
Cuma 

s 
Ulu• BuımeYİ 

Çan.kın caddesi, Ankara - . Telgraf: Ulu• - Ankara -TELEFON 
Baımuharrir 1371 

YARIN 
16 Sayfa ilôvemiz 

ACUSTOS 
1 9 3 8 Fransızca Ankara 1063 

Yası iıleri 1062-1063 
İdare müdiirliiiü 1061 

AC>IMI% ANC>IMIXCIR. SAMSUN 
SKURUŞ Atölye lOM 

Sovyetler bir gece hücumu yapblar 
Dost ve müttefik Yunanistan'da 

Metaksas' ın kurduğu rejimin 
ikin<i ylldönümü kutlandı 

Dost ve müttefik Yunaniıtan kıralı 
S. M· ikinci Jorj 

Doıt ve müttelik Yunaniıtan'ın BGfvekili 
ekıelanı M etakıaı 

ispanya 
harbinden 
alınan dersler 

.. -~---~ege ~ı~~~f!!~~ 
lann yapılmakta olduiu birçok de
falar ilan edilmeaine rağmen kati 
zaNrin hangi tarafa te•eccüh edece
fhil ldmae keetirememekte, kanlı bo
ğuımalar devam edip gitmektedir. 
Harp bir gün bir taraf, bir gün diğer 
taraf için müsait cereyan ederken 
bunun daha n'e kadar devam edece
ğini ve zafer tacını kimin giyeceğini 
tahmin etmek kabil değildir. Bunun
la beraber iki yıldanberi kardeı ka
nı döken bu milletin manzarası bir -
çok bakımlardan son derecede enteres
san, batka milletler için ibretle ba· 
lulmıya değen bir mevzudur. 1~14 
tenberi askerlik teknik •e nazarıye
lerinin en aon terakkileri burada 
tatbik edilmiıtir. Şimdiye kadar ge • 
çen dahili harplerin hiç biri arsıulu
aal politika alemini bu kadar meıgul 
•e tehdit etmemittir. 

Bütün Yunanistan 
büyük bayram yapıyor 

Atina, 4 a.a. - Bütün Yunanistan, bugün, Elen milleti için bir 
saadet devresi açan 4 ağustos 1936 tarihinin ikinci yıldönümünü - - - - .. - - - ~ --- -~- . . . ---··. 

Bayrama, aabab erken, halkm umumi heyecanı içinde, her te· 
hir ve köyde bqlamnıftır. Saat 10 da, memleketteki bütün kilise
ler çanlarını çalauya batlamıı ve bütün kiliselerde nahani ayin
ler yapılmııtır. 

Bayram bilhassa Atina'da çok par-ı:: 
lak olmuştur. Saat 11,30 da, başların-
da matbuat ve turizm müsteşarı Niko- Yanhşhkla alman 
ludis olduğu halde Atina büyük halk 
komitesi, Bafvekil Metaksas'ı ziya- toprağına Qİ ren 
ret etmiş ve kendisini tebrik ederek 
b.ütün milletin sadakatini bildirmiş- çek tayyareleri 
tır. 

Bütün dükkanlar, camekanlarını, 4 
ağustos başarılarını gösteren temsili 
resimlerle süslemiılerdir. 

Bayram, iki sene içinde hükümetin 
vücuda getirilen milli esere halkın 
kalpten tasvibinin beliğ bir ifadesi 
halinde ecelli etmiştir. 

Bütün eyaletlerden milli elbiseleri 
ile gelen grupların danslarını seyret
mek ve şarkılarını dinlemek üzere 
öğleden sonra stadyomda yapılacak 
töreni görmiye, halk daha çok erken
den akın etmiştir. 

Prag, 4 a.a. - Çeteka ajansı, ap
ğıdaki tebliği neşrediyor: 3 Ağustosta 
şarki Bohemya'da bir antrenman esna
sında 3 çek tayyaresi, yollarını şaıır
rruf ve alman Kladsko §ehri üzerinden 
uçmuılardır. 4 ağustosta Almanya'nın 
Prag elçiliği hariciye nezareti nezdin
de bu hususta bir te,ebbüste bulun
muştur. Hariciye nezareti, alınan elçi
liğine teessürlerini bildirmiştir. Hadi
seye sebep olan tayyare<:iler cezalan
dırılacaklardır .. 

Dahiliye ve Milli Müdafaa Ve
killerimiz Ankara garında 

Dahiliye ve Milli 
Müdafaa 

Vekillerimiz geldiler 
Birkaç gün evel lstanbul'a gitmit 

olan Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya ve Milli 
Müdafaa Vekili General Kazım 0-
zalp dün sabahki ekapreale ıehrimi
ze dönmüılerdir. 

Vekili erimiz istasyonda Maarif 
Vekili B. Saffet Arıkan, Ankara 
Valisi B. Nevzat Tandoğan, burada 
bulunan aaylavlar, generaller hükü
f'~rt• - --1.~1_. ........... t.uw.-

karıılanmıtlardll'. 

ffırklyl, llilıı " İMic.vl.v 

Vekilleri geliyorlar 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi burada bulunmakta olan 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya, Hari
ciye Vekili B. Tevfik Rü§tü Aras, 
İnhisarlar ve Gümrükler Vekili B. 
Ali Rina Tarhan, bu akşamki eks
presle Ankara'ya hareket ettiler. 

Vekillerimiz, Haydarpaşa'da, Vali 
Muhittin Üstündağ, hükümet, parti 
ve vekaletler erkanı tarafından uğur
landılar. 
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Bugün 5 incide : Dost ve 
miittefik Yunanistan'da 
2 yılda başanlan işler 
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lsovYET MANÇU HUDUDUNDA 

Sovyet topcuları iki 
Kore köyünü dövdü 

Japon mevzilerinin bombardımanı 
muhtelif fasdalarla devam ediyor 

... 

Sovyet aderleri bir selam rennindt 

Tokyo, 4 a.a. - Harbiye Nezareti, Sovyet kıtalarmın saat 22.30 da 
tenvir fişeklerinin ışığı altında Şatsaoping'in garp şimalinde ve Çang -
Kufeng'in şark cenubunda aynı zamanda hücum ettiklerini bildirmek
tedir. Muharebe neticesi belli olmadan devam etmekle beraber Harbiye 
Nezareti 90vyet hucumlannın pü.kürtüldüğünü zannetmektedir. 

Taarru gece ym"laı bitti f 
:;rokyo, 4 a.a. - Saat 2Z.30 da Şatsa

opına •e ~-Kufenj'e •artı yapuan 
taarruz gece yarısı bitmi,tir. Bu hü
cum ile aynı zamanda Sovyet topçusu 
Koje ve Fan adlı Kore köylerini saba
hın saat birine kadar bombardıman et
miştir. Bu köylerin aovyet kuvetlerin
ce japon hareket üasü telakki olundu. 
ğu anlatılmaktadır. Çarpışma hakkın
da henüz tafıilat yoktur. Birçok sov
yet tayyaresi hiç bir bombardıman 
yapmamaksızın hudut üzerinde~• yük
sek bir irtifadan uçmuılardır. Japon 
tarassut mevkileri, sabahleyin bir çok 
tank ve ağır topların ilk sovyet hatla. 
rına doğru gitmekte olduğunu müp
hede etmişlerdir. 

Nisbi bir ıükun var 
Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı bildi- ' 

riyor: Bu gün saat 13.30 da Harbiye j 
(Sonu J. üncü sayfada) 1 Diin Prag'Ja temaılarına battı· 

---- yan LorJ Runaiman 

Biz, bu manzara karıısmda dev -
letler hukukunun, •e M.illetler Ce
Jniyetinin zihniyeti içinde (karıt· 
tnazhk) prenıibini ıiddetle m~afa • 
&a ettiğimizi reami ağızlarla ıf ad~ 
ettik. Fakat batka ınemleke~~«. ı
çin hal ve •aziyet böyle degıldır. 
karıtmazhk prensibi mesele ile ya • 
lcıacian ilgili de•letler taraf~~ 
lcabm edilmit olmasına rağmen ııın 
tatbikatı sahasında çok ağır zorl~
lara teaadüf edilmektedir. Akdenı: 
z'iıı emniyetini kendileri için bay-:tı 
bir mesele telakki eden de•letlerm 
\taziyetleri çok ince ve ehemiyetlidir. 

MetakMU'ın nutku 

Atina, 4 a.a. - Atina ajansı bildiri-

yor: v •• • • k 1 
Tarihi 4 agustos reJımının uru u-
nun ikinci yıldönümü münasebetiy-

ışu Ba<1vekil Metaksas, Elen milletine 

Yeni vidaj otomobilleri 
ve arozözleri geldi 

Lord Runsiman Prag'da 
dün temaslarmna başladı 

B.unun için lapanya'daki .!~gm; 
brr aıçrayııta battanbap. butün ~ • 
lılpa'yı tuhlıturabilmesinin daima 
8liimkün olduğunu bir an hatırdan 
çılcannamak gerektir. Bizim asıl or-

' laya atmak istediğimiz mesele bat -
lcadır. lspanya'da eski zamanlar~.an 
beri dahili harp adeti bir adet buk
~Ürıdedir. Geçen asırlarda yarunada 
llıtünde çok kanlı hadiseler ol~Uf -
lllr. Bu hadiselerin asri ve mahıy~t
leriQ.j İspanyol milletinin kar~te.r~
de aramalıdır. Fakat geçen ıhtıl&l
lerirı hiç biri bu kadar kanlı ve bu ka· 
dar uzun olmadığı gibi yeni silahla
rın IOlı derece korkunç öldürücü te -

o 1 A vftl &ar eri altında aynı kan, hatta a.;,--
ail . n1 -..la sırf . eye mensup ınsa ar arasınu 
•deoloji farkından dolayı, cins farkı 
«>lnıaluızın inaanlarm gözlerini kırp
llladan yıllarca biribirleriyle boğa~-
1•tnıaları tarihin çok müstesna va-
~ •alarrndan biridir. Demek ki i~n 
lclldretinin yaratıcı fikir kuvetinın 
~ri hem~ her zaman baıka tart
..:;ıtrnda gene aynıdır. Muka.ddea 

ler için kalplerinde aynı manı 
(Sonu 4. iJncü sayfada) 

e, :ı d'l 
h •t ben radyo ile neıre ı en mesa-

ı a . k' 
. nda ezcümle demiştır ı: 
JI • • h H Ikın samimi sevıncı ve eyecanı-

nın ~on noktasını ~ulduğu bu anın, 
Y 'atan irin bin sulh enternasyo-
unanı :ı • • • 

1 Olarak diğeri dahılı nızam na unsuru . 
unsuru olarak birer muv~ffakıyet teş-
kil eden iki mühim hadıse, baprılar 
bilançosuna ilave olunmuş bulunmak-

tadır. 

Birinci muvaff akiyet, Balkan An
tantının takviyesini teyit eden Bal
kan Antantı - Bulgaristan an~aşması
dır. İkinci muvaffakiyet, mazıden ar
ta kalan bazı sefil tortuların çıkardı
ğı isyandır ki bu, ~~zini? pis me~ot
larının 4 ağustos fıkırlerı ve faahye
ti çerçevesi dahilinde ~e de~ece tak
bıh edilmekte bulundugun": ısbat ey-
1 miştir. Yunanistan'ın harıcı ve da-

he·ı· bakımdan vaziyetini gösteren bu 
1 ı . 'k' l'k iki karakteristik hdıse, ı ı sene ı 

tarihi bilançoyu kapamaktadır. 

I ki senede ~arılan 
büyük ifler 

Elen milleti, bu dakikad__a senil.e 

sa gererken ve fevkalade tehh-
tema :ı • b" • 
keli anlarda politik partil~rın . .1~~ ~ı-
ra• bıraktığı Yunanistan ı duşunur-

(Soau 4. aaca sayfada). 

Vali ve belediye reisi arabaları tetkik eHi 

Yeni arozözler zehirli gazları 
temizleme. tertibatını da havidir 

Vali ve beleJiye reİIİ yeni gelen arabaları tetkik et/erken 
-T•hilit" diier retimlor ikinci NJ.f....ıacbr. -

Südetler bir 
muhtıra 

verecekler 
Prag, 4 a.a. - B. Hodza saat ı 1.30 da 

ve B. Benes 12 de lort Runsiman'ı ka
bul etmişlerdir. 

Alman südet partisinden dört 
delege, saat 18.30 da B. Runsiman'm 
dairesinden çıkmışlardır. Delegeler 
her türlü beyanattan istinkaf etmif
lerdir. 

Alman südet partisi, neırettiği bir 
tebliğde, B. Henlayn'm delegeleri
nin saat 17 de Runsiman tarafından 
kabul edildiği ve görütınenin ilk ph
si temas mahiyetini aldığı bildiril
mektedir. 

Ruruiman heyetinin tebliği 
Runsiman heyeti apğıdaki tebligi 

neşretmiftir: 

"Lort Runaiman, Cümhur reisi B. 
Bene, tarafından kabul edilmittir . 
Lort Rwısiman, Bqvekili, Hariciye 

(Soau J. aact •7/ada) 

Fransız basını 

vaziyeti 
vahim görüyor 

:.a~~s:. 4 a.a. - Övr gazetesi yazıyor: 
Butun Avrupa asil İngiliz ordu

nun orta Avrupa'daki fevkalade vazi • 
fesini büyük bir alaka ile tikip edi
yor. Bu vazife pek ağırdır. Şimdiye 
kada:~ ~~detlerin şefi ile Çekoalovak -
ya hukumeti arasında bir yakınlık hu
sule geleceğine dair hiç bir emare be. 
lirmemiştir. Anılus'tanberi hikim o
l~ a_~ır havada hiç bit' aydınlık gö
rulmuyor. Çekoelovakya'daki ekalliyet 
meselesinin her safhası tetkiık edil
d~kçe müsalcmetkarane bir hal şekH
nın Prag'ın değil, fakat Berlin'in re. 
yine mütevakkıf olduğu anla§ıhr. Al
manya ne hadde kadar gitmek istiyor? 
Bütün mesele buradadır. Südet mese-
lesi, Almanya•yı Avrupa'nın cenubu 
prkisine doğru genitleme yolu iize

rinde rahatsız eden Çekoalovakya'yı 

(.So_, J. ilaca aylada) 
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Metaksas rejiminin iki yılı 

Kasti bir ısrarla üzerinde ark srk durduğumuz milli birlik ve tesanü
dün ehemiyeti mevzuu üzerinde bize yeni ve parlak bir misal daha ge
tirdiği için Metaksas rejiminin iki yılını hususi bir alaka ile mütalea 
edebiliriz. İki yıl bir milletin tarihinde ehemiyetaiz bir andır. Fakat par· 
ti mücadeleleri, aosyal kanşıklıklar. aaayifsizlik ve disiplinsizlik içinde 
tehlikelerin en korkuncuna doğru sürüklenen bir milletin arasından 
ku~retli bir şef çıkarak milli iradeyi nefsinde temsil ettiği ve birbiriyle 
bogupn namütenahi zümreleri müşterek bir ideal etrafında birleştire
rek yeniden bir millet yaratmıya muvaffak olduğu vakit bu kadar kıaa 
bir zaman parçasının insanı hayrete düıürecek muazzam bir eserin in
paına kafi gelmesi §a§ılacak bir ıey değildir. 

Memleketine ve milletine aşık, çalışmaktan yılmaz bir milli şefin 
iclareai altında geçen bu iki aene içinde Yunanistan Balkanlann hasta 
adamı olmaktan çıkıru§tır. 

Bir ay evel Yunanistan' da bu büyük eseri yakından görüp neticele
rini tetkik etmek fırsatını buldum. Uzun yıllardanberi ilk defa olarak 
sükun ve emniyet içinde, vatanın istikbalinden endi§CSİz ve bir milli 
kallunmanm ıuur ve neşesiyle çabşmıya koyulmuı bir millet gördüm. 

Şeflerinin önünden, bayraklarını vakur omuzları üzerinde dalga
landırarak geçen bakır tenli elli bin sporcu gencin teşkil ettiği enerji 
levhasını seyrettim. Ve daima, her yerde görülen bir kaç doğuştan hoş
nutsuz, müstesna, ancak milletlerinin yükselmesi uğrunda kullandık
lan takdirde meşru olabilecek bir siyasi hüriyet zevahirini, milletin 
yükselmesine canla başla koyulmuı bir rejime seve seve feda eden bir 
milletin ferah verici manzarasına şahit oldum. Kaybedilene mukabil 
kazanılanı zihninde kıyaslıyan her yunanlı, eğer evelce parti entrika
lanndan kendine hususi menfaatler çıkarmanın yolunu bulmuş bir va
tansız değilse, bu kıyaslamadan memleketi hesabına ancak iftihar ve 
gurur duyabilir. 

Yunanistan'da milli rejimin iki yılı, milli tesanüt ve birliğin ehemi
yetini dünyaya haykıran misallere bir yenisini ilave etmiştir. 

Yqar NABi 

Belediye tehirde hamur ekmek çıkaran fll"lalarla ... 1* alc.Sele• 
ra ••P"iftlr. Ma.if Vekaleti Mkaamdaki bir ı... MIMi,oe niz mh .--. 
mawal.lc • ......, __ ,_ ...1- - L ~ .,. ____ ...... ,,. .. ·--- &11UGuC'Uc- ... _.,..~-

br. Yakarıda kapalı frrınm resmini '{Örüyonunuz. 

lstanbul'da bulunan 

Mısır Ordu 
nıttf ettiıinin 

ihtisasları 
!atanbul. 4 (Telefonla) - Dört gün. 

clenberl lıtanbul'da bulunmakta olan 
Mısır ordu müfettişi Aziz pap yarın 
akfUD elciıpresle Budape9te'ye hare
ket edecektir. 

Gazetecilere beyanatta bulunan A
.1b pqa. tahsilini latanbul'da yaptığı
nı aöylemit ve Rumeli'deki askerlik 
haaytının, o zamanki hareketler, bil
buaa Avrupanın Türkiye lstiklalıne 
müteveccih müdahalelerini bertaraf 
etmek ıayeaine matuf olduğunu an
lattıktan aonra kendisinin 1914 te 

1 Sus vapuru bugün 
ilk sel erini yapıyor 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Sus n

puru yann ilk Bandırma seferini ya
pacaktır. 

Vapur, pazartesi, çarpmba ve cu
ma günleri İstanbul'dan sabah saat 
8.15 de kalkarak 12.30 da Bandırma'
ya varacak ve aym gün akpm saat 17 
de Bandırma'dan lstanbul'a hareket e
decektir. 

''Sus''un yannki ilk seferine gaze
teciler de dlvetli bulunmaktadır. 

Lübnan, bizden buğday 
alacak 

Suriye'de buğday fiyatları yUksel
diği için Lübnan hükümeti, Türkiye'
dcn 30 bin ton buğday almafa karar 
vermiıtir. 

Gene bir Türk alimlnln 
muvaf f akıyeli 

Dr. Akde• Nimet Karat 
1933 de Hamburg üniversitesinde 

doktorasını yaptıktan sonra memleke
te dönen ve geçen seneye kadar İstan
bul ünivenitcsi tarih doçentliğini ya
pan Dr. Akdes Nimet Kurat, Stok. 
holm üniversitesinin diveti üzerine 
bir buçuk senedcnbcri 1sveç'te idi. 

Birkaç haftadanberi memlekete 
dönmüt olan bu genç alimin laveç'te 
vermit olduğu konferanslar çok bü
yük bir alika ile takip olunmut ve İs
veç matbuatında taktirkar yazıların 

intişarını mucip olmuştur. 
Paris, Londra, Viyana, Drcsdcn ar

şiv ve kütüpanclerindc yaptığı tetki
kattan sonra, kendisinin 1sveç'te ha
zırlamıt olduğu dört mühim eserden 
(İsveç arşivlerinde türk vesikaları) 
adlı kitap Stokholm üniversitesi tara
fından bastırıldığı gibi (Baltacı Meh
met paşa'nın Prut seferi) isimli eseri 
de Bcrlin üniversitesi tarafından bas. 
tırılmaktadır. Beş ecnebi diline vakıf 
olan Dr. Akdes Nimet Kurat'm bir 
çok makaleleriyle ayrıca dört büyük 
eseri Türkiye'de intipr etmiştir. 

Kendisinin bundan üç sene evci 
Varşova üniversitesinde vtrmiş oldu· 
ğu konferanslar, bu genç alimin Av
rupa'da tanınmasına mühim bir amil 
teşkil etmişti. 

Bu dcgcrli genci candan tebrik ede
riz. 

Ankara emniyet müclürü 
geldi 

Bir milddctteıı.barl ı;ı:wru"'•n :t,..·~
bul' da b uom•kta olan Ankai'a emnı-
yet mUdUrü B. Sadret;.in .~un sabahki 
trenlr---.Sclır.i,...,:- · "onmuştur. 

HAV A 

filCJ~:JB 
Hava dün kısmen açık ve 
kısmen bulutlu geçti 

ULUS 

.,, .............•.............•. , ........ ~ 

15 inci yll 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğin. • 

den : 

Cumhuriyetin 1 S inci yıldönü· 
mü batırau olarak bir tarafın· 
da BüyÜk Onderimis Atatürk'
ün kabartma bir reıimleriyle 
6 ok, diier tarafmda Cumhuri
yetin 15 inci 11lmı teabit eden 
yazı bulunmak üzere Partimiz
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkirlarmuzm, açbimuz bu 
müsabakaya ittirakleri ve ha
zırlıyacaklan nümuneleri aiua
toıun 1 O uaa kadar Cumhuriyet 
Halk Partili Genel Sekreterliii
ne göndermeleri rica olunur. • • 

"'······································,. 

Polisimizin bir 
muvaff aklyeti 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Burada 
zabıtamızın yibilntl aiartan bir vaka 
olmuftur. 

Bir turist olarak lstanıbul'a gelen 
B. Bakton Anker adında amerikalı bir 
profesör, bef gün evel kaybettiii fo
toğraf makinesini bulmak kabil olup 
olmadığını İstanbul Emniyet direk
törlüğünden rica etmi9tir. 

Amerikalı prof eaör hatlnın kendi. 
sinde olduğunu, Amerikada böyle bir 
vaka için bet gün ıonra vaki olan mü
racaatin poliı tarafından nazarı itiba
ra alınmıyacafını ve lstanbul'da da 
makinesinin bulunacağını hiç umma
dıiını aöylemiıtir. 

Fakat polisimU büyük bir gayretle 
ihbardan tam altı uat M>nra, prof eaö
rün fotoğraf makinesini bularak ken
disine iade etmiştir. Kayıp fotograf 
makincsınin sahı.bi tarafıncıan bir tak
side unutulduğu tesbit edildiği için 
zabıta makineyi bulmu9tur. 

Halbuki profesör, poliae vaki olan 
ihbarında, fotoğraf makinesini otelde 
umumi salonda unuttuğunu aöylemit
tir. 
Amerikalı profesör nerede kaybet. 

tiğini de iyice hatırlıyamadıiı maki
nesinlıı lau bir ...-ıı içinde buluna• 
-.-a. ••-••W"""""""" J.AUC' '°"U•••-•-•••w S "'-

hayret ctmiı ve konsoloshane delilc
tiyle bütün !stanbul abıtuma teıek· 
kUr etmittir. 

B. Bakton, dünyanın hiç bir yerin
de eşine tesadüf edilemiyecck kadar 
müteyakkız ve iktidarlı bulduğu türk 
polisi hakkında, memleketine döndü
gü vakit konferanslar vereceğini ve 
makaleler yazacağını söylemiştir. 

Üniversite askerlik 

Dün öğleden cvel hava açık, öğle- kampının ikinci devresi 
den sonra bulutlu geçmiş, saat , 7 de bitti 
§imalden 14 metre süratindc rüzgarla İstanbul, 4 (Telefonla) - Univer-
bera~er ya~~t.~lmuştur. .. site ve yüksek tahıil talebesinin aı1'cr-

Dün en duıuk ıu 17 ve en fazla au- lik kamplarının ikinci devresi bitti. U
h~net. gö~g~e 32 santig~at olarak ~,,# çüncü devre pazarteai günü açılacak 
bıt cdılmıştır. Yurtta dogu Anadolıylc ve ay sonuna kadar devam edecektir. 
cenubun doğu kıamı ve orta Anadolu'
da bulutlu ve yer yer yağıılı, diğer 

bölgelerde umumiyetle açık ve kısmen 
yağı§lı gcçmittir. 24 saat içinde yalnız 
Eskiıchir'dc kare metreye 20 gram au 
dütmüttür. 

Yurtta en yiiksek ısı Edime ve 
Bodrum'da 35, lzmir'de 36 ve Diyar
bakır'da 37 santigrat olarak kaydedil
mittir. 

İstanbul' da berberler 
sınıflara aynlacak 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Belediye, 
otel, ve lokantalar pbi berberleri ve 
buna benzer diler it yerlerini de sı
nıflara ayırmıya karar vermiştir. Ay 
sonuna kadar bu itler tamamlanacak-
tır. 

s. 8 - 1938 

vali ve belediye rem yeni arabaları tetlıilt eJiyor 

Yeni vidaj otomobilleri 
ve arozözleri geldi 

Yali ve belediye reisi arabaları tetkik eHI 
Yeni arozözler zehirli gazları 

temizleme tertibatını da havidir 

Yeni arozözler •okakları aularken 

Ankara belediyeai tarafından Avrupa'ya ıiparİf edilmiı H 
aluata.a İçinde &eleceiini eYelce t..M. ,,....i• .J.luiu.muz 1-a 
vftliii-wcı&ım::.ı aıc:uuıf"'wc wwu u1.iViffil"&A cuııu onartüQ"..~ - - ~~ 
vali ve belediye reisi Bay Nevzat Tandoğan tarafından "tetkik 
edilmittir. Yeni vidajlardan bqb, tehir için ıamarlanmıı olMı 
zehirli gazlan temizleme teıtibatmı da havi üç arazöz de ael~ 
tir. 

ı 

1 

Yeni vldaj otomobilleri Bilsin& 
Orta mektep muallimi olmak markalı, mazotla mütchar~ik kuvetll 

• • • arabalardır. Trabzon tnnsıt yolunda 
ıçın 664 lıse mezunu olan ve şehrimiz belediyesinde bir ac• 

müracaat etti neden.beri kullanılmakta olan aynı 

Orta mekteplere yardımcı muallim 
yetiştirmek üzere, lise mczunlan ara
sında 1 eylCildc İstanbul üniversite
sinde yapılacak imtihanlar için şimdi
ye kadar 664 müracaat vaki olmuştur. 

Müracaatların tamama yakın bir ek
seriyeti, türkçe, lisan ve tarih coğrafya 
muallimliği için yapılmııtır. Fizik, 
kimya, tabiiyc ve riyaziye gnaplan im
tihanına girenlerin adedi çok azdır. 

Şirketler, tesisat için yollan 
bozamıyacaklar 

latanbul, 4 (Telefonla) - Belediye, 
aJAkadar tirketlcre bir tamim gönde
rerek yeniden inta edildikten sonra 
asfalt ve mozayik hiç bir yolu bozdu
ramıyacağını, binaenaleyh tesisatın 

şimdiden yer altında ve yaya kaldı

rnnları altında yapılmasını bildirmiı
tir. 

marka kamyonlardan iyi neticeler a· 
lınmıı olduğuna iÖrc yeni vidajlarla 
arozözlerin kendilerinden beklenen. 
hizmeti uzun zaman iruasu ifa ede
cekleri ümit edilebilir. 

Bu kamyonlar, dediğimiz ıibi, ma• 
zotla işlemekte, 60 kilometre sürat te• 
min etmekte ve yüz kilometrede 17 ki• 
logram mazot yakmaktadırlar. Mazo
tun kilosu, bu günkü piyaaaya göre 
11-12 kuruş oldu~una göre yeni maW 
nelerin işletme masrafı da fazla tc 
ki edilemez. 

Ankara'da kanaliuıyon yapılmcı 
ya kadar liğım çukurlariyle idare 
rureti kartıaında ancak vidaj makin 
!erinin aayıaını çogaltmaktan ba 
çare olmadığını ıörcn Belediye 
tedbire bafvurmuı ve yeni makineler 
vaktinde Ankara'ya getirtmiftir. 

1 

Berne'de bulundugunu, l!dıver paşal 1 il il llll lllll lllllllll il il llUll il lllllll lllll llllll l l lll il l l llll il l il l l llll il il l llll il il llll l llllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
ile aralarında çıkan ibtiliftan sonra • diye meclisi izi1an bir ta:nare •· 
latifi ettitini, o zamandanberi 1 ürki- A./.uncular : 1/l~ ~ bn almıtlar, artık içtimalarmı hep 
ye'nin siyaıi, içtimai ve iktıaadi hare- htanbul'da arkadqınm kafuı- ~ ~ havada yapıyorlannıt- Fena bir usul 

lan çukurların temizlenmesi geci 
mek yüzünden halkın maruz kalmak 
olduğu ııkıntı, yeni makineler kul 
nılmıya batlandıktan sonra. tamami 
le zail olmuf olacaktır. 

Bununla beraber, ,ehrin gittikçe 
nitlemclcte olduğunu diltüneo An 
belediycıi, ıehrin 11hatiyle yakın 
alakadar olan lağım meselesini kö 
den izale etmiı ve her türlü güçliikl 

k.et.ıc~i~.i büyük ~~iyct~.e takip et. nı, koyun t.oiÜJar ıibi luıeen cani· ~ 1 ~ ~ • ~ 1 \ ~ cleiil cloiruıu. Azllar tehrin ekaik-

!~~:t~;~ıcmiı ve ıozline şoylc.d~vam ~-=;~:*Me~!!':: :.:: ~) rm~V'tu?1t2+~l ;:t ~:...-:e::::.. ::;:;.~: 
"-Umumi harpten sonra, mıllı ku- cu Jobaz, maktulün peysunber ol- 7 lınan kararlar pek havai te1ler ol· 

vetlerln toplanması bu memlc kette duiun ona iman etmesi lizamunu ,. mua. 
milli_ bir hayatiyetin özliı ve buyuk caniye iiııar etmit, 0 da peJgamber-
olduıunu ıalJat eder. Bu kabarmış, .. L:_ • .. ._ • luıfuını 

ha . A . b . k ıınr mucaze ao•-nr ,.a-
COfDlUf yatıyet, taturk gı ı uuyu tmr tekrar dirilir eli arlcaclat • 
b~r ?r.ıan~~a~ör.ün elinde ~u gi.ın h~- ::' boiazlamq. J• 

1 

pımızın ıorup ıftıhar ettıgınuz mucı-

aelcr vücuda ıetirmııtir. 

Memleketinizde fabrikalar, mek
tepler ve ziraat ilerliyor. Bunların ve
recekleri randıman prk memleketle
ri için refah ve itili meınetlerı ola
caktır. Türkiye'de her teyin ıleriyc 

dotru gittiği hiç bir gözden kaçmıya
cak kadar barizdir. Bunu görmekle 
pbaan ne kadar hu ve iftihar duydu
pmu tarif edemem. 

B. Prost geliyor 
Iatanbul, 4 (Telefonla) - lstan

bul'un tehir imar pllnmı yapan pro
feeör Prollt, plinın tatbikatiyle uirq
mak bere 18 eylQJde Avrupa'dan bu-

Atlanacak kadar ıülünç bir nzİ• 
yet! Saman altından su 1ürüten INa 
üfürükçülerin, afıuncularm hali ca
hil halk aruında ne korkunç tahrip
ler J&Ptıiı sörülüyor. Bana kalına, 
c:emuti bunların teninden kurtar· 
mak için bu sibi halleri sörülenleri 
topl•JIP hali bir adaya ıürmeli, ora· 
ela iıtedikleri aihi af eanlariyle, tit
ıüleriyle biribirlerini yeainl•. 

Medeniyet, ok,anuılan bir sinde 
uçan tayyareler ,...,.nen, hali .ı. 
ıunla define arryan inaanlarm aklı
na ppnaz nuımız? 

Sımldar I 

nn tahammül edilmez bir halde ol
daiundan fiü7•t edi1ordu. Son p 
a- lstanbal pntelerinde de aı· 
caktan baJı)anlara ve batta ölenlere 
ait haberleri oku1onaa. Çok ıükiir 
Aabra'nucla bu sibi tehlikeler ,.ok. 
tur. Battehrin inana iklimi, hararet 
ne kadar Ji)ueline ,.WU.lain, ..ıw 
tebirlerimizden daha ferahlı ıeçi· 
1or. Bir hafta önce Antal1a'dan ıe
len bir arkaclat da Ankara')'! buıün· 
lercle ideta Mrin bulmaktadır. An
kara'mn 1uı, muhakkak ki, adı çık
tılı bclar mltbit delildir. Hele , .. 
oelerine IÖJlmecek IÖz ,.ok. 

..... 
Mehlremelercle pek uk raıtlamr: 

Her -banai bir kabahatinden dola11 
aorsa1• çekilen suçlular içinde akli 
vuiyetinia honkluiuna ileri aü
.......... 41ir. Bir~rö-

portajımn üurinde ıu aerlevha11 o
kuyoruz: Maznun akli vuiyetinin 
ltomlduiuncla..,... edİJOI'. 

Siz hiç mah._,,. ulonlan hari
cinde kenctiline delilik iınat eclen· 
lenrutladmaa 7 

A.ı ve luıdın ı 
filiatin'cle bir inailis cloktoranan 

.ab beclem• tan1mc1an p• ..... t· 
Fakat bir kaç s11a IGDl'Iİ insiüe, 
küUe niainia bir mektlalti1le ....... 

..... atuu prl ptlrmifı... IWa ·
~ ki, w. .................... iki 
.... ~.tma .. ---
DL 

Muh•kbk ki 1Na ....._.. unn
tla, .anı,.. harp .... ,...... ~e 
inhisar etm.ldedir. 

U~n meclla I 

Duimub'D'8 - telarinde ..... 

Altmıt limya bir inıan : 

V alua buan daha ucudadıiı ela 
olur; fakat, aoiuk kanlılıkla "Sana 
altmq lira • ....,.-, kanma öldür!" 
teklinde olmaz. Bet kurut için UY• 
ı• edenlerden biri diierini vunar, 
öldürür. O uman hepimiz tatarı 
''Bet kunq için adam öldürülür 
mü?,. deriz. Oldürülür mü? Oldürül. 
mn; hem bet kurut için delil, her 
ne bahaıına oluraa olıun öldilrül
mez. Aa. öldiirenler oluJOI'. Bu si· 
bilere acnnalıya. 

Bir act.m, batka bir adamdan lo1-
kandıiı kanmu ~nci hir adam va
ııtaıiyle öldürtmek için bu sonuncu
ya altmq lira teklif etmİf, o da kadın
c:aiızı biçaldamıı. Kadın kurtulmut
.. ela koc:ui1le drih tmhkemede
dirler. 

Biylılaılne hiç ..........,.... 

ri önlemit olmak için on beş vidaj 
ha ıiparifini kararl&ftırmııtır. " 

lstanbul'da çocuk ve halk 
bahçeleri 

latanbul, 4 (Telefonla) - Şeb 
muhtelif yerlerinde çocuk yuya 
çocuk bahçeleri, halk bahçeleri ve 
ni.ı hamamları inp etmek ünre 
rın İstanbul valisinin ba§kanlığı 
tında viliyet dahilindeki kayma 
ların, nahiye müdürlerinin, emni 
ve maarif müdUrliyle nafıa 
hendislnin de i9tirikiyle bir topl 
yapılacaktır. 

Bir fundalık yandı 

lıtanbul, 4 (Telefonla) - B 
Bakkal köyüne ait 12 dönüm fun 
yandı. Yangına 13 yatında Ha 
dında bir çocuıun sebebiyet ve 
anlatıldı 
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L __ DJŞ POLİTİKA ........................................................ 
Çekoslovakya ve ekalliyelleri 

Südet Almanya'nın tazyikiyle ~Y~ 
dana gelen ekalliyet meaeles~ 
lı~lletnıek üzere Çekoslovakya hu· 

urneti tarafından bir müddetten
beri hazırlanmakta olan kanun layi
Laları tamamlanarak ekalliyetlere 
~erilnıiş.tir. Almanya'nın kuvetli yar
dımına mazhar olan Südet al:man1a
~iyle çekoslovak hükümeti araımda 
~Üzakere başlıyacağı, ya~i . çekos
lo\'ak meselesi en hararetlı bır dev -
hye girmek üzere bulunduğu bir ••
~adadır ki İngiliz }ordu Runsinıan da 

rag'a varmış bulunuyor. Binaen:a
leyh ınüzakereler Runsinıan'ın r~.
liği altında değilse de gözleri öniın-
lle Yapılacaktır. b k 

Prag'dan verilen haberlere h:~~ 
~acak olursa Çekoslovakya 

1 ~etinin ekalliyetler ınesele~in.i h: · 
'etmek için hazırladığı )ayıba ar, 

Üdet almanlarını tatınin ~ekten 
k .. r yıha var-

0 uzaktır. Başlıca uç a 
ilin- : 

1 - Milliyet kanunu. 
2 ~ Dil kanunu. 
3 - İdari reform kanunu. .1 O .. ddeden ibaret olan mı -1· n uç ma oa1 ak d vleti· 

ı~et kanununda çek ov_ 1 b~diril-
bın demokrasiye dayandıg .. 
~ikte din ve dil farkı gozet -
btek ~ ~nrb.~t'.. rekoslovak va.tan· 

sızın u un y 1 d'l ek. 
~a~larınm mü~vatı kaıbu e ı ~ 
tedir. Bir vatandaşın milliyeti ana 

~l. . • . dilir Kanunda 
ı ıne gore tayın e · ti 
illiyetin korunınası için _ ~":yı :~ 

hrdrr. Milliyetlerini de~ıttarnı ı
lçin çocuklar üzerine telkınattlya_P 
lanıaz. Memuriyetler nis~e e'?ne 
~Ör-e milletler arasında tak~ı~. edıl~
~ektir. Mekteplerinin ve kültur mu-

t&seseleTinin idaresi milletlere bıra· 
ılmış.tır. 
Dil kanununa gelinc:;e; bu mesele 

ı. • b. k ara varıllzerinde henüz katı ır ar dil" 
tanıa.dığı anlaşılmakta.dır. Çek 1 

labii memleketin her tarafında reb~ -
"f unu.. ır 

ıni dildir. Ekalliyet nu uş -:· . 
. - takalar ıçınde 

llısbete vardıgı mm_ . . b' diolin 
• melelerde ikıncı ır 

eamı mua . 1 rak k.a-
Jullanılması da prenaıp 0 a. k d 

t1 edilmittir. Fakat bir ~t~ .a a 
. dilin kullanılabilınesı ıç.ın ° 

na · bet' · kaçı 

t
r k U§&D nüfus nas ının U:U::. li.zını geldiği tayin edile-
emiştir. Yüzde 20 ü~erin~e ısrar 

9denler de vardır. Bu nısbetı çok a -
tağı indirmeyi iltizam edenler de 

.,_Faka.t layihaların en ehemiyetli· 
pni teşkil eden idari reform kanu.udur. Çünkü Südet ~anl~llllD 
ıpek ziyado .n uciyet v.-diklerı oto : 

IM>JDi meselesi bu kanunun ~~ 
k.indedir. ldari reform ~~un layı· 
~ası Çekoslovakya'nın dort . ~yale
~de birer. eyalet diyet medısı kur: 
~aktadır. Bwılardan Ruten.ya'daki 

lis, esa.aen Çekoslovakya nın ku-
UJundanberi mevcut olduğundan 

1• .h __ ..... dı&ında kabnııtır. un ayı u~ s , 

ger üç eyalete gelince; Bohemya -
a 120 i.zalrk, Moravya il~ Slovaık
a'da altnıışar azalık. üç dıy~ _mec· 
· · k 1 ktır Her eyalet ıçınde-
sı uru aca · .. f 
i ekalliyet, bu meclislerde nu ~ 
1• b . .. t-•il edilecektır. s etme gore ..,.._ al 

hem.ya' da a:)manlar ba+l~ca ek -
·Yeti te~il edecekleri gibı, Morav
a'd 1 Jar ve polonyalılar, a a man 1 aıktır 
lovakya'da rnacarlar bu ~~~ lıık. 

li · · on ıki aza et- eyalet mec sının . b 
İa- icra heyeti bulunacaktır kı .~ 
ra heyetinde de ekal~.iyetler . n: 
ların.ın nisbetlerine gore tem.s~l 

ile(:eklerdir. Bohemya eyaletı ıcra 
eyetinde alınanlara dört azalık ve
· ı . . .. azahk-
ını,tir. Moravya'da ıse uç 
rı va..-dır. 

l,te ik · danberi Çekoslovakya 
.. ı ay ld -
llkiinıetinin hazırlamakta 0 ugu 
rofolerin hülasası budur. Bu pro-
lerftı almanlan neden tatmin et· 
~İği anlatılır: Almanlarla çek~a

.. \'alr, hükümeti arasında esaılı g?, -
··' farkı vardır. Çekoslova~ya hu -
'-trıeti, almanları bir eka.llıyet ola· 

alt kabul ediyor ve eka1liyet hak~•: 
<I•- . ··ı u·· de istifa.delerını .-... en genıt o ç . 

~ın ediyor. Demokrasi üzeı·ıne k~-
lan bir devlet sisteminde e_k~l~ı
~ hakları da franşız jhtilah~ın 
l'laanla.rın hakları" beyanname~ıy

. kabul ettigw i haklardır. Demokra
ıy .. ük 

e İnananlar bu haklara buy 
.'hnet Verirler. fakat Nazi devlet 
ıatelllİni kabul eden Almanya bu?,
'l'a, hiç bir kıymet vermiyor. Ve Su-
et al · Al ya'dan h llla.nları da Nazı man 

alll aldıkları için onlar da Çekot
"•kya'nın demokrasisini anlıya· 
a:l!laı-. Almanlar demokrat çekos -
;ak devlet mek..:nizması içinde d~· 
· krat Yatandatların haklarını haız 
il' ekalliyet olmak İştemjyorlar. 
l el\ dil erine demokrasi ile alakası 
llııyan kü~ük bir Nazi idare•i kur
. it. fu-aatını verecek derecede ge
!1chır- otonomi verilmesini istiyorlar. 
·ı ?&lovakya hükümeti iae, bunu, 
ll lı b. 1 . d .. ;;;n. 
~ 11' iği için tehlikeli gor u~-- • 

1 
kabul etmemektedir. Yam çe: 

g O\t k A b' ı·g-inı ~ a. devletinin mtlh ır 1 

afaza ile Siidet almanlarınrn 

DÜNYA HABERLERİ 

Selônik anlaşması 
Roma'da büyük bir 

memnuniyet uyand1rdı 
_ Stefani ajansı bildiriyor: lnlormcuione Diplcmıatika 

Roma, 4 a.a. . 
- d k" bendi nefretmektedır: 

aıagı a ı l ah/illerinde Balka.n antantiyle Bulgaristan arcuında 
"Roma mesu m ' 

. l büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. 
ktedılen an aşma, · B lk l d b ·· a . B St dinoviç"in politikası sayesınde a an ar a ugun 

Bilhassa · oya N .• • h d · . • ı h vaziyetini teyit eden bu cınlafma, oyı mua e esıut manevı era 
mevc • b k d kendisine bir nevi madunluk veren kısmından kur-

'n askerı a un an • . U l 
nı . , da meşru bir memnumyet vermektedır. .z aşma 
tulan Bulgarısta.n a "k Z k d 

. l b uahede tadili, va.ziyeti hassatan na.zı o ma ta e· 
"ola ıle yapı an um . . . .. k kil l k d' 
" d'- Avrupa mıntakaları ıçın bır orne te§ ey eme te ır. 

m eden ıger - b l I l va , B lk hav.zasında birç<>k menfaatlerle baglı u unan ta -
Tuna da ve a an . . . . l . b. t 

. d ki münasebetlerin ıyıleımesı suretıy e yenı ır a-
•a mılletler ara.sın a .. . 

J ' b l te•kil eden sulha ve Avrupa'nın ıslahına muesszr 
rihi devre aş angıç ır • Z. Z k d 

. d b l an her Reyi memnunıyetle se am ama ta ır .,, 
bır yardun a u un " 

Albarracin cephesinde 
-----------------------------~------
Hüküm etçilerin ~ücumu 

muvaffakiyetli bir 
tarzda inkişaf ediyor 

. a a _ Cümhuriyetçilerin ı da Aix - Les - Thermes'in meçhul do-
Madrıd, 4 . · 'd. b 1 dıklan harekat kuz tayyare tarafından bombardıman 

d .. Albarracın e aş a . H b. . . 
un . . ki f etmektedir. edilmesi üzerıne ar ıye nezaretının 

muvaffakiyetle ın şa .... ü kolları servisleri hava müdafaa bataryalarını 
Garpta fa~lirete ~~;e~ı;'a~~~taşn sonra grup halinde toplıyarak bilhassa Ser
Guadalavıar 1 ge akit b ak bere ve Bonyuls mmtakalarında mü. 
d .. _.,,..,1n toplanmasına v ır - . · · · · 1 d" 
uş .. _.. k D .11 d 1 dafaa tedbırlerını takvıye etmış er ır. 

·· ·· ·· eçere evı ar e madan yuruyuşe g .. . k Bu suretle 75 lik topların yerine 105 
Kobo kasabasından dort kılo~etre .a- lik toplar getirilmiştir. Tuluz'dakı 
dar Rouyela yoluna kadar ılerl~'.111ş- hava istasyonu müfrezesi Serbere'ye 
!erdir. Taarruz karşısın~a frankıstler nakledilmiştir. Balon miitehassısları 
diğer mıntakalarda fa~ıye~lerde .. bu- 5.000 metreye kadar yükselebilecek o
lunan tayyarelerden bı_r çog~nu surat- lan küçük balonlar tesis edeceklerdir. 
le bu cepheye sevketmışlerdır. Muntazam ticari hatlarda çalışan tay-

Frankist taarruzlnrı yareler Serbere üzerinden uçmamıya 
·· k ·· t .. ld.. davet edilmişlerdir. Çünkü hava mü-

pus ur u u A . bl' v dafaa bataryalan buraya yerleştikleri 
Barselona, 4 a.a. - Resmı te ıg . . . . 

' • m.ıntak nrla nü günden ıtibaren ızın almadan bu arazı-
~fııtlefitfiun-nutlIMfarnırot!Ui~WP. · .. ··: .. - - • ~--
Düşman bir santim arazi kazanmadan ye ateş etmek emrini almışlardır. 

Bir Amerikan rekoru 

Altın ihtiyatı 
13 milyarı aştı 

Vaşington, 4 a.a. - Amerika altın 
ihtiyatı gittikçe yükselmektedir. 

0

İki 
ağustos tarihinde 13020,989,854 dolar 
kıymetini bulmuştur. Bu,· amerikan 
maliye tarihinde şimdiye kadar görül
memiş bir rekor teşkil etmektedir. 

Alakadar mahfiller, buna rağmen 

enflasyon korkularının pek yakın ol
madığını bildirmektedir. Son altı ay 
zarfında amerikan ticaret müvazenesi 
Amerika birleşik devletleri lehine te
celli etmiştir. 

İspanya'da bir 
tayyare kazası 

Perpinyan, 4 a.a. - Hava müdafaa 
teşkilatına mensup bir bahriye neferi 
dün akşam Serber ile Banils arasmdaki 
Pierrefitte sahilinde içinde yazılı bir 
kağıt bulunan bir şişe bulmuştur. Ka
ğıtta şu cümle okunmuştur: 

"Bir motör kazası yüzünden Kreks 
burnu açıklarmda batıyoruz. Kastigli'.
one ve Ferrari.'' 

Bunun üzerine bütün hava mey
danlarına haber gönderilmiştir. Araş
tırmalara devam edilmektedir. Kreks 
burnu İspanya'da bulunmaktadır. 

Sovyetler bir gece 
hücumu ~yaptılar 

(Ba§ı ı. incı sayfada) 
nezareti tarafından neşredilen bir teb
liğde Sovyet - Mançuko hududunda 
vaziyetin nisbeten sükunet bulduğu 

bildirilmektedir. 
Japonlarm sovyet kıtalarının hare

ketlerini tarassut ettikleri beyan edil
mektedir. 

Fasılalı bombardımanlar 
Tokyo, 4 a.a. - Harbiye nezareti 

tarafından saat 21 de neşredilen bir 
tebli ğ, sovyet topçusunun zaman za
man japon mevzilerini bombardıman 
etmiş olduğunu, fakat Kore hududun
..ı- ~:.-:~t- ~:- '"'"g19Utlllt VU!ı.Ull"1f•lıınc
miş bulundııeunu bildirmektedir. 

ağır zayiata uğramıştır. ------------------------==~':::'""-----
Cümhuriyetçiler, Guadalaviar mınta

kaaında ileri hareketlerine devam ede
rek Lato dö Hoces, Laeskuluda, Ver
tij, Canada-Alto Delanora Cerronorte 
mevkilerini zaptetmişlerdir. 

Frankisılere göre 
Salamanka, 4 a.a. - Resmi bir teb

liğde ezcümle denilmektedir ki: 
Çarşamba günü düşman Ebre mın

takasında yeniden muvaffakiyetsizlik
lere duçar olmuştur Düşman bu mın
takada büyük bir hezimete uğramış
trr. Milislerin zayiatı sayxlamıyacak 
kadar çoktur. 

Franko tayyarelerinin 
bombardımanı 

Japonlar en iyi kıtalarını 
Yangtse'ye gönderdiler 
Hangşov'la Şanghay arasında 

şiddetli muharebeler devam ediyor 
Honkong, 4 - Resmen bildirildiğine göre, iki Japon harp ge

misiyle beş küçük Japon kruvazörü çarşamba sabahı Hunkou ci
varında bir Çin bombardıman filosu tarafından ciddi hasara uğ
ratılmışlardır. 

anlaşmasi .................................... _ ...... :! 

Askeri hükümler din 
Londra' da imza edildi 

Londra, 4 a.a. - Doktorların tavsi -
ycsi üzerine İsviçre'de istirahat et
mek üzere dün öğleden sonra Londra
dan hareket etmiye karar veren Mısır 
Başvekili azimetini gelecek haftaya 
tehir etmiştir. B~vekil bu suretle 
1936 tarihli İngiliz - Mısır muahedesi
nin askeri ahkamının bazı teferrüatı -
nı tadil eden itilafı imza etmek imka
nını elde edecektir. 

Sanıldığına göre, Süveyş kanalının 
muhafazasına memur İngiliz ktaları 

için inşa edilecek olan kıı;laların mas
rafı muahedede derpiş edildiği veçhi
le yalnız Mısır tarafından değil, he -
men mütesaviyen denecek bir şekilde 
Mısır'la İngiltere tarafından tediye e
dilecektir. 

Söylendiğine göre, İngiliz - Mısır 
Sudan'ı idaresinin masraflarına Mısı
r'm senelik iştirak hususu meselesi de 
müzakereler esnasında görüşülmüş ve 
bu hususta bir itilafa varılmıştır. Ye
ni şekle göre Mısır bu sefer de senelik 
hissesini verecek fakat bundan sonra 
yalnız İngiltere tarafından deruhte e
dilecek olan bu idarenin masraflarına 
iştirak etmiyecektir. 

Hariciye nazaretinin tebliği 
Londra, 4 a.a. - Hariciye nezareti

nin, İngiliz • Mısır görüşmeleri hak
kında bu akşam neşrettiği bir tebliğde 
ezcümle deniliyor ki: 

"Mısır Ba~vekili, 1936 muahedesi 
askeri kuvetlerin ahkamı mucibince 
Mısır'a düşen iskan masrafının, bu 
muahedenin imzası esnasında yapılan 
tahminleri mühim miktarda tecavüz 
ettiğini bildirmiştir. 

Bugün bu hususta parafe edilen bir 
anlaşmıya göre, İngiltere hükümcti, 
kara ve hava kuvetlerinin iskanr için 
su ve elektrik getirmek için, muhtelif 
işler için ve bir nekahet kampı için 
yapılacak inşaat masraflarının lngil
tere'ye düşen payını, 1/2 e çııkarmayı 
kabul etmiştir. İngiliz kuvetlerine re
fakat edecek sivil memurların masraf
ları da yarı yarıya ödenecektir. 

Mısır Ba§vekili bu akşam Mısır'a 

müteveccihen Londra'dan hareket ct
miıtir. 

X Bükreı, - Kıra! tarafından neşre

dilen bir kararname ile Kluj üniversi
tesi profesörlerinden Dragoncir ekal
liyetler umum komiserliğine tayin e
dilmiştir. 

XNürenberg, - Nürenberg beledi· 
ye meclisi şehrin yeni mimari plam 
mucibince Sinagogun yıkılmaması la
zxmgeldiğine karar vermiştir. 

X Roma, - Faşist partisi genel sek
reterliği, önümüzdeki cumartesi günü 
ilk nüshası çıkacak olan "Irk müda
faası,, mecmuasmın geniş miktarda 
yayımı iıçin tedbirler alınması hakkn
da eyalet teşkilatına talimat gönder
miştir. 

Metaksas rejiminin 

yıl dönümü 
Bütün gazeteler, Metaksas hükii· 

metinin Yunanistanda iktidarı ele 
aldığı gÜnÜD yılmı hararetle kutla
makta. dost ve müttefik memleke
tin büyük devlet adammm resimle · 
riyle sayfalarınr süslemektedirler. 

Cumhuriyet bu hadiseye tahsis et
tiği yazısında yeni rejimin Yunanis
ta.n'da siyasi, ik.tısadi, zirai ve ilmi 
sahalarda tahakkuk ettirdiği büyük 
eserleri şaydıktan sonra diyor ki: 

''24 ay gibi ıkısa bir zaman zarfın· 
da, hütün bir memleket hayatının 

her safhasını alakadar eden aayıaız 
tedbirleri, her türlü sitayip.n fevkin
de bir enerji ile ittihaz eden Metak· 
sas hükürneti, bugün onun ikinci yıl· 
dönümünü kutlıyan dost elen mille
tinin bütün muhabbetini ve bütün 
itimadını kazanmıştır. Dost memle -
ket rejimini, kuvetli ve bilgili elle -
rinde feyyaz bir istikbalin kurucusu 
olaraık kullanan general Metaıkaaa 

ve mesai ar:kadaılarmı, türk efkarı 
umumiyesi namına tebrik ederken, 
elen milletine de kendisini huzura, 
refaha kavuşturan 4 ağustos rejimi
ni saadet içinde kutlaması temenni
lerimizi göndeririz.,, 

Kurun, Metaıksaş hükümetinin ic
raatını saydıktan ve son Girit isyanı
nm süratle bertaraf edilmesini teb
rik ettikten ve Bulgaristan•Ja yapı -
lan son anlaşmayı sulh için meaut 
bir hadi:ı.e olarak selamladıktan son
ra diyor ki : 

"Dostumuz ve müttefikimiz elen 
milletinin rcsikarında bulunan ve 
yüksek bir devlet adamı ve yüksek 
bir insan karakterini filiyatiyle gös
teren saym başvekil Metakııu'nı 

müttefik Balkan devletlerinin dün -
ya aiyaıetindeki mevkiini tarain yo-
lunda mnumi sulha hizmet etmesini 
de ayrıca kayda layık gorerek reji
min ikinci yılını kutlıyan bütün yu
nanlı dostlarımız gibi biz de yunan 
milletinin refah ve saadetini ve bu 
refah ve saadet yolunda general Me
taksas'm muvaffakıyetini diliy~uz.,, 

1K1NC1 BiR İSPANYA YERiNE 

Tan, iki sene evel Akdcniz'in §ar -
kında ikinci bir İspanya yaratmak 
tehlikesi arzeden Yunanistan mu
kadderatına el koyarak yunan ınilli 
bünyesindeki sarsıntıları durdura· 
rak ve müabet bir gidiı tarzı lcuran 
general Metakaas'ı hürmetle andık • 
tan ve kıralın §ahımda bu icraat İ· 
çinde aağlam bir istinat noktası bu· 
lunduğunu da kaydettikten sonr.x 
bütün yunan hayatında büyük baş u 

vekilin vücuda getirdiği değiıiklik -
leri, yapılan ıslahatı birer birer tet -
kik ve tanin ediyor ve fÖy)e diyor: 

Valans, 4 a.a. - Dün öğlede~. b~raz 
sonra Frankist tayyareleri Mursı e
yaletinde kain Aguilas'ı . bom~ardı
ınan ederek 10 binayı tahrıp ettı~en 
sonra sivil ahaliye mitralyöz ate§ı ~ç
mışlardır. Ekserisi kadın, çocuk ve ıh
tiyar olmak üzere enkaz a.rasından .34 
ceset çıkarılmı~tır. Fabrıkalarda bı~ -
kaç ceset kaldığı tahmin edilmektcdır. 

Japonlar, Kinkiang cephesine 1 

takviye kuvetleri göndermekte 
devam ediyorlar. Halen dört 
harp gemisiyle aıker dolu 47 
mavna nehirden yukarı çıkmak
tadır. 

Lord Runsiman Prag'da 
dün temaslarına başladı 

"Yunan milleti, bugÜn yeni rejimi
n~ üçüncü yılına basıyor ve bu mil
li günü sevinçle kutluyor. Milleti
miz bu sevinçte yunan müttefik ve 
dostlarımızla beraberdir. Kendileri
ne refah ve saadet diler ve general 
Metaksa$ ayarında bir devlet ada
mını i§ ba§mda bulundunnalarmdao 
dolayı dost milleti tebrike layık gö
rürüz. Yunanistan'ın ikinci bir la. 
panya haline düşmesi tehlikesini ön
Jiyen bu kıymetli devlet adamına 
yalnız Yunanİ$tan'm değil, bütün 
balkanlıların ve bütün iı»anlığın 
şükran borcu vardır.,, 

Akıaın şöyle yazıyor : 

Yarahlarn adedi 24 tü:. 
Frankist tayyarelerı '!1~o, .. Kabanal 

N eth mahallelerını uç kere ve azar 
bombardıman etmişlerdir. 

Barselon'da 
l 4 a a _ Frankistlerin 5 

Barse ona, · · w B 
. d .. saat 23 e dogru arse-

tayyarcsı und ederek şehrin ka-
lon'u bombar ıman . 1 . 
labalık mahallesinde bir kaç _ek~ı -~~··ır~; 
etmiştir. Enkaz arasından ı ı o u, 
yaralı çıkarılmıştır. 

La Skala'da .. 
Perpiyan, 4 a.a. - Scrlıcr ahalısı e
lki aksam Port • Bu'daki hava !o~-

ve • Crlerının 
!arının seslerile tayyare ıno ~ 

... ltüsünü işitmişlerdir. Bıraz son-
;:;~ddetli infilaklar, mitralyöz ve top 
sesleri duyulmuştur. La S~al~-. hava 
limanının bombar~ıma~ ~dıldıgı son
radan öğrenilmiştır. Hadıse :snası~da 
kimseye bir şey olup olmadıgı malum 

değildir. 

Fransa sını.rdaki mii.'dafaa 
tertibatını kuvetlendird~ 

. an 4 a a - Geçen 5 hazıran
Perpıny • · · 

d. ınukadderatlarmı idare et-
ken 1 •b' .k. ·p rarpıf-k hakkı gı ı ı ı prens• .-
ıne •-t dır Bu çok genit ve çok de-
ınaa a · ' Lort 
. b'r uçurumdur. Bakalım . 

rın ! an bu uçurum üzerine bir 
Ruıtsıın ' d ·k· prensibi telif etk.. rü kuruP a ı ı 

op ffaık olacaık mı ? 
ıniye aıuYa A. Ş. ESMER 

Japonya en iyi f ırk.al.arını 
Yangtse'ye gönderiyor 

Honkong, 4 a.a. - Japonya en iyl 
fırkalarını yangtse vadisine gönder
miştir. Tahmin edildiğine göre, bu 
cephede beheri 26 bin kişiden mürek

kep 22 japon fırkası tahşit edilmiştir. 
Rus hudutları Ü.zerinde pek az mev
cutlu garnizonlşr müstesna olmak ü
zere Çin cephesine gönderilmek için 
elde pek az fırka kalmııtır. 
Hangşov ile Şanghay araıımda Çin

lilerle Japonlar beyninde şiddetli mu
harebeler devam etmektedir. 

Japon bahriyesinin Nanta adasına 

karşı yaptığı son taarruz akim kal
mıştır. Japonlardan binden fazla bah
riye silahendazı ölmüştür. 

Japonlar da 32 Çin tayyaresi 
düşürmüıler 

Tokyo, 4 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: 

Bahriye nezareti namına söz söyle

meğe selahiyettar olan Kontramiral 
Moda Japon tayyarelerinin dün sabah 
Hankeu civarında elli Çin tayyaresi
ni takip ederek bunlardan 32 tanesini 

düşürdüklerini ve yerde duran 7 Çin 

tayyaresini de tahrip ettiklerini bil
dirmektedir. Japon tayyarelerinden 
2 ıi üıleı:ipc döıı,g;ıemijlerdir. 

Fransız basını 

vaziyeti 

vahim görüyor 
(Başı 1. inci sayfa,Ja) 

parçalamak değilse bile zayıflatmak i
çin iyi bir bahanedir. 

''Çek milleti parçalanamas!,, 
J ur gazetesi şunları yazıyor: : 
"Çek milletinden, sinesini parçala -

ması veya mevcudıyetinden vazgeçme
si istenemez: Uç milyon südet, çek hü
kümeti içimle müstakil, totaliter ve 
Alma.nya'nm peyki bir hükümet tefkil 
edemezler.,, 

Epok diyor ki : 

"Mesul çek ricali hüsnüniyet ecer • 
teri gösterseler bile südet alınanların 
da aynı tarzda hareket edecekleri aöy
lenemez. 

Yarı resmi Prager gazetesi, Runsi
man'ın Prag'a muvasalatını cemilekir 
cümlelerle selamladığı ve çek hükü
metinin yapılması mümkün her türlü 
müsaadetkarlıkta bulunmıya a.zmetti
ğini hatırlattığı halde alman basını 
Runaiman'ın memuriyeti hakkında 
cid<ii süoheler izhar etmektedir. 

Südetler bir 
muhtıra 

verecekler 
(Başı ı. inci sayfada) 

Nazırını resmen ziyaret etmiş ve Hen· 
layn'ın delegeleriyle göri~müştür. 
Henlayn'ın delegeleri bu ziyareti ia
de etmi§lerdir. 

Südet delegeleri bu gece lort Run
siman'm sekreterleriyle buluşacaklar 
ve bunlara südetlerin noktai nazarını 
bildiren muhtıralar tevdi eyliyecekler
dir .,. 

Prcıg hükümetinin siidetlere 
cevabı 

Prag, 4 a.a. - Alman südet partisi, 
Kund'un beş sualine Hodza tarafın. 
dan verilen cevapları neşretmektedir: 

1 - Milliyetler statüsü ve lisanlar 
projesi hakkındaki aUdetlere tevdi e
dilen metinler eskiıi gibi muteberdir. 
Bu metinler gerek meaelenin esaeı ge
rekse ıüdetlerin 7 haziran tarihli pro
jeleri hakkında yapılacak müzakere
lerin esasını teşkil etmiye devam ede
cektir. 

2 - İdari itlerde muhtariyet hak. 
kmda alman sildet partisine tevdi edi-

"Türk - Yunan ittifakı bu devrede 
en yüksek derecesine çıkmış, bu aa.
yede Balkan birliği hayatiyet kudre
tini bir kat daha arttırmıştır. Kom. 
şu ve dost Bulgaristan ile Balkan 
birliği aruındaki son anla.fınada, 
general Meta.kıa.a'ın uzak gören po
litikası neticesi tahakkuk etmittir. 

Dünya ufuklarında korkulu fırtı
nalar bel,iri11ken, it başmda böyle 
bir adamın bulunması komşu mem -
leket için tarihin bir saadetidir . • Bi. 
zim için de bir talih eseridir. Mütte -
fik Yunanistan'ın kuveti bizim ku
vetimiz demektir. Bu kuvet, başlıca 
gayemiz olan sulhun devamında en 
büyük amildir.,, 

len metinler, son tanzim edildikleri 
§ekle göre, cereyan edecek müzakere
lerde hükümctçe esas ittihaz edilec .. k· 
tir. 

3 - Parti tarafından 7 haziranda tev
di edilen proje ile bildirilen teklifler 
h~kü~et projelerinin çerçevesini aş
tıgı nısbette hükümetçe yeni teklifler 
yapılacaktır. Bu teklifler en geç sü. 
detlerin diğer projeleri tetkik edil
dikten sonra bildjrilecektir. 

4 - Südet projelerinin heyeti umu
miyesine karşı hükumetçe kati olarak 
ittihaz edilecek hareket için de aynı 
usul takip edilecektir. 

5 - Şimdiye kadar hükümetle südet
ler arasında yapılan müzakerelere de· 
yam edilecektir. 
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SULHA KARSI 

1-Hegemonya arzus 
2-Kuvetle övünmek 
A vrupa'nın üzerinden bir 

çılgınlık rüzgarı estiği
ni, milletlerin, bir sulh atmos
feri içinde işbirliği yaparak 
fennin terakkilerinin kendile
rine arzettiği hudutsuz refahı 
kabul edecek yerde, felaketle
rinin peşinden koştuklarını 
müşahade etmek bir müteari
fedir. Daimi bir endişe ve tel at 
hali içinde, milletler, kendile
rını doğruca harbe götüren bir 
silah yarışını takip yolunda 
kuvetlerini tüketiyorlar. 

Bu trajik mantıksızlığa bir 
son vermek için büyük millet
lerin aralarında bir anlaşma 
değilse bile, hiç olmazsa baş
langıçta A vrupa'nın kendini 
toplamasına imkan verecek bir 
gerginlik izalesini tahakkuk 
ettirmek icabeder. Bu o kadar 
aşikardır ki fransız ve İngiliz 
politikası için tehlikesiz olmı
yan bir sofizmi intaç etmi~tir. 
Filhakika, hu iki memlekette 
bazı kimseler bu derece aşikar 
olan bir şeyin kolay olduğunu 
sanmaktadırlar. Bunun netice
si de bu arzuları realiteler ola
rak kabul etmek, muhtemel 
partönerlerde gayri mevcut 
hisler farzetmek oluyor. Mese
la Fransa'da, bir Fransız. ltal
yan yakrnlaşması gerek ltal
ya'nın gerekse Fransa'nın 
menfaatine olduğu İçin, Fran
sız dış bakanlığının münase
betlerinde soğuk davrandığın
dan şikayet edenler görülmek
tedir. 

Bunlar anlaşmak için iki taraf bu
lunması lazımgeldiğini ve Roma'
daki engelleri Paris'te göstermekle 
memleketlerine zararları dokundu
ğunu farketmiyorlar. İngiltere'de, 
1937 Gentlemen's Agreement'i ve 
geçen nisan anlaşmasının doğurdu
ğu inkisarların da sebebi aynı değil 
midir? Bazı fransız ve ingiliz mu
hafazakarlarının Almanya ile bir 
yakınlaşma imkanı hakkındaki hÜ· 

kümlerini aynı hata yanıltmaktadır. 
Maalesef sulh probleminin doneleri 
çok daha girifttir, ve mütekabiliyet
ten emin olabilmek için el uzatmak 
kafi değildir. 

Totaliter devletler şefleri muhak. 
kak harbı istiyor değillerdir. Bunun 
tahriblerini ve tehlikelerini pek iyi 
bilirler. Onun içindir ki onlarla, 
herkesin mütesaviyen hakkına sa
hip olacağı bir anlaşma zemini bu
lunacağından ümidi kesmemek la
zımdır. Fakat bu muvazene ve anlaş
ma zihniyeti şimdiye kadar dikta
törlüklerin zihniyeti olmamıştır, 

bunlar enternasyonal planda da mil
li plandan daha az totaliter değil
lerdir. 

Onların dış politikaları kül halin
de kabul veya reddi doğru olmıyan 
bir talepler halitasıdır. Bunların a. 
•:ı.sında haklı olanları vardır, bir 

: ........ Yazan: ................................. . 
i • ! 
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j Hariciye Nazın 1 . . 
: ............................................... .....: 
kısmı da kabul edilemez şeylerdır. 
Karşılıklı bir hüsnüniyet içinde 
meşru olanı kabul ve halletmek nis
beten kolay olur. Versay muahede
si dolayısiyle işlenmiş olan hatala
rın unutulmaması lazımgelen ders
leri ihtiva eder. Muahedelerin met
nine sımsıkı sarılmak, dünyamızla 
dolu memleketlere güneşten hakla
rını esirgemek mevzuubahis degıl
dir. Fakat tatmin edilmemiş olduk. 
!arını söylerlerken aynı zamanda 
kendilerini doymaz gösterir !erse 
onları tatmin etmek nasıl mümkı.in 
olabılir? Versay muahedesınin hü
kumlerinden şutayct etmek veyd I
talya gibi her vasıtaya müracaat e
derek teşvık edilen bir nütus ta.ı:la
sını ileri sürmek hegcmonya .. mı 
empoze etmek hakkına sahip olmı
ya Kati değildir. 

.Fransa ve lngiltere tarafmdan 
arzu edılen umumi anlaşmaya mani 
olan bu hegemonya arzusudur. Hır 
çok defalar, .Fransa ve lngiltere va
ziyetlerini tayin etmişlerdir. Ne B. 
Hıtler, ne B. Musolini onların mak
satları hakkında yanılabilir. Bılı-

yorlar kı ıngıltere ve J:t ransa 0111a

rın meşru nuruz mıntakalarmı ın
kar etmemekle, bir anlayış zınnıye
tiyle ham madde ve ma!ır.t!ç ıhtıyaç
larmı tetkika amade bulunmakta; 

kendilerine de onlardan fazla lazım 
olan ekonomik ve mali bir işbirliğı
ne amade bulunmaktadırlar, silah
lanma mühim meselesine gelince, 
nisan 1934 de müsait bir fırsatın ka
çırılmış olmasına ragmen o zaman-
danberi en samimi ve en dürüst tek. 
lifler yapılmıştır. 'Gene bilırler ki 
Paris'le Londra kendileri için hiç 
bir hususi avarıta.1 istemeroakt l". v.a. 

bu avantajları elde edecek olanlar -
dan, mukabilinde ancak herkese te
min edilecek bir sulh için hakiki ga
rantiler talebetmektedıder. 

F akat bu teklifler ekseriya i
şitmemezlikle karşılandı. 

Fr;::, ... c1 11e Ingiltere silahsızlanma

aan bahsettıkleri zaman onlara .ku
vetin teşhiri ve teşcii ile cevap veri
liyor. 

Onlar bir ekonomik ve mali iş
birlıgıne ne kadar amade gori.muı
Jerse, ötekiler o kadar kendi otartıı
lerine gömülmektedirler, bir yan
dan başkalarının servetlerinden şi
kayet ederken bir yandan da bunla
rın temsil ettikleri işbirligi imkan
larını reddetmenin nasıl bir tezat 
teşkil ettiğini farketmiyorlar. Ge
çen gün B. Musolini "Asla, asla ve 
gene asla" diye haykırıyordu. Niha
yet nüfuz ve genişleme mıntakaları 
hakkında da, totaliter hükümetler 

şimdiye kadar bu problemleri bir u. 
mumi anlaşma çerçevesi içinde göz
den geçirmeyi şimdiye kadar red
detmişlerdir. 

Bütün hadiseler bu devletler 
başkalarmın hukukuna ehemiyet 
vermeden kendi taleplerinin tatbi
kinden maada bir şeyle rncsgul c'e
gilmişler gıbi geçmektedir. '..tıu, Ha
beşistan ve Avu:Hurya'da tatbik e
dildiğini gördügfümiz, Çekoslovak
ya ve lspanya'oa da vukuuna karşı 
müteyakkiz olmamı;: lazım geıen 
em,rivaki metodudur. Aynı zaman
da, kuvetlinin zayıfa arzusunu dık. 
te edebiıeccgi iki taratlılık metodu
dur. 

B. Göbbcls, Çekoslovakya gibi 
küçük bir devletin Almanya gıbi 
büyük bir devletle aynı tonda ko • 
nuşmaya kalkmasını akla sığmaz bir 
şey diye göstererc:k evcl bunu dok
trinleştirmiştir. Egcr böyle metotlar 
hakim olursa, umuını anlaşma ola -
ma;:, ancak bir sıra kuvet aarbelcri 
tethiş atmosferi içinde totalite; 
devletlerin hegemonyasmı temin e
decek bir hususi "dikkat,, ler görü
lecektir. 

Gerçi bu devletler politikalarına 
kuvetten daha başka izahlar da ver
mektedirler. Alman ırkının ve ital
yanlığm haklarını, bolşevizme kar. 
şı mücadele lü.zumunu ileri sürmek
tedirler. Faka~ burada da, kendi 
haklarını müdafaa ederken, oaşka

larının haklarını çignemektedirler. 

. y aınız azlıkları, grupmanları, 

alman ve italyan vatandaş -
!arını müdafaa etmek mevzuubahis 
degildir. Cermen rasizmi, Almanya 
tarafından ırkın yayıldığı memıe
ketlere, Avusturya'da olduğu gıbi 

bunları ilhak etmek. veya Çekoslo
vakya' da olduğu gibi taleplerini 
zorla kabul ettırmek maksadiyle ta
sarlanmıştır. İtalyanlık ideolojısi, 
şimali Afrika, Akdeniz'de münaka
le serbestisi ve hatta fransız ünire
si üzerinde, bir kısmı yalnız nazari 
sahada kalmıyan tehditleri ihtiva 

etmektedir. Bolşcvizme gelince, her 
hükümet onunla kendi iç.inde müca
dele etmek hakkını haizdir, fakat 
başkalarının memleketinde değı l. 
Ve İspanya'da bunu vesile yaparak 
yerlcşmeğe kalkışmakla ne asayi~e, 
ne de sulha hi;:met edilmiş olur. 

Bundan, ideoloji farklarının mu
kadder olarak demokrat memleket
lerle totaliter milletler arasında bir 
harıbı intaç edeceği neticesi çıkarıl-

ULUS 

Bütün Yunanistan 
büyük bayram yapıyor Ankara: 

(Başı 1. inci sayfada) 

ken çok büyük heyecan duymakta
yım. 4 ağustos 1936 tarihinden bugü
ne kadar bana karşı gösterdiğin iti
madı ve bu iki sene içinde vücude ge
len bu derce büyük işleri gözümün 
önüne getirirken, Aallaha, kırala ve 
ey millet, sana şükür ediyorum. Siz
ler bana milleti kurtarmak kuvetini 
verdiniz, o millet ki bugün hakikaten 
~urtulmuş ve intibah yoluna girmiş
tır. 

met, milletin bu itimadına dayanarak 
ve Yunanistan'm istikbaline emin ola
rak eserine devam etmektedir. 

Öğle Nesriyatı: 
. ~ 14.30 Karışık 

neşrıyatı - 14.SO Plakla tiırk musı kiS 
halk şarkıları - ıs . ıs Ajans haberJerı. 

Akşam Neşriyatı: 
~!aliye sahasında 

Başvekil, bundan sonra, maliye sa
hasında, gelirli işler sahasında ve sos
yal faaliyet sahalarında elde edilen 
başarıları saymış ve demiştir ki: 

18.30 Plakla el 
musikisi - 19.lS Türk musikısi ve 
şarkıları (Mukadder) - 20.00 Saat a.ı 
ve arapça neşriyat - 20.lS Türk mus 
ve h~lk şarkrları (Selfilıattin) - 21.00 I 
neşrıyatı - 21.lS Stiıryo salon orkestr 
1 - Drigo: Les millions d'Arlequin. 
Rachmaninof~: PreJude. 3 • Levine! ı 
moreske. 4 - Dvorak: Humoreske 5 - l' 
chielli.: Danza delle ore - 22.00 Ajans 
berlerı ve hava raporu - 22.lS Yarli 
program ve son. 

İşte bu sebepten dolayıdır ki, bu 
yıldonümü kutlanırken, bütün Yuna
nistan'da bu sene de heyecan, görül. 
merniş bir derecede muazzamdır. Ve 
bu iki sene içinde kalkmma eserine 
yardım edenler iftihar duymaktadır
lar. 

"- Bu başarıları gördükçe, çizilen 
yolda, gittikçe daha fazla bir kuvet 
ve bir emniyetle yürümekte devam e
deceğine ve Elen milletine gittikçe 
daha fazla saadet veren bu esere do
kunmıya cesaret eden elleri kıracağız. 

ı~tanbul : 

Öğle Neşriyatı: 
JUii.da/acı ku.vetleri 

Başvekil, 4 ağustos 1936 tarihinden
bcri Yunanistan'ın kazançlarını say
dıktan sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Milletin müdafaa kuvetlerini itmam 
işine de devam edeceğiz ve eski mede
niyete layik bir Yunanistan yaratmak 
için her sahada lüzumlu bütün tedbir. 
leri alacağız. 

14.30 Plakla ı 
musikisi - 14.SO Havadis - lS.05 Pi 
turk_ musikisi - IS.30 - 16 Muhtelif f 
neşrıyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
. 18.30 Hafit ır. 

zı~: Tep.ebaşı belediye bahçesinden - 1 
Vı~olonıst Ali Sezin - 19.SS Borsa h~ 
lerı. - 20.00 Saat ayarı: Grenviç rasa 
nesınden naklen M ıizeyyen ve arkada.5 
tarafından türk musikisi ve halk sarkıla( 
20.4_0 Hava raporu - 20.43 Ömer .F 
Dogrul tarafında narabça söylev - Z 
Saat ayarı: Orkestra: 1 • List: Rapcr. 
~o .. 14. 2 • Massene: Er dö bale. 3 - Sı 
Fatıma. 4 - Drigo: Vestal - 21.30 Ta 
Kar".lk~~ ve arkadaşları tarafından ı 
musıkı~ı ve halk şarkıları - 22.10 Pi 
muhtelıf parçalar - 22.SO - 23 Son h3 
ler ve erteı;i günün programı Saat a> 

"- Her şeyden eve!, bizler, kendi 

kendimize karşı bir ihtilal yaptık ve 
bir inkılap vucuda getirdik. Bu gun 
mazinin bütün felaketlerinden kendi
mizi kati olarak kurtarmış olduğumu
zu söyliyebiliriz. Bu gün, hep birlikte 
y~ni bir h~~ata dogru yürüyoruz. Hiç 
bır şey, bızı artık geriye döndürmi
yecektir. 

1912-1913 hamaset devresinden son. 
ra, millet, uzun seneler politik ve mo
ral buhran içinde çırpındı. .Felah az
mini, işte bu buhran verdi. 4 ağusto
sun hareket noktasını ve hedefini işte 
bu .milli ve moral mecburiyet teşkıl 
ettı. lşte bu sebepten dolayıdır ki ese
rimi;:, daha bidayetinde, halkın emni
yetine mazhar oldu. 

Elen milleti, 

Yunanistan için yapılan bu mukad
des savaşta silah arkadaşım olarak, se
ni, kalbim bu hislerle dolu, selamla
rım. Eminim ki, daima vatanına ve o
nun tarihine layik kalacaksın. 

Yugoslav basmımn yazıları 

Belgrat, 4 a.a. - Gazeteelr, 4 ağus
tos bayramının tesidi için bütün Yu
nanistan'da yapılan hazırlıklar hak
kında bir çok haberler neşretmekte. 

dirler. Bu münasebetle gazeteler aynı 
zamanda Kıral Jorj'la Metaksas'ın fo
toğraflarını neşretmekte ve bu resim-

!erin altına son iki sene zarfında Yu

nanistan'daki yeni rejimin meydana 
getirdiği eserleri kaydeden bilhassa 
mcdihkarane komanterler ilave et
mektedirler. 

Son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 19.15 ~ 
ya - 20.2S Bükreş, Prag - 21 Bruksel. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 5! 
FON İ!< KONSERLER: 20.10 Hamlı'" 
Laypzıg - 21.30 Milano. 

.ODA MUSİKİSİ: 21 Viyana - ı 
Luksemburg - 22 Varşova. 

Milletin heyecanlı müzahareti ol
maksızın, bu derece çok güç meselele. 
re hal suretleri bulunamazdı. Hükü-

SOLO KONSERLEid: 15 J<'rankfuı1 
lS.30 Viyana - 17 Bcromünstcr -
Stokholm - l 7 .30 Doyçlandzender --' 
Prag - 18.5 Knigsberg - 18.10 Harrıt1 
- 18.2~ Kolonya, Laypzig, Münih "" 
Droytvıç, Monte Ceneri. 

S .N~FESL1 SAZLAR (Marş v. s.); 
amuprava gazetesi neşrettiği uzun ~onıgsberg _ 12 Doyçlandzendcr. La 

bir makalede ·General Metaksas'ın Yu- zıg - 18.20 Prag - 19.30 Hamburg -
Doyçlandzender. 

nanistan'da balkan antantx arasındaki 
münasebetleri kuvetlendirdiğini ve 

Yunanistan'la Türkiye arasındaki mü
nasebetleri daha ziyade ıslah ettiğini 
tebarüz ettirmektedir. 

ORG KONSERLERİ VE KOROJ} 
11.50 Droytviç - 18 London - Recyoıı 
18.20 Breslav .- 21 Stııtgart. 

mamalıdır. En muhtelif rejimler ay
nı zamanda yaşıyabilir ve araların
da anlaşabılırıer. Rejimleri pek 
farklı olan bir çok devletler arasın
da bu hal vaki olmaktadır. Anlaş
mazlık bazı doktrinlerden çıkarılan 
neticeler, ve kullanılan bazı metot
lar yüzündendir. Bu neticeler ve 
metotlar sulh için birer tehlike teş
kil etmektedir. 

İspanya 
harbinden 

HAFİF MÜZiK: 8.30 Frankfurt 'ıJ 
nih - 14.lS Berlin - 1S.2S Hamburg"" 
Frankfurt - 16.10 Königsberg - 18 f 
Jin -19 Breslav - 19.10 Frankfurt - 1 

• Münih - 20.10 Königsberg - 20.30 Rif 
HALK M US1K1St: 12.40 Beromüll' 

- 18 Sarbrük. 

Ölm~~,.-- +· - 1··~ ·~·~ı. ~ ~--- ulıııuıı Ut l 
sun da olduklarına inanmadığımı bir ç 1 ., - 1 

kere daha tekrarlarım. Münasebet
lerde salah olmasından ümit kesil

(BD§ı 1. inci sayfada) 

memelidir. Fakat bunun karşılaştı- taşıyan insanlar her taraftan gele
ğı engellere gözlerimizi kaparsak, rek gene karşı karşıya saf tutma.kta
ve sulhçuluğumuz bir zaf alameti dırlar. Bu alaka dünyanın girdiği 

gibi goruniırse sulha hizmet etnnş yeni teknik ~rtlardan dolayı geç
olmayız. Onun içindir ki hadiseler miş zamanlara nisbeten daha çok 
degişmediği müddetçe, aynı istiklal sıkı ve kuvetlidir. İşte bundan dola
ve hüriyet idealinden ilham alan I yıdır ki ispanya toprakları yeni dog
milletler silahlanmak ve birleşmek ma'ların mukaddes toprağı olmuş
vazifesiyle git gide daha fazla r.ıü- tur. Bugün İspanya'da muharebe e-

kellef olmaktadırlar. Evela, maaıe- denler İspanyollardan ziyade ya
sef iflasa sürükleyici ve nazik bir bancılardır. 

mütareke olan bugünkü muva::.enc. Bu vaziyet karşısında her memle
yi muhafaza ederek daha kötüsünü ketin mukadderatını elinde tutanlar 
onlemek lazımdır. Fakat :>ilahlan · ve tarihi mesuliyetini yüklenenler 
ma yarışı ne kadar korkunç olurSa için aziz bir vazife vardır ki, o da 
olsun, bu yarışla teslımıyet şıklar.ın- vatandaşlar arasında milli gayeluin 
dan birini intihap etmek mecburi - umumi hatları üstünde milli birliği 
yetinde kaldığımız müddetçe, te- ve kültür birliğini temin etmek. 
ıeddüde mahal yoktur. Biz uzlaşma Cümhuriyet hükümetinin yıllardan -

zihniy.etimizle itimat, kuvet ve az- beri takip ettiği yol budur. Milli bir
mimizle de hürmet telkin ettiğimiz liğini kurmıyan milletler dünya mil
ölçüdedir ki samimi ve devamlı bir letlerinin ve yabancı akidelerin o
anlaşmanm şartları tahakkuk t'de- yuncağıclırlar. 

bilecektir. Necip Ali KÜÇÜKA 

DANS MÜZİÔİ: 20.JO Kolonya_., 
Floransa - 22.2S London - Recyonaı 
22.30 Sottens - 23 Lüksemburg, Mi! 
Roma - 23.30 Budapeşte. 

....... _ 
muavini geldi 

Trabzon' da İran heyetiyle yapıJ 
müzakerelerde heyetimize reislik 

miş olan Emniyet !~Jcri umum mii 
muavini B. İzzettin dün sabah şel 
mize dönmüştür. 

P. T. T. l\tiicliirleri arası11 

Vilayet posta telgraf ve tele 
müdürleri arasında yapılacak deği 
liğe ait kararname yüksek tasti]ç.l 
tiran etmiştir. Yerleri değişen mi.i 
lere bu günlerde tebligat yapıla' 
tır. 

Kaynıakamlar araFOmdB 

Yeni dcU.i..,ikliklcr " :. 
İç Bakanlık, kaymakamlar aras 

yeniden bazı değişiklikler yapnıll 
dır. Bu husustaki kararname prC 
hazırlanmış ve yüksek tastika il 

dilmek üzere Baş.bakanlığa veril 
tir. 

- Hayır, hayır. Bu tiyatroda daima suyun dibin

deymiş gibi bir hal var. Halbuki biraz sonra ben de 
bu akuaryoma gireceğim. Nantöy, bir tiyatroda bir 
mevsimden fazla kalmamalısın. insan burada bo -
ğuluyor. Fakat şunlara bak, şunlara baksan a! 

Dürvil daha ciddi, daha erkek olmak için adeta 

-:::~triloklaşıyordu: 

GULONC HiKAYE 
._:, 

Kostümleri resmeden, mistik sakallı ve sarışın 

bir ressam olan Mişel, birinci sırada bir koltuğuıı 
kolunda otur"uyordu. Dekoratör Roje'nin kulağına 
eğildi : 

- Müellifin Şövaliye'yi elli altıncı defadır ki b&I 
sertlikle onu tevbih ettiğini düşününce! dedi . 

"-Sulh, müşterek hukukun ve kura askerliğinin 

lağvı, ordu için yüksek bir Ücret; para bulunmazsa 
banka üzerine birkaç havale, münasip şekilde da
ğıtılan birkaç rütbe, işte bunlar şaşmaz vasıtalar 

dır.,, 

Madam Dus locaya girdi. Antika tavşan postla 
riyle feci şekilde astarlanmış mantosunun önünü 
açarak, içinden, köşeleri yenmiş küçük bir kitap 

çıkardı. 

- Madam dö Sevinye'nin mektupları, dedi. Bi

liyorsunuz ki, önümüzdeki pazar günü, Madam 
dö Sevinye'nin en güzel mektuplarını okuyaca

ğını. 

Fajet sordu : 
- Nerede ? 
- Rönar salonunda. 
Bu salon tanınmamış, uzak bir salon olacaktı ki 

ne Nantöy, ne Fajet biliyorlardı. 
- Bu mektupları, bu kış hazin surette veremden 

ölen artist Lakur'un bıraktığı üç yetimin menfaati
ne okuyacağım. Miniklerim, bilet satışı için sizlere 

güveniyorum. 
Nantöy : 
- Sahih, Mari • Kler, hakikaten ne kadar gü

lünç! dedi. 
Locanın kapısı vuruldu. Gelen Odeon'un hemen 

repetiayonlarına batlıyacağı Parmaklık adındaki 

Yazan: ANATOL FRANS 

1iyesin müellifi Konstanten Mark'tı, ve Konstan
ten Marık ormanlarda yaşıya~ bir köylü o1duğu 

halde artık yalnız tiyatro havasmı teneffüs ederek 
yaşıyabiliyordu. Nantöy piyesin başlıca rolünü oy
nryacaktı~ Mark ona, düşüncesinin zarfı olması 

mukadder kıymetli sürahiye bakar gibi bakıyordu. 
Bu esnada Dürvil'in çatlak sesi işitiliyordu : 
- Ve şayet Fransa ancak hayat ve şerefimiz pa

hasına kurtulacaksa 93'lü ile birlikte: ''Hafızamız 

kahrolsun!" derim. 
Fajet, ön sırada, çenesini bastonuna dayamış o-

turan, şişman bir genci göstererek : 
- Şu adam Baron Döç değil mi ? 
Nantöy cevap verdi : 
- Soruyor musun? Elen Midi piyese dahil. Dör

düncü perdede oynuyor. Baron Döç de ona görün

miye gelmiş. 
- Hele durun, çocuklar. Dün bana Konkord 

meydanında rastlıyan ve selam vermiyen şu terbi· 

yesi kıt adamla iki laf edeyim. 
- Baron Döç mi? Seni görmedi mi ? 
- Mükemmelen gördü. Fakat ailesiyle beraber· 

di. Gidip nasıl terbiY.,esini vereceğimi görürsünüz, 

dos.tlar. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Yavaşça bağırdı: 

- Döç! Döç ! 

11- v 

Baron geldi, güler yüzlü ve mahzuz, locanın ke

narına kollarını dayadı. 
- Desenize Mösyö Döç; dün tesadüf ettiğimiz 

vakit yanınızdaki pek münasebetsiz bir ka -
dın idi ki beni selamlamadınız? Öyle mi ? 

Döç, hayretler içinde, baktı: · 
- Ben mi? Ben, kız kardeşimle beraberdim. 

- Ya! .•• 
Ve sahnede Mari - Kler, Dürvil'in boynuna sa

rılmış bağırıyordu: 

"- Git! Muzaffer veya mağlup ol; ikbal ve idba
rında şerefin müsavidir. Ve, her ne olursa olsun, 
bir kahramanın karısı gibi görünmeyi bileceğim. 

Pradel : 
- Geçiniz, madam Mari • Kler, dedi. 
Bu esnada Şöv:ı.liye içeri girdi. Hemen o anda 

müellif de saçlarmı yolarak lanet kusmıya başladı: 
- Bu bir giriş değil, bir yıkılış, bir felaket, bir 

bela. Aman allahım ! Bir şahap, bir haceri semavi, 
aydan kopan bir parça sahneye dü~se böyle bir ba

direye sebep olamazdı •••. Piyesimi geri alıyorwn ! ... 
ŞövaliY.e, oğlum, girişinizi tekrarlayınız. 

Roje hiç tereddüt etmeden : 

- Bilir misin; Şövaliye adamakıllı nafile, dedi. 
Mişel, müsamahakar, devam etti : 
- Nafile olduğundan değil, fakat her zaman gii· 

lüyormuş gibi bir hali var. Ve bir komik için bun• 
dan daha fena bir şey olamaz. Onu ben Moıı· 

martr'da, daha küçücükken tanıdım. Mektepte 
muallimleri sorarlardı: "Böyle niçin gülüyorsun?,, 
Gülmezdi, gülmek arzusunda değildi: Bütün giil1 
tokat yerdi. Ailesi onu kimya ticaretine yerleştir• 

mek isterdi. Fakat hep tiyatroculuğu düşünür "' 
vaktini daima ressam Montalan'ın atölyesinde geÇİ' 
rirdi. Montalan, o zamanlar, kendisine Kartııc:' 
Katedralı tarafından ısmarlanmış büyük bir iş olll" 
Sen Lui'nin Ôlümü'ne gece gündüz çalışıyordu. J3İ1 
gün Montalan ona dedi ki .•• 

Prade) bağırdı : 

- Biraz susunuz l 
- ... Ona dedi ki: ''Şövaliye, mademki yapacll1' 

c:ii• 
bir işin yok, Ceşgur Filip için bana modellik et.~ 
valiye de - pekala, dedi" Montalan ona ıslıraptllfl 
bitmiş bir adaının vaziyetini verdi. Fazla olarak 'I'' 
naklarma da gözlük camı büyüklüğünde iki tıı"e 
göz yaşı kondurdu. Tabloyu bitirip Kartaca'{/ 
gönderdikten sonra altı şişe şampanya getirtti. : 
ay sonra, Tunus'taki fransız misyonerleri rei~i .. peS 
Kornmüz'den aldığı mektupta Sen f ,.-·,.;n ô/ı.Jfl'I 

(Sorıu \•at) " . 
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Deli kokusu 
Akıllı adamların kokusundan şim· 

diye kndar bir haber çıkmamıısa da 
delilerin kendilerine mahsus bir koku· 
ları olduğunu iddia edenler çoktur. 
Eskiden bu deli kokusunu, delilerin 
kendilerini temiz tutamadıklarına, eski 
zaman tımaranelerinin de temizliğe 

bir Örnek olamadıklarına hamleder• 
lerdi. Halbuki timaraneler iyice temiz· 
lendikten • delilerden değil, kirden • 
l<>nra da delilerin çok defa fena bir 
koku çıkardıkları anlaşılmııtır. 

ber verdiğine göre isterik kadınlar 
bu hastalığın nöbetine tutuldukları va· 
kit ananas kokusu çıkanrlar. Ananası 
ancak apğıdan gelme kutular içinde 
pek pahalı olarak koklıyabilenler için 

bu da bir teselli olabilir. Fakat isterik 

hastaların en büyük marifetleri olan 

letarji geldiAI vakit kadavra kokusu 
gibi fena bir koku çıkar. Hatta pek es
ki zmnanlarda, bu hale tutulmuf iste

riklerin öldü diye sanılmalannı bu ko

kuya atfedenler vardır. Zaten deli diyince mutlaka temi~ ?l· 
:rntyan bir adam hatıra gelmez. Bılır-
. · li- · pek Gene o amerikalı hekimin anlattığı, 
sıniz ki delilerin bazısı temız gı 
severler. Temizlik delileri bile vardı.r: yan deli bir batka sinirlinin göğsünün 
Her vesileyle ellerini yıkarlar ve bırı sol tarafı susam çiçeği, sağ tarafı da 
kendilerine dokununca titizlenirler. 1 ananas gibi kokarmıf··· Burada yan 
Etb· d -· · · kadar varırlar. ki . ıse egıştınnıye - k delinin marifetine mi, yoksa he mın 
Öyle delilerin bile fena koktugu ço • k. b 
t K

. . . · d·g-i vakit su· bu iki kokuyu ayırt eden kes an umu-
ur. ırnısı banyoya gar 1 •• • • T 

Yun içinde tahammül ef itmesi guç bır na mı hayran olmak lazımdır, bı ıne-
koku bırakır Bu kokudan, l;>urunlan mez. 
koku alan, ~şka deliler bile tiksinir· Sizin koku almak bassanız da o ka· 

ler. dar keskin ise, bu hassayı kullanmak· 
l)eli kokusu kalabalığa da hamledi- . . • 1 ta pek de ileri gitmemenız ıyı o ur : 

lemcz. Çünkü tımaranelerde büyük Çünkü, tam delileri ve yan delileri 
kovu,Jar oldug-u gibi, hususi odalar da .k :ıs kokularına göre ayırt etta ten sonra o 
vardır. O odalarda bulunan delilerin 

de kokulara olur. 
Delilerin kendilerine mahsus bir ko· 

kuları bulunduğunu haber verenler 
yalnız biribirlerini çekemediklerinden 

' • "d dolayı biribirlerini kötülemeyı a et 
' d. edinen deliler değildir. Akıllı ıye ta· 

nınmıt gazeteciler arasında da deli ko
kusunu farkedenler olmuttur .... Şimdi 
gazetecilerin tımaranderi gezmelerini 
hekimler pek istemezler. Deliliğin bu
laıık olmasından değil, her hastalığın 
mahrem kalması lüzumundan dolayı. 
Fakat eskiden gazeteciler arasıra tıına

r-aneleri dolatarak delilerden anket yap
mak • okurlan eğlendirmek üzere -
bir adet olmuıtu. o zamanlarda tı
maraneleri dolatan gazeteciler arasın· 
da delilerin oturduktan odalar gayet 
temiz olduğu halde, yine hususi bir 
kolcu duyduklannı söyliyen gazeteci

ler çıkmlıtı .•• 
Zaten beyin hastalığında hususi bir 

koku çıkbğı adeta tecrübeyle gibi ga. 

bit olmuıtur. Kafa kemiğinin kmlma-
undaa .1...ı... ~ ~ • .nl:..tl, • 
- -· ~.'Hftmanın ııer- ~mnoT>et 
aelmeden bir kaç dakika önce pek fe
na, küf kokusu gibi, bir koku çıkar
dıft g6ze çarpmııtı. Onun için hasta 
bakıcılirliu kokuyu duyunca hemen 
ihtiyat tedbirleri alırlar ve hastayı nö
bet esnasında bir sakatlığa uğramak
tan korurlardı. 

Koku alma hassaları pek keskin ba
zı hekimler, kokuya göre delilik şekli
ni bile teşhis etmeyi merak etmişler
dir. Onların dediklerine göre meraklı 
deliler menekşe gibi, hora hastalığı
na tutulanlar da çam yaprağı gibi ko
ku çıkanrlar ..• Fakat bundan dolayı 
tnenekşe yahut çam kokulu kolonya 
•uyu sürünmekten vaz geçmeniz ta
bii lazım gelmez. Çünkü delilerin bu 
kokuyu çıkardıklannı haber veren ol
ıa da menekıe yahut çam aibi kokan 
herkesin mutlaka deli olduğunu aöyli
Yen olmamıştır. 

Tanı delilerin çıkardıklan koku çok 
defa fena olduiu halde, yan delilerin 
çıkardıkları kokular mütehassıs he-
lt" • 1nılerin dediklerine bakılırsa, daha İ· 
Yidir. Mesela amerikalı bir hekimin ha
~ ·--- --

kokuyu yalnız kendinizde duyamazsı· 

nız. Bu dünyada tek başına akıllı kal

mak da en büyük felakettir. 

G.A. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni baıılış -

Çık ti 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 
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~Plevne müdafaası§ - -
E 1877 de türk ordusunda § 
E bir bölük kumandanı olarak : 
E Plevnede harb etmit olan : 
E yüzbatı F. Von Herbert'in § 
: güzel bir üslubla yazdığı, : 
E arkadaşımız Nurettin ~R: : 
: T AM'ın da dilimize çevırdı- : 

E ği bu kitab, aıkerliği~i~i~ E 
: şerefli safhalarından hırını : 
= canlandırmaktadır. : 
E Askerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanların da : 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
: kuyabilecekleri bu kitab. : 
: çıktı. 100 kuru•a satılıyor. .: 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 
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Yüz sene uyuyan adam 

-.~e var bay müfettiş?.. • 
~Ufettiş fransızca cevap verdı. 

c - Mademki ölmemişsiniz, aldıg~ 
lllir mucibince sizi tevkif etmem la • 

~ını. 

- Bizi tevkif etmek mi? Niçin? 
- liırs ı k · · 
S 

iZ 1 ıç.tn ... 
elesten: 

y·~ Şaka ediyorsunuz, dedi, ne mös· 
0

• ne de ben hırsız degiliz. 
A1Ufetti~ bu itirazlara ehemiyet ver· 

Jltedj. T 

ka- Şikayet katidir, dedi, on~ ~ü~a
d şa etmek bana düşmez. Reisıın o~u.n· 

e ııahat verirsiniz; beni takip cdınız. 
- Fakat ·· ·· .P , mosyo.... . 

d olis memuru sabırlı değildi. Bel~ı 
e Selesten'den korktu. Cebinden bır 

cı k . ·-· e trık}j tabanca çıkardı ve tetıgı 
Çek · • 1 ha tı. Selesten hemen can a.cısı~ e 
t'" Ykırarak arka üstü bir koltuga duş· 
u. 

- Ah 1 Mösyö .. Diye inledi. . . 

Yazan: Hanri Berne 

Tefrika: 27 = 
Sclesten: . 
- Fakat canımı acıttınız ! Dıye hay-

kırıyordu. 
- ltaatta kusur ederseniz, dozu ar-

tırarak aynı hareketi tekrar~am'.~a ha· 
zırım... Size tekrarlarun kı munaka· 
şayia kaybedilecek ~~k~im yoktur ... 
Beni takip edecek ınısınız? . 

Bu derece kati ve acul bır tavırla 
yukarıdan konuşan bir adamla başa 
çıkmıya imkan yoktu. Rönc v~ Sel~· 
ten hemen podısin helikopte:ıne ~ın· 
diler, bir kaç dakika sonra, bır keI_ı°:1e 
konuşmadan, mıntaka polis şcfının 
huzuruna çıkarıldılar. . .. .. · 

Bu şef pek neşeli gorunmuyord~. 
Yüksek bir yazihanenin arkas~na .~0• 
müimüftÜ. Mevkufları şöyle bır suz • 

dü. 
M üfettite: . 
- Ölmemişler, demek? Dıye sordu. 
_ }{ayır, efendim. .. 
tkıı11.;i defadır ki işittiği bu cumle 

' . meraka sokuyordu. Fakat su-
Rône yı ·k 11 f ldu 

11 re cevap vermekle mil e e 0 
• 
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YUNANİSTAN'DA 

Milli rejimin iki yal 
içinde başardığı işler! 

• Alleriblıııı lmlPl'YI 
dlir .. 1celeri 

E..ki Amerika Cmaharni.i Bay 
H.,,..., bir z..,...ı ... Uıte D&Zll'iaiı· 
IU - uki tabirle ,,.ainimetliiİDİ -
ettiii Awupa'ya 1919 cl-""-i ilk 
defa gelmiı, birkaç aylık bir tetkik 
&eyabatindem lıODl"a memleketine 
dönmüı ve intıbalarmı nep-e batla • 
rmtbr. 

D ost Elen milleti, dün, mukad
deratı için ehemiyeti pek 

büyük olan bir hadisenin ikinci yıl
dônümünü kutladı. 

Yunanistan'da ilk defa olarak bir 
milli birlik kurmıya muvaffak olan 
general Metaksas, 4 ağustos 1936 da 
kıralın tasvip ve müzaharetiyle hü. 
kümetin başına geçiyordu. 

O gün Elen tarihine açılmış olan 
mesut devre henüz iki yıl gibi kısa 
bir tarihe maliktir. Fakat bu iki yıl, 
milletinin hakiki menfaatlerini 
müdrik, büyük bir vatanperver ve 
insanın azimli elinde dost memleke
tin tam bir rönesansına şahit olma
mız için kafi gelmiştir. 

Milli hükümetin, ne acıklı şartlar 
ve hadiseler içinde i§ başına gelmiş 
oldugu qıalUmdur. Memleketin bi
ribirini kovalıyan ayaklanma ve iğ
tişaşlarla sarsılmış bünyesini, husu
si menfaatlere alet olan parti mlica
deleleri, korkunç mikroplar gibi 
kemirmekteydi. Asayiş bozulmuş, 
mal ve can emniyeti azalmış, daimi 
tahriklerin eseri olan grevler iş me
kanizmasını adeta durdurmuş, son 
isyanda zümre kavgalarına iştirak 
eden ordu zafa uğraını§, memleke. 
tin iktısadi ve mali zihniyeti tehli
keli bir safhaya girmiş bulunuyor· 
du. 

Dost Elen milletinin bütün şuur
lu münevverleri tehlikenin yaklaş
tıgını hissediyor, fakat bunu önle
mek için yapılması Hizım gelen şey
de bir türlü ittifak edemiyorlardı. 

Hepsi sıkı bir disiplin ve milli 
birlik havası içinde canla başla ça
lışan komşuları arasında Yunanis. 
tan, boyle milli davalarını hususi 
menfaatlere feda eden bir hava için
de, yalpa vurmakta devam edemez
di. 

İşte iğtişaş ve vatana suikastlerin 
en tehlikeli bir mahiyet arzettiği 
bir sıradadır ki B. Mctaksas, kıralın 
ve milletin itimadını haiz olarak 
çok mesuliyetli olan bir vazifeyi 
deruhte etti: Yunanistan'ı kurtar
mak. 

B u gayretli ve çalıtmaktan 

yılmaz ıef, o günden beri, 
bütün zamanını ve ihtimamını mil
letine ve memlekete hasretti. İt ar
kadaşlarını dürüstlük ve gayretle
riyle tanınmış şahsiyetler arasın
dan seçti. Kuvetli bir ekiple mem
leketi kargaşalık elemanlarından 
temizlemek işine girişti. Birbiriyle 
uzlaşamıyan parti grupları arasın. 

da onbeş komünist mebusun vazi
yete hakim oldu~u meclis feshedil
di. lşçi ve ziraatçiler arasında tahri
kat yaparak yurt içinde daimi bir 
yangın membaı bulundurmak isti
yen tahrik~iler tevkif edilerek tec
rit edildi. Zararlı unsurlardan ayık
lanan idare kadro.u, parti entrika
ları yüzünden mevkilerini kaybet. 
miyeceklerindcn emin olarak artık 
huzur ve sükun içinde fakat milli 

vazifelerini müdrik olarak çalışmı

ya davet edildi. 
Çekirdekten yetifme bir asker o

lan General Metaksas, pek tabiidir 
ki, memleketin diğer hayati divala-

Röne: 
- Benim, efendim, dedi. 
- Siz de Sclestcn Markizo'sunuz, 

değil mi? 
Uşak: 

- Evet, efendim, diye tasdik etti. 
- Kanun namına &izi tevkif ediyo-

rum. 
Rône sordu: 
- Sebebini oğrenebilir miyiz? 
Şef soğuk bir istihzayla: 
- Sebebini sizden saklamak ıçın 

hiç bir sebep yok, dedi. Dün komşu· 
nuz Spangburry hemşirelerden bir 
tecrübe tavşanı çalmıt olmaktan maz
nunsunuz. 

-Tecrübe tavşanı ne demektir? 
- Yeni bir seromun tecrübesi için 

sarıhumma aşılannu' bir tavşan. 
Röne La Tayad sarardı, Selcsten 

boğuk bir sesle tekrarladı: 
- Sarıhumma mı? 
Şef devam ett~: 

- Karantina Afılarının kuvetinc 
şükrediniz. Yoksa bu hayvana el sür
meniz sizi hasta etmiye ki.f~ gelirdi. 

Röne kendi kendine: 
- Onu yediğimizi bilse acaba ne 

der? Diye düşündü. Allah vere de An
ni Torn~on ölmüş olmasa. 

Selesten'in hali görülecek şeydi. 
- Ah 1 Mösyö, diye fısıldadı. BU. 

yük bir halt etmişim ... Midemde ağrı· 
lar hi11etmiye baglıyorum. 

rınamuvazi olarak, daha ilk günden 
itibaren ordu ile yakından meşgul 
olmıya başladı. Eski kabinelerin i
dareleri esnasında en fazla ihmale 
ugramış olan hiç şüphesiz milli mU
dafaa sahasıydı. Sarsılmış bir mali 
vaziyeti düzeltmek mevkiinde ol
masına rağmen, milli hükümet, or. 
dunun ihtiyaçlarını her şeye terci
han temin etmek için hiç bir feda
karlıktan çekinmedi. Siyasetle ug
raşmaları katiyen menedilen ordu 
mensupları sıkı bir disiplin ve faali
yet içinde kaybedilmiş zamanlarını 
kazanmıya davet edildi. Bu yorul
maz faaliyet sayesinde • unanista
nın milli müdafaa potan .. ıyeli iki 
sene içinde en az iki misline yüksel
di. Ordunun millet emrinde hizme
te hazır korkulacak bir vasıta hali
ne gelmesi memlekette asayişin 
teessı.isüne yardım etti. Polis ve 
Jandarma takviye edilerek vatanın 
asıl bekçisi yanında kendi hisseleri
ne düşen vazifeyi hakkiyle ifa ede
bilecek bir seviyeye yükseltildı. 

Milli kalkınma hareketini devam
lı ve &aglam bir temele istinat ettir
mek için her şeyden eve] memleke
tin maliyesini diızeltmek icap edi
yordu. Yeni hükümetin ilk icraatın. 
dan biri de bu 6ahadaki karışıklıgı 
izale etmek oldu. 

Eski idarenin son iki senesi 
zarfında piyasada mütedavil para 
karşılıgının 56 mılyon altın frank 
miktarında azalmış olduğunu sôy
lemek milJı ekonominın nasıl bır u
çuruma dogru sürüklendigıni izaha 
kafidir. 

Yeni hükümet milli paranın teh
likede olan kıymctinı müdafaa için 
mUessir bir milcadeleye girişti. A
rada ithal edilen maddeler fiatları
nın yükselmesine ve bu itibarla ha
rice daha fazla para çıkarmak mec
buriyeti hasıl olmasına rağmen, 937 
sonunda altın karşılığı 19 milyon 
altın frank miktarında bir artış kay. 
detmiştir. 

Vergi tahsilatını in\izama koy
mak içın ahnan..tı-rlbirkr ve masraf
ı;ırın sıkı bir surette tahdii:ll netice
sinde büt'!ıi<> AÇrgı kapatıla.ak ıene
lerdcnbcri ilk defa olarak Yunanfs· 
tan'a denk bir biitçc temin edffifı.. 
Hiikümetc ve memleketin asiyı!Jine 
olan itimadın artmasiyle bütün dev
let tahvilleri ve diğer eshamın fiat
ları yükaelerek borsada hareket art. 
tı. 

General Metaksas hükümeti, zira
ate büyiık bir ehemiyet verdi. Hü
kümetin yardımları ve yerinde al
dığı tedbirlerle ziraat inki§af etti, 
Koylünün mahsullerini degerlen
dirmck ve borç yükünü hafifletmek 
için elden gelen yapıldı. Buna mu
vazi olarak endüstrinin ihtiyaçları 
da tetkik edilerek sosyal karışıklık
lar yüzünden çok gerilemiş olan en
düstriyel istihsalın kıaa zamanda 
büyük terakkiler elde etmeai imka. 
nı hazırlandı. 

Bütçe harici kaynaklarla finanse 
edilen on senelik bir nafıa progra
mıyle ehemiyetli yolların yapılma
sı, bataklıkların kurutulması, ka
nal!ar ve sulama itleri gibi mcmle
ketın hayati ihtiyaçları uğrunda 

nızı menederim .. Tavtan ne oldu? .. 
Röne tereddüt etti, fakat Selesten 

cevap verdi : 
- Tavpn kaçtı ı .. 
§ef katlarını çattı: 
- Nasıl 1 Kaçtı mı? ... 
- Evet ... Kaçtı. 
- Nereye? .... Ne zaman? .. . 
- §ey ... Bahçemize kaçtı .. . 
- Vay, vaziyet daha vahimi .• Bu 

tavf&ll her tarafa mikrop saçabilir ve 
b~~ün bir mahalleye hastalıj a,ılıya
ıbilır ... Her halde bir sıhat kordonu te
sis etmek icap edecek. Bu da suçun 
mahiyetini ağırlaştırıyor .• , Müdürle 
görlitcceğim ..• 

Röne hidisenin aldıiı ıUmulden en
ditclenmitti: 

- Mösyö .•. Diye söze batladı. 
Seleatcn onu kolundan çekti. Esa • 

sen tef telefonu açmıttı. 
Utak tavsiye etti: 

- Susunuz, mösyö! ... İtiraf edersek 
halimiz duman olacak ı .. . 

- Hakikati neden aaklamalı? 
- İzzetincfaimizi korumak için 1 ••• 

Yalarumızın meydana çıkmasına im
kln yok. Çünkü tavtanın kemiklerini 
yak tun ... 

- Fakat bizi şimdi hapse atacaklar .. 
- Zararı yok, nasıl olu bir ıun çı-

karız .... 
- Ya Franaa'ya hareketimiz 1 •• 
- Biraz geri kalır, ne yapalım? 

sistemli bir ı,ekilde çalıfılmıya haf· 
landı. Bu çalışmaların neticesi sıt· 
ma beliyesinin ortadan kalkması, zi. 
raate yeni mümbit sahalar kazandı
rılması oldu. Bu yüzden zirai istih· 
sal de fazlalaştı. 

Yol ve ray arasındaki tahripkar 
rekabete nihayet verildi. Nakliyat 
işleri, her şeyden evel milli menfa
atler göz öniınde tutularak yeniden 
organize e-dildi. 

Tehlikeli bir nisbet alan ölümle
rin önüne geçmek için alhi mücade
leye hız verildi. Bu bayati aahada 
hükümet bir sürü masrafa girerek 
lüzumlu tesislere girişmekten geri 
durmadı. 

Hükümetin takip ettiği sosyal po

litika az zamanda semerelerini ver. 

di. Artık işi gücüyle meşgul olnu
ya başlıyan işçi sınıfı hükumetin 
kendi menfaatlerini parti tahrikçi
lerinden daha iyi müdafaa ettiğini 
farkederek ona itimatla bağlandı. 

Kollektif mukavelelerle ücretli ta
til, sekiz saatlik iş gimiı gibi mede
ni haklar temin edildi. Bu suretle 
sermaye ile el emeği araımda çok
tanberi sarsılmış olan muvazene ve 
mı.inaaebetler ıalah edildi. Sosyal 
sigortalar faaliyete geçti. 

Bir turizm ve matbuat müsteşar
lığı teşkil edilerek turistik bir istis. 
marın bütün tabii vasıtalarına ma
lik olan Yunanistanın seyyahlar i
çin ideal bir memleket haline geti
rilmesi yolunda çabpıalara ~fl&n· 
dı. Az zamanda batarılan itlerle 
seyyahların memlekette bıraktılda
rı para yekunu 2 milyon sterline çı
karıldı. 

8 ütün gazete ve mecmuaların, 
p.hat kin ve kavgaları bırL 

karak milli kalkınma eserinin birer 
gönüllü neferi haline gelmesi temin 
edildi. 

Adliye ve maarife de yeni kanun
larla milli ihtiyaçlara mutabık isti
kametler verildi. 'Gençliğin fikri ve 
bedeni terbiyesi kadar milli fUUrla 
teçhizi bilhuaa nuarı itibara alın
dı. 

Milli r•j;... Yu....U.tan'da Aeıaiia 

·-·~·im ... iJD .... u-rfınela katiclil..a meriaalenin.\)ü-
yilk!illü inunı ,.,ırtır. Bu ,Un Yu
nanı~tan, s~k~n ve disiplin içinde, 
nefsıne ve ıstıkbaline tam bir iti· 
venle çalı9mıya koyul.mut bir mil. 
Jet manzarası arzediyona. bu hari
kulade eserin en kısa samanda kıy
metli tefleri Metakaas tarafından 
b~,.rıldığını taktirle .kaydetmek 
lazımdır. 

/ Vilayt·t hiit~clerinde yapıla-:
miinakaleler 

An~ara, Burdur ve Erzurum vila
yetle~ı hususi idarelerinin 1938 büt
çelerınde yapılması teklif edilen mü
nakalelere ait karaname projesi Ba -
bakanlığa verilmiştir. Çankırı El.a §ğ 
Ç h 

.
1
• , azı , 

oru ' vı ayetleri 1938 büdçelerindc 
yapılacak mlinakale teklifleri lç ba
kanlıkça tetkik edilmektedir. Bu mü
nakale teklifleri de bu &ünlerde Baş
bakanlığa verilecektir. 

Bir fikir ve faaliyet adamı olan 
Bay Hıwer'in Avrupa hakkındaki 
düşünceleri dikkate layıktır. Hu
••'in avrupalı ile amerikalı arasın· 
da yaptığı mukayese avrupalmm le
hindedir: "1938 de 30 yaıında olan 
bir avrupalı 40 ya!ındaki amerikalı 
deieriDdeclir.,, Bundan çıkaracağı
nuz mi.na avrapahnm amerikalıya 
nisbetle daha olgun olduğudur. Va• 
kıa olgunluk bir kazançaa da 30 ya• 
tında 40 yaşının tecrübelerini haiz 
olmak mı iyidir, ,-oksa 40 y&§ında 30 
yaıında İlnitçeaine genç olmak mı? 

- AYrUpa. harta.aı lr.Mlar muhtelif 
mizaçlardan mürekkeptir... Ameri
ka'da bet bin mil mesafe içinde, Av• 
rupa'da yÜ::s mil içinde ra.stlan.dığm
dan az fark va.rdw. 

Huveri'n bir JDÜtahede5i de bu
dur. 

Hakikaten Avrupa böyledİT: Kır
pıntılardan yapılma bir bohça. Bu 
hal de. Avrupa'nın lehinde midir? 

Huver, biraz ileride, ilave ediyor: 
- Avrupa'da amerikalı, dar bir 

sahada bütün fikirleri, bütün reali • 
u.s:ronları, aanat ve felaefeyi, iyi 
tertip edilmit bir dergide ıibi, bir 
arada bulabiliyor. 

itte, AVTupa'nm bir \Mtw.lüjü da
ha: Birçok milletlerden t.ekkiip e
den Awupa lr.etifte, icatta, tefek
kürd~ serçekleıtinaecl• bir utıfa 
.. haucbr. Fakat amerilr.alı, Amerika 
ölçiiaünde Ye daha iyi tahakkuk el· 
tirebilir. AYrUP& ile "--ika'nm ay
n •auflarmı tebarib ettiren iki va -
ziyet: Amerika büyiik bir fabrika, 
Awapa onun labontuvandar. 

~-·--mi Cwnhurreili bu
nu da ıu ı»Ütaleaai:rle teyit ecliyoı : 

- AYJ'Upa terakki edi~ mu? E
nt, yavaı ya•af· Fakaıt ameli cihaz
hr ve modem uaull• vardD' ki Av • 
rupa bunlardan haberaiz ıöriinü
yor. AYTUpa ıençletmiye muhtaçtır, 
,,.. .,_ İ§ıİa de biraz ceht aarfet• 
..-i llmmdr. Aft'11pa on .... ıeri
dir. 

Ve ..-.,... ~ ki, 30 ya-
.-da 1Hr aw1apalma 40 ~atmdaki 
amerikalı kı11119tincle olması bir rüç
han clefil, bir zil eeeridir. 

H.,,_, Awapa'J'I, di,...,iliria ki, 
Ml't ..t tenılııit eclİJW. Heidı mı, 
haiı11s IDl7 

Awupa'nm haline bllıluarak bük· 
müniaü ftl'İDİa. - N. Baydar 

Vilayetlerin 1938 yılı tip 
kadroları 

Vilayet hususi muhasebelerinin ida
re ve hesap kısımlarına ait 1938 yılı 

tip kadroları peyderpey 1ç Bakanlıta 
gelmektedir. Gelen tip kadrolardan 35 
vilayetin kadroları yüksek tastikten 
çıkmış, on üç kadro da yüksek tastika 
gönderilmek Uzere bulunmu,tur. Ge
ri kalan 14 vilayetin kadrolarının gel
ıne•i beklenmektedir. Bütün tip kad
rolar tamamen tastik edildikten aonra 
vilayetlerine tebligat yapılacaktır. 

-
zi ·~.rguya çekecekler.... • makinelerin neye yaradığını tahmin 

Rone oradan ayrılmadan evel me - edemiyorlardı. 
mura bir ricada buluoou: Selesten: 

- Me.vkufi.~etimizi birine haber - Ne tuhaf hapisane ! Dedi. Fizik 
verme~ze muıaade eoe.r mis.iniz? liboratuvarı gibi bir şey. 

- K~me? • Kendilerini getirmiş olan polisle 
- Mıs Anru Tompson'a. birlikte bir adam içeri girdi. 
- Rokfeller müzesi müdiresine mi? Selesten'e: 
- Evet. - Oturunuz dedi. 
Poliı tefi daha d~tane bir tavırla: Bir düğmey~ basarak küçük bir di-
--:.Buyurun,. dedı. namoyu harekete getir<li, bir iki nok. 
Ron~.~ha .zıya.d~, hasta olup olma. taya temas etti, ve kordonla aletler • 

dığını ogrenmek ıs_ın Anni Tom~on'a den birine bağlı küçük bir paleti eline 
telefon e.tmek istiyordu. Sıhatte ol - alarak, bir şey ıöylemeden Selesten'
duğu~u öğrenmekle aevindi. Her hal. in karşısına oturdu. 
de mıkrop~rın. pek fazla mikdarda Sonra paleti kaldırdı, Röne uşağı • 
olması ~ehlıkeyı yoketmi' olacaktı. nın derhal ıunları söylediğini işiterek 
Nas.l kı hazan pek fazla mikdarda a· hayrette kaldı. 
lınan zehirler bir urar vermez. Bel· 
ki Seleaten'in çaldıfı tav,an da hasta· 
lığa kar9ı muafiyeti haizdi... Röne, 
Anni Tompson'u kısaca hldiacden 
haberdar etti. Genç kızın kahkahalar
la glildüğUnU ititti ve bu ıülilfU hay
ra alamet ıaydı. 

Polisin helikopterine bindiler. Bir 
kaç dakika içinde tehrin öte tarafına 
geçtiler ve y.Uksek dıvarlarla çevrili 
geni' bir binanın iç avluauna indiler. 

Sclesten biraz endifeyle: 

- Bi~e yapacaklar? Diye aordu. 
Röne: 
- Bilmiyorum, dedi, fakat cezanı 

- Tavpnı çalan benim, onu pifir-
dim ve yedim. 

Bir lahza sustu ve devam etti: 

- B. Röne La Ta yad da yedi.. 

Adam memnun olarak başka bir şey 
sormadı; ayağa kalktı, paleti yerine 
koydu, dinamoyu durdurdu. 

Selesten §a.Jkın bir tavırla efendisi
ne bakıyordu. 

- Ne olduğunu anlıyamadım de-
d

. • 
ı ... Sanki ba!fka bir irade benimkine 

hikim oldu ve elimde olmadan itiraf 
ettim. 

R8ne: 
f :Rône ona yardıma koşmak ıstedı, 
ak~t müfetti§ ona yerinde durına&ı 
Ctnrıni verdi. 

- Bu bir •ey deail dedi. Arkada••· 

a e ek bizzat kendisi ıual sormıya 
ğu yer . 
cesaret edemıyordu. 
Şef aorguya batladı 
_La Tayad kimdir? 

Şef bir fildifi çekiçle masaya vur
. du: 

Polis şefi mevkuflara döndü: 
- Sizi derhal merkez hapisanesine 

göndumek iç.in emir aldım. Orada sia. 

hakettin doğruıu.. Onları bir küçük 
salona aldılar,burada yalnız iki is
kemle vardı ve d1Var boyunca bir sil· 
rU garip makineler aıralannuttı. Bu 

- Bu~lar bizd-en daha mahir adaın
~ar, dedt. Fakat fU makine adaletir 
ıcraaını ne kadar baaitlettirmif. 

Ilı :r • ' k hale k ıı &adete zarar vercmiyece 
0Ydunı. 

(Soau var) - Suıuııu.ı !. .• Alçall ıeıle konuıma-
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Gölcük kermeı kapııı Kermeıte davetliler 
t 

Kermeıte en eski ele kıyafeti Ciritçiler geçerken 

ölcük Kermesi 
Geçen pazar neşeli bir törenle 

Kil apların yazdığı cen et 
Gölcüğün kıydarındadır 

etmiş ve burada istirahatta bu]unan 
Adliye Vekilimiz Bay Şükrü Saraç
oğlu da misafirler arasında bulunmuş
tur. 

Kermes açılı}·or ~ 

açıldı 

5 - 8 - 1938 

Edirne ceza evi bir 
lslah ocağıdır 

Mahpuslar kendilerinin yaptıkları 
makinelerle evin 

arazisinde çahşıyorlar 
Edi~ne, (Hususi) - Edirne ceza ve ıslah evi çok ileri bir m 

deni seviyenin eseridir. Başlarında tek bir ja·ndarma ve tek b 
silahlı olmıyan bu büyük terbiye yurdunda ıeref ve izzetinef 
üzerine kurulmuı bir idare vardır. 
4000 dekarlık bir çiftliğin hemen,.--------·--------.,, 

hemen bütün toprakları i~leniyor. 
Her çeşit avadanlıkların makineleri 
vardır. Bir kısırımı kendileri kendi 
atölyelerinde yapıyorlar. Ot balya 
makinesi bu atelyelerde yapılmakta 
ve hapisanenin arazisinde kullanıl-

• maktadl1'. 
Adliye Vekaleti bu çiftliği satın 

almak emrini ve parasını vermiştir. 
Cezaevinde demircilik, terzilik, ma
rangozluk, kunduracılık, halıcılık 

kolları açılmıştır. Hem bütün ihtiyaç
larını gideriyor hem de sipariş alıyor. 
Isliih evi ise daha çok göze çarpar. 
Memleketin her yerinden toplanmış 

150 çocuk derslere devam ediyor. On
dan sonra atölyeler ve tarlalarda her 
halde yaptığına iğrenen ve onu unut
mak istiyen haysiyetli ve türk cemi
yetine yarar bir insan olarak yetişi
yorlar. Ceza müddetlerinin dörtte bi
ri bağışlanıyor. Müddetini dolduran
lar koyveriliyor. 

Bu kadronun yakın günlerde arta

Azgın manda 
Nihayet kurıunla öldürüldü 
Zonguldak, (Hususi) - Evelki · 

öğle üzeri çarşı içinden geçirilmek 
olan bir manda kala.balığı görünce bit 
denbire ürkmüş, etrafa saldırını 

başlamıştır. Manda bu sırada genç b' 
köylüyü boynuzhyarak yere yuvarl 
mıştır. Kudurmuş bir şekilde den' 
kıyısına doğru koşan manda tutula 
dığı için, kurşunla öldürülmüştür. 

Çukurova' nm ~amuk 

rel\oltesi 202.000 balya 

tahmin ediliyor Bozdağ, yeşil fakat 
heybetli bir dekordur Ertesi gün, valimizin nutku ile bi

rinci Gölcük kermesi açılmıştır. Ker
mes, çok alaka görmüştür. Otomobil
ler, otobüsler ve atlarla uzaktan, ya
kından gelenler, göl kenarındaki sö-

·~~~;:-,,.~ cağı söylenmektedir. Yüzleri kıpkır
mızı hastalıktan eser yok. Temiz re
virleri ise hemen boş gibi. Cümhuri
yet adliyesi yalnız bu eserleriyle if
tihar edebilir. 

Adana, (Hususi) - Adana Ticar 
odası tarafından her yıl yaptırılmak 
olan bölgemiz pamuk tahmin rapo 
nun bu yıla ait birinci raporu neşr 

Gölcük'ten bir manzara 

lzmir, (Hususi) - lzmir vilayeti, turistik hareketler üzerin
deki mesai ve hazırlıklarına büyük bir ehemiyetle devam etmek
tedir. Bu maksatla pazar günü Ödemit Gölcük yaylasında bir 
kermes tertip edilmit ve lzmir'den Tire, Ödemiş, Manisa, Baym
dır, Salihli kazalariyle civar köylerden büyük bir kalabalığın da 
İftira.ki suretiyle eğlenceli bir gün geçirilmittir. 

Valimiz Bay Fazlı Güleç Berga -
ma'da muvaffakıyetle başarılan 

kermesi, tabii güzelliğiyle bugün 
emsalsiz bir yer olan Gölcük ve Boz
dağ'la tarihi büyük bir servetin a
yakta durduğu Efea'e de tetmil et
mek auretiyle büyÜk bir i&abet gös
tennittir. 

Davetliler arasında kumandanlar, 
konsoloslar ve aileleri, İzmir'in ileri 
gelenleri, matbuat erkanı da bulunu
yordu. 

Gölcük'te 
• Gölcük, 1000 küsur rakımındaki te
pelerin tam ortasındaki göle verilen 
bir isimdir. Tabiat burada, orijinal 
ve nefis bir eser olarak bu gölü ya
ratmıştır. Gölcük, etraf mı çeviren ce
viz, kestane, elma, armut, kavak ağaç
ları, köşkleri, bahçeleri ile Türkiye'
nin lsviçresidir. Odemiş'ten Gölcük'e, 
sırt virajlarla dolu, fakat oldukça 
düzeltilmiş ve binaenaleyh tehlikesi 
olmıyan bir yoldan çıkılır. Bu yol
dan, Küçük Menderes vadisinin ve 
Odemiş ovasının temaşası da ayrı bir 
zevktir. 

ğütler altında sıravari uzanan kahve- Kermeste Köroğlu oyunu 
haneleri doldurmuşlardır. 

At, eşek yarışları, kalkan, zeybek ı-
oyunları, endaht müsabakaları çok 1 Bandırma'da 
eğlenceli idi. Merasimin bu faslı da 
bittikten sonra Gölcük'ün her tarafın
da grup grup, neşeli, davullu, zurnalı, 
sazlı sözlü bir alemdir başladı. 

Gölde sandallar dolaşıyor ve bazı 
davetliler de sulara dalıyordu. 
Oğle yemeği gene aynı yerde veril

di. Ve öğleden sonra Bozdağ'a geçil
di. 
Bozdağ, ismini taşıdığr 1200 rakı

mındaki yüksek daj;ın dibinde, karşı
dan bakınca insana bllyücek bir kaza 
hissini veren yemy~il, havadar bir 
köydür. Küçük bir oteli var ve ev
lerin bir kısmı, şehirlerden gelen ki
racılarla do]u .. 

Burada, adım başında bir başka su 
vardır. Temiz, soğuk, parmakla doku
nulamıyacak sular... Sokaklarındaki 
ağaçlarda bol bol meyva sarkıyor. Ki
raz, vişne, elma, armut ve saire ... 

Bozdağ'a giden yollardaki yay]a
lar, insana kitapların bahsettiği cen
neti hatırlatıyor. Burada kısa bir is
tirahatten sonra tekrar Odemiş'e dö
nüldü ve tzmir'e hareket edildi. Bazı 
tertip ve organizasyon hatalarına rağ
men seyahat iyi geçti. 

Bundan sonraki gezintilerin, alınan 
tecrübelerle daha muvaffakolacağma 
şüphe yoktur. Bu meyanda, matbuat 
erkanının turizm davamızdaki rolünü 
de hesaplamak, faydadan hali olmıya
caktır. 

tüyler ürpertici bir 

cinayet iılendi 
Bandırma, (Husuusi) - Bundan bir 

kaç gün evci Bandırma'ya beş kilo
metre m,.~,,.f,.,.ı,. r.;>ı,...,,.n nl'nil,.n ., .. ı
ze bahçelerinde çok feci bir cinayet 
işlenmiştir, 

Bandırma'nın Çınarlı mahallesin
den 65 yaşlarında bahçevan Hüseyin 
Tulça gece bahçesıinde uyumakta iken 

tabanca ile öldürülmüştür. 

Yapılan tahkikat neticesinde katil 
suçuyla celep İbrahim çavuşun çobanı 
Eşref oğlu Hasan yakalanmış ve suçu. 
nu büyük bir soğukkanlılıkla itiraf 
etmiştir. H~an ilk sorguda bu cinaye
ti Hüseyin Tulça'nın 20 yaşındaki oğ
lunun teşviki üzerine birlikte işledik
lerini söylemiştir. Cürüm aleti olan 
tabanca meydana çıkınca bunun celep 
İbrahim çavuşa ait olduğu, fakat iki 
çobanın nöbetleşe kullandıkları sabit 
olmuş ve tahkikat derinleştirilmiştir. 
İJt.inci çoban Recep oğlu Süleyman 
Mağaralı da daha ilk tahkikatta kati
lin bizzat kendisi olduğunu itiraf et
miş o da tevkif edilmiştir. 

Bu iki çoban bu cinayeti adeta pay
laşamıyacak kadar israrla ve yekdiğe
rine asla bir cürüm atf ve isnat etme
den itiraf ediyorlardı. Fakat katilin 
hangisi olduğu henüz anlaşılamamış. 

tır. 

Maktulün üzerinde 140 lira olduğu 
da söylenmektedir. Cinayetin paraya 
tamaan yapıldığı zannedilmekte ve 
para da araştırılmaktadır. 

Tahkikat neticesine kadar maktu
lün oğlu 20 yaşındaki Ha.san Tulça da 
mevkuf bulunmaktadır. Katillerden 
Eşref oğlu Hasan'ın bahçevan Hüse
yin Tulça'nın işçisi iken bir ay eveli 
çoban olmak üzere işini terkettiği an
laşılmıştır. 

1 İzmir fuarı hazırlıkları 
ilerliyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Birkaç 
günden beri burada bulunmakta olan 
İzmir belediye reisi B. Behçet Uz hu· 
gün lzmir'e hareket etti. 

Hususi muhasebe idares.i Gölcük'te 
bir köşk inşa ettirmiş ve icara vermiş
tir. Misafirler otelde ve otel önünde
ki çimenlikte hazırlanan çadırlarda 

gecelemişlerdir. Cumartesi akşamı 

hususi otorayla giden davetliler, çi
menlikte kurulan masalarda yemekle
rini yemişlerdir. Bu sırada gök yüzü 
rengarenk maytaplarla yanıp tutuşu
yor, zurnalar çalmıyor. milli kıyafet
te zeybeklerle canlı şiirleri andıran 

ve güzel elbiseler giydirilmiş küçük 
köy kızları oynuyor, çarkıfelekler 
patlıyordu. 

Eğlence gece yarısına kadar devam 
Yukarıda kermes açılırken istiklal mar§ı dinleniyor altta 

- kermeste kalkan oyunlctrı 

B. Behçet Uz, gazetecilere vaki olan 
beyanatında, İstanbul'da sanayi erba
biylc temas ettiğini, bunlara stok mal
larını sergide teşhir etmeleri için ko
laylıklar gösterdiğini, şimdi de otel 

meselesini halle uğraştığını, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da sergi müddetin. 
ce bir vapurun seyyar otel haline ge
tirilmesi için Denizbank'la mutabık 
kaldığını, ayrıca mekteplerden bazı
larının otel haline konduğunu, sergi
de, ziya tertibatının fevkalade mü
kemmel oldujunu söylemiştir. 

dilmiştir. 

İçel vilayeti de dahil olduğu hal 
bölgemizin pamuk miktarı 202.000 
ye tahmin edilmiştir, 

Ordu, (Hususi) - Halkevimiz güzel bir sergi açmı!tır. Serg
0 

de evela muhtelif kollarının son bir sene içindeki çalışmaları, 
sim, af iş ve istatistiklerle tebarüz ettirilmiş, alman müsbet n 
celer halka gösterilmiştir. 

Fakat serginin en canlı ve alaka uyandıran tarafı kitap kıs 
dır. Bu kısımdan bir resim gönderiyorum. 

İzmir belediyesinin 1 

ı•tıttıtttUlltllt .. ltttttttttlllttltttt•tlllllll 

l Yurddan kısa haberler ................................................ 
Kozan - Kozan postanesinin 

katında gece vakti yangın çıkmış 
kın yardimiyle ve güçlükle söndür· 
bilmiştir. Posta müdürü B. Ali 
hengamede vücudunuı'l. muhtelif y 
!erinden yanmış ve yııralanmıştır. 
çok evrak kurtarılamamıştrr. 

Adana - Höketçe köyünde bir 
nayet olmuş, köy muhtarı Ahmet 
türk pusuya düşürülerek öldürülın 

tür. Katillerin aynı köyden Hacı 
seyin oğlu Hacı Ali, Kardeşi Recep 
Abdurrahman oğlu Hacı Veli old 

1 Iarı anlaşılmış ve derhal tevkif e 
ı miştir. 

1 * Güreğin ana kanalının inşası 
şirkete verilmiştir. İnşaata yakı 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz bele
,iiyeı;i nakil vasıtalarını tamamen be
lediyeye geçirmek hususundaki mesa
isine devam etmektedir. Bu maksatla 
yeni on trambüs daha getirtmiştir. 
Bunların bir kısmı giimrükten çıka. 

rılmrş, tetkikleri ve kabul muamelele
ri yapılmıştır. 

Yeni arabalar, Jüks, rahat ve geniş
tir. Bunlarn, Atatürk caddesine tahsi
si kararlaştırılmıştır. Şimdiki halde 
bu caddede i ·Iiyenler de diğer hatla
ra verilecektir. Belediye bu maksatla 
bazı tedbirler de almaktadır. 

Ş. Karohisor'do 

hasat bitiyor 
Ş. Karahisar, 4 a.a. - Kazc:ınızda 

hasat zamanı bitmek üzeredir. Har.· 
manlara başlanmıştır. İki aydanberi 
yağmur yağdığmcfan yazlık ekinler 
kısa kalmışsa da geceleri havalar se
rin devam etmesinden güzlük ekinler 
fevkaladedir. 'Geçen seneye ni&beten 
uhirc daha iyidiı;: • 

başlanacaktır . 
Bartın - Halk partisinin tertip 

ıniş olduğu at yarışları pazar günü 
pılmıştır. Yarışları bartınli ve y 
vilayetlerden gelen binlerce halk 
yecanla taki . c:tmiştir. 

Zonguldak - Hava üssii komu 
General Hilsnü Kılkış şehrimize 
miş ve tetkiklerde bulunmuştur. 

Kars - Bu yıl içinde Jğt;lır 

gesinde bir sıtma mücadek te~k 
kurulması kararla'}tınlmıştır. 

Ardahan - Ardahan'da yeni bir 

ta okul açılrr.asına karar verilmİ 
Bu karar, ilk mektep çocuklarını 
sile devam cttiremiyen ardahanl 
çok sevindirmiştir. 

Doğu küftür kongre~ 
Trabzon, (Hususi) - Doğu'nun 

tür işlerini konuşmak ve bir rapo.~ 
zırlamak üzere şehrimizde bir kU 
kongresi toplanması kararlaştırıl 
tır. Kongreye müdür enspektör .,e 
retmen olarak dokuz kişi iştirak 
cektir. 
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• . 1•1. in ilanından 
• 1 ·k Devletler ıstık a ın B ır eşı . . olan ve Beyaz Sa· 
beri takip edılmış b·r cümhurreisi 

ray'd b. b" · · ı"stı"hla'f eden otuz 1 
•• d a ır ırını e mu • 

·1 bir anan 
tarafından hürmet edı en . "h mücadelele· 
d t• b. .. h "sinin ıntı ap 
~ ı ~ten cum urreı . p ettirir. Fakat deisi cun~-

rınde bıtaraf kalmasını ıca . . . eisin yenı· 
h d üddetı bıtmış r 

ur intihabı sıraların a, m t esi muvafık 
den intihabını temin için müdahale e m 

görülürdü. R lt de müca· 
. w gibi B uzve • 

Haleflerinden hır çogu, d. . tı"fade etmek· 
.. aade en ıs 

deleci tamperamanla bu mus ubahis olan 
k t imdi mevzu ten geri durmadı. Fa a ş . lerdir. Gc-çen 

· · pılacak seçım 
Kongre ve Senato ıçın ya . tkunda B. Ruz· 

1 ılan bır nu ' 24 haziranda radyoy a yay k" edi. Demokrat 
1 aktan çe ınm . 

•elt şu beyanatta bu unm d okrat partisinin 
. . . f" f t"yle 1936 da em . . partısının şe ı sı a ı • . . . liberal prensıplerın 

seçim platformu ile tespıt edı~~şb riyle bu partinin 
lmak ıtı a , 

tahakkukuna memur o w şu sırada, dost· 
l , . . t"habı kararla~cagı ... 

namzet erının ın ı . h kkında ileri suru· 
. - nsiplerım a arımı kendı şahsı pre t akkuza davet et• 

ebilecek yanlış hükümlere karş~. ey 
Diye hakkım olduğunu sanırım. 

• 

ULUS 

Radyotelgraf ücretleri 
tesbit edildi 

Türk gemi istasyonlarının, türk 
sahil istasyonları vasıtasiyle gerek 
kendi aralarında ve gerek türk kara 
merkezleriyle teati edecekleri radyo. 
telgraflara tatbik edecekleri ücretler 
Bakanlar Heyetince tesbit edilmiştir. 
Buna göre radyotelgraflardan kelime 
başına 22,5 kuruş alınacaktır. İki türk 
gemi istasyonu arasında bir türk sahil 
istasyonu vasıtasiyle teati edilecek 
radyotelgraflardan kelime başına 27 ,5 
kuruş alınacaktır. 

Mutavassıt istasyonların teaddüdü 
veya tekrar sevk (retransmission) hal
lerinde yukardaki ücretler esas tutu • 
tarak beynelmilel telsiz nizamnamesin
deki kaideler tatbik edilecektir. 

Muvazenei umumiye ve hususiye 
ve belediyeler ve mülhak büdcelere da
hil resmi makamları:ı açık ve kapalı 
dille yazılı radyotelgrafları bu tarife
nin üçte biri ücrete tabi olacaklardır. 

-1-
................................ ~ 

Kotra ile ... 
1111111111111111 

Okyanuslard~ 
TEK 

başına seyahat 
1937 mayısında Tahiti adasmılan 

ayrılırken, kaptan Berniko ile bu ma
yısta liordo'cıa buluşmak için sozleş
tik. Bir hafta onu fena bir ı.iııüııtü i
çinde bekliyordum. Gaskonyıa korfe· 
zinde şiddetli rüzgarlar esiyor, fakat 
hiç bir posta vapuru ondan haber ge· 
tirmiyordu. 

Yazan: Röne Hamon. 
•• '11 ...................................... 11111111 l 

luş çaresi vardır ki hiç kimse huna te
şebbüs e mez. Bu çare de geminin di· 
reğini biçme.k, halatları koparmak, 
deliklere odun tıkamak, bir kôşeye 

Birleşik devletlerin 32 i.nci
1
cülm-

. uhalıf o an ar hurreisi, fikirlerıne m .b. lan B 
. • "ba sahı ı 0 • arasında bıle ıtı r bu '"nlerde, 

Franklen Ruzvelt, gu . 
içinde iş arkadaşları, gaz;etecıler ve 
mebzul vesikalar bulunan on va· 

· t 'dan gonluk bir trenle Vaşıng on 
hareket etmiştir. Memleketin başlı· 
ca merkezlerinde duracaktır. Hare. 

Ruzvelt nasıl bir 
politik mücadele 

Gemi istasyonlarının kara merkez
leri mevridli olan matbuat radyotel • 
graflanna % 50 tenzilatlı ücret tatbik 
edilecektir. 

Gemi istasyonu mevridlerine olan 
teslim ihbarlı radyotelgraflan yalnız 

kıyı istasyonlarından gemi istasyonu • 
na yazıldığı tarih ve saati bildiren tes
lim ihbarları için, aynı tarik, mahreç 
ve mevridli altı kelimelik adi bir rad
yotelgraf ücretine müsavi bir ücret a
lınacaktır. 

Bernıko 26 .ağustos 1936 da Karan· • 
tek'ten hareket etti. Reklamdan kork
tuğu için hareketini gazetelere bile 
haber vermedi. Rrhtımda karısı wrdı. 
Bu yolculuğa boyun egmiş ve cesaret 
göstermişti. Fakat gene göz yaşlarını 
zaptedememişti. Bu küçük kotrayı 
yapan adam başını salladı, boğuk bir 
sesle: 

- Bu yıolculuğa, adamı diri diri 
toprağa gömmek derler, dedi. 

Berniko yimıi yaşındayken Sko
lum'un seyahat hikayelerini pek o. 
kurdu. Bu amerikalının dünya seya · 
batini o kadar severdi ki onun Jıika
yeleri gece gündüz Berniko'nun elin
den düşmezdi. 

kapanıp fırtınanın geçmesini bekle 
mcktir. Yani bır kelime ile gemiyi sa
katlamaktır. Bana soranian benim 
"Sular melikesi''ni sakatlamaK aklım. 
dan bile geçmez. 

16 ikincikanunda Viyerj burnunda 
karaya çıkıp Macellan boğazına girı -
yordum. Küçük bir rüzgarın yardımı 
ile bütün sahil boyunca ilerledim ve 
Magallan'a ayın 23 ünde vardım. Ora. 
da ikametim pek kısa oldu. Çünkü 
fazla kalamazdım. Önümde uzun bir 
yol ve çetin bir imtihan vardı. 

. h durakta B. Ruz· ketinden berı, er ' k 
k ·· leme te-velt derhal bir nutu soy . 

dir Bu nutuklar rakip cumhurı~et· 
. . t• karşı mücadeleden zıya· 

Çı par ıye . . . . t mizle· 
de kendi partisı ıçınde bır e 

' . · atuf olmak· me husule getırmıye m 1 k t 
tadır. Gariptir ki, ekseri ~-em e e • 
lel"de, eski politik teşekkull.er ara~ 
ıında bu temizleme hareketı mod 
olmuştur. 

H iç şüphesiz, B. Ruzvelt parti
sinin nihai zaferinden ~üphe 

etmıyor, onun istedigi bu ~ruden, 
mütereddit kanaatli, az e?'1ın ve bu· 
günkü politik vaziyette ıcra kuve· 
tine daimi müşkiller ~ıkaran ele· 
manluı tasfiye etmektır. 

B. Ruzvelt, demokrat partis~ içi~
de kararsız elemanların faalıye~~· 
neticesini, dokuz demokrat ~enato-
,. yüksek şura hakkındakı refor· 

r.ın . .
1 J&U reddetmek için cumhurıyetçı e. 

re iltihak etmesi, yahut da federal 
devlet idaresi kontrolünün yeni -
elen organiza_şy9nu içfo rey verilir
~· vrrnn"Kfa&r demoirafiirctiusun 
kendi aleyhine d9nmesi gibi haller· 
d~ çok iyi tecrübe etmiştir. 

Herkesçe malôm olduğu üzere, B. 
Ruzvelt 1933 de iktidara geçtiği an
dan itibaren Birleşik devletletin e. 
konomik ve mali hayat.ı~ı ba~t~n 
başa reorganize etmek ışıne gırış
miştir. Muazzam bir iş. olan ?u ~e
organizasyon artık tarıhe gırmış· 
tir ve orada "New Deal" ismiyle ya· 
zıh kalacaktır. B. Ruzvetl bu esere 
başlamış, devam etmiş ve yol_unda 
rastladığı bütün engellere ragmen 
devam etmektedir. 

Tabii, muhafazakar muhitler cum· 
hurreisinin politikasına karş~ husu· 
metlerini esirgemediler. Bılhasısa 
halk tabakalarının hayat şa~tlarını 
ıslih etmek için tatbik edılen re· 
formların fazla pahalıya mşa·l o~; 
ıını protesto ediyorlardı. ımd ılet 

1.• olan ev milyar dolara ba ıg . 
bo '"kselmesinden bılhas. rçlarının yu 
aa şikayet ediyorlardı. 

R 
uzvelt bu tenkitlere inkarı 
gı.iç olan delillerle cevap ver· 

mektedir: İf5izlik ve sefalet.ı~ h~!k 
tabakalarının satın alma kabılıye . • 

. . . - . . endüstriyel ve tı· nı ımha ettıgını, 

cari faaliyeti azalttığını bunun n~
ticesinde sokağa dökülen iş~ız~erın 
buhranı büsbütUıı vahimleştırdıkle· 
tini söylüyor. . . .. 

Onun içindir ki cumhur reısı m~
temadiyen tekrarlıyor "satın alabıl· 
mcsi için halka para temin edebile. 
cek bütün tedbirlere baş ~ur.unuz. 
Gerçi borçlanmak fena bir ıştır. ~~
kat açlık, ümitsizlik ve b~nun su-
.. kl' . • . h"m netıceler be· ru ıyebılecegı va ı 

Y.erdir .... " 

Vakıalar isbat ediyor ki, .halk 
aempatilerının büyük ekserıyeu 

h · · d'" ektedir Muha· cum urreısıne onm • 
fazakarlarla Beyaz saray arası.?da 
her ihtilaf çıkışında bu hal muşa· 
hede edilmiştir: Halk Ruzveltle be· 
raberdir. 

O egw er kendi partisinden ~ena· 
' d" · karşı tör ve mebusların ken ısıne 

ayaklandıklarını görmüş olmasa_rdı 
her hareketi mutlaka zaferle netıce· 
lenecekti. .. 

K . dilik mefsuhtur. Bu· ongre şım a 
tün mebusların ve bir kısım sen • 
t •. 1 . 'd ·ntı"habı yakında or erın Y"nı en ı 

yapılacaktır. ahil bütün 
B Ruzvelt planına d • 

refo~mları tahakkuk ettirmi~e. k:~ı 
ıurette azmetmiştir. Onun .ıçın ~r 
ki demokrat azaların ihaneti~e ug• 

· b' eyı teaaranıaic iıtemiyor. Hi~ ır' 

açtı? 
düfe bırakmak niyetinde değildir. 
Yeni intihap edilecek demokrat a-

l mutlak ve kati taraftarlar za arının . . . k" 
1 l'stiyor Onun ıçındır ı omasını · . 

dostlarına, seçicilerine k~ndı nam-
zetlerini bildirmek maksadıyle mem· 
leketi dolaşmıya çıkmıştır.,. 

Son hadiseler B. Ruzvelt ın ne ka. 
dar haklı olduğunu ispat etmiştir. 
İşte size bir misal.: B. Ruz~~lt eko
nomik sahada infırat polıtıkasına 

katiyen muhaliftir. Bugün B. Ruz
velt Birleşik Devlet'leri bütün de
mokratik devletlere bağlıyan rabı
taları, yalnız politik bakımdan de
ğil, ekonomik sahada sıklaştırmıya 
çalışmaktadır. 

Fakat şimdi cumhurreisinin en 
yakın dostlarından olan J erom 
Frank ''Evela Amerika'yı kurtarın!" 
~ .W ~ _ _,.. • .d.r•lr hu po... 

litikaya.muhalif bir cephe tutmuş. 
tur. 

1937 ilkkinunda bu Jerom Frank 
çok mühim bir mevkie, "Securitı.::s 
and Exc.hange Commission" azalı. 
gına tayin edildi. Resmi mevkii bu 
münakkidin mütalealarına dilşman
ların i&tismaroa gecikmiyeceği hu
susui bir chemiyet izafe etmekte· 
dir. 

B. Ruzvelt'in kurmayına dahil o
lan bu şahsiyetin müdafaa ettiği fi
kirler nelerdir? 

Evela, harici ticaretin serbestisi
ni dogmunu reddetmekte, dış tica.. 
ret üzerinde resmi bir kontrol va
zını istemektedir. Dış ticaret ser
be6tisi rejiminin lngiltere'ye pek 
pahalıya mal olduğunu iddia etmek
tedir. 

B. Frank'a göre Avrupa devletle
rinin mesahaları kendi içlerine çe
kilmiye tahammül edemiyecek ka.
dar dardır. Halbuki Birleşik de\o·. 
let'ler toprakları o kadar geniştir 
ki hariçle bütün alikalarını kese
bilir, bu suretle de her hangi bir h~
rici nüfuz tehlikesinden kurtulabı-

Jir. . 
Hatta daha ileri giderek dış tıca-

et serbestisinin Amerika için kan-
r d " ·1 sere müşabih bir illet ol ugunu ı e· 

ri sürüyor. , . 
Ona göre Birleşik .. d~v~et ler ~s

"h linin yüzde 93 unu ıçerde ıs-
tı sa . 

1 
. t 

tihlak ettiğine göre, harıç ~ ~ıcare • 
hl .kesizce vaz geçebılır. ten te ı 

eisicumhurun samimi dostu 

R lt:kk" edilen böyle bir ate d ı . .. 
f ndan böyle bir tezın mu-

dam tara 1 
•• • • N Deal 

dafaa edilmesi, tabııdır kı, . ewd b' 
. d b teşkıl e e ı· politikasına bır ar e 

lir. · b"" 
F d 1 hükümetin bu tezı u-

e era ..... lemt· 
tün kuvetiyle reddettığını ao>: . 

B n delılı de ye hacet var mı? unu . tı 
udur ki pamuk ve buğday fıya .a· 

ş . .. kün kılacak kadar 
rını ıhracatı mum . . b 

. . d t tmak ıçın u aşağı bır sevıye e u .. 
maddeleri istihsal edenlere su~v~n
siyon vermekten istinkaf e~m.ıştır. 

Bu meselede iş muhitlerın.ın. f:· 
• ·· ·· ·· e ıştıra\ deral hükümetinın goruşun .. . 

. . ·1· delı"m. Endustrı ettiklerını ı ave e . 
bb .. 1 1• dııı. münasebetlerın 

teşe us er , :ı 

·· ""k bir alaka takviyesine pek buyu . . 
östermekte ve bu hususu temın ~

: · n yabancı memleketlere m.uktedır 
mümessiller göndermektedırler •. 

Bunlardan anlaşılacağı veçhıle. 
B. Ruzvelt kendi taraftarla~ından 

.. d"" w .. "hanetlere kartı lakayıt 

................ Yazan : ............... . 

1 Ramon Perıh l ..................................................... 
larında Beyaz saray'ın bitaraf kal
masını istiyen ananeyi bozmuş ol
ması halkın büyük ekseriyeti tara
fndan pek müsait bir şekilde kar~·. 
lanmış ve tasvip olunmuştur. 

B. Ruzvelt'in üçüncü defa cum· 
hurreisliğine intihabı i~in mücade
leye giriştiğini görecek miyiz? Bu
nu yakında göreceğimiz muhakkak
tır. 

Sığır cinsinin ıslahı 

Kütahya Vi lôyeti 
Güzel bir teıebbüse giriıti 

KUtanya (Hususi) - Valfmız tugır 

cinsinin ıelahı için yeni bir teşebbüse 
giripmi,tir. Vilayette her 6-15 köy or
tasında müsait bir köy hayvan ıslah 

merkezi ittihaz olunacak ve buralarda 
birer "Aşım durağı,, kurulacaktır. Bu 
duraklarda bölgenin kara sığırlarına 
yetişecek kadar iyi cins boğalar bu
lundurulacaktır. Bir taraftan bu ted· 
bir alınırken mevcut soysuzlaşmış 
hayvanların daha ziyade üremesini 
önlemek için de tedbirler alınacaktır. 
Aşım duraklarında vazife alacak 

çiftçilerin boğa bakımı, süt danaları 
hakkında bilgi edinmeleri ve umumi· 
yetle besleme işleri üzerinde yetişti. 
rilmeleri için birinci kanu_!1da kaza 
merkezlerinde kurslar açılacaktır. 

Vilayet baytar teşkilatı, bütün köy· 
lerin bu işlerile de yakından ilgilene· 
cek ve çiftçimize fenni hususlarda 
yardımcı olacaktır. 

Bundan başka at cinslerinin ıslahı 

Suretlf radyotelgraflarm beher su
retinden ilk yirmi kelimeye kadar 10 
kuruş ve fazlasın;n her kelimesinden 
20 para suret ücreti alınacaktır. 

Sürücü ücreti, kara merkezi mev • 
ridli radyotelgraflara münhasır olmak 
üzeer saat başına kırk kuruştan iba • 
ret olacaktır. 

Umumun menfaat ve selametine 
taalluk eden aşagıdaki radyotelgraf • 
!ardan hiç bir ücret alınmaz. 

Tehlike radyotelgrafları ve bunla
rin cevapları: 

Seyyar istasyonlardan yazılan ve 
buz, gemi enkazı ve mayoların mevcu
diyetini veya kasırga ve fırtına vuku
unu bildiren ihbarları, 

Hava seferlerini tehdit eden ani ha-

diseleri ve uçuş meydanlarında ansızın 

husule gelen maniaları bildiren ihbar-

lar; 

Şamandıraların vaziyetlerinde, f e -

nerlerin ve i!aaret cihazları ve sairenin 
işlemesinde ansızın vukua gelen deği
şiklikler hakkında seyyar istasyonlar-

Bu amerikalı gemici, kendisine pek 
güvendiği için, hiç kimsenin iğfalle
rine ve sözlerine kapılmamış, güzel 
havayı bulur bulmaz çok ciddi bir te
şebbüse girişmişti: 

- Yalnız başına dünyayı dolaşa -
caktı, işte o kadar. 

Skolum'dan kırk sene sonra Berni
ko da aynı yolu takip edecekti: Atlas 
okyanus'und<an Macella.d boğaziylc 
Büyük Okyamıs'a geçecek, Tores bo
ğazı tarıkiyle yoluna devam edecek, 
O mit burnuy'la gene Atlas Okyanus'· 
una dönecekti. 

Bir radyo haberi duydum ve hemen 
Vcrdon'a koştum. Orada Anahita, 
"Sular melikesi" fecirdenberi demir
lenmiş duruyordu. 

- Berniko merhaba 1 
- Mel'habat 
Hey<:anlı ama belli etmiyor, boynu

ma sarıldı ve Macellan boğazını nasıl 
eıcçtlifini anlattı: 

- Arjantin"deki Plita denizine üç 
ayda YltNbi.&diım, dadi. tam üç ayda .. 

dan yazılan ihbarlar. --~---•-votcla ceti~n-....e ,..-.le ti-alinden 
Seyyar servisler (radyo muhabe ~- gelen riiagaflarCJan ~ka bir şeyle 

ratma) ait servis ihbarları. karşılaşmadım. Yalnız, uzun fasılalar. 
Bunların dışında kalan bütün mü- la havıa diızeliyor, deniz sakinlefiyor-
b 1 d b 1 ·ı 1 t 1 k · · du. Tekrar tekrar mayestro yelkenimi nase et er e eyne mı e e e omını - b kald V h. b' 

açmıya mec ur un. e ıç ır za-
kasyon mukavelenamesile buna mer • man iki gün devam .eden müsait rüz-
but radyokominikasyon nizamnamesi gar bulmadım. Bilakis, uzun Patagon
hükümleri aynen tatbik edilecektir. ya sahillerini geçerken hava fevkali-

Bu münasebetler için türk gemi is- de kötüleşti. Bu kötü hava tam 26 gün 
tasyonlarının ücreti 0.30 türk kıyı is . sürdü. Diyebilirim ki, üç günde bir de 

fırtına oluyordu. tasyonlarının ücreti 0.50 ve dahili şe

beke ücreti 0.1 O altın frank olacaktır. 

için vilayet merkezindeki aygır depo· 
sunun ihtiyaca uygun bir şekilde- ge
nişletilmesi ve yeni aygırlarla teçhi
zi de kararlaştırılmış ve munzam büt
çede .gereken tahsisat ayrılmıştır. 

Bir gece kotram o kadar hızla ka
yaya çarptı ki adeta yarıldı sandım, 

fakat böyle şiddetli ZQmanlarda ge -
miciler şu duayı yapar: 
"Tanrım l Senin deryan pek büyük, 

benim gemim pek küçük!" 
Böyle bir fırtınada, allah esirgeye, 

insanın ödü .kopar. Yalnız bir kurtu-

1929 dan 

' 

Bu sene Avrupa güzellik kıraliçcliği seçimi Fin
landiya'da yapılacaktır. Bu münasebetle fransız
ca İllustrasyon hem bu seneki Fransa güzelini 
hem de 1929 dan beri seçilen Avrupa güzellerinin 
resimlerini koymuştur. Yukarıda bunları sırasiyle 
görüyorsunuz: 1 - Finlandiya 1937, 2 - Fransa 
1938, 3 - Yunanistan 1930, 4 - Rusya 1933, S -

., 1spanya 1936, 6 - Danimarka 1937, 7 - Finlandi 

. . .. 

200 millik bir yolu asgari üç hafta• 
da alabilecğimi bana evelce söylemit
lerdi. Büyük Okyanus'la aram bu ka
dardı. Anyı zamanıda, geçebilecegim 
hakkında yüzde on tahminde bulun
muşlardı ... 

Ben kaptan Skolum'un bu seyahat
teki korkunç tecrübelerini esasen bi· 
liyordum. O, öyle bir feci fırtınaya 
yakalanmıştı ki denizcilikte fcvkali
de meziyetleri ve kotrasının yüz•ne 
kabiliyeti olmasa muhakkak mahvolu
yordu. 

Ben boğazı iki günde geçtim. Fa 
kat cenup garbı rüzgarlarının saye
sinde ... 2 şubatta şimale doğru biraz 
yol alayım dedim, fakat yelken demal 
yırtıldı. Kader yardım etti yelkeni 
düzelttim. Her ne pahasına olursa ol. 
sun şimale çıksam tehliked-cn kurtul
muş olacaktım. Evet şimale doğru ""' 
zandım ama, tehlikeli mıntakayı ge • 
çebilmek için tam üç ay yol almam i
cap etti. 

Hiç şüphe yok ki bu müddet, yirmi 
bir aylık seyahatim içinde en güzel 
bir sergüzeşt geçirdiğim bir seyahat 
aafhaaıdır. MaceHan boğazını geçmek 
yok mu, ifte en harikulade ıey bu • 
dur. 

Macellan öyle bir yerdir ki orada 
derin hir 11\ilıut hül&üın aUu.u .. ı.todir. 
Karabatakların keskin seeleri bu ıU. 
kutu bazan bozar. 
Buraların suları kül rengindedir, 

çalkanır durur. oBoralar, korkunç k .. 
sırgalar yüksek dağların daimi karla
rını süpürür. 

- O boğazdan bir daha .geçecek mi
siniz kaptan? 

- Asla 1 Ben hayatımın hayallerfoi 
hakikat yaptım. Fakat azap içinde 
günler geçirdim. Artık o günleri ne 
olursa olsun bir daha görmek istemi
yorum. 

Maraf la halk ıarkllan 

plaklara ahnıyor 
Maraş, 3 a.a. - Kültür Bakanlığı ta. 

rafından halk şarkılarını plaklara al. 
mak için gönderilmiş bulunan heyet. 
burada bulunduğu bir hafta zarfında 
90 şarkıyı plaka almıştır. Heyetin 
şimdiye kadar topladıgı şarkıların 
sayısı ise Maraş da dahil olmak üzere 
440 parçadır. Heyet dün Adana·ya git
miştir. 

------------·-----------------------.... , ._ _______ , .... "'I 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 
4 ağustos 1938 Fiyatı 

Acılı~ Knoanıı; 

Londra 6.17 6.17 
Nevyork 126.0075 126.1750 
Parıs 3.4625 3.46 
Mılano 6.63.25 6.6425 
Cenevre 28.7975 28.8275 
Amsterdam 68.8625 68.8475 
Berlın 50.5525 0.5950 Brukscl 21.2450 21.3350 

Atina 1.13 1.13 Sof ya 1.5225 1.5225 Prag 4.3350 4.3350 
Madrit 6.17 6.17 
Varşova 23.5050 23.5050 
Budapeştc 24.68 24.68 
Bu kreş 0.9275 0.9275 
Belgrat ? !;;2~ 2.8425 
Yokohama 36.u' 36.02 
Stokholm 31.81 31.81 
Moskova 23.5575 23.5575 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 türk borcu I 19.125 19.125 

Sıvas • Erzurum 
(Pe&ın) 

hattı iıtıkrazı l 99.25 99.25 
Ciımhurıyet 
Merkez Bankası 103.- 103.-Turkiye 
İş Bankası 10.10 10.10 gor ugu ı . 

kalamaı:dı. Onun için, HÇUD JllDIA· 
~m~m~um~mw~mm~u·~::!\:;;~ Mısır 1935, 9 _ HolJjUlda 1929, 10 -at ~~mm~mm~mm~m~um 

"" ~ 
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Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eakiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4+ 
400+ 13+4SO kilometreler arasında 

(ı23S0.77) lira, keşif bedelli yeni şose 
ve imalitı aınaiye inıurnın 2S-7-938 
tarihinden lS.8-938 pazartesi günü sa
at ıs e kadar kapalı zarf usuliyle ek. 
ailtmeğe konulmuştur. Eksiltme vi
layet daimi encümeninde yapılacak

tır. 

Muvakkat teminat (926.30) liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, grafik, fenni 

prtname mukavele projesi ve eksilt
me ıartnameleri her zaman nafia mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair nafia vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
ıikasını teklif mektuplarına ekleme
leri prttır. Teklif mektupları ihale 
saatinden liakal bir saat evel makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti. 
ne tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahhür kabul 
edilmez. 5043 

Şose vesair inşaat 
Ordu Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: tJnye • 

Terme hududu yolunun 1+365-11 + 
680 inci kilometreleri arasındaki ima· 
litı aınaiye inşaatı ve şosa fer§iyatı 
ve silindirajıdır. Keşif bedeli 24892 
lira 18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak ıunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Tevsiyei turabiye, şose ve 

kargir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet· 

veli, metraj cetveli. 
G - Proje ve grafikler. 
lstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Ordu nafıa müdürlüğünden alabilir
ler. 

3 - EksiJtme ıs ağustos 938 tari
hinde pazartesi günü saat on üçte 
Ordu hükümet konağında vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 1866 lira 91 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan ba•ka a,a • 
ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme
li lhımdır. 

Ti.earc-1. oclaa•no. t.ıays4:lt oldu~un~ 

dair vesika, en az on beı bin liralık 
yol ve köprü inşa ettiğine dair nafıa 
veklletinden alınmış ehliyet vesika • 
ıı, 

6 - Teklif mektupları yukarıda Ü· 
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar Ordu vilayet daimi 
encümenine getirilerek eksiltme ko • 
misyonu reisliğine makbuz mukabi • 
linde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. Postada vaki olacak 
ıecikmeler kabul edilmez. 

(4812) (2720) S077 

Tadilôt ve inşaat 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

IS.8.938 pazartesi günü saat 11 de 
lıtanbul'da Nafıa müdürlüğünde 
(86126.72) lira keşif bedelli İstanbul 
Teknik okulu tedrisat binası tadilat 
ve in,aatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 

işleri genel, hususi ve fenni şartna· 

meleri, proje, keşif huHisasiyle buna 
müteefrri diğer evrak (431) kuruş 

mukabilinde dairesinde verilecektir. 
Muvakkat teminat (SSS7) liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az (S0.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış 

olduğu vesikalara istinaden Nafıa 
vekaletinden alınmış ehliyet ve 938 
yılına ait ticaret odası vesikalarını 

havi kapalı zarflarını 15.8.938 pazar
tesi gUnü saat 10 a kadar İstanbul Na
fıa müdürlüğüne vermeleri 

(4703-2641) 5014 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eakiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskiıehir Çifteler yolunun 3+ 080-

13+000 km. arasında (18775,94) lira 
keıif bedelli §Ose esas tamiratı 25-7.938 
tarihinden lS-8-938 parzartesi saat gU. 
nU saat ıs.ıs kadar kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
villyet daimt encümeninde yapılacak. 
tır. 

Muvakkat teminat (1408.20) lira-
dır. 

Ba it• ait ketif, grafik, fenni prt· 
ume mukavele projeıi ve eksiltme 

şartnameleri her zaman nafia müdür
lüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair nafia vekaletinden alınmış 

müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına eklea,e
leri şarttır. Teklif mektupları ihale 
saatinden laakal bir saat evel makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti. 
ne tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahhür kabul 
edilmez. 5042 

Seclde ve mahmuz inşaall 
Edirne Meriç Su İtleri Şubeai Mü

hendialiğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it~ Edirne 
cavarında Meriç nehri sağ sahilinde 
bulunan Bosna köyünün f eyezandan 
kurtulması için yapılacak sedde ve 
mahmuz inpatı keşif bedeli S130S,92 
liradır. 

2 - Eksiutme 15. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi gilnü saat 12 de E
dirne hükümet konağında meclisi u
mumi salonunda toplanan su eksilt
me komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - lstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, umumi su itleri 
şartnamesi, hususi şartname, vahidi 
fiyat cetvelini ve projeleri 2S6 kuruş 
mukabilinde Edirne Trakya umumi 
müfettişliği binasında Meriç ıu işle
ri şubesi mühendisliğinden alabilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 381S,29 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 15 bin liralık nafıa 
su işleri veya bu kabil nafıa itleri ba
şarmakta fenni kabiliyeti olduğuna 
dair Nafıa vekaletinden alınmış mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesi. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Meriç su işleri şube· 
si mühendisliğine vermeğe mecbur 
durlar. 

Postada Ôlan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4894/2781) 5140 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Antalya Nafia Müdürlüiünden : 

1 - Eksiltmeye konulan i9: Elmalı 
hükümet konağı inşaatı. 

Keşif bedeli :22651 lira 23 kuruşluk 
kısım inşaat. 

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

A) Eksiltme prtnamesi, 
B) Mukavele projesi.-~----~ 
C) Bayındırlık i!lcri genel ,artna-

n'1COİ1 

D) Hususi fenni şartnameler, 
E) Keşif cetveli, 
G) Proje. 
lstiyenler bu evrakları 10 lira mu

kabilinde Antalya Nafıa dairesinden 
aldırtabilirler. Bu evrak bili bedel 
dairede görülebilir. 

3 - Eksiltme ıs. 8. 938 tarihinde 
perşembe günü saat onbirde Antalya 
Nafıa dairesinde eksiltme komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 8S kuruıluk mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge· 
tirmeleri lazımdır: 
. Nafıa vekaleti umumi müteahhitlik 
vesikası, 

Ticaret odası vesikası, 
Yaptığı itlere ait bonservisler. 

s1s1 

Şoşa tamiri 
lzmir ili Daimi Enciimenindent 
Eksiltmeye konulan it: İzmir • Ke

malpaıa yolunun 3 + 250 - 14 + 600 
kilometreleri araaındaki tosenin esaılı 
onarılması. 

Bu itin açın tutarı: (28781) lira 
(33) kuru§. 

Bu ite ait evraklar qaiıda yuıh-
dır : 

A - Kapalı eksiltme prtnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel ıartna • 

mesi, 
D- Kefif, grafik, fiyat silaileai cet -

veli, hususi, fenni prtname. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 

giln ve saati: 18 - afustoa - 938 per • 
şembe günU nat 11 de İzmir ili daimt 
encUmeninde kapalı zarf usuliyle ya -
pılacaktrr. 

İstekliler: Yukarda yazılı evrakı 
İzmir, Ankara, 1atanbul bayındırlık di
rektörlillderinde görüp inceliyebilirler. 

Teklif mektuplan: 2490 sayılı ya
sanın 31 inci maddesine ıöre tanzim 
olunacak teklif mektuplan 4 Uncu 
maddede yazılı saatten bir saat evel 
makbuz mukabilinde İzmir ili daimt 
encümeni başkanlığına teslim edile -
cektir. 

Muvakakt teminat : (2159) lira. 
Postada vaki gecikmeler kab1ıl erfü 

mez. (2791/2829) 5227 

ULUS s -8 - 1938 

Trabzon vilayet S. i. 
zart 

ilam 
Müdürlüğ.ünün kapah 

usulile eksiltme 
Trabzon Valiliğinden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zon'da nümune hastanesi ikinci kısım 
in,aatı ve elektrik tesisatıdır. Bu işin 
muhammen keşif bedeli 5S6.000 lira
dır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi 
D - Yapı işleri umumt, fennt şartna

mesi, 
E _ Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartnamesi, hususi şartname lahikası, 
keşif hulasa cetveli ve mahal listesi. 

F- Projeler 
İstiyenler bu !}Clrtname ve evrakı 

2780 kuruş bedel mu <abilinde Nafıa 
vekaleti yapı işleri umum mildürlliğü 
ve Trabzon Nafıa müdürlüğünden, 

İstanbul ve Erzurum'dan alabilirler. 
mildUrlUğünden. İstanbul ve Erzu
rum'dan alabilirler. 

3 - Eksiltme lS.8.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 12 de Sıhat mildür
lüğU dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 25990 lira muvakkat teminat 
mektup veya makbuzu ve bundan baş
ka aşağıdaki varakalarını kapalı zarf
larına usulü veçhile koyması lazımdır. 

A - 1938 mali senesine ait en az 
300.000 liralık buna benzer bir iş yap. 
tığına dair Nafıa Vekaletinden alın

mış müteahhitlik vesikası. 
B - 1938 mali senesine ait ticaret o

dası vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazıJı saatten bir saat 
evetine kadar·Sıhat müdürlüğü daire
sine getirilerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfları:'\ 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol
ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez:. (2832) 5229 

Orta okul binası 

yaptırılacak 
latanbul Nafia Müdürlüğünden : 
10-8-938 çarşamba saat 11 de Istan

bulda Nafıa Müdürlüğünde (22182,61) 
lira keşif bedelli Fatih Zincirli kuyu 
orta okul ikmal inşaatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmu§tur. 

Mukavele ,eksiltme, Bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif hulasasile buna mil· 
teferri diğer evrak dairesinde görü· 
lecektir. 

Muvakkat teminat (1664) liradır. 
lsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (lS.000) liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair 938 yılına aid Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyet ve tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarf
larını 10-8-938 çarşamba günü saat 
10 na kadar İstanbul Nafıa Müdürlü-
ğüne vermeleri. (4604-2S70) 482S 

Muhtelif inşaat 

İzmir Belediyesinden : 
Alsancak'ta hava gazı fabrikası bi. 

nası dahilinde yaptırılacak havagazı 

istihsal ocağına ait temel, bina, çatı ve 
baca inşaatı vahidi fiyatlar esası üze
rinden 24-7-938 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle kapalı zarfla eksiltme. 
ye konulmuıtur. İtin heyeti umumi· 
yeainin muhammen keşif bedeli on ye• 
di bin lira olup muvakkat teminat 
miktarı 1275 liradır. 

Vahidi fiyat cetvelleri, proje. keglf 
ve prtnamesi 8S ku.ruş bedel mukabi
linde havagazı mildUrlUğünden teda. 
rik edilir. Taıradan istiyenler posta 
ücretini ayrıca göndermelidirler. 
Kapalı zarfla ihalesi 9. 8. 938 salı gU • 
nU aaat 13 te belediye encümeninde 
yapılacaktır. İJtirik edecekler 2490 
sayılı kanunun tirifi daireıinde hasır· 
lanmıt teklif mektuplarını ihale tiri
hi olan 9. 8. 938 salı günü hamt saat 
12 ye kadar encilmen reisliiine ver. 
melidirler. (2651/2682) 5031 

Halkavi binası projesi 
yaphralıcak 

Sıvas C. H. P. Batkanlığından: 
1 - Sıvas'ta cümhuriyet meydanın

da yapılacak Halkevi binası projesi
nin tanzimi işi müsabakaya konulmuş
tur. 

2 - Bu bina için 150 ill 200 bin 
lira sarfedileceği tasavvur ve tahmin 
edilmiştir. 

3 - Müsabakaya iştirik etmek isti
yen zevatın gilzel sanatlar akademisi· 
nin ehliyet vesi,kaaını ve tavsiyesini 
hamil olmaları şarttır. 

4 - Projenin 15 teırinievel 938 ta.d· 

hinde Sıvu'ta C. H. P. batkanlıfına 
teslim edilmiı bulunması prttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve iklim 
şartlarını anlamak için Sıvaa'a gel
mesi mecburt olan talip mimar ve 
mütehassısın azimet ve avdet ücret
leri Sıvas'ta tesviye edilecektir. 

6 - Proje için lazımgelen şartna
me ve arsa plinı C. H. Partisinden 
meccanen verilecektir. 

7 - Nafıa Vekiletince birinciliği 
kabul ve tastik edilecek proje sahi· 
bine 3SOO ve ikinciye 800 lira verile
cektir. 

8 - Talip olanların Sıvaa Cümhu
riyet halk partisi baıkanlığına müra
caatları lazımdır. 

S260 

Hortum ahnacak 
Zonculdak Urbaylıiından : 

Belediyemiz itfaiyesi için: 
Açık kurguni ingiliz keteni rengin

de, elyafı 24 telli ince ve yumu,ak ol· 
makla kurutulduğu zaman da yumu
şak kalacak, 30 atmosfer tazyıka mu. 
kavemet etmeli, 12 atmosfer taz:yik 
altında hiç bi rsebeple su sızdırmama· 
lı, İstanbul'dan alınırken İstanbul it· 
faiyesince muayene edilerek rapor a 
lmmalr. 
Yukarıda sayılı evsafta (800) met

re hortum alınacaktır. Muhammen 
bedel 1200 lira olup muvakkat teminat 
90 liradır. 

İsteklilerin 15.8.938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat ı 1 de Zongul
dak belediye encümeninde yapılacak 

açık eksiltmeye iştirAk etmeleri ilan 
olunur. (2830) 5228 

Kapall zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Antalya Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konan if: Antal

ya memleket hastanesi ikinci kısım 

(31,881) lira 53 kuruşluk inşaat; evel
ki intaatın bakiyesidir. 

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

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

mesi. 
D) Hususi şartname 
E) Ke§if evrakı 
G) Proje 
lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 

ıs lira mukabilinde Antalya Nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme ıs - ağustoı - 938 
pazartesi günü saat 11 de vilayet ma
kamında toplanacak olan daimt en
cümende yapılacaktır. Teklif mek
tupları 2490 sayılı kanunun 32 inci 
maddesindeki tarifat dairesinde o 
gün saat 11 e kadar verilmiş olmalı

dır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye &irebilmek için 

isteklilerin 2391 lira ıs kuruıluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka aşağıdaki vesaikleri haiz: olup 
getirmeleri lazımdır. 

6 - Nafıa vekaletinden alınmış 
yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı
ğı işlere ait bonservisi ve ticaret oda-
sı vesikası. S240 

Hava kurumu binası 
yaptırılacak 

Erzurum Hava Kurumu Batkan
lıimdan: 

Vilayet merkezinde yeniden yapı • 
lacak olan hava kurumu binasının 
20.000 liralık inpatı kapalı zarf u
suliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 8 afuıtoa 938 pazar
tesi gUnU sat 16 da hava kurumu bi· 
naaı içinde te9ekkUl edecek komis
yonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat temin.atı 1500 lira
dır. 

3 - İstekliler bu itin evrakı fenni· 
yesini Erzurum hava kurumu merke
zinden alıp okuyabllirler. 

4 - İstekliler resmi ıazetenin 7.5. 
93f> giln ve 3297 nyıh nuıhasında in
tiıar eden talimatname mucibince 938 
yılına ait nafıa veklletinden alınmıt 
ehliyet vcaikaalyle ticaret oduı ve· 
sikaaını birlikte birinci maddede ya· 
zılı saatten bir aaat eveline kadar 
teklif mektuplarını mUhUr mumu ile 
iyice kapatılmı' ve mUhUrlU olduğu 
halde komisyon rlyaaetine vermeyr 
mecburdur. 
Poıtada vuku bulacak ıecikmeler 

kabul edilmez. (2585) 48S9 

Okul binası yaptlrılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nın merkezinde yeniden 
yapılacak beı dersaneli okul binası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuttur. 

ı - İşbu inşaatın bedeli ke~fi 
(3S760) lira (61) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden: diğer yarı
ıı da 939 bütçeıinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

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

4 - Bu inpata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname, 
C - Huıusi prtname, 
Ç • Fenni 9artname, 
E - Bayındırlık genel prtnamesı 
F - Eksiltme prtnamesi, 
D • Mukavele projeıi 
5 - İşbu evrakı arz:u edenler ( 180) 

kurut mukabilinde Kütahya Nafıa i
dareıinden alabilirler. 

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

A _Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve· 
si kası, 

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

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkür gün saat 

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

(2906) 2900 

Okul binası yaptınlacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nın Uşak kazasında yeni
den yapılacak beş dersaneli okul bina. 
sı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

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

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2820) liradır. 

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

4 - Bu inşaata ait evrak JUnlardır: 
A - Proje 
B • Kefifname, 
C - Huıusi şartname, 

Ç • Fenni fartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamC'li 
F • Eksiltme şartnamesi 
D • Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuru' mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

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

A _Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve
sikası, 

B - Ticaret odası vesikası, 
C - En a,ağı 2S.OOO liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

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

(2899) S318 

Okul binQsı yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

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

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

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2558) liradır. 

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

4 - Bu in pata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B • Keşifname, 
C - Huıusi ,artnamt-, 
Ç - Fenni tartname, 
E - Bayındırlık genel şartnamesi 
F - Eksiltme ıartnamesi 
D • Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakr arzu edenler (178) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafoı ı
daresinden alabilirler. 

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

A. Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve· 
si kası, 

B - Ticaret odası vesikası, 
C - En a9ağı 2S.OOO liralık bina in• 

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

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

l (2898) S317 

Kösele ve vaketa abnacak 
İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli 
Miktarı ve cinsi L... K. 

!Ik temınatı 
L. K. 

24932 Kilo sarı ve 12000 kilo ıiyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

91130.00 
54787.20 

5806.SO 
3989.36 

Her iki kalemin tutarına göre ilk teminatı 14S917.20 8S4S.86 
1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı kösele 

sarı ve siyah vaketa 6 ağustos 938 cumartesi günü saat 11 de İstanbul Ge
dikpaıadaki Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

3 - Şartname her giln komisyonda görülebilir veya 730 kuru9 mukabi· 
tinde komisyondan aldırılabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve şartnamesine göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na kadar mak· 
buz karşılığı olarak komisyona vermeleri. •(4S89-2566) 48S2 

Elektrik malzemesi ahnacak 
Berıama Belediyeıi Elektrik Ek ailtme ilanı : 
1 - Bergama belediyesinin elektrik tesisatı için ••ağıda yazılı malz:ernl 

kapalı zarf ıuuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. 
Grup No. Lira Teslim müddecl 

1 Lokomobiller ve teferruatı 19,360 
2 Transformatör ve jeneratörler 6,250 
3 Alçak tevettür tevzi şebekesi 5,498,SO 
4 Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2,810 
5 Tevzi tabloları 2,9SO 
6 lzalatör, ıiperi saika, sigorta v. s. 2,998 
7 Katıalar 1,422 
8 Potreller 6,700 

10 Ay 
9 H 

4 H 

4 .. 
9 .. 
4 .. 
9 .. 
4 .. 

2 - Bu iıe girmek istiyenler gruplara ait tarifname ve fenni şartname
leri belediyeden müracaatla parasız olarak alınır. 

3 - İhale 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı sa 
usuliyle 18. 8. 938 tarihine rasthyan per9embe gUnü saat onbcıte ve hef 
grup sırası ile ihaleleri belediye encümeni hu.ıurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya gireceklerin teklif mektuplarını 18. 8. 938 perıem 

günU saat 14 de kadar belediye riyasetine vermeleri lazımdır. Postada va 
olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenler her bir grupun muhammen tutarınıO 
% 7,S nisbetinde muvakkat teminat ibraz eylemeleri lizımdır. 

Talip olanların i§bu şekil ve şerait dahilinde yevnıU mezkCıra 
racaatları veyahut encilmende hazır bulunmaları ilftn olunur. 

(4928/ 2809) 

Ekmek, et ve "" yag ah nacak 
Kütall:ya 8 Sayılı Jandarma Okulu Komutanlığından ı 

Tutarı 
Lira Kr. 

24975 
20000 

Alınacak erıakrn miktarı 
Çofu kilo Azı kilo 

270000 200000 
80000 50000 

Tahmin edilen 
bedel kilosu 

Ku. Sa. 
9 2S 

2S 

% 7 .S muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
1873 12 
ısoo 

İhalenin 
GUnU Sa. 

19.8.938 11 
19.8.938 11,30 

Cuma Ekmek 1. ne~ 
Sıgw ır eti ve'f' 

" keçi eti 
8400 8000 6000 105 630 19.8.938 16,40 ,, Sade yatı bit 
Cinı ve miktarı ve ilk teminatı yukarwa jandarma okulunun 1 eylftl 9 38 den 1 eyliıl 939 gününe kadar 

yıllık ihtiyacı kapalı sarf usuliyle eksiltmeye lronulmuıtur. İhale giln ve saati cetvelde yazıdır. İıtekUleri' 
eksiltmeden evel Kütahya malsandığına yatıracakları ilk teminat makbuz lariyle 938 yılı Ticaret Odası veıi~ 
ve 2490 sayılı eksiltme kanununun tarifatr dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ekıiltmeden bir "' 
evel komisyon batkanlılma makbuzla verilmesi evsaf ve prtnameled belli gUn ve uatten evet görüp ö 
mclcri llAn ol1U1ıır. (4806-2710) 
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H i K A y E 

Tehlikeli bir hastahk 
Ya.zan: Bernar Nobon 

Doktor Fransua Ruvar, yüksek bir 1 bir doktor çagıralım. Dedi. 
kirn sayılmazdı. Tecrübesizdi. Has- Genç kız hemen itiraz etti. Dokto
ları fazla degildi. :Fakat genç, es - ra itimadı oldugunu israrla söyledi. 
er ve guzel bir çocuktu. Hele sesi Onun vereceği ilacı seve sev.e içecek~. 

ek tatlıydı. Tıbbiyeden çıktıktan Fakat işler pek yolunda gıtmc-mıştı. 
onra fımaı oturmakta oldugu apartı· Genç kız, bu oyunuyla doktora tesir 

na yerleşmişti. Daha bu apartımana icra edebileceğini tahmin et~işti: 
elişini ilk günlerinde Furnel ona Halbuki ~~an~uva ~uv~r'ın vazı~etı 
§ık oluvermışti. hiç de degışmış değ~ldı. Furnel şı~a: 
:Furnel yirıni yatlarında akıllı ve hen doktora, has~alıgının sebeplermı 

porcu bir genç kızdı. Şimdiye kadar izah etmek arzusıyle yanıyordu. Fa
~k işleriyle ugraşacak vakti olmamış- kat ebeveyni onu bir dakika bile dok
ı. liu kızın akrabaları da doktorun o- torla başbaşa bırakmamışlardı. 
urdugu aparumanda oturuyorlardı. Tam üç gün süren bu yalancı has-
asta oldukları vakit onun tedavisine talık üçi..ıncü gün sona erdi. Genç kız 
i..ıracaat ederlerdi. Adeta genç dok • iyileştiğini söyledi. Hemen arkadaşı 
ra angaje olmu§ gibiydiler. Eliz'i aradı buldu. Ve: 
Fumel, bir gün, en samimi arkada· - Şimdi dedi; doktor beni gördü 
ve sırdaşı, Eliz'e meseleyi açtı: artık. Her halde hoşuna da gitmiş ol-
- Seviyorum. Ne yapsam da onu malıyım. Ve bana öyle geliyor ki; 

ULUS 

L::::::::~::~::~:~::~::::::::::::ı 
(HAVA SEFE.RLERI) 

Ankara - lıtanbul ~mda 
pazardan maada her gün : 

Yeıilköyden hareket 
Ankaradan hareket 

Ankaradan 

8.30 
8.30 

cumartesi günleri . . 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cama 
Cumartesi 

: Halk TC Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 
: Sebat ve Y cniıchir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkeı 
: Ankara -
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENi 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
'ier srlln 

YEN! 

14.4S 
16.4S 
18.45 

HALK 

14.30 
16.SO 
18..30 

Cumartesi eünled 

YEN! 

K.. dere'dcn Ulus M. na 

Ulus M. dan K. dere'ye 
El 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

7.l!ı 
ıefer 

23.20 
sefer 

6.45 23.00 
El 

14.30 
16.SO 
18.30 

YEN! 
Pazar günleri 

11 
13 
14.45 
16.45 
18.45 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.SO 

Geceleri uat 21 de 

Lüz•mlu Telefon 
Numaraları 

Yaneın ihbarı: (1521). - Telefon. müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrilı: •e Havapzı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - T a k s i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 11P6). - Samanpazan civa
rı: (2806, 325g), - Ycniıehir, Havuzba
lfl, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven tabi: (3848): Birlik taksi~ (2333) 
- Cankm caddesi, Uluı taksi: (12g1). 

Otobüılerin i 1 k .,. IOD 

Seferleri 
Sabah Aqam 
llk Son 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulua M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 ıı.oo 
Keçiören'den Ulus M. na 6.ao 21.30 

İzmir' de yapılacak 

f ulbol maılar1 
Futbol ajanlığından: 
1 - lzmir fuarı münaacbetiyle İatan

bul, Trakya, Ankara ve İzmir muhte
lif futbol takımları arasında hmirde 
yapılaak müsabakalara i.1tirak edecek 
Ankara sporcularının aeçilmcsine baf. 
lanacaktır. 

2 - Bunun için aşağıda yazılı spor
cuların futbol levazımlariyle birlikte 
S. 8. 938 cuma günü saat l 7 de Ankara 
gücü sahasında bulundurulmaları ku
lüp başkanlarından rica olunur. 

Ankara gücünden: Kcfer, Enver, 
Nusret, Abdül, Fahri, Hamdi Atak. 

Gençler birliğinden: Nuri, Huan, 
Ke§fi, Ali, Basri, Mustafa, Salahattin. 

MuhafJz gücünden: Halit, Fuat. 
Demirspor'dan: Zeki, Fethi, Orhan. 
Güncş'ten: Sedat, İsken der, Orhan, 

Nihat. 
Galatasaray' dan: Oğuz, Fethi. 

Festival'de Sılavya ve Mısır 
ıampıyonu lstanbuı· da 

ma~ yapacak 
İstanbul, 4 ( .l.'eleionla) - Fcatival 

şenlikleri devam etmektedir. Festival 
münasebetiyle 1stanbul'a getirilecek 
olan Slavya takımının 21 ağustosta 
İz.mir'de, İzmir muhtelitiyle maç yap
ması muvafık görülmüştür. Mısırın 

enternasyonal şampiyon takımı da 
festival esnasında maç yapmak üzere 
İstanbula gelecektir. 

Macaristan'dan gelecek amatör gü
reşçi~er arasında dünya amatör güreş 
şampıyonu Bubcs ile dünya üçüncüsü 
Kamotos ve diğer macar fampiyonları 
vardır. 

Üç genç bisikletle 
yurdu dola_şıyorlar 

Antalya Akdeniz spor kulübü bısik
le.~çilerinden muallim Fehim Taikent, 
Suleyman Orhun, Hakkı Engin'den 
mürekkep üç kişilik bir kafile yurt 
seyahatine çıkmış ve iki gün cvel An
kara'ya gelmişlerdir. 

Katedilen mesafe 640 kilometredir. 

T. c. ZiRAAT BANKASI 

~ 
... ,. 

Sermayeıi: l 00.000.000 Türk Lırası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında K b 1 . . um ara ı ve ıhbarsız Tasarrut hesaplarında 

en ~ 50 hraaı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dakı plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000_ Liralık 4.000 Lira 
4 • soo • 2.000 .. 
4 " 250 .. 1.000 

" 40 
100 

• .. 100 
50 

.. 
" 

4.000 
5.000 

.. 
" 120 " 40 ,, 4.SOO 

160 " 20 .. 3.200 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir .. sene içinde 50 li
radan aıai• clütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlcuiyle verilecektir. 

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

'----~------------------------------...J -

Kazalar 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 
Tuzluca KaymAkamhğından : 
1 - Tuzluca'da inp edilecek hü

kümet konağına ait 286S8 lira 73 ku
ruıluk ketif muhteviyatx eksiltmeye 
konmuıtur. 

2 - Bu ite ait şartname ve diğer 
evrak §Urilardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavelename, 

binasında yapılacaktır. Taliplerin 
teklif mektupları ıs. 8. 938 pazar
tesi günü saat 14 de kadar kabul edi
lecektir. Postadaki vaki teahhürat 
muteber değildir. İnşaata ait proje ve 
prtnamesini görmek iatiyenler bizzat 
Beyşehir belediye cncumeninne mü-
racaatları. Sl92 

Kapalı zarf usulife 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdür.lüğiindaı ı 
1 - Talibi zuhur ctmediğin0en 

Pertek hükümet konağının inşaatı ye. 
niden eksiltmeye konulmuştur. endimle biraz alakadar edebilsem? doktor da bir şeyler söylemek istedi. 

u kadar zamandır tanışıyoruz. Beni Fakat cesaret edemedi. Şimdi sen gi
. ~.._....,.._.-..ıı.-.--...,f.d~l~p~c•m•=-••--_,,_.;;--~i~p...hibir-,...-. . ...a~-..~"'°' -vtb-M. 'dini eınn CJ.30 %2.00 

Günde vasati 100 kilometre hesabiyle 
bu mesafe 6 günde alınmıştır. Takip 
edilen yol Antalya - Burdur - 1sparta 
- Karaağaç - Beyşehil - Konya • Ci
hanbeyli - Ankua'du. 

C) Proje, 
D) Silıilei fiyat cetveli, 

Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira
dır. 

Eliz arkadaşını itidale sevketmeğe da me.cleyi açacak olursan, zannedi-
lıştı: yorum ki istediğim olacaktır. 
- Ne diye kendini bu kadar üzü- Eliz, sevgili arkadaşının bu işini de 

orsun? Sen ondan daha iyi, daha gii- üzerine almak için hiç tereddüde lü
el delikanlılar bulabilinıin. zum görmedi. Doktora her tarafta 
- Fakat ben seviyorum onu, hem rastgelebilirdi. Öyle de oldu. Bir kaç 
nden nasihat istemedim. Onun be- gün sonra Fransuva Ruvar'ı bir ah· -

imle meşgul olmasını mümkün kıla- bap suvaresinde gördü. Ve kısaca 
ak bir çare rica ettim. Bana bakması Fumel'in kendisine olan zafından 
e beni sevmesi için ne yapmalıyım? bahsetti. 
er halde yabana atılacak kadar çir- Doktor, kısa süren bir 92şkmlık 
in bir kız değilim. Benimle biraz devresi geçirdi. Ve tereddütle ilave 

eşgul olsa, öyle zannediyorum ki o- etti: 
u pek ala oyalayabileceğimi anlıya - - Ben de, dedi. Onu seviyorum. 0-
ktır. Bir çok gençler güzelliğimden nun, karım olmasını öyle istiyordum 
hsediyorlar. Halbuki onunla karıı· ki. Fakat son hadise fikrimi degiştir-
Ştığımız vakit, sanki beni veya her· meme vesile oldu. 
ngı bir şeyi gormemiş gibi hıç oak- - Neden? 

adan geçiyor. - Benim, onda en çok hoşuma gi • 
E_Iiz arkadaJına nasıl bir ~yitik ya. den cihet, onun zinde sıhatli gençliği 
abılecegini düşünüyordu. Dırdenbıre idi. Halbuki o şimdi garip bir şekil-
tıldı: . de öksürüyor. Belki de veremlidir za-

- Bir fikrim var dedi; sen yalan · vatlı. 
ha.talan. Doktor değil mi, tab1ı o· Eliz uzunca bir kahkaha attıktan 

u çağıracaklar. Bu sefer, ister is~e- ı:.onra, hadisenin iç yüzünü anlattı. 
ez seninle mefgul olacak, sana dık· Doktor, şaşırmış, bönlüğünden u· 
atıe bakacak. Gene tabii ki, bu suret· tanmış ve canı sıkılmıştı. Eliz müte . 

se · 'ğ ' · kın madiyen gülüyordu. 
nın çiçek gibi gi..ızelh ını ya . Gen" adam aldırmadı. Onu ycpye-

n görmek imkanını bulacak. Elbet· :s k d ğ ni bir hayat, yepyeni bir saadet i.;e • 
•en de ona kartı likayıt olına ı ını lıyordu. Hem o da bunu arzu etmıyor 

Etlilr'ten Ulaa il. na 7.00 21.30 
Ula• M. dan Cebeci'7e 7.00 23.00 
Cebeci'derıUluı M. na 7.00 23.00 

Cebecrden A8. fabL ra 7.00 --As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Y eniıchir•den Uluı M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni,ehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprli'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 

1$ U. Meydanı ile lstaıyon arasında her 
bq dakikada bir sefer olup tren za. 
manları seferler daha sıktır. 

15 U. Meydanı ile Yeniıchir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
deo 20 ye kadar vasati her bcı dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada: saat 7 den 8 e ve Zl den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlr. vardır. 

1$ Akıamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunlann Uluı Mey
danına dbn6aleri sinemaların daeılıt 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

Tcahhlitlü 18 e kadardır, 
Posta saat 19 a kadar lıtanbul cihetine 
'mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'yı Her sabah 8.20. Her 

aksam 19.lS ve 19.SO 
de ( Paıırtesi per· 
şcmbe. cumartesi 

Ankara'dan ıeyahate devam oluna. 
cak ve Ankara - EakifChir - Kütahya -
Afyon - Burdur - Tefenni - Korkude
li yoluyle Antalya'ya dönülecektir. 
Dönü9 yolu 81J knometre tutmakta
dır. 

Gazi köprüsii inşaatı 
ilerliyor 

İstanbul'dan aldığımız haberlere gö
re, Gazi köprüsünün bir çok dubaları 
denize indirilmiştir. Yakında, dubala
rın birbirlerine bağlanması itine başla
nacaktır • 

Bir yunan vapuru karaya 
oturdu 

İstanbul'dan bildirildiğine göre Ah
tü adlı yunan vapuru Odetıa'dan aldı
ğı 7000 ton buğdayt Pire'ye götürür
ken, Gelibolu karıısında Zincirbozan 
mevkiinde karaya oturmuıtur. 

Gemi kurtarma şirketinin Alemdar 
v~pu.ru. kazazede vapuru kurtarnuya 
gıtmıştır. 

E) Fenni prtname, 
F) Hulisai keıif bedeli defteri. 
lstiyenler §artruune ve evrakın bir 

lira 43 kurut bedel mukabilinde Tuz
luca ilçebaylığında müteıekkil ko
misyondan veya Karı nafıa direktör
lüğünden suretlerini alabilirler. 

3 - İşbu inşaat ı. 8. 938 tarihinden 
itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 18. 8. 938 per
şembe günü saat 14 de Tuzluca ilçe
baylık makamında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Eksiltmeye girebilmek için 
şartnamede yazılı 2149 lira 41 kuruş
luk muvakkat teminatı vermeleri ve 
eksiltmeye iştirlk edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını isbat eyleme
leri. 

6 - Talipler Uçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat eveline kadar 
malaandıklarından alınacak makbuz 
veya bankalardan alınmış olan mu
vakkat teminat mektuplariyle birlik
te teklif mektuplarını Tuzluca ilçe
bayhğında müteıekkil komisyona ve-
rilmit olması. • 

2 - Bu ite ait evraklar ve prtna-
meler ıunlardır. 

A) Ebiltme prtname.i 
B) Mukavele projesi 
C? Bayındırlık itleri 1:enel tartna

meaı 

D) Hususi prtnamc 
E) Keşif cetveli, silsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli. 
F) .Yapı işleri genel şartnamesi 
lstıyenler bu 9artnameyi ve evrakı 

l.60 kuruş mukabilinde Tunçeli Na
fıa müdürl.üğünden satın alabilirler. 
. 3.- Eksıltme ağustos 938 ayının 18 
ıncı ~~r!e~-~e günü saat 13 de Pertek 
malmudurlugü dairesinde yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 :- ~ksiltmeye girebilmek için ia
tekhlerın 2~86.32 lira muvakkat temi
na~ vennesı ve aşağıdaki vesika! 
ha;: olup göstermesi lazımdır. arı 

) . Nafıa vckatetinden alınmış 938 
s~:esıne ait müteahhitlik ehliyet ve
sı ası ve bir taahhüde en az 20 000 
liralık lira ve tefe{ruatı inşaatı ;ap
mış olduğuna dair vesika 
~) Ticaret odasından alınmış sicil 

vesıkasr 

saa edecekaı·n. O zaman belki de bu v h 
muy

du? Artık dayanamadı. e emen 
•talıgın, çok sevdi~in adamın karı. Samsun hattını 
~~a:uretiyle tamamen iyilığc atıldıOyleyse dedi. Hiç vakit kaybet

Z . . meden arkadaşını.zı bir kere daha mu

Toros ıürat.) 
: Hcrcün 9.35 (Kıyae· 

ri, Sıvas. Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

fsıanhul'da ·pbzc ve mcyva 
fiyatları teshil ediliyor 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Belediye 
sebze ve mcyva satışları üzerindeki 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
tupla~~" nihayet üçüncü maddede ya
zılı gun ve aaata kadar gelmi9 olmaaı 
ve zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmıı bulunması lazımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil-

~ 6 -:-- Teklif mektuplaı yukarıda 3 
unc~ maddede yazılı saatten bir saat 
ev:ıın~ kadar Pertek malmüdürlüğü 
~aı.resınde eksiltme komisyonu rcis
l~ğıne makbuz mukabilinde verilecek
tır. P_osta ile gönderilecek mcktupla
rm mhayet 3 üncü maddede yazılı 
saate ~a?.ar gelmiş olması ve dış zar
fın muhur mumuyla iyice kapatılmı 

avaııı Furnel'in bütün kcdcrlerı Ctncn . :F·k· ayenc edeyim barı ... 
ok Yokoluvermitti sankı. 1 ır -

Parlaktı. Sevincinden arkadaşının 
Ynuna atıldı idnc çeke çeke ,;ptü 

nu. • :ıı 

lieınen ertesi günü faaliyete geçti. 
alandan kuvetlı kuvetli ökıürmeğe, 
1atnaya, oflamaya başladı. İşler yo· 

~~da gidiyordu. Ht:men doktoru, 
k nsuva Ruvar'ı çagırdılar. Genç 

0 tor büyük bir ihtimamla komşu 
12ın1 b' nas tal muayene etti. Fakat hiç ır · 
ık bulamadı Belki de kendısının 
lıyama.mış oİması ihti~alini diı9ii-

ıerck hıç bır haıotalıı;ı yoktur diye kc· 
p atamadı da. f ılna;cıka, genç kızın, 
bııtarının biru fazla atmasından 

ııatka gayrı tabii halı yoktu. Esa&en 
le ~ının fazla atışı da heyecanından 
h ~1 geliyordu. Fakat doktor bu so~ 
~ltnali düşünememiştı. Ertesi gunu 

darar gelecegini söyhyerek hastan~n 
tt· dan dışarıya çıkmamasını tenbıh 

ı. 

o ~nç kız, heyecan içinde, oynadığı 
:ı~nun netice ve tesirini l)ğrenmek 

1Yordu. 
bokt d" .. elı' 11a7ar -or genç kıza uşunc . 
la baktı. Bunu Furnel'in annesı d~ 

1 
ı da fa::kettiler. Bir ara annes 

tllla: 

- U.,ktor sende bir hastalık bula· 
dıi ıiçin canı ııkddı. Bari başka 

İstanbul' da bir ~ok 
kuıııarbaz yakalandı w 

İlitanbul 4 { rcıeıonla) - J:Se~og· 
• . k ğ da manıfot· 

lu'nda Sotrazıs so a ın ' ld w 

1 k l"b .. nde kumar oynanı ıgı 
racı ar u u u la 
haber almmıı ve cürmü rneşhut yapı . 
rak bir çok kumarbaz yakalanmıştır. . 

Kullipte bir çok kumar parası ve fış 
müsadere edilmiştir. , 

Bundan başka, Fındıklı ve Galata .da 
Rüştü, Enver, Hilmi, Muzaffer, -~mı~, 
Naim, İdris, Ramazan, Celal, Huseyıdn 
Kadir, İbrahim ve Ha~an .. adların a 
on üç kumarbaz daha hır gunde yaka-

lanmıştır. . 
Kumarbazlar hakkında takıbat ya-

pılmaktadır. 

lstanhul t·lt·ktrik ~··ht•kcsi 
ıı;Jalı cdiHyor 

İhmal yüzünden bozuk bir halde ~
line aldıı:;I İstanbul elektrik şebeke~~-

. ıslah idn elektrik işleri umum mu-
nı ,. . . . b' 
dürlüğü bu husustaki tetkıklennı ı-
tirmek üzeredir. 

İlk olarak ısU&hına ba,tanacak k~-
sınılar İstanbul ve Beyo~lu semtlcn-

dir 

Diyarbakır hattı : Herailn 
Zonguldak hattı : 

9.35 
15.00 
16.0S Kınkkale'ye rayotobUs • 

r._ONDELIK. 

Hicri · 1357 
Cemazil'ihir: 8 

S. D. 
Güneş: 4 58 

Rumi - 1354 
Temmuz: 23 

S. D. 
Akrıam: 19 21 

Sebze ve meyvaların maliyet fiyat
lariyle ~üstahsiller tarafından aatış 
bedellerı, taııma ücretleri, satıcı ve 
~uta.va~sıt karları ayrı ayrı tesbit e
dılmıştır. Belediye bunlara muayyen 
bir fark koyarak fiyatı tesbit etmek 
kararındadır. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -- -- -:= Türk Hava Kurumu := - --
PİYANGOSU --

- BÜYÜK -----
Dördüncü keıide: 11 Ağuıtoı 1938 dedir. ------- 50.000 liradır 

--- Büyük ikramiye ------~ Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
~ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... -----------

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango
ya ittirik etmek auretile ıiz de talihinizi deneyiniz ... 

----------------------------------------------':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

mez. 5191 

Hayvan panayırı 

Lülebırl'az Belediye Reisliğin
den: 

Lüleburgaz köprübaşı, hayvan pa
nayırı bermutat 19 ağuıtos 938 cuma 
~ünü açılarak üç gün devam edecek
tır. Satılmak üzere panayıra getiri
lecek hayvanların çıktıkları köy ve 
kasabalardan getirecekleri ilmüha
berlcrde, kendi malı olduğu yazıldık
tan v başıca orada bulaıık hayvan has
tahgı olmadığının dahi zikredilmesi 
l~ımdır. Bu cihet yazılmadığı tak
dırde hayvanını satamıyacağı ilin o-
lunur. (2896) 5315 

Belediye binası yaptırılacak 
Beytehir Belecliyuinden : 
Be~şehir'de yapılacak belediye bi

nası ınşaatı (11108) lira (07) kuruş 

muhammen bedelle kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye konmuştur. Muvak
kat teminat (833) lira olup hlikümet
çe tayin edilen banka mektubu da ka
bul edilir. Mlinakaaaya iştirak edecek 
talipler belediyeye Nafıa vekaletin
den alınmıJ ehliyet vesikası ibraz e
deceklerdir. Kat! ihale 16. 8. 938 
aalı gUnU saat 14 de Benehir belediye 

olması lazımdır. ' 
Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. 5373 

Za iler 
Zayi - 4689 numaralı Ankara me

murlar kooperatifi hisse senedimi za
Y.i ~tti~. Y_~nisini alacağımdan eski
sının hukmu yoktur. Ziraat Bankasın
da Cevdet Soydanses . 5296 

Zayi - Hüviyet cüzdanım ii; Çan
~ırı ask~rlik şubesinden aldığım asker
l~k. tcrhıs tezkeremi zayi ettim. Yeni
sını çıkattıracağımdan eskilerinin hük
mü ol~adığr ilan olunur. Belediye 
b~hçesınde bahçivan Hüseyin Recep
oglu. S297 

Zayi - İstanbul Askeri sanatlar 
mektebinden 930 - 931 senesi aldrgım 
400 mektep numaralı §ahadetnamemi 
ka~t~im. Yenisini çıkartacağımdan 
eskısının hu · yoktur. Mustafa o~lu 
İsmail Tankut. 6374 
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· ·Tüze BakanlıQı · ~ 

250 ton sömi kok alınacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - Temyiz mahkemesi kalöriferi 
için yeniden tanzim kılınan şartname 
mucibince alınacak 250 ton sömükok 
kömürü kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 cumartesi 
günü saat 10 da Ankara'da Temyiz 
binasında vekalet levazım ve daire 
müdürlüğü odasında toplanan eksilt
me komisyonu tarafından yapılacak

tır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher tt•"' için tahmin edilen 
bedel 26 liradır. 

5 - Eksiltmey._ iştirak edecek olan 
isteldiler bedeli muhammenin % 7,5 
ğu olan 487,5 lira nakit veyahut dev
letçe nakit mukabilinde kabul edi
len tahvilatı mahalli malsandığma 
teslim etmiş olduklarına dair olan 
sandık makbuzları veya banka mek
tuplariyle teklif mektuplarını havi 
mühürlü zarfların eksiltme saatından 
bir saat eveline kadar komisyon riya
setine vermeleri, ta§radan teklif mek
tubu gönderecek olanların da aynı sa
atta yetişmesini teminen daha evel
den postaya tevdi etmiş olmaları ve 
dış zarfları mühür mumu ile ayrıca 

mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2812) 5190 

. Dış işler . BakanhOı 

Boya cila, tamirah yaphnlacak 
Hariciye Vekaletinden : 

1 - Çankaya'da Hariciye köşkün

de yapılacak 4228 lira 61 kuruş keşif 
IJedelli, oda muşambaları ile mobilye
lerin boya ve cilalanması, bahçe kıs
mında havuzların ve duvarların tami
ri, garaj yanındaki mahalde bir depo 
yapılması, demir parmaklıkların bo
yanması, ser dahilinde saksı mahalle
rinin tamiri, gübre kuyusu açılması 

ve sair tamirat işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait proje, keşif, ~t
name ve diğer evrakın tastikli sureti 
bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti le
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 317 lira 155 
kuruştur. 

4 - Eksiltme Ankara'da Hariciye 
Vekaleti levazım müdürlüğü odasın
da 11 ağustos 1938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 11 de yapılaca
ğından ihaleden bir saat eveline ka
dar teklif mektupları vermeleri la
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (2694) 5039 

- · · Sıhot Bakanhğı 

Matbaacılara 
Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü

essesesi Satın A!ma Komisyonun
dan: 

1 - Muhammen bedeli 2000 lira o
lan müessese tarafından 1938 senesi 
mayıs sonuna kadar tabettirilecek o -
lan mecmualar 20 - ağustos - 938 cu
martesi günü saat 11 de açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 150 liradır. 
3 - Eksiltme müessesede toplanan 

satın alma komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mukabili na
kit ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeceğinden taliplerin daha 
evel komisyona müracaatla birer irsa
liye alarak Srhive Vekaleti rn11has0 he 
müdürlüğüne müracaattan ilan olu · 
nur. 

5 - Şartname her gün miiPc:sese 
muh;:ısi n mıtt<'rnPtli r;;nrlen ,....,,rr:.np-. 
temin - "'',. (27.'il) 5194 

Matbaacılara 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

::)rtma mücad~le işlerinde kullanıl -
mak üzere evelce ilan edilen ve ·zo. 7 
938 tarihinde kapalı zarf usulü ile 
münakasaya kor • ..ılan 26 kalem evrakı 
matbua için venlen 2296 lira son fiat 
üzerinde ayrıca ~ 17 ,5 on yedi bu!(uk 
tenzilata talip z·.ıhur etmesi dolayı -
siyle pazarlık suretiyle ihalesi yapıl
masına karar verıJmiştir. Talip ol:m -
larm teminatlarını sıtma mu!1as~p1 i -
!:ine yatırarak 8.8.938 pazartesi günü 
saat on ikide sıhat vekaletinde te~ek
kül eden komisyona müracaat etme-
leri ilan olunur. c~so:» 5304 

Sömikok alınacak 
Ankara Meııkez Hıfzıssıhha Mü

ess_sesi Satın Alma Komisyonundan 
ı - Merkez hıfzıssıhha müessese -

sinin ihtiyacı olan aşağıda evsafı ya
zılı 680 ton sömikok 15 gün müddetle 
kapal zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur; 

2 - Eksiltme 24 ağustos 938 çar -
şamba günü saat 11 dedir. 

3 - Komisyon müessesede topla -
nır. 

4- Muvakkat teminat mikdarı 1326 
liradır. 

5 - Teklif mektupları 24 ağustos 
938 çarşamba günü saat 10 na ka.dar 
komisyona tevdi olunmalı ve bu saat
ten sonraki mektuplar kabul olunmaz. 

6 - Muvakkat teminat mukabili na
kit ve nakit mahiyetindeki evrak ka -
bul edilmiyeceğinden bunların M. ve 
kalcti merkez muhasebeciliğine yatır
maları için taliplerin daha eve] komis
yona müracaatla birer irsaliye almala. 
rı ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti mu
hasebe müdürlüğüne müracaatları i
lan olunur, 

7 - Evsafı Rutubet% 5 
Kiil % 13.5 14,5 
kalori 6900 

8 - Şartname her gün müesseseden 
parasız temin edilir. (2767) 5302 

Baylndi.rhk BakanhÔı 

Benzin ahnacak 
Nafıa Vekaletinden : 
12. ağustos 938 cuma günü saat 11 

de Ankarada nafıa vekaleti binasın · 
da malzeme müdürlüğü odasındcı 
toplanan malzeme eksiltme komisyrı 
nunda ceman 4500 lira muhamm::n 
oedelli vekalet binasında peraken-ie 
teslim şartiyle 25.000 iitre benzinin 
talibi çıkmaması yiizünden yeniden 
açık cksiftmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alı
nabilir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve • 

şartnamesinde yazılı vesaikle birlik-
te .aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları lazımdır. 

(2644) 5044 

İzmir-Aydın hattında 

inşaat 

Nafıa Vekaletinden : 
ızmır - Aydın hattının Selçuk ve 

Çamlık istasyonları aız.smda ın~a olu
nacak takriben 7350 metre uzunıugun
da bir varyant ile takriben on kilo
metre uzunluğunda ray ferşiyatr ka
palı zarf usulıyle eksiitmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 18.8.938 tarihint: te
sadüf eden perşembe günü saat on bır
de Vekalet binasında demiryolldr ın
şaat dairesindeki eksiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
beşyüz seksen sekiz bin liradır. 

3- Muvakkat teminatı 27270 lira
dır. 

4 - Eksiltme şartnamesi, mukavele 
projesi; baymdırhk işleri genel şart
namesi, fenni şartname vahidi kıyasii 
fiat cetveli, takeometre planı, takeo
metre profili, ahşap traversle ray fer
şiyatı talimatnamesi; çimento normu, 
91 B. numaralı kargir inşaat tipinden 
mürekkep bir takım münakasa evrakı 
yirmi dokuz lira kırk kuruş bedeli 
mukabilinde demiryollar inşaat daire
sinden tedarik edilecektir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyen
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince vermiye 
mecbur oldukları evrak ve vesikaları
nı 938 senesi için muteber her türlü 
Nafıa işlerine veya demiryollar inşa
at işlerine girebileceklerine dair Na
fıa vekaletinden verilmiş müteahhit
lik vesikalarını, muvakkat teminatla· 
rını ve fiat teklifini havi kapalı ve 
mühürlü zarflarrm mezkfır kanunun 
ve eksiltme şartnamesinin tarifatı da
iresinde hazırhyarak ~8.8.1938 tari
hinde saat ona kadar makbuz mukabi
linde demiryollar inşaat dairesindelti 
komisyon reisliğine tevdi edecekler. 
dir. (2749) 5210 

Bat akhk kurutma ameliyah 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 

bataklığı kurutma ameliyatı, keşif be
deli (47250) liradır. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 12 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (3544) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (20) bin Iiralrk na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa 
işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evcline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ((2745) 5178 

Yapı işleri ilônı 
Natıa v <::K<llt:tuıuen 

1 - hksıltmeye konulan ış: Ankara 
Çankaya'da yaptırılmakta olan Jan
darma Lıirlık bması fosseptik ve tro
tuvar İıJ\lendir. 
Keşiı bedelı 2893 lira 62 kuruştur. 
2 - Eksiltme 18.8.1938 pen1em.be 

günü saat 10 da Naiıa Vekaıctı yapı 
işlen eksiltme komisyonu oda,,.ında 

pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksıltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 15 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 217 lira 5 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlü
ğünden lıu iş için alınmış hususi vesi
ka göstermeleri lazımdır. (2799) 5218 

....... Gümrük· ve in. B. 
~ ~· . 

Sandıkhk tahta alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
l - Şişeli içkilerin ambalajı için 

ihtiyacımız olan şartnamelerine ekli 
listelerde ebat ve mikdarları yazılı 

4572.63 metre mikabı kesilmiş sandık
lık tahta şartnamesi mucibince kapa
lı zarf usuliyl~ eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli beher M3 
36.30 lira hesabiyle 165986 lira 47 ku
ruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira
dır. 

3 - Eksiltme 16.6.938 tarihine rast
lıyan salı günü saat 11 de Kabataş'ta 
levazım ve mubayaat şubesindeki alrm 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 830 kuruş mukabi
.ınde her gün inhisarlar levazım ve 
mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
bc:şmüdü':lüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vesaik ile% 7.5 güvenme para
Eı makbuzu veya banka mektubunu ih. 
tiva edec.ek olan kapah zarflarm e.I(' -

oiltme günü en geç saat 10 na kadar 
yukarıda adı geç::m alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde vn
meleri lazımdır. (4877/2768) 5126 

Rekompoze maden 

kömürü alınacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika

sı için şartnamesi mucibince satın a
lınacak 5000 ton rekompoze maden 
kömürü kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
12.41 lira hesabiyle 62.05Q lira muvak
kat teminatı 4352.50 liradır. 

3 - Eksiltme 8.8.938 tarihine rast
lryan pazartesi günü saat 13 de Kaba
taşta levazım ve mubayaat şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün inhisarlar levazım ve mubayaat 
şubesiyle Ankara ve İzmir baş mü
dürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vesaik ile % 7.5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların 

eksiltme günü en geç saat 12 ye ka
dar yukarıda adı geçen alım komisyo· 
nu başkanlığına makbuz mukabilin 
de verilmesi lazımdır. ( 4657 /2618) 

4925 

· .: Askeri Fabrikalar · 

182 kalem ~elik malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür -

lüğü Ticaret Şubesinden : 
Fabrikalar ihtiyacı için 182 kalem 

muhtelif takımlık çelik malzeme sif 
teslim şartiyle satın alınacaktır. 

İsteklilerin fiatlı tekliflerini ve 
%7.5 teminatlariyle beraber 22-ağus
tos-938 pazartesi giinii saat 14 de kadar 
ticaret şubesine vermeleri. 

Liste ve şartnamesi Ankara'da tica- veznesine yatırdıklarına dair ibraz e
ret şubesi müdürlüğünden ve !stan- decekleri makbuzla Vilayet daimi en
bul'da Askeri. Fabrikalar Satın Alma cümenine müracaatları (2825) 5224 

encümeninde yapılacağ.ırıdan ia 
rin o gün saat ona kaciar temin 
le birlikte teklif mektuplarını 
encümenine vermeleri. (~65) komisyonundan alm-:bilir. 

(2771) 5136 Muhtelif erzak alınacak 49 

Toka ve ~engel eksiltmesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
16.000 Adet Büyük Toka 
16.000 Adet Küçük Toka 
16.000 Adet Çengel 
Tahmin edilen bedeli (1920) lira o

lan yukarıda mikdarr ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (144) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikla mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (27 54) 5122 

Nakliyat yapt1rılacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

(ÜğÜ Satın Alma Komisyonundan : 
Mukavelenin imzası tarihinden iti -

baren 31 mayıs 1939 tarihine kadar 
Kayaş istasyonundan fabrikaya ve 

fabrikadan Kayaş istasyonuna gele
cek ve gidecek 1000 : 2500 ton eşya 
nakliyatı. 

Tahmin edilen bedeli 3750 lira olan 
yukarıda yazılı nakliyat 19.8.938 cuma 
günü saat 10.30 da askeri fabrikalar 
umum müdürlü":ü satın alma komis . 
yonunca açık eksiltme ile ihale edile
cektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan 281 lira 25 kuruş ve 2490 
sayılx kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikla sözü geçen gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(2758) 5123 

30 ton 8 No. ~inko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Uır_um Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli (9.000) lira 

olan 30 ton 8. No. lı çinko Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18-8-1938 
perşembe gi.lnü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (675) lirayı 

havi teklif mektuplarını mezkur gün -
de saat 1 O a kadar komisyona verme -
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (2717) 5174 

Çadır ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan 
30 adet maa teferruat mahruti çadır 

ve 416 adet maa teferruat portatif ça
dır alınacak. 

Tahmin edilen bedeli (5012) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 

çadırlar Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 18-8-938 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(375) lira (90) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi · 
lerinin de 2490 numaralr kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2718) 5175 

· Ankara ValiliğiL 

Hipodrom gişeleri 

ilôvei inşaatı 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (1509) lira (58) kuruş
tan ibaret bulunan hipodrom bahsi 
müşterek kişelerinin ilavei inşaatı 

pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 11.8.1938 perşembe günü 
saat 9 da Vilaoyet daimi encümende 
yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası vesikası ve 
113 lira 22 kuruşluk teminat makbuzu 
veya Nafıa müdürlüğünden alacak
ları ehliyet vesikasıyle birlikte sö..ıü 
geçen gün saat dokuzda Daimi eneli· 
mene gelmeleri istekliler keşif ve 
şartnameyi Nafıa müdürlüğünde her-
gün görebilirler. (2662) 5004 

Sıra, yazı tahtası 

saire alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - İlk okullar için muktazi sıra, 

yazı tahtası ve dolaplar (4890) lira 
keşif bedeli üzerinden açık eksıltme
ye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 15.8.1938 pazartesi 
günü saat 9 da yüzde 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 

Ankara V8.liliğinden : 
1 - Onuncu yıl yatı okulu talebesi

nin iaşeleri için muktazi erzak (7862) 
lira (30) kuruş muhamme:ı bedel üze
rinden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş vakti muayyenınde encümen
de hiç bir talip zuhur etmediğindeı~ 
2490 sayılı kanunun 40 mcı maddesi
nin 2 inci fıkrasına tevfikan bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - İsteklilerin her pazartesi ve 
perşembe günleri saat 9 da vilayet da
imi encümenine ve teminat akçelerini 
muhasebei hususiye müdürlüğüne ya-
tırmaları .. (2761) sı2: 

Ankara Belediyesi 
• '}ı . 

441 ~ilf postal ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik amelesine alınacak 

441 çift postal on beş gün müddetle 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2028,60) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (152,15) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
]erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta eblediye encümenine 
müracaatları. (2666) 4970 

Ekmek alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye hastanesinin bir senelik 

ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek ile 150 
kilo francala için gene istekli çıkma
dığından 26 ağustos 938 cuma gününe 
k.::ıctar bir ay içinde pazarlıkla alına
cağından isteklilerın her cuma ve salı 
günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. (~819) 5169 

Pirinç vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye hastanesinin bir senelik 

ihtiyacı olan pirinç ve saire ıçın is
tekli çıkmadığından 26 ağustos 938 
cuma gününe kadar bir ay içinde pa
zarlrkla alınacağından isteklilerin 
her salı ve cuma günleri saat on bu
çukta belediye encümenine müracaat-
larL (2821) 5171 

Tenvirat • • 
ışı 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Şehir bahçesinde yapılacak 

tenvirat işi on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (696,85) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (52,5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini ve listesini gör
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 

kalemine ve isteklilerin de 9 ağustos 
938 salı günü saat on buçukta Beledi
ye encümenine müracaatları. 

(2669) 4973 

Yaş sebze alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye hastanesine alınacak yaş 

sebze için gene istekli çıkmadığınrlan 
26 ağustos 938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlrkla alınacağın

dan isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatlar'ı. (2820) 5170 

Elbise yaptırılacak 

Ecza ahnaco 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye hastanesine alı 
ecza on beş gün müddetle açık e 
miye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (765) 1 
3 - Muvakkat teminatı (57,37 

dır. 
4 - Liste ve şartnamesini g' 

istiyenlerin her gün yazı işleri 
mine ve isteklilerin de 9 ağust 
salı günü saat on buçukta bel 
encümenine müracaatları. 

(2670) 49 

Satılık eski lôstikl 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs idaresinde bulun 
ki 255 dış ve 200 iç lastik on be · 
müddetle açık eksiltmeye. konul 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3700) 
dxr. 

3 - Muvakkat teminatı (278) 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek is 
lerin her gün yazı işleri kalemi 
isteklilerin de 9 ağustos 938 salı 
saat on buçukta Belediye encü 
ne müracaatları. (2668) 4972 

, Hava Kurumu 

Hangar binaları yapflrıla 
Tüııkkuıu Genel Direktörlü 

den: 
lnönü ve Etimesut tayyare me)' 

larmda yaptırılacak birer tane ha 
binası ve müştemilatmıri inşaatı 
lı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltd 
konulmuştur. Keşif bedeli İnönil' 
ki hangar için 72070 lira 60 kurıı• 
timesut'taki hangar için 145948 
dır. 

Plan, proje ve keşifleri Türl< 
levazım bürosundadır. İnönü iç 
ve Etimesut için 15 lira bedel nı~ 
!inde verilir. 

İhalesi 20.8.1938 cumartesi gün 
pılacaktrr. İnönü hangarı saat lOı 
mesut hangarı saat 11 dedir. 

İsteklilerin muayyen saatlerde 
rcr saat eveline kadar yüzde yed 
çu,k teminatlariyle ve mutad ves• 
birlikte tekliflerini ihtiva eden k 
zarflarını makbuz mukabiliııac T 
kuşu levazım bürosuna vermiş btı 
malıdırlar. Postada vukua gelece) 
cikmeler kabul edilmez 5t9l 

Tulum ve baıhk ahnacal 
Türkku~u Genel DirektörliİI 

den: 
Mahfuz ve memhur nümuıt 

göre 300 tane (Kombinezr.ın-Tulııl 
başlık) diktirilecektir. 

Malzeme ve işçilik müteahhid 
olmak üzere beherinin muhamme 
deli Ankara teslim 650 kuruştur 

İstekliler nümune ve şartnal 
her gün Türkkuşu Levazım bür 
da görebilirler. Eksiltmesi 10. S. 
çarşamba günü saat 11 de yapıl 
tır. Eksiltmeye gireceklerin o 
muayyen saatte % 7,5 teminat ve 
tat vesaikleriyle birlikte hazır b 
malan. 5245 

OkullarJ~~. · 
Tal ebe alınacak 

Ankara Belediyesinden: Gazi Orta Muallim Mektebi ve 
1 - Temizlik amelesine yaptmla- biye Enstitüsü Direktörlüğündefl 

cak 441 takım elbise, kasket ve tozluk 1938 - 1939 ders yılx için eııS 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek- nün türkçe - edebiyat, tarih - oC 
siltmeye konulmuştur. ya, tabiiye, riyaziye, pedagoji, t' 

2 - Muhammen bedeli (5843,25) - iş, ve beden terbiyesi şubcle 
liradır. birinci sınıflarına yeni talebe ' 

3 - Muvakkat teminatı (438,24) caktır. Alakadarlar kayıt ve~ 
liradır. şartları ile müsabaka imtihanı 

4 - Şartname ve numunesini gör- ve günlerini kültür dircktörlüld 
mek istiycnlerin hergiin vazı i5leri ka den öğrenebilirler. Ankara'da 
lemine müracaatları ve ihale 9 ağustos 1 işleri ve imtihanlar enstitüde 1 
938 salı günü saat on birde belediye caktır. (2.529) _./ 

. 
lstimlôk edilecek arazı 

1 

• 

Ankara Beledjyesinden : 
· İstimlak Beher 

Ada Parsel 

1260 
1260 

80 
100 

Umum sahasına metre 
sahasu giren MZ. murabbaı Sahibi 

57400.00 
43715.00 

25048.00 
20484.00 

kıymeti 
1 

1 L. İbrahim Sadık oğlu }'.lıl 
1 L. Halil oğlu S>1tlık 5e 

Mehmet oğlu Ebubel<' 
lih oğlu Halil Uyar: 
oglu Mehmet, IIilıtl\ 
Örgen Evren (Bil 
say lavı). 

Yukarıda ada parsel miktar ve sahiplerinin isimleri yazılı Ayraflcı 
kiinde ve yeni Büyük Millet Meclisi sahasına tesadüf eden arazi 11iıi1 
da gösterilen bedelle menafii umumiye kararma tevfikan istirnlfıl< 
cektir. Bu yerlerin haritası belediye kapısına ve istiml5k yerleritl~ı 
mıştır. Bu bedele razi olanlar muamelelerini yaptırmak üzere bclC a 
müracaatları ve razı olmıyanlarm da 13 ağustos 1938 cumartesi ~ 
kadar itirazlarını gösterir istidalarını belediye reisli )ne verınelc'15' 
olunur. (2901) 
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. Millı Müdafaa BakanlıQı 

969 Benzin petrol saire ahnacak 

1 d Ankara'da :M.M.V. 
...rtı u aaat 1 c 
.... n Ko da yapılacaktır. 
satın alma . . at 4251 lira 52 kuruş 

3 - İllkf tem;tnameler 300 kuruşa 
olup keş ve r-

. ndan alınır. 
komısyo .

1 
ye girecekler-kanuni 

4 Eksı tme 
2 3 -:- 490 sayılı kanunun ve 

tk M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
ınisyonundan : 

temınat ve 
2
1 

• de yazılı belgelerle 
.. .. madde erın . 'k 
uncu . . vesikalarryle hırlı te 
müteahhıtlık e saat 10 na 

,.) 1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
~lı Jı' ( 4990) lira olan ( 17 500) litre benz!n, 
< e (650) kilo Mobiloil • A. (300) kılo 
t ı~ Mobiloil - C, (45) büyük teneke pet
p) roı açık eksiltmeye konulmuştur .. 

2 - İlk teminatı (374) lira 25 ku
ruştur. 

klii mektuplarını en g ç . 
te M V satın alma Ko. reislı-
kadar M. · · 4993 
ğine vermeleri (2630) 

Maden kömürü ve 

Odun alınacak 
3 - Şartnamesi her gün :M. M._ '!· 

s ·· "l bıhr atın alma komisyonunda goru e · 
.. 4 - İhale ı 1 ağustos 938 perşembe 

gunu saat ıo da yapılacaktır. 
5 k • dyenle-- Eksiltmeye girme ıs 

et. r' .. saatte M. 
1 ın Yukarıda yazılı gun ve 

1\1 V . unda hazır · . satın alma komısyon 
5033 bulunmaları. (2685) 

Çamaşırlık be% alınacak 
M. M. Vekaleti Satlll Alma Ko-

nıiayonundan : . edilen 
1 - Beher metresine tabının 000000 

fiatı (22) yirmi iki kuruş ol~n 1 'lyon 
ila 1300000 bir milyon :1a bır m~ 

3
_ 

üç Yüz bin metre ~a.maşırlıkk~~~l;~ş
h zarf uiiuliylc ekııltmeye 
tur. b bin 

2 - İlk teminatı (15l90) on eş 
Yüz doksan liradır. gü-

3 - İhalesi 12 ağustos 938 cuma 

nu saat ıı dedir. . (l4) lira 
4 - Evsaf ve şartnamesı mu-

30 kurut on dört lira otuz kur~!mis
kabilinde M.M.V. satın alma 

Yonundan alınır. 
1 

· 2490 
5 - Eksiltmeye girece~ .~rı~ mad

sayılı kanunun ikinci ve üçunc . t 
'l saikle temına 

delerinde gösterı e~ ve b' Ukte ihale 
ve teklif mektuplarıyle ır 

1 
MM v 

b . aat eve · · · saatinden en az ır s 
1 

· 
satın alma komisyonuna gelme erı. 

(2631) 4994 

Su ıesisah yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia-

1onundan : d l n 
1 - Akköprüde sıhiye .epo arı -

d h ·u ve harıcı su teda yaptırılacak a 1 

. k eksiltmeye konulmu§tur. 
sısatı açı . k 

2 - Ketif bedeli 2493 hra 72 uruı-

tu~ _ Eksiltme ı 7-Ağustos-938 çar • 

b '"nü saat lOda M. M. V. satın şama gu 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 _İlk teminat 187 lira 5 kuruştur. 
Keşif ve şartnamele.r_J~ kuru a i~t 

t<l9-.utJeımtıı:mı'-1ttfffi r. 
5 _ Eksiltmiye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M.M. 
V satın alma Ko. da bulunmaları. 

. (2794) 5183 

15,000 (iff yemeni ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
. onundan : . . 

mısy H psine tahmin edılen fıyat 
1 - e • 

1327) lira olan (60) .. ton lavamarın 
~ömürü ile Uç ton gurgen odunu a

k kıiltmeye konulmu,tur. 
çı ~ tık teminatı (100) liradır. ! _ Şartnamesi her gün M. ~'.. V. 
Satın Alma komisyonunda gorule. 

bilir .. ·· 
4 :_ İhalesi 12 - ağustos cuma gunu 

saat 10 da yapılacakt~r. k . t' l -
5 - Eksiltmeye gırme ıs ıyen e 

. yukarıda yazılı gün v:. saatte M. 
~n V satın alma komisyonunda hazır 
bu'ıun°maları. (2684) 5032 

(inko, teneke levha 

ve saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . 
1 - Hepsine tahmın edilen fiatı 

500 lira olan altı kalem çinko ve tene
ke levha ile nişadır, tuzruhu, kalay, 
kurşun eksiltme suretiyle satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağustoe 938 cuma 
günü saat 10 da M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. . 

3 _ Eksiltmeye girecekler 37.S_ lı-
ralık teminatlarıyle birlikte eksılt
me saatinde M.M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları (2629) 4992 

Pamnk, gaz, sargı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 _ Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3250 lira olan üç kalem veteriner pan
suman malzemesi (pamuk, gaz, sargı) 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12 de Ankarada M. M. 
V. satın alma KO. da yapılacaktır. 
-ıt-4tlr ıuaaln•~'%"3 ltnt-o,J• lmnwf 00. 

lup prtnamcıi bedelıiz olarak komis
yonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
t'minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir. 
likte eksiltme saatında KO. da bulun-
maları. (2868) 5307 

Yüz havlusu alınacak 
' M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko-miıyonundan : . .

1 
fi 

ı _Beher çiftine tahtnın e<lı. ~n e
at (250) kuruş olan (15.000) çıf y • 
ıneni kapalı zarfla eksiltmeye kon-

miayonundan : 

muştur. ) ı· 50 ku-
2 - İlk teminatı (2812 ıra 

UL'U~ 

3 - İlk teminatı (391) lira 28 ku
ruıtur . 

4 - Evsaf ve prtname.1 bcdelıiz o
larak M.M.V. utın alma komiayonun
dan alınır. 

5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve UçUncU mad. 
delerinde gösterilen ve1&ikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmele-ri 

(2887) 5313 

Tire çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (20) yirmi kuruş olan 39000 çift ti
re çorap kapalı zarf uıuliyle münaka
saya konulmu9tur. 

2 - İhalesi 25 atuıtos 938 perfembe 
günü saat 11 on birdedir. 

3 - Uk teminatı (585) liradır, 
4 _ Evsaf ve şartname11i bedelsiz o

larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ~ad
delcrinde gösterilen v~alkle temınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve! M.M.V. &atın alma 
komiıyonuna vermeleri (.2881) 5310 

Karıkkale'de askeri sınat 
lisesine ücretle tabip ve 

eczau ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 li

ra aylık Ucretle bir tabib ve 108 lira 
aylık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hizmeti olmıyan ve 
askerlik vazifesini yapmıf bulunan
lardan iıtekli olanların muvazzah ad
reıleri yazılmış dilekçeleriyle birlik· 
te diploma, nüfus tezkeresi tasdikli 
suretleriyle fotoğraflı hal tercümele
rini Ankara'da askeri liseler mUfet· 
tişliğine göndermeleri lhımdır. 

3 - Durumu uygun görülerek seçi
lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev
rak istenecektir. (1939) 3858 

Ankara Levazım AmirliQi 

Kuru soğan alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komiıyonundan : 

ı - Ankara garnizon müeseaclerl 
için 75,000 kilo kuru ıo&anın açık ek
siltmesi 16 ağustoı 938 saat 12 de An. 
kara Lv. imirliği satın alma komisy~ 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Şartna • 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis -
yonda bulunulması. (2607) 4988 

Sade ıh nacak 

bir Lv. Amirlikleri satın alma k.omiı
yonlarında ve bmit'te askeri satın
alma komiıyonunda eörillebillr. İı
teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikaları ve bu miktarda buna ben 
zer iş yaptıklarına da1r VC6f kalarını 
ve Nafıa VekAletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasiyle teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi lc:apalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde eaat ıs e kadar mez
kur komisyona vermelidirler. (2651) 

5017 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan ı 
ı - Elmalı kıtaaının beher kilosu 

13 Jcuruıtan 147.361 kilo un eksiltme· 
ye konulmu,tur. 1haleıi 22 ağuıtot 938 
pazartesi günil saat 10 dadır. 

(2790) 5181 

Buğday öaüttürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan ı 
1 - Ankara garnizon birlik ve mlles

seıeleri i)in 500 ton buğday üğütlil
meıinin kaplı zarfla eksiltmesi 13 a
~ustos 938 saat 12 de Ankara Lv. a. 
mirliti Sa. Al. Ko. da yapılacaktır, 

2 - Muhammen bedeli 7SOO lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruıtur. Şartna -
mesi her gün komlıyonda görlilUr. 
Kanuni veıikalar da bulunan teklif 
mektuplarının saat 11 e kadar komis-
yona verilmesi. (2605) 4986 

Sade alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı

na sarfedllmck Uzere H! ton sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmu§ iae 
de istekli çıkmadığından açık olarak 
eksil tmcsi 1 .5 ağustos 938 tarihine ı as
la yan pazartesi günil saat 15 de yapı
lacaktır. İtaya talip olacakların bildi
rilen gün ve saatte Vi:ı:cdeki satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

2 - Muhammen bedeli 17100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1283 liradır. 

(2852) 5306 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği S.tın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Sivas merkez kıtaatı için 

1.100.000 kilo odun kapalı zarf uıuny· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 24750 lire. ve ilk temir.a
tı 1856 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 24 ağustos 938 tarihine 
müsadif çarşamba iÜnil saat 15 de Si
vas'ta tuğ komutanlık binasındaki JCO· 

misyonda yapılacaktır. 
4 - Şartnamc:si her cün konıi.avon

da sörUlebilir. 
s - İsteklilerin 24go aayılı ,icanu

nun 2, 3 ve 32 maddeleri daireı:inde 

hazırlanmı9 teklif mektuplarım inale 
aaatından en az bir saat evelisine ka· 
dar komisyona v~tmiş bulunmalau 

(277.5) 5303 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii SAın 

Alma Komiıyonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 1 - Edremit ve Bergama garnizon
ları ihtiyacı için kapalı zarfla 7600 
kilo sade yağı alınacaktır. 

-11 ... 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık oda - Itıktar caddesinde ai
le yanında mübleli ve banyolu bir ba
yan veya kan koca için. Tl: 1420 Sl59 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri yanında ğeniş hol, 3 oda saireli, e -
lektrik: ve ıulu bahçeli ev. Halil Naci· 
ye müracaat Ti: 1230 5161 

Kiralık - Yenişehir İsmet İn8nU 
caddesi 74 No. lu apartımanda zemin 
kat 3 odalı dairesi üst kata mUracaat. 
Ti. 2731 5202 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük iltnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
lkl defa için 50 Kuruş 
Üç defa iı;in 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilinlann her defası 
için 10 kuruş alınır. Meaell 10 dda 
nqredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime :ıralarındaki boıiuk
lar mlisteına SO harf itibar edilmıstir. 
Bir kücük ilin 120 harften ibaret of
mahdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 1.yrr
ca 10 kuruı alınır .. ............................. . ., 

Satılık : 
Kiralık kat - 4 oda, banyo, havacı· 

zı, elektrik, su, konforlu 2 balkon Ha· 
mamönü Erzurum mahallesi Demir -
taı iOkak No. 28 5206 Satılık ev - Altındağ mahallesi 

Telsiz caddesi 482 numara. 1çindeki
Kiralrlc - Mobilyalı, güzel bir oda lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 

kiralıktır. Atatürk bulvarı 57 • Ali edilmesi. 
Nazmi Ap. Daire No. 11 S241 

Kiralık möble oda - Bir bay veya 
bayan için Atatürk bulvarında aile 
nezdinde kalorifer ve tekmil konforlu. 
9 - 12 arası 2561 telefon. 5242 

Kiralık daireler - 3 oda, hol, banyo, 
elektrik, hava gazı. Müdafaai hukuk 
caddesi Tan oteli yanıRda. .5262 

Kiralık - Belediyeler Bankası ar -
kasında ihsan apartımanında bir oda. 
Kapıcıya müracaat. 5278 

Kiralık oda - Ayrı kapılı konforlu 
möbleli Çocuk sarayı caddeai No. 33 
daire 7 telefon: 2315 5263 

Kiralık - En Ust kat konforlu ~if
te balkonlu, müstakil bir daire ile di • 
ğer kUçUk bir daire Sallık Bakınlrğı 
kar§ısında Çağatay ıokak Deniz Ap. 5 

5276 

Kiralık kaloriferli daire - Dört ~ 
dalı tam konforlu Çankaya caddeıi 
Temyiz karşısı Ersin apartımanı 
No. 3 5279 

Kiralık bot oda - Yenişehir De
mirtepe köprüsü yanında Özveren U
lus sokak 1 No. lu apartıman alt kata 
müracaat. 5281 

Kiralık Katlar - Havuzbatı Çelik
kale so. No 6. 4 büylik oda, hol hiz
metçi odası büyük balkon, bahçe mo
dern konfor. İçindekilere müracaat. 

4298 

Kiralık - Bankalara yakın dört o
dalı efyab ehven flatla 1 teırlnievel 938 
tarihine kadar kiralık daire Tel: 2979 

5375 

İş arayanlar : 

Derı veriliyor - Orta ve llıe 1. II. 
III. (Fen, Ede) sınıflarına riya.iye ve 
fizik. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 
ıahibi va11taslyle Sa. (lft,5 - 18,5) ri
yaziye mezunu F. A. namlariyle aran-
ması. 5148 

Ders - İlk, orta ve lise okurlarına 
husust dersler verilir. İkmal ve olgun
luk imtihanlannda yüzde yüz müabet 
netice. Mektupla müracaat Uluı A. B. 

5160 

Satılık ana - Çankaya caddesinin 
en gUzel yerinde köşe ba§ı. Fiyat mu
tedildir mUracaat Havuzbaıı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcıaına. 4980 

Kelepir arsa - Malt~pe'nin en hi
kim 1erinde 903 M. arsa gayet ucuz fi
yatla verilecek. Hayri Ahcıoğlu. Tel: 
1538 5129 

Acele .. tılrk ana - Y eniıehir De -
liler tepesinde Fethi bey kötkü kar11-
sında 648 - 552 M. arsa uygun fiyatla. 
Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 S 130 

S•tılık Araa - Cebeci Demirlibab
~e 'de K11yaı yolu üzerinde 520 M.lık 
Aru. lstati&tik genel direktörlüğü 
muamelat ıubeiiinde Bayan Nezahat'e 
müracaat. 5377 

Sabk Aru - Dikmen yukarı Üveç 
yatağında ı 3 dönümlük bağlı araa. 
İstatistik eenel direktörlüfü muamelat 
ıubesinde Bayan Nezahat'e müracaat. 

5378 

Satılık Evli Bağ - Dikmen'de 16 
dönüm bakımlı bağ ve bahçesiyle mü
kemmel oeı:areti haiz havadar 1 salon 
3. oda ve hamamlı ev ehven fiyatla. 
lstatiıtik genel direktörlüğü muameltt 
şubesinde Bayan Nezahat'e müracaat. 

5379 

İş verenler : 

Teqihtar anmyor - Kırtaıiyec:l
Jikton aıılamuı Jamndır. Yeni bal 
No: 1 do M. Nedim 1rengün'e mürac:a
•~ 4889 

Almanca hocuı arıyorum - Hafta
da 3 saat olmak Uzere 2 ay ders ver -
mck istiyen]er, §Craiti aıağıdaki adre
se bildirmeleri: S, Payzın Efemen 
sokak No. 8 Demirli Bahçe. 5277 

Aranıyor - İyi almanca ve türkçe 

okuyup yazan bir genç aranıyor. P. K:. 
1020 ye yazı ile müracaat edilmesi. 

5280 

ru,tur. te 
3 - İhalesi 13 ağustos 938 cumar -

b. d M M v satın Bi günü saat on ır e · · · 
alına komisyonunda yapılacaktır. k 

4 - Sartnarneıi (188) kurut ~u a
bilinde M.M.V. satın alma ~omısyo
nundan her zaman alınabilir. 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (27,5) yirmiyedi bu~uk kuruş o
lan 14000 tane yüz havlusu açık ek
siltme suretiyle münakaaaya konul
muttur. . 

2 _ İhalesi 22 ağustOi 938 pazartesı 
günü saat 11 dedir. . 

3 _ İlk teminatı 288 hra 75 kuruş-

tur. . d 
1 

• 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 84,000 kilo sade yağın 
kaplı zarfla eksiltmesi ıs ağustos 938 
saat 12 de Ankara Lv. ımirllği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 84,000 lira 
ilk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi 
420 kuruş mukabilinde alınabilir. Ka· 
nuni ve ticaret vesikası da bulunan 
teklif mektuplarının saat 11 e kadar 
komisyona verilmeıi, (2606) 4987 

2 - Tahmin edilen bedeli 6840 li
radır. Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

3 - Eksiltmesi 25. 8. 938 perşembe 
günü saat ıo dadır. İştirak etmek is
tiyenlerin 513 lira teminat maktup
lariyle birlikte teklif mektuplarını 
muayyen saatten bir saat evel Edre
mit Tüm. Sa. Al. Ko. vermiş olmalı-

lnsilisce huıusi den - Yeni bqlı -
yanlara, ilerletmek istiyenlere ikmal 
kalanlara türkçeye ve incili.ıc:eye ter
cüme de yapılır. Müracaat Ulus M. M. 

Aranıyor - Bir piyano hocası aranı
yor. Selanik caddesi No: 26 ya müra-

caat 5376 

Kurslar: 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
·· .. ınaddele-•aydı kanunun 2 ve 3 uncu . t 

rinde gösterilen vesikalarla temı~a 
'h 1 aaatınve teklif mektuplarını ı a e 

den en az bir saat evci M.M.V. ~satın 
1 1 • lazım· a rrıa komisyonuna verme erı 

dır. (2656) 5018 

Çizme alınacak 

M. M. Vekaleti Satnı Alma Koınis 
Yonundan : . 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fı
atı (775) yedi yüz yetmiş beş kuruş 
olan (15000) on beş bin çift çbme ka
Palı zarf usuliyle münakasaya konul-
~u~u~ . 

2 - İhalesi 18 ağustos 938 perşem
be günü saat ıı dedir. 

3 - İlk teminatı (7062) lir~ SO ku
ruş yedi bin altmış iki lira ellı kuruş
tur. 

.4 - Evsaf ve şartnamesi <582) beş 
Yüz seksen iki kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncU ~ad
delerinde gösterilen vesaiki~ te~ına: 
'le teklif mektuplariyle birlikte ~hal 
saatından en az bir saat evci komısyo· 
!la gelmeleri. (2742) 5118 

4 - Evsaf ve şartnamesı be. e sız o-
larak M.M.V. satın alma komısyonun-
dan alınır. . . 

5 - Eksiltmeye gireceklerın 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~ç.üncü ~d
delerinde gösterilen vesaıkle ~emına. 
. 1 birlikte belli gün ve saatınde M. 

ı;J .J ıatrn alma komisyonuna gelme-
le;i.' (2883) 5312 

Yün çorap allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : . f' 
'ftı'ne tahmin edılen ı-l Beher çı 'f 

- "k' kuruş olan 22000 çı t 
atı ( 42) kırk ı ~ suliyle mUnakasaya 
yiln çoraph zar u 

konulmuştur. v 938 cuma gü-
2 _ İhalesi 26 agu.stos 

.. saat 11 on birdedır. 
nu3 - İlk teminatı (693) l~rad~:İsiz o. 

4 - Evsaf ve şartnamesı be. onun
larak M.M. V. satın alma komısy 

dan alınır. . klerin 2490 
5 - Eksiltmeye. g.ırec:. üncü mad

sayılr kanunun i~ıncı ve ~ç le teminat 
delerinde göstenlen vesaık . den 

teklif mektuplarını ihale saatınl 
ve . M M.V. satın a ma 
en az bır saat evel . . 2882) 5311 
komisyonuna vermelerı ( 

1 

Müzika alil ve malzemesı 
ıhnacık 

M Vekaleti Satın Alma KoM .. 
misyonundan : . f. t 

1 _ Hepsine tahmin edıle.n . ıa 1 

. .k. ·· n yedı lıra o-(S211 J lıeş bın ı ı yuz o 
1 (53) kalem mıııka alat ve ma ıe· 

~~si kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. . 

2 _ İhalesi 26 eylül 938 pazartesı 
günü saat 15 dedir. 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Bir kiloıuna tahmin edilen fi

atı 12 kuruş olup pahalı görülen 208 
bin kilo un tekrar kapalı zarfla müna
kiSaya konmuştur. Şartnamesini 125 
kuruşa almak iıtiyenlerin her gün sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - İlk teminat miktarı 872 lira
dır. İhalesi 15 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2ı 3 üncü 
maddelerinde yazılı ves<ikaları ilk te
minatlariyle birlikte teklif mektup
larının ihale Hatinden en az bir saat 
eve! Safranbolu belediye binasında 
toplanacak alay satın alma komiıyo-
nuna vermeleri (2658) 5019 

2 hanğar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satnı 

Alma Komiayonunclaıı ı 
1 - Gebzede yeniden yaptırılacak 

iki hangar inşası kapalı zarfla eksilt
meye konulmu~tur. Eksiltmesi 11 a
ğustos 938 perşembe günü saat 16 da 
Eıkitehir Lv. imirliii ıatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir hangarın keşif bedeli 
24526 lira 83 kuruştur. Her iki hanga
rın ke~f be-deli 49053 lira 66 kuruş o
lup muvakkat teminatı 3679 lira 2 ku
ruştur. 

3 - Bu inyaata ait lieşif ve fartna· 
meler! Ank~al lstan)lul, ~c Elkiıo-

dır. (2902) 5371 

2 Hangar yaphrılacak 
Ankara Levaaan Amirlili Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Utak ıarnizonunda inşa edile

cek iki hangar 24SIO sayılı kanunun 31 
maddesi mucibince kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasau 22. 8. 938 pazarte
si günü aaat 17 dedir. 

3 - Ketif bedeli 49115 lira 37 ku
ruştur. 

4 - Muvakkat teminatı 3683 lira 65 
kuruştur . 

5 - Keşif, projeler, şartname ve 
teferruatı Manisa'da tüm satın alma 
komisyonunda görülebilir. lstiyenle
re 150 kuru;ı mukabilinde posta ile 
iÖnderllir. 

6 - Bu işe girecek olanlar nafıa 
vekaletinden alınmıt yapı müteah
hitliği vesikası göstermeleri ve bizzat 
yüksek mühendis ve mimar olması ve 
bunlardap birinin fenni mesullyetine 
ittirakle iş yapacağına dair noterlik
ten tasdikli senet vermeai lazımdır. 

7 - Ekıiltmeye ıirec:ekler kanu
nun tarlfatı dairesinde hazırlıyacalc
ları teklif mektuplarını münakaıa sa
atinden bir saat evci Manisa'da TUm. 
satın alma komisyonuna makbuz mu
kabilinde vermeleri l!zımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının yukarıdaki ıaata kadar ko
misyon reiıJiğine gelmeıl lazımdır. 
Postadaki teahhUrJer kabul edilmez. 

(2003) 5372 

5203 

Fransızca ve riyaziye derıi - al -
mak istiyenler yaziyle veya tifahen 
Dil Fakültesinde Abidin B. K. ye 
müracaat. 5239 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağuıtoı ilk haftasında bathyor. 2 Ay

da diplorna verilir. Yenihal arkası Ye

nihaınam apart. Tel: 3714 4822 

Muhtelif tıbbi malzeme ahnacak 
Ankara Nümune Haıtaneai Batta bipliiinclea : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat Eksiltme Cinsi Miktarı lira Lira K. şekli 

22 ağustos g38 pazarteai 
saat 11 de 

Ustik malzeme ıe kalem 1100 82 50 Açık Hidrofil pamuk 1600 kilo 2400 180 00 .. Gaı hidrofil 45000 metre 4500 337 50 .. Sargılık ameri-
kan bezi 5000 ınetre 1250 93 75 .. 23 aiuıtoı 1938 sah 

saat 11 do 
Rönt&en filim 
ve malzemesi 9 kalem 5300 397 50 Kapılı 

Ankara NUmune haıtanesinin ihtiyacı olan yukarıda cinı ve miktarları 
yuılı malzeme eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme Ankara Nilınune hastanesinde müteşekkil komi yonda ya
pılacaktır. 

2 - Eksiltmenin tekli, muvakkat teminatları, tarihleri ve saatleri hiza
larında &öıterilmittlr. 

3 - İsteklilerin prtname ve nUmuneleri Ankıra'da Nilmune hastanealn
de, İstanbul'da Sıhat ve İçtlmat Muavenet müdürlüğünde g6rebilec:eklori. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 aayılı kanunda yuılı bel&eler ve bu iıe 
yeter muvakkat teminat makbuıları veya banka mektupları ile açık ıarf 
usulü ile kapalı zarf uıuliylo elcıiltmeye ittlrik edeceklerin teminat mak
buzu veya banka mektupları teklif zarfları içeriıine vo verecekleri fiyat
ları yazı ve rakamla yudıkları ve üzerini mühürledikleri halde ihale aaa-
tından bir aut !ftl komlıJOU •tnMltrL (2877) 5308 
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Lokanta ve Gazinocuların 

dikkatine ! 

BAŞKURT markah 
yerli mamulahmıu görmeden : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 

lannıu almayın11. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

.\. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara salı• merkezi: Sümer Bank Yerli MalJar Pazarı 

Muhtelif yakacak ve yiyecek ah nacak 
Liseler Alım Satım Komisyonundan : 

T. Fiyatı İlk teminatı Şartname 

Cinsi Miktarı Kr. Lira Kr. bedeli Kr. 

Kok 1356 Ton 1950 1983 15 133 

Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95 25 

Odun gürgen 664 Çeki 330 240 00 
Odun me§e 304 ,, 330 

Kriple 250 Ton 1500 330 00 
Tüvanen 50 • 1300 .. 
Süt 3500 Kilo 12 31 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin kok kömürleriyle gündüzlü lise ve 
orta okulların yakacağı ve Kandilli lisesinin sütü kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuıtur. Bu hususa ait gerekli durum yukarıya çıkarılmıştır. 
Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul kültür direktörlü
ğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlariyle bir
likte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat evcl komisyon başkanlığına makbuz muka
bilinde vermeleri. Teminatuar liseler muhasebeeitiği veznesine yatırıla

caktır. Ve şartnameleri görmek ve bedelleri mukabilinde almak için sözü 
geçen komisyonun sekreterliğine ba§ vurmaları. (4934/ 2810) 5188 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak· 
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip
lomalı olmak lizmıdır. 

3 - Müsabaka '!, 8 ve 9. EylUt. 938 günlerinde Ankara ve İstan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Tetrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettif namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müf etti§ ve müfetti§ namzetleri asker
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli ıııuretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rm en geç 24.8.938 tarihinde tefti§ h"._yeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

Tarsus· American College 

Amerikan erkek lisesi 
Dersler 27 eylulde başlar 

Yablı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır 
Tam devreli lise olduğu kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir 

Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
'Uyıt muamelesi yapılmaktadır 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullanılmağa elveritli bulunan Anaf artalar caddesi·n
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katları kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmit elek
trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur· Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay peşin alı
nır. Resmi daire ve müesseıelerle icar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat resminin tediyeıi müzakere edilaıek suretiyle
de tesbit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme teklini havi teklif mek
tuplarını 15 ağustosa kadar banka merkez müdürlüğüne 
tevdi etmeleri veya icar hususunda görüşmek üzere mer-
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin ounur. 5301 

uı;us S-8-1938 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cen-ahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarım kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanr No.9 D.5. 5299 

Bir müdür tayin edilecek 
Çocuk E&irgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Genel merkez istatistik şubesine 

bir müdür tayin c:Pilecektir. Namzet
lerin yüksek tahsil görmüş, askerliği
ni yapmış olması şarttır. İstatistik iş
lerinde vukufu grafik, diyagram ve 
harta tertibinde tecrübe ve behre• i 
olanların Genel merkezde kurum baş-
kanlığına müracaatları. 5199 

. - ·p T. T. . . ... -- . . . - ~ 

Satıllk tahta sandıklar 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 
Etimesğut'ta müzayede ile satılığa 

çıkarılan tahta ve sandıklar muham
men bedelini bulunduğundan 13.8.938 
tarihinde ihalesi yapılmak üzere pa
zarlık müddeti 15 gün uzatılmıştır. 

Taliplerin Etimesğut'ta müteşekkil 

komisyona müracaatları. 
(2850) 5237 

Gümrük Muhafaza · ... 

~lr Demiryolları 

Balast münakasası 
D. D. Yollan ve Limanları 4 üncü 

ltletıne Müdürlüğünden : 

938 senesi idaremiz ihtiyacı ıçın 

keşif bedeli ile miktar ve mevkileri 
aşağıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 
bin metre mükap balast ihzarı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 22. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Kay
seri'de 4 üncü mıntaka işletme mü
dürlüğü binasına toplanan komisyon

l ca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1687,50) 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla ka-
nunun 4 üncü maddesi mucibince ek
siltmeye girmiye mani kanuni bir 
hali bulunmadığına dair beyanname 
ve resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 
3297 ve 1. 7. 937 tarih ve 3645 numara
lı nushalarında intişar eden talimat-
namelere uygun olarak alınmış bel
gelerle teklif mektuplarını eksiltme 
günü muayyen olan saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartna
me ve beyanname projeleri Kayseri'de 
ı üncü işletm müdürlüğünden Anka
ra'da yol reisliğinden Sıvas, Samsun 

Böbreklerden idrar torbaama kadar yollardaki haatahklarm mibop
larııu kökünden temizlemek için (HELMOBLO) kullanmıa. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artbnr, kadm, erkek idrar zorluklar.., 
eski ve yeni Belaoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsını, sık sık idrar 
hozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatmı haiz bulunan HELMOBLO her 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek 
mavilettirir. 4881 

200 Ton elektrolit bakır 
Askeri fabrikalar umum mudürlük 

ticaret şubesinden: 
Yukarıda miktar ve cinsi yazılı malzeme acele satın alınacaktır. 
İsteklilerin fiyatlı tekliflerini 26 ağustos 938 cuma günü saat 14 de ti

caret şubesine vermeleri. 
Şartname her gün saat 13,5-15,5 arasında Ankara'da Ticaret şubesinden 

İstanbul'da Fındıklı'da satın alma komisyonundan alınabilir. (2880) 5309 

İsmet Santonin bisküviti 
Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür bu suretle çocukların 
büyümesine, iştihasına yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Eczahanelerde kutusu 20 kuruştur. 4485 

Tesviyeci ve tornacı ahnacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden : 

Kınkkale'de bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci alı
nacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir silah fabrikalarımıza müra-

caatlarr. 5305 

Elektrik ve oksijen 
Erat kundurası alınacak istasyonlarından parasız olarak dağı-tılmaktadır. (2897) 5316 kaynak çubuğu ahnacak 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik 

kaynak telleri için 382.50 ve oksijen 
kaynak telleri için de 1867.50 liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 

vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 

14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı latanbul Satın Alma Komis -
yonundan : 

1 - 5133 çift erat kundurasının 
kapalı zarfla eksiltmesinde teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 16.8. 
1938 salı gUnü saat 11 de pazarhğı 

yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 22020 lira 57 

kuruş ve ilk t eminatı 1652 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesi
kalariyle birlikte Galata eski ithalat 
gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

(4721-2677) 5022 

~ · Nahiyeler · 
Su yolu tamir ettirilecek 
İnönü Belediyesinden : : 

1 - İnönü nahiyesinde yapılacak 
su yolu tamiratı inşaatı 9.000 lira keşif 
bedeli üzerinden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü
nü saat 15 de İnönü nahiyesi belediye
sinde kurulu komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler bu i~e ait metraj, ke
şif hutasası ,eksiltme şartnamesi, fen
ni şartname ve mukavele sureti ve ba. 
ymdırlık işleri genel şartnamesini İ
nönü Belediyesinde görebilirler. 

4 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
5 - İsteklilerin aşağıdaki vesikala

t ı ibraz etmeleri lazımdır. 
A - Muvakkat teminatı İnönü Bele

diyesi namına Bozöyük Ziraat banka
sına yatırdıklarına dair makbuz veya 
şayanı kabul banka mektubu. 

B - Ticaret odası vesikası 1938 yıh. 
na ait. 

C - Bilecik Nafıa müdürlüğünden 
bir hafta evelisi alınmış ~hliyet vesi
kası. 

İsteklilerin yukarıdaki şartlara ve 
2490 sayılı kanunun hükümlerine uy
gun şekilde 22.8.938 pazartesi günü 
saat 15 de İnönü Belediye Reisliği o
dasında hazır bulunmaları ilan olu-
nur. (5051.2892) 5314 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6112 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umu mi N eıriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi : ANKARA 

Balast Keşif Muhammen Ocak D. D. Yolları Satm Alma Komi&yo-
miktarı bedeli bedel mevkii nundan: 

M3 Kr. L. 

6 000 125 7500 

4 000 125 5000 

2 500 125 3125 

1 500 125 1875 
1 000 125 1250 
2 000 125 2500 
1 000 125 1250 

Klm. 

483 
361-367 
22- 27 
58 
95- 97 

132-136 
214 

Muhammen bedeli 5100 lira olan e-
lektrik kaynak telleriyle muhammen 
bedeli 24900 lira olan oksijen kaynağı 

için tel ve çubuk 16-9-1938 cuma gü-
nü saat 15,30 da ayrı ayn kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında sa-

tın alınacaktır. 

Balôst mu na kasası 

Şartnameler parasız olarak Anka

ra' da malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-

ğıtılacaktır. (2765) 5179 

Devlet Demiryolları Umumi idaresinden : 

Muhammen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan çıkarılacak balastlar hizalarında gös· 
terilen günlerde sıra ile ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltme ve Tefen - Filyos hattında 347 Klm. deki o
caktan çıkarılacak 10000 m3 balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi, Ankara'da ikinci 
işletme binasında toplanan komisyonca yapılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı 
muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiğ i beyannamelerle aşağıda yazılı gün ve saata kadar ve 
7.ci kalemde yazılı Tefen - Filyos hattında 10000 m3 balast eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de 1.7.937 
tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede neşrolunan talimatname hükümleri dahilinde müteahhitlik vesika ve be
yannamelerini teklif mektuplariyle birlikte eksiltme saatından bir saat evetine kadar komisyona makbuz mu· 
kabilinde vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname ve mukaveleler Ankara'da ikinci işletme müdürlüğünde 
ve Yozğat, Yerköy, Çankırı istasyonlarında parasız verilmektedir. (2844 5235 

Metre Muhammen Muhammen Teslim Muvakkat 

Sıra Y e r i Kim.si Mikabı Fiyatı Bedeli Müddeti Teminta 

No: 
.... ,. Lira Lira Lira 

1 Lalahan 30 - 40 2000 1.50 3000 9 Ay 225 

2 K. Yozğat 48 - 58 2000 1.50 3000 9 Ay 225 

3 Mahmutlar 105 - 108 3000 t.50 4500 9 Ay 337.50 

4 Yerköy (204 - 207) 3000 1.20 3600 9 Ay 270 
(234 - 245) 

5 Fakılı 300 - 305 4000 1.20 4800 9 Ay 360 

6 Irmak hattı 31 - 102 3000 1.00 3000 9 Ay 225 

7 Tefen - Filyos 347 10000 1.00 10000 9 Ay 750 

İHALE TARİHLERi 
Lalahan ) • 
K. Yozğat ) 19 Ağustos 1938 cuma günü saat 11 de. 
Mahmutlar ) 

Yerköy ) 20 Ağustos 1938 cumartesi günU ıaat 11 de 
Fakılı ) 

Irmak hattı ) 
Tefen - Filyos ) 23 Ağustos 1938 sah günü saat 11 de. 

( 
·YENİ SİNEMALAR HALK 

..ıımıa.. BU GECE ---- --BUGÜN BU GECE -- -Emil Yannigs tarafından oynanan 
GÜNEŞ BATARKEN 

----- -----
KUMARBAZLAR GEMİSi 

Gündüz iki film birden 

1 - Kumarbazlar gemisi 

2 - Ölüm Gölgesi Seans saatleri: 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

Fiatlar: Balkon 35, salon 15 

---- -- -- -- --- -- -- -
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12.20 DE 

,11111,. AŞK OYUNLARI 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
5 kuruş 

Bu gece 21 de Açık Hava Sinemasında 
ALİ BABA,. HİNDİST AN'DA 

Türkçe sözlü 


