirahat e

decek ve geçit resmi hazırhğiyle meş 
gul olacaktır. Geçit resmi 31 ağustos 
sarşamba günü yaP.ılacaktu:. 

Be11bakanımız B. Celal Bayar dün Ankara garında kendilerini 
karıılıyan vekillerimizle görüfiirken 

Atatürk 'ten 
Zonguldak 
halkına 
Zonguldak, 28 a.a. - 26 Ağustos A

tatürk günü zonguldaklılar adına su
nulan saygı ve bağlılık telyazısına BU 
yük Önder vali ve halk partisi başka
nına şu karşılıkla Zonguldak halkını 

taltif buyurmuşlardır: 
I "'Te~ekkür eder ve sayrn halka selam 

sevgi ve iyi dileklerimi bildiririm ... 
K. ATATÜRK 

M SC 7 '-'-1L1LV SıaP ?I100Jll' 

Jandarma 
terfi listesi 

Birer clerec:e terfileri yüksek taad'ika 
iktiran etmiı olan jandarma üstsu
bay, subay ve askeri memurların ad
lannı gösterir liste 2 inci sayfadadır. 
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Hangisi kurnaz? 
:A.lnnsatım işlerinde hiylelerin ti.irlü türlüsü vardır. Üç kuruşluk bir şeyi 

beş kuruşa satmak; bu fiyatta hiylebnzlıktır. Sökük çorabı sağlam diye 
sünnck, çürük meyvayı iyileri arasına karıştırmak; bu, malın keyfiye
tinde hiyle yapmaktır. Malı eksik tnrtmak ve eksik ölçmek; bu da mik
tarda aldatmadır. Esnaf olmadığım için ancak başıma ve hatırıma gelen 
bu kadarcığını saymakla iktifa ediyorum. Kimbilir erb--bı daha nicelerini 
bilir?. 

Tanıdıklarımdan biri veresiye elbise yapan bir mağazaya gitmiş, ku
maşlara bakmış. Bu bayağı ve ottan yapılmış kumaşlardan hiç biriyle el
bise yaptırıp sokağa çıkmak cesaretini kendinde görememiş. Sormuş : 

- Kuzum, bu kumaşlarla sizden elbise yaptırmak gafletinde bulunan 
bir müşteri, ikinci defa tekrar size gelir mi? Böyle fena elbiselikler almak 
sizin zararınıza değil midir ~ 
Mağaza sahibi cevap vermiş : 

- lstanbul'da yedi yüz binden fazla nüfus var. Bunun onda biri 
anlayışsızlık edip bana müşteri olmak apdallığmda bulunursa ben zen
gin olur çıkarım. Bu endişenizi geriye kalan akıllılara saklayın ! ... 

Ne o mağaza ve ne de sahibi bugün meydanda yoktur. Zengin ve mu
vaffak bir tüccar olan afyonkarahisarlı bir zat kendi gibi tüccar olan oğ
luna: ''En kurnaz adam, en doğru olan adamdır.,, Nasihatini verirken 
doğruluğa hiç müsait gibi görünmiyen alış veriş işlerinde de dürüst olma
nın en menfaatli bir yol olduğunu söylememiş midir? Hangisi kurnaz?.. 
Nüfus nisbetiyle enayi müşteri arıyan müflis terzi mi~ Yoksa bu milyo
ner namzedi akıllı tüccar mı ? ... - Hasan - Ali YÜCEL 

Birer derece terfi eden 

Orta öğretim muallimleri 
Kültür Bakanlığı orta öğretim muallimlerinden birer derece 

terfi edenlere ait kararnameyi çıkarmıt ve kararname yüksek 
tasdikten geçmiştir. Dünkü sayımızda ilk krsmrnı netrettiğimiz 
isimlerin bir kısmını da kıdem sırasiyle bugün veriyoruz: 

Düzce ortaokulundan E. Sabri, Ka- Pertevniyal lisesinden Fazıl, Zon
bataş lisesinden Ziya, Galatasaray li- guldak ortaokuldan Kemal, Bandırma 
sesinden H. Ahmet, Erzurum öğ. oku- ortaokuldan Halit, Isparta orta okul
lundan A. Rıza, Eyüp ortaokulundan dan Hüsnü, Burdur ortaokuldan Şev
M. Emin, Kandilli k. lisesinden Meh- ket, Karaman ortaokuldan Mükrime, 
met, Konya kız öğretmen okulundan Biga ortaokuldan Yekta, İzmir kız öğ
Veysel, Beyoğlu orta okulundan Ce- retmen okulundan Cel1il, Kabataş lise
vat, Kumkapı ortaokulundan Adnan, sinden A. Hamdi, Ordu ortaokuldan 
Adana ortaokulundan Necip Güneş, Adnan, Kadıköy birinci ortaokuldan 
Davutpaşa ortaokulundan Ziyaettin, Zeynel, Maraş ortaokuldan Nuri, An
Artvin ortaokulundan A. Dilmen, Bo- kara kız lisesinden Mediha, İstanbul 
lu ortaokulundan Kamil, Malatya lise- erkek öğretmen okulundan E. Zeki, 
sinden Osman, Çanakkale ortaokulun- Cibali ortaokuldan Arif, Kadıköy ü
dan İbrahim, Elazığ ortaokulundan çüncü ortaokuldan Rıdvan, Zile orta
Tal~a! İstanbul erkek lisesinden Y. okuldan Mehmet, Haydarpaşa lisesin
N~sıbı, ~opa ortaokulundan H~1:.rhr, den Münir, Biga ortaokuldan Bedriye, 
Cumhurı~e~ oı:ta okulundan Nılu~~· Fatih ortaokuldan Subhi, Kadıköy i
Ankara ıkıncı ortaokuldan Nazırc, kinci orta okuldan Melek, -m;antatı 
İstanbul erkek öğretmen okulundan 1 ortaokulundan Nezihe Milas ortao
Sedat, Mardin ortaokulundan İbrahim kuldan İbrahim Kemal' Mersin ortao
Hak.kı, ~ab~ta~ lisesinden B: Tevfik, kuldan Kemal, Çatak~ ortaokuldan 
Eskışehır Jısesınden Necmettın •. ~~~u A. Turğut, Gaziosmanpaşa ortaokul
ortaokuldan Yusuf, Ankara mu~.1k.~ og- dan Nadide, Maraş ortaokuldan A. 
retmen okulundan Sema.hat, İnonu or- Hikmet, Kumkapı ortaokuldan Nazmi 
taokulundan Bur~anet~ın, .Buca orta- Rize ortaokuldan Safiyettin, Galata
okulundan ~· N~cıp. Bılecık ortaoku- saray lisesinden 1. Zeki, Adana erkek 
lunda? Halıt, Bı~a ~rta?kulunda:1 S~- ögretinen okulundan H. Mahmut, İz
Jahattın, Balıkesır lısesınden Nıyazı, mir kız lisesinden Cevdet, Kars lise
Kastamonu ortaokulundan Cev~et Er- sinden R. Fikret, Nişantaşı ortaoku
zurum ö;,retmen okulundan İdrıs, An- Jundan Semiha, Trabzon erkek ortao
talya lisesinden Tayyar, Haydarpaşa kulundan Seracettin Cibali ortaokul
lisesinden Halit, İstanbul kız lisesin- dan Ayşe, Cümhuriyet ortaokuldan 
den Fridel, İzmir E. lisesinden Muh - Hamiyet, Haydarpaşa lisesinden Ratit 
lis, Kadıköy ikinci orta okuldan Sa- Bafra ortaokuldan ö. LütfU, Akşehir 
bahat, Adana kız lisesinden Mubahat, ortaokuldan Ali Rıza, Bursa ortaokul
İstanbul kız ortaokulundan Nüzhet, dan Nazım, Bursa orta okuldan Kazım 
Bitlis ortaokulundan İbrahim Hakkı, Cümhuriyet orta okulundan Mehpare, 
Bakırköy ortaokulundan S~f.te~, · Ga- İnönü ortaokuldan Süreyya, Ankara 
latasaray lisesinden Muslıhıttın, E- kız lisesinden Azime, Adana erkek li
renköy kız lisesinden F. Nihade, İsta.n sesinden Rasim, Uşak ortaokuldan 
bul erkek lisesinden B. Hak~ı, lzm~r Şöhret, Ankara musiki öğretmen oku
kız lisesinden Fehamet, İz~ır ~ız lı- lundan Ferhunde, Ankara musiki öğ
scsinden M. Kazım, Konya hsesınden retmen okulundan Necdet, Malatya li
Faik, Konya lisesinden Fahri, Pertev- sesinden Vasfi, İzmir kız lisesinden 
niyal lisesinden 1. Raş~t, S~msun lis~- Fahriye, İzmir kız lisesinden F. Behiç 
sinden ö. Sıtkı, Vefa hsesınden Cela- İstanbul erkek öğretmen okulundan 
!ettin, Balıkesir bgretmen okulundan Fevzi, Ankara musiki öğretmen oku
Ziya, Giresun ortaokuldan Zihni, ~ Ga- lundpn Reşat, Trabzon lisesinden Na
ziosmanpaşa ortaokulundan Selahat- zif, Trabzon lisesinden N. Sırrı, Sivas 
tin, Eyüp ortaokulundan 1. Mustafa, 

ULUS 

Bir derece terfi eden 
Jandarma subaylar1mız 

Pazarlıksız sa tıs 
~ 

Tanı listeyi neşrediyoruz 

Maktu fiyatla satılacak 
maddeler hangileridir? 

30 ağustostan itibaren birer derece terfileri yüksek tasdika ik
tiran etmit olan jandarma üstsubay, subay ve askeri memurla
rının adlarını yazıyoruz: 

Belediye, seyyar sahular i~in arabalar yaptmyor 
bunlarda da maktu sallı mecburiyeti konularak 

Dumlupınar törenine 1 

Albaylıktım Tuğgencrallığa 
terfi edenler 

Remzi Berkman, Osman Nuri Sarol. 

giden talebelerimiz Birılxışılıktarı ytırbaylığa 
Dün akşam şehrimizden Dumlupı terfi edenler 

nar'da 30 ağustos merasiminde bulun- M. İzzet Akın, Abdulfcttah Akdoğan, 
mak üzere 20 hukuk, 20 siyasal bilgi- N. Hamdi Ertem, A. Kemal Kılıççöte, 
ler okulu, 10 Ziraat enstitüsü ve 10 Asım Vardar, A. Raik Başer, A. Naci 
Dil, tarih ve coğrafya fakültesinden Azat, Mustaa Ören, M. Ziya Tümür, 
olmak üzere 60 kişilik bir kafile ha- T. Şevki Baykal, H. Tahsin Sungur, 
reket etmiştir. Gençler Afyon'da 30 N. Asım Batur, Cemil Şimşek, Kadri 
ağustos töreninde Ankara yüksek talı- Şinasi Tosun, M. Kerim İnan, Şinasi 
sil gençliğini temsil edecekler ve tö- Tosun, M. Kerim İnan, M. Şevket Özü
renden sonra Ankara'ya dönecekler - pek, H. Avni Alkur, M. Kemal Koça
dir. ker, Burhanettin Ural, A. Refik Kös-

tem, M. Refik Yılmaz, Abdulka<lir Ok-

İsfanbul' da üı eroinci yakalandı tay, İbrahim Güneri, Necmettin Tunç-
) man, Mahmut Pulat, Sakip Öztürk, 

Sabahattin Süter, Selahattin Günay, 

• ,, .. Enı 
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İstanbul 28 ( Telefonla ) - Kadı
köy Acıbadem'de oturan İsmail, Fet
hi ve Halil isminde üç şahsın eroin 
istimal ettiğini haber alan emniyet 
ikinci şulıe memurları, evvelki akşam 
Acıbadem'e gid;rek bu beyaz zehir 
müptelfilarını yakalamak için tertibat 
almışlardır. Akşama doğru memurlar 
tarafından çevrilen eroinmanlar ya -
kayı ele vereceklerini anlayınca bun
lardan İsmail, cebindeki S paket ero
ini bir balon lastiğine sararak birden 
yutmuştur. Memurlar diğer arkadaş -
lariyle beraber İsmail'i de yakalamış
lar ve doğruca hükumet doktoruna 
götürmüşlerdir. Bunun üzerine dok -
tor lsmail'e kusturucu bir ilaç ver -
miştir. Bu sayede birkaç dakika sonra 

Yüzbtı*ılıkıan birıba*ılığa 
terfi edenler 

Seyyar satıcılar için kabul edilen araba tipi 

eroinler gene lastik içinde sarılı ola
rak İsmail'in ağzından çıkarılmıştır. 
Suçlular Asliye Beşinci ceza mahke
mesine teslim edilmişlerdir. 

Yıldırım bir genci öldiirdii 

Kars : 26. a. a. - Dün yağan şid -
detli yağmurlardan şehir dahilinde 
belediye parkındaki ağaçlar altına sı
ğınan 20 yaşlarında İbrahim adında 
Dir gen~, aHu~.ı ... ı.. .. 1 .. n.cl ... su ·~•o. v•l
dırım dilşcrek ölmilştür. 

Çeşme plôjı 
İzmir, (Hususi) - Çeşme plajına 

bu sene rağbet çoktu. Bilhassa Deniz
bank'ın çeşme ılıcalarını ıslah, posta 
vapurlarını Çeşme'ye uğratmak teşeb

büsleri çeşmelileri çok sevindirmiştir. 
Son senelerdeki bayındırlık hareket -
leri yüzündan çeşmede arsa fiyatları 
birdenbire yükselmiştir. 

Kara ve deniz müdafaa

mız kadar, hava müdafaa
mızı da az zanıanda, güven 

altına almak zaruretini Ata
türk bize milli düatur olarak 
vermittir. 

TÜRK HAVA KURUMU 

lisesinden A. Namık, Sivas lisesinden 
Faik, Edirne kız öğretmen okulundan 
Afife, Ankara erkek lisesinden Him
met, Ankara erkek lisesinden Nadire, 
Balıkesir lisesinden İzmail Mahir, Ga
latasaray lisesinden Enver, Haydarpa
şa lisesinden Refik. 

-Sonu var-

Kazım Dirilgen, Fahri İnan, Rağıp, 1 eylül 938, kötü bir itiyadın, kanun 
Tunçer, Kemalettin Okar, Kemal Ev- eliyle hayatımızdan uzaklaştırılacagı 
gin, Abdulkadir Okyay, abdulbaki te- gündür: O günden sonra, Türkiye' de 
kin, H. Tahsin Alkan, A. Kaşif Ha- pazarlıkla satış yasaktır. 

Alfıkalı makamlar, bu husustaki ka
tunoğlu, M. Necati Eroğlu, A. RizaAl-
tan, A. Galip Yüksel, A. Şeyda Akın, nunun hazırlanmasını emrettigi tali -
Rifat Şeşen, Abdulkerim Kızılkaya, matnamenin esasları üzerinde çalış -

maktadırlar. Kanun hükümleri eveHi, M. Cemal yalçın, M. Tevfik Saygın, 
s. Macit Ônat, Necmettin Ôztan, Nu- uç biiyiık şehrimiz olan Ankara, İs -

tanbul ve Izmir'de tatbik edilecektir. ri Tüzüm, Hakkı Rodop, Muhtar Ada-
Habcr aldıgımıza göre, Üzerlerinde 

lı, S. Sırrı Korgan, Mustafa Eren, 
M. Tevfik Erdeniz, Halil Unver, Ömer pazar~ yapılmadan satılacak olan 
Faruk Tuncel, A. Nail Met. maddeler başlıca üç eşya grubu üzerin 

de toplanmıştır. Bu gruplardan birin-
V sı. 1'ğ. likterı yiizba§ılığcı cisi yiyecek maddeleridir: Ekmek, et, 

ter/i edenler sakatlar, meyvalar, sebzeler, süt ve 
Raşit Yılmaz, Fahri Kökçül, A. Rı- müştakları, sular pazarlıksız, maktu 

za İgdır, t. Hakkı Öktemer, M. Hu- ve kalitesi ilan edildikten sonra satışa 
lusi Demirtürk. arzedilecektir. 
1'cğrnenlikterı ;;,.,, ıeğnıenliğe 'Gene kanunun birinci planda şümu-

lüne giden mahrukat eşyası vardır. Bu 
terfi edenler kısma, petrol, benzin, kömür (odun, 

Himmet Tezel, 1. Hakkı Akyay, kok, antrasit ve saire) girmektedir. 
Ali Erten, Necmettin Yelkenci, Cemal Üçüncü şubede manifotra ve tuha
Uzgur, H. ~asan Önal, Ha~kı Tan- fiye eşyasının bulunması meselesi tet
yolaç, Sabrı Kutluk, M. Alı lzbul, kik edilmektedir. Bunların tasnif ve 
Ihsan Ağras9_y_. NiY.azi_Taoırur, Ali.&].- --ı~~ __ ... :,, .. . ...... ~· 
za Onursal, Kazım Dogru Hasan Oncu sonra birinci plfina alınması tasavvuru 
Aldulbaki Yurtaçan, Medeni Tekin, vardır. 
Ömer Öni!r, Abbas Yavuz Demir, 
M. Müfit Torkan, Şerafettin Öğünç, 
Tevfik Diriksu, Selahattin Tayfon, 
M. Ragıp Köstem,. 

J. Sınıftan 2. sınıf askeri adli ha
kimliğine terfi eden. 

Pazarlıksız ve maktu satış mevzuu 
üzerinde, bilhassa Ankara'yı, en çok a
lakadar eden ve hayati bir ehemiyeti 
olan maddeler inşaat malzemesidir. 
Bunlar da, kanun şümulüne girmekte -
dir. 

M. İrfan Baştüzel 
J. Sınıftan 2. srnrf muamele me. ter· Etilı-etlcr nasıl konacak ? 

fi eden 
Sait Ergun. 

S. sınıftan 4. sınıf muamele memur
luğuna terli edenler 
Kazım Dinçer, Nuri Karagözoğlu, 
4. Sınıfdan J. Sınıf Hesap Memurlu

ğuna terfi edenler: 
Hakkı Baysal, Saffet Berki, Abdu11ah 
Türker, Rasim Yücel, Vehbi Erkul, 
M. Feyzi Şahinoğlu, Mehmet Yazıcı 
Oğlu. 

S. Srnıfdan 4. Sınıfa Terfi eden. 
Abdurrahman Tekin. 

6. Sınıldan S. Sınıf Hesap Memur
luğuna terfi edenler: 
Mustafa Yalçın, Şerif Ulaç, Ş. Zühdü 

Etiketlerin nasıl konulacağı ve ka
Jitelerin nasıl tasnif edileceği hazır -
!anmakta olan talimatnamede uzun 
boylu anlatılmaktadır. 

Etiketlerin üzerine herkesin anla-
yabileceği ve harcıalem olan tabirler
le malın vasıfları yazılacaktır. Mesela 
tuzsuz tereyağ gibi.. Bu tabir, yağın 
tuzsuz olduğunu, boyası bulunmadı

ğını, sof olduğunu anlatacaktır. Eğer 
boyalı ise boyalı tabiri konacak ve ka
rışık ise bu da etiket üzerine yazıla -
caktır. 

Kararnamelerin, görülecek ihtiyaç
lara göre tevali etmesi, ve yeni madde
lerin ithali muhtemeldir. Bütün bu 

Üstündağ, Şükrü Yılmaz, Arif Paker, kayıtlardan seyyar ve toptaH satışlar 
Sabri Selçuk. müstesnadır. 

7. Sınrldan 6. Sınıf Hesap Memur
luğuna terfi edenler:: 
Baha Emen, Avni Soylu, Mustafa Ön
at. 

Belt•diyenıizilı giizel bir ıcşeb
biüıii : 

Ankara belediyesi, hayat ucuzluğu 

ve halk sıhati bakımından ilk defa O' 

tarak Ankara'da tatbik edilecek ola' 
çok güzel ve yerinde bir karar alııııf' 
tır. Bu karar, Ankara'da seyyar sebsf 
ve meyva satıcılığını bir nizam altın' 
almaktadır. Bunun için, planları belr 
diyece hazırlanmış olan lastikli el r 
rabaları yapılacak, seyyar ve me>'19 
satanlar muayyen bir kıyafet taşıya· 
rak bu arabaları kullanacaklardır. 

Bu arabalar, ana caddeler müstesıı' 
olmak üzere şehrin her tarafında..,,, 
Yenişehir mıntakası da dahil olarak..,,, 
gezecek veya sokaklarda durabilece~· 
lerdir. Satış, eşyanın üzerine kona~ 
etiketlere göre yapılacaktır. Pazarlı~ 
yoktur ve arabalar numaralıdır. Bu r 
rabalarla satış yapabilmek için ruhır 
tiye alınacaktır. Seyyar satıcılara b~ 
arabaları yaptırmak ve ruhsat almak ı· 
çin teşrinievel 938 başına kadar vak1* 
verilmiştir. O tarihten sonra bu araba" 
ları yaptırmıyan seyyar sebze ve me1· 
vacılar satıştan menedileceklerdir. 

Ankara belediyesi bu karariyle, fC • 
birde sebze ve meyvaların pahalı oldLI' 

ğu w;;-~:;-mal s~~tıracak tedbir 
lerle değiştirmek ve pazar yerleri il• 
bu gayeye varmak yolundaki thüküınt:C 
kararından azami faydalanmak an:ıı • 
sundadır. Evelt pazar yerleri mahdllc 
olduğundan ve sonra pazar yerlerin • 
den satın alınacak eşyanın eve kadtJ 
nakledilmesi güç ve pahalı olduğun • 
dan, bilhassa ev kadınları, seyyar sJtJ' 

cılardan alış verişi tercih etmektedir
ler. Ucuzluğu temin edecek en esaslı 
tedbir, satıcı ile alıcıyı, mutavassıtlat
dan kurtararak doğrudan doğru)" 
karşlaştırmak olduğuna göre, aeyytl 
satıcılardan bu yolda da faydalanma~ 
yeni karar sayesinde mümkün ola~ 
tır. 

Seyyar satıcılığın ruhsatiye alın'' 
rak, seyyar bir ufak baraka denece~ 
kadar muntazam bir araba içinde ya• 
pılması, bu işe, bir meslek mahiyet .,, 
hususiyeti verecektir. Bugüne ka~ 
çok zaman köyde işinin az olduğu .,a• 
kitlerde şehre gelerek az bir zaınaO 
için bu işi yapan ve tekrar köyüne d&' 
nen satcı, bu suretle, iş hacmi genir 
letilmiş, teşkilatlanmış bir mesıeii11 

unsuru haline gelecektir. Böylelikle 
bazı müşterileri olacağından, bir mal' 
normal kazançtan fazlaya satmak iıct' 
miyecek ve arabalar üzerinde etiket• 
ler de bulunduğundan buna imkan dl 
bulamıyacaktır. Çapa ortaokulundan Seniha, Galatasa

ray lisesinden E. Mahmut, Galatasay 
lisesinden 1. Safer, Adana erkek lise
sinden İbrahim Halis, Sarıkamış orta 
okulundan A. Cevat, Antalya lisesin
den Nusret, Sivas öğretmen okulundan 
Numan, Edirne kız öğretmen okulun
dan Vasfi, Konya kız öğretmen oku
lundan Nuriye, Nazim ortaokulundan 
Faik, Samsun ortaokulundan Marziye, 
Taksim ortaokulundan M. Emin, Zon
guldak ortaokulundan, Selçuk, Bal~ke
sir lisesinden Hamit, Diyarbakır lıse
sinden Kazım, İstanbul kız lisesinden 
Handan, Kabataş lisesinden Arif, Kas
tamonu lisesinden M. Şükrü, Adapa
zarı ortaokulundan Saim, Akşehir or
taokuldan Semiha, Ankara biı inci or
taokuldan Meliha, Aydın ortaokuldan 
H. Fahri, Edirne ortaokuldan Hamdi, 
Erzurum ortaokuldan Osman, 'Gazios
manpaşa ortaokuldan Mihriban, İne
göl ortaokuldan A. Refik, Maraş orta
okuldan A. Avni, Mardin ortaokuldan 
Ziya, Mersin ortaokuldan Rasim, Muğ
la ortaokuldan Tahir, Elazığ ortaokul
dan Hurşit, Samsun lisesinden A. Rü
fai, Konya kız öğretmen okulundan 
Fakihe, Süleymaniye ortaokuldan 
Fatma, Adapazarı ortaokuldan M. Re
cai, Bolu ortaokuldan Nami, Üsküdar 
ikinci ortaokuldan Feride, Bartın or
taokuldan Rahmi, Uşak ortaokuldan 
Nafi, Galatasaray liıesinden Şevket, 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Sabit satıcıya göre vergi muafiyet
lerine sahip olan seyyar satıcı, bu art
balar sayesinde temiz ve iyi muhaf ... 
edilmiş malı satmakta ana caddeler 

Giizcl kadın _ ideal kadın sası batında ıözleımitlerse ne ra -
rip ne bele·diye reisi nikah kıyma-

Meraklı bir muharrir 200.000 be-
karın kapısını çalrnıt: 

- Size göre ideal kadın kimdir, 
diye sormut. Ve bqlamıı saymıya: 

- Marlen Ditrih size varsa o-
nunla evlenir misiniz ? 

- Crete Garbo ile evlenmiye ra
zi olur musunuz ? 

Ve sinema perdesinde, gaze
telerde, güzellik mü~larında 
me§hur olmut ne kadar isim varsa, 
&1ralamıı. 

Muharrir cevapları sıraya koy
mu§, vücude getirdiği anket cidden 
dikkate şayan ve o nisbette süpriz
lidir. 

Ankete cevap verenlerin yüzde 
sekseni §U tip üzerinde ittifak et
mi§lerdir : Açık kumral renkte, 
pek uzun boylu değil, siyah ıözlü, 

tatlı sesli ... Yüzde yirmiıine gelin
ce, tip tamamen değiıiyor : 

Papatya renkte sarı saçlı, iri ma
vi gözlü, son derece kırmızı ve et
li dudaklı, boy ortadan ziyade uzu
na yakın ... 

Fakat yine ce,)'ap verenlerin bü
yük bir ekseriyeti, ıu methur isim
lerden hiç biriyle evlenmiye yanat
manuılar, verdikleri cevap töyle 

hülasa edilebilir : 
- Doğru .. Bunlar güzel, belki de 

çok güzel kadınlardır .. Fakat hiç
biri ideal zevce olamazlar. 

Bekarların son cümlesi şu : 
-Evlenmek için aık lazımdır. 

Bu ıaydıklarıruz yalnız sevilirler; 
o kadar .... 

Bulutlu k'1fa ile 

evlenme kararı 

Gene Amerika. .. 
Dünyada hangi garip İş olurda 

albndan Amerika çıkmaz. Hiç kim
senin aklına gelmiyen, yahut gelen 
fakat aöylenmiyecek kadar basit 
olan itleri onlar bazan dehşetli 
hadiseler haline getirirler ve koca 
bir kılanın yÜz binlerce gazetesi 
günlerce bundan bahseder. 

" Kırıstof Kolomb'un yumur -
tası ,, bile Amer&kahdır1 

Amerika'da bir Tekaaı devleti 
vardır. Son günlerde Tekıaslılar 

yeni bir nizam kabul etmiıler: ev
lenecek kadın ve erkeği eyice bir 
muayeneden g~irmek .. Bu, dün -
yanın her tarafında vardır. Cemi
yetin sağlığı, yetişecek neslin gür
büzlüğü ve sari haatahkların ya -
yılmaması için her devlet bunu bir 
tedbir olarak kabul etmiıtir. Fa -
kat T ekıaslılar'ın muayenesi bu 
husuıu temin için değildir. Onlar, 
hayatlarını birleıtireıı çiftlerin a -
kıllarını muayene etmeie batla -
mıttır. 

Aklı olan evlenir mi ? demeyin. 
Evliler danlır. Amerikalılar bil -
hassa §U nokta üzerinde duruyor -
lar: evlenmiye karar veren çift
ler karar anında ayık mı idiler ? 
yoksa dumanlı kafa ile mi bu mü
him kararı verdiler ? 

Eğer evlenecek çiftler içki ma -

ya yanaımıyormuş. 
Bu ite ne buyururaunuz ? Bi .. -

de de tatbik edilebilir mi ? 

llir Wyy'1re11in ismi 

Fransızların bugünlerde Okya
nus'u aıması dolayısiyle yeniden 
telgraf haberlel'İne mevzu olan meı
hur bir tayyareleri vardır: "Lieu
tenant de Vaiueau Pariı" ismini 
taııyan bu tayyareden, ajanı bül
tenleri, yazdığımız tekilde aynen 
bahsediyor, bazı telgraflarda da, -
mütercimin değiıtiğine delalet ola
cak - "Bahriye Kolağası Pariı'' di
ye yazılıyor. Hatti. bir telgrafta 
tayyareye ismini vermiı olan bu 
fransız ıubayı, tayyarenin pilotu 'ek
linde gösterilmiıtir. 

Ordumuzda kolağası diye bir 
rütbe bulunmadığı için rütbenin bu 
tekilde tercüme edilmesine mi hay
ret etmeli, yoksa tayyare isminin 
onu idare eden pilota ait ıanılma11-
no mı? 

Fakat tercümenin bu neviden tu
haf cilvelerine, gazete ıütunlannı 

dikkatle gözden geçirenler hemen 
her eün rastlarlar. 

hariç, her tarafa girip çıkmak; ıeyril• 
seferi güçleştirmemek şartiyle soka) 
başlarında durmak gibi tedbirJerl• 
bol satış yapabileceğinden az kazan" 
kanaat edebilecektir. Fiyatlar, beledi• 
ye tarafından tespit ve kontrol edile' 

ceğinden, alakalılar bu tespit işindCl 
kendilerince malUm olan bu faktörlt:f 

göz önünde tutacaklardır. 
Böylelikle pazarlıksız satış, Ank~ 

belediyesinin almış olduğu bir karat 
la. seyyar satışa da teşmil edilmekti" 
dir. 

Yozgat vali konağının 
temeli atıldı 

. Yozgat : 28 a. a. - Müteahhide J<ır~ 
iki bin liraya ihale edilmiş olan "'. 
konağının temeli merasimle atıl~.•tel 
tır. Bu münasebetle vali Feyzi ~.ıı~ • 
söylediği nutukta, cümhuriyet hıt;~ 
metinin memleketin imarı yolu~ .,t 
büyük faaliyetini tebarüz ettirıtı1f tt 
halkın büyük Önder Atatiirk'e k~J· 
olan içten bağlılıgına tercüman 
muştur. 
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İ DIŞ POLİTİKA 1 • ................ ..................................... 
Harp ve sulh meseleleri 

ve lngiltere 
.. Çok defa tekrar edilmiş bir söz -

dur: 

d - 1914 senesinde, deniliyor, harp 
• <ı sulh da lnr;ilterc'nin elindeydi. E
ger lngilt<.-rc Avrupa harbına karşı 
tnltip cd w • • • ı ak . eccgı sıyasetı vazıh o ar 
ızah etmiş olsaydı, büyük harp çık -
rnazdı. 

DONYA HABERLERİ 
..111111111111111111111111111111111111111~ 1 

~ Köylü için ~ TÜRKİYE - -
BASINll 

Yabancı memleketlerdeki almanlar 

Ştütgart'ta bir kongre açıldı 

B. Dahiliye Nazırı 
Mühim bir nutuk 

Frik 
söyledi 

Bir tayyare filosu 
sisyüzünden 

kayalara ~arpll 

6 kişi öldü! 

- -- --
ilôvemiz ---------- Y·URD --------

--------
Nüfus işi devlet 

meselesi olmalıdır 

-- KURUN'da B. Asım Us bu baş -
: lakla yazdıgı ba§ya:ıısında ezcümle 
: demektedir i: 

: - "Almanya' da kısa bir SC) ahat ya· 
: Ulus, cumartesi günü çıkaı·- : parak bu defa avdet eden bir dostum 
: dığı ilôveleri on be§ günde : bu memleketin nufus siyaseti hakkın

Bern. 28. a. a. - Dün öğleden sonra : bir defa YURD namı altında - da bir takrm muşahedelcrinden bah-
beş tayyareden mürekkep bir tarassut _ köy mevz.uuna tahsis edecek- setti: 
filosu Lugano'ya gitmek üzere Du - : tir. YURD ilôuemiz. bütün _ Almanlar bır taraftan kendile-
p endorz kampından hareket etmiştir. : köylüyü alôkadar edecek - rini besliyecck toprak arıyorlar, bir 

B 
r . ıs a a _ B Rudolf Hes, bugün öğle üzeri, Stuttgart'da " ya- Şviz dağlarında sis yüzünden tay - : mevzuları havi olacaktır. _ 

er ın. ' . . . yarelerin dördü kayalara çarparak ye- _- Bu suretle Yurd'u oku"an se- : taraft n da topraksızlıktan beslemek -
bancı memleketlerdeki Almanlar'' kon.gresini açm_ıf_tır. , . " t k··ı•t kt"kl . 1 ""f 

O h 1 B F k b d"" Ü .• Tayyarelerden üçünün - hirli de yurdunun bütün is- - c muş u a çc ı en aman nu usu -

1 
Büyük harbın nasıl baıladığını bi

:ıe~, bu aö:dcrin manasını anlarlar: 
• ~Yuk harba tekaddüm eden seneler 
•çınde Avrupa devletleri iki zümreye 
ayrdnıışlardı. Bir taraftan Almanya, 
Avusturya ve ltalya ittifakı vardı. Dirr. taraftan da Fransa Rusya ittifakı. 

Kongrede Alman hükumetini temsıl eden a ı ıye nazırı . rı ' ır re uşm ştur. - tırmak . . b" tü ı- 1 
6 kişiden ibaret olan miırettebatı öl - :_ teklerini, köylünün bütün : nu ar ıçın ın r u çare ere 

nutuk So··yl"ıyerek yabancı memleketleı-deki Almanlar teıkilatının hede - ba 1 r,, 
müştür. Üçüncü tayyarede bulunan _ mevz.ularını görmÜf ve onlar- _ şvuruyor a · 

ngıltere'de on senedenberi Franaa ve 
~di .~eden beri de Rusya ile bir ta-

m •tilaflar imza etmit olmakla bera
ber, Franaa'yı müdafaa için sarih te
lbluide airmiı detildi. Avrupa' da bir 
h_, çıktığı takdirde Almanya'mn •e 
.\._.sturya'mn birlikte yiiriiyecelderi 
~b. Fakat bu kombinezon 
IÇİade ltaıya'mn vaziyeti sarih detil • 
di. Fransa ve Rusya'da berber harp 

~erdi. Bu kombinezon içi~~ de 
-.Ulere'nin vaziyeti sarih deiildi. 

.\zçolc bugünkü Çekoslovakya me
leleaiae benziyen Sırbistan - Avustur
n İhtilafı 1914 senesi yazında çıktı. 
""-stııarya veliahdinin katli gününden 
-..... hatladığı ıüne kadar bir taraf
'- Ahnany ve Avusturya'yı, cliier .__,tan ela Rusya ve Franaa'yı met· 
hl eden mesele lnıiltereydi. Bütün 
Clevletıer sulhun mubafuaamda itti -
~ et-! ·· ·· .. lardı Buıünkü ...... , gorunuyor · 
~.fakat sulhun korunmasın~ her -
-ua&n kendine aöre bir aoktai naazn ...... : 

l - lngiltere, Rusyaya itidal ta•Iİ
~cle bııalııanmak için f ranaa'yı aakıt
-IJ'orcha.. 

~ - lngiltere, Avusturya'ya itidal 
._..Yeainde bulunmak için A11111111ya-
h '1kıtbnyordu. 

3 - Almanya sulhun mubafazuı
lll, lnailtere'nin Avrupa itlerine ka
~aeatnun ilanmda ıörüyor ve 
1..o.a.._,d. o yolda tefebbüste bulunu,_.., 
ı 4 - Fransa sulhan muhafazaum, 
lltiltere•IÜn A.napa itlsine brlp -
~ İllmnda priiyar ye Londra 
~ o yolda tıefehlMiste bulunu -

.. 1 - İ...Ut_.., ne A.....,. ......... 
~~ ec1ece·· • frama'p, ne de 
lıitar.f 1uıı .. : A)manya'ya •idedi
htdıa, 

~Ya, lnailt.,.'nin hitarafhiı -
111, F...._ da müdahalelİnİ temin et -

~. i?n ııairqırlarken. lnsiltere • ~ 
iki tarafa karp teahhiide prlf-

~ bçnurken, Avrupa harbı bat
-.... Blllftun üzerine Belçika'nm iıtili· 
.... 1-hane ederek lnsiltere de Ahnan
n IJenine barba •rcfi. Hakikat f'I· 
...... lci Belçika isti: edilmele de lnsil
............. airecıekti. Çünkü F ...... '. 
:.. "-iliibiyetine •e A~pa'~ al -

heıeınonyuı altına ıırm-ane ra
a:ı ol~dı. 
L-- lıte lngiltere'nin 1914 yazında~ 
~ ınesuliyetinden bahsedenlerin 
~tlan budur. Filhaki1ca eğer in-

lere, 1914 senesi yazında A)ınDya
;:: istecliii aibi, bitaraf kalaeaiım i . 

1 
• ~I olsayclı, Fransa ve Rusya 

e.ili1ec:e1c1er ve Almanya ile Avus
~ bürilc aiyui zafer kazalllDll o
~ch. Diler taraftan franaa'nm 
::.~ii aihi, Sırbistan yijziinden çıka
~ ......,-. aireceiini bilclirmit olsaydı, 
~Ja" AYUsturya seriliyecelder 
~ Ruıya " Fransa'ya teYecciih 
~ ol.cakb. lnail~. ne ~· ne de 

•et- tarafa kartı teahhude pn•ınek -
::ı luıçn.dıiı içindir ki harp .çdmnıı -

._ a"rio Çekoslovakya etrafında çı
.__. ihtiW, 1914 yazında S...W•tan et
·•llldan çıkan ihtiWa benziyor. On -
a.. •J'llı teldlcle sıralanmsılardlrı Ras
h •• Frama müttefiktirler· Ve 1914 
........ Slrbiıtan'ı )uwumlY• ... de
rece --...... bu .. de Çekıollovak-n• ' sun . 
L" 11 lllıİİdafaa etmiye O dereC8 Ullll -
.,,.... IÖriiııüyorlar. AvuaturJa'JI ilhak 
'den Alm.nya da o uman A.uıtar -..... . 
.. ~ lba bir cüzünü teılôl eden Macans-
t.._ .,. mü..U.. ittihlan USYll olu I· 
...,. ile .... ..... yiiriimektıMlir· 8a 
~ezon içinde lqiltere'nin rolü 
-.U..? 

1- Almanya lqiltere'nin ~ 
.\..,_.,_ itlerine lcarqmanwsm• teaune 
~17or. Tahmin ediyor ki laıilt_.. 
~zlıjını ilin edecek oluna. Fran
" •e So~ Ruıya çekiiec:elderclir. 
1 2 - Fransa, ıulhun koralllll811D1 
"liltete'nin bu mesele baklandaki 

talan alikannı ilin etmesinde sör-
~ .. 

3 - lnaDtere ise, ,..._ ..... 
~7'e al•ba.• oldalaa• WI: 
~ 1914 ....... yapbiı .... 
p-.i ~ a.u..-.. diler tal'llftan -

1 e itidal ta•siye em.ııakı.dir· 
tllailtere tan1mUn orta AvraP& 

fini fU suretle tarif etmiıtir : iki kişi ağır surette yaralanmıştır. : la daha yakından irtibat te•is : Bununla beraber alınanlar nasyonal 
Teıkiliitın hedefi •---------·------- : etmelı imkanlarını elde et- : sosyalist partisi nüfusu arbnnak için 

"Bu tetkilatın hedefi, bütün alman-

1
. h b 

1 
• 

1 
: mİf olacaktır. : yeni yeni tedbir almaktadır .. Alman • 

lar arasında tesanüt hissini ve alman spanya ar ının ayya,re zayıa 1 = = ya'da çocuk dütürmek en büyük cina-
nasyonal _ sosyaliıt olmaktan duyduk- : y LJ R D E yellerden sayılıyor. Çocuk dütürmiye 
ları ıerefi yükseltmek ve diğer millet- : : vasıta olan doktorlar en ain' cezalara 

1 1 d m derek Alman 938 ı d f k• 1 405 - il • • b Ul oku : çarpılıyor. Bunların ellerinden diplo -
lyear :a~is~:1h~z::t ~yı:mektir.,, - yı ın a ran ıst er :_- ivemızı ütün ua - = maları alınarak bir daha bütün hayat-

yucularımıza her ilive- -
B. Frik, nutkunda üçüncü Rayh'ın 1 87 d - : lan müddetince sanat ic:rumdan men-

be• sene içinde elde ettiği baprılar• Cümhuriyetci er tayyare üşürmüş 5 mizde 01dutu ıibi paraa•z : olunuyor. 
:s b . - dagw ıtacaiız. - B bir ual li aaymıf ve bilhassa Anflus'u te arı.iz : : arada hatıra ı ae yor: 

- - Almanlar deli mı' dirler ki bir taraftan 
ettirmiştir. d k ı - Y U R D -

Bundan sonra, yabancı memleket- Ebre' e bu·· yu·· çarpı Qma ar 5 § arazi darhtı yüzünden mevcut nüfus 
lerdeki alınanlar tetkilitı fefi B. Boh- Y : : kesafeti baflanncla bir beli gibi görü-
le ıöz almıt ve artık yabancı olmıyan E 60.000 nüsha basıla- E nürelm diger taraftan meTcut nüfua-

avusturyalıları selamladıktan sonra, oluyor, aark Cephesi sakin ! : cak ve Türkiye'nin en : larını arbrmak için türlü turlü tedbir-
"nasyonal _ soayaliıt olmıyan almanla- y : çok basılan ve dağıtılan E ler alıyorlar? 
rın kendilerini bu suretle cermanizm- E : Bu aualin cevabı açıktır: Almanlar 
den tecrit eylediklerini., tebarüz et- Yalana, 28 a.a. - Geçen 1 ikincikinundan 26 ajuıtoı 1938 ta- : bir gazetesi olacakbr. E mevcut nüfus keaafetlerine rajmen 
tirmiş ve nihayet, bir çok defa casus- rihine kadar Franki.tlerin 405, cumhuriyetçilerin 87 tayyaresi : • : gene ıiddetli bir nüfus siyueti takip 
luk isnadiyle karşılaşan yabancı mem- dütürülmüıtür. 1937 aenesi zarfında cumhuriyetçiler ancak 239 : : ediyorlar. Çünkü Almanya'nın mü -
leketlerdeki alınanlar teşkilitmı bu dütman tayyaresi dütürebilmitlerdi. 5 YURD'dan,gaaetemi~e bera- : aadını ancak kuvet ile elde edebilece. 
isnatlara karşı müdafaa eylemiştir. = her ilaue olarak olıayucula- = ğini bir milletin en mühiın lm•et 

Frankialer ıeçen aylar zar- ------------- : rımı.aa teuR •ffiiim~ mile- : kaynağı da milli nüfus olduiuna, mil-

lktısat Vekili geldi 
lzmir fuvarının açılışmda bulun -

duktan ıonra lstanbul'a giden lktı -
sat Vekili B. Şakir Kesebir dün sa
bahki trenle ,ehrimize dönmiif ve ve
kilet erkanı tarafından kartılanmıt -
tır. 

İngiliz iıcilericle 40 saatlik 
llaflı istiyorl11 

Londra : 28. a.a. - Bugün Tra~.al
gar Skuarda toplanan binlerce tredun
yoncu, eylülde Blakpul'da topl~
,..,,,, lrnnar~fl,. kırk •utatlik h~fta ıç_ın 
ve yevmiyelerin umumı aurette faz.la-
laıtmlmau için iırar edilmesini •• 
faal ve genit bir propapnda yapılma-
ımı kM'arlattınmttn'• 

meselesine kartı tikip edilecek siyue
tin tek bir izahı, bafvekil Çmııberleyp 
tarafından 24 mart tarihindeki beya • 
nattan ibarettir, Batvekil bu meaele 
bakJunda chmittir ki: 

- lnsiltere miinbwraD Çekoalo -
vakya'yı müdafaa etmek için A•
rupa barbına siremez. Fakat bu 

.. dm bir barp çık•cak olana. bu =- kart• ..... bir hareke~ ~b ti
kip edecetini de bqünden bildirema-

Aradan seçen aylar sarfmda ~ 
koalonk ............ pttikçe claha had ... 
safhaya sircliti halde l~t_.'~ ba 
...... ıe hakkındaki aiyaseti deiifme -
miftir. Bu arada lqiltere Lord Ran
aiman'ı Pras'a padermelde ~ 
yakya'ya kartı yalan a)lkasmı pster-
miıtir. Fakat maliye •ekili Sir Con 
Simon tarafından ... ıki sün ~yle
nen nutuktan da anlaıılacaiı u.ere, 
1 iltere'nin 24 .-rtla ıiyueti ne iae, 
.:.. de odur. Yai lqiltere, Çek_. 
lonkya ihtiWımn ıulb yoluyla balle
lilawıini iıtİJ'OI'· Fakat ihtilaf aalh yo
luyla ha)ledilma ele bir harp çıkana. 
ne yapacaimı busün aöyliy~ ' • 

Ancak 1914 harhında lnsiltere ~ 
takip ettiii aiy ... te bakarak bqün 
çıkacak olan bir barba ~ da ...... 
lııir siyaset takip edeceiini anlanwk 
_. •iiJdir· lqiltere 1914 barbma 

Ayrapa'da Wr allmn bes.~~u~ 
tııuruım..ına mani~.-~ 
Bn.ün ele lqilten ıçıa aynı .d~unce 
-- ..,.....ıa ingiliz haricı1e ... yarclır. O 1_.-:ı , • 

kili. Sir Ednrd Grey, ...... tere~ 
1914 harlNna iıtirilcinin aebepl~m, 
3 ajustoıta A•- ~"!~. aoy
lediii natulcl" .c;vle ızah etm1'ti. 

_ lqiltere salhu mahafaaya ça-
bttl• M...affM olamadı. Ham '-•!- · 

br. lntrilten ita ha"'- kartı bita 
:; kalabilir mi? lstirak ~~ 

esilebilir. S.lt-.ib esasea ıati • ,...... , .. 
framtbr. Sark AlmımYa nm na-= :lbna ıPrecektir. Böyle bir netice-

• lnsilta'e ,... ünparatorluk menfa
nıntl • L-'--"'dan tehlikesi açıkbr. in
• erı ........ -- _..ı..:b'li ·1 
si)tere buna muvafakat - ı r mı 

al• · ---L llYftt •amanda menfi 
Busu•~ • 
olan ceYallm• da •ermektir. 

Sir Edvard GreTin bu sözleri ha -
tır1anacak olursa. aynı sual ka"ıunda 
.. ..- olart 1'qln1cü iqillz devlet 
~~ ha saale nud Wr eeYtlP 
,.. .. eeelrlwlni ..._.lr zor ol_.. P • ...... 

fında birçok tayyare kaybetmit- Ha rb 1 kanun = tar J11ınJa lıalanlar. C.H.P. = Jeti lcuvetlendiren ailiahlann .. tesirli-
lerdir: Temmuzda Frankiıtlerin : rtin ltöyliiyc armaianı olarak, : ai aene kendi nüfusu bulumhajama lai-
90 tayyare ziyan etmelerine mu- harı·c·ı etmek = bütün lıtualara, nalıiyc mer- = liyorlar. 

d
• : lre~erine, lıöylerw. lıöylerle : ... __ , __ ~ --•-L-~--=-de .L.JC.-. L!-

kabil cumhuriyetçiler 18 ır. - k d alGltad 1ı1ı-1 - -- ma111-uuu.. -...-.. ..... 

d F k. tl 93 : ya ın an ar tep a - : nüfuı sa-• an--•- -"L....Lan'-..-
26 aguatoea ka ar ran 15 er • E lerw, •ene meccanen daiıtı- E ~--- ~ ~ ,,. ..... _.. 

Cümhuriyetçiler 18 tayyare kaybet - B. Hul devletlere on = loıcalıtır. = IOlll'll baflamqbr. Onan için IOD ..... 
: : zarfında memleketimizin nüfuı hare -- -§ y u R D § keti muanen bir rakam ile ifade ede-
- - meyiz. Ancak ıuna kanüz ki betka - -- - ınmdelcetlerde nüfus miktan böyle 
: llivemizin ilk sayıaı 3 ey- : 

sene evel verdikleri 
sözü hatırlattı 

mişlerdir. . 
Frankistler en çok avcı tayyareıı 

kaybetmitlerdir. Bu tayyarelerin dört 

te üçü hava muharebeleri can•~· 
diğerleri hava mitralyözleriyle dil -

ıürillmüttür. 

: lül cumarteai günü n-re· : ikiıer, üçer misli artbiı devre zarfın. 
Vaşington. 28 a. a. - Hariciye Na- - -s - da T!!..t.! ' • • üfu' ---- dilecektir - unuye nm umumı n • ~ 

zm B. Hul, Briyan - Kellog paktının : = mııhr. Belki de dnamb surette huici 
imzasının onuncu yıldönümünden is - E E gaileler ile u~ eski idareler za-CümhuriyeıçUerin dünkü 

tebliği 
tifade ederek paktı imza eden devlet- : YA K 1 N DA - · : manında nüfus meaeleıine ula ehemi-
lere harbi kanun harici addetmek hu- : E yet verilmemek neticesi olarak türk 

:o ........ ı.,M '.l~ ..... o.. - U..ı=ıi bir teb· ıouE.ıında yaptıktan" rumi. ve a\eni ,. E Diğer tetebbüalerimizle E nüfusa elrsilmittir. Ba ~ aömö-
lijde blldirildiiine ıöre &trauada· yemini batırlatmıttır. : ......_ haklrın- 5 _.. ........_ ........... edilir ld 

•41e CUmburiyetçU.r ileri--- B. Hul, paktı ima eden mlJletlerf i ! ..tik Wzim :-t- "9 ..,_ ..:-......:-: L.L. 
re ..__.L.._ -~ı- • ve bu meyanda AJmmya'yı. ttaıya"71 5 da etraflı malaa.t .,,... _,,, _ _. 
Cutaera " C-.r--:-r• :r- ve Japorıya'yr dkrederek demlttir 1d: : 5 deTlet ımselesi olank ele .a-k •-
maktadırlar. Cilmbunyet lnıvYet1eri .. HilkGmetler .. milletlerin teah - : Tereeejis. : ....., aelmiftir. lıte ,.akardaki izahab 
Kabeza del Buey'i~ prk • ı~i~ hüt ve mewllyetlerlyle ali.kadar ol- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr bu mühim noktayı tebarüz ettirmit ol-
Sierra del Torozo yi zaptetmıılerdır. mamala hakları yoktur. Çünkü gerek l d R • mak için veriyoruz. 
.. , __ ..ı n mınıal«uında 1'0Siye& her phsın, ge~ek.e her mill~tin ~·ya- or unsıman 

n muue tında kıymetlı olan her teyın hıma - 1 
Madrid : 28. a. a. - Eatramadure yesi on sene evvel resmen yapılan ye- temas arına 

çephetinde Cümhuriyetçiler, temmm: minlerin tutulup tutulmamasına bağ • 
ayında Frarıkiıtlerin eline geçen Zu- lıdır." devam ediyor 
jar mıntakumda çevirme manevrele -
rine devam etmektedir. Kastuera'nm 
timali&ıde cümhuriyetçi kolları, Kam· 
panario, Piedra ve &krita köyleri ö
nilrıdeki mevzileri elde eylemiıtir. 
Şarkta iae cUmburiyetçi kollan, Si -
erra 1u Kabaraa'ı ve Kabeı:a de Bu -
ey'in garp - timalinde Eltorozo•yu al
dıktan aorıra, Zara Kapılla'yı ve Pe • 
nalsordo'yu geçerek ileri hareketle • 
ri11e devam eylemektedir. 

Almaden mıntakumda muharebe, 
hük\Unetçilerin lehine inkipf etmek
te ve Frankistler bozgun halinde kaç• 
maktadırlar. 

Ebre cepheıinde büyük 
bir çarpııma 

Ebre cephesi : 28. a. a. - Havas mu
habiri bildiriyor : 

Resmi teblijde Ebre cepbC9indeki 
muharebelere kıaa bir kaç cümle ile 
ıpret edilmektedir. Buna raiJnen bu 
mmtakadaki yeni çarpıpnalar btıyük 
bir fiddetle dev~ etmektedir. Hare
kat öyle bir aafhaya gelmiıtir ki bu 
seferki hUcumlara. gerek muharebeye 
giren askerlerin mikdarı tayyare ve 
topçu bombardımanlarınm tfddetl ba· 
kımından bu harbin en büyük çupıı
maaıdır denebilir. Franklıtler, yavaı 

bir surette fakat daimi surette Uerle

İtalyan • Fransız 
hududunda 

f ransıı ıiftllkleri 
Nis, 28 a.a. - Öğrenildiğine göre, 

İtalyan makamları cumartKi günü 
deniz alpları hududunda küçük bir 
nahiye olan tzola'nm mildürüne, ltal
ya'da Sastiyon ovumcla bulunan frarı 
sız emlak sahiplerinin hududun öbür 
tarafındaki toprak ve çiftliklerini 48 
saat zarfında' kayıtsız ve prtsız terk
etmelerl lizım geldigini haber ver· 
mi,lerdlr. 

Ziraat~ilere e17alarını naldetmele -
ri, hayvanlarına yer bulmaları ve mab 
sulltı toplamaları için bir ay mühlet 
verilmittir. Aksi takdirde askeri ma
kamlar, bu mıntakayı iıgal edecek
lerdir. 

Deniz alptarı valisi keyfiyeti h6kU
mete bildirmiıtir. Bu hldise, halk a
rumda büyük bir heyecan uyandır
ml!tır. 

Dün hôdiae çıkmadı 
mektedir. Sierra de Parıdola'da aÇtık- Nis, 28 a.a. - lzola'da bugün ıüki
ları .ı~ik, dilrıkü çarpı~. ao~~ - net büküm sürmüttür. ŞutiyOll vidi
da bır kılometreden fula buyumüıtur. sinde yeri bulunan frarısız mülk aabip 
Muharebeye, bu aababtanberi de de - leri i1e İtalyan uked makamları ara
vam olunmaktadır. sırıda biç bir hadise olmamıftır· is

Şark cepheıı ıalcin geçiyor 

Madrid : 28. a, a. - §ark cephesin
de ıükt\n hüküm aUrmektedir. Bunun 
ıebebl de hllkOmetçllerin Eatramadu
re'dekl ve Ebre'rıln cenubundald hare
katıdır. Bu hareklt, Frarıkiatlerln Vi· 
ver'den Sagonte'ye kadar olan CUm -
buriyetçi müdafaa battmı almalı ia -
tihdaf edeo tuyikini dUl'dunnuftur. 

Artana balceainde Slerra ır.padM 
eteklerinde Mulea'ia prtnnda dÜflD&·ı 
nm Ud hOcmaa tıılbblilU fiddetle 
püüilrtWaailf* 

timlakin istenerek kabulü hakkındaki 
mühlet yarın bitecektir. Bu ana kadar 
hiç kimae istimllki kabul ettitini bil
dirmemiıtir. lzola halkı, dün dahiliye 
nazırına hitaben bir proteeto imzala
mıt ve hükUmetin mUzaharetinl talep 
eylemittir. 

111111111111111111111 ııı ııı 1111 ıııı u111111111111111 

Tayyare, bu.Un ,.,.,.,, oa
lan demelııir. Çiiniü ,,,,,,,,._ 
lan lıoraııım ifinft, ıana
renin rolii haı roUiir. 

TORK HAVA KURUMU 
ıı ıı ııı ııııı ıı ıııııııı 111111111111111111111111111111 

Praa, 28 a.L - Diln öğleden biraz 
sonra Lord Rünsiman, B. Beneı ile 
g<SrüpıUftUr. 
BuıUrı aaat ı 7 de Lord Rfinaiman 

ve B. Henlayn, Prena Hobenlohe'nin 
Rotenbana ptoaunda ikinci bir gö -
rilpıe yapmıtlardır. 

MalOm oldufu üzere Lord ve Leydi 
Rürıslmarı, yanlarında BB. Gvatkin 
ve Peto oldulu halde, hafta tatilini 
geçirmek Usere dünden itibaren Tip
liç ,atoaunda Prenı Aldringen'in mi
safiri bulunmaktadır. Bu aabah, pren
ıin av köpüne gitmiılerdir. Öğle ü
zeri, yeniden ptoya döndükleri ı:a -
man Lord Rürısiman, Tipliç'in Hen
layn'ci belediye reisini ve daha sonra 
alman endüstriyeli Fredrik Şiıt'i ka
bul etmittir. Saat 15 de B. Gvatkin, 
Rotenhana'a Prenı Hohenlohe'nin p
toauna gitmittir. Şimali Bohemya'da 
teftitte bulunan BB. Henlayn ve 
Kunt da orada bulunnwkta idi. Saat 
17 de Lord Rilnsiman ile B. Peto da 
oraya gelmit ve Lord Rünaiman ile 
B. Henlayn derhal müzakerelere ba§
lamııtır. Bu müzakerelere BB. Kunt, 
Gvatkin ve Peto da lttir&k eylemiş-
tir. 

Filistin'e bir polis müfrezesi 
gönderildi 

Londra. 28 a.a. - Filiatirı'deki polis 
aerviaini takviye etmek üzere 120 po
listed mürekkep bir müfreze geçen cu
martesi günt1 buradan hareket etmit
tlr. 

Afyon'un kurtuluş 

ylldönümü 
Af yon, 28 a.a. - Şehrimizin kurtu

luı bayramı buıUn. büyilk tezahüratla 
kutlamnıttır. Afyon, aabahtenberi bü
yük bayramın aeviııcl içinde yapmak
tadır. Bu glbel ydd&lUınil m6nuebe
tiyle Atattlrk'e ve bilyliklerimise hal
kın minnet ve tükran hisleriyle bağlı
lıbpaı teyit eden telgralar GCkilmit
tlr. 

Başvekilimiz dün 
şehrimizden geçti 

(Baıı 1. inci sayfada) 

ren bir haapibalde bulunulmuıtur. 
Batvekilimiz 19.50 de muhtelit tre· 

nin arkasına baglanan huıusi bir va
gonla ve gene "yanlarında Milll Müda
faa Vekili Kızım Özelp olduiu halde 
lstanbul'a hareket etmifler ve kendi
lerini karşıhyan zevat tarafından u
ğurlanmışlardır. Halk Bqvekili, çok 
samimt tezahürlerle ve alkıtlarla ugur
lamıttır. 
Dahilıye Vekili ve Parti Genel Sek

reteri B. Şükrü Kaya, Batvekilimize 
Gazi iıtuyonuna kadar refakat ettik
ten sonra §ehrimize dönmiııtür. 

Paris'ten Avrupa 
vaziyetine bakış 

(Başı 1. inci sayfada) 

lar. Bu prtlann nasıl tebellür edece
iini kestirmek timdiden imkin cbpn
da olan bir ittir. 

Umumi harptan tatmin edilmiye. 
rek •8Y• matlup olarak çıkan devlet
lerden birçoiu kendi emellerine erit
mek pyretini gece sündüz sarfederler 
bn, artık Avrupa'da, mutlak Wr sia
kWıan olabileceğine inaNMk laıW1 de
ğildir. Ancak modern teknik ile 
battan bata cibulı olan Awupa or -
clulanmn yapac:ajı tabripı. " onua 
doiuracaiı, politik, IOIJal q biJhu1a 
ekonomile neticelerin çok ~ ola
cağında herkes muttefiktir. Şa halde 
hiç bir kimse bu kadar alır bir maa
liyeti omuzlanna almak cesaretini 
kencliainde bulmayor. Vaziyet ba te -
kilde olunca yumraldann nlalmuma 
•e pyızlarm lırllıbın..m. raimen 
kimle harp c:iretini söıtennıiyor. Be
nim burada müphede ettiğim manza
ra budar. Hup ihtimalleri ....-t ol
mllkla ........... harpta ..... ...... 
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l İNÖNU HAVACILIK ŞEHRİNDEN RÖPORTAJLAR l ULUS 

------
Burada tek bir sene şu değişikliği yapmış : 

Pef rol yerini 
(adır bel ona 

elektriğe 
vermiştir 

G eçen sene, aynı ayın sonları
na dogru Türk Hava kuru

munun Inöniı yüksek yelken uçuş 
kampından gece ayrılırken son ha
tıram şu olmuştu: Beyaz çadır ve 
sarı renkli petrol lambası ... 

Aradan bir sene geçti. İnönü'nc 
gene bir gece yarısından sonra git
tim. İlk hatıram şu oldu: Beton ve 
elektrik ... 
Çadır ve petrol bir devir, beton ve 

elektrik başka bır devırdir. Bu ikı 
devir, iki merhaleyi temsil eder: 
Birisi kuruluş, dıgeri gayeye varış
tır. 

Bu gayeye varış, tı.irlü türlü hiı
viyetlcrle karşınıza çıkıyor: Beton 
ve elektrik, her şeye, bir yeniza -
manlar damgası vurmuştur. Kamp
tan dönerken, son hatıranız işte bu
dur. 

Kamptaki genç kızlardan bir grup 

T arihi İnönü istasyonunun ö

nünde geçen seneye kadar 
tren, giınde ancak bir defa dururdu. 
Kamp faaliyette oldugu müddet ı
çinde İnönü istasyonunun önünden 
gelip giden bütun trenler, burada 
durmakta, yolcular inmekte, yolcu
lar binmektedir. 

Ve iki aydanberi, bu yol üzerin
den gece geçenler, Ankara tarafı 
yolcular için sag, İstanbul tarafı 
yolcular için sol kola düşen ova par
!iiası üzerinde sayısız elektrik am
pülleri görerek, bunların ne olduğu
nu biribirlerine sormaktadırlar: 

"-Burada bir fabrika mı kurulu
yor? 
"- Yeni bir şehir mi inşa edili

yor? 

"- Burada askeri bir fırka mı 
var? 

Bunların hepsi, İnönü yüksek 
yelken uçuş kampının yalnız bir tek 
tarafını anlatmakta isabet göstermiş 
olan tahminlerdir: Burası bir fabri
kadır, türk göklerini koruyacak o
lan havacı nesli yapıyor. İnşı halin
de bir tesistir: Türk havacılık 
şehri kuruluyor ve nihayet askeri 
bir fırkadan hiç farkı yoktur: İca
bında milli müdafaa emrine hazırla
nan kız erkek bir hava fırkasıdır .. 

Bugünlerde Anadolu'nun, İnönü
ne benziyen sayısız ovalarından bi
rinde, gene trenlerden geçen yolcu
lar, buna benzer bir başka tesisin ne 
olduğunu biribirlerine sormaktadır
lar. Orası da böyle elektrik ışıkları 
içinde parlamakta ve orada da beton 
yapılara rastlanmaktadır : Karabük .. 

Bizim bindigimiz trende beraber 
yolculuk yaptığımız bir zat, hemen 
bu benzerliğe işaret etti: 

··-Trende giderken gözlerim hep 
böyle elektrik kümeleri arıyor. Çün
kü hepsinin altından hasretini çek-

tiğini yeni bir inşanın müjdesini 
alıyoruz." 

İnönü istasyonuna bizimle bera
ber sekiz on yolcu daha indi. Hep
sinin kampta biribirine benzemiyen 
ayrı ayrı işleri var. İstasyonda yol
cuları götürmek üzere bekliyen o-

Yazan: 

Cemal Kutay 
tobüse hepimiz doluyoruz. Gece sa
at ikiyi on geçiyor. 

Beyaz ışıklardan sonra sıra ile 
kırmızı renkli ışıklar göze çarpyor. 
"- Bunlar nedir, diye sordum. 

"- Bunlar, buradan geçecek tayya
relere ınişe mı.isait bir hava meyda
nnın bulunduğunu anlatan işaretler
dir. Sonra bizim enteresan uçuş, tec
rübe, rekor ve saire yapmak için ha
valanmış tayyarelerimiz "e planör
lerimiz vardır. Bunlar, sisli havalar
da veya gecenin ilerlemiş ~aatlerin
de inmek isterlerse meydanı ancak 
kolaylıkla bu işaretler sayesinde bu
labilirler .. " 

S erin, oldukça serin bir rüzgar 
yüzümüzü yalıyor ve trenin 

sıcak havasını emiyor gibi.. Kamp i
le istasyon arası otomobille on beş 
dekika kadar 1tÜr-ı..~.d.ir. Kaınpa. 

yaklaştığımız zaman, etrafı beyaz 
renge boyanmış kazıklarla tahdit e
dilmiş uçuş sahasının büyük kapı-

sında, bizi, gece nöbetçisi karşıladı 
ve yol verdi. Bir yabancı, kampa ge
celeyin giremez. Buraya, daha gi
rerken askeri bir nizamın hakim ol
clugunu anlıyorsunuz. 

Saat üçe yaklaştığı halde uyumak, 
hiç kimsenin hatırına gelmiyor. Bi
zimle beraber kampa iş için gelen
ler, alakalılarla konuşuyorlar ve 
yerlerine çekiliyorlar. İnsanın bura-
ya kamp ismini vermiye dili varmı
yor: Size İnönü'nü kolaylıkla nasıl 
tarif etmeli?.. Kilometrelerce uaz-

yan bir meydan, bir tarafta alabildi-
. gine yükselen bazı tarafları sert, çe
tin, insan ayağı değmemiş sivri ka
yalıklar, bazı yerleri uzun zamanın 
mücadele ede ede ihtiyarlat
tığı sıra dağlar, bir tarafta türk İs
tiklal tarihinin en şerefli mücadele
lerinin geçtiği vadiler ve ortada bu 
tabiat dekorunu, insan elinin güzel 
eserleriyle süsliyen modern bir şe
hir, binalar, biribirine muvazi bi-

nalar, sıra sıra beton bınalar, planör
ler, tayyareler, gene pliinörler, gene 
tayyareler ve hepsini aydınlatan bol 
ışık ... 

Bu; İnönü havacılık şehrinin ge
ce dekorudur. Kimseyi uyandırma
maya çalışarak, yavaş yavaş dolaştı· 
gımız kamplı arkadaş, boş yerlerin 
projelerini anlatıyor: 
"- Şurayı görüyor musunuz? O

raya 70 bin lira sarf ederek muazzam 
bir hangar yaptırıyoruz. Burada taş 
ve işçi ne kadar ucuz olduğunu dü
nürscniz bu yetmiş bin liranın 200 
planör alabilecek bir hangara kafi 
gclecegini anlarsınız. Planörlerimi
zin sayısı 200 e yaklaştı. 

Önümüzdeki sene, sayısı bugün
künün en aşagı bir misli olacak olan 
talebeye, tabii bu binalar kafi gelmi
yecektir. Bunlara muvazi olarak bi
nalar kurulacaktır. 

Ş u karşıdaki sivri tepeyi görü
yor musunuz? Biz oraya C 

tepcı:;i adını vermişizdir. Oraya bir 
yol yapacağız ve planörlerin kolay
lıkla gitmesini temin edeceğiz. Sa
bahleyin 4.5 da kalkan ve akşama ka
dar çalıf8n çocuklarımız için \)an-
yonun ne kadar lüzumlu olduğuma
lUm ... Bu sene güzel bir havuz yap
tık. Şimdi onu genişletiyoruz. Yani 
burada mimar planı, marangoz ren
desi, demirci örsü hiç eksik olmıya
cak. Hesaplarımızı ne kadar geniş 
tutarsak tutalım, gene her şey küçük 
ve az geliyor ... " 
Yarın sabah 4.5 da kalkmak la

zım ... Çünkü sabah saat 7 de Türk 
Hava kurumu başkam Çoruh mebu
su B. Fuat Bulca, Türkkuşu baş öğ
retmeni Atatürk kızı bayan Gökçen'
in idaresindeki tayyare ile kampa 
gelecek ... Bir gazetecinin Türk Ha
va kurumu başkanından daima öğre
neceği pek çok şeyler vardır. Zaten, 
sabah 4.5 da talebeyi uyandırmak i
çin çalınmaya başlayan kocaman ça· 
nın gürültüsünden uyumanın müm
kün olmadığını anlattılar. 

Havacılık şehrinin arkasını daya
dığı sıra dağlara doğru yaklaştıkça 
serin rüzgar artyor. Bu, İnönü'nün 
sihirli rüzgarıdır. Kos koca planör
leri, motörsüz, makinesiz, benzinsiz 

(Sonu 9. uncu sayfa.da) 
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Büyük zafer volunda ... 
Yazan: C eliıl Dincer 

.Ankara : 

Öğle Neşriyatı 

26 agustos 922 de başlayan büyük 
taarruzumuzun siklet merkezi bi
rinci ordu cephesinde idi. Bu ordu 
cephesindeki yarma mıntkasmdan ha
riç kalan diğer bütün mmtakalardaki 
düşman kuvvetleri angaje ve tesbit 
edilmiş bulunuyorlardı. Bu vazifeyi 
almış bulunan türk kıtaları o kadar 
meharet ve şiddetle hareket ve taar • 
ruza geçmişlerdi ki karşılarındaki 

kuvvetleri kendilerine bağlamakla kal 
mıyarak Üzerlerine, gerilerdeki düş -
man ihtiyatlarından bile kuvvet çek • 
mişlerdi [ karşı tarafın birinci Kor 
komutanı ve baş kumandan vekili ge· 
neral Trikupis, Afyon şimalindeki 
mevzilerde bulunan iki Tümen'in 
cephelerini dahi takviyeye lüzum gör
mÜ'ştü ]. 

doğru çekilmek isteyecek karşı taraf 
kıtalarının gerisini almak maksadiyle 
küçük köy umumi istikametinde ileri 
atılmıştı. 

14.30 Karışık 
neşriyatı - 14.50 Turk musıkisi ve 
şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Aksam Neşriyatı :. K cık 
~ ı8.30 arı-

ııeşriyatı - 19.15 Turk musikisi ve 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20.00 saat 
ve arapça neşriyat - 20.15 Turk ıı:ı 
ve hal kşarkıları (Haluk Recai) -
Şan pllikları - 21.15 Studyo salon o 
rası: 1 • Cari Robrecht: Kontraste 2 • 
Brecht: Funkheizelmann Erzalt 3 • 
Suite Du Ballct, Les Millions. D'.t\rl 
No: 4 Polonaie 4 - Lautenscnaager: J 
Steigen Auf Das Gamselhom 5 • 
Gungı: Anorettentanze - 22.00 .t\jaıd 
berlerı ve hava raporu - 22.15 Y 

"JUuluırebe şimdi tatlıla~ıyor'' 
Bu iki günlük muharebenin ecre -

yan tarzını hulasa eden yazımızı 28 
ağustos gününe intikal ettirmeden ön 
ce bir nokta üzerinde biraz duraca-

Buraya kadar naklettiğimiz husus -
ları hülasa edersek şu neticeye varı • 
rız : 

26 ağustos günü zarfında düşman 
cephesinin kilit noktası mahiyetinde 
olan mevzi kısmı çökertilmiş; süvarı 
Kor'u düşman gerilerine müessir ola
cak şekilde Sincanlı ovasına inmekle 
beraber İzmir muvasalasını kesmiş; 
bütün cephedeki düşman kuvvetleri 
tesbit edilmiş; düşmanın ihtiyat Kor'-

ğım: 26 ve 27 ağustos günlerindeki 
şiddetli muharebelerin en can alacak 
kısmı Tınaztepe - Belentepe mınta -
kasında cereyan etmiştir. O kadar ki, 
çok şiddetli ve cidden kahramanca 
yapılmış olan düşman mukabil darbe 
ve taarruzlariyle Tmaztepe'de, hem 
26 ve hem de 27 ağustos günleri zar
fında, büyük bir mukavemete maruz 
kalmıştık. Bu kuvetli mukavemeti 
nihayet, biribirini takip eden şiddet
li süngü hücumlarımız kırabilmişti. 
İşte muharebenin böyle en nazik ve 
adeta taarruzumuzun akıbetini, istik-
131 harbımızm mukadderatını tayin 
edebilecek kadar mühim dakikalar 
içinde çoğumuz heyecandan titrer -
ken baş kumandan Atatürk'ün -ya -
nında hiç kimse bulunmadığı bir sı-
rada ve kendi kendine söylediği: 

program ve SON. 

J .. ıanlml : 

Öğle Neşriyatı : Pl"kl• 12.30 a 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 P 
tiırk musikisi - 13.30 Muhtelif plfik il 
yatı 14.00 Son • 

Akşam Neşnyatı : 
11 18.30 Kema 

seri : Orhan Borar, Piyanoda Şarl Sı 
1 - Sonate "Sol minor" Bccles. 2 - Vali 
Brahms 3 - Adajyo und alegro: Korelli 
Dans slav: Dvorak • Krezler 5 • Nek 
"mı minor" Şopen. 6. Heere Kati: }111 
- 19.00 Rıfat ve arkadaşları taraf 
türk musikisi ve halk şarkıları - 19.'40 ..ı 
musıkisi (plak) - 19.55 Borsa haberle" 
20.00 Saat ayarı: Grenviç rasathanesı 
naklen - Hamiyet Yuceses ve arkad 
tarafından turk musikisi ve halk şark 
- Z0.40 Hava raporu - 20.43 Ömer 
Dogrul tarafından arapça soylev - 31 
Saat ayarı orkestra 1 -Manfred: Tanve 
2 - Çaykovsky: Panaroma 3 - ÇaykoV~ 
Vals - 21.30 Fasıl Saz heyeti: İb 
Uy~un ve arkadaşları - 22.10 Ajans h• 
lerı - 22.20 Müzik ve variyete: Tepe 
belediye bahçesinden naklen - 22.50 
haberler ve ertesi gunun programı -
Saat ayarı: SON • 

u cenuptaki yarma mıtankasına bütün 
kuvvetiyle veya hiç olmazsa büyük kı
sımlariyle yardıma koşmamakla bera
ber başka suretle de [ mesela Akarçay 
boyunca şarkı cenubiye doğru taarruz 
etmek gibi ] faal bir vaziyete geçmi
yerek atıl kalmış: yalnız bir Tümen • 
nini -arslan ağzına yem atar gibi- par
ça parça, fakat zama~ itibariyle de 
geç olarak göndermekle, bunu cenup· 
taki tehlikeye karşı ancak yama ola -
rak kullanabilmişti. Bu hülasadan çı
kan netice, türk taarruz planının daha 
ilk gün zarfında büyük bir muvaffa · 
kiyete ermiş olmasından ibarettir. 

27 - ağustos - 1922 giinii: 

"- Muharebe, fiİmdi tatlrlaşıyor!., 
cümlesini işittiğim zaman onun, dün-
yada kimseye nasip olmamış bulu -
nan, soğukkanlılığına hayran olmuş
tum. Üzerinde bulunduğumuz mev •• 
zua temas eden hemen her yazımda 
bu noktayı tebarüz ettirmeğe çalış -
marn işte bu hayranlığımın netice
sidir. Milli mücadelemizin başlayış 
tarzını, onun seyrini ve 26 ağustos 
taarruzumuzla giriştiğimiz teşebbü -
sün azametini düşünebilen her baş 
umarım ki bu noktada bana hak ve • 
recektir. 

28· 29 - ağusto.lf - 1922 
!.!İİ nleri : 

27 ağustos günü akşamına kadar 
26 ağustosta, Afyon'dan garba doğ- cereyan etmiş olan harekat düşman 

ru uzanan kısımdaki mevzilere taar . kuvvetlerinin, mühim zayiata uğra -
ruz eden, yedi türk tümen'inin ııark - yarak, sureti umumiyede, Afyon -
tan itibaren garba doğru sıralanmış İzmir demiryolu üzerine kadar çe -
olan altısı taarruz hedeflerini tama - kilmelerinden ve türk kuvvetlerinin 
men veya kısmen zaptetmiş, yani bu de onları yakından takip ederek mu
mevzileri çökertmiş oldukları halde harbe temasını muhafaza etmiş ol
en garptakı Tümen Çiyi! tepeyi ala . malarından ibaretti. Türk süvari Kor' 
m:amr•.. u isr. daha fok iler-ilirıerek ff:~rvo -

27 ağustos sabahı, cepheye daha bir !unun şıına ıne geçm ş ve · • ge -
cesi zarfında bir hayli düşman kuv-Tümen sokularak, tekrar ve bütün 
vetine baskınlar yapmıştı. Cephenin, 

şiddetiyle başlayan türk taarruzu mü- merkez siklet ve yarma mıntakasından 
temadi surette inkişaf etti; nihayet 

hariç kalan kısımlarında da bugün Çiyil tepede ele geçirilmek suretiyle . 
k d k . b" .. zarfında muvaffakiyetli netıceler a -

sıklet merkezi mınta asın a ı utun 1 H la D" d 
düşman mevzileri zabtedilmis oldu. ınmhışt.ı. d u sa: uşman d or uksu 

• cep esın en ve cenup yanın an; u-
Artık cephe yarılmıştı. Saat on radde- 1 vetle tazyik edilen - ve nısıf daire 
terinde Sincanlı ovasının hali cidden kl' d b' b . . 1 .. .. . k'l d" şe ın e - ır çem er ıçıne a ınmış 
gorulccek hır manzara teş 1 e ıyor • vaziyete girmişti. Şimdi artık bu çem 
du. Yarılan mevzideki kanlı. m~hare - berin diğer kısımlarını da meydana 
belerden canlarını kurtarabılmış olan getirmek ve onu tam daire haline 
düşman kıtaları darmadağın bir halde sokmak lazımdı. 
şimale d~.ğ~.u 5ekilmeğe çalışıyor_1ar. • İşte 28 ve 29 ağustos günlerinde 
dı. Bu gon~nuş bende, kuvvetlı bır yapılan türk takip ve taarruzları hep 
fırtınaya ugramış, yuvalarındara te - bu maksadı gütmekte idi. Bu sırada 
laşle fırlamış karıncaların sağa, sola türk kuvetlerine verilen vazife: Düş
dağılarak kaçışmalarını andırır bir in- man kuvetlerini "cepheden tazyike 
tiba yarattı. Bu geniş ovanın içinde devam ederken yan ve gerilerinden 
kaynaşan siyah noktalar gerçekten kuşatmak,, tan ibaretti. Binaenaleyh 
böyle bir manzara arzediyorlardı. Bu türk kıtaları hem cephe taarruzları 
gayri muntazam çekilişi topçumuz a- yapıyorlar, hem de önleyici bir ta -
teşiyle piyademiz de süngüsiyle der- kibe geçmiş bulunuyorlardı. Bu takip 
hal takibe geçerken süvari Kor'umuz garba doğru çekilmek istiyecek olan 
da hem bu çekilenleri ünlemek, hem düşmana İzmir istikametini kapatmak 
de ( Afyon şimali - İhsaniye • Altun ve çemberi geriden de tamamlamak 
taş - Döğer ) mıntakasından garba gayesini güdüyordu. 

AYrnpa : 

OPERA VE OPERETLER : 12 JI 
burg, ve digcr bir çok alman istasyonJart 
14 Vıyana - 20 Droytviç, Bruksel Jl 
20.15 Paris - 20.45 Stohkolm - 21 1' 
Milano. 
SENFONİ VE ORKESTRA KONS 

LER1 : 16 Alman istasyonları - 1 
Hamburg, Strasburg - 19 Berlin - ZO. 
Laypzig - 20.40 Beromunster, Prag 1 
Sottens - 20.45 Faris P.T.T. - 21 Bru 
Kaşov - 21.30 Kopenhag, Roma - zı 
Droytviç. 

ODA MÜZ1ôt : 16 Breslav - 21.20 'il 
nih - 22.30 Kopenhag - 24 Ştiıti• 
Frankfurt. 

SOLO KONSERLERi : 13 Stokhol111 
14 Ştutgart - 15.15 Alman istasyonları:, 
15.25 Hamburg - 16.15 Prag - 17 BeflY 
- 17.15 Roma - 18 Hamburg - ıs.1 
Kölnn - 18.20 Laypzig - 18.45 Paris p,1 
T. - 19 Konigsberg • 
NEFESLİ SAZLAR: 11.05Prag-1ı.S 

Prag II. - 18.20 Viyana - 19 Bresi• 
Sarbriıken - Z0.45 Tuluz - 21.30 LondoO 

~~Cijlaı ~ .rı.:vı.:v m OL..lU'l. ! 10 .t"anıı' 
T.T. - 18.20 Münih - 19.35 Varşova "' 
20.10 Köln. 
HAFİF MÜZİK: S Breslav- 6.10 }1aJll'. 

burg- 6.30 Breslav, Frankfurt, Koln - 7 I 
Köln - 8.30 Breslav, Frankfurt, Köln, ftf11' 
nih - 9.30 Berlin - 10.30 Hamburg, Vı'f" 
na - 12 Kdln, Laypzig - 14 Laypzil 
14.10 Köln - 14.15 Berlin - 15.30 ViY'~ 
- 16 Frankfurt, Hamburg, Münih - 16 
Alman istasyonları - 17.10 Breslav, 1 
Berlin, $tütgart - 18.30 Frankfurt - 19·: 
Alm:ın istasyonları - 20 Kapenhag - :zo ,, 
Sarbrıiken, Viyana - 20.15 Königsbef 
$tütgart - 22.05 Lüksenburg - 22.30 }{adi' 
burg, Köln - 22.35 Königsbcrg - 24 J(o 
ve diğer alman istasyonları • 

HALK MÜZİÔİ : 11.30 Ştütgart, 
DANS MÜZlôt : 22.30 Viyana. 

j """~~~~ .. ~·~~~=-g=e ka-
i vuıturacak olan hava silah• 

ar AYY ARE", sade devletitt 
ve devlet müdafaa bütçeıi· 
nin mevzuu olarak kalma
mış, belki de daha fazla ola-

} rak halkın yurt sevgisine "' 
i yurttaş terbiyesine emanet 
i edilmiştir. 

ı......:.~~~~.~.~.~.~~ 
dw Nantöy'ün sol memeai Üzerine dokunup geçmiı
tir. 

- Nantöy yaralanmıı mı? 
- Hafifçe. 
- Möayô dö Linyi aleyhinde takibat yapılacak 

mı? 
GOLONC HiKAYE 

lara takılan etekliğini çekip elbiseşine herdertaze 
başları ilittiren kuru eklillere sürünerek onu takib· 
te israr ediyordu. Nihayet, ilk eritenler taze topra· 
ğın acı kokusunu duydular ve, komıu mezar taıla
rının tepesinden, tabutun inmekte olduğu çukuru 
gördüler. 

- Meaele örtbas edilecek ve bu auretle de doğru 
hareket edilmiş olacak. Fakat, aldığım haber aa
hihtir. 

Arabalardaki kadın artistler de türlü fayialar 
neşrediyorlardı. Bazıları katle, diğer bazıları da in
tihara inanıyorlardı. 

.Falampen temın ediyordu: 
- Goğsunc bir kurıun sıkmı§. Ancak yaralanmı§. 

Hekim aoylemit: Eğer vaktinde itina edilseydi kur
tarılırdı. Fakat döşeme üzerinde, kan revan içinde 
bırakılmıı. 

Madam Dus da Elen Midi'ye: 
- Bir ôlünün yatağı yanında bulunduğum çok ol

du. Her seferinde de diz çöküp dua ettim. Ve hemen 
ilahi bir huzurun içime dolduğunu his ettim. 

Elen Midi: 
- Talihlisiniz, dedi. 
Kampayn - Prömiyer sokağının nihayetinde, ge

niı ve donuk bulvarlarda hepsi, geçilmiş olan yolun 
uzunluğunu ve geçidin hüznünü duydular. Hisset
tiler ki bu tabut arkasında hayatın hududunu aı · 
mıılar ve ölüler diyarına girmiılerdi. Sağ tarafla
rın-da mezar tatçıları ve çiçekçilerinin dükkanları, 
çiçek sakarları ve mezarlara mahaus ucuz efya, çin
kodan çiçek masaları, çimentodan yapılmıt herdem
taze ekliUer, alçıdan meliküsaiyaneler sıralanıyor

du. Sol taraflarında, mezarlığın alçak dıvarı geri-
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sinde, ıhlamurların çıplak baıları arasında beyaz 
haçların yÜkaeldiğini görüyor ve her yanda, renk
siz tozda ölümü, alelade, muntazam, Belde ve Dev
let tarafından idare olunan ve ailelerin dindarlığı 
ile fakirce süslenen ölümü teneffüs ediyorlardı. 

Tepelerine kanatlı kum saatleri oturtulmuş ta, • 
tan iki kalın sütun araaından içeri girdiler. Cenaze 
arabası sessizlik içinde çıtırdayan kumlu yolda ağır 
ağır ilerledi. Ölü m eskenleri arasında bir misli yÜk
selmiı sanılırdı. Alaya ittirak edenler mezarlar ü
zerinde meıhur isimleri okuyor, yahut elinde bir ki
tapla oturmuı bir genç kız heykeline bakıyorlardı. 
İhtiyar Mori kitabelerde rahmetlilerin yaşlarını 
keıfe çalışıyordu. Kısa hayatları ve daha fazla mu
tavaHıt hayatlar bir uğursuzluk gibi onu müteessir 
ediyordu. Fakat ilerlemiı yaılariyle örnek olabile
cek ölülere rastladıkça onlardan uzun bir hayat ba
kiyesinin ümit ve ihtimalini sevinçle duyuyordu. 

Cenaze arabaaı bir yan sokakta durdu. Rahipler
le kadınlar arabalardan indiler. Dölaj, basamağının 
tepeainden, biraz tombalaklaıan madam Ravo'yu 
kolları arasına aldı, ve birdenbire, yarı §akacı, yarı 
ciddi, bir takım tekliflerde bulundu. Madam artık 
genç değildi; yarım asırlık bir tiyatro hayatı vardı. 

Çeviren: NASUHi BA.YDA.R 

Yirmi bet yaıında olan Dölaj onu feV'kalade ihtiyar 
buluyordu. Ve, kadının kulağına fısıldarken, fasık 
merakı aevkiyle, harikulade bir ıey yapmak ve bu
nu yapacak kudrette bulunduğuna emniyet getir -
mek, belki de güzel genç olmanın mesleki inaiyakı 

hasebiyle, ve çünkü istemediğini ilk önce taleb et
mit ve taleb etmit bulunduğunu da arzulamaya baı· 
lamıı olduğundan hakikaten onu özliyerek heyecan
lanıyor, inat ediyor, samimiletiyordu. Madam Ravo 
münfail ve müftehir, Dölaj'ın elinden kurtuldu. 

Ve tabut, ellf!r üzerinde, kenarı kıaa servilerle 
mahdut dar bir yoldan, dua mırıltıları arasından 
gidiyordu: 

in paradi.um deducant te Angeli, in tuo adr>en
tu auacipiant te Martiyrea et perducant te İn civita
ten aanctam jeruaalem, Chorua Angelorum te ausci
piat et cum Laz.ara, quondcım paupere, oeternam ha. 
becu requiem. 

Biraz aonra artık çizilmit yol kalmadı. Telaılı ta
butun, papaam ve koro çocuklarmın peıi sıra dağıl
mak, yerlere yatmıf tatlar Üzerinden atlamak, kısa 
ve uzun aütunlar arasından kaymak li.zımgeldi. Ö 
lü gözden kayboluyor, ve gene bulunuyordu. Nan
tÖJ. tasalı, akai tavırlı, elinde dua kitabı, parmaklık-

Komedienler tedfine ait masrafları kendi arzula

riyle yapıruılar, arka·datlarına lazım olan parçasını, 
yam beı sene müddetle iki metre yeri satın almak i
çin aralarında para toplamıılar:dı. Romiyyi, Odeon 
aktörleri namına İdareye 300, daha doğruau tam 
301 frank 80 santim ödemitti. Hatta bir de abide, ü-

lerine komik nikapların asılmıı olduğu kırık bir sü
tun projesi çizmiıti. Fakat bu hususta bir karar vc
rilmemiıti. 

Tedfine nezaret eden papas mezarı takdis etti. 
Ve papaala koro çocukları biribirini müteakip mı
rıldandılar: 

- Requiem oeternam doua ei, Donime 

- E lwc perpetua luceat ei. 

- Requieacat in pace 

-Amen. 

- Anima ejua et animoe omnium fidelum defunc-
torwn per miaericordiam Dei, requiscant in p~e 

-Amen. 
- De prolund·i•. 

Herkea birer birer gelip tabutun Üzerine mukad· 
des su serpti. Nantöy her ıeye, dualara, kürek kürek 
atılan toprağa sulamaya nezaret etti, sonra ıneza -
rm bir köşesine, biraz geriye oturup tevkle okudu: 
"Babamız, siz ki göklerdesiniz •.. " 

(Sonu var) 



29. 8. 1938 -........ . ................. ..--, ............ , 
r ·································································· 
1 HAYAT ve SIHAT J 
\ ............. .. , ... , ......................... . . ......................................................... . 

Kireçli limonata 
Yaz mevsiminde insanın en ziya

de hotuna giden şeylerden biri de 
soğuk limonata içmektir. Limonata
ya biraz da kireç katılırsa li
monatanın tadını bozmadıktan baş
ka vücudumuza her vakit lüzumlu 
bir gıda, yerine göre değerli bir de
\'a olur. 

Ama, limonataya katılacak kireç, 
tahin helvasının kagir cinsine karıt
tn-ılan yapı kireci değil, yumurt~ 
ka~uiunun az çok canlı ve nazik.~~
recıdir; ıabah kahvaltısında yedıgı· 
iliz rafadan yumurtaların yalnız bir 
tane.inin kabuklarını saklarsanız 
~k~ limon ıuyunun vereceği l~onat.a 
ıçın Yetiıir: iki limonun suyu ıl.~ bı~ 
Yllınurtanın kabuğu, bir de oksıJenlı 
1"Yll içi.ne koydukları ağzı mah&us 
kapaklı tiıe ( tabii içi bot ). 
Yunıurtanın kabuğunu mümkün 

olduğu kadar ince olarak ufakladık· 
t.Ja aonra, 250 gramlık o ma~~ ~a
Paldı §İtenin içine koyarlar, uzerıne 
de iki limonun auyunu sıktıkta.? son· 
~a titeyi ııkıca kaparlar ve boyl~e 
•ki laat, on aekiz derece kadar bır 
•ıcaldrkta bırakırlar. 

İki aaat sonra •i•enin kapağı açı-
l "" b•' bü ~ca epiyce gaz çıkar. Gaz ~· . • 
tin çıktıktan sonra kireçlenm•t. la -
~ auyu tülbentten süzÜlerek lımo· 
ll&ta yapılacak bardaim içine ko -......... 

d neden lü • Kirecin vücu umuza . 
l lduğunu hatll"ınıza getıre -

zumu o . k" · w. b. kere kemıkler ıreçsız 
cegım: ır , . h 

l k . eci az olan kemık asta -
o maz, ır rd k" k "k 
1 t t lur Çocukla a ı emı 

hıimtal gwum':n ."ebebi budur. Fakat ki
as a ı k" · · b dan 

recin vücudumuzda ı . •t.• . hun b" 
. d w "ldir Neaiç)erımızı er •
ı~adret b~nıd•e o"ı den 0,3 kadar, ka -
rın e, ı ' 71 ·1· 

d d ha çok, litrede mı ı -
nnnız a a l .. ud 

am kireç vardır. Bun ar vuc. a 
gr • · Kanda kıreç b. tekil vermek ıçın ..• 
l~:umundan az olunca bir taraf~ız 
k "ldiği vakit kan pıhtılanmaz, bus-

b~st~. akar gider... Vücudumuzda 
u un T b. 

kireç azalınca sinirler. ger.• ~r, ~r 
k . onları sakınleıtırır .•. Kı-

parça ıreç w r 
hnca teker hastalıgı ge ır, 

reç aza d 1 l . kuvveti 
böbrek•• gevıer, a a e erın 

azalır. k b" 
Yumurta r,tabuğiyle karıtı . ı~ 

bardak limonata bunların hepsını 
düzeltmeğe yetitir. 

G. A. 

Dünyada neler oluyor 

Amerika' da 

Boşanmanın 

sebepleri Lİnıon auyunun içine yumurta ka
b"iunun kireci karıpnıt bulununca 
eqiliği haylice azalmıı bulunur. O- Nevyork'un meşhur avu~at.l~rından 
"'-İçin tekerle bu kireçli limon .. su- b" ·nin yanında on yıl katıplı yapan 
)llQq hemen karııtırıp içmek mum- b~rı kadın Amcrika'daki boşanma se
~iir. Fakat herkes bundan hoı • b~~lcrini 'şöyle anlatmaktadır: Ame
ı._az. O halde buz dolabında ı:o- rikan kadınları kocalarından şu sc
hınuı dumanlı tiıedeki su~a~, 1ı - bcplcrle boşanıyorlarmış: 
..._ · d' w nız ka· · d o -..a suyunun üzerine ıs~e. ıgı r 1 - Kocam beni çok sevıyor. a - : 
~ ko,rmaia hiçbir manı yoktu · . . ayrılıyorum. 2 - Benı kah . nun ıçın 4 • Bu kireçli limonatanm büyük bır mikdarda sevmiyor. 3 - Kıs_k~n~. -
•Jitiii kirecin vücut içinde yerle§ • Hiç kıskanmıyor. 5 - lşler~~ 1 •• ıh~~~ 
~. demek ki i§fl yaramasını te .. - ediyor. 6 _ İşinden başka duşundu.gu 
lbİıl edecek vitaminlerle birlikte v~- yok ki... 7 - Daha çocuk. 8 - .Ço~ ıh
~ girmesidir Kireçli ilaçların bır tiyar. 9 _ Briç oynamasını bılmıyor. 
Çok haıtal klarda ne kadar rağbet 10 _ Briç oynamaktan başını kaldır
b-.Iduhn 

1 
b'lininiz. Halbuki kire - mıyor. ıı _Ahmağın birisi. 12 - Her 

ciıa 'Yiicu:a iı§fl yaramaaı için mut: 'eyi anlıyor _ 13 Arkadaflarımın pe
laka Yit·-· ler lazımdır. Yalnız kı- finde nayrılmıyor. 14 - Arkadafları-

-..ın ···d k k' reç ~ onun vitammmı e mı incitmiyor. 15 - Bana arşı ço ı-
"hıt~nıııeıt ı!ter. "oeuıuara e:ıhhı~·: yı. lb - .}!;n kuçuıt bır fcyc1cn bana ta
~ >ıalaf unu yedirirler. Yulafta kı- rizde bulunuyor. 
l'eç "'&rdh' fakat yulafta ayni za - Amerika'da erkekler de karılarm
ın.nda W:ecin vücuda yaramasına dan fU aebeplcri ileri aUrerek ayrılı· 
•taael olan bir de anti-vitamin bu - yorlarmıt: 
·~ B d d l çocuk bir çok 1 _ İflcrimle alakadar olmıyor. 2-

• \in an o ayı ik d 3 - Çok 
nlaf lan ec:1·w· halde yine kem İşlerime karıfıp uruyor. 
b u Y ıgı .. "f bir kadın (Zaten her erkek bu 
.•atalıtından kurtulamaz. ~~un ~e: :':ı5:~cyi bulur). 4 - Pek cilveli. 5 -
~ Çocuğa yumurta kabuııyle w H' cilve nedir bilmiyor. 6 - Muvaze
~ta içirilince it deiitir, çocugun ıl~ bir kadın. 7 - Muvazenesi bozuk 
•eın·Lı ne ı . 9 

•~eri kuvvetlenir. da ondan. 8- Çocukla~ı sev~ııyor. -
kireci ·1· ·...-·ne :,ftleğe hiç lü- Çocuklarını bana tcrcıh edıy~r. 10.-:

ı 1 aç nı, .... ı ~ d d · · · sevdırmcsını 
• '1IJl olınaaa bile ona gıda olarak .•- Çocuklarıma ken .. ı~~nı k d larımla 
llba ihtiyacımız vardır. Yetmiı kılo bilmiyor. 11 - Butusn··aır •. aıpu""sleni-
~ ·· 1 ·yor 12 - ua cnıp el ar •ih'lıiı olan bir adamın g~- da ga gcçı K l w na kıyafetine baktığı 

• 1Üa aram albüminle birlikte bır yor. 13 - 1 ıgı d" w• . ı"lk gu··n-rr s· k k 4 Daha evlen ıgımız 
..ı &Ilı kireç yemesi lazımdır. ır a- yo · 1 - d. 1 nmeden hep "seni 
'IQl Çoc '- ı "ht · ç yüz- denberi durup ın c el \la annesi o unca ı ıya . . ,, Di c üzüme çarpıp duru· 
• •Ui ni.betinde artar : sebehk!~ scvıyorU:aıi 

0 
~a%ar sinirime dokunu

~iun kemikleri kireçle teıekkul yor. :u 
15 

_ Evlenmenin altı ay son...:•k, doiduktan sonra mem«: e - Y0~. 1
'f'ziki formaliteden ibaret oldu

ltq. k~ yine kireçle bü~y~e~tır · k ~~n: k~ba saba aöylcmesine artık ta
k ecın barsaklardan ıçerı !fırere ~ mmülüm kalmadı. 
b aaıa karıtmaaı, ekti bir muh~tt~ da- a B""tün bu sebepleri kulağı ile dinli
aa: kolay olduiundan, kireçlı lı~~. - ukitibe 42 yaıma geldiği halde bir 
)" ta bu İti kireçli batka herhangı ır i·~~ü cvlenmemittir !.. 

911lekten daha iyi gör\ir. ur 

- ::>-

* GÜNÜN POLİTİK MESLELERİ * 

Uzun bir harp Sporcular, gazeteler ve 
sporun kendisi 

Baflıca sahnesi Avrupa olacak 
bir harbe Amcrika'nın mu

harip devlet sıfatiyle iftirak etmek 
istiyeceği düşüncesi bir kenara bı
rakılsa bile, B. Ruzvelt tarafından 
ilan edilen Amerika'nın durumu, e
ğer iyi hesap ediyorlarsa, harp a
matörlerini düşündürecek mahiyet
tedir. Manevi durumların politika 
üzerindeki tesirini mübalağa etme
den, sadece maddi doneleri hesaba 
katmak şartiylc. 

Bu yakınlarda kati ve semere
li neticelerle çok kısa harp

lerde muvaffak olmanın gizli çare
sini bulan var mıdır, bilmiyorum. 
İspanya ve Çin'de bugün yapılmak
ta olan tecrübeler, bize bu hususta 
müspet bir hüküm verdirmeye pek 
müsait görünmüyor. 

Hakikati söylemek lazım gelirse, 
mazide, kuvct nispctlerinde ciddi 
bir değişiklik vücuda getiren kısa 
harpler pek nadirdir. Bir devletten 
diğerine büyük kudret intikalleri 
hemen daima uzun harplerin veya 
harp silsilelerinin neticesi olmuş
tur. En mefhur kumandanlar, Na
poleon da hassatan dahil olduğu 
halde, bunda istisna teşkil etmemiş
lerdir. 
Devamlı ve kati netice verecek 

kısa harp, akibetleri diğer memle
ketlerin mukaddcratiyle alakalı ol
mıyan iki münferit ~smın vüc~d~
nu icabcttirir. Aksı halde, aşıkar 
veya gizli, ittifaklar teşek~ül c.der. 
Kısa zaman içinde chemıyctlı ve 
devamlı bir neticeye varmış bir it
tifaklar harbine misal mevcut de -
ğildir. 

İkinci imparatorluğun dış politi
ka hususundaki fasılasız hataları ve 
Bismark'ın mahareti sayesinde, 
Prusya, 1866 da Avusturya'ya kar
şı yapmış olduğu gibi 18?0. de ~r~
sa'ya karşı, kısa harbın tıpık bır. m~
salini, bir nevi laboratuvar kazıye
sini tahakkuk ettirmeye muvaffak 

oldu. 
Bu istisnai kaziyeyi, menfaat ve 

emniyet bağlanmalarının ön~cd·ew~ 
ittifak grupları vücuda getırdıgı 
zamanımızda tekrarlamak mümkün 
değildir. 

K
ısa harp, daha batlnagrçta e
zici bir hamleyi fcabettlrfr. 

İmdi, şurası dikkate değer ki, son 
harp batlangıçta zafere erişeceği 

Çıng1rakh kediler 
Kanada'nın Albctra viliyetindeki 

Stavcley tchri halkı kuşları çok sever. 
Bu yüz~n bu memlekette pek çok kuş 
vardı. 

Son günlerde halk kuşların azaldı
ğını, hele bir gün birdenbire ortadan 
kaybolduğunu farkctmiş ve telaşa 

düşmüştür. Halk bu güzel kuşların se
sinden, neşesinden mahrum olunca, 
şehir adeta öksüz ve ıcsıiz kalmıştır. 

Bunun üzerine kufların niçin azal
dıklarını ve kaybolduklarını araştnna
ğa başlamışlar. Nihayet bunun da se
bebini öğrenmişler: Meğer bu fChirde 
kediler de muntazaman çoğalıyormuş. 
Tavan aralarında dolap içlerinde fare 
bekleyip yakalayacakları yerde ağaç
lra çıkıp o sevimli kuşlara, mini mini 

Karşısında 
katarı iki Amerika, Asya"nın cenu
bu ve Avusturalya, Hint Okyanu
su sahilleridir. İmdi, Süveyş kana
lı bir kere kesildi mi, Singapur'la 
garp arasında onun yerini tutacak 
olan iki yol Kap yolu ve Amerika 

Birleşik Amerika 
yoludur. Bu so-
nuncu yol daha 
kısa ve cenubi 
Atlantik deniz
altıların istilası

na uğradığı tak
dirde daha e-

iki tatil gününde Ankara, latan -
bul ve lzmir'de yapılan ıpor hareket
leri gazetelerimizin en az birer sayfa
sını doldurmuttur. Türk basınının 
spora göıterdiği alikayı takdir ebne -
liyiz. Vakıa, bunu ancak tabii gören
ler ve: ''Gazeteler bu ıuretle bir amıf 
okuyucu buluyorlar ki ıpor hadiaele • 
rine ıütunlar ve .. yfalar tabıiı ediyor
lar," diyenler de vardır. Müıahede el
bette doğru, fakat ifade teldi hafif bir 
şüphenin makeıidir: l_Y_a_z_a_n_:_L_ü_sy_e_n_Romye 1 

tahmin edilmiş olan bütün hareket
leri tekzip etmiştir. Harp netice
sinde, Sırbistan'ın avusturyalılar 
tarafından, prki Prusya'nm rus
lar, Belçika ve şimali Fransa·nrn al
manlar tarafından işgal edilmiş olma 
sı keyfiyetleri tamami}. neticesiz 
kaldı. Almanların mutlak mağlubi
yetlerinde belki de Belçika ile şi
mali Fransa'yı sonuna kadar işgal 
etmiş olmaları amil olmuştur. Za
manında garp hudutlarına çekil
miş ve şarktaki fetihlerini elde tut
mak için garpte kuvctli tahkimatın 
arkasına sığ~nmış olmasalardı, bu
nun manevi ve stratejik neticeleri, 
belki de, Amerika'nın müdahalesini 
yumuşatmak, cephelerinin bozulma
sını önlemek ve bir uzlaşma sulhu
na varmak olurdu. 

Ezici ve yıldırım gibi hareketle-
rin, istikbalde, mazide olduğundan 
daha kati neticeler vermesi için se
bep görülemez. 

Buna mukabil , harbın otomatik 
surette gen işlemesi için aşikar se
bepler görülüyor. Mesela, ruslar bir 
Tuna harbına zahiren alakasızlık 
gösterseler bile, emniyet endişesi 
onları Romanya petrollerinin al
ınanlar tarafından elde edilmesi ve 
işletilmesinin önüne geçmeye çalış
maya mecbur eder. 

A
llah göstermesin, bugünkü 

doneler üzerinde bir harp 
çıktığı farzcdilse, Akdeniz, ha~ 
madde ve mühimmat taşıyan gemı
lerin garbe doğru muntazam tran
sitleri için kullanılamaz bir hale 

gelir. 
Almanya ve İtalya şarki Avrupa 

Ue yakın prkın erzak ve petrol an
barlarına doğru kOfKaklar ve bu
rada, iater iateaıe•, ruaJar, tilrkler 
ve ingilizlerle kartdapcaklardır. 

Fakat dünyanın zahire ve ham 
madde yetiştiren aaıl büyük mınta-

yavrulara kıyıyorlarmış. 
Bunu gören memleketin belediyesi 

bütün kedileri telef ctmeği düşünmüş. 
Fakat o zaman farelerden baş kaldır
manın imkinı olmıyacağını da hesaba 
katmağa mecbur olmuş. 

Belediye meclisi toplanmış: Ne e
delim, ne eyleyelim?" Diye kara kara 
düşünürlerken azalardan birisi ayağa 
kalkarak parmağını şakağına dayamış 
ve bağırmıı: 

- Örcka! 
- Ne demek istiyorsun, izah et ba-

kalım, diye onu sıkıştırmıılar. 
Öteki cevap vermiş: 
- Durun da izah edeyim. Şimdi her 

kedinin boynuna bir tasma geçirir, 
çıngırak takarız. Bu vaziyette yara -
maz kediler bizim sevgili kuşlarımızın 
yanına varırken kuşlar da agaçların 
ti tepelerine kaçar kurtulurlar. 

mindir. Bu itibarla garp devletleri 
için lüzumlu maddeler ve zahirenin 
en büyük kıamı Amerika'dan veya 
Amerika vaaıtaıiylc gelecektir. Ka
nada, bu nakliyatın anbarı ve taar
ruzlardan masun olarak, intikal fab
rikalarının merkezi haline gelebi
lir. 

Bu itibarla, uzun bir harp halin
de, Amerika donanmasının Ameri
ka sahil ve mahreçlerini gerek At
lantik, gerekse Pasifik tarafından 
korumasının ve Kanada'yı örtme
sinin ehcmiyeti görülüyor. 

A merika'da alman ve İtalyan 
ırkından muhacirler kalaba

lıktır. Tabii onlar ne alman aleyh
darı, ne de İtalya alcyhdarıdırlar. 
Fakat B. Ruzvelt serbestçe di:lle
mektcdirler. Gene papanın nutuk
larını da serbcstce okuyorlar: Amc.
rika 'da yirmi beş milyona yakın 
dindar katolik vardır. Az mikdarda 
olmayan İskandinav muhacirleri 
protestanların §ikayetlcrinin akis
lerini dinliyorlar. Ve Nevyork dü:l
yanın en büyük yahudi şehriqir. 

Bu itibarla, "infiratçı" olmasına 
raı:mcn, Amerika'nın Avrupa'nın 

bugünkü manzarası karşısında ha
rekete gelmesinde hayret edilecek 
bir taraf yoktur. Bu reaksiyonların 
Roma ve Bcrlin'i kızdırm;'lsında da 
şaşılacak bir tCY yoktur. 

Amerika'ya karşı, Berlin, gerek

se Roma'dan, az çok hiddetli cevap

larla beraber, Avrupa'nın normal 

bir hayat bulmasına yardım etme
ye davetler işitilmckt dir ... Devlet 
adamları, tuannulardan kaçınarak 
problemlerin inaanl tarafına ve hi· 
disatın dürüst tabına bağlanabilae
lerdi, bu, sanıldığından çok daha 
kolay olurdu. 

Kazan( Vergisi 
ve 

Tatbikah 
3470 numaralı kanunu da ihtiva 
etmek üzere en son hükümlere 

göre yazılmıştır. 

Yazan: 

Nihat Ali Üçüncü 
616 büyük sayfa, fiatı 3 liradır . 
Haşct şubelerinden, diğer kitap

çılardan arayınız. 

Bu şehirde fimdi bütün kediler çın
gıraklı imif. 

- Spor haberlerinin okundujunu 
görmüı olduklan içindir ki pzeteler 
onlara bu kadar ehemiyet verip kad -
rolanna spor muharrirleri ve fotoğ
rafçıları ilave ediyorlar. Onlarca ıpor, 
kendilerine malzeme temin eden her
hangi haber kaynağından farklı deiil· 
diı-. 

Bu mütaleada bulunanlar naaıl 
haklı olabilirler ki büyük bir kalabalı
ğı faydalandınnıyan muayyen bir 
spor tezahürüne, bazilarma ıöre öl -
çüıüz yer ayıran ıazeteler, bizde~ -
dern ıporların intiıara bafladığı tarih 
kadar eıki bir ananeye uyarak malüm 
tarzda yazılarla neıir vazifeıine devam 
ederken, bir kıanu eaaaen ıporcu olan 
genç muharrirlerinin getirdikleri ha -
berleri dercediyor, bir kıımı da haha -
ettiğimiz ananenin takibi arzuıunda 
olduklarını, mütevali müracaatlariyle 
izhar eden genç okuyucularının ıırar -
)arına kartı gelemiyerek, ve biraz da 
diğer gazetelerden geri kalmak iıte
miyerek büyük puntolu baflıldar, ıü -
tun aüt~n reaimlerle ıpor haberlerini 
en mühim içtimai veya ıiyaai meaele -
ler kadar cazip bir halde okuyuculan
na arzediyoralr. Bunda yalnız menfaat 
saikaıı ıörmek hatadır. 

Fakat, bu tahlili yapmakla ıpor 
neıriyabnda ekıik veya fazla, tabii ve
ya tabiinin ıayri, ve her halde izaha 
muhtaç bazı cihetler bulunduğunu tes
lim etmeliyiz. Misal zikredelim: Dün 
ve evelki gün Ankara'da gÜref, latan
bul ve lzrnir'de de futbol müıabakala
n yapılmıştır. Hesap ediline aekaen, 
haydi haydi yüz ıporcu bu müaabaka-
lara iıtirik ebniıtir. ,.... 

Yüz kitinin ıporu için bu ka
dar zahmete ne hacet? Sporla 
cloinadan doğruya alikalı olmayan sa
zete okuyuculannm anlıyamadıklan 
cihetlerden biri itte budur. 

Bizzat ıporculara gelince; bydet
mit olduğumuz anane ic91>larmdan 
olarak o ve onun taraftarları, yani ku
lüp arkadatları dostları, kardeıleri, 
hatta anaları ve babaları sporcunun 
attığı golü, yaptığı tutu veya kazan -
dığı rekoru öven yazılan görmekle if
tihar duymaya alııtanlmıı ve ah!UUt· 
lardır. Gazetelerin genit neıriyata 
aebebini bu alıtkınhkta aramak lazım
dır . 

Davanın en tehlikeli tarafı, aporu 
bir ıaye telakki ederek a p o r c u 
namını benimsiyen bir yurttq tipinin 
zuhurunu teıviktedir. 

Ve sporcular, ıporun aadecıe ııhat
li ve neşeli yatamak için bir vasıta ol
duğunu anlamak, gazeteler iae buna 
göre neşriyat yapmak lazımdır. Kendi 
imkanlarımıza göre kütle ıporuna doi
ru gitmenin yolunu bulduğumuz za-
man bizzat ıpor, ıazetelerimizin bu 
husuıtaki alikaıından azami iıtifade
yi temin edecektir. - N. Baydar 

O esnada yabancı kadını hatrrladı. du. Ayni lahzada bir kum ve duman idareye dalmıf olan mühendis onunla limlerde fırtınalar çok şiddetli olur. 
Onu, orada, dinamit deposu üzerinde kasırgaaı etrafı kapladı. Bir iki saniye mefgul olmuyordu. Ondan korkacak Kim bilir, tabiatin ne korkunç bir 
oturmuf haliyle görüyordu. Onu görü- sonra kuru ve müthiş bir patlayış ifi· bir şey yoktu. İnsiyaki bir cömertlik taarruzuna uğrıyacaktı? 

G O
•• K L E R ı• N c AS U S U yordu ... Ve garibi 'u ki, zihninde can- tildi. Havada kuvctli bir tazyik tayya- hissine uyarak onu öldürmemiştı. Yegane mümkün olan manevra, et. 

lanan bu hayalin göğsü çıplaktı. Bu resini santı. Şimdi bu hisse, kendi kendine zaaf rafından dolanmak imkanı olmıyan bu 
manzara ilk defa olarak içinde acaip Vidal geniş bir nefes aldı. diyordu. Belki, fakat casus bekle- tehlikeli ve git gide daha karanlık bu-

y o.zan: AllreJ Mafar hisler uyandırdı. Fakat manzara etin· "1' bitti, dedi. Şimdi ileri!" mcklc bir fCY kazanmı' olmıyacaktı. lut yrğınlarının üstünden uçmaktı. 
~::::::::::::::::::::::::::===============-..;::.:::::::::~- 13 _--1. den ziyade hiaaiyatını tahrik ctmiıti. Dinamit tayyaresini tuzla buz et· Fransız toprağına varır varmaz onu a- Fakat yükselmek için cvcla onun i-
... - Bir kadın 1 Bir kadını öldürecekti. mişti. Bundan büyük bir teessür du - dilctin pençesine teslim edecekti. çine dalmak lazımdı ... 'Güneş, bir müd-
~ _Hayır ... Uıüyoru~I . Fakat bu kadın bir cusustu: Teşeb· yuyordu. Fakat ne zararı vardı! Bir Kendisine kartı tertip ettiği ıuikut i- dettcnberi, kanlı bir yuvarlaktan ba,. 

~r ihayct, kadına yakla§tı ~c kolt~k .: Bu vakur cevap erkege bır kamçı le- büsünU akamete uğratmıştı. İcadını kaç ay sonra, bu sefer daha mütcki- çin kuvctli deliller ileri süreceğinden, ka bir fCY değildi ve mor bulut parça-
L_ 

1 altından tutarak dinamıt tcvzı cı t ralmak ... Ve hiç fÜphcsiz kendisini öl- mil bir cihazla, tecrübesini tekrar ede- kadının, hapisanedc saçlarını ag· art - ları üstünden kayarak onu kirletiyor -A141Zını .. . siri yap ı. .. 1 1 Dedi :s 
S n uzcrıne: yasladı. _ Seni ısıtayım oy e.yıe w · . dürmek istiyordu ... Hem sonra, diğer cckti. Kayıbı tamir edilmiyecek bir ması pek muhtemeldi. du. 
eın bir defa sordu. Ve dinamit ııauıeıinın kapagmı ıh- iki tayyarecinin ölümünden mesul o- fCY değildi. Ancak bir gecikme vardı. *** Karanlık artıyordu. Az zaman için-
~~adi I Soyl~ bana, sen kimsin? timamla sökmi~c ~~yuldu. Ve hazne lan o değil miydi? Bir kaç gün zarfında tekrar çalışmaya Saatlerden beri sahranın üzerinde de, çok kesifleşti. koyu mora, sonra 

ut... · · yava•u~a bır fıtıl uzattı. Şuphesiz. koyulacaktı. Ah! Bı'r an evel Fran- uruyordu. kömür kurşun isine rcvrildi. - r . b Ça ıçınc n . . ld w :s :s 
ı iıç olnıazsa kimin hesa ına... · Sonra ümitlerle ınf:A e~?11' 0 d.u~~ Fakat körpe göğüs, nahif göğüs i- sa'ya varmalı 1 Ah! Bu bitmez tükenmez kum çö- Karanlık fazlalaşınca Vidal tayya-
'fhğını söyle·· ine ıöyle bır goz gez ır 1

' çinde merhamet uyandırıyordu. Nerede olduğunu bilmediği ve mev- lünde birdenbire, kendisine denizi i - renin kırmızı lambasını yaktı. İğne.ıe-
.kötu bir kelime söylivecekti. Fakat, ~.";::~:;alım, bafka çare yok 1" mana- Ansızın, çakmağın alevini söndürdü. ki tayin etmesine de imkan olmadığı ıaret edecek olan mavi çizgiyi bir .ın rin ihtizazına bakarak, tayyaresinin 

orada, kumun ı.ı·· 'erı"nde ... ~fag·m ilk ı . b. "cst yaptı Tayyareden . . .. h 
11.ıkı .. • v- na gelen ır J · Sonra, tayyaresine döndü. ıçın, guncıe dog· ru gitmeye karar ver- evci görmeye ne kadar can atryordul ayatmı ve mücadelesini, cndifC}'le 
ı- arı 1 · · ··1·· ·· vücu· 81 kl t y·· ürken d a tında yatan ıkı 0 unun • atladı ve uza aş 1• ur Kadın bayılmıştı. di. Fakat, kum diyarlarını fasılasız kum takibedebilecekti. 

h~ g~tırdiklcri ka~altılar ona hürf'"'"'t a,agı h ipi ardından sürüklüyordu. O k ıı l k ·· ·· d.. Böylece, şarka dönmü' oluyordu. diyarları takibediyordu ve Vidal, şim- Altimetre: 1600 zu·· go""sterı'yordu. ısll· t Ik katran k w f' .1. nu o arına a ara gotur u. 1 e ·in etmişti. ş· di ardında bıra tıgı ıtı ın u- Bu yolun kendisini denize çıkaracağı- diye kadar yalnız bir kervana raatla • Her halde daha yukarı, çok daha yu-
~Ukut... zun;~u kendisine kafi derecede em- Fası 1 1 V nı sanryordu. mı9tı. Belki o da bir seraptan baıka bir karı çıkması icabedecckti ... 
Uvetıe tekrarladı: . t veriyordu. Korkusuzca onu tu- Bir kere sahili bulunca, istikameti- fey degw ildi 1 Halbuki, sim siyah bir pamuk yıg- ını n· k u nıye p· ·1· ğ w 

tu- ınle, fransızcayı aksansız on - turabilirdi. ıtı ın a ır agrr yan. - Gökte fırtlna ni tayin etmek pek kolay olacaktı. Hiç Hava ağırdı: Bununla beraber tay- içine bir ok gibi dalmıftı. 
Yorsun .. Fransız mısın? tuş kendisine yalnız uçmak değıl, şüphesiz az zaman sonra Mısır top - yare bin bet yüz metreden fazla irti - Derhal, fırtına tayyareyi •iddctle 
G.. nıası kl k · · laz~ un ç k y 

Ozleriyle ondan bir cevap yalvarı- f k t epeyce uza aıma ıçın o yüksekte, tayyare, düşmüş tay- rakları üstünden uçacaktı. fada uçuyor ve aüratinden husule ge- kamçılamağa başladı. Şimşeklerin ge-
~?r~u. O anda kendisine itkencc eden ;ı:n zamanı temin edecekti. . . yarenin bulunduğu nokta etrafında Oldukça eski bir modelde olan tay- len rüzglr ardında ıslıklar çalıyordu. ceyi her siliıinde, pencerelere soluk 

1
; 1 ~lamıı mıydı? Biras cvel, dilpan tayyareaıne gır- gcnif daireler çiziyordu. Şafak sök • yarcsi saatte 200 kilometreden fazla Sabahleyin pek berrak olan göğün yuvarlaklar yapışıyordu. Bunlar biri _ 
t ~ııyle "Hayır!" işareti yaptı. diği zarnan, pilot mevkiine oturmuf: mü§ olmasına rağmen, Vidal yerdeki yapmıyordu. Fakat kumandalara çok derinlikleri yavaı yava, kararmıf, son- birini pek ırk takibettiği için, mika 
çı ferahlıyarak: .htıyaten, gaza basarak, pervaneyı enkazı güçlükle farkedebiliyordu. Ko- iyi itaat ediyordu. Esasen Vidal ma - ra kur,unla111111tı. Ve ufukta bulutlar camlara yapışarak avlarını gözctliyen 

- B · ve 1 
• 1 b. tt k k · · öylesi daha iyi, dedi. . mişti. Makıne norma ır sure e para yere saplanmıı olan madeni a- hır bır pilottu. Az zaman içinde, yeni birikiyordu. ateı ve kükürdle dolu şeytani gözlerin 

IC.d ı:na çevır 1 k · · f d d w d · ının ditleri biribirinc çarp - . r ordu. Demek yükse me ıçın az- na ın ogan günetin ışıkları altm a tayyaresıni idareye alıştığını farketti. Mühendia endi,elenmişti. kırpıpaaını andırıyordu. Soluk, acaip 
~~:batlanu9tı. Alaycı bir tavırla sor- ~!~kıt kaybetmiyecekti. • . . parıldamaaı mevkii tayin etmesine im- Kadın, ardında, sandıklar arasında Bir fırtınaya tutulacaktı. Uzun hava ıtıldar kanatları gölgeliyor, teller bo-

Çakmağını yakmııtı. Alevı fıtıle ki~ veriyordu. Birden bire, zeminden arka üstü yatryordu. seferleri yapan arkadaflarının anlat - yunca ko9uyor, dümenin etrafını do • 
b korkuyor muaun? yaklıttırdı." yükıek bir ateften dil fı91Qnr &ibi ol- §üıldi zihni tamamiyle tayyareıini tıklarmdan biliyordu ki ,bu aıc:ak ik • lafı7ordu. (Sonu var) 

...--....__ k dPla ,,., ___ ,_ , __ .,ı __ 1.nnnıd.Jl;.." _.....:.~--=-----------------------------------------------------------------------;....ı..._._ _____ __; __ ..._. 
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1 Tayyare ile dünya turu 
yapan Hüg nasıl ada·mdır 

Ankara bölgesi güreş 
birinciliklerine devam edildi 

Onun birkaç ipfilôsı vardır: 

Müsabakalar ~ok heyecanh oluyor 
Tayyare, sinema, artist, sergüzeıt, yenilil 

sürat yaratmak re sonsuz bir cüret 
Mı•ır Şampiyonu Ennacliyülehli 

Mısırlılar Fener - Beşiktaş 
muhtelitini 2 - 1 yendiler 
. 
lstanbul'da 
at yarışları 

-, İstanbul, 28 (Telefonla) - Mısır 
Şampiyonu Ennadiülehli ile Fener -
bahçe - Beşiktaş muhteliti bugün öğ
leden sonra karşılaştılar. Maç 2 - 1 
Mısırlıların lehine bitti. 

Sürprizli neticeler verdi 

Mısırlılar daha düzgün ve munta
zam bir çalışma ile galibiyeti, bizim
kiler de zevksiz, ahenksiz ve hatalı 
bir oyunla mağlbiyeti hak ettiler. 

Tayyare ile dünya turu rekorunu 
yapan Hovard Hüg, son aylarını üç 
şeye hasretmiştir: Tayyare, sinema ve 
artist Katerin Hepbörn. 

Söylediklerine göre, bu üç şeyi bir
leştirmeğe de muvaffak olmuştur. 
'Genç milyarder, geçen sene tayyare i
le dünya turunu yapmak üzere iken 
büyük Okyanus'ta ölen Amelya Er
har.d'ı, '"Uçan kadın'" ismiyle filme a
lacaktır. Ve tayyareci kadının rolünü 
şüphe yok ki Katerin Hepbörn yapa
caktır. Fakat ne gariptir ki bütün Ho
livud artistleri içinde çehresi Amel -
ya'ya benziyen artist yalnız Katerin'
dir. 

önünde harta da yoktu. Kuvetli 
fırtına da vardı. Derhal yedi bin 
re irtifaa yükseldi. Tam bu esnadl 
sijen cihazının işlemediğinin far 
vardı. Müthiş telaşa düştü. Tayy 
nin kanatlarını beş saat mütemadi 
kırağı bağladı. Sürat müşiri kır 
Fakat cesaretini kırmadı. Dağlar 
ve son saatte Los Anceles hava 
danna indi. Ve oradaki lokantayı 
buldu. Yemek söyledi. 

Bu suretle hem elli dolan kaza 
hem de Los Anceles sürat rekor 
kırmıştı. Çünkü saatte 225 mil s '" 
le uçmuştu. 

Albatros tan·arp!ö;j de .. 
kaza ya uğradı 

Mü•abakalara iıtirak eden güreıçilerimiulen iki•i hakemle birlikte 
İstanbul, (Telefonla) - Yüksek 

Yarış ve Isliih Encümeninin tertip 
ettiği yarışların sonuncusu bugün Ve
licfencli'de yapılmıştır. Hemen fevka
lade denebilecek bir kalabalık önün
de yapılan yarışlar cidden heyecan
lı ve güzel olmuştur. Halkın rağbeti
ni nazarı dikkate alan ipodrum ida
resi bugün ü~üncü dördüncü beşinci 
koşulara ikili bahis ve üçüncü ile 
dördüncü koşular arasına da çifte ba
his koymuştu. Bu cidden yerinde bir 
hareket olmuş ve halkın daha fazla 
bahse girmesine ve binnetice daha çok 
alakadar olmasına vesile olmuştur. 

Fener - Beşiktaş muhteliti: Fikret, 
Esat, Hüsnü, Hakkı ve Şeref gibi 

kendilerinden en çok ümit beklenen 
oyunculardan mahrum olarak; Hüsa
mettin, .Faruk, Rifat, Reşat, Feyzi, 
Naci, Muzaffer, Yaşar. Şaban, Eşref 
ve A tikan 'dan mürekkepti. 

Hüg, bu haberi ne teyit ne de tek
zip etmiştir. Bununla beraber eğer bu 
filmi sahneye alc.cak olursa Katerin 
kendisiyle evleneceğini vadetmiştir. Londra. 28 a. a. - Şimali atlaJI 

servisine tahsis edilen Albatros ta1 
yeresi yaptığı bir tecrübe uçuşu 
sonra dün akşam Hatfild hava nı« 
danında karaya inerken yere çar 
ve ikiye ayrılmıştır. Tayyarenin p 
tiyle üç yolcusuna birşey olmamı 

Dün Ankara halkevinde bölge ~üreş 
birinciliklerine devam edilmiştir. Hal
kevini dolduran büyük bir kalabalık 

önünde yapılan güreşler çok heyecan
lı ve zevkli olmuştur. Akşama kadar 
devam eden müsabakalar neticesinde 
Ankaragücü 30 puvanla birinci, Mu
hafızgücü 6 puvanla ikinci ve Güneş 

5 puvanla üçüncülüğü kazanmışlardır. 
Neticeleri aşağıya yazıyoruz : 

66 kilo : 
Ankaragücü'nden İhsan Ankaragü

cü'nden Yaşar'a 20 dakikada sayı he
sabiyle ve ittifakla galip geldi. 

72 kilo : 
Ankaragücü'nden Demir Necip Ci

yışakar'a 3.35 dakikada tuşla galin P-el
di. 

56 kilo: 
Ankaragücü'nden Niyazi, Güneş'ten 

Hulusi çetin bir güreşten sonra 20 da
kikada sayı hesabiyle ve ittifakla, Gü
neş'ten Namık Özer, Ankaragücü'nden 
Mehmet'e çok heyecanlı bir güreşten 
sonra 8.10 dakikada tuşla galip geldi
ler. 

61 l.·ilo : 
Ankaragücü'nden Abdullah Alagöz, 

Ankaragücü'nden Salim'e 20 dakika 
da sayı hesabiyle ve ittifakla galip 
geldi. Salim bu devrodc elimine oldu. 

66 kilo: 
Ankaragücü'nden Mustaf;> 

2.32 dakikada tuşla yendi. 

72 kilo : 
Muhafızgücü'nden Süleyman Uenk, 

Ankaragücü'nden Necip Ceyeişekan 

çok heyecanlı ve atik bir güreşten son
ra 12.08 dakikada tusla vendi. 

79 kilo : 
Ankaragücü'ndcn Mustafa gelmedi

ği için Ankaragücü'nden hükmen ga
Ji p ilan edildi. 

Ankaragücü'nden Adil Yener, Mu
hafızgücü'nden İsmail Ylmaz'a 16.48 
dakikada tuşla ı?"alip !!eldi. 

87 kilo: 
Ankaragücü'nden Rıza Çoıanez, 

(iüneş'ten Mehmet Ali Süle 20 dakika
da sayı hesabiyle ve ittifakla galip gel
di. 

Ağır: 

Ankaragücü'nden Necmi ile Osman 

güreştiler. 5.39 dakikada Necmi Tulu
nay Mustafa'ya tuşla galip geldi. Bu 
suretle üçüncü devre bitti. 

DÖRDÜNCÜ DEVRE 

56 kilo : 

79 kilo : 

Ankaragücü'nden Adil Yener Anka
ragücü'nden Mustafa'ya 20 dakikada 
sayı hesabiyle ve ittifakla galip geldi. 
Bu suretle dördüncü devre de bitti. 

Bu devrede bütün kiloların netice
leri belli olmuştu. Yalnız beşinci dev
re olarak 66 kiloda bir güreş kalmıştı. 
Ankaragücü'nden Yaşar çıkmadığı i
ç.in Ankaragücü'nden Mustafa hük
men galip ilan edildi ve güreşler de 
bitti. 
Yapılan tasnife göre : 

56 kiloda Ankaragücü'nden Niyazi 
birinci, Güneş'ten Namık ikinci ve 
Hulusi üçüncü, 

61 kiloda Ankaragücü'nden Abdul
lah Alagöz birinci, Halit ikinci ve Sa
lim üçüncü, 

66 kiloda Ankaragiicü'nden Mustafa 
birinci, İhsan ikinci ve Yaşar üçüncü, 

72 kiloda Muhafızgücü"nden Süley
man Denk birinci, Ankaragücü'nden 
Demir ikinci ve Necip Ceyişakar ü
üçüncü. , 

79 kiloda Ankaragücü'nden Adil Ye
ner birinci, Muhafızgücü'nden İsmail 
Yılmaz ikinci ve Ankaragücü'nden 
Mustafa üçüncü. 

87 kiloda Ankaragücü'nde.n Rıza 

Çökmez birinci, Güneş'ten Mehmet 
Ali Gül ikinci ve Muhafızgücü'nden 
Mustafa Şener üçüncü. 

Ağırda Ankagücü'nden Necmi To
lunay birinci Mustafa Duva ikinci ol
dular. 

Puvan hesabiyle Ankaragücü 30 pu
vanla birinciliği. Muhafızgücü altı pu
vanla ikinciliği, Güneş 5 puvanla ü
çüncülüğü kazandılar. 

HalkeYlilerin yürüyüıü 

BİRİNCİ KOŞU: üç yaşındaki 
yerli yarım kan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. İkramiyesi 190 li
a mesafesi 1600 metre idi. 

Bu koşuya üç tay girdi. Başvekil 
B. Celal Bayar'ın Bintepe ismindeki 
tayı cidden güzel bir koşu ile birinci
liği kazandı. Alceylan ikinci, Kop ü
çüncü oldu. Müşterek bahis ganyan 
160 kuruş verdi. 

lKlNC1 KOSU: Oç ve daha y_uka
rı yaştaki halla kan ingl1 z at ve i:ıs-

raklara mahsustu. İkramiyesi 470 lira 
mesafesi 1800 metre idi. 

Bu yarışa da üç halis kan iştirak 
etti. Prens Halim'in Sunandair ismin
deki haliskanı kolaylrkla birinci ge
ne Prens Halim'in Novice'si ikinci, 
Asım Çırpar'ın Dandi'si ancak üçün
cü olabildi. Müşterek bahis ganyan 
105 kuruş verdi. 

llii~ ıwsıl <ıd<ımdır ? 

Tayyareci Hüg'ün amcası Rübert 
Hüg, yeğeni için şunları söylüyor: 

Oyunun dah'a bidayetinde Mısırlı
lar ahenkli oyunlariyle ağır basmıya 
başladılar ve 12 inci dakikada ilk gol
lerini yapmıya muvaffak oldular. Bi
rinci devre bizim takımın tesirsiz bir 
kaç hücumu miistesna Mısırlıların 
nisbi hakimiyeti altında geçti. 

Yeğenimle konuşurken bana dedi 
ki : 

İkinci devrede, bizim takımda bi
raz canlrlık göze çarpıyordu. Ve bu 

canlılığın faydası kısa bir zaman son

ra devrenin 14 ünci.i dakikasında lehi

mize kaydedilen bir golle görülmüş. 

oldu. Bu suretle Beşiktaş - Fenerbah
çe muhteliti beraberliği temin etmiş
ti. Fakat oyun bundan sonra bir müd
det hemen hemen müsavi şartlar altın 
da iki tarafın da semere vermiyen 
hüeumlariyle geçti. Nihayet 30 uncu 
dakikacb Mu:rrhl:ır hPr~hf"rlivi temin 
ettikten sonra kanaati tercih eden bi-

Yakustk üzerinde uçarken haritaya 
baktık. Dağları iki bin metre olarak 
gösteriyordu. Halbuki hakikatte üç 
bin metre imiş. Ölümden korkarak baş 
döndilrücü bir sürat le yukarıya doğru 
yükselmeeğ çalıştığımı tasavvur eder
sin. Daglar baştan başa karla doluy
du. 

Marsilya grevi 
Paris : 28. a. a. - Nafia nezaret' 

bir tebliğine göre, Marsilya liman 

iş faaliyeti, tesbit edilen şerait dai 
sinde icra olunmuştur. Bağajlar 
posta, dokerler tarafından çıkarıl 
tır. Muhtelif meseleler hala muall 
tadır. Bunlar yarın toplanacak o 
bir konferansta görüşülecektir. N 
tarafından tesbit edilen nizanın 

yarından itibaren tatbik olunacak 

zim takımın bu halinden istifade ile 
ikinci ve galibiyet gollerini yapmak 
imkanını buldular. 

Mısırlıların ikinci golünden sonra 
Beşiktaş - Fener muhtelitinde vakit 
vakit zoraki bir çalışma görüldüyse 
de neticede bir değişiklik olmadı ve 
maç 2 - 1 misafir takımın galibiye
tiyle bitti. 

Bizim takım, kendisinden beklenen 
oyunu gösteremedi. Herkes şahsi gny 
retlerle muvaffakiyet göstermek is -
tedi. Bu da aleyhimize oldu. 

Mamafih Mısır takımı da bu maçı 
fevkalade bir oyunla kazanmış olma
dı. 

Bf'ykoz kiirt•k ~ampiyonu olein 

İstanbul, 28 (Telefonla) - İc;tan -

bul kürek şampiyonası bugün yeni 

kapı'da yapıldı. Neticede Beykoz 11 

puvanla birinci, Güneş 8 puvanla i -

kinci ve Galatasaray 4 puvanla üçün
cü oldu. 

İzmir fın·arı kupa!Oı ma-:ları 

İzmir, 28 (Hususi) - İzmir fuva 
rı kupası maçlarına bugün de devam 

olundu. Bugünkü karşılaşmalar so -
nunda Ankara Trakya'yı 5 - 1, İzmir 
de lstanbul'u 7 - 4 mağlup ettiler. 

Final maçı, bu salı günü lzmir'le 
Ankara arasında yapılacaktır. 

Hovard 1905 yılında doğdu. O sıra· 
da Rayt kardeşler havada yarım saat 
kalarak ve yirmi dört mil katederek 
dünyayı hayret içinde bırakıyorlardı. 

Annesi fransız soyundandır. Ecda
dı 1680 yılında Fransa'dan çıkarılmış
lardır. Hovard'ın tayyarecilik mesle -
ğine girdiğini ne annesi ne de babası 
görmüşlerdir. Babası, petrol çıkarma
ğa mahsus bazı aletler keşfetmiş mil • 
~ ... - · ..... --... ,.a ... tt --···-

sürat yapmağa fevkalade meraklı idi. 
Hovardda daima babasının karakter
lerini görüyordum. Sergüzeşt aşkını, 
yenilik şevkini, sürat heyecanını, icat 
etmek melekesini hep babasından te
varüs etmiştir. Hatta inadcılığı dahi ... 

Bir zamanlar saksofon merakına ka
pıldı, evde epeyce kafa patlattı. Vaz 
geçirmek üzere neler yaptıksa boşa 
gitti, bu aleti iyice öğrenmeden bırak
madı. 

Siııemtı delisi 

Bilahara sinemaya merak sardı. 
Bunca masraflardan sonra halk sesli 
filmlere rağbet edince Hovard'ın 
sessiz filmleri iflas etti. Kadın artist 
bir İsveçli olduğundan dilinde kuvetli 
İsveç aksanı vardı. Bu yüzden başka 
bir artist bulmak için çok çalıştı. Çün
kü cesaretini kırmadan tekrar sinema
ya intisap edecekti. Marlan Kargan -
ter adında hiç tanınmamış bir artist 
buldu. Cehennem melekleri adındaki 
sesli filmde büyük bir muvaffakiyet 
kazandı. Kadın artist derhal Jan Har
lov ismiyle meşhur oldu. Film dört 
milyon dolara çıktı. Herkes bu kadar 
masrafla yapılan bir filmin kar değil 
ziyan getireceğini söylerken film 7 mil 
yon dolar getirdi ve Hovard'a üç mil
yon dolar bir kazanç temin etti. 

Kateriıı llepbiirn 

23 Günde 

ve yaralananlar 
Kudüs'te çıkan Filistin postası,. 

dındaki gazete, Kudüs'te ağusto&IJ# 
birinden yirmi üçüne kadar yaralan"' 
ve ölenlerin bir listesini neşretmişti~ 
Buna nazaran yirmi üç gün içinde 11 

listin'de: İkiei polis olmak üzere 1 
İngiliz asker, 41 yahudi, 110 arap Ö~ 
dürülmüştür. 

Bundan başka 26 ingiliz, 86 yahııd 
ve 71 arap yaralanmıştır. Temmuz b'' 
şından beri ölenlerin sayısı 1.000 i gri' 
mektedir. 

Nevyork'tan gelen 

kaçak yolcular 
Fransızların maruf büyük transat • 

!antiği Normandi Nevyork'tan son te' 

ferini yaptığı zaman 588 yolcu getir• 
miştir. Bunlardan başka vapurda 1 
kaçak yolcu çıkmıştır. Hiç bir vapurd' 
bu kadar çok biletsiz yolcu gelmenıtf 
tir. 

Amerika'dan hareket edeceği sıraô' 
transatlantik baştan başa kontrol '·' 
dilmiş bulunan biletsiz dört genç bJf 

motöre bindirilerek tekrar sahile çı' 
karılmıştır. 

Güneş'ten Namık ile Hulusi ikincilik 
için güreşiyorlardı. Çok atak ve heye
canlı güreştiler. 17 inci dakikada Hu
lusi'nin koluna kramp girdiği için bi
raz fasıladan sonra güreşe tekrar 
başlandı. Neticede 20 dakikada sayı ile 
ve ittifakla Namık galip geldi. 

61 kilo : 
Ankaragücü'nden Abdullah Alagöz 

20 dakikada sayı hesabiyle ve ittifakla 
Halit'e galip geldi . 

Halkevi spor komitesinin tertip et

tiği yürüyüşlerden ikincisi Gençler
birliği dağcılarının da iştirakiyle dün 
yapılmıştır. Kafile sabah saat yedide 
Halkevi önilnden hareketle Çubuk -
barajına gitmiştir. Barajda bir saat 
dinlendikten sonra buradan dağlara 
çıkılmış bir hayli yürüyüş yaptıktan 
sonra Etlik dağları üzerinden akşam 
saat 7 de şehre dönülmüştür. Halkevi 
ve Gençlerbirliği sporcularının yap
tıkları bu yürüyüş çok faydalı ol -
muştur. 

OÇONCO KOŞU: İki yaşındaki 

yerli haliskan İngiliz erkek ve dişi 

taylara mahsustu. İkramiyesi 1200 li
ra mesafesi 1000 metre idi. Bu koşu

ya beş haliskan tay iştirak etti. Prens 

Halim'in Senyor ismindeki meşhur 
tayının bu koşuda koşması bahsi müş
terekte herkesin hemen hemen onun 
üzerine oynamasına vesiyle olmuştur. 
Ankara yarışlarında rakiplerini he
men hemen yarım kuvetle geçmiş ol
ması da bugünkü yarışı kolaylıkla vu
racağını tahmin edenlerin adedini ar
tırıyordu. Fakat koşuya başlar başla
maz herkesin yüzünü bir ademi mem
nuniyet kapladı. Çünkü Yılmaz Ka
ya ve Karanfil hemen öne fırhyarak 
bir iki boy arayı açtılar. Düzlüğ~ 

döndükleri vakit ise Karan fil hemen 
bir boy ara ile birinciliği muhafaza e
diyordu. Sona kadar bu vaziyet de -
ğişmedi. Ve Bay Ahmet Atman'm 
Karanfil'i birinci oldu, Yılmazkaya 

ikinci, Senyor üçüncü oldu. Müşte -
rek bahis ganyan 1100 plase sırasiyle 
925 ve 230 kuruş verdi. Bu koşudaki 
ikili bahis yani Karanfil - Yılmazka
ya çifti bir liraya mukabil 19 lira ver
di. 

DORDONCO KOŞU: Dört ve da
ha yukarı yaştaki yerli yarım kan 
ingiliz at ve kısraklara mahsus Han
dikaptı. İkramiyesi 510 lira mesafe
si 3000 metre idi. 

Bu koşuda Ceylan'ın kilosunun ağır 
lığından dolayı şansı azdı. Netekim 
bütün gayretine rağmen B. Salih Te
mel'in Mahmure'sini geçemedi Mah
mure birinci Ceylan ikinci, Mavzika 
üçüncü oldu. Müşterek bahis ganyan 
210 plase 100 kuruş verdi. Bu koşu
daki ikili bahis bir liraya mukabil 
8,50 lira verdi, çifte bahis üç ve dör
düncü koşular arasında idi. Karanfil 
- Mahmure çiftini bulabilenler bir li
ralarına mukabil 29,50 lira aldılar. 

liyordu. Fakat yarışın sonuna yüz 

metre kala kuvetle hücum eden Al -

derviş bir boy ara ile birinciliği al
dı. Musul ikinci, Ünlü üçüncü oldu. 

Müşterek bahis ganyan 210 plase sı

rasiyle 100 ve 280 kuruş verdi. Bu ko
şudaki ikili bahis yanı Alderviş -
Musul çifti bir liraya mukabil 9,50 
lira verdi. 

Hovard, artist Katerin'i ele geçirdi
ği zaman herkes kulak kabartarak ona 
gözlerini çevirmişti. Bütün fotoğraf
çılar ikisinin etrafını sardılar. Gaze
teler: 

"Evlendilerdi, evleneceklerdi." Di
ye tutturdular. Fakat amcası olduğum 
halde benim de bildiğim fazla bir şey 
yoktu. 

Basit bir balıis tutuşma 

Hovard bir gün Şikago'da bulunu
yor, ertesi gün sabahtan kalkarak Los 
Anjeles'e öğle yemeğine ulaşmağı dü
şünüyordu. 

Fakat vapur demir alıp açılırken ~ 
dört kişi daha yetişmiştir. Transatl~' 
tik Havr limanına gelip demir attıi1 

vakıt Havr polisi bu on dört kişiY1 

radyo ile haber aldığı için, rıhtııncl' 
tevkif etmiştir. 

Biletsiz yolculardan en zengininİll 
üzerinden ancak 14 dolar para çıkıtııf 
tır. 

Botalan Paris 

BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha 
yukarı yaştaki yarım kan arap ve ha
lis kan arap at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 255 lira mesafesi 2800 
metre idi. Bu koşu baştan aşağı deh
şetli heyecanlı oldu. Bu mesafeye da
yanamıyacağı iddia edilen B. Salih 
Temel'in Musul'u az daba birinci ie· 

~~·koslovak - yugoslav maçmı 
~t~koslovaklar kazandı 

Zagrep, 28 a.a. - Bugün burada se
kiz bin seyirci önünde Yugoslav mil
li futbol ekibi ile karşılaşan Çekoslo
vakya milli takımı 3 - l galip gelmiş
tir. 

Yeni bir dünya rekoru 
Stokholm, 28 a.a. - Beynelmilel 

Isveç - Almanya atletizm maçında al
man Blask, çekici 59 metre uzağa 
atmak suretiyle bir dünya rekoru te
sis etuıiJtir. 

O sırada bir arkadaşına tesadüf et
ti: 

- Demek ki sabah erkenden Şika -
go'dan kalkacaksın. Öğle zamanına 
Los Anceles'e varacaksın. Bu olabilir. 
Fakat Şikago'da sabah kahvaltısını ya
pıp da öğle yemeğine Los Anceles'e 
varmağı düşünüyorsan işte bunun için 
seninle elli dolarına bahse girişirim. 
İmkanı yok yetişemezsin. Hovard der
hal bahsi kabul etti ve kahvaltısını 
yaptı, benzinini koydu, hatta bozuk o
lan telsiz telgraf cihazını bile tamir 
etmek için zahmete bile girmeden ha -
valandı. Yol hakkında malumat alacak 
hiç bir vasıtası yoktu. Bundan bafka 

tekrar doluyor 
Ağustos ayı içinde Paris'ten muhtt' 

lif istikametlere izinli olarak gideni~ 
pek çoktur. Şimci bunlar büyük b'' 
kütle halinde merkeze dönmektedir· 
Ağustosun 21, 22, 23 ünde şark ııı111' 

takasından 25 tren 63.600 yolcu getit • 
miştir. Şimalden gelen 35 katar 131.loO 
insan getirmiştir. Paris • Sen Lazar ,. 
rasından 34 trenle 61.885 yolcu gelır>Jf 
tir. Monparnas mıntakc.sına 56 trell 
86.609 yolcu getirmiştir. OsterliÇ ti 
Orsey'den 30 tren kalkmış 52.781 rt; 
risli getirmiştir. Fakat Paris'e en ço 
yolcu getiren hat Liyon hattıdır ki IJd" 
radan 53 trenle 149.300 insan gelı:ııif 
tir. 
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Başvekil Malatya ve Elazığ' 

1. Celal Bayar',n Elazığ'da mektepliler ve halk tarafından karşılanma•ına ciit bir en•tantane Başbakanımız Malatya iplik fabrika•ını ziyarete giderken 

Malatya iplik fabrikasında 
iplik fabrikasının içinden bir görünüş BQ.§bakanımızın Elazığ' da kar§ılanma•ından başka bir intiba 

M l t a'da fabrikamızı ziyareti intiba/arından 
Başbakanımızın a a Y 

. onunda karşılanma•ı 
BCJ§bakanımızın Malatya ı•ta•Y 

B. Celal Bayar Elazığ i.ta•yonunda 

Malatya iıtaı.vonunda kendi•İni karşılıyanlarla birlikte 
BatbakanuntZ 

iplik fabrikasında B. Celal Bayar'a izahat veriliyor _ .. 

Malatya iplik fabrikaaını tetkiklerinden başka bir en•tantane 

B. Celal Bayar'ın Malatya'Jaki tetkiklerinden 
8u sayfadaki resimler "Foto a.a." tarafından hususi surette ı;ckılmilitir. 
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T. C. Z İ R A A T B A N K A S ! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 

40 
100 
120 
160 

.. 
,, 
.. 
.. 
.. 

250 
100 

50 
40 
20 

.. .. .. .. 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 /i. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlasiyle verilecektir. 

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

'-----------------------------------------' 

il 

Elektrik tezyinat ve tenviratı 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

ihalesi 26-8-1938 günü yapılacağı evelce ilan edilmiş 
olan 8.600.- Lira keşif bedelli Ankara para,üt kulesile 
Türkkuşu okul binasında yaptırılacak elektrik tezyi·natı 
tenviratı eksiltmesi talip zuhur etmediği için aynı şartlarla 
29-8-1938 pazartesi günü saat 11 e talik edilmiştir. 

isteklilerin muayyen günde eksiltme saatinden bir saat 
eveline kadar usulü dairesinde kapatılmış zarflarını mak
buz mukabilinde Türkkuşu Levazım Bürosuna teslim et-
miş bulunmalıdırlar. 6066 

00 
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00 
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H. M. G AZANFAR 
TICARETHANESI 

TESiS T ARlHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

Lokanta ve Gazinoculonn 

dikkatine ! 
BAŞKURT markalı 

verli mamulahm111 g"rmeden : ÇA

T AL, KASIK ve BIÇAK takım-
lannızı almaymız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A.vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
~e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

'-••A•n•k•a•r•a•s-ntı•s•m•e•r•lc•e111z•i =-S•ü•m•e-.-B•a•n•k•Y•e•rl•i•M•a•l•Ja•r•P•a•z•a•r•ı il,., 

İ .... Ad~·; ... Miiii .. M;~-;~;···F~b;ik~~;··Lrd~·s;;y~İ;;i~d;~···=-...... ı 
1 Kabot bezlerinden alınan istihlfik vergisinin tenzili hasebiyle 20 İ 
ı: temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fi. 1 

yatlarla satılacağım ilan ederiz. 

1 ş •. ~kaı. Tip : a:r~~ ~~~'.'." ~~uruş 1 

!.. A;~lanh .: ~ :~ ., ~: : m ı 
ı - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peşin tediye-

: : 
: lidir. 1 
İ 2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara : 
!. % 2 zam yapılır. İ 

3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) i 

l
i toptur. J 

4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. j 
5 - Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın ı mayıs 938 tarihli I tamimine müstenittir. 4952 f ............................................................................................................ 

ULUS 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---- Tarsus-Çukurova fabrikasından: --------- Kaput bezi fiatlorı ---------- 85 s/m 90 s/m 100 s/m Şapkalı --§ TipV 697 728 790 kuruş --§ Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teslimi peşin 

~ para ile 5-8·938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa

§ tışa arzedilmiş olduğunu sayın müşterilerimize bildiririz. 

== 5690 
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Satılık tabı maki nası 
. 

vesaıre 

Ankara Defterdarlığından : 

l!:. --------------------------------------------------------rr 

Muhammen bedeli atı Temin 
Lira K Cinsi 

Auğusburg marka yeni 
sistem tab makinesi 
Makineli merdiven 
Kasa 

" 

adedi Lira K. 

1 
1 
1 
1 

1400 

50 
35 
25 

105 

1,65 irtifamda 3 77 5 
1,40 " .. 2 6 3 

1 8 8 
ve Yukarda cins ve evsafiyle muhammen bedelleri yazılı tab makinesi 

kasa ve merdivenin satışları 15·9·938 tarihine müsadif perşembe günü sa 
10 da defterdarlıkta müteşekkil komisyonda artırma ile ihalesi yapılacağ 

at 
ın-

dan taliplerin adı geçen komisyona müracatları. (3419) 6114 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığındıın : 

Muhammen keşif bedeli 
L. K. 

atı Temin 
1.1. K Mahalle~i Cinsi Ada Parsel 

---------------
Yenice Ev enkazı 214 22, 14, 31, 48, 365 

32, 30, 21, 20, 15 
27 38 

mi 1 - Yukarda cins ve evsafı yazılı parseller üzerindeki binaların hed 
ve yerinin arsa halinde teslimi işinin ihalesi 15-9-938 tarihine müsadif p 
şembe günü saat (10) da defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacakt 

2 - Müzayedeye iştirak edecekler nafıa müdürlüğünden fenni ehliy 
vesikası ve dipozito makbuzu ile muayyen günde ve saatte adı geçen k 

er-
ır. 

et 
O• 

misyona gelmeleri. 
3 - Talipler şartnameyi görmek için milli emlak ve nafıa müdürlüğü ne 

müracaatları. (3420) 6115 

~ 

Sığır eti ahnacak 
Çanakkale Jandarma Mektepleri Sa tın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat İhale Gün Saaati Şe kli 
Kilo Li. Kr. teminatı 

Li. Kr. 
Sığır eti 101800 28504 00 2137 80 9.9.938 Cuma 15 de Kap alt 

ta-
a-

1 - Çanakkale'de birinci jandarma alayına bağlı 2, 3 üncü jandarma 
burlan "3. 9. sayılı jandarma okulların" 1 eylfıl 938 günlemecinden 31 
ğustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı bir 
lem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve günlerde I. jandarma a 

ka· 
la-

yı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" e kadar komis yo-

na teslim edilmiş bulunacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görülebilir. 

(5729/3334) 5992 

Muhtelif tamirat yaptırılacak : 
lsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğünden: 

lhale Muvakkat teminat Keşif miktarı 
Saati ve gün Lira kuruş Lira kuruş Nev'i 

~ ~- ----------------
10 30.8.1938 

Salı 

188 00 üsü 2503 50 lsmetpaşa Kız Enstit 
dahilinde yapılacak mu h-
telif tamirat. 

ut-ı - Yukarıda yazılr tamirat 30.h1938 salı günü saat onda Ankara Ok 
!ar Sağışmanhğmda toplanacak Okullar Satın Alma Komisyonu taraf ın. 

dan açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 
2 - Muvakkat teminat ihale saatmdan evvel ismi ge~en Sağışman tık 

veznesine yatzrılmalıdır. 
3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa selahiyettar olduklarına dair b el· 

gelerle birlikte komisyona gelmelidirler. 
4 - işbu tamirata ait keşif ve şartnameyi görmek istiyenler her g ün 

lsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğüne başvurabilirler. (3064) 56 36 

4 Kalem eşyası alınacak • • 
gıyım 

f npat Usta Okulu Direktörlüğün den : 

1. Bej rengi keten kumaş 
2. Amerikan bezi 
3. Postal 
4. İskarpin 

Miktarı 

1400 metre 
2000 " 

200 adet 
200 .. 

Muhammen 
fiyat 

50 K. 
33.90 ,, 

500 .. 
500 .. 

Tutarı 

Lira 

700 
578 

1000 
1000 

Muvakkat 
T. 

52.50 
50.85 
75.00 
75.00 

1 - Yukarıda adlan, miktarları, muhammen fiyatları, tutarları ve mu· 
vakkat teminat akçeleri yazılı dört kalem giyim eşyası açık eksiltme sure· 
tiyle ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - lhale eylUlün beşinci pazartesi günü saat onda, Ankara'da okullar 
sağışmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden evci teminat akçelerini yatırmış olmaları 
lazımdır. 

4 - Talipler bu dört kalem giyim eşyasına ait şartname ve nümuneleri 
her gün İnşaat Usta okuluna başvurarak görebilirler. 

(3138) 5745 

29 - 8 - 1938 

İlk okullara talebe kaydı 
Ankara valiliğinden : 
1-Ankara ilk okullarmcla talc·hc kayıt ve kalnılii

ıw 1 - cyHH - 938 pcr ('rnhc günü, tcdri"'ata ela 15 . oy
Iiil • 938 J»erşcmhc giinii başlanacaktır. 

2 - Kııy:ıt ve kaimi muamelesi haftanın ı)azartesİ1 
salı, ıwrşembc ve cuma giinlcri saat sekizden on ikiye 
ve on altıdan on St'kizc kadar yapılacaktır. 

3 - Okullarm hiriııci t5tmflarrna "·ilayet ilk tedri-
sat llH'CIİl"İ karariyle yalnız 931 doğumlu !;OCnklar ah
nacaklarclır. 

4 - Talehc \'t•Jilcrinin ikametgalılarma en yakın 
ohm ilk okula miirm·aatları ilan olunur. (34·26) 6118 

iLA 
111111111111111ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık : 

k 
Satılık otomobil - Beş kişilik se

iz silindirli bir Buik otomobili satı • 
ktır. Görmek için saat 14 den son
a 1062 telefon numarasrnda B. Rüş· 
u'ye müracaat. 

lı 

r 
f 

d 
Satılık apartıman - Ankara şehri 

ahilinde 10.000 ve 17 .000 liraya iki 
partıman çok uygun fiat H. Dilman a 

Tel. 2181 5918 

s 
ç 

Satılık arsn - Kavakhdere'de fran
ız sefaretanesi caddesinde dört par· 
a kabili ifraz 4976 metrelik arsa sa • 

t ılıktır. Tel. 2086 5987 

t 

Satılık - Gedikli küçük zabit mek· 
ebi karştSinda 2 daireli 8 odalı 80 

No.lu hane. Posta telgraf umum mü
ürlüğü hesabat şeflerinden Kamil d 

: ........................................ .... 

l
i Küçük ilôn şartları 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
i Bir defa için 30. Kurus 
i lki defa için 50 Kuru:; 
i Üç defa için 70 Kuruış 
J Dört defa için 80 Kurus 
; Devamlı küçük ilanlardan her defası 
f için ıo kuruş alınır. Mesela 10 defa 

1 
neşredilecek bir ilin için 140 kuru& 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarındaki boşluk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 

i Bir küçiık ilan 120 harften ibaret ol· i malıdır. 

i Dört satırdan fazlıı her satır için ayn· 
ca 10 kurus alınır. .......................... ______ _ 
Kiralık - Yenişehir Sıhhat baka#' 

lığı yanında 3. No. lu apartımanın bl' 
rinci katı 3 oda 1 salon, bütün konff' 
ru haiz. İçindeki bekçiye müracaat. 

6050 

Kiralık - Cebeci'de orta mekteb' 
Satılık otomobil - 1938 modeli çok pek yakın S odalı bir ev kiralık~ 

eni Opel satılıktır. Saat 15 den son· Tl: 3333 607Z 

Onart'a müracaat. 6026 

y 
r a Ulus ressamına müracaat. 6092 

r 
Satılık araa, ev, apartman - Anka

a'nın her tarafında satılık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 248 7 
Vahdi Doğruer. 6095 

i 
Satılık arsa - istasyon arkasında 

marca parsellenmiş küçük çapta arsa· 

Kurıöilnr: 

Daktilo kursu - 50 inci devresi1' 
eyll11 ilk haftasında başhyor. 2 ayd' 
diploma verilir. Yeni hamam apartı • 
mam kat 2 Tel: 3714. 5671 

1 
I '~ 

ar Tl : 2487 Val)di Doğruer. 6096 ·--=-~-_:-~::---------......... =~~ 
=satıhli arsa - a tcpe'nın en na-

z ır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6097 

t 
r 

s 

Satılık - Ankara'da Yeşila camii 
karşısındaki çifte furunlar ile Mamak
a 8 odah bir ev ile 25 dönüm mikta
ında bağ ve bahçe gene .. Mamak'ta 

8 dönüm sulanır tarla ile 950 metre 
murabbamda ve asfalt il.zerindeki ar· 
a acele satılıktır. Taliplerin çifte fu

r un sahibi Haşim'c müracaatları. 6091 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
l nci kat müstakil antreli 1 hol kon
orlu görmek için içindekilere görüş· f 

mek Tel. 3829. 5803 

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

maraya müracaat. 5949 

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

miiracaat Telefon: 1620 5950 

Kirlık - Aşağı Ayrancı'da Bakan· 
l ıklara 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 
İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu· 
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kirnlık daireler - Yenihal arka
sında Yenihamam apartımanında Ü· 

ser odalı 2 daire kiralıktır. Konforu. 
fevkaliide manzarayı haizdir. Tel : 
3714 6015 

Kiralık daireler - Maltepe Ulurlağ 
sokak No. 14 de 2 şer odalı ve 3 oda 
1 hol tam konforu havi. İçindekilere 
müracaat. 6093 

Kiralık - 3 oda 1 hol 4 oda hol ve 
5 odalı daireler konfor mevcuttur. 
Havuzbaşı Karanfil sokak Adalar Ap. 
No. 10 müracaat. 6069 

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

Kiralık - Bir bay için. Yenişehir 

Lozan meydanı aile yanında banyolu 
bir oda. Lozan meydanı kırtasiye mü· 
dürlüğünde Bay Süleyman'a müraca-
~ 6M4 

Aranıyor - Bir mağazanın idaresi
ne, muhasebe işlerine bakacak ve da1"' 
tilo bilir bir baya ihtiyaç vardır. >.i
manca bilenler tercih edilir. P. K. 37S 
telefon 3518 6046 

Hizmetçi aranıyor - Evin her tüt' 
lü hiımetini görecek bir kadın alına" 
caktır. Ankara yüksek ziraat enstitil• 
sü Anatomi doçenti Dr. Kural'a mil 
racaat. 6041 

lş arayanlar : 

Diplomalı (yüksek) mühendis "": 
Su, yol, demiryol, köprU mühendi~ 
iş anyor. Mühendis W. D. Yenişehi' 
Birlik oteli. 6013 

.J•·····································~ 

Berlin'de 
HOTEL TEMPO 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
: .. .. .. 
! 

Kurf ürstendamm'ın " i En modem oteli .. : .. .. 
.Adres: Kurfürstendamm 59/60 i 
: Telefon : 32 39 11 i . .. . ; 
~Sahibi: Türk vatandaşı ; .. .. 

Cemil Mum i .. 
: 

Oda kiraıan 
3 oda tek yataklı 
4 u u .. 

2 " " .. 
• l 1 ,, .. 
:ıı .. çift 

6 " .. 
1 " " 

,, 

.. 
i .. .. 
: 

2 40 Mark : ' .. .. 
3,40 " : .. 
3,90 " : 
4,40 .. i 

~ 5,90 " • .. 
6,90 .. i 
8,- .. : .. .. 

Odaların hepsinde akar sıcak İ 
ve soğuk su ve telefon vardır· i 

• Bazılarında hususi banyo var· i .. 
~~ : .. .. .. 
Kahvalh: lJOMark i : .. 

Türk vatandaşlara lisan hıı- i 
susunda azami kolaylrk. Misa- i 
firlerden daha önce ge/efJ ! 
mektub ve saire memnuniyet- ! .. 
le mu haf aza edilir. I 

"'Ilı •• 11. 111 •• 11111111111. 1. 1. 11111 ••••••• 
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Südeller iıinde İngiltere'nin görüıü 

Con Saymen'in nutku 
geniş akisler uyandırdı 

Paris, 

fakat 

prag memnundur, 

"dar görüş,, diyorlar 
Vaşington, 

Almanlar 
(Başı 1. inci sayfada) 1 

tefikan iyi karşılanmıştır. Yalnız ba
z~ gazeteler, hatibin alman tehditle
rıne karşı daha kati bir lisan kulJan
llladığına teessüf etmektedirler. 

Türkiye - Romanya 

Ticaret Odası ~'Epok diyor ki: 
Nutukta aynı zamanda çok ve az 

t~Y_ler var. Çoy şeyler vardır, çünkü 
hızım gayet iyi bildiğimiz veçhile bu 
Feyanat bir teahhüde muadildir ve 
b.ra~sa'nın hayatını tehlikeye koyan 

•
1r ıhtilafta İngiltere atıl ve hareket

ıız kalmıyacaktır. 
Az şeyler vardır, çünkü gecen ~4 

ınarttanbcri vaziyet inkişaf etmış, 
~ehlike yaklaşmıştır. Bu itibarla da -

a kati bir ihtar, şüphesiz şimdiki ah
~al.de daha iyi intibak eder ve Ber
ın ~en daha iyi işitilirdi.,. 
!ıgaro, şöyle yazıyor: 

h Eger Çekoslovakya bir taarruza 
Fedcf olursa, ve eğer bu sebeple 
h ransa 16 ilkteşrin 1925 tarihli mua-

Cde mucibince onun yardımına koş
lllak mecburiyetinde kalırsa. İngilte
re ister istemez ihtilafa sürüklene
~cktir. Hükümet dün bunu Sir Con 

3 Ymen'in agziyle teyit etmiştir. Al
~n.~ar vaziyeti kavramışlardır. Reich 
~kurneti de bunun için bu güçlükten 

Çınınak ve vakayii başka şekilde 
tostermek istemektedir. Filhakika 
~rlin'de hakim olan fikir Çekleri 

~~tecaviz vaziyete sokmaktan ibaret 
lıtııa .b. d• p., gı ı. hareket edilmekte ır.,, 

.. 0Pulaıre şöyle yazıyor: 

b Vaziyetin ciddiyeti, azami haddi 
Uldu~ b" İ · h .. k .. ti _Gu ır sırada ngıltere u um~-

ı· ıogukkanlılıkla kati ve açık hır 
~san kullanmıştır. Bu beyanatın ma-
aa~ hakkında kimse aldanamaz ve 

t\razıyet vahimleştiği takdirde lngil
ere'n · d -· h ın ne tarzda hareket e ecegı 
akkında şüphe edemez. Böyle yap

::kıa İngiltere hükümeti sulha hiz
d et etnıiştir. A tlantik'in öbür tarafın-
ı a •alihiyettar bir ses gelecek saat
trde i . . · Ak ed ll&iliz nazırının ıesıne ıştırca 

erse . d"l . 
oı • suJh katiyetle temın e ı mı§ 
•taktır ... 

Almanya' da 
BcrJin 28 a a - Alman makamla-

rı Co • · · 
n n Saynıen tarafından ıöylenen 

dlltku rtıcınnuniyetle karııılamamıtlar 
ır. 

ha "8u -~kamlar südet atmant~rının 
h y~.tı ıhtiyaçlarma karşı lngıltere 
~ likuınctinden daha büyük bir anla· 
ı 1' beklediklerini gizlememektedir· 
er. Bu nutkun müfrit Çek unsurla-
rını t . . ba it . eşvık ve takvıye etmekten Ş· 
c~· hır fayda temin etmiyeceği. ilave 

1Irnekted" 
Ç 

ır. 

ekoslovakya meselesi dolayısiyle 
Ç~kabiJecek bir ihtilafın mahallileşti· 
rıırn . C 
Sa eaı güç olacağı hakkında B. on 
B Yrnen tarafından yapılan beyanat 
b ~rlin'de teessüfle karşılanmakta ve 
~ 0Ylc bir ihtilafın Çeklerin inatçılı
e 

1 .arttırmalarına sebep olacağı iddia 
dılmekt a· e ır. 

lngiltere'ye gelince ·•• 
B londra, 28 a.a. _ Siyasi mahf~.ııe~, 
b: Con Saymen'in nutkunu musaıt 
ır §~kilde karıılamaktadırlar. B~ 

ltlahfıller, bu nutkun hedefi ecnebı 
~ernıcketlerine İngiltere'nin teyak -

uzu elden bırakmadığını ispat et· 
inek ve ingiliz efkarı umumiyesine 
~a . . 
~1Ycti olduğu gibi göstermekten 1• 

et olduğunu hatırlatmaktadırlar. 
4 ndra hükümeti ancak, Prag mü -
ttlccrderinin seyri hakkında ıarih 
:.-1Uınat elde edildiği zaman vaziye-
ın "hakiki bir ı"htar ı icap ettirip 

ttt• " . k ~ ırznediğini tayin edecektır. Fa at 
•glcbi ihtimal nazırlar bu ihtarı ıi
Yaai tribünden yapmıy~caklardır. 

Berlin büyük elçisi 
iwhaı verecek 

1. londra, 28 a.a. _ tngiltere'nin Be~
ın btiyük eldsi yarın Lort Halifaks • 

a :a :s ' • 
: erlin gözü ile orta Avrupa vazıye-

tı hakkında izahat verecektir. 
B İngiliz diplomatik mahfillerinde, 
erJın bil .. k 1 . • • Londra'da ne le d yu e çısının 

,: ar kalacağı hakkında sarih bi~ •~Y 
el Y.lenrnemektedir. Mamafih, buyuk 

Çtnin salı günü kabine toplantısı~
~an eve1 hareket etmesi ihtimal dah~
lc~~~e değildir. Bu suretle bUyU~ elç~ 

inenin vereceği talimatı dınlıyere 
;

1
e enternasyonal vaziyet hakkında .•· 
nacak son kararları da öğrenecektır. ....._._ __ ...-_...._, 

Hava tehlikesini bilenle-• 1 , 
rı11 araaına katılmayan ar • 
Acele ediniz. Yurt sizi öde
ve ~aiırıyor. 

TORK HAVA KURUMU .................... 

Reisinin sözleri 
İki memleket arasında 

ticari münasebetlerin 

inkişafına çalışılacak 
Istanbul, 28 (Telefonla) - Roma~

ya Maliye Nazırı ve türk . romen tı
caret odası reisi B. Stavesko'nun şe
refine Türkiye'nin Bükreş Elçisi B. 
Suphi Tanrıöver tarafı.odan M~da 
Deniz Kulübünde bir zıyafet verı.1: 
miştir. Bu ziyafette Romanya elçısı 
B Telemak ve Romanya sefareti er
k~nı Büyük Millet Meclisi İkinci 
Reis'i B. Hasan Saka ile birçok mute
ber zevat hazır bulunmuştur. 

B. Stavcsko gazetecilere şu beya-
natta bulunmuştur: 

.. _ Romanya, münasebatta bulun • 
duğu memleketlerle ve bilhassa 1:ür· 
kiye gibi yakın şar~ .m~m~eketler~yle 
ticari münasebetlerını ınkışaf ettır -
mek istiyor. Bu maksadladır ki Bük • 
reş'te bir Türk • Rumen. ti~.ret oda • 
sı kurduk. Odanın gayesı Turk . Ru
men ticari münasebetlerini inkişaf 
ettirmektir. 

Romanya, şimdiye kadar altın dö -
viz mukabilinde petrol ve kereste 
ihraç ediyordu. Son zamanlarda ke . 
reste ihracatımız daha ziyade arttı. 
Romanya, şimdiye kadar Türkiye'den 
ihracatına tekabül edecek kıymette 
mübayaatta bulunmamıştı.r.. A 

Türkiye'ye ihracat ve ıthalatı tcva· 
zün ettirebilmek için Türkiye pamu.~
larından mübayaat yapmıya te~cbbus 
edeceğim. Esucn bu hu•usta yapılan 
ilk tecrübe çok iyi bir netice vermit -
tir. Bu meıelede büyük bir ümidim 
vardır. Biraz evvel Türk pamuk müa-
tahsilleriyle görü§tüm. . . .. 

B . . lakadar eden dığer bır Turk 
ızı a b .... k "h 

metaı da bakırdır. Bakıra uyu ı -
tiyacımız vardır. Bize bakır aat.ıl~. -
sını da istiyeceğim. Mcmleketımı.zın 
endüstrisi için birinci derecede eh~
mi eti haiz olan diğer madenlerı~ız 

y .. le krom manganez vnaıre 
ve ezcum • . 
i in de vaziyet böyledır. . 
ç Türk hükumetinin bunları bı~e aat

fakat etmesi hem muba.de· 
mıya muva de iki mem-
lemizi tevzin edecek, hem . • .. 

daki ticari ve iktısadı mu-
le ketb arlas~nı"nkişaf ettirecektir. İfte 
nase et erı 

· • gayesi budur. 
seyahatımın .. · • · Bük -

Bu münasebetle TurkıY_~ nı~ 
1 • • B Suphi Tanrıover den bu 

re§ e çısı . d t 
.f de gördügüm yardımı kay e -

vazı em l · f ında 
mek iıterim. Bu ıene zmır uvar 

y kil ük ve muvakkat pavyo-
açtıgıını_z ·1ç de büyük ve daimi bir 
nun yerıne ı er . 

aviyon ikame edeceğız. . 
p -'eketinizi çok scverım. Ben me1U1 . 1 .••. 

Tu··rk : Rumen ticarc1: odaıı reıs ıgınıl 
·k· dost mem e-kabul edışimin sırrı, ı ı .. k. 

ket arasındaki ticari münascbetı ın ı-
f t ·rmek içindir. 

şa et 1 imd h ·· kfuneti • Romanya'ya avdet e u 
burada yaptığım temaslar ha~kı~ -

: rapor vereceğim. Eylül ayı ıçerı : 
. ..k•metimden alacağım yenı 

sınde, hu u emleketinize tekrar 
direktiflerle, m 
geleceğim. ,, -

Sanatkir adamın ıeni 
F d'la Amerika yerlilerin-

Me~hur or ' arasında geçen bir 
den bır ~~::c;;ütün Amerika'da dil
konu~a ı or. Meaele şudur: Buma
lerde ba:a~ında nakışlı ağaç kol -
rangoz. 1 ediyormuş. Sanatkarın e -
tuklar ıma .. b. . b 
. a tıgı koltukta bırı ırınc en • 
Iıyl~ y: renkli yılan ve hayvan nakış
zemıy:nm. ve her koltuiu bet dolara 
ları v F d "htiyar marangozun 
veriyormuş. or ' ı . 

t y ı koltukları beğenmıf, onu tef 
Y~P ıg k idn bir düzine ısmarlamış. 
vık etme 'S bi . . k 

Fakat marangoz her neme se u 

dolar istemiştir. ·-· • .. .. . 
Ford'un hayret ettıgını g~runce y~r-
. . asra yakıflr şekilde ızah etmış· 

ınıncı 

ti~ Eter bir koltuk yapsaydım, ya -
arken her birisine ayrı ayrı hayvan 

P . leri nakfederken zevk duyardım. 
resıın h · · 

lb ki bir düzine yaparsam epsını 
Ha u - T b"" b" .. rnekte yapacaeım. a ıı yapar -
ır 0 anım ırkılacak. Uaütünyü telafi 

ken c . . . 
için sekiz dolar ııuyorum, dcmıt-

ULUS 

[:::::::~::~::~::~:§::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - latanbul arasında 

Pazardan mada her gün : 
Yeşilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024 ). - Sehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza memurluiu (1846), - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazan civarı: 
(2806. 3259). - Yenişehir. Havuzbaşı. 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaııı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksı: (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilk ve aon 
seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

Akııam 

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

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

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmeo'deo Ulus M. na 

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Keciören'den Ulus M. na 

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

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

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

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

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

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

§ U. Meydanıyle Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci Samanpazarı ara11nda saat 8 
den 20 

1

ye kadar vasati her beı dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada· saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kada; her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dai;ılış 
aaatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 

Teabbiltlfl 11 e Jaulardır. 
Posta saat 19 a kadar lstanbııl cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpap')'8 : 

SaD1111D hattına 

Diyarbakır hattı 

Zonruldak hattı 

Her sabah 8.20. Her 
akl&ID 19.15 n 19.50 
de (Pazartesi. Per
eembe. Cumarteai 
Toroı sürat.) 
Hercün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Herıün 

• 

9.35 

15.00 

Kırıkkale'ye rayotobüa • 16.05 

Gündelik: 

Hicri· 1357 
Recep: 3 

S. D. 
Günq: 5 21 

lşıkh 

Rumi - 1354 
Aiuıtos: 16 

S. D. 
Akıam: 18 48 

çantalar 
Gelecek Laypzig fuvarı kadınlara 

büyük bir yenilik gösierecektir. Bu 
fuvarda bir kadın el çantası nümunesi 
göeterilecektir ki bunda dahili ıtık 

tertibatı vardır. Kadın el çantalarının 
kötcsinde bucağında aaklanan o mini 

mini efyalar bulmak öyle zannedildiği 
kadar kolay bir it değildir. Hele tiyat

roda, sinemada veya otomobille yapı -

lan gece gezintilerinde, bir kelime ile 

karanlık yerlerde bu güçlük bir kat 
daha artar. 

.ı1111111111111111111111111111111ıııııııa.. -
Esir ingiliı zabitinin hataralare 

~Plevne müdafaası~ 
~ 1877 de türk ordusunda ~ 
E bir balük kumandanı olarak : 
E Plevnede harb etmit olan E 
5 yüzbaıı F. Von Herhert'in 5 
E güzel bir üılObla yazdığı, E 
E arkadqımız Nurettin AR· i 
E T AM'm da dilimize çevirdi- E 
E ği bu kitab, askerliğimizin E 
E şerefli safhalanndan birini : 
E canlandırmaktadır. E 
E Askerlerin bir meslek ki- E 
E tabı, asker olmıyanlann da : 
E heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
E kuyabilecekleri bu kitab. E 
E cıktı. 100 kuru,a satılıyor. E 
::111111111111111111111111111111111111111:: 

İnönü havacıhk 
şehrinden 
röportajlar 

( Ba§ı 4. üncü sayfada ) 
peşine takarak bulutlara doğru sü
rükleyip götüren sıhırlı rüzgar .. Ca
ket almadığım için üşüyorum. Bu 
hava, Ankara'ya göre eylül sonu, la
tanbul'a göre teşrinsonu havasıdır. 
Kamplı arkadaşım diyor ki: 

"-Tecrübe ettim. Bu havada in
sana yediğini çabuk hazmettiren ve 
çabuk acıktırah bir sır var. Şaka söy
lemiyorum. Kendinizi bir yoklayı -

1 " nız .... 

8 iraz sonra, İnönü nahiyesinin 

taze, yağından şüphe edemi
yeceğiniz peyniri, kampın güzel ko
kulu ekmeği ile taze demlenmiş çayı, 
arkadaşımın iddiasının pek haksız 
olmadıgını anlatıyordu. 

Saat dörde geliyor .. Hiç olmazsa 
bir saatcik dinlenebilmek için ter
temiz örtülerin ve göz alan kırmızı 
renkli battaniyenin gözleri daha çok 
ağırlaşfıran tatlı uyku davetine da
yanamıyarak karyolama uzanıyo

rum. Bütün kamp, şafakla beraber 
başlıyacak olan çalı§malarda bol bol 
sarfedebilmek için enerji ve rahat 

topluyor. Elektriklere cereyan ve
ren motör sesinden başka işitilen 

hiç bir fey yok .. Ne bülbül ötüşü ne 
ağustos böceklerınin sesi... Tabiat, 
yüzlerce sene hasretini çektigi mo
tör sesine gönlünü ve kulagını ver
miş, kendisi hiç bir şey konuşmu
yor ... 
Açık pencereden giren bir elekt-

rik ışığı beyaz dıvarın üzerinde rüz
garla sallanan ampulün oynak hare
ketlerini çiziyor. Bu ışığa bakarak 

uyumak istiyorum : Hiç bir ziynet, 
petrolü lüks sayan bu toprak parça
sının üzerinde elektrik kadar muh
teşem dei>:ldir ... 

Japonlar Teian'a 
doğru ilerliyorlar 
Tokyo : 28. a. a. - Domei ajansına 

göre, Kiangsi'nin şimalinde hareket 
eden Japon kıtaları, Toian'a doğru 
ilerlemeğe başlamışlardır. Teian, Ki
ukiang - Mançang demiryolu üzerin
de bir Çin mukavemet merkezidir. 
Japonlar, dün Teian'm timalinde Tun 
ku.Utıg ve Şangliog mevzilerini ırapt
eylemitlerdir. Çin'liler, Teimı'da tah
şidat yapmaktadır. 

,_ Fakülteler 
Çamaş1r yıkattarııacaK 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa· 
kültesi Direktörlüiünden: 

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

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

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

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(3169) 5801 

Talebe kaydı 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa

külte.i Direktörlüğünden : 
1 - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 

de baflanacak 15.10.938 tarihinde son 
verilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 
başhyacak 15.10.938 de bitecektir. 

3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 
güni.i başlanacaktır. 

4 - Du yıl yatılı talebe ahnmıya-
~aktır. (2S27) 5450 

Alakadarlara 
Safranbolu kasabasından ve tüccar

dan Mehmet ve Salih Semiz kardef • 
lere ait konkordato kayıt müddetleri 

hitam bulmuş olmasına binaen alacak

lıların toplanması için tayin kılınan 

15 Eylül 938 tarihine müaadif olan 
Pertembe günü aaat 14 de Safranbola

da Ticaret odası binasında müzakere
si icra kılınacağından mumaileyh zim. 
metinde alacaklı bulunan zevatın ta -
rihi mezkürde iami geçen binada ha-

zır bulunmaları ve toplamnağa takad

düm eden on giln içinde mevcut vesi -
kaları tetkik edebileceklerinden bu 
hu.usda tetkikat ifa etmek wteyen -
lerin de mezkür on gün içinde komi
serliğe müracaatla vesikaları tetkik 
cıt»eleri ilan olunur. 6120 

Bayındırlık Bakanhgı 

Diyarbakır - Cizre 

hattında inşaat 
Nafia V eületinden : 

1 - 1/9/938 tarihinde saat on birde 
kapalı zarf usulile münakasanm yapı-
lacağı 14, 18, 22, ve 26 Ağustos tarih
lerindeki Ulus, Cümhuriyet, Haber, 
Son telgraf ve Re&mi gazete ile ilan 
edilen Diyarbakır - Cizre hattının be
şinci kısım inşaatı münakasası görü
len lüzum üzerine ayni şartlarla 15/ -
9/938 tarihine müsadif Perşembe gü
nü aaat on bire talik edilmiştir. 

2 - 1/9/938 tarihinden itibaren mü
teahhitlik vesikası usulü lagvedilmiş 
olduğundan bu münakasa için gerek 
eksiltme şartnamelerinde ve gerekse 
yukarıda isim ve tarihleri yazılı gaze
telerdeki ilanlarda aranılacagı ilan 
edilen ( müteahhitlik vesikası ) ara -
nılmayacak hunun yerine ( ehliyet ve
sikası ) talep olunacaktır. 

3 - Bu münakasaya gırmek için 
ehliyet vesikası almak isteyenlerin 
referanıılarile diger vesikalarını bir 
istidaya rapten münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evvel vekaletimize 
müracaat ederek ehliyet vesikası talep 
etmeleri lazımdır. 

4 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müracaat ederek ehliyet 
vesikası talep etmiyenlerin müracaat
ları nılzarı itibara ahnmıyacaktır. 

(33b0) 6104 

Müteahhitlik vesikası hakkında 
Nafia Vekaletinden : 

1 - 19/9/938 tarihinde saat 11 de 
kapalı zarf usulile münakasasının ya
pılacağı 4, 14, 24 Ağustos ve 7 Eylul 
tarihlerindeki Ulus, Sonposta, Tan, 
Jurnal doryan, Türkişepost ve Resmi 
gazete ile ilan edilen Sıvas - Erzurum 
hattmın 499 uncu kilometresindeki 
Ser~me demir köprüsü inşaatı için 
gerl'k bu münakasanm eksiltme şart • 
narrıcsinde ve gerekse mezkur gaze -
telerdeki ilanlarda aranılacağı ilan 
olunan ( müteahhit vesikası ) aranıl

mıyarak onun yerine ( ehliyet vesi -
kası ) aranılacaktır. 

ı - Bu münakasaya girmek için eh
liyet vesikası almak isteyenlerin re · 
feranılarile diğer vesikalarını bir is -
tidaya rapten münakasa tarihinden en 
u sekiz gün evvel vekletimize müra
caat ederek ehliyet vesikası talep et · 
meleri lazımdır. 

3 - Münakasa tarihinden en az se
kiz gün evvel müraccat ederek ehliyet 
vesikaıı talep etmiyenlerin müracaat
ları nazarı itibara ahnmıyacaktır. 

(3358) 6102 

Yapı işleri ilônı 
Nafia V ekiletinden : 

1. - İstekli çıkmamış olan Ankara
da Jandarma Subay Okulu arkasın
daki Jandarma Matbaası ikmali inşa
atı yine ayni şartlarla eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Keşıif bedeli 19.757 lira 50 kuruş
tur. 

2. - Eksiltme 14-9-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Nafıa Vekaleti Yapı 
işleri ekailtme komisyonu odasında 
kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3. - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1481 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve hu in
şaatı yapabilecekleine dair ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. Bu ve
sika eksiltmenin yapılacağı günden 
en u sekiz gün evvel bir istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaat edilerek 
alınacaktır. Bu müddet zarfında vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye giremiyeceklerdir. 

4. - Ekailtme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü -
ğilnden alınabilir. 

S. - lateklilerin teklif mektupları
nı eksiltme günü olan 14.9.1938 çar -
pmba günü saat dokuza kadar komis
yon refsliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3359) 6103 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i': Nafıa 
Vekaleti binaıı dahilinde yapılacak 

muhtelif tamirat ve tesisat itleridir. 
Ketif bedeli 6872 lira 63 kuruştur. 
2 - Eksiltme 12-9-938 pazartesi gü

nü 5'at 10 da Nafıa Vekaletinde ya
pı itleri ekıiltme komiıyonu oda1ın
da açık eksiltme uıulile yapılacaktır. 

3 - Ekıiltme prtnameıi ve merbu
tatı 18 kuruı bedel mukabilinde ya
pı itleri umum mildürlilğünden ah -
nabilir . 

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

Benzin ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 
5 eylQİ 938 pazartesi günü saat 11 

de Ankara'da Nafia Vekaleti binasın
da malzeme müdürlüğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun 

-9-

Çocuk ilôvemizde 

Boyamacayı boyayıp 

hed~ye kazananlar 
Birer kartpostal kar.ananlar 
İnegol Bedre koyu Alı Ertam, Egridır 

malmudurunun oglu Turgut Tugcu, İs
tanbul l'aksım Verım p rtımanı Hılmi 
Bayar, Zonguldak'ta bahrıye bakkalıyesi 
sahıbı B. Arıf ın kızı Cahıde Orper, 1s
parta'da manifaturacı İbrahım oglu Zeki 
Bakal, Burdur Ga ı caddesı Gok savai 
sokagı 2 num rada Acar Kıper, Trabzon 
Gazi pa a caddesı tıyatro sokagı 1 numa
rada S ıma Taluy, Ankra bırıncı ort o
kul 278 Suphı Açıkgoz, İzmit Hacı Ha
san mahalle ı Çukurçe mede Muşerref 
Eke, Eskışehır Erle alam Çomul sokak 
6 num ada Mu erref Karaman, Ankara 
İsmet İnönu ılk okulu 84 Melahat Ahar, 
Ankara Ulus ılk okulu 998 Cavıdan De
ger, Ankara İsmet pa akı enstıtüsu 143 
Bedrıye Tunçel. Ank ra Ulus okulu 814 
Orman Alayalvaç, IJıyarbakır Urfa cad
desı 61 numar da Zekı Kale, lsparta or
ta mahalle Mercan sokak 42 numarada 
Mehmet EryaLar, Ankara Gazi liısesı 608 
Cahıt Yalııı, Ankara bırincı orta okul 479 
Yahya Aktay, Ankara postane caddesı 
üungor Akm ıı, Ankara gedikli orta o
kulunda 27 1 a Gurz, İsparta tuccardan 
li. Mustafa'nın oglu Doı:an Açıkahn, An
kara Altında mahallesı 390 numarada 
Şadan B rl s, Ankara devnm ılk okulu 
240 Erda Acar, Goynuk zabıt kitıbının 
oglu Naci korkma.ı:, Ankara tıcaret lıse
sıııde 322 Enıs B rla , Ankara Dumlupı
nar okulu Do an Alp Demırcan, Zafran
bolu Hu eyin Çelcbı mahallesi 61 nu
m rada Nımet Kır, Ankara kız lisesı 1059 
Ickhan Anık, lsparta Gazı Kemal cad
desi Erdo an Aksoy, Ankara lnonu ılk 
okulu 258 Aysel Kolok, Ankara Feruzan 
mahallesı Koyungoz sokak 18 numarada 
N erıman Maytere, Ankara Hasan Hadı 
• ııartımanında 3 numarada Oğuz Erkıp, 
Zon uldak Demır kopru başında 24 nu
marada M ehrı]et Çın l, Ankara ıkınci or
ta okul 287 Duhter Akıncı, Çaycuma or
ta okulda Vasfı Uslu, Diyarbakır Urfa 
caddesı 21 numarada Turkan, Dıyarba
kır izzet paşa caddesı 11 numarada Ulvı 
Koker, Adana lcadiye mahallesı 36 mı
marada Cıhat Vural, Elazığ emeklı bin
başı B. Hakkı'nın kızı Edıbe Kaynak, 
Sılıfke ta ucu gumruk muhafaza memu
ru B. Ethem oglu Nevzat Yarkın, Anka
ra Mimar kemal okulu 383 Zıya Yıldı
rım, Zonguldak halkevi arkasında numa
ra 13 de Cıhat Ay, Ankara Dumlupınar o
kulu 64 Hicn Altınbay, Bafra elektrık 
fabrikası yanında Cemal Camadan, Kon
ya memleket hastahanesi rontgen ıefinın 
oglu Necat Goren, İsparta orta mahalle 
Hıiseyın pa a Sokaıı:ı 2 numarada Zekı 
Kore, Ezıne telgraf memurunun oglu Ha
ı;an Ünver, Kırklarelı vilayet ıfre me
muru B. Haındı'nin kızı Nerıman Kurtiş, 
Rıze mektupçusu B. Sefık'ın oglu Ekmel 
Aydın, Ban ırı C. H. partisinde Mu
k:ıddcr Umut, Ankara ikinci orta okul 
Neriman Öztekın, Adana erkek lisesi Yıl
dız Se gın, İsparta İntıbak tıcarethane
sinde B. Q5man'ın oğlu Cemal Sezrın, 
İsparta P. T. T. muvezzii lbrahım oalu 
Hulusı Etnek, Hayrabolu ziraat bankası 
muhasibinin oglu Zeki Akçal, İsparta 
tuccard1n B. Halil oglu Necmi Arcan, 
Ankara ismet 1nonu okulu 600 Nıyazi 
Ozyapan, Ankara muhafız alayı bando -
sunda stajyer Ahmet Ugurer, Zonguldak 
Ziraat Bankası muhasibi Mesut Şano& 

Ju Ylldızıen, İiparta cumhurıyet okulıı 
319 Alı Albay, Mihalıçık Zıraat bankası 
memurunun oğlu Huıeyın Akyol, İıpar-

ta yayla mahallesi 1ımetpap caddesi 39 
numarada Mehmet Ali Gulea, Ankara er
kek lıseıı 931 Edıp Haznedar, Ankara 
muhafız alayı bandosunda onbaşı Ke -
mal Yurttaş, İstanbul $ehreminı Çukur
bostan 23 '4 numarada J.'erıdon Alptekın, 
Ankara birıncı orta okul 170 Nesıp Ay
kut, Ankara 1 met paşa kız enstltusu 15& 
Suheyla Öget, Ankara Dumlupınar oku
lu 540 Şin ı;ı Tanır, Ankara Turan mahal
lesı Koyun göz sokak 19 numarada Me
tın Menkiı, Bolvadın Zafer caddesinde 
konduracı Halıl karde i Sabri Ulaş, An
kara İsmet p şa kız enstıtusunde M. Çap
çı, Ankara bırıncı orta okul s-43 Necat 
Ataol, Egridır Zıraat bankası memuru
nun oıılu Orhan Sorgun, lsparta Mımar
Sınan mahallesı 52 numarada Mehmet, 
Ankara Etlık okulu 285 Necla Orhun, An-

kara Yegenbey Bırlık sokak 4 numarada 
Bensıyon, Ankara lstıkl 1okulundan112 

İsmet Erunlu, İıparta İsmetpaşa mahal
lesi 13 numarada ihsan Albay, Ankara 
Dumlupınar okulu 539 Muvaffak Kayı, 
Ankara Bayram caddesi 12 numarada 
Munise Ünal, Ankara Kocatepe okulu 
146 Murvet Secol, Bandırma halkevınde 
Fende Umut. Ankara Dumlupınar oku
lu Vedat Meral, Ankara tecım lısesi 3gg 
Nezıhe Bohlcr, Ankara P. T. T. ııılerı re
is muavınının kızı Nezahat, Ankara İs
met 1nonu okulun 531 S. Berkeı, Anka
ra erkek lısesı 37 eŞref Esen, Elıizıı O :4 
'falıit Ta kaya. 
Dortyol beledıye civarında 36 numarada 
M. Ergul, Malatya &a&lık dırektorunun 
oglu Necmı 'fatar, İsparta İş bankası 
memurunun o lu Nurettin Badur, Anka
ra erkek lısesı 675 Ferıdon herı, Ankara 
fiıek fabrıkası hesap memuru B. Cemil'
in oglu İlhan So:ıer, Ankara Dumlupınar 
ilk okulu 288 Necla Ataol, Ankara lstik-
1 l okulu 117 Ya ar Arınç, Ankara İstik
lal ılk okulu 46 N ecıp ıleri, Ankara Ne
cati bey ılk okulu 888 Munise Guner, An
kara Dumlupın r ilk okulu 529 Mueyyıt, 
Tekırda Barbaros caddesi 55 numarada 
Rıza Uslu. 
_,,. . .. 

Türk havasının korunma
sı için lamel lnönü'nün mil. 
letten istediği f edakirlık, 
asla ağır değildir. Havamız 
güven altına girdiği gün, bu 
memleketi kaplıyacak olan 
huzur ve sükunun bu kadar 
ucuza temin edilebilmesine 
teşekkür etmeliyiz. 

TÜRK HAVA KURUMU 
,.. 

da ceman 4500 lira muhammen bedel

li depodan alınmak şartiyle 25000 lit
re benzinin yeniden eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve tcferru • 

atı Ankara'da Nafia Vekaleti malzc • 
me müdürlügünden parazır olarak a
lınabilir. 

İsteklilerin muvakkat 
şartnamesinde yazılı ve 
gün saat 11 de komi yon 
lunmaları laz ıı dır. (3176) 

teminat ve 
ikle aynı 

h zır bu-
5822 
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liradır. İhalesi 8 eylfıl 938 perşembe 
günü saat 17 dedir. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satınalma ko
misyonunda görebilirler . İsteklilerin 
kanunun 2, 3, maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir sa
at eveline kadar tümen satınalma ko

kuruş mukabilinde verilebilir. İstek -
lilerin ilk teminat makbuz veya mek -
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
delerinde yazdı vesikalarile beraber 
ihale günü ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla -
rını Fındıklıda komutanlık satmalma 

saat onda maliye vekaleti I~ft 
müdürlüğünde toplanan eksiltrıı' 
misyonunda yaprlacaktır. 

Şartname Ankara'da levazrııt 
düdüğünde ve İstanbul'da D0 

bahçe'de evrakı matbua ambarı 
murluğundan ahmr. Nümune~er 
vazım müdürlüğünde görülebihf· 

~arı sabunlu kösele 

allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (250) iki yüz elli kuruş olan 
( 41000) kırk bir bin kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - !halesi 5 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6375) altr bin üç 
yüz yetmiş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (5) beş 
lira onbeş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

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

(3166) 5776 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1) 800 Ton 87 oktanlık benzin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 216.000 

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

3) !halesi 2 eylül 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

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

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

(3033) 5651 

Kriple kömürü al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 ton kırıple kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.000 

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

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

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

(3012) 5650 

Portatif (ad1r bezi ahnacak 
M. M. V ekaletj Satın Alma Ko.: 
ı - Müteahhit nam ve hesabına 

(350000) üç yüz elli bin metre portatif 
çadır bezi açık eksiltme suretiyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (50) elli dokuz kuruş (90) dok
san santimdir. 

3 - İhalesi 29 eylül 938 perşembe 
günü saat (11) onbirdedir. 

4 - İlk teminatı ( 11732) on bir bin 
yedi yüz otuz iki lira (50) elli kuruş

tur. 
5 - Evsaf ve şartnamesi (10) on li

ra (50) elli kuruş mukabilinde H. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin ~490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göst :rilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2961) 5585 

Çanf a, palaska vesaire ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Komııı . 

donundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

7840 lira olan 500 tane sıhhiye erbaş 
çantası, 1000 takım sıhhiye palaskası 
ile 1000 tane sıhhiye er Ustuncu ka -
palı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 14/ Eylül / 938 Çar -
şanba günü saat 12 de Ankarada MM. 
V. satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 586 lira olup şart
name ve nümuneler bedelsiz olarak 
KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarmı eksiltme sa
atından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (3412) 6113 

Soman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komi r.yonundan: 
ı - Harp okulu hayvanatı için 

'· 
ı 270.000 kilo samanın açık eksiltmesi 

7 eylül 938 saat 12 de Ankara LV. a -
mjrliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira ilk 
teminatı 354 lira 37 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sıka ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması. (2990) 5590 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lvazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade yağı 
ve 7.000 kilo Malkara garnizonunun 
sadeyağı münaaksaya konulmuştur. 

2 - Tekirdağ garnizon yağınm mu
hammen fiyatı 107 kuruş 50 santim ve 
teminatı 1612 lira 50 kuruştur. Malka
ra garnizon yağınm muhammen bede
li 112 kuru~ 50 santimdir. Muvakkat 
teminatı 592 liradır. Her ikisinin iha
lesi 5 eylül 938 pazartesi günü Tekir
dağının saat 16 da ve Malkaranm 17 
de yapılacaktır. 

3 - Kanunun 2. 3. maddelerindeki 
vesaik ile teminat mekbuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat eveline kadar tümen satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3161) 5799 

Arpa ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 

1 - Muhafız alayı hayvanatı için 
576.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 5 eylül 938 saat 12 de Ankara 
L V. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31.680 lira 
ilk teminatı 2376 liradır. Şartnamesi 

158 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni vesikalar da bulu
nan tt:klif mektuplarını saat 11 e ka
dar komisyona verilmesi. (2991) 5591 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

324.00 kilo samanın kapalı zarfla ek
siltmesi 6 eylül ~38 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satm alma komisyonun -
da yapdacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalar da bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril -
mesi. (2992) 5592 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hayvanatı için 

510.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 2 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25.500 lira 
"ilk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde a 
hnabilir. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının saat 11 e kadar 
komisyona verilmesi. (2910) 5456 

2 Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için iki garaj kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. İha

lesi 5 eylfıl 938 pazartesi günü saat 
10 da Çanakkale müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak

tır. 

2 - Garajların keşif bedeli 123.806 
lira 78 kuruş olup muvakkat teminatı 
7441 liradrr. Bu inşaata ait keşif, şart
name ve planlar Ankara, İstanbul, İz
mir Lv. amirlikleri satın alma komis
yonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 saydı kanun
da yazrlr vesikalarla bu miktar veya
hut en az altmrş bin liralık işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına dair 
vesika Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vesikalariyle teminatı 
muvakkate makbuzu veya banka mek
tuplariyle beraber teklif mektupları
nı havi kapalr ve mühürlü zarflar iha
le günü olan 5 eyh11 938 pazartesi gü
nü saat 9 a kadar Çanakkale müstah
kem mevki satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (3160) 5774 

5 hangar yaphrılacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir'de Gaziemir'de yaptırı

lacak beş adet hangar kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 100327 lira 95 ku
ruştur. Eksiltme 8 eyliU 938 perşem-

be günü saat 12 de kışlada İzmir 
müstahkem mevki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Keşif proje ve 
şartnameler 550 kuruşa İzmir müs
tahkem mevki satın alma komisyo
nundan alınır. 

3 - İlk teminatı 6266 lira 40 ku -
ruştur. İstekliler ticaret odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika gös
termek mecburiyetindedirler. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı kanunun 
2, 3 ncü maddelerinde ve şartname

sinde yazdı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 

en az bir saat evel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

(3321) 5959 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

misyonuna vermeleri. 
(3322) 5960 

Yulaf al.nacak 
Ankara Lvaznn Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

1 - Demirköy alayı ihtiyacı olan 
192 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13440 lira 
muvakkat teminatı 1008 liradrr. Ek -
siltmesi 9 eylül 938 tarihine tesadüf e
den cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin bildirilen gün ve tayin edi
len saatten bir saat evel teminat ve 
teklif mektuplariyle icabeden sair ve
saikin komisyona tevdii. (3162 ) 5800 

Kaşar peyniri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Af. 

ma Komisyonundan : 

komisyonuna vermeleri. 
(3376) 6107 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun senelik 
ihtiyacı olan 65,000 kilo keçi etinin 
eksiltmesinden sarfı nazar edilmiştir. 
Ve 9/ Eylül /938 saat 9 daki eksilt -
mesinin de yapılmıyacağı alakadarla
rın malUmu olmak üzere ilan olunur. 

(3422) 6117 

Pavyon ve hangar yaplmlacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

İsteklilerin 2490 sayılı kano 
2 nci ve 3 üncü maddeleriyle şar 
menin 19 ve 20 nci maddelerind~ 
zrlı belgeler ve ilk teminat rnalc 
veya banka kefalet mektuplarile 
likte eksiltme gününde maliye .,r 1 
Jeti levazım müdürlüğüne müra' 
ları. (3283) 6002 

: iç işler BakanhO• 

Müvezzi alınacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Açık olan aylık 40 lira ücretti 
rak müvezziliğine motorsiklet tıı: 
lanmasını ve tamirini bilen alı~ 
ğından isteklilerin ehliyet vesikas: 
le birlikte vekalete müracaatları. 

(3391) 6109 
1 - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı

na sarfedilmek üzere 18.000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muş ise de istekli çıkmadığından 28 
eylUI 938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 16 da pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. 

1 - Harp okulu için 6800 kilo ka
şar peynirine kapalı zarfla eksiltme
sinde teklif edilen fiat pahalı görüldü 
ğünden pazarlıkla eksiltmesi 31 ağus
ton 938 saat 12 de Ankara Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

1 - ikinci pazarlığının 22-8-938 
günü yapılacağı ilan edilen İzmit ve 
Gebzede yaptırılacak pavyon ile Geb
zede hangar ikmali inşasına gene is
tekli çıkmadığından son pazarlığr 

3 eylül 938 cumartesi günü saat 11 de 
Eskişehir Lv. Amirliği satınalma ko 
misyonunda yapılacaktır. 1 

· Ha~!!~ .. : um~~·,Ô;,~ktörfooo 
, _ . 

2 - İtaya talip olacakların bildi
rilen gün ve saatte Vize'deki satın 

alma komisyonuna müracaatları. 
(3274) 5941 

Pilavlık pirin~ ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 90.000 kilo pilav
luk pirinçe talip çıkmadığından ye
niden kapah zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 

2 - Muhammen bedeli 5100 lira ilk 
teminatı 382 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulması. (3402) 6110 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al 

ma Komisyonundan : 

1 - 33 Tümen birlikleri hayvanatı 
için 575,000 kilo yulaf satın alınacak
tır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eylül 938 
Çarşanba günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 31625 lira ilk 
teminatı 2372 liradır. Şartnamesi 156 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins 
ve mikdarı yazılı yulaflar satın alınacaktır. Her kıtanın ihalesi hizalarında 
gösterilen gün ve saatlarda çanakkale müst. Mv. satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri ve ihale kanu
nun 2,3 üncü maddelerindeki vesaikler ile birlikte muayyen gün ve saatlar
da komisyonumuza müracaatlarr. (3331) 

Kıtanın adı Cinsi Kilo M. B. Muv. T. Tutan 

K. Lira Lira İhale Ş. İhale T. Saat 
----------------~ --- ---- ------
Kilitbahir K. Yulaf 
Ezine topçu ,. 

" 

444000 
715000 

5 
5 

1665 
2682 

22200 K. zarf 15-9-938 17 
35750 K. zarf 16-9-938 17 

6099 

Muhtelif yiyecek oh nacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Aşağıda cins ve mikdarı yazılı erzak kapalı zarfla 19 eylül 1938 pa
zartesi günü saat 9 da Mardin satınalma komisyonunda ihale edileceğin -
den 2490 sayılı kanunun şümulü dahilindeki vesaikle taliplerin komisyonu
muza müracaatları. (3404) 

Mikdarı Muvakkat T. 
Kilo Cinsi Lira K. !hale Ş. Tarihi günü saati 

200,000 
6,046 

53,328 
53,328 
53,328 

Un 
Sade yağı 
Keçi eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

1500 00 
442 00 
885 00 

1125 00 
715 00 

Kapalr Z. 19-9-938 P. ertesi 9 
" .. 19-9-938 .. .. .. 
" " 19-9-938 .. .. .. 
" " 19-9-938 " " .. 
.. " 19-9-938 .. .. .. 

6112 

18 Kalem erzak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Cinsi 

Un 
Sığır eti 
Keçi ., 
Sade yağr 
Odun 

Gazyağı 

Sabun 
Şeker 

Pirinç 
Kuru fasulye 
K. üzüm 
Bulgur 
K. Soğan 
Nohud 
Patates 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

Mikdarı 

Kilo 

120,000 
45,000 
45,000 

6,000 
600,000 

2,500 
3,000 
1,700 
8,000 

14,000 
4,500 

13,000 
10,000 
4,300 

36,600 
45,000 
29,000 
36,000 

M. Bedeli 
L. K. 

21000 00 
11250 00 
9000 00 
5400 00 

600 00 

500 00 
1350 00 
637 75 

2400 00 
1400 00 
1350 00 
1950 00 
800 00 
640 00 

2196 00 
3600 00 
1160 00 
1800 00 

tık T. 
L. K. Eks. Günü Saati. Şekli 

1575 00: 6-9-938 salı 9 : Kapalı 
10 : Zarf 843 

675 
405 
450 

37 
101 

47 
180 
105 
101 
146 
60 
48 

164 
270 
87 

130 

75: .. 
00: .. 
00: .. 
00: .. 

.. .. .. .. 

.. .. .. 
" 

15 
15 : 
16 : 

.. 
•• .. 

50: 7-9-938 çarşamba. 9: Açık 
25: .. .. " 10 " 
81: .. .. ,, 15 : .. 
00: .. .. .. 16 : .. 
00: 8-9-938 perşembe. 9 : ,. 
25: .. .. .. 10 : .. 
25: .. " .. 15 .. 
00: .. .. .. 16 : " 
38: 9-9-938 cuma 9 : ,. 
70: .. 
00: ,, 
00: ,, 
00: .. 

.. .. 
" .. 

.. 
" 
" .. 

10 : 
15 
15 
16 

.. .. .. 
" 

938/939 sırası hudut taburları ihtiyacı için yukarda cinsleri yazılı 18 ka
lem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde eksiltmeye konmuştur. 
Bunlardan kapalr zarf usulile yapılacak erzaklar için isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun ahkamı dahilinde tanzim edildiği takdirde mektupları mü -
hürlü zarf ile ve muktazi bilgilerle birlikte makbuz mukabilinde en geç 
Artvin postahane saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel 
Artvin hudut satın alma komisyonuna göndermiş olmaları lazımdır. Pos
tada olacak teahhürler kabul edilmez. 

Diğer açrk eksiltmeler için de istekli olanların da keza 2490 sayılı ka
nunun ahkamına tevfikan lazım gelen vesaiki ve ilk teminatlarile birlikte 
muayyen gün ve saatte Artvin hudut satın alma komisyonuna baş vurma
ları. 

2 - lzmitteki pavyonun keşif be
deli 43023 lira 78 kuruştur. Muvak -
kat teminatı 3227 liradır. Gebzedeki 
pavyonun keşif bedeli 15500 lira mu
vakkat teminatı 1162 lira 50 kuruş
tur. İnşaatı ikmal edilecek Gebzede
ki hangarın keşif bedeli 24329 lira 2 
kuruş. Muvakkat teminatı 1825 lira -
dır. 

3 - Bunlara ait resim, keşif, ve 
şartnameler Ankara, İstanbul, ve Es
kişehir Lv. Amirlikleri satınalma ko
misyonlarında ve !zmitte tümen sa -
tınalma komisyonunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılr vesaik ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair vesaiki ve nafra 
vekaletinin 1938 yrlı ehliyet vesika -
larr ve teminat makbuz veya banka 
mektuplariyle pazarlık saatında mez
kur komisyona gelmeleri. (3403) 6111 

2 Hangar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al 

ma Komisyonundan : 

1 - 19/8/938 günü pazarlrkla yap -
tırılacağı ilan edilen Gebzedeki iki 
hangar için yine isteklisi çıkmadığın
dan 10/ Eylül /938 Cumartesi 2ünii 
saat 11 e kadar devam etmek üzere het 
gün pazarlığı Eskişehir LV. Amir -
liğinde satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Bir hangarın keşif bedeli 24526 
lira 83 kuruş olup iki hangarın keşif 
bedeli 49053 lira 66 kuruştur. Muvak
kat teminatı 3679 lira 02 kuruştur. 

3 - Bu inşaata ait keşif ve şartna -
meler Ankara, İstanbul, ve Eskişehir 
LV. Amirlikleri satmalma komisyon
larında ve İzmitte Tüm. Satınalma ko
misyonunda görülebilir. 

4 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılr vesaiki ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair vesaiki ve Nafia 
Vekaletinin 938 yılı ehliyet vesika -
tarı, teminat makbuz veya banka mek
tuplarıle pazarhk gününün sonu olan 
10/ Eylül /938 gününe kadar her gün 
komisyona gelmeleri. 

(3363) 6105 

.. '!:1'.\t 

ls~anbul Deniz Levaa~ AmirliOi 
~ , • •. ~ •. :1"'( • 

Ekmek münakasası 
Deniz Levazım Satm Alma Ko

misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (66500) 
lira olan (700.000) kilo ekmek, 10 ey
lfıl 1938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11.30 kapalı zarfla alınmak 
üzere münakasaya konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminatı (4575) lira 
olup şartnamesi her gün komisyon
dan (333) kuruş bedel mukabilinde 
alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplannr en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri. 

(5662/3266) 5940 

Finans Bakanhgh· 

Matbaacllaro 
Maliye Vekaletinden : 

Bunlara dair eksiltme gUn ve saatına kadar 
P.arasız olarak alınır ve görülebilir. ~3196) 

Malzemesi vekaletten verilerek bas
tırılacak olan varidata ait 48 nümune
den ibaret defter, cilt ve cetveller 
2490 No: lu kanunun 46 ncı maddesi
nin L. fıkrasına göre pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli olan 15807 lira 26 kuruşun ilk 

şartnamesi komisyondan teminatı 1185 lira 54 kuruştur. 
5806 Eksiltme 1-9-938 P,erşembe günü 

Arpa, saman vesaire alı~ 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta kıt'ası hayvanatı i 
alınacak olan ve birinci eksiltmesin 

teklif edilen Hatları Genel Direkt 

lükçe Gali görülen ve ikinci eksi 
mesinde talip çıkmayan 70000 ~ 
Arpa, 25000 kilo kuru ot, 15000 r
saman, 200 kilo yem tuzu 2490 sa1 

kanunun 43. maddesine tevfikan fi' 
zarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 5/ Eylül / 938 Pad 
tesi günü saat 10. da Cebecide f{a 

Gn. DRK. Binasında SA. AL. Kotııl 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4351 lira 
kuruş, muvakkat teminatı 326 lira · 

kuruş olup Banka mektubu veya rJ 
liye makbuzu kabul olunur. 

4 - Tliplerin yukarıda yazılı f 
ve saatte teminatlarile birlikte kofl11 

yona gelmeleri. (3366) 5106 

Askeri Fabrikalar . .., .. ~-·. . .... 

50 Ton boh~ahk sa~ alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MüdürJİt 

ğü Satın Alma Komjsyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12.500) Jİ 
olan 50 ton Bohçalık saç Askeri Fıı1'1 
rikalar umum müdürlüğü merkez s3 

tm alma komisyonunca 15. 10. 93 
cumartesi günü saat 11 de kapah za1 

ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyor 
dan verilir. Taliplerin muvakkat t 

minat olan (937) lira (50) kuruşu lı9 

vi teklif mektuplarını mezkur gii( 
de saat 10 a kadar komisyona verrıır 
leri ve kendilerinin de 2490 numarıı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki .,r 
saikle mezkur gün ve saatte korııi) 
yona müracaatları. (3287) 5973 

Bir adet aleminyumdan 
mamul hamızı 

azot deposu ahnacak 
ı.:iı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür,.. 

ğü Salın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (2300) lira bİr 
il' adet aleminyumdan mamul hamrzı 

zot deposu Askeri: Fabrikalar UJilufl' 
Müdürlüğü Merkez Satın alma kornis: 
yonunca 13-10-1938 perşembe günü~ 
at 10 da arık eksiltme ile ihale edil'' 

~ ·s· 
cektir. Şartname parasız olarak kofll1 

1 
yondan verilir. Taliplerin muvakk.8 
teminat olan (172) lira (50) kuruş .,e 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde' 
terindeki vesaikle mezkur gün ve saat' 
te komisyona müracaatları. 

(3295) 5975 

200 Ton Flüspal ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürl~· 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

lirıı Tahmin edilen bedeli (8000) 

olan 200 ton Flü:>pat Askeri Fabril<ll' 
lar umum müdürlüğü merkez satıll 

!' alma komisyonunca 10. 9. 938 curıı8 

tesi günü saat 11 de kapalr zarfla ilı 11: 
le edilecektir. Şartname parasız ol~rı 
rak komisyondan verilir. Talip~er1•1 
muvakkat teminat olan (600) tır~~
havi teklif mektuplarını mezkur gıı 

e· de saat 10 a kadar komisyona vertıl 11 
leri ve kendilerinin de 2490 nuınarıı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesıı; 
ikle mezkfır g·;rı ve sc ;:ıttr komisyo~ 
müracaatları. (3294) 597 
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;' Gümrük ve in. B. 
Elbise diktirilecek 

d 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

en : 

1 - Vekalet müstahdemleri icin 47 
et:~ek 5 kadın elbisesi pazarlık!~ dik
ırılece ktir. 

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

2ıra olup muvakkat teminatı 31 lira 
O kuruştur. 
4 - İhale 31. 8. 938 çarşamba günü 

•aat lO da vekfilet binasında toplana
cak alım satım komisyonunda yapıla
taktır. 

. 5 - İsteklilerden, 1938 senesine 
aıt .unvan, ruhsat tezkeresi, ehliyet 
Vesıkası ve nüfus tezkeresi aranacak· 
tır Tal' 1 · d · ·ı b" · . ıp erın a ı geçen belgelerı ı e 

1 
ırlıkte vekalet veznesine yatıracak· 

~rı. te~inat makbuzlarını da alarak 
Ilı gun ve saatte komisyona müra· 

taatiarı. (3259) 5916 

1 nşaat ve tesisat 

d 
İnhiaarlar Umum Müdürlüğün

en : 

1 - idaremizin Paşabahçe fabrika
•rndaki tahammur dairesinin şartna
me ve propesi mucibince tevsii ve 
~drumda anbar tesisi işi her ikisi 
kırdcn kapalı zarf usulile eksiltmeye 
0nnıuştur. 
. lI - Keşif bedeli tahammur daire

aı · nın 14374 lira 83 kuruş, bodrumda 
an bar tesisi işinin 707 .30 lira ki cem
an 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat 
tc · tnın:ıt! 1131.15 liradır. 

lII - Eksiltme 10-ıx-938 tarihine 
~tlıyan cumartesi günü saat 11 de 
be ~ataşta levazım ve mübayaat şu • 
sındeki alım komisyonunda yapıla-

caktır. 

lV - Şartname ve projeler 75 ku
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le· 
"•ıun ve mübayaat şubesiyle Ankara 
"b~ .lzmir Baımüdürlüklerinden alına-
ılır. 

f V - Eksiltmeye iştirak etmek is
·~Yenlerin fenni evrak ve vesaikini 
; al~ gününden 3 gün evveline kadar 
nhısarlar inşaat tubesine ibraz ede-

rek a · · "k • le Yrıca münakasaya ıştını veıı-

881 almaları lazımdır. 
k "VI - Mühürlü teklif mektubunu 
•nunt vesaik ile V inci maddede ya· 

zıtı ehliyet vesikası ve % 7,5 güven
nıe P•rası makbuzu veya banka mek· 
::bunu ihtiva edecek olan kapalı nrf 
k nn eksiltme günü en geç aat 10 a 
~dar Yukarda adı geçen komisyon 
. §kanhğına makbuz mukabilinde ve· 
rıımesi lazımdır. (5730-3335) 6012 

Elektrik ıesisall yaptuılacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyo· 

ııundan : 

t ~IVlı atclyeain<le yapılacak elektrik 
deıısatı 14/10/1938 Cuma günü saat 15 

e kapah zarfla eksiltmeye konulmuı
tur. 

Eksiltme Umum Mlidürlük bina • 
~nda Malzeme dairesinde toplanan 
L erkez 9 uncu artırma ve ekıiltme 
1torn· ısyonunca yapılacaktır. 

l'esisatın tahmini keşif bedeli 
185000 liradır. 
1 

Bu iıe girmek isteyenler 10500 lira-
1~ ınuvakkat teminat ile kanunun ta· 
l'ın ettiii vesikaları ve bu gibi tesi • 
~at işl~rini başaracak fenni ~hliyet ve 

1 
u?retı olduğunu natık Nafıa Veka • 

1~tınden alınını§ bir vesikayı ve tek • 
1 ~lerini ayni gün saat 14 de kadar ko· 
lbısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
bi Eksi~tmeye girmek isteyen_ ve bö~le 

r veaıka11 olmayan taliplerın eksılt· 
~e gününden en az sekiz gün evvel 
stıda ile Nafia Vekaletine müracaat 
'~erek vesika istemeleri lazımdır. Ak
lı takdirde bunlar eksiltmeye igtirak 
edeınezler. 
li Şartnameler 925 kuruşa Ankara ve 

d 
3Ydarpaşa veznelerinde satılmakta • 
ır. 

Nafia müteahhitlik vesikaları mu • 
teber değildir. (3336) 6100 

Müteahhitlik vesikası hakkmda 

Lôstik fren ve şofaj 
hortumları 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan : 

Muhammen bedeli 17 500 lira olan 
8 kalem lastik fren ve şofaj hortumla • 
rı 7-10-938 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. ( 3199) 5886 

Vagon vinci ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan 

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

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

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3200) 5909 

Süper ~imento alınacD 
D. Demiryolları Satın Alma Ko -

misyonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

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

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk §efliğinden dağı · 
tılmaktadır. (3349) 6034 

Kum kurutma tesisata 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen bedeli 14.000 lira olan 

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

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

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
pa~a'da tesellUm ve sevk tefliğinden 
dağıtılacaktır. (3277) 5944 

Kazan temizleme fesisah 
D. Demiryolları Satın Alma Ko· 

miıyonundan : 
Muhammen bedeli 16000 lira olan 

Sıvas atölyesi kazan temizleme teıi· 
satı ıo. 10. 938 paıartesi günü saat 
ıs de kapalı zarf uauliyle Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tcklif~erini 
aynı gün saat 14 d~ ~adar komısyon 
reisliğine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar· 
pa§a'da tese11Um ve ıevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3276) 5943 

Ankara V. alili{li 

Zayi mühür 

Ankara Valiliğimlen : 
Hususi muhasebe Yeğenbey şube~i 

üçüncü daire tahsildarı 22-8-938 ıu· 
nünde resmi mühürünü Duatepe ma· 
hallesinde zayi etmiştir. Bulanın ~u
sust muhasebe müdUrlUğUne teslım 
etmesi aksi takdirde yenisinin hiket· 
tirileceği ilan olunur. (3392) 6045 

Sıhat BakanhQı 

Kuru ot alınacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesi Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
6250 lira olan 125000 kilo kuru ot 
ldipalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10. 9. 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Komisyon müessesede topla
nır. 

4 - Muvakkat teminat tutarı 468 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 10. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 na kadar ko
misyona tevdi olunmalı bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların da
ha evci maliye vekaleti merkez vez
nesine yatırılmaları için taliplerin 
daha evel komisyona müracaatla bi
rer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhat vekaleti muhasebe müdürlü
ğüne müracaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gün müessese
den parasız temin olunur. 

(3227) 5911 

Muhtelif hayvanlar ahnacak 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü · 

eaaeaesi Satın Alma Komisyonun-
dan : 

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

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

3 - Komisyon müeasesede topla • 
nır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 471 
lira 75 kuruştur. 

S - Teklif mektupları 7-eyllıl-938 
çarşamba günü saat 10 a kadar komi•· 
yona tevdi olunmalı bu saatten son • 
raki mektuplar kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat mukabili 
nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların Ma· 
\iye Vekaleti merkez muhaıebeciliği
ne yatırılmaları için taliplerin daha 
evcl komisyona müracaatla birer irsa
liye almaları ve bu irsaliye ile Sıhat 
Vekaleti muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları lazımdır. 

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

8 - Eksiltmeye konulan it 

140 Adet dana 
30 ,, arpa 
30 ,, keçi 
30 ,, koyun 

(3101) 5820 

Tıbbi ecza alınacak 
Ankara Nümune Haatanesi Bat • 

tabipliiinden : 

Hastanemizin 1938 mali yılı 293 ka· 
lem eczayı tıbbiye ihtiyacı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen fiatı 12750 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 956 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 31 ağuatoı 1938 çar§amba 
günü saat on birde Ankara Nümune 
hastanesinde mUtegekkil komisyonda 
icra edilecektir. Eksiltmeye girecek· 
ler Ticaret odasının cari seneye ait 
vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya
zılı belgeler ve bu ite yeter makbuz 
ve banka mektnuplarını teklif zarfla· 
rının içerisine ve verecekleri fiatları 
yazı ve rakkam ile yazdıkları ve üzer· 
!erini mühürledikleri halde ihale sa· 
atından bir saat evvel komisyona ver· 
mcleri luımdır. 
Şartname ve liste Ankara'da Nümu· 

ne hastanesinde !stanbul'da Sıhhat 
Müdürlüğünde görülebilir. 

(3036) 5652 

Leyleiregaip 
Diyanet itleri Reisliğinden 

Recep ayının ilki 27 ağustos 938 
tarih cumartesi gününe rastladığın· 
dan 1/2 evlül 938 perşembe akşamı 

cuma gecesı leylciragaip olduğu illin 
olunur. (3390) 6044 

D. D. Yollan Sabn Alına Koınisyo
ll'&ndan : Satıhk arsa ve tarla 
ı l0/9/938 tarihinde ihalesi yapılacak 

0 an u · k .. r .... naydarpaşa fevkani geçıt op -
Usu için evvelce neşrolunan ilanda 

"e eksiltme şartnamesinde yazılı mil-

Ankara Defterdarlığından 

ktcahhitıik vesikasının ibrazına lüzum 
alma 

ınıştır. c · A. Mahallesi Mevkii ınsı 
li n~ak eksiltmeye iftirak ede~ek ta-
oı~lerın bu işi başarabilecek iktıdarda _l_s_t-ik_l_a_l _Sa_m_a_n_p_a_z-ar~ 
N ~klarını natık ve yeni usul veçhile Ba«Ium nahiyeei Tarla 
afıa v kAl . b. si - .; 

Kapı No. 

8 

Muham-
Mesahai 

Ada Parsel No. S. 
men 

bedeli T. 

233 
9300 

L.K. L.K. 

----------
14 35 700 52 50 

378 28 35 

kayı .b e a etınden alınmış ır ve lvedik köyü 
B 1 r~ etmeleri şarttır. . h ı; d 11 • 1 k ." vesıkaları almak isteyenlerın y k rda cins ve evsafı ile mu ammen e e erı ve teminat miktar arı 

e 81ltnıe gününden en az sekiz gün lu .~i arça gayri menkulUn mülkiyetinin ihalesi 15-9-938 tarihine mü-
~'7ı:ı _istida ile Vekalete müracaat ~t- ::;

1
f ıp~rş:mbe günü saat onda deftedarlıkta müteşekkil satış komisyonun

., . rı ve geç müracaat edenlerle u d açık artırma ile yapılacaktır. 
esıka 'b · k ·1 a k ·· ·h 1 f d tne ~ı _ı raz edemeyenlerın e sı t • l teklilerin şartnamelerini görme u~ere ı a e gününe kadar de ter ar 

"'.Je ııtırak edemiyecekleri ilan olu· lık ~lli emlak müdürlüiüne milıac1ıatları. (3421) 6116 
• 3344) 6101 

Orman Koruma 

Karyola alınacak 
Orman Korwn.a Genel Komutan· 

lığından : 
1 - Orman koruma genel komu • 

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

2 - Muhammen bedeli yirmi iki 
bin lira ve muvakkat teminatı altı 

yüz elli liradır. 
3 - Şartnameler her giin parasız 

olarak komisyonda ve İstanbul Gala
ta topçular caddesi 176 numarada or
man koruma ambarında görülebilir. 

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

An~ara Belediyesi 

Kamyon lastikleri ahnacak 
Ankara Belediyeıinden : 

ı - Temizlik işleri fort kamyonla
rı için lüzumu olan 8 adet dış ve 8 
adet iç lastiği on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (892) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,90) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. ( 3171) 5 7 58 

11 Kalem yağ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs ve belediye vesaiti için 
alınacak (11) kalem yağ on beş gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11290) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (846,75) li-
radır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 2. 9. 938 cuma günü saat 10 
a kadar taahhUt mektuplariyle bele
diye encümenine müracaatları . 

(3173) 5760 

Mazot ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye vesaitinde kullanılmak 
üzere mübayaa edilecek olan (55000) 
kilo mazot on beş gün müddetle ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (7150) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (336,25) li
radır. 

4 - Sartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
belediye enciimenine mUracaatları. 

(3172) 5759 

1 
.......... : ................................. - .. ı 
_Y..~ .. ~~X.~!~!.~ ... ..ı 
İnşaat münakasası 
Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 

1 - İhaleye konulan iş: 19311.50 li
ralık baş müşavirlik evi inşaatı kapa
lı zaf uaulile eksiltmeye konulmuı -
tur. 

2 - Bu işe aid işleri şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B • Mukavele projesi 
C - Hususi, fennt ve bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde gö

rülebilir. 
3 - Bu İ!in ihalesi 13·9-938 aalı gü· 

nü saat 11 de kapalı zarf usulü ile 
nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1448,36 liralık muvakkat teminat ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
Nafıa Vekaletinden alınmıt müteah
hitlik vesikası bu vesika ihale günün
den en az sekiz gün evvel istida ile 
Nafıa Vekaletine müracaatla alına· 
caktır. Ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatın 
dan bir saat evvel komisyon reisine 
makbuz mukabili vermeleri, posta ge
cikmeleri kabul edilmez. (5811-3383) 

6108 

HükOmef konaaı yaphrlla<ak 
Çorum Nafia Müdürlüğünden : 
20/9/938 Salı gUnü saat (11) de Ço· 

rum Nafia eksiltme Komisyonunda 
ibile yapılmak üzere (26492). lira ke-

şif bedelli Sunğurlu Hükiimet Ko -
nağı ikmal inşaatı kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname, 

keşi[. ve evrakı sairesi Nafia Daire • 
sinde görülebilir. 

Muvakkat teminat (1986.90) liradır. 
İsteklilerin Nafia Vekaletinden bu iş 
için alacakları Müteahhitlik ehliyet • 
namesi ve sair evrakile birlikte ihale 
komisyonuna müracaatları ilan olu • 
nur. 6119 

İlk okul binası 

yaptırılacak 
Malatya Valiliğinden : 

1 -: Eksiltmeye konulan iş: Bc;sni 
kazası merkezinde yaptırılmakta olan 
ilk okul binası bakiye inşaatı. 

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

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

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

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

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

5 - : İsteklilerin vilayet Nafia mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi
kasiyle muvakkat teminat ve teklif 
mektubunu havi zarflarını ihale saa
tinden bir saat evetine kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi eyle
meleri lazımdır. Posta ile gönderile
cek mektupların ge~ikmesinden dola
yı mazeret kabul edilmez. Ketif evra
kı vilayet nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

(3307) 5982 

Kapah zari usulile eksiltme ilim 
Kayseri Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse
ride yeniden yapılacak memleket has
tahaneaidir. Keşif bedeli (121446) lira 
51 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı §Unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
A-B - Eksiltme prtnamesine ek 

prtname. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık itleri genel şart

namesi. 
D - Teıviyei turabiye ıoıe ve kir

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

gartname. 
F - Ketif cetveli, ıilıilei fiat cet

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

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

3 - Eksiltme gUnU 1.9.938 perıem
be ıaat (13) de encümeni vilayette 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

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

6 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gUn ve aaattcn iki aaat evvel en
cümeni vilayette makbuz mukabilin
de verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet ihale saatından iki saat evve· 
line gelmiş olmaları 111 • _,dır. o-;ta· 
da vukubulacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. 5662 

Kapah ıarf usulile eksiltme ilim 
Antalya Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konan iş: An tal · 
ya memle~et hastanesi ikinci kıııım 
(31,881) lira 53 kuruşluk inıaat; evel
ki inpatm bakiyesidir. 

2 - Bu ite ait prtnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A) Eksiltme 9artnamesi, 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
D) Hususi şartname 
E) Keşif evrakı 
G) Proje 
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dar verilmiş olmalıdır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 

teklilerin 2391 lira 15 kurugluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve bundar 
başka aşağıdaki vesikaları haiz olu~ 
getirmeleri lfizımdır. 

6 - Nafıa vekaletinden alınmış 

yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ğı işlere ait bonservisi ve ticaret oda-
sı vesikası. (3348) 6018 

Halkevi binası yaphrllacak 
Ordu C. H. P. llyönkurul Baıkan

lığından : 
1 - Orduda yeniden yapılacak 

Halkevi binasının (25000) lira bedeli 
keşifli birinci kısım inşaatına aid ek
siltme işi şeraiti tediye noktasından 
bazı değişiklikler zuhur etmesi üze
rine aşağıda yazılı şartlar dahilinde 
8-8-938 tarihinden itibaren 29 gUn 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ye
niden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak aşağıdadır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele ve proje 
C - Nafıa işleri umumi prtname

si 
D - Yapı işlerine aid umumi ve 

fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 
F - Evrakı keşfiye ve plin ve 

kroki 
İsteklilere bu evrak bedelsiz ola

rak C. H. P. llyönkurul başkanlığın
dan verilir. 

3 - Eksiltme 5-9-938 tarihine mü
sadif pazartesi günü at 11 de Ordu 
Parti İlyönkurulunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
{1875) liralık muvakkat teminatı ve 
teklif mektuplariyle beraber ve 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesine tev
fikan vermeleri şarttır. 

5 - Taliplerin (15000) liralık yapı 
işlerini yaptığına dair Nafıa Vekale
tinden alınmıı vesika ile 938 senesi
ne aid müteahhitlik vesikası ve tica
ret odasma kayıtlı olduklarına dair 
vesaik ibraz etmeleri lazımdır. 

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

7 - ŞERAİTİ TEDİYE - Müte
ahhidin evrakı ke§fiye plan ve proje
ye glSre tahakkuk edecek olan istih
kakı İJ Bankası Ordu ıubeainden tes
viye olunur. Bu iatlhkakın miadında 
tediyesini İş Banka11 Ordu ıubesi te
keffül ve kabul eder. İcabında talip
lere kabulünü mutazammın mektup 
verilebilir. (5521-3207) 5831 

Kapah zarf usulile eksiltme ilana 
Erzincan Belediye Reisliğinden : 

ı - Eksiltmeye konulan ıcbze ha
lidir. 

2 - Ketif bedeli 30009 liradır. Nı
sıf inşası esnasında ve nısfı da 939 
haziran ayı içinde ödenecektir. 

3 - İlk teminat 2256 liradır. 
4 - Eksiltme müddeti 15. 8. 938 

tarihinden itibaren on bet gUndUr. 
5 - İhale 3. 9. 938 gUnil saat 12 de 

belediye tarafından yapılacaktır. 
6 - Taliplerin bu işe ait proje ve 

saircyi belediye muhasebesinden 
meccanen alabilirler. 

7 - Taliplerin kanuni evaafı haiz 
olmaları şarttır. (3191) 5804 

'Kazalar 
Yulaf alınacak 

Karacabey Merinos Yetiıtirme 
Çiftliii Müdürlüğünden : 

Merinos yetiıtirme çiftlifi hayva
natı ihtiyacı için (600.000) altı yüz 
bin kilo yulaf kapalı zarf uıuliyle ek
siltmeye konmu§tur. 

lhale 7 eylôl 938 tarihine mUaadif 
çarpmba günü saat 10 da çiftlik mer
kezinde yapılacaktır. 

Yulafın beher kilosuna dört kuruş 
sekıen santim muhammen kıymet 
takdir edilmittir. 

Muvakkat teminat miktarı (2160) 
iki bin yüz altmış liradır. 

İsteklilerin ihale gUnü ı;aat dokuza 
kadar mektuplarını 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde komisyona tev
di etmeleri, şartnamesini görmek is
tiyenler Ankara, İstanbul, Bursa ve
teriner müdürlükleriyle çiftlik mü
dilrlüğilne müracaat etmel ri ilan o
lunur. 

(5572/3232) 5913 

Panayır 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı Muatafa Kemal Paıa Belediyesin • 

15 lira mukabilinde Antalya Nafıa den : 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 eylUl 938 cumarte
si günü aaat 11 de vilayet makamın • 
da toplanacak olan daimi encümende 
yapılacaktır. Teklif mektupları 2490 
sayılı kanunun 32 inci maddesindekı 
tarifat dairesinde o gUn saat 11 e ka-

Her sene olduğu gibi panayır 1 - ey
lfil • 938 perşembe günü açılacaktır. 
Hayvanat ve ticaret eşyası satılır. Pa
nayıra teşrif edeceklerin her türlü is
tirahatleri temin edilmittir. Hayvanat 
için hususi yerler hazırlanmıştır. 

(5685-3309) 5984 
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§ 6 ve 12 ay taksitle § ~ 
. 
lştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 

=~ ~== : cu C1J : : Kısa bir müddet "RADYO-
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Diş Doktoru diyor ki: 
Ataleti - İn kı baza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KULLANINIZ 

: - ~ E = LIN,, kullandıktan sonra, 

-
§ ~ • _ : : di§leriniz ind gibi parla-
- en = = dıktan ba,ka mikropların 
: • - O : kam ilen mahvolduğunu, za- :'=!!!!!!!!!!! 
: en ...., : : rarlı salya ve ifrazatın ke- , 
: • - O = : sildiğini, dit etlerindeki il-

= CQ 
~ § : tihapların durduğunu ve 

- nihayet ağzınızda latif bir 
: rayiha başladığını duya· 

... •• 

HASAN G 

- -: EN EYi, EN SAGLAM, EN UCUZ : 
: VE EN EYi ŞERAiT : 
- YILDIZ T1ACRETEVI M. BILMAN ULUS MEYDANI -
: No: 6 : 
: TELEFON: 1847-TELGRAF: BILMAN-P. K. No: 399: 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllıı.. 

------- ~· -- -- ----- NURKALEM ----- -- -: Kurşun kalem fabrikasında her : 
: nevi kalem imal edilmektedir. : 
: Mümasili ecnebi kalemlerine : 
: çok faiktir. : 
~ Fiatları ecnebi kalemlerinden : 
: % 50 ucuzdur. : 

§ Kurşun kalemler : § - -: Süperyör ---
Mektebli 

: Timsahlı = 301 - 2 = 1205 
=Not 

Altı derece sertlikte E ---: 1011 Marangoz kalemi ---: 99 Taşçı kalemi 
: En iyi cins 

-----
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, si- : Dağdelen 15 derece sertlikte 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· : Kopya kalemleri : 
dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 

-- 734 --
= ----------· 

kullanılmaktadır. 

: 299 Ulus : 
: 701 - A Yumuşak : 
: 701 - B Orta sert _ 

Mütehassıs aranıyor 
Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 

olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
: 701 - C Sert : 
: lyi cins : Baraj yaptığına dair vesi

kası olan bir baraj mütehas
sısına ihtiyaç vardır. Müte
hassıs bir toprak baraj işin
de çalışacaktır. Alakadarla
rın (15) gün zarfında tahri
ri müracaatlarını Ankara 
posta kutusu 87 ye tifahi 
müracaatlarını Ankara Ana
fartalar Eme apa ımanı 

sıhhatlerini korurlar. 5443 : 71 - A. B. C. Üç dereceli : 

2tv - 40 - 60 - 100 kuruştur. 
: 702 - A. B. C. D. E. Beş renkli -
: 702 - A. B. Mavi - Kırmızı E 
: 72-A.B.C.D.E. Beş renkli iyi cins: -5449 ---- Pasteller ----- ------------------------------- : 1315 6 renkli 
: 1325 12 renkli ---: 1301 12 renkli iyi cins 
: 24 renkli iyi cins 
: 901 Kırmızı - Mavi 

---• --: Stabilli 12 renkli iyi cins numaraya yapmaları. 6000 
,, 24 renkli iyi cins 

: Dermetograf Uç renkli kalem : 
: 311 Grafit ve renkli Minlen : 
: 231 - 232 Kırmızı ve mavi tebeşir: .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
- Çeşidlerimizi her kırtasiyeci- : : T H K A k b · ':. : d · · · - - . . urumu n ara liU esı _ 
: en ısteyınız. : : tarafından -
: 

1 
,: : 30 Ağustos aktamı : =Nurkalem Ltd. Cırkell= § Cebeci istasyonu küçük zabit § 

: r/ : - okulu karşısında -
: İstanbul, Sirkeci : : y • D ... 8 h • d : 
: Mühürdar zade han No. 1 • 2 : = eni Ogan i ~eSln 8 : 

----------------------------------------- - - - = : 5869 : : M · · .. ı d : 
=111111111111111111111111111111111111111: : evsımın ~~ guze gar en : 

1937 AN"KARA E'NTERNAS-YON'Al 
- partısı 6067 : 
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EKONOMiK OCAKLAR 

KÖMÜR SERGiSİNDE 
BİRİNCİ MÜKAFAT VE Şt:REf DİPLOMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ 

-- Dr. Basit 
-

Ürek :--------- -- --- -Cebeci Merkez Hastanesi : --- -: iç Hastalıklan müteha11111 : - -
Ankara' da 

Avrupa oteli 
TERMOSiFONLAR vı!YEMEK OCAKLAR! -- - Temiz ve konforlu olarak açıl-

- Her yUn hastalarını Yeniıehir : dığını sayın müşterilerine arze-Mimar' Vedat N~ 17-i STANBUL -- - : Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : deriz. 6014 

: manında saat 15 ten sonra kabul : .. ••••••••••••• 
: eder. Tel: 1694 = -4890 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrop
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLO) kullanınız. 

H ELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarmı, 
caki 'H yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık ark idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıbat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLO her 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek 
mavileıtirir. 5447 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6136 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basnnevi : ANKARA 

r 

YENİ 

: caksınız. • --
§Gayet temiz-gayet 

~ Sıhi - Gayet ucuz ı \ 
E Her gün sabah, öğle ve ak- 1 
: §am yemeklerinden sonra -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
: dişlerinizi -
~ Radyoliq ile f ırçalayınız ! 
-,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJ 
: Kireçli suların tahribatından ::: 
: Kalörif er kazanlarile tesisatlarını i 

Lokomobiller ve aleliimum buhar kazanlarını i 
kurtarmak için kireçli auyu tasfiye eden i ::: ----------------------------

LID 
CIHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ 
Cihazlar tamamen garantilidir 

İsviçre Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karib 
vekili umumisi 

Vebolid Ltd. Şti. 

! 
=: ::: ::: 
i ::: 

1 
; 

E Yeni adrese dikkat : § 
- -§ Merkezi . İstanbul Galata Billur sokak No. 7-9 P. K.; 
_ • No. 1094 § 
: Telefon: 44507, Telgraf: Vebolid -
§_ Subesı· . Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 § 
_ ~ • Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid 5 
= lzmir umumi acentası: Mimar Kemaleddin cad. 5 = -_ No. 15 P. K. No. 72 5 
=· ~ -§ lzmir enternasyonal fuvarı pavyon No. 175 § 
: Prospektüs ve mühendislerimizi isteyiniz. 5883 5 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhter<m Ankara halkınm rağbetini kazanan 

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

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Si rketi nden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
KAPUT BEZİ FİATLARI 

Tip 

2 (Silindirli çiftçi) 
~4 

14 

Genişlik Top metre 

75 36 
85 36 
90 36 

Fiatı 

725.-
751.-
784.-

Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dikişsiz torba, siparişleri kabul edilir. 

lPLlK FlATLARI 

Vater numarası 

n • .. .. 
~ 

10 
12 

FİATLAR FABRİKA TESLİMİDİR 

335.-
355.-
395.-

Siparişler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, AtatUrk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya
pılacaktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde (91) gün vade verile· 
bilir. 856 

SİNEMALAR HALK 
Saraçhane batında Horhor caddesinde BU GECE 

BATAKHANE KURTLARI 

.JlllllL -- --
BU GECE 

BEYAZ KADIN TİCARETİ 
KIZ- ERKEl YATILI. YATISIZ 

HAYRİYE LİSESİ 
Gündüz iki film birden 

1 - AMERİKANIN KURTULUSU 
2 - HİNT MEZARI 

Türkçe sözlü ve şarkılı 
Seanslar: 

- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Gündüz iki film birden 

l -ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA 
2 - BEYAZ KADIN TİCARETİ 

Seanslar : 2.30 - 5.30 - Gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12.20 de 

Ana, ilk, Orta, Lise smıflarile Fen ve Edebiyat kollarını havidir. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan 

itibaren baılar, Arzu eden talebe okulun hususi otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gün saat 

10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıflarm bütünleme ve engel 

sınavları 1 eylülde, diğer sınıflann da 7 eylülde bathyacaktır. lstiyenlere tarifname gönderilir. 

2.30 · 5.45 · Gece 21 de .,lllllr MAVİ TUNA 

BU GON SAAT 10 DA ÇOCUK MA TINESl 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

HiNT MEZARI 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

Telefon: 20530 6068 


