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Atölye 

JAPONLAR DİPLOMATİK KONUŞMALARLA 

MESELENİN HALLİNİ İLERİ SÜRÜYORLAR 

B. Litvinof 

B. -Litvinof işgal edilen yerin 
tahliyesinde ısrar etmektedir 

................................ ! Sovyetler barını davranıyorlar lr 
-- . Harf inkllabının 

Japonlar Sovyet mukabıl 
teklifini kabul edilir 1 o uncu yllı 

teklif telakki ediyorlar 
Moskova, 5 a.a. - Tas ajansı bildiriyor: ,Dün 4 

ağustos, Japonya'nın Moskova Büyük Elçisi Şige
mitsu, Hariciye halk komiseri B. Litvinof'u ziyaret 
etmiş ve Hassan gölü mıntakasında çarpışmalardan 

bahseyliyerek demiştir ki: 

Japon hükümeti hadiseleri mahalli hadiseler iti
barederek sulh yolu ile halletmek niyetindedir. Bun
dan dolayı, hükümetimin talimatı üzerine, her iki 
taraftan da muhasemata nihayet verilmesini ve dip
lomatik görUşmeler yolunun kabul olunmasını teklif 

ederim. 

Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri Litvinof de

miştir ki: 

Jr.iGLlıakikatta Japon hükümetinin sulh niyeti var
aa. japon ukert makamlarmm hareketleri hiç de bu 
netic.elere tekabül etmemelotcdir. Topçu faaliyeti ile 
Sovyet hududuna yapılan silahlı tecavüze ve Sovyet 
hudut karakoluna karıı gece yapılan hücuma. 

lstanbul, S (Telefonla)- Türk 
harflerinin kabulünün, onuncu 
yıldönümü münasebetiyle 9 ağus
tos salı günü Üniversite konfe
rans salonunda bir toplantı yapı
lacaktır. Toplantıda hiç mektebe 
gitmemiş altı yaşımla bir çocuk
la hiç okuma yazma bilmiyen bir 
ihtiyarın yeni rakamları ôğren
me kabiliyetleri tesbit edilecek
tir. Yüksek tahsil gençliği bu 
münasebetle Atatürk'e şükranla
rını arzedecek ve gece bir fener 
alayı yapılarak Sarayburnu'nda-

f ki Atatürk abıdesine çelenk ko- i 
i nacaktır. l ...................................................... 

ve ancak hiciv yoliyle sulhperver 
~~-------~----~------------~--ı~~ket~~l~ H~~ ~~ 

bu hareketler neticesinde çıkmış-

Har•ıc•ıye Nal ıa 1 tır. Bu hareketler olmasaydı, ha-

Hadi•enin vuku bulduğu •aha;yı gö•ferir 
harita 

Hankeu 
şiddetle 
müdafaa 
edilecek 

Propaganda 
fırsatları 

Nasuhi BAYDAR 
Amerıka Birleıik Devletlerinin 

yüz ellinci yıldönümü vesilesiyle Ö• 

nümüzdeki nisanda Nevyork'ta açı
lacak olan dünya sergisine ig.ti!.ak 
için hazırlıklar yaptığımız !U gun -
lerde zibiren biribiriyle münasebe
ti ol~ıyan, fakat hakikatte. b~ribiri
ne ıukı sıkıya bağlı bulunan ık: me~
zu, bahse konuldukça - batta m~
nevverler tarafından - bazı zıt mu
talealar ileri sürülüyor: 

- Avrupalılar bizi yanlış. ta~ıyor· 
la.r. Kendimizi bütün medenı cıhana 
tanıtmak için çalı~alıyı:z. 

ilave edelim: Bir propaganda 
teıkilatı kurulmasını istiyenler, bu 
fikrin sahipleri veya tekrar ol~du
iunu dinliye dinliye onu benımse-
lnit olanlardır. . 

Buna zıt mütaleaya gelınce; bu 

da ıudur : A • • 

- Nevyork sergisine işti~~k ıçı~ 
Y'Üz binlerce lira sar~edecegız. ~ır 
Paviyon ve bir site bu kadar fedakir· 

lığa değer mi ? . . .. .. 
Biri birini nef yeden bu ikı duşun.· 

ceyi karşılaşbnnak suretiyle tahl~l 
ederek kendimizi tanıtmak me~~e~ı-

. . . . b ·· ettı'rebılırız. 
ıun mahıyetmı te aruz 

Ecnebilerin bizi müteessir e~en 
cehaleti şu değil midir?. <:>nl~r tur~ 
tarihini türk medeniyetım, turk ~
zacını bilmiyorlar. Bildikleri b~gu · 
ll\in Türkiye'sini alakadar etnııyen 

. "k 1 
Zarnanlarda kulaktan kulağa ıntı a 
etnıit bir takım yanlış malümat, ya
hut hususi maksatlarla yapılnıı§ 
rnenfi neşriyatm zihinlerde bırak· 
rnış olduğu kötü inhbalardır. B~n~
l'ı tashih etmeli ve Kemalist Tur ı
Ye'yi bütün dünyaya hakiki çehre
siyle göstermeliyiz. 

Fakat, kendimizi tanrtmanm ta· 
2 anunun ettiği mana nedir? Kon· 
feranslar, bro§Ürler, gazeteler, rad· 
Yolar ve bu cinsten tenvir vasıtala· 
· 1 b'l' miyiz? rıy e gayemize eri~ 1 ır . 

Nevyork sergisi, bu bakımdan bır 
fıraat mıdır? 

Bizce, iki meselenin tel8buk nok
leaı bu auallerle onların cevapların· 

- c· Ma) 

r dise de olmıyacaktı. Eğer japonlar, 
sovyet arazisine karşı yaptıkları hü-

1• hı'sarlar cumlara ve açtıkları ateşlere nihayet ve n verirlerse ve japon kıtalarının hilen 
sovyet arazisi dahilinde kalmış olması 

Y k'll 1 ld'I muhtemel kısmını geri çekerlerse, e 1 er ge 1 er sovyet kıtalarının cevaben muhasema
ta devamları için hiç bir sebep kalmı
yacaktır. Ve sovyet hükümeti de, o 
zaman, japon hükümetinin yapacağı 
teklifleri diplomatik yolla tctkika ha· 
zır bulunacaktır, Fakat daha evci, 
Klunçung anlaşması ve bu anlaşmaya 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Hankeu, 5 a.a. - Yabancı diplomat
lar, yarın, yukarı Yangts'e, fransız 
seyrisefain kumpanyasının Fokyucn 
vapuriyle Hankeu'dan Çung'a h -
reket edeceklerdir. Burada kalan son 
sivil idareler, servislerini Seçuena 
nakli işini bitirmek üzeredirler. Ma • 
reşal Çang - Kay - Şek'le askeri ma
kamlar, muvakkaten Vuçang'da kala· 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Prag'daki İngiliz tavassutu 

Hariciye, Nalıa ve lnhiıarlar 
Vekilleri kendilerini karıılı;yan· 

lar araın.Ja 
_ Yaz1&1 J. üacfl sayfada-

Lord Runsiman'la südet 
mebusları arasındaki 
mülôkat 5 saat sürdü 

Prag, 5 a.a. - Südet mebusları lort 
Runsiman'a bir muhtıra tevdi ettik
ten sonra geceleyin alsiyon oteline 
dönmüşlerdir. 

Südet mebuslar, şu halde Lord Run
siman'ın refakatindeki zevat ile beş 
saatten fazla görüşmüşlerdir. Südet 
mebuslarının tanzim etmiş oldukları 
muhtıranın İngilizce tercemesinden 
başka Lordun refakatindeki zevata 
İngilizce muhtelif vesikalar tevdi et
mişlerdir. Bu vesikalar, arasında bü
kü.metin kendilerine tevdi etmiş oldu
ğu milliyetler projesinin metnini ihti
va eden risalelerinin bir tercemesi ve 
bu projelerin hukuki bir tenkidi \·ar
dır. 

M ÜMZ.kerelere cumartesi 
devam edilecek 

Prag, 5 a.a. - Lord Runsiman' n 
katibi, şu tebliği neşretmiştir : Lord 
Runsiman ile refikası, bugün öyle ye
meğini B. Beneş ve refikaaiyle birlik
te yemişlerdir. Lord Runsiman'ın 
mesai arkadarşları ile südet almanla
rın ntümessillcri arasında dün akşam 
yapılmış olan müzakerelere cümartesi 
günU devam edilecektir. 

Südetlerin Rei•i Henlayn 

Prag, 5 a.a. - Bu sabah Mazarik is
lasyonunda südet mebuslardan Ay
holç'le bir çek arasında bir hadise vu
kua gelmiştir. Bu iki şahıs, tokat to
kata gelmişlerdir. Zabıtll3>'a müracaat 

'Sonıı 5. iacJ sarf ada) 

yapb 
Almanya ile ticaret 

.anlaşmamızın esasları 
B. ~akir Kesebir'in verdiği izahlar 

Yeni anlaşma 
senesine kadar 

31 ağustos 1939 
merl olacaktır 

Ankara, 5 a.a. - lktıaat Vekili B. Şakir Kesebir Anadolu ajan
sına aşağıdaki beya·natta bulunmuştur: 
"- Beri in' de üç ha.fta kadar devam eden müzakerelerden son

ra Alman hükümeti ile 25. 7. 1938 tarihinde bir ticaret anlaşması, 
bir kliring anlaşması ve Avusturya'nm Almanya ile birleşmesin· 
den sonra hasıl olan ticari mübadelat vaziyetini ve müstakbel 
mübadelitı tanzim eden bir protokol imzala·nmıştır. 

Anlaşmanın esasları 
Ticaret anlaşmasının esaslan ber

veçhiatidir: 
Almanya'daki mevcut blokajımızın 

eritilmesi ve yeni alacakların tera
küm etmemesi gayesiyle geçen sene 
30 ağustosta Berlin'dc imza edilmiş 

olan ticaret anlaşması ile Almanya'ya 
ihraç edilecek olan belli başlı ihraç 
maddelerimiz için konmuş olan kon
tenjanlar kaldırılmıştır. İçinde bulun
duğumuz anlaşma devresi zarfında 
sözü geçen blokajın tamamen erimiş 

bulunması ve halen Almanya'ya karşı 
borçlu vaziyete girmiş bulunmamız 
(bu borcumuz 23.7.1938 tarihinde 
6.215.500 lira idi) bizi Almanya'ya it
hal edilecek olan maddelerimiz için 
kontenjanlar tesbit etmek lüzumun· 
dan fariğ kılmıştır. 

l' epyeni bir hüküm 
Önümüzdeki anl8fJD2L devresi ve ih· 

racat mevsimi zarfında tUccarımızıu, 
Almanya'ya mal ithal etmek hususun 

(Sonu S. inci sayfada) lktısat Vekili B. Şakir Kesebir 

İtalya' da 

Hükümet ırk saflığını 
muhafazaya çalışacak 
Yahudileri ayırt etmek 

diye bir 
onlara eza 

tasrih yapılıyor etmek değildir 

. Ro~a!.s a.~. -. - Enformaayon diplomatikua' da çıkan bir not, fa
şıst hukumetının ltalyan ırkı meselesi ile yahudi meselesinde 
mi düşüncesini bildirmektedir. res-

Bizzat B. Musolini'nin üslubu se • r----------------
zilen bu not, ırk müdafaası meselesi
nin faşizm tarafından daha 1919 da va
zedilmiş bulunduğunu hatırlatmakta
dır. İtalyan sömürgelerinin in°kişafın
dan sonra mesele, daha ziyade müsta
cel bir mahiyet almıçtır ve hükümet 
ırk safhlığmın muhafazasına bütün 
dikkatini sarfedecektir. Not bilahara, 
hükümctin yahudiler hakkında hare
ketini daha evel bildirdiğini ve ayırt 
etmek aleyhte hareket demek olmadı
ğından, bu hususta her hangi bir eza 
planı mevcut bulunmadığını hatırlat
maktadır. Yahudilerin nisbeti ltalya'
da binde bir olduğundan, aynı nisbe
tin devlet hJyatmın heyeti umumiye
sinde de gözetilmesi doğrudur. Not, 
her halde yahudilerin ırkcılıktan şi
kayetçi olmıyacaklarını, zira daima 
ve her yerde yahudilerin aynı ırkçı
lığın aman vermez ve bir bakımdan 
takdire şayan bulunduklarını kaydey
lemektedir. Bu ıebeplerden dolayı, 
ırkçılığın İtalya'da tatbiki zamanı 
gelmiştir ve bütün rejim organları, bu 
tatbike nezaret edeceklerdir. Not, ni
hayet, İtalya'da yahudiler için husu
si bir nüfus sayımı yapılacağını da 
bildirmektedir. 

Bulgaristan ve 

Balkan Anlantı 

B. Metaksas 
Dr. Aras'ı 

tebrik ediyor 
Ankara, 5 a.a. - Elen Başvekili B. 

Metaksas, Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras'a aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

Ekselans B. Aras. Hariciye vekili -
Ankara 

Ekselansınızın Balkan antantı ile 
Bulgaristan arasındaki paktın imzası
nı bildiren telgrafıma verdiği cevapla 
hakkımdaki nazik sözlerinden dolayı 
samimi surette teşekkür ederim. Aynı 
zamanda Balkanlar için bu derece me-

Gazetelerin yazdıkları sut bu hadisede şahsi rolünilzdcn do-
Roma, 5 a.a. - Irkçılık meselesi, layı şahsen ıizi tebrik etmek isterim. 

bugün bütün Roma gazetelerinin ilk Daha ilk dakikadanberi bu politika
sayfalarında baştan başa yer işgal et- nın büyük muhyi ve müşevviklerin
mcktedir. Gazeteler, Enformasyon 1 den biri olan ve buna iman eden Ekse• 
~iplomatikua'nın notunu tebarüz et- lansınız, kıymetli uzlaştırıcılığı ile bu 
tır~r~k neşreylemekt~ ve başmakale-

1 
ryolitikayı filiyat yoluna koymuştur. 

lerı_nı de bu notu tefsıre hnreylemel En derin dostluk hissiyatımı bildi· 
tedır. . i ri.nı. 
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Vuzuha dair 
~ ransız dili ve edebiyatı vuzuhuyle meşhurdur ve bu şöhret birçok 

tenkıt ve hücum1arı davet etmiştir. Julien Benda son makalelerinden 
birinde, haksız addettiği bu neviden tenkitlere cevap vererek vuzuhun 
~üdafaasmı yapıyor ve "fransızlar o vuzuhlariyle her şeyi basitleşti-
rırler,. iddiasını çürütmiye çalışıyor. · 

. Hakikaten vuzuh_. edebiyatın ço~ münakaşa edilmiş bir meseiesi
dır. Vuzuhu, her şeyı yalnız mantık süzgeçinden geçirdiği için derin]e
re nüfuz edemiyen ve tek cepheli kalan sathi bir zekanın mahsulü ad
dedenler az değildir. Bunlann iddialarına göre tabiatte ve insanın di
mağında vuzuh yoktur. Bu itibarla vuzuh insan ı tam olarak ifade et
miye kafi gelmez. 

Bu iddiada bir hakikat gösterişi yok deği1dir. Gerçekten vuzuhun 
arttığı nisbette bir metnin daha geniş kütlelere hitap ettiği v: bu itibar
la da basitleştiği ileri sürülebilir. Fakat bu zahiri görünüşe a1danıp hük
mümüzü teşmil edersek yanılmamız çok muhtemeldir. 

Az kültürlü bir insan için bilmece kadar muğlak görünen bir met
nin son derece vuzuhlu olması pek mümkündür. Bunun gibi, her muğ
lak metin de mutlaka bir derinliğin, nüfuz kuvetinin mahsulü addedil
memelidir. Müphemlik, haddizatinde pek basit olan fikirleri derleyip 
intizam dairesinde arzetmesini bilmiyen karışık bir dimağın eseri de o
labilir. Vuzuhu sathllik addedenlerin tenkitlerine maruz kalmamak için 
k~st7n fikirl~nn~ ~ir _iph~ süsü vermiye çalışanlar da yok değildir. Ta
bıı bır ruh haletının ıfadcsı olmıyan bu neviden sahte iphamlarm esere 
bir derinlik iltıve edemiyeceğini ise söylemiye hacet yoktur. 

Gerçi vuzuhta, ırki. t~~peraman farklarının da tesiri vardır. Rüya
nın, şuuraltının, metafızıgın tahakkümüne taban daha maruz bulunan 
cermenin iphamı yanında, her şeyi pürüzlerinden ayıklıyan, maddeci 
ve mantıkçı fransızın vuzuhu iki ırk arasında psişik bir farkın ifadesi 
olsa bile, bir kültür veya seviye üstünlüğüne delil teşkil edemez. 

Biz, mi1li karakt:rimiz itibariyle, vuzuha çok meyyal bir mil1etiz. 
Fransız ve :us ed:bıyat~arının aramızda alman edebiyatına nazaran 
çok fazla ragbet gormesı de bunun bir delili addedilmelidir. 

Muallimlerin 
Edirne ziyareti 

Edirne, 5 a.a. - Üç günden beri 
Trakya'yı gezmekte olan Çanakkale 
muallimleri dün Edirne'ye geldiler 
ve hararetle karşılandılar. 

İstanbul muallimlerınden mürek
kep 130 kişilik diğer bir misafir kafi
lesi de şehrimize gelmiş bulunmakta
dır. Batta General Kazım Dirik oldu
ğu halde bUytik bir kalabalık ve Edir. 
ne muallimleri İstanbul muallimlerini 
istasyonda karşıladılar. Burada dört 
gün kalacak olan misafirlerimiz şeh
rimizin görülecek yerlerini gezecek
ler ve yarın gece de Meriç gazinosun
da, ziraat bahçesinde fereflerine bir 
kır ziyafeti verilecek, eğlenceler ya
pılacaktır. 

"Hamidiye,, Giresun' da 
Giresun, 5 a.a. - Hamidiye mektep 

gemimiz dün saat 17.30 da limanımıza 
gelmiştir. 

Acıklı bir ölüm 
İstanbul, 5 a.a. - Etibank idare 

meclisi reisi ve Ajansımız idare mec

lisinin değerli azası B. Hamit Ese

niş'in valdesi uzun süren bir hastalık

tan sonra dün hakkın rahmetine ka

vuşmuştur. 

Merhumenin cenazesi bu sabah, ü
zeri çelenklerle örtülü olduğu halde 

Taksim'deki evinden kaldırılmıştır. 

Cenazeyi yirmiden fazla çelengin tah
mil edildiği arabalar ve otomobiller 

takip ediyordu. Cenaze namazı Baya
zıt camiinde kilınmış ve n§.ş Edirne. 
kapı şehitliğine defnedilmiştir. 

Cenazede Denizbank, Etibank, İş 
bankası ve şehrimizdeki bilfunum ma
lı ve iktısadi müesseseler direktörleri 
ve erkSnı ve aile dostları ile büyük 
bir kalabalık hazır bulunmuştur. 

-. YqarNABl 

76 kaçakçı yakalandı 
Geçen bir hafta içınde gümrük mu

hafaza teşkilatı, 76 kaçakçı, 317 kilo 
gümrük kaçağı, 209 kilo inhisar kaça
ğı, 2092 defter sigara kağıdı, 6 silah, 
63 mermi, 58 altın lira, 19 gümüş me. 
cidiye, 222 türk lirası ile 10 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. (a.a.) 

Adliyede tayinler 
80 lira maaşlı İstanbul kadastro ha

kimliğine Mersin hukuk hakimi BB. 
Kemal Kovacı, 70 lira maaşlı Diyarba
kır ceza hakimliğine Konya müddei 
umumisi Sabri Yoldaı, 35 lira maaşlı 
Konya miıddei umuıni muavinliğine 

Behisni hakimi Ahmet Efeoğlu, 35 li
ra maaşlı Ankara müddei umqmi mua
vinliğine Eskişehir sorgu hakimi Meh
met Ali Akhan, 35 lira maaşlı Eskiıe
hir sorgu hakimliğine de Kastamonu 
sorgu h!kimi Hikmet Murtoğlu tayin 
edilmişlerdir. 

Ncvyork sergisine gideceklere 
750 liralık döviz müsaadesi 

verilecek 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Verilen 
haberlere göre Nevyork sergisine iş
tirak edeceklere Maliye Vekaleti tara
fından 750 liralık döviz müsaadesi ve
rilecektir. 

İki orman mühendisi vekalet 
emrine alındı 

Orman umum müdürlüğü orman 
işlerindeki yolsuzluklara kartı esaslı 
bir mücadele açmıştır. Bu cümleden 
olarak Kütahya orman mühendisi Ce
mal Civelek ve orman mühendis mua
vini Cemil Coşkır, fazla nakliyata se -
bebiyet verdiklerinden ve yanlış ev -
rak tanzim ettiklerinden dolayı Veka
let emrine alınmışlardır. 

ULUS 6 - 8 - 1938 

Giresun'daki (" .................................... ) Mekteplerde talebe kayıt 
ihracatçılar i 15 inci yd i kabul ve imtihan günleri 
toplanhsı '!!~.~~!!~.~~~ 

den : 

Fındık tipleri için 

kararlar alındı 
Giresun, 5 a.a. - Ekonomi .Bakanlı

ğı lç ticaret umum müdürü Mümtaz 
Rek'in başkanlığında Karadeniz fın
dık ihracatçılarının burada yapmakta 
oldukları toplantılar bitmiştir. Bu 
toplantılarda alınan kararların başın

da iç ve kabuklu fındıklarımız için 
yeni ve daha mütecanis tipler ihdası 
hususu gelmektedir. Tatbik edilen ni
zamnameye göre mevcut olan tiplerin, 
tecanüsü bakımından yabancı piyasa. 
lardaki alıcılarımızı tamamen tatmin 
etmekte olmasına binaen bunlara ila
veten yeniden beş tip daha tesbit edil-

' . mı§tır. 

lJiger taraftan Karadeniz'in muhte
lif mıntaka mahsulleri arasında kali
tece esaslı farklar bulunduğu nazarı 
dikkate alınarak fındıklarımız kalite 
itibariyle de dört sınıfa ayrılmıştr. 

Bu suretle yabancı müşterilerimız ka
lite ve tecanüs hususundaki dilekleri 
tahakkuk etmiş olacak ve bu keyfiyet 
ihracatçılarımıza da daha ileri bir tip
leşmenin biltün faydalarını temin ede
cektir. 

Kabuklu fındıklar içinde mevcut 
tipler ıslah edilmiştir . .Fındıklarımız. 
da bulunmaması lazım gelen özürlü 
taneler esaslı bir tasnife tabi tutul
muş, ancak üzerinde mutabakat hasıl 
olmadığından bu hususta alıcı piyasa
larda yeniden bir anket açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Yarınki yüzme teşvik 
müsabaka~arı 

7.8.1938 pazar günü saat ı-t de Kara. 
deniz havuzunda son yüzme teşvik 
müsabakaları yapılacaktır. Müsabaka 
programı aşağıya yazılmıştır. Hakem
ler: Karar hakemi Ajan, diğer hakem
ler Yekta Hülagu, Ziya Ozan. 

1- 100 M. serbest, 2- 100 M. sırtüstü, 
3- 200 M. kurbağalama, 4- 200 M. ıter
best, 5. 50 M. serbest (küçüklere), 6-
400 M. aerbest, 7- 4x200 bayrak yarışı 
serbest, 8- A tlamalar: a) İleri ç ıkıp 
geri devrilerek atlama, koşarak; b) 
Bir perendeli ters atlama durarak; c) 
Önden bükmeli yarım burgu koşarak, 
9- 1500 metre serbest. 

Felaketzedelere 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü hatırası olarak bir tarafın· 

• da Büyük Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını tesbit eden 
tosun 10 una kadar Cumhuriyet • 

yazı bulunmak üzere Partimiz-
ce bir madalya yaptırılacaktır. 

nq zıwı~ıı5v •uızıwı.ıvp!ıuvuvs 
zırlıyacakları nümuneleri ağus
Halk Partisi Genel Sekreterliği· 
ne göndermeleri rica olunur. 

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

Kaza yapan bir vatman 

tevkif edildi 
Birkaç gün evel 1stanbul'da Şişli'de 

14 yaşında bir kızcağızın tramvay al -
tında kalarak öldüğiınu haber vermiş -
tik. Bu feci vaka hakkında yapılan 
tahkikata göre, kaza vatman Hakkı'
nın dikkatsizlık ve tedbirsizligi yiı

ziın<len olmuştur. Olen zaval11 kızca -
ğız, Miınever, tramvayla ber .. ber 10,!> 
metre siırüklenmiştir. Vatman Hakkı, 
kazayı yaptığı gün henüz altı günlük 
vatmandı. Vakada, tecrübesiğlığ i ve 
acemilig de amil olmuştur. 

Hakkı, agır ceza mahkemesinde e -
velki gun yapılan uuruşma sonunda 
tevkif edilmıştir. 

Sanat mektebi muallim 
ımıfma alınacak talebe 

Sanat okullarının muhtelif sanat 
zümrelerinden mezun oianıar arasın -
dan sanat mektepkri yatıh muallim 
sınıflarına alınacaklar için musabaka 
imtihanı açılmıştır. İmtihanda muvaf
fak olanlar Kültür Bakanlğınca tesbit 
olunacaktr. 

Dün Etlik'tc bir baraka yandı 

Etlik bağlarında eskişehirli İamail'in 
barakasından dün saat 18 de yangın 

çıkmıttır. İtfaiye derhal vaka yerine 
giderek yangını söndürmü!itür, Yal -
nız, yangının çıktıği yer bağlik olduğu 
için, itfaiye makineleri barakann ya -
nına kadar girememiş ve yangın, ba -
rakanın üzerine toprak atılmak sure
tiyle söndürülmü§tilr. 

Ankara yatılı okullarına 
alınacak parasız talebe 

Ankara valiliği, vilayet dahilindeki 

yatılı ilk okullara bu yıl da bir mile -
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ tar parasız talebe alacaktır. Vilayet, 

UMUM? MERKEZİNDEN 

yardım devam ediyor 

Yer sarsıntısından fellkete uğrıyan va
tan~aılarımıza yarcı:ım olmak üzere aşafı
da ısım ve adreslerı yazılı zevat ve mües
sesat ta.rafından hizalarında yazılı paralar 
ve:ı:nemı:ı:e yatırılmıştır. Bu hayır sever ze
vat ve mıiessesata ıerek fellketzedeler ve 
gerek cemiyetimiz namına teşekkürlerimi
zi sunarız. 

Lira Kr. 

2525 25 Almanya'da Essen'de Friedr 
Krupp A-G. 5000 Mark mukabili 

26 00 Şıtak belediyesinden 
9 00 Şıtak Belediyesinden 
3 00 Çarşamba Üskütü köyü okulu 

talebelerinden 
500 00 Tavıanlı Kızılay şubesinden 
134 20 Çine 
19 36 Cihanbeyli 

3216 81 
352277 81 

355494 20 

yatılı talebelik için müracaat edecek
lerin fakir olduğuna dair mazbata al-

malarını, sağlık raporu ile talebenin 
bulunmakta olduğu mektepten müşa -

hede raporu almalarını şart koşmakta
dır. Parasız yatılı talebelik için müra
caatlar başlanuştı~. Alınacak talebeler 
eylfıl ayında belli olacaktır .. 

İç Uakanlık levazım 

nıüdiirliiğii 

İç Bakanlıkta yeni teşkil olunan 
levazım müdürlüğüne Vezirköprü kay

makamı B. İhsan Göril tayin edilmiş

tir. 

Kültür Bakanlığı, 1938 - 1939 ders yılı talebe kayıt, kabul 
ve imtihan günleriyle mekteplerin açılma günlerini teshil etmiş
tir. Bu ders yılında talebe kaydına 22 ağustos pazartesi günü baş
lanacak ve kayıtlar 20 eylul salı gününe kadar devam edecektir. 
Derslere ise 3 birinciteşrin pazartesi günü başlanacakbr. 

Orta mektep, lise ve öğretmen ı 
okullarında engel, bütünleme, ol
gunluk ve mezuniyet imtihanları 
eylUlün 21 inci çartamba günü
ne kadar yapılacaktır. 

Lise fen kolu olgı.)nluk imtihanla. 
rından matematik, fizik, kimya, tabii 
bilgiler ve edebiyat kolu olgunluk 
imtihanlarından edebiyat ve tarih -
coğrafya gruplarının yazılı olgunluk 
sualleri ile her iki kolun türkçe kom
pozisyon sualleri Ekonomi bakanlı

ğınca gönderilecek, filozofi ve sosyo
loji sualleri komisyonlarca tertib olu. 
nacaktır. 

Eylül devresi yazılı olgunluk imti
hanları şu günlerde yapılacaktır. 9 
eylül cuma günü fen ve edebiyat kol
larının türkçe kompozisyonu, 12 eylül 
pazartesi günü fen kolunun tabii bil
giler, edebiyat kolunun tarih coğraf
ya, 14 eylül çarşamba günü fen kolu. 
nun matematik, edebiyat kolunun fi
lozofi ve sosyoloji, 17 eylül cumartesi 
günü fen kolunun fizik - kimya, ede
biyat kolunun edebiyat imtihanları. 

Lise ve orta mektepler talimatna
mesine göre lise mezuniyet imtihan. 
)arına girenlerin matematik, tarih -
coğrafya ve tabii bilgiler imtihanları 
yazılı olarak yapılacak ve sualleri ko
misyonlarca tertip olunacaktır. Me
zuniyet imtihanları, olgunluk imti
hanları müddeti içinde komisyonlar
ca tesbit olunan günlerde yapılacak
tır. Orta okul mezuniyet imtihanları. 
na girenlerin türkçe, tarih - coğrafya 
ve matematik mezuniyet imtihanları 
yazılı olarak yapılacak ve sualler im
tihan komisyonlarınca tertip edile
cektir. 

Orta mekteplerle liselerin birinci 
devre birinci, ikinci, üçüncü sınıfları
nın orta mektep bitirme imtihanların
da engele ve bütünlemeye kalanlarla 
lise ve orta okul talimatnamesine gö. 
re orta mektep mezuniyet imtihanla
rına girenlerin imtihanlarına 1 eylül 
perşembe günü başlanacak, 8 eylUle ka
dar devam edecektir. Orta mekteple
rin birinci ve ikinci arnıflarrnda en
gelli ve bütünleme imtihanlarına 7 ey. 
lülde başlanılacak ve 17 eylüle kadar 
bitirilmiş olacaktır. 

Liselerin ikinci devre birinci ve i
kinci sınıflarının engel ve bütünleme 
imtihanları da 7 eylülde başhyacak ve 
17 eylülde bitecektir. 

Liselerin son sınıflarının bitirme 
imtihanlarında engele ve bütünleme. 
ye kalanların imtihanları 1 eylülde 
başlıyacak ve 8 eylüle kadar devam e
decektir. Lise son sınıfların olgunluk 
imtihanlariyle lise mezuniyet imti
hanlarına girenlerin imtihanlarına 9 
eylülde başlanacak ve 19 eylüle kadar 
devam edecektir. llk muallim mektep
lerin in meslek sınıflarının engel ve 
bütünleme imtihanları 7 eylülde baş
lıyacak ve 19 eylülde imtihanlar bit
mit olacaktır. 

Evelce yazdığımız gibi lise ve orta 
okullara alınacak parasız yatılı t~le
benin müsabaka imtihanları 1 leylül 
cumartesi günü başhyacak ve imtihan
lar 3 eylülde sona erecektir. 

• 
Doçentlik imtihanı 

İstanbul üniversitesinin muhtelif 
fakültelerinde 12 doçentlik mUnhal
dir. Bu münhallc.r için yapılacak imti
han teşrinievel içinde başlıyacaktır. 

İstanbul' da 
belediyenin 

faaliyeti 
Alôkadarlar ve vali 

bir toplantı yaptılar 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün 

belediycae, şehir meclisinde valınin 
başkanlığında belediye şube müdürle
riyle sıhat işleri müdürü, kaymakam
lar, nahiye müdürleri ve nafıa başmü
hendisinin de iştirakiyle bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda, 1stanbul'da 
yapılacak çocuk bahçeleri ve parkla -
rı hakkında görüşülmüştür. 

Bu münasebetle söz alan vali B. 
Muhittin Ü&tundağ, çocuk meselesi
nin ehemiyetinden bahsettikten sonra 
İstanbul'da 10 - 12 yıl içinde şehrin 
umumi ihtiyacının yüzde 85 ine teka
bül eden 16CJ mektep açıldığını söyle -
miş, şehrin çocuk bahçelerine, kütüpa
nelerine olan ihtiyacını anlatmış, top
lantıya iştirak edenlerden, muhitle
rinde çocuk bahçeleri ve kütüpaneleri 
tesisine elverişli boş sahalarla mctrfık 
bina ve medreselerin tesbitini istemiş 
ve çocuklar için muhtelif semtlerde 
hamam açılacağını söylemiştir. 

Vali bundan sonra halkın eğlence 

ihtiyacının geniş bir surette temini i -
çin müsait meydanlardan istifade e
dilmesini tavsiye etmiş, şehrin temiz
lik mücadelesinde kaymakam ve em -
niyet amirlerinden daha geniş mesai 
istemiş ve bazı belediye emirlerinin 
tatbikine karşı gösterilt:n müsamaha -
dan §ikayet etmiştir. 

B. Muhittin Üstündağ toplantıda 
bulunanlara, belediyenin ağaç dikme 
ve su işlerine yardımlarını istedikten 
sonra önümüzdeki on beş yıl içinde 

hrin ım YCU' tl tının, s arın ı tabına 

sarfedileceğini ve ıebeke tamauiliiiır 
tamamlanmaz suyun metre mikabmın 
7,5 kuruşa düşürüleceğini şöylcmiş
tir. 

İstanbul festivali 
devam ediyor 

İstanbul, 5 (Telefonla) - Festival 

devam etmektedir. Bu akşam Taksim 
bahçesinde, İstanbul §ehir tiyatrosu 

sanatkarları "Sözün kısası" piyesini 

temsil edeceklerdir. Yarın akşam Bey

koz'daı Abraham pap korusunda biı: 

kır balosu verilecektir. 

Scylaplar Bayındtrlık 
Hakanlığıııa da bildirilecek 
Bayındırlık Bakanlığı valiliklere 

bir tamim göndererek yağmur, kasır -

ga veya herhangi tabii bir hadise neti

cesinde husule gelen tahrip ve zarar

ların Bayındırlık Bakanlığına da bil -
dirilmesinin usul ittihazını istemi§tir. 

Anadolu ajansı, muhterem idare uz
vu bulunan Hamit Eseniş ve ailesini 
mateme garkeden bu büyük kayıptan 
dolayı en derin ve samimi teessürleri 
ni izhar ve aile erkanına taziyetlerini 
iblağ eder. 
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Kuzguncuk'ta bir terşilı 
ha"·uzu yapılıyor 

HAV A 
~,~;lf~ 
~10 .. -- . ~ff~~ 
ltıc'\' ~ 

Hava umumiyetle bulutlu ge(li 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

bulutlu geçmiş, rüzg§.r şarktan sani. 
yede 3 metre kadar hızla esmiştir. 
Dün en düşük ısı 15, en yüksek ısı da 
gölgede 31 derece olarak kaydedilmiş
tir. Dün yurdun Trakya mıntakasiyle 
Karadeniz sahillerinde bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Ege mıntakasında a
çık, diğer mrntakalarda ise umumiyet
le bulutlu geçmiştir. Son 24 saat için
de yağan yağmurların karemetreye 
bıraktığı su miktarı Trabzon'da 27, 
Erzurum'da 10, Bucak'ta, 9, Erzincan 
ve Kars'ta 7, Kastamonu ve Ankara'da 
1 kilogramdır. Dün, en yüksek ısı 1s
lihiyede 34, lzmir, Antalya, Diyarba
kır ve Siirt'te 35, Adana'da 36 derece
dir. 

Kuıe kağıdı 
Kuşe denilen parlak kağıttan 

bilmem lıoşlanır mısınız? Benim 
sinirime dokunur. Hiç dayanıklı 
olmıyan, üzerine su damlayınca bo
zulan, parlaklığiyle gözleri yoran 
bu kağıtta, kendini beğenmiş kibir
li insanların hali vardır. 

Kuşe kağıt, bir zamanlar lükse 
alametti. Lüks arıyan bütün kitap
lar ve mecmualar bu kağıt üzerine 
basılırdı. Fakat yavaş yavaş zevk -
lcr değişti, böbürlenmesinden baş -
ka bir meziyeti o/mıyan bu kağıt 
gözden düştü. O kadar ki muhafa
zakarlığın timsali olan ananeperest 
lllustration mecmuası bile, hiç ol-
mazsa metin kısmım mat kağıda 

basmak lüzumunu hissetti. 
Fakat her nedense bu zevk de

ğişikliği bizde hala farkedilmemişe 
benziyor. Gene lüks arıyanlarımız, 
kuşe kağıdrna dört elle sanlıyorlar. 
Zevksiz ve manasız yazrları bir sü
rü masrafa girerek kuşe klğıdrn -
dan bir lüks içinde arzetmek isti -
yenler görülüyor. Fakat bana Jca -
lırsa, bugün artık bu k§ğıt o kadar 
bayide olmuftur lci bir nevi zevk-

sizliğin de ifadesi haline gelmi~tir. 
Lüks arıyanlar için mat kiğıdın 

derece derece yükselerek inanrl -
mıyacak bir fiat seviyesine kadar 
yükselen pahalılarr vardır. 

Aman, bütün masraflarımıza rağ
men zevksizliğimizi haykıran şu 

kuıe klğıt iptilisrndan vazgeçe -
Jim. - Y. N. 
Kıyamet habercileri : 

Var§Ova'da p .!ygamberlik taı· 
lıyan bir takım adamlar yakalan
mıı. Bunlar 25 temmuzda kıya • 
met kopacaiını aöyliyerek halkı 
telaıa dütürmüıler. Uıtelik de kı
yamet kopacağı için halkı vergi -
}erini vermemiye teıvik etmiıler. 

Tuhaf zihniyet! Acaba v.rgi -
!erini venniyen vatandaılar, pa • 
ralarmı kıyamet günü ahrete be -
raberlerinde mi götüreceklerdi? 

Ni~betler : 
Uuk Şark'tan selen rakamlar 

havsalamıza kolay sığar ~yler 
değildir. Mesela aon telgraflar -
dan biri Japonya'da on bin evin 
su altmda kaldığını bildiriyor. He
le Çin'de bir kolera çıkar. Birkaç 
yüz bin kiıiyi götürür, bir tufan 
birkaç milyon kiıiyi su altında bı
rakır, bir açlık çıkar milyonlarca 
adam ölür. 

Ankara'da on evi su bastı diye 
telaıımızdan durulmuyOl". Bir de 
Uzak Şark'ı göz önüne getirelim! 

Rir topal e§ek için de ••• 

Safranbolu'da iki kardeıten mu
hayyer kaydiyle bir etek alan Nezi
re isminde bir kadın eıeğin topal 
olduğunu görünce geri vermek iıte
miı. Fakat Kadir ve Şaban kardet
ler eteii geri almadıktan bqka, ka
cbnı da hayab tehlikeye girinciye ka
dar clövmütler; lradmm kocuı Y• 

titıniı, iki kardeıi bıçaklamıı. 
Şimdi ortada bir topal qek, iki 

yaralı, ölüm halinde bir kadın, cür
münün heaabını vermek Üzere tev
kifanede bekliyen zavallı bir koca 
var. · 

Mühim havadis ! 

Coni V ayımüller'i bilirıiniz, de
iil mi? Öteki iuni ile analım: Tar
zan. Tarzan, meıhur ıinema aktriıi 
Lüpe Velez'in kocasıdır. Bahtiyar 
kadın, yahut bahtiyar erkek ! ... 

Bu bahtiyarlar bofAnmak üzere İ· 
mitler. 

Fakat, boıanmamalan da muhte
melmiı. Çünkü ıimdiye kadar bq 
defa ayrılmaya kalkıımıılar. Ancak. 
bu sefer, Lüpe Velez, boıanma iati
daaını katiyen geri almıyacakmıı. 

Mühim havadis ! 

Elektrikli bisiklet : 

Holanda'da yeni bir nevi bisik
let icat edilmiı. Bu bisikletlerde kü
çük bir motör bulunmakta ve elek
trik akkümülatörü 80 kilometre 
mesafeyi katetmiye kifayet et
mekteymif. Şimdi Holanda'da beş 
fabrika bu icat üzerine çallJIDıya 

İstanbul 5 (Telefonla) - Belediye. 
Üsküdar ve civarı halkının su ihtiya
cını karşılamak için Kuzguncuk'ta 
bir terşih merkez i yaptıra~ktır. Bu 
mer·kez, 7 - 10 bin metre mikabı suyu 
terşih edebilecektir. • 

B. Belı~ct Uz'un Ankara'da 
yaptığı temaslar 

İzmir belediye reisi B. Behçet Uz 
dün sabahki trenle 1stanbul'dan şch -
rimize gelmiı ve alakadar makam
larla İzmir Fuarı hakkında bazı te
maslarda bulunduktan sonra akpıQı 

treniyle İstanbul'a g!tmiştir. 

Mıı;ır ordu nıiif cttişi gitti 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bir kaç 

gündenberi burada bulunan, Mısır or· 

du müfettişi Aziz Paşa, bu akşamki 

ekspresle Avrupa'ya gitti. 

baılamıı. 

Benzinle işliyen motörler biaik· 
letten pedalı kaıdınnıya muvaf
f a:k olamamıftı. Yeni icat buna 
muvaffak olacak nu der.iniz? 
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iTÜRKİYE BASINI! 1 ................................................... -i 
olonya ve Balhk devletleri 
Avrupa'nın büyük devletleri a

rasında bir harp çıktığı zaman, kü
çük devletler bu harbe karşı nasıl bir 
vaziyt alacaklar? Bitaraf mı kala
caklar? Yoksa onlar da bu harbe iş
tirak edecekler mi ? 

Milletler Cemiyeti paktiylc &iri
şilen taahhüt mcri ve muteber kal
dıkça, böyle bir sual sorulamazdı. 
Milletler Cemiyeti paktı, bir harp 
çıktığı zaman, her devletin tiıkip e -
deccği yolu çizmişti: Muharip iki ta
raftan biri mutlaka mlitecaviz tcliık
iki edilecekti. Ve Milletler Cemiyeti 
paktının on altıncı maddesiyle bü
tün devletler mütecaviz hakkında 
tatbik edilecek sanksiyonlara iştirak 
etmek mecburiyetindeydi. Büyük 
harpten cvelki sistemden başka olan 
böyle bir enternasyonal kurum için
de hukuki mil.nada bitaraflık orta· 
dan kalkmış oluyordu. Bu yeni en· 
ternasyonal düzen içinde Millct~~r 
Cemiyeti paktiyle girişilen taahhut· 
lerin t bikı içın iki de! a fırsat ,çık
mıştı: 1931 senesinde Japonya:ya 
ikarşı. Fakat bı: defo cesaret edıle
medi. ikinci bir defa da 1935 sene· 
6inde ltalya'ya karşı. İtalya hakkın· 
da da ancak iktisadi sanksiyonlar 
tatbik edildi. Bu da bir netice venne· 
yince Milletler Cemiyetinin kurduğu 
sistem zayıfladı. Bundan sonra Mil
letler Cemiyeti paktının ıslahı namı 
altında birçok devletler, on a~.tıncı 
madde ile giriştikleri taahhutten 
!kurtulmak çaresini aramıya başla-dı
lar. Paktın "ıslahı" için girişil~n te • 
şebbüs henüz bir netice vermış de
ğildir. Fakat iki küçük devlet, Bel
çika ve lı;viçre bir tnrafh ~beyanna • 
me ile bu taahhütlerle baglı bulun -
madıklarını ilan etmiş bulunuyorlar. 
Bu diğer devletler için bir çığır aç -
mı;tır. ltalya hakkında sanksiyonla
nn tatbikı bahis mevzuu olduğu za.
man en çok ileri giden Baltık dev
letle~i, geçenlerde Kopenhag'da Y~P 
tıkları içtimada sanksiyonlarla baglı 
olmadıklarını ilfın etmişlerdir. Ko· 
penhng içtimaına iştirak eden dev
letler, Oslo gnıbu devletleridir. Bel
çika Lüksemburg, lsveç, Norveç, 
Finlandiya, Danimarka ve Holanda'
dan ibaret olan bu devletler, birkaç 
sene evci, gümrük tahdidatını kaldı
rarak enternasyonal ticareti genİ§· 
letmek içn aralarında l>ir anlaşma 
yapmışlal"\dı. F'" h i Jıer birj kü-

Macaristan eski 

muhariplerine göre 

Triyanon sulh 

muahedesini 

iptal etmeli! 

Ebre'de şiddetli bir 
harp cereyan ediyor 

Harici e, a ıa 
ve İnhisarlar 

Vekilleri geld.ler 
!stanbul'da bulunmakta olan Hari

ciye Vekili B. Dr. Tevfik Rüştü Aras, 
Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya ve ln
hisarlar Vekili B. Ali Rana Tarhan 
dün sabahki ekispresle Ankara'ya geİ
mişlerdir. 

Radyo Gazetesi 
KURUN'da B. Mehmet Asım Us. 

bu başlıkla yazdığı bir başyazısnda ez
cümle şunları söylcnıektedir : 

"Radyo vasıtasının haber işlerinde 
kullanılması yavaş yavaş gazetecili
liğin yeni bir ihtisas şubesini meyda
na getiriyor. Yazı gazetecili ynnındn 
bir de radyo gazeteciliği başlıyor . 

blr devlet olmak1aoeraber, hep 
bir arada 35 milyon nüfus teşkil et
mektedirler. Ticaretleri de Fransa 
ve Almanya'nın ticaretinden daha 
büyüktür. Bundan ba§ka siyasi mu -
:vazenede nüfus ve ticaretleriyle mü
tenasip olmıyan bir ağırlık ifade et
mektedirler. 

Ticaretin genişletilmesi için gı· 
riştikleri teşebbüs, bir netice ver
memiştir. Fakat Oslo grubu dev
letleri, Kopcnhng şehrinde ynptı~la
rı içtima ile bu nnlapnayı tica.re~ &a· 
hasından politika sahasına ıntıkal 
ettirmiş oluyorlar. Milletler Cemiye
ti için yeni bir darıbe teşkil eden bu 
karara göre, yedi devlet, m~stakb~l 
harpte sanksiyonların tatbıkı vazı: 
fesiyle mükellef olmıyacaklar, yanı 
büyük harpten evelki gibi, bitaraf 
katacaklardır. 

Bu karar üzerine, Polonya Harici
ye Vekili Bek, Oslo'yn gitmiştir. Ma· 
Jumdur ki Polonya, Avrupa'da 
Fransa'nın peyki vaziyetind~ iken 
kollcktif barışın en hararetlı taraf
tarlarından biriydi. 

Fakat 1934 senesinin başlangıcın· 
da Almanya ile anlaştıktan sonra 
Milletler Cemiyeti sisteminin aleyhtarı 
olmuştur. Polonya dört senedenberi, 
Cenevre içtimalarında menfi bir rol oy· 
nanmkla beraber, Milletler Cemiyeti 
paktı ile giriştiği taahhülleı·i resmen 
İlga etmemiştir. Bu defa Polonya'nın 
ötedenberi takip ettiği siyasetine ~
gun olarak yedi küçük devlet tarafın
dan verilen karar Bek'in vazifesini ko-

laylaştınnışhr. Verilen habere göre, 
Polonya da bu karara iştirak edecek
tir. Hatta sanksiyonların tatbiki nok
tasında her devletin serbest kalması 
için Milletler Cemiyetinin gelecek ey
lul içtimaında bütün Baltık devletleri 
namına Polonya bir teklif yapmak ta
savvunındadır. Cünkü unutulmamalı
dır ki Polonya da kendisini bir Baltık 
devleti addetmektedir. Bek'in bu me
sele etrafında görüşmek üzere Nor
Veç'e gittiği zannediliyor. Polonya ha
riciye vekilinin bu seyahati yapmakta
ki ikinci hedef de iktisadidir. Malum· 
dur ki polonyalılar Dançic'in yanında 
Cidinyn namında büyü!. bir liman in-· 
Şa etm;şlerdir. Bek, bu limanla iskan· 
dinavya arasında feribot ile münakale 
ternin etmeğe çalışacaktır. Polonya'ya 
tnuahede ile Dançig'dcn denize mahreç 
temin edilmiş olmakla beraber, bu şe· 
hirin nüfusu alman olduğu için Polon· 
Ya yalnız bu limana bağlı bulunmak 
İstemiyor. Binaenaleyh polonyalılar. 
Cidinya Jim:ın•nın inkiııafına biiviik e
hernivet vermi lcrrlir. G;dinva ile is
kan · vya araamdn bu feribot müna-

Hükümetçi ler frankist hücumunu 
Püskürtüp yeniden ilerlediler. 

Budapeşte, 5 a.a. - Eski macar mu
haripleri milli federasyonu programı
nı neşretmiştir. Federasyon . ~er. şey
den evel Triyanon muahedesının ıpta
lini ve gençliğin bütiın askeri ve sivil 
kabiliyetlerini yüksek ~illi ga~e>:e 
tahsis edebilecek bir şekılde yetıştı

rilmesini istemektedir. 
Diğer cihetten federasyon ziraat sa

hasında ıslahat yapılmasını da iste. 
mekte, fakat bu işin hali hazırda radi
kal bir şekilde halledilmesi imka~ı 
olmadığını da ilave eylemekte.dır. 
Eski muharipler nihayet bazı fabrıka
ların ve bilhassa demir üzerine işli yen 
fabrikaların millileştirilmesini de is
temektedirler. 

İngiliz - Fransız 
Eski muhariplerinin 

Hükümetçi milislerden bir grup 

dostluk tezahürü 
Prais, 5 a.a. - Eski muharipler 

milli konfederasyonu, dün akşam Pa
ris'teki eski İngiliz muhariplcrini bir 
şarap ziyafetine davet etmiştir. Bu 
ziyafet, zafer takında yapılan bir me
rasimden sonra verilmiştir. 

Barselona, 5 a.a. - Cümhuriyetçilerin Albarracin mıntakasın
da T eruel'in garbindeki ileri hareketleri dün tam bir muvaff aki
yetle devam etmiştir. Cümhuriyetçiler, üniversal dağlarının sathı 
mailinde yeniden ilerlemişler ve bilhassa Villar dö Kobo kasaba
sını zaptetmişlerdir. 

--ı ileri hareketlerine devam e-

hal kin l·-n 1 den cümhuriyetçiler, Noguerre'yi 
tehdit etmektedirler. Bu tehdidi 

B. Bone, Fransız ve İngiliz muha
ripleri mümessillerine hitaben bir nu
tuk söyliyerek Fransa ile İngilter a
rasındaki rabıtaların hiç bir zaman 
bugünkii kadar sağlam, bugünkü ka
dar kuvetli olmamış olduğuna işaret 
etmiştir. B. Bone, bilhassa iki milleti 
birbirine bağlıyan dostluğun bir tek 
gayesi, çok kıymetli bir gayesi bu
lunduğunu ve bu gayenin sulhun mu· 
hafazası olduğunu söylemiştir. 

F oş lıatıtanetıi irıgiliz eski 
rnuluıriplcrine ~le D(."ık 

Paris, 5 a.a. - Şimdiye kadar aske
ri madalyasını hamil olanlara tahsis 
edilmiş olan "Foş" hastanesi bundan 
sonra Fransa'da ikamet eden bütün 
eski İngiliz muhariplerine de açı~ bu
lundurulacaktır. 

Yunan 

B. Metaksas' a 
gösterdiği itimat 

Atina, 5 a.a. - Başvekil Metaksas, 
dört ağustos yıldönümü dolayısiyle 
bütün nazırları kabul etmiş ve göster
dikleri yardımdan dolayı kendilerine 
teşekkürle bundan böyle gittikçe da
ha büyük bir şevk ve hızla çalışma tav
siye etmiştir. 
Halkın dün bütün gün süren heye

canlı tezahürlerinden bahseden Baş
vekil, halkın bu suretle gösteıdiği 
bağlılığa ve verdiği reye atfeylediği 

büyük ehemiyeti bilhassa tebarüz et
tirmiştir. 

Metaksm lıiikiimeıinin 
Bu karar üzerine gönderdiği bir te- başardığı i~ler 

şckkür mektubunda B. Ilor-Belişa Belgrat, 5 a.a. - Yugoslav matbua-
ezcümle şunları yazmıştır: . tı Metaksas hükümeti tarafından vü-

"Bu karar, kanaatime göre, mazıde cuda getirilen eserlere bir çok maka
yanyana harbetmiş olanları daim~ b.~r- leler tahsis etmektedir. Gazeteler, 
Jeştiren sıkı bağın bir semboludur. mumaileyhin iki sene içiude Yunanis-
1ngiliz hükümdarlarının Paris ziya- tan'ın kalkınması ve refahı için her 
reti Fransız - İngiliz te~anüd~n? ~-ı sahada sarf ettiği ~emereli gayret!er-
nutulmaz bir şekilde teyıt etmıştır. den bahsetmektedırler. 

Hurda bir tayya re ile Atlas 

Okyanus'unu geçen tayyareci 

Korrigan Nevyork'ta büyük 

bir törenle karşılandı 

Hankeu 
müdafaa 

----, Nevyork, 5 a.a. - Halk, hurda bir .dd ,.,"' 1 tayyare ile Atlas Okyanusunu geçen 
ŞI et e tayyareci Korrigan'a Lindberg'in Ok-• k yanus'u ilk defa geçtikten sonra Pa-ed ı lece ris'ten Nevyork'a dönüşünden beri 

(Başı J. inci sayfada) 
M takanın idaresıne gene-

caklardır. ın edilmiştir. 
ral Çengşen memur - · ok akın-

ç . bac:kumandanlıgı ıle ç y :. 
ın -ı b' klarının şup-

da.1 aHikadar bir zat ırço k • 
tidafasının ço çe 

he ettigi Hankeu m ·varındaki 
tin olacağını ve Şang.hay cı su··recek 

·· bıh uzun muharebelere muşa - · · bı"l· 
' . t verecegını çarpışmalara sebebıye 

dir01iştir. d 
Çin başkuman an· 

görülmemiş derecede heyecanlı ve 
parlak tezahürat yapmıştır. 

Tayyareciyi Nevyork'a getiren 
Manhattan vapurunun yanaştığı iske
leden Korrigan'ın indiği otele kadar 
halkın tezahürleri bir dakika dınme
miştir. 

Korrigan, bu gün de öğle üzeri Nev
york Belediye reisi tarafından resmen 
kabul edilmiştir. Battariden belediye 
dairesine kadar olan yollarda bir mil
yondan fazla kalabalık vardı. Alay, on 

ciddi telakki eden düşman bir 
çok kıtalar mı T eruel'in cenubun
daki cepheden kaldırmıştır. 

Bu kıtalar Üniversal dağlarının e

teklerinde mevzi almaktadırlar. 

Bir tebliğde ezcümle şöyle denil
mektedir: 

"Ebre mıntakasında şiddetli bir mu

harebe cereyan etmektedir. Bu mmta

kada frankistlerin bütün mukabil ta. 

arruzları tardedilmiştir ve Fayon'un 
şimalindcki tepeler zaptedilmiştir. 

Şark cephesinde Guadalaviar mınta

kasında ileri hareketimiz devam et
mektedir. 

Fran 1'·i.<etler in tebliği 

Salamanka, 5 a.a. - "Tebliğ., Ebre 
mıntakasında düşmanın Meskinza"da 
yaptığı taarruzları geri püskürterek 

ilerledik. Taze dağlık mıntakasmda 

ve 'Guadalaviar'da arızalı arazide sak
lanan düşmanın hafif kuvetlerini tar
dettik. 

/lir rapunfo isyi'irı. 1,.;·ıhtı 

Lizbon, 5 a.a. - Diyariyo Lizboa 

gazetesinin Porto'dan öğrendiğine 

göre, Lom adındaki bir Norveç vapu

runun tayfası dün akşam kaptan, Hu
elva'ya hareket için emirler vermekte 

olduğu sırada, isyan etmiştir. İsyan 
eden tayfadan dördü gemide tevkif e
dilmiştir. Lom vapuru, Porto'ya kö. 

mür boşaltmak için gelmişti. 

1 KÜÇÜK D IŞ HA BER LER 1 
XManil, "Filipin" - 20 temmuzda 

denize düşmüş olan Havay Klipper 

tayyaresinin bulunması ümitleri tama

miyle kesilmiştir. Tayyareyi bulmak 

için yapılmakta olan araştırmalar bı
rakılmıştır. 

X Belgrad - P. T. T. nezareti ya

kında Üsküp'te bir radyo istasyonu 

inşa edileceğini bildirmektedir. 

XAntakya, - Şark kıtaatı yüksek 

kumandanı general Kayyo, bir teftiş 
turnesi yapmak üzere buraya gelmiş
tir 

Hankcu, 5 a.a. - dar bir zat, 
lıgı ile çok yakından alak~ . Çin'de
Sovyet - Mançu hadisc:_lerın~n hakkın· 
ki harp üzerine yapacagı .tesır 

1 
ceva

da kendisinden sorulan bır sua e 

beş obt?
1
m
1 
obKilde~ mür~kkeBpti1 vde' ilk?-, XRomn, _ Büyük manevralar, bu 

tomo ı e orrmgan la e e ıyenın . . . . 
· 'kbal k · · ~ b 1 k · sene Tıvolı ıle Avezzan arasındakı ıstı omıtesı aza.,ı u unma ta ı-

ben demiştir ki : . a dınlan-
Vaziyet, daha tamamıyle y a'daki 

mış değildir. Fakat, :Manç~r~ırmak 
kuvetlerin miktarını fazl~ adş çı·n 

.. iın e 
mecburiyeti ve Hank~u. on kuman· 
mukavemetinin şiddeti, Japon. d g-

1
• 

"hım e -
danlığını, harp pliinında mud ktir 
. . bur e ece · şıklıkler yapmıya mec 

di. Korrigan, şiddetli ve sürekli alkış- mıntakada yapılacaktır. 
larla karşılanmış ve bu esnada bütün X Paris, _ Nama muh~rrer 
pencerelerden halkın üzerine telefon 
rehberi yaprakları ile rengarenk kfi· 
ğıtlardan mürekkep kesif bir konfeti 
yağmuru yağmıya başlamıştır . 
Korrigan'ı belediyede Belediye rei

si Laguardia kabul etmiş ve kendisine 
Nevyork şehrinin manevi evliidı un

ecnebi 
eshamın kolaylıkla satılmasına ve dev

redilmesine medar olacak hamiline mu-

harrer sertifikaların Fransa ve ecne

bi piyasalarına idhal edilmesine müte

allik beynelmilel bir bankalar orga
nizmi teşekkül etmek üzeredir. 

Vekillerimiz istasyonda, Maarif 
Vekili Saffet Arıkan, Ankara Valisi 
B. Nevzat Tandogan, Ankara'da bulu
nan saylavJar, kumandanlar, parti. 
hükümet ve vekaletler erkanı tarafın
dan \arşılanmışlardır. 

Maliye J ',,kili "eliyor 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bir müd

dettenberi burada bulunmakta olan 
Maliye vekili B. Fuat Ağralı bu ak
şamki ekisprese bağlanan hususi bir 
vagonla Ankara'ya hareket etmiştir. 

Propaganda 
fı ·sa ar 

(Ba§ı ı. ıncı sayfada) 

dadır. 
Biz, çok eski bir tarihi, yüksek 

bir kültürü olan bir milletiz. Osman
lı saltnnatının &on devirlerinde türk
lerin bu eski tarihi, yüksek kültürü 
bile bile, isliye istiye unutturulmıya 
çalışılmış, milli şuurun mensi kal· 
ması için kabil olan her şey yapıl
mıştır. Fakat Atatürk inkılabı inanıl
mıyacak kadar kısa bir zamanda 
bunların tekrar tezahürünü temin 
etmiştir. On be~ cumhuriyet &enesin
dc meydana getirilen eser §aşılacak 
kadar büyük, hayran olunacak ka • 
dar mükemmeldir. Ölmüş zannedi -
len bir millet dipdiri meydana çık
mış, garp medeniyetinin kurucusu 
olduğu gibi onun bugünkü şekline 
kolayca intıhak edecek kabiliyette 
bulunduğunu da isbat etmiştir: Harf, 
şapka, medeni kılık, din ve dünya 
işlerinin biribirinden ayrılması, me -
deni hukuk, kadının serbestliği ve 
bütün diğer inkılap hareketlerinin 
büyük engellere tesadüf etmeksizin 
teker teker tahakkuk etmiş olması 
türklerde milli ve medeni şuurun ne 
kadar inkişaf ctmi§ olduğuna ayrı 
ayrı birer delildir. 

Ancak, bir milletin kemali yalnız 
içtimai ve aiyaısi muvaffakiyctleriy • 
le ölçülmez. Ekonomik bakımdan da 
cihanda kendimize göre ehemiyetli 
bir mevki edinmiş bulunuyoruz. lh -
raç mallarımız çeşitlidir. Tarihi ve 
tabii servetlerimizin değeri büyük
tür. Türkiye geniş ve i.sayişlidir. 
Her milletle ekonomik münasebetle
re girişebiliriz. 

Şimdi Nevyork sergisine avdet c • 
delim. İnsanlardan çoğunun akılla
rı gözlerindedir. Okumak ve dinle -
mek başka, görmek başkadır. Alt
mış milyon kişinin ziyaret edeceği 
Nevyork sergisinden edeceğimiz is
tifadeleri, Iktısat Vekaletinin pek 
doğru olarak tesbit etmiş bulundu -
ğu gibi, hatırlatalım : 

- Siyasi ve içtimai propagnnda; 
- Tüııkiye'yi yenilikleri ve ahenk-

li çalışmalariyle anlatma; 
- Ticari propaganda; 
- Sermaye bakımından memle-

ketteki istikrarı ifade. 
Bu maksatların İstihsali için sergi

de bir devlet köşesi, bır tarih kısmı, 
bir turizm kısmı, bir ticaret kısmı 
bulunncnktır. Demek ki Ncvyork 
sergisinde birçok manevi faydalar 
temin ettikten başka ihraç malları
mıza yeni yeni müşteriler bulabilir, 
el ve ev aanatlarımızın mahsullerin
den perakende satışa müsait olanla
rını &ergide satabilir ve böylece ehe
miyetlice bir döviz kaynağı tedarik 
etmiş oluruz. Başlamak Üzere oldu -
ğumuz turizm hareketinin geli~ınesi 
imkanları hazırlanır. Yuksek teknik 
ve büyük &ermaye memleketi olan 
Amerika ile sonsuz tabii &ervetlere 
malik olan memleketimiz arasında 
bir iş birligi tesis edebiliriz. 

KP.ndimizi dünyaya tanıtmalıyız. 
Fakat en İyi vasıtaları kullanarak 
tanıtmalıyız. Ncvyork sergi~ bu va
sıtaların en İyilerinden biridir. U
mumi çizgileriyle maddi olan mede· 
niyete mcdeniliğimizin maddi vesi
kalarını göstermek realiteye gore 
hareket etmek ekmektir. 

Nasuhi BAYDAR 

İngiltere' de büyük 

hava manevralara 

Asrmuz sürat asn. Jül Vern'in son 
sistem nakliye vasıtaları ile ancak sek
sen günde yapılabileceğini düşündügü 
dcvrialern seyahati tayyare ile seksen 
saate indirildiği şu sırada İnsanlar 
bazı hadiseleri öğrenmek için alelade 
gazetelerin basılıp dağıtılmasını bek
liyemiyor. Hadiseden sonra nihayet 
iki, üç saat bile beklemek istemiyor. 
Hadiseler daha olurken tıpkı hadisele
rin cereyan ettiği yerdeymiş gibi olup 
biteni bütün tafsilatiyle anlamayı 
nrzu ediyor. insanların bu arzusunu 
şimdi tatmin eden İ&e mikro'dur 

Mikro söz gazeteciliğinin baskı ma
kinesi hizmetini görüyor; radyo ma
kineleri de söz gazetesi oluyor. Her
kes kendi evinde, rahat köşesinde o
turduğu hnlde büyük vakalan, hadise
leri radyodan gelen sesle görüyor, ta
kip ve seyrediyor. 

Bizi bu mülahazaya sevkeden şey 
şudur: Ankara'dn yeni ve mükemmel 
bir radyo istasyonu hazıdanıyor. Ya
kında bu İstasyon işlemiye açılacaktır. 
Şu halde başka memleketlerde yeni 
başhyan radyo gazeteciliğini biz de 
bu vasıta ile kendi memleketimizde 
tatbik edebileceğiz demektir. 

Bilhassa bu ihtiyaç önümiızdeki 
Cümhuriyet bayramında şiddetle his
sedilecektir. ilk t~şrinin yinni doku
zundan itibaren Millet Meclisinin açı
lış gününe kadar Ankara'nın umumi 
hayatını ve hadiselerini radyo ile ve 
bir gazeteci sanatkarlğı ile memleke
tin her tarafına neşrctmckte büyük 
fayda "'ardr. ,, 

lNGlLIZ SiYASETi VE. 
DÜNYA 

SON POSTA'da B. Muhittin Bi~ 
gen her gün sütununda, bu bB§lıkla 
yazdığı makalesinde hülasatan demek
tedir ki ; 

uBir zamanlar Avusturya için söylo
nilmiş olan bir ııözü, lngilterc'ye tat
bik ederek, tazelemek mümkündür : 
"Eğer İngiltere mevcut olmasaydı 9-

nu icat etmek lazım gelirdi.,, 

Avuıturya - Macaristan devletinin. 
zevali Avrupa'yı ne müşkül işlere aok .. 
tul Bunu, yirmi senelik sulh devre

sinde pek gü;ı;el gördük ve tecrübe et
tik. Daha da görülecek pek çok şeyler 

bulunduğuna -eminiz. Fakat, İngiltere 
olmasaydı, Avrupa'da ve dünyada biz 
daha pek .çok şeyler görürdük. Bunda 
da şüphe yoktur ! 

Mesela şu Çekoslovakya meselesini 
ele alalım : 

l ngiltere olmasaydı bu meselenin, 
sükun ve sulh yoliyle, halli çaresi bu

lunamazdı. Bunu halletmek için çek 
nasyonalizmini sustunnak, Almanya'
nın haklı olduğu noktalan kabul et
mek, Fransn'yı bir tnknn tehlikelere 

karşı temin eylemek gibi ancak bir ka
çına işaret cttigimiz bir sürü mesele
leri halletmedikçe, südet almanlannın 
iddialarını yerine getirmek. B. Hitler'
in almanlığa karşı yapmış olduğu 
vadlerin ifasını temin eylemek ve niha
yet bu usul ile meseleyi, hiç olmazsa 
bugünkü şekliyle ortadan kaldınnak 
kabil olmazdı. 

1 ngiltere'nin dünyada oynadığı bu 
mühim rol, bu memleketin siyasi ol

gunluğunun eseridir. Dünyayı dar bir 
kafa ile görüp onu lüzumundan fazla 

sıkmıyan, uzak ve geniş gören gözle
riyle her şeyin 7.aruretlcrini İyi ölçen 

bu olgunluk sayesindedir ki l ngiltere 
dünkü ve bugünkü şevketinin muhafa. 

znsı çaresini bulmuş ve bu suretle dün
ya içinde üzerine bir nazımlık vazifesi 
almıştır. 

vanını vermiştir. 

P 1 a' Korrigan, şerefine verilen öğle ziya-
1 . . d'I k tursa o ony • 

ka esı tcmın e 1 ece 0
.. •• ' ve iskan· fetinden sonra Bruklin belediyesi ta-

dan lskandinavyn'ya korodur . ihracı rafından da kabul edilmiş ve orada da 
. 'd p 1 'ya emır 1 dınavya an o onyn aynı heyecanlı tezahüratla karşılan-

kolaylaşmış olacaktır. Ş ESMER mıştır. 
A. • 

X Paris, - B. Bone Cin'in Paris bü
yük elçisi B. Velling~a"'n Ku'yu kabul 
etmiştir. Elçi, B. Bone ile Uzakşark'
taki siyasi ve askeri vaziyet hakkında 
görüşmüştür. 

Londra, 5 a.a. - Havanın muhalefe
tinden dolayı, biıyük hava manevrala
rına, bugün, dört saat teahhürle ögle
den sonra başlanmıştır. 900 tayyarenin 
iştirak ettigi bu manevralar, pazara 
kadar sürecektir. 

Bu defa Prag'n "Herkesin dostu o
larak ve kimseye dü man olmyarak 
geliyorum,, diye ayak basan Lord 

Runsiman, İşte dünyada bu rolü oynı
yan 1 ngiltere'nin mümessilidir. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki Lord herkesin 
dostudur ve hiç kimsenin düşmanı de
ğildir. Şu kayıt ile ki herkesten evci 
lngilterc'nin dostudur; her şeyden e
vet lngiltcre siyasetinin muvaffakiye
tini düşünecek ve onun İçin çalışacak
tır! Bununla beraberı orada südet ve 
çek ihtiltıfmı halledecek ve İngiltere ile 
Almanya arasındaki anlaşma değilse 
bile uzlaşma hareketini kolnyla'.itıra
caktır. Bu siyaset, lngiltere için, ln
giltere bakımından bir muvaffakiyet 
de olıın, Avrupa'n n tı"lhü bakmından 
da bir muvaffakiyettir.

11 
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Af Fka 'nın müthiş belası 

U yandığonız zaman vakit çok geçmİ§tİ. Sı
cak bütün şiddetiyle üzerimize bastırıyordu. Top -
raklarmda, yanmış otlarında buğular tüten o köyü 
dün terketmi§tik, bugün gne oraya varıyoruz. Bu
raların nasibi ebediyen susuz kalmaktır. Dağ, taş, 
cayır cayır yanıy'lr. Fakat mucize mi nedir. Biraz 
yağmur yağdı. Ka4::1.tm birdenbire yüzü güldü. 
:Yerden bir ye§illiktir fışkırdı. Nerede İse bir iki 
güne kadar her yer ot ve yaprakla dolacak. 

Saçlarimız ıslak. Kılavuzumuzu dikenli, dar bir 
yoldan takip ediyoruz. Fakat öyle bir dar patika 
ki her adımda dönemeç yapıyor, kıvrılıyor. Yerliler 
bu yolu ayaklariyl açmışlar olacak, ayaklarımızın 
altında belleri kırılmış dallar, ezilmiş otlar var. 
Küçük bir çakıla çarparak bel veren dereler gibi, 
bu otlar üzerinde kıvrılan yollar da uf ak bir mani
ada hemen bükülüveriyor. 

Çe - Çe yuvas). 

8 urada yüklerini başlarında taşıyan kadınla
ra rastlıyoruz. Bu kadmlar zenci kadınları

nın en güzelleridir. Üzerler,inde elbise denen şey 
yok, yalnız bazı yerlerinde yapraktan birer futa 
var, işte o kadar. kuru bir yaprak ne kadar yer ka
patacak? Uzun bacakları adaleli, göğüsleri gev -
§ek, 

- işte bir yer altı nehri ! 
Dün burası çamurlu bir çukurdu. Bu sabah şarıl 

tarıl sular akıyor. Gece yağmuru neler yapmış! 

Yüksek otların arasında yuınUJak bir toprak Üze -
rinde yürüyoruz. 

Etrafımızda, ne ses var, ne sada. Hafif bir vızıltı 
duyuldu. Kılavuz: 

- Aman! dedi, Çe - Çe'lerden sakınınız, zira bu
ralar çeçe yuvasıdır. 

Derhal çeçe ile tanıştrk. Çeçe sineklerinden bi
risi kı\vauzun koluna konmuştu: 

- Bakın, dedi, sokmak için hazrrlanıyM. 
Elini ters çevirerek sineği kovdu. Artık çeçeyi 

sık sık görüyoruz. Ne tuhaf değil mi? insan bir ke
re bu sineği görürse, gözünün önünden hiç gitmez, 
onu bir daha unutamaz. Dünyada ne kadar sinek 
varsa hepsinden evel insanın hayaline çeçe denen 
uyku sineği gelir. Nehir yatağını terkettik. Kıla -
TUZumuzun ardından başka yollara saptık. 

Bir köy 
Sol tarafımızda kınnızı topraktan ve sazdan 

çatılar altında çömelmiş on kadar kulübe görünü
yor. Kılavuz yoldan ayrıldı o yüksek otların içiue 
da1dı. 

- Nereye gidiyonız? 
- Durun (:öreceksiniz. 
Kılavuz ilerledi. Ayak izlerinden yılankavi bir 

yol açılmıttı. Bastığı yerde otlar ve çalılar yığılıp 

kalıyordu. 

- işte geldik. 

Nerede olduğumuzu bilmiyoruz ki. Yalnız önü
müzde üzerinde yele gibi dikilmit uzun "ve diken -
li otlariyle birkaç toprak yığını ve dıvar var. 

Kılavuz parmağı ile gösterdi, baktık: Etrafı 
kızıl topraktan yapılmı§ bir oyuk vardı. Burada 
zenciler yağ çıkanrlarmı§. 

- Burasını anladınız değil mi? 
- Evet galiba bir köy olacak. Fakat nicin bu -

rada hiç bir §CY kalmamı§? 
- Buradan çeçe geçmi§ de ondan. 
Afrika'nm bu korkunç uyku hastalığından ne • 

ler çektiğini düşünüyorum. Bereket versin şimdi bu 
menhus illete kar§ı d~htetli bir mücadele başla -
mıştır. 

- Bu ismi bilinmiyen köyde bir gün dehşetli bir uy
ku hastalığı salgını başladı. Bu köyde yüzlerce 
yerli vardı Bereketli pirinç tarlaları darı tarlaları 

köyün etrafında boydan boya uzanıyordu. Fakat 
bir gün bu belalı hastalık afet halinde köyün Üze -
rine çöktü. Neler yapmadılar, bu hastalıktan kur • 
tulmak için ne kadar hurafeleri ve sihirleri varsa 
tecrübe ettiler, siyah tavuklar mı kurban etmedi • 
ler,, kokulu otlar mı yakmadılar, boyunlarına mus
kalar mı takmadılar ... Ne yaptılarsa boşuna gitti. 

Dere kenarlarına ot toplamıya giden kadınlar 

oralardan dönemedi. Erkekler tarlalarda kaldı. 
Çocuklar sinek gibi öldüler. 

Bütün civar köyler bu müthiı hastalığın deh
şetinden korktukları için bu köyle temaslarını kes
tiler. Bir taraftan uyku hastalığı, bir taraftan kıt • 
Irk zavallı köyceğizi kastı kavurdu. Uyuyanlar bir 
daha uykudan kalkamaz oldular .. Civardan sırt -
lanlar cesetlere saldırdılar. Buralardn hüküm sü -
ren ve siklon denen şiddetli fırtına kulübleri sa . 
vurdu. Dağılan eşyaları kim toplasın. İnsan yok. 
Yüzlerce insanla beraber bütün bir köy böylece 
yavaş yavaı söndü. 

·Köyün topraklarına bakıyoruz. Baştan başa 
mezar dolu. Tarlalarında yabani otlar bitmiş, bah
çelerindeki çiçekleri dikenler sarmış ... 

Eğer mücadele edilmese idi, itte Afrika baştan 
baıa bu hale gelecekti. Şimdi de mücadeleye de -
vam ediliyor fakat tehlike hala bertaraf edilmiş 
değildir .• 

Çe -Çe'yle mücadele 

8 ereket versin bu tehlikeli sinekle mücadele
ye girişilmiştir. Sudan'da fildişi sahillerin -

de bu hastalık adım adım takip edilir. 
Doktorlar, yerli sıhiye memurları, ekserisi genç 

v dinç olan bütün bir mücadele organı ç~yi imha 
etmiye çalı§ıyMlar. Bunlar aruında bilhassa Dok
tor Jamo 'O'ardD". Bana yardımcı doktorlardan biri
si bu J amo için: 

- Bu adam, yalnız bir alim değil, misyonerdir 
de. Uyku hastalığı yÜzünden, sekenesiz kalan bü -
tün mıntakalara ekipler çrkannıştır, müthiş bir mü
cadele aç.mı§ ve her yerde muvaffak da olmuştur, 
dedi. 

- Söylediklerine göre Çeçe denen sinek Afri -
kanm hattıüstüva taraflarındaki su boylarında bil
haasa fazla çoğalınnış değil mi? 

- Evet bazıları çeçe sineğinin sıcak mıntakala
rın sulak yerlerinden baıka bir yerde çoğalmadı • 
ğrnı iddia ederler. Fakat Jamo'nun tetkiklrine na
zaran çeçe sineği hendek kenarlarındaki uzun ot -
ların üzerinde ve bütün su boylarında süratle ço -
ğalır. Bunun için yapılacak çare su kenarındaki bü
tün otları mahvetmektir. Bundan baıka uyku has
talığına yakalananları derhal tedavi altma almak 
lazımdır. Bu suretle sirayet ocakları yavaı yava§ 
kurutulur. 

- Fakat bu pek güç bir mesai değil mi? 
- Evet, güç. Fakat uzun senelerin verdiği tec -

rübe ile bu hastalığa karşı bulunan tedavi usulleri 
katiyen şapnamaktadır. Bilhassa Jamo büyiik bir 
fedakarlık yapmış, birçok usuller ve metodlar elde 
etmiştir. Afrika bu beladan tamamen kurtulacak 
mı? Şimdilik bunun için hiç bir teY söylenemez. 
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·Umulduğu kadar 
yakın değildi.r ! 

Eski Cumhur reisi 

Bay Huver, Av

rupa'da yaptığı 

bir tetkik seya

hatinden Ame • 
r.ika'ya dönmÜ§ 

tür. Bay Huver, 

cihan harbi es
nasında büyük 
bir rol oynamış, 
İşgal altındaki 

memleketler i n 

Avrupa buhran ve tehlike has

tahğına müptelôdır. Fakat böy

lece kendi zehirliyor. 

hem kor-Avrupa sevimli 
Korkunç kunçtur. 

takallüsleri göze çarpıyor .. 

iaşesini temin etmek vazifesini Ü· 
zerine almı§tır. Bay Huver 1919 
danberi Avrupa'ya uğramamıştı. 

Avrupa'da devam eden anlapnaz
lıklar, kaygılar ve buhranlar hak
kında Bay Huver'in intıbaları ne 
olabilirdi ? 

Bay Huver Diyor ki : 
Avrupa muharebeden korkuyor, fa

kat muharebeye hazırlanıyor. 

Harp pathyacnk mı? Henüz ha-
yır. 

Harbi istiyenler, buna karar veren
ler için evelce olduğu gibi şimdi 
de bir takım bahaneler vardır. 
Bunlar bu bahanelerden İstifade 
etmiyorlarsa bunun sebebi var
dır. Bu sebebi sezemiyorum. Fa
kat tamir kabul ebnez hadiseyi 
önlemek için bu sebebin - hiç ol
mazsa bir müddet - kafi olduğu
nu tahmin ediyorwn. 

Avrupa, harbe kartı gelmenin çare -
sini daima bulacaktır. Ve onun 
kendini kapıp koyuvereceğini sa
nanlar çok yanılıyorlar. 

Avrupa, zaman ilerledikçe, diğer 
kıtalardan başka bir çehre alıyor. 
Avrupa'nın amerikalıla§hğı söy
lenmitti. Bence bu doğru değildir. 
Harp tehdidi altında bulunduğu 
halde teheyyÜç göstermiyor. 

Avrupa, silahlanma için pek fazla 
- kapital seferber etmiştir. Bundan 

dolayı da ticaret kredisi o nisbet
te müteessir olmuştur. 

A JIRUP A K.ENUI 

J.i.s."':;r,r:J~Ni lEiil RLll'OR : 

Avrupa buhran ve tehlike hastalığı
na müpteladır. Fakat böylece 
keadi kendini zehirliyor. Avrupa
da dik:kate layık ve cihanşümul 
zihniyet sahibi kimselere rastgel -
dim ki buhran korkusu hastalığı
na tutulmuşlardı. 

Avrupa harpten yirmi sene sonra on 
ay sonrakinden az fanteziye ma -
liktir ... 

Avrupa umduğum kadar tekamül et
miş değildir. Halbuki oraya son 
ziyaretimin tarihi 1919 dur. 

ÇOK llAYIRI"'I. l 'AIIUT 

Avrupa çok şeylerle alakalanıyor. 

Çahşmaııı da bundan müteessir o
luyor ve hazan da bundan fazla 

..... o ..... o SJ(? '1lt..7 o &ı:llJIJY 

Anlatan • 
• 

Huver 

Amerika' nın eski 
cumhur • • re ısı 

-... ............. a,sarsuuıa 

kaygılar doğuyor. 
Zannedilir ki Avrupa iki temayül a

rasında, yani lüzumundan fazla 
hızlı giden, ve lüzumundan fazla 
ağır yürüyen milletler arasında 
ne yapacağını taşırmıthr. 

Avrupa önümüzdeki yıllarda : 
1 - Harbi önlemek için, 
2 - Sulh içinde modernleşmek i
çin, 

Çetin bir gayrette bulunmak ihtiya
cındadır. 

l 'ENI ADAMI.AR. 

A vrupa'nm yeni adamları, yeni ve ... 
avrupai fikirleri vardır. Ondaki 
noksan kendinin mah olan mede
niyet eserine devam edebilmek j. 
çin sulhtur, huzurdur. 

Avrupa'nın fevkalade bir hakeme ihti
yacı bulunmak gerektir. Parça
lanmı§, infiaaha uğramı§ olan Av
rupa, tekrar lehimlenmiye çalışı
yorı fakat bu ''lehim'' lerin eko
nomik olmaktan ziıyade emperya
liat hedefleri olduğundan §Üphe 
edilebilir. 

IIEM KORKUNÇ 

Avrupa hem sevimli, hem de kor
kunçtur. Şimdilik henüz sevimli -
dir, fakat korkunç Avrupa'nın 
''tekallüsleri" göze çarpmıya ha§· 
lamı§tır. 

Avrupa güzel alaka uyandırıcıdır, 
fakat çok asabidir ve her vesile 
ile gazaba gelmektedir. Sükunet 
bulması iktıza ederdi. Bunun için 
de anlapnazlrklardan vazgeçme • 
li, bunları unutmalıdır. 
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Ankara: 

Öğle Nt!§riyatı: 1.s.30 Karışık plak 
neşriyatı - 13.50 Plak tiırk musikisi ve 
halk şarkıları - 14.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plak neıri
yatı - ı 9.15 1'iirk musikisi ve halk ş.arkı
lan (Makbule) - 20.00 Saat ayarı ve arap
ça neşriyat - .20.15 Turk musikisi ve halk 
şarkıları (H. Rıza) - 21.00 Plak neşriyatı 
- 21.15 Stiıdyo salon orkestrası: 1 - Bec
ce: Serenata d'Amalfi. 2 - Rubinstein: Bal 
costumc. 3 - Brams: Ungarische Taenze. 
4 - Micheli: Bacial Buio. S - Schubert: 
Drei Mlitbr - Mörsche - 22.00 Ajans ha • 
berleri ve hava :raporu - 22.15 Yarınki 
program ve son. 

İ!öötanhn1 : 

o-ı N . 
g e eşrıyatı: 12.30 Plakta türk mu-

sikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla türk 
musıkisi - 13.15 - 14 Konser: Novotnidcn 
naklen M. Kemal idaresinde orkestra. 1 -
Orkestra: Körnigsmark - Profet operasın
dan - Meyerber. 2 - Orkestra: Faust fante
zi: Guno. 3 - Şarkı: Tenor Bakeas. 4 - Or -
kesten: Hümoresk: Dvorak. 5 - Orkestra: 
Süvit vals. 6 - Şarkı: Bariton Yunka. 7 • 
Orkestra: Çoban kızı. Türk opereti 

Akşam Neşriyatı: 30 H f 'f .. 18. a ı mu • 
zik: Tepebaşı beledıye bahçesinden naklen 
- 19.15 Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı: 
Grenviç rasatanesınden naklen Nihal Asmı 
ve arkadaııları tarafından turk musikisi ve 
halk şarkıları - 20.40 Hava raporu - 20.43 
Ömer Rız Dogrul tarafından arabç .Oy -
lev - 21.00 Saat ayarı: Orkestra: 1 - Fu
cik: Marş. 2 - Kozmak: Le niivi dö Viyen. 
3 - Çaykovski: Nakturü - 21.30 Necmet
tin Rıza ve arkadaşları tarafından turk mu
sikisi ve halk ııarkıları - 22.10 Pliikla muh
telif parçalar - ?2.50 - 23 Son haberler ve 
ertesi glinUn programı saat ayarı: son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 15.35 Lük
senıburg - 19 Berlin - 21 Milano - 21.10 
Beromiinster. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONIK KONSERLER: 12.40 Beromüna
ter - 20 Droytviç - 20.30 Paris Eyfel ku
lesi. Floransa. 

ODA MUSİKİSİ: 18.30 Sarbrük. 
SOLO KONSERLERl: 12 Droytviç -

17.5 Stokholm - 18.10 Münib, Varşova -
18.15 Breslav - 18.40 London - Recyonal 
- 19.15 Bcromiınster. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 11 

Viyana - 19 Munih - 19.10 Frankfurt. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 

15 Münih - 15.20 Hamburı - 18.30 Keza 
- 19 Viyana. 
HAl~.IF MÜZİK: 6.30 Berlin - 8.30 

Breslav, Fraııkfurt, Kolonya - 10.30 Ham
burg - 12 Alman iıaasyonları - H.10 
Frankfurt - 16 K cinigsberg - 18.30 Bero
miınster - 21.15 Monte Ceneri - 21.55 Bu
dapeşte. 

HALK MUSİKİSİ: 14 Stutgart - 19 
Laypzig. 

Bulgaristan Fransa'dan 
375 miyon ödünç adı 
Sof ya, 5 a.a. - Bulgar Telgraf ajan

sı, Maliye nazırının Fransa bankerle
rinden mürekkep bir grupla Bulgaria
tan'a 375 milyon frank kredi asan bir 
mukavelename imzalamış olduğunu 
haber vermektedir. Bu para, on iki 
taksitte ödenecektir. Faizi yüzde beş 
buçuktur. Bu para münhasıran Fran. 
sa'da yapılacak mübayıata tahsis edi.
lecektir. 

Almanya ithalôtl 

azaltacak mı ? 
Budapeşte, 5 a.a. - Alman harici tL 

careti hakkında Berlin'den aldığı bir 
telgrafta yan resmi Pcster Lloyd ga
zetesi dünya iktısadiyatuiın yeni bir 
refahr Almanya'nm imdadına yetiş

mediği taktirde Berlin hükümetinin 
ithalatını mühim miktarda azaltmak 
ve bunları ihracatına intibak ettir
mek mecburiyetinde kalacağını yaz
maktadır. 

tablosu baş piskopos ·kardinalin tetkikine arze
dilince, samanlar Üzerinde can vermekte olan ba
bası veli kırata gülerek bakmakta olan Cessur Fi
lip'in yüzündeki uygunsuz ifadeden dolayı redde -
dildiğini bildiriyordu. Montalan bundan bir şey an
lamamı§tı. Hiddetlenmiftİ, ba§ piskopos • kardina
li mahkemeye vermeyi dü~ünüyordu. Geri gelen 
tabloyu aldı, açtı, küskün bir sükut içinde seyretti, 
ve birdenbire bağırdı: "Cessur Filip'in gülmekten 
katılıyormU§ gibi bir hali var. Sersemlik ettim: O 
na mütemadiyen gülüyormu§ sanılan Şövaliye'nin 

batını koydum. Hayvan!,, 

GOLONC HiKAYE 
.:> 

mişti. Onu arzulamıyordu, onu İstemiş olduğu za -
manlar artık uzakta idi, ve, birkaç günden beri de 
Linyi'den bafkasiyle zevk tasavvur edemiyordu. 
Fakat bu esnada Şövaliye ile baş başa bulunsaydı 
zafını hissedecek, ve onu, tabiatın fevkinde bir kud
reti tatmin edercesin, itaah ile tatmin edecekti. 

Pradel gürledi: , 
- Canım sussanız a 1 
Ve müellif bağırdı : 
- Pradel, dostum, bütün bu kalabalığı dıtarı 

atınız. 

Yorulmadan sahneyi tanzim ediyordu : 
- Truvil, biraz geriye, tamam •.. Şövaliye, ma • 

saya yaklafıyor, kağıtları birer birer alıyor ve !ÖY· 
le diyorsunuz: "Senato kararı .•. Ruzname.... Vila
yetlere telgraflar ... Beyanname ... " anlıyor musunuz 

- .Evet, Üstat ..• "Senato kararı .. Ruzname .. , Vi
]ayetlere telgraflar •.. Beyanname .•. '' 

- Haydi, Mari - Kler, yavrum, bir parça hare
ket! Geçiniz. Tamam, mükemmel. .. Tekrar geçiniz; 
ili, ali; haydi bakalım!.. Ah! sefil, her şeyi yuvar
ladı!... 

Sahne direktörünü çağırdı : ' 
- Romiyyi, sahneyi biraz aydınlatınız, Etraf gö

rünmüyor, Dov il, aziz dostum, orada, suflör deliğinin 
önünde ne yapıyorsunuz? Oradan bir tarafa kımıl
danmıyoraunuz ! iyice kafanıza yerleştiriniz ki siz 
ıeneıral Male•nin lleykeli değil, bizzat general Ma-
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le'siniz, ve piyesim de bal mumundan yapılmı§ çeh
reler kataloğu değil, canlı, heyecanlı bir faciadır 

ki gözlerinizden yatlar akıtır, ve ... 
Sözlerini tamamlıyamadı ve yüzüne mendilini 

tutup uzun uzun hıçkırdı. Sonra haykırdı: 

- Allah kahretsin! Pradel! .. Romiyyi !... Ro
miyyi nerede? Ah! külhani, İşte ... Romiyyi size ben 
sobayı çatı deliğine yaklaştırmanızr söylemiştim. 

Yapmadınız. Ne düıünüyorsunuz, dostum? 

Mühim bir güçlük kar§mnda her §CY durmuş· 

tu. İmparatorluğun mukadderini tayin edecek ka
ğıtları hamil olan Şövaliye tevkifhanenin çatı deli
ğinden kaçacaktı. Sahne oyunu henüz tanzim edi
lememişti: Dekor konulmadan evel yapılamamıfh. 
Ve şimdi de tedbirlerin münasip tekilde alınmamış 
ve deliğin geçilmez bir halde bulunmU§ olduğu 

fark edilmişti. 
Müellif sahneye fırladı. 

- Romiyyi, dostum, soba yerinde değil. Şöva1i

yenin delikten geçmesi nasıl kabil olur? Şu sobayı 
hemen sağa çekiniz. 

Romiyyi: 
- Çekeyim ama o zaman da kapıyı örtmüş ola· 

cağız. 

- Nasıl kapıyı Örtmüş olacağız? 

- Evet, öyle. 
Tiyatro direktörü, sahne direktörü, makineciler 

dekoru gamlı bir dikkatle tetkik ediyor, ve müel -
lif susuyordu. 

Şövaliye : 

. - Merak etmeyiniz, Üstat, dedi. Hiç bir şeyi de
ğiştirmiye lüzum yok: Ben atlarım. 

Ve filvaki, sobanın Üzerine çıktıktan sonra de
liğin kenarını yakalayıp dirsekleriyle kendini yu -
karı çekmiye muvaffak oldu. Bu mümkün görül -
memişti. 

Sahneden, kulislerden ve salondan bir hayran
lık mırıltısı yükseldi: Şövaliye kuveti ve beceriği 

hakkında herkese şaşılacak bir fikir vermitti. 
Müellif bağırdı: 

- Mükemmel! Şövaliye, ekmel, cloatum... Bu 
herif maymun gibi ~evik. Hiç biriniz böyle bir ıey 
yapamazdınız. Bütün roller Floranten rolü gibi ya
pılsaydı piyes çok yiikselirdi. 

Nantöy, locasında, adeta Şövaliye•yi takdir edi
yordu. Bir an ona insandan fazla bir teY, insan ve 
goril gibi görünmÜ§, ve ondan olan korkuau ölçü -
&Üz büY.ümüıtü. F eliai onu sevmiyordu, hiç sevme-

Sahnede, tavandan imparatorluk üslubunda 
bir salon inerken müellif, manevranm gürültüleri 
ve dekor mesnetlerinin dÜ§Üşleri arasında bütün 
aktörleri ve figüranları yanından ayırmıyor ve ay
nı zamanda hepsine nasihatler veriyor, örnekler 
gösteriyordu. 

- Siz, tombul, çörekçi kadın, Madam Ravo, de
mek .ki siz, Şanzelize'de :" Tatlı tatlı yiyiniz! ba -
yanlar, taze çörek!'' diye bağrıldığını hiç işitme -
diniz, ha! Bu, §Arkı gibi söylenir. Bu havayı yarma 
kadar öğreniniz .•. Hey, sen, dümbelekçi, ıu tram -
peteni bana ver. Nasıl çalınır o, göstereyim! Fajet, 
kızım, köşeleri yaldızlı çorapların olmadıktan son• 
ra zaptiye nazD"ınm balosunda işin ne? Hemen ör
me yÜn çoraplar giy ... Bu tiyatroda oynatacağım 

son piyes olacaktll", bu ... Onuncu taburun albayı 

nerede? Sen misin o? Öyle İ&e dostwn, bil ki, asker
lerin domuzlar gibi geçiyor ..• Madam Mari - Kler 
biraz yaklaşmız da size reverans nasıl yapılır, gös
tereyim. 

Müellifin yÜz gözü, yüz ağzı, ve her tarafında 
kolları ve elleri vardı. 

Salonda Romiyyi, buraya dost sıfatiyle gelmiş 

olan ahlaki ilimler akademisinden Mösyö Gomba'
nın elini sıkıyordu. 

- Mösyö Gomba, ne derseniz deyiniz, belki hl
diaeler bakımından pek doğru değildir ama tiyat • 
ro böyledir. (Sonu var) 
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Japonya Sovyetlere 
teklifler yaptı 

(Başı ı. inci sayfada) 
melfuf hartayla müesses- sovyet hu
dudunun ihlal olunmaz mahiyetinin 

h"'kümeti hareket serbesti-çe sovyet u B.. ..k 
1 si~i muhafaza edecektir. B. uyu e -

. h ld anlamıştır ve muhasema-
çı her a e ld· ~· . 

" ·1· . 'n ne lazım ge ıgını sara-tın te1tl l ıçı . . . 
temin edilmesi lazımdır. h 1 h"'kümetine bıldırecektır. 

b ate u . h"k"' t. Japon büyük elçisinin ceva ı Bunun üzerine, Japon u ume ~· 
Japon Büyük elçisi, şu cevabı ver- mahalli makamlara emirler vermek ı. 

nıiştir: çin Khunşung anlaşmasının ve harta-
"- Hudut meselesi i.i'"J:erinde veya ların kopye veyahut da fotoğraflarını 

§u veya bu tarafın mesuliyeti üzerin- alabilecektir. . 
de münakaşayı yenilemek niyetinde Japon büy~k ~lçisi, .b~ _göı üş~e!'ı 
değilim. Zira bu bahiste iki taraf ara. hükümetine bıldıreceğını vade~mıştır. 
sında müşterek bir noktainazar mev- Havas muhabirinin verdiği bır habe
cut değildir. Enternasyonal anlaşma- re göre ihtilafın pek yakında muvak
ların meriyetini kabul ediyorum. Fa- kat bir hal suretine varması muhtemel
kat Çin'den ayrıldıktan sonra Mançu- dir. 
kov'un kendi esasları mevcuttur. Ja- Japonlar teklifleri kabul 

merbut 
ponya, Kluçung anlaşması~ ktedir edilebilir telakki ediyorlar 
hartayı ilk defa olarak gorme . · Tokyo ,5 a.a. _Havas muhabiri bil-
:8u sebepten dolayı hidiseyi böyl~ hır 
harta esası üzerinden halletmek mak~l diriyor. M k b'. ··k elçisi 

· on hu- Japonya'nın os ova u.~u.. _ . -değildir. Bununla beraber, 1ap k b k -lçı 
kümeti, bir anlaşma ve bu ~~~a hak- japonya'nın Mos ova uyu . ~ -
kında mahallinde müsbet goruşmele. sinden gelen ve son raporlar~ ıs~~~at 

, Daha evel Ja- eden salahiyettar mahfiller, dunku Ja. re ba"'lamıya hazırdır. ' ı · b nın 
Y B' rğ· arasında- pon tekliflerine sovyet erın ceva. ı . 

Ponya ile Sovyetler ır 1 1
•• •. · 1 k b 1 edılc-bı 

ki hududun tesbiti için goruşmeler "heyeti umumiyesıy e a u -
1. k ·syonlar teş- lir,, bulunduğunu beyan eylemekte-yapılmış ve muhte ıt omı 

kili hakkında bir anlaşmaya varılmış- dir. 
tı. Eğer yalnız hartalar esas tutulm~ş Moskova miiliikaıı ve japon 
olsaydı, muhtelit komisyonla~ın .bahıs mahfilleri 
nıevzuu edilmemesi lazım gelırdı. Bu- Tokyo, 5 a.a. - B. Litvinof'~n B. 
na intizaren, pratik bakımdan, muha- Şigemitsu'nun tekliflerine vermı~. ol
•ematın nihayete erdirilmesinden. ve duğu cevap, siyasi japon mahfıhnde 
11 temmuzdan evelki statükonun ıade müzakere kapısının kapanmamak.ta ol-
edilmesinden bahsetmek lazımdır. duğu suretinde tefsir edilmekte.dır. Bu 

Liıvinof diyor ki: . . mahafil, görüşmelerin tekrar başlı~a~ 
Hariciye Halk komiseri Lıtvınof cağı mütaleasında bulunmakta ve ı~ı 

cevabında demiştir ki: tarafın noktai nazarları arasında~ mu-
- Devletler arasındaki hudu.~la.~, bayenetler mevcut olmasına ragmen 

aübjektif noktainazarla. ya~ut huku- bu bapta hissetmekte ol~uıkları mem
metlerin ve askeri mahfıllerın arzula. nuniyeti gizlememektedırler. 
rı ile veyahut da gayri resmi esaslarla Tokyo'nun teklifi kabul 
değil, fakat yalnız enternas~onal an-
lafmalarla ve haritalarla te.s~ı~ olunur. edilirse • • • 
Japon tarafı, bu itte, kendısının başka Paris, 5 a.a. - Sovyet, japon hadi-
bir hududa malik olmak arzusundan selerırun son ınkışafiarı hakKmda tef
başka bir delil ileri sürmemiştir. Sov- sirlerde bulunan .b:pok gazetesi şöyle 
yetler Birliğiyle Mançuko~ v_~ ~ore yazmaktadır : . . . 
arasındaki hudut, ancak Çın hukumc- ''Tokyo'nun teklifı kabul edılırse 
tiyle aktedilmiş anlaşmaların ve b~ bunun iki türlü faydası olacaktır. Eve
anlqmalara melfuf hartaların tesbıt ıa zihinlerde sükunet hasıl olacak son
ettiği hudut olabili~-. ~ançurya'nı? ra da mahalli kumandanlıklarm sela
Japonya tarafından ışgalı, Japonya· hiyetleri kalkmış olacaktır. Bahis 
Ya hudut deg~ iştirilmesini talep etmek k h · t• dolayı 

mevzuu mınta anın e emıye ı -
hakkını vermez. Her halde, Sovyet ~iyle bu hususta bir itilafa varılması ol
hükümeti ile yeni Nr hudıu,. ~ düi~ ~ı:"!'ttr. "Pd:a Uıt 1ISını olan 
ftlüvafikat'"'et'memiştir. Ve muvafakat ~ .. & .. ~ 

şey ''hudut hidisclerine,, nihaye~ ver
etmiyecektir. Eğer japon hükümeti, mek ve harbm patlamaama manı ol-
Çin hükümetinin elinde bulunan ve 

Mançuko hükümetinin elinde bulun- makBı"tın~b.,frlerine bağlı hôdiaeler 
maaı icap eden bu anlafID8lara ve bu 
hartalara malik değilse, bunda kaba- Ordr §Öyle yuıyor : • 
hat bizde değildir. Eğer hakikaten "Japonya hali hazırda şüphesiz u-

1 Zun bir zaman irin Çin itiyle meıgul Japonya'nın elinde bu anlaı~a ar ~e :s A 
bu hartalar yoksa, Büyük elçı, tetkık olacağından sovyetler birliğ.in~n ~-
edilmek üzere, bu anlaşmaların ve bu rupa'da faaliyetine her hangı bır şekıl
hartaların kopyelerini vermekliğimizi de mani olamaz. Japonya'nm Mosko
bizden rica edebilir. Fakat japon as. va'da yaptığı teşebbüsün manasını .a~
kcrleri dogrudan doğruya hareket yo- lamak ve bundan memnun olmak .•çın 
lunu tercih etmektedir ve hartada tes- vaziyete bu zaviyeden bakmak ıca~ 
pit edilmiş hattın öbür tarafına kuvet eder. Çang - Kufeng sırtlarında belkı 
iatirnaliyle girmişlerdir. . . . . Çekoslovakya'nm mukadderatı taay-

Sovyet hükümeti, kendısının. tasrı.h yün etmiıtir .• Çü~kü bu dünyada her 

ULUS 

Almanya ile ticaret 
anlaşmamızın esasları 

B. Şakir Kesebir'in verdiği izahlar 
Yenı anlaşma 

senesine kadar 
31 ağustos 1939 

meri olacakfır 
(Başı ı. inci sayfada) 

da permi müşkilatına maruz kalmıya
caklarını zan ve tahmin etmekteyim. 
Böyle bir vaziyet karşısında kalabile
cek olan tüccarımızın vekalete müra
caat etmeleri lazzmgelir. 

Almanya ile akdetmiş olduğumuz 
ticaret anlaşması timdiye kadar ak
detmiş olduğumuz anlaşmaların hıç 
birinde mevcut olmıyan yeni bir hük
mü ihtiva etmektedir. lki.hükümetten 
her biri, birer komite t~kil edecek
lerdir. Dogrudan doğruya ve daimi 
temas halinde bulunacak olan bu hü
kümet komiteleri iki memleket arasın. 
daki anlaşmaların tatbikatına ve mü
badelatın normal bir seyir takib etme
sine nezaret edeceklerdir. 
Bazı müşküHita ve şikayetlere mey

dan veren menşe şehadetnameleri tat
bikatı da basitleştirilmiştir. 

}'eni tediye llnlaşması 

İki memleket merkez bankaları ara
sında 1935 senesinde aktedilmiş olan 
kliring anlaşması ve müteakip sene
lerde yapılan tadilleri yerine bu defa 
iki hükümet arasında bir tediye anlaş
ması aktcdilmiştir. , 

Almanya ile ihracat ve ithalatımız. 
da olah 100-70 nisbeti aynen muhafaza 
edilmiştir. Bu iki anlaşmadan başka 

Avusturya ile olan ticaret mübadele
lerimizi ve ticari tediyelerimizi tan
zim eden bir protokol imza edilmi,tir. 
Bu protokolun ihtiva ettiği hükümle
re göre, 15 ağustos 1938 tarihinden i
tibaren Avusturya ile olan emtia mü
badelatımız ve tediye muamelatxmız 
yukarıda izah ettiğim ticaret ve tedi
ye anlaşmaları çerçeveleri dahilinde 
cereyan edecektir. 

Anla§maların meriyeı müddeti 

Avuıturya ile 15 ağustos 1938 tari. 
hinden eve] ba,ıanmış olan hususi ta
kas muameleleri, başlanmıı oldukları 
zamandaki hükümlere göre ve 31 ağus
tos 1939 tarihine kadar tasfiye edile
bileceklerdir. 

AICtedilen bütün bu anlaşmalar 15 a· 
ğustoa 1938 tarihinde meriyete gire
cekler ve 31 ağustos 1939 tarihine ka
dar meriyette kalacaklardır. İki hükü
met bu anlatmaları yeniden bir se
nelik bir müddet için temdit edip et
memek hususundaki kararlarını biri
birlerine mayıs 1939 da bildirecekler
dir. 

Yeni anlaşma devresinde de Alman
ya ile olan ticari münasebetlerimizin 
normal ve her iki tarafı memnun ede
cek şekilde cereyan ve inkipf edece
ği şüphesizdir. 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık - Kavaklıdere Güvc:n evle
ri yanında ğeniş hol, 3 oda saireli, e -
lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci-
ye müracaat Ti: 1230 5161 

Kiralık kat - 4 oda, banyo, havaga
zı, elektrik, su, konforlu 2 balkon Ha
mamönü Erzurum mahallesi Demir -
taı sokak No. 28 5206 

Kiralık - Mobilyalı, güzel bir oda 
kiralıktır. Atatürk bulvarı 57 - Ali 
Nazmi Ap. Daire No. 11 5241 

Kiralık möble oda - Bir bay veya 
bayan için Atatürk bulvarında aile 
nezdinde kalorifer ve tekmil konforlu. 
9 - 12 arası 2561 telefon. 5242 

Kiralı1' - Belediyeler Bankası ar -
kasında İhsan apartımanında bir oda. 
Kapıcıya müracaat. 5278 

Kiralık - En üst kat konforlu çif
te balkonlu, müstakil bir daire ile di -
ğer küçük bir daire Sağlık Bakanlığı 

karşısında Çağatay sokak Deniz Ap. 5 
5276 

.................................................... 
• 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. Kurut 
İki defa ic;in 50 Kuruı 
Üç defa i'in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı kuc;uk ilanlardan her defası 
! için 10 kuru3 alınır. Mesela 10 defa 
• neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 

alınacaktır. Bir lııola,,lık olmalı: üaere, 
her aatır, kelime aralarındaki botluk
lar muıteaaa 30 barf itibar eclilmiıtir. 
Bir küçillıı U&a UO harften Jbuet ol
malıdır. 
Dört aatıtduı fasla her Atır için •:rn· 
ca 10 kunq almu. 

Satılık ana - Çankaya caddeainin 
en güzel yerinde kötc bqı. Fiyat mu· 
tcdilclir müracaat Havuzbap Karan • 
fil sokak Adalar Ap. kapıcısınL 4980 

Kelepir araa - Maltepe'nin en hl
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi
yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 
1538 5129 

Sablık arsa - Yeni yapılacak Mec
lis binasına yakın Harbiye okulu kar
şısı Duatepe Ilıca Sokak 3 No. ya mil -ettiği ,crait dahilinde muhte.lı~ bı~ şey biribirine baglıdır.,, 

koınisyon teşkiline muvafakatını ge~ı Çin' de ıon vaziyet Kiralık kaloriferli daire - Dört o-
Satılık Araa - Cebeci Demirlibah-

racaat. 5201 
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(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • llltanıbul araımda 
Pazardan mada her gün : 

Yeıilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 

8.30 
8.30 

cumarteai ailnleri : 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Paııar 
Paıı:arteai 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Eıe ve Çankaya " 
: Sebat ve Yeniıehir " 

Çarşamba 
Perıembe 
Cuma: 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez " 
: Ankara ,, 

Cumarteıi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanım ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024 ). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
lrııa memurluiu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takai telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 

(2806, 3259). - Y cniıehir, Havuzbaıı. 
Bizim takıi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven takli: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı takıi: (1291). 

Otobüılerin ilkveaon 
seferleri 

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

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

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

Uluı M. dan Keçiören'e 
Keçioren'den Ulus M. na 

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

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

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

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Uluı M. dan Yeniıchir'e 

Sabah 
llk 

ıefcr 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akkoprü'ye 6.15 
Akkdprü'den S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
• 21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle iıtaayon arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha 11ktır. 

§ U. Meydaoıyle Yeniıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci Saınanpazan arasında saat 8 
den 20 'ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada· uat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kada; her ıs, '20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

1 Alıı1&mlan Uluı lleydanı'ndan saat 23 
deki aon aeferlerle bunların Ulua mey
dam'na dönütleri minemalarm daiıhı 
IUtlerine dbJclirler. 

Teahlıiltltl il e lııaclarclır. 
Poıta ... t 19 a kadar lıtanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 

Haydarpa1&'7• : Her ubah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazarteai, Per
ıembe, Cumartesi 
Toroı ılirat.) 

Tren Saatleri 

Samaun hatuna : Herıün 9.35 (Kayse
ri, Sıva1, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır batu : Herıün 

Zonculdak hattı : " 
Kırıkkale'ye ra~otobliı " 

9.35 

15.00 

16.05 

-5.-

Gülmek ve ağlamak 
Evelki günkü yağmurda kaldwrm 

kenarma biriken s-amurda ayağı ka
yıp düten bir çocuk hüngür hün~ür 
ağlarken arıkadqı kuıklarıru tut-

mut gülüyordu. DÜ§enc gülmek in
aanhğm ezeli zafıdır. Fakat bu ölçü

süz kahkahalarm mevzuu olan ço

cuk, ani bir reaksiyonla, çamurlu 

kundurasını gülenin kasıklarına yer
lettirdi. Bu sefer de bu ağlamıya 

baıladı, ve öteki sustu, baktı, yaptı • 
ğma pif111an olmut gibi gÜlümae
di. 

Paskal'a göre gülüt, ''insanm bek
lediği İ~t"l bulduğu arasındaki niahet
sizlikten doğar". Yuvarlanıp üstünü 
kirlettiği için hem korkan, hem SÜ· 
liinç olan arkada§ karıısında kendi
ni tu~mıyarak makaraları koyuve
ren çocuk, diğerinin bu hale diife
ceğini beklemiyordu. ikinci çocuk da 
hiddetine hükmedemiyerek birinci

ye tekmeyi aavurup onun rstırab111& 
tahit olunca ummadığı bu teeeAir 
karı11mda gülümsemekten bafka 
çare bulamamıttı. Ancak ağlamlllllll 
da mekanizması aynı değil mi.c:lir? 
Aynı muhakemeyi, gözlerden cotan 
yaılara bakarak yürütebiliriz: Ka -
tılırcasına gülmekle ağlamanm hu
dudu yanyanadır. 

Bergaon'un gülme hakkındaki Ml

alleri hatırmızda mı? "Bir aoytan
nın yüzündeki itmizazlar, bir kelime 
oyunu, bir vodvil kördüğümü, ince 
bir komedya sahnesi arasında mÜ§
terek ne vardır?" 

Tamamiyle beıeri olanın dqmcla 
gülünçlük yoktur. Gülebilmek için 

de ruhun, kırıııksız, satıh gibi, aakia 
olması Jaznndır. Heyecan güliifün ea 
büyük dütmanıdır. Bedii bir heye
can anında güldüğünüzü hatırlar 
mısınız? Fakat, mesela bir sinema· 
da büyük bir kalabalık danaederken 

musikinin birdenbire durduğwıu 
farz ediniz: Biribirine sanlmıı, hala 

dömniye devam edenlerin manzara

sı sadece gülünçtW-. Efyaya güle

meyiz. Şayet, onlarda tebe$süm veya 

kahkahalarımızı tahrik eden taraf
lar görürsek bu ancak insan zeka 

veya hamakatinin eıyaya verdiii 
,.killerden ileri gelir. Meydanlar. 

dan birinden kırmızı ciibbeBi, çedik 
pabuçları ve kallavi kavuiu ile orta 
oyunundaki kavuklunun fıatıki ma
kam geçtiğini taaavvur ediniz. Hal -
buki ne kınnrzı cübbenin, ne çedik 

pabucun ve ne de kallavi kavuğun 
- bir müze camekanında - gülüne
cek tarafı yoktur. 

Ağlamanın mekanizması belki 
gülme mekanizmuının benzeridir. 

Bizi maddi ve manevi acılar ağla
br. Bu i~ ibarla atlamak gülmektea 

alınamaktadır. Fakat o zaman bahıs Juse, 5 a.a. _ "Kore" Çang . Ku- dalı tam konforlu Çankaya caddesi 
lllcvzuu olan, yeni bir hudut çizmek feng'den hareket eden Royter .~1anaı Temyiz karşrsı Ersin apartımanı 
degil, fakat mevcut anlaşmalar~ ve muhabiri, Sovyet kıtaatının mutema- No. 3 5279 

çe'de Kayaş yolu üzerinde 520 M.lık G Ü n d e ı i k : 
Arsa. İstatistik genel direktörlüğü 
muamelat şubesinde Bayan Nezahat'e 
müracaat. 5377 

daha aıildir: Ne için ve nelere af
ladıimıızı dütünün. Ağlıyabilmek 
için de ruhun kendi üzerine büzül
~k iıter gibi kırJflllaaı lizmıdır. 
Gülen en yorgun çehre dümdüz, ağ
lıyan en gergin yüz tekallüsler için
dedir. Gülmekle ağlamak arasmda
ki fark gev19tmekle sıbak, açma&. hartalara dayanarak hududu t~hdıt et- diyen faaliyette bulunmakta oldukla- Kiralık Katlar - Havuzbaşı Çelik

lllc.kti. Eg~ er 1·apon hükümetı, Klunh· bildirmektediı;. Bu kıtaatın bom- kale so. No 6. 4 büyük oda, hol hiz-
b arı rını hah d devam et 

Çung anlaşmasını ıanıdıgını ıze ~ bardımanları bu sa a - metçi odası büyük balkon, bahçe mo-
&urctte beyan ederse, bu anlaşmalara, miştir. Fakat Japonların toplarını an- dern konfor. İçindekilere müracaat. 
gösterilen hududu da, fakat yalnız cak tayyare hucumlarına karşı k~l- 4298 
tahdit için muhtelit komisyonların !anmakta oldukları zannedilmektedır. 
Programın~ iıthale hazırız. Fakat Klun
~\lng anJ.aşma&ının başka bir anlaşma
üc degiftirilmesi bahıs mevzuu ola
lllaz. İngiliz Prag'daki 

tavassutu 
( Ba§ı 1. inci sayfada) 

Kiralık - Bakanlıklara yakm dört 
odalı eşyalı ehven fiatla l teşrinievel 
938 tarihine kadar kiralık daire. Tel: 
2979. 5375 

iş arayanlar : 

Dera veriliyor - Orta ve lise 1. il. 

Sabk Arsa - Dikmen yukarı Oveç 
yatağında 13 dönümlük bağlı arsa 
İstatistik genel direktörlüğü muamelat 
şubesinde Bayan Nezahat'e müracaat. 

5378 

Sabhk Evli Bağ - Dikmen'de 16 
dönüm bakımlı bağ ve bahçesiyle mil· 
kemmel nezareti haiz havadar 1 salon 
3. oda \'e hamamlı ev ehven fiyatlL 
istatistik genel direktörlüğü muamellt 
tubcsinde Bayan Nezahat'e müracaat. 

537g 

Hicri • 1357 
Ccmaıı:il'lhir: 9 

S. D. 
Gıineı: 4 59 

Rumi - 1354 
Temmuz: 24 

S. D. 
Akpm: 19 20 

Zayi - Malatya 62 inci alaydan 

aldığım askeri tezkeremi, Ankara'dan 

aldığrm nüfus cüzdanımı ve öğretmen

lik vesikamı kazaen zayi ettim. Yeni
lerini çıkartacağımdan eskilerinin hük

mü olmadığı ilin olunur. Ankara De

mirtq mahallesi Abalı aokak No: 2 de 

Mümtaz Abaci. 5381 

Aiuhasematın tatili meselesine ge_
lince, eğer 29 temmuzdan, yani Bezı· 
llıi;ycnnaya ve bilahare Zaarzernaya 
tepelerinin japon kuvetleri tarah~
dan ifgali te9ebbüsünden ~vel aşagı 
>°Ukarı mevcut statüko yemden tt:sıs 
olunur, eğer Mançu tarafı Khunçu~~ 
ölnlatrnasında gösterilen hududun ~
teıinde kain sovyet arazisine karşı hu
c - 1apon llnlları ve ateşi keser ve eger 

mecburiyeti hasıl olmuştur.. • 
Fransı:1 gazeıelerının 

bedbinliği devam ediyor 
Lord Runsiman'm 

Paris, 5 a.a. - . kk da tef-
Prag'daki memuriyetı ha e::si şöyle 
sirlerde bulunan Jur gaz 

III. (Fen, Ede) sınıflarına riyaziye ve 
fizik. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 
sahibi vasıtaaiyle Sa. (16,5 - 18,5) ri
yaziye mezunu F. A. namlariyle aran-
ması. 5148 

Acele Sablıılı: Ana - Yeni tehir De- ' 
liler tepesinde Fethi bey köşkü karp
sında 648 - 552 M. arsa uygun fiatla. 
Hayri Ahcıoğlu Tel: 1538 5130 

Ankara Borsası 
5 Ağustos 1938 Fiyatı 

~ 

ku"etlerinin hala bu arazide buı~.n
lbaaı muhtemel kısımları geri çeku.ır-
ı ·h tın e, llluhasemat sovyet tarafı cı e • 
den de kesilecektir. Zira, Mançu ara
zia· 1 d • ndan bu ıne ihtiyacımız o ma ıgı • 
lbuhasematın sebebi kalmıyacaktır. 

.. ., · · ce ışı:ralın-c.aazernaya tepeıunın ge .. , 

Yazmaktadır: k 
b• tice çı ar-"llk temaslardan ır ne b 

k mümkün olmamakla bera •er 
~rd Runsiman'ın Çekoslovakya ~a 

. ti söylenebı-. · karşılandıgı katıye e 
ıyı · 1 atılma-
}. Almanya bütün dehşetıy e 
ır. b klemekte 
ğa müheyya bir vaziyette e . . 

.k. t afın müsavı olmasına rağmen ı ı ar .. .. me 
şartlar altında birbirleriyle g~ruşn'ı~ 
ai icabctmektedir. Lord Runıı°!~ 
vazifesinin derin minuı budur. 

Pöti Jurnal töyle yazıyor: 
"Vaziyet tamamiyle Alman~a'nm 

orta Aprupa'da bir kuvet darbesı yap
masından korkulduğu sıralarda oldu
- gibidir. Bunun içindir ki Prag",a 
~ il hit göndermekle İngiltere -
bır m ta . . . i f tf • ananevi sıyaaetınden ınh ra e ı-
nın l.k ·· - ·nı· zannedecek kadar safdil ı gos-
~ . , hl 
termemekle beraber Runsı~ m • r 

Ders - İlk, orta ve lise okurlarına 
hususi dersler verilir. İkmal ve olgun- İş verenler 
luk imtıhanlarında yüzde yüz müsbet 
netice. Mektupla müracaat Ulus A. B. . Tezgihtar aranıyor - Kırtasiyeci-

5160 lıkten anlaması lazımdır. Yeni bal 
lngilizce husuıi derı - Yeni başlı -ı No: 1 de M. Nedim İrengün'e müraca

yanlara, ilerletmek istiyenlere ikmal at. 4889 

kalanlara tilrkçeye ve incilizceye ter- Aranıyor - İyi almanca ve tilrkçe 
cüme de yapılır. Müracaat Ulus M. M. okuyup yazan bir genç aranıyor. P. K. 

5203 1020 ye yazı ile müracaat edilmeli. 
Fransızca ve Tiyaziye derai - al -

mak istiyenler yaziyle veya şifahen 
Dil Fakültesinde Abidin B. K. ye 
müracaat. 5239 

Satılık : 

Sab .. ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara içindeki
lere saat 12 den 8 e kadaı: müracaat 
edilmeli. 

5280 

Aranıyor - Bir piyano hocam aranı
yor. Selanik caddesi No: 26 ya müra
caa~ 5376 

Kurslar: 

CEKLER 
Acıhs Knnııntt -Loneıra 6.17 6.17 Nevyork 126.1225 125.9025 

Pariı 3.46 3.46 
Milano 6.635 6.625 
Cenevre 28.8175 21.8025 
Amaterdam 61.1575 68.8625 
Berlin 50.5850 50.5525 
Brükael 21.3250 21.3125 
Atina 1.13 1.13 
Sof,,. · 1.5225 1.5225 
Prac 4.3350 4.3350 
Madrit 6.17 6.17 
Varıova 23.5050 23.5050 
Budapeıte 24.68 24.68 
Biilu .. t.9275 0.11275 
Belcrat 2.1425 2.8425 
Yokohama 36.02 36.02 
Stokbolm Si.il 31.81 
lloakova 23.5575 23.5575 

ESHAM VE TAHViLAT 

1933 ikramiyeli 
Erpni 516.- 96.-

la kapamak arasındaki fark gibidir. 
İtiraf edeyim ki bütün bu düıün

celeri bana telkin eden hadise, ça
murda kayan ve arkadatmı döven 
iki çocuğun gülmeleri ve ağlamaları 
değildir: Biz insanlar, ekseriya, •i· 
lıyacakken gülüyor ve ı. ~lecek yerde 

ağlıyoruz. Memnuniyet ve teeasürle

rimizin sebeplerine dikkat ediniz: 
Batkalarmın ıstırabiyle sevinir, saa
detiyle bedbaht oluruz. Diyeceğim 
.ki gülmemeli, ağlamamalıyız. Çün. 
kü ikiai de nihayet zafımızı gösterir. 
Herkeai kasıklarını tutarak kıvran • 
dıran gülünç vaka karıısmda ancak 
dudakların uçlarını büken bir gü-

lümsenıe, ve en acıklı mevzu kartı -
amda benzi hafifçe sarartan bir tem-

kin, itte insana yaraıan iki ruh hali •• 
Buna rağmen kendimizi kaybedip 
hıçkıra hıçkıra güldüğümüz ve kıv-
rıla büküle ağladığımız çok oluyor; 

aiilmek ve ağlamak nihayet derece

de beteri hislerin mah&ulü olduğu 
için •.. - N. Baydar 

~~n sonra, burada tecavüz hareketıerı 
•çın hiç bir hazırlık yapıl~ı~ oldu
i~u 'te hatta hiç bir istihkam ınşa e
dihneınit bulunduğunu bizzat Japon· 
1-r cı. görmüşlerdir. Sovyet tarafının 
~Ulhper\'er nıyetlerini bu keyfıyet, en 
•1ı olarak göstermektedır. Fakat &ıov
>'et Dlilletleri münakaşa götürmez 
~ir tarzda kendilerine ait telikk~ et
~~kleri ufak bir parça arazi üzerınde 
.. ~~ Yabancı kıtaların bulunmaaına ta
~ül edemiyecekler ve bunu kur. 
~lbak için hiç bir fedakarlıkta~ çe: 
lrırııni;yeceklerdir. Bu sebepledır kı 
So.,Yet arazisine karfı hücumlar ve a
~ devanı ettiği ve bu ara~ide . hatta 
bi; tek japon ukeri kaldıcı müddet-

uzlatma vileude getirmek ıçın elın
den geleni yapacağı:dan dolayı mem
nun olmak lbımdır. 

Daktilo Kurau - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında bafhyor. 2 Ay· 
da diploma verilir. YenibAl arkası Ye
aiJıNnam ~Tel: 3714 4822 

Yeni ilk mektep 
muallinılerinıiziıı 1:.İ)iıılcri 
Kültür Bakanlıgı, bu yıl kız ve er

kek muallim mekteplerinden mezun 
olmuş bulunanların vilayetlere tevzii 
listesini hazırlamaktadır. Liste önü -
müzdc:lc:i hafta tamamlanacak, mezun 
olanlara ve verildikleri vilayetlere 
tebligat yapılacaktır. Bu yıl kız ve er
kek muallim mekteplerinden yedi yuz 
küsur gencimiz mezun olmuştur. İk • 
male kalmış olup da imtihan vererek 
mektebi bitirenler bilahare vilayetlere .__ __________ ~J teni oluaaclkı..d,... \ 
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RESMi İLANLAR 
Finans. 8clkanf •O• _ 

Matbaacılara 

Maliye Vekaletinden : 

Adet 

26000 Muhtelif ebatta koçan 
650 ., ,. bez kapaklı defter 

4000 ,, ,, cetvel 

Malzemesi vekaletten verilecek ace
le bastırılacak olup 1543 lira 29 ku
ruş muhammen bedelli yukaMda ya
zılı matbu evrak açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhale 15-8-938 pazartesi saat do
kuzda levazım müdürlüğünde müte· 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesi Ankara'da levazım mü
dürlüğünden ve lstanbul'da Dolma
bahçe'de vekalet matbu evrak anhan 
memurluğundan alınab11ir. İhaleye 
iştirak etmek ıotiyenlerin mezkur 
gün ve saatte l lfi liralık muvakkat 
teminatları ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(2826) 5225 

Sofra tuzu ucuzladı 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Çamaltı tuzlasındaki satış fiyatı 8 
kuruş 75 santim olan paketler içinde
ki sofra tuzlarımız bu fiyata Çama! -
tından itibaren yapılan masraf zam -
medilmek suretiyle satılmakta idi. 

15 ağustos 938 tarihinden itibaren 
Çamaltı satış fiyatı bir kuruş tenzil e
dildiğinden satışlarımız da o nisbette 
ucuzlatılacaktır. 

Binaenaleyh ellerinde sofra tuzla -
rmız bulunan satıcılar ınezkur tarııı
ten laakal 3 gün evel 16 kuruşluk pu. 
lu havi bir beyanname ile ellerindeki 
tuz mevcudunu bildirmeleri iktiza e • 
der. Bu suretle beyanname veren satı
cıların dükkanları 14 ağustos 938 gü
nü memurlarımız tarafından gezile
rek hakiki mevcutları tesbit edilecek 
~e tesbit edilen mikdardan fiyat farkı 
tutarına mukabil kendilerine tuz ve
rilecektir. 

Alakadarların mainmu olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (2724) 5267 

50,000 (UYal ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 - Şartnamesi mucibince satın a
lınacak incir, üzüm ve anason koyma
ğa mahsus 50.000 adet çuval 1. 8. 938 
tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 
kuruş hesabiyle 21000 lira ve muvak
kat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 22. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu-

besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler 1 lira bedel muka
bilinde her gün İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (5094/2922) 5406 

Talebe allnacak 
Kültür Bakanlığından : 

Ankara inşaat usta okulu ile Anka
ra, .Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 
İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya 
bölge sanat olmll:ırına talebe alına
caktır. 

1. - Parasız yatılı olarak girmek 
istiyenler bulundukları vilayet mer
kezlerinde açılacak müsabaka imti 
hanmda kazanacaklar arasından seçi
lecektir. 

2. - Pııralı yatılı veya yatısız gir
mek istiyenler için imtihan yoktur 

Parasız yatılı girmek istiyenlerin 
en çok ıs. ağustos. 1938 akşamına ka
dar bulundukları yerlerin kültür di
rektörlüklerine müracaat etmeleri 1·1-
zımdır. 
Paralı yatılı veya yatısız girecekler 

yukarıda adları yazılı okul direktör
lüklerine 1. teşrinievel tarihine kadar 
lllilrar.ı:ıı Pciebil.ir1 ·- (2654) 4959 

Elbise ve kasket yaphnlacak 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Bakanlık hademelerine 46 ta
kım elbise ve kasket yaptırılacaktır. 

2 - Kıymeti muhammenesi 990 lira 
olup muvakkat teminatı 75 liradır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin mu
vakkat teminatını mal sandığına ya
tırdığına dair makbuz veya banka 
mektubu getirmeleri. 

4 - Eksiltmenin 12 ağustos 1938 
cuma günü saat onda levazım daire
sinde müteşekkil komisyonda yapıla
cağı. 

5 - Kumaş örneğini ve şartname
sini görmek istiyenlerin her gün ba
kanlık levazım direktörlüğüne mü
racaat etmeleri. (2750) 5088 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Birecik kasabasının meskun ve gay
rimeskun 270 hektar olmak i.ızere 
hali hazır haritasının alımı işi aşa
ğıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

l. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'
da jandarma matbaasının ikmali ınşa. 
atıdır. 

Keşif bedeli 197 5 7 lira 50 kuruştur. 
2. Eksilmte 22.8.938 pazartesi gü

nü saat 10 da nafıa vekaletinde yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kap.alı zarf usuliyle yapılacaktır, 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 100 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekaletinden alınmış yapı müteahhit
ligi vesikası ibrazı lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i. 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar yapı işleri eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2855) 5387 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 , 
liradır. : · Askeri· Fabrikalar " 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
Vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları 15zımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 lira 00 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2788) 5216 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Siverek kasabasının meskun ve gay
rimeskun 340 hektar olmak üzere hali 
hazır hartasının alımı işi aşağıdaki 

şartlar dahilinde eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

l - İşin muhammen bedeli 7500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
Vekfileti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Dahiliye Vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek1ilerin aşağıda yazılı teminat ve 

vesaiki aynı gün saat ona kadar ko-
11isyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 562 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

100 adet ef eki rot ve 100 
adet nipel ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira 
olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19. 9. 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilece'k
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (375) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2729) 5209 

641 S ton lavamarin 
kömürü almacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (83395) lira 
olan 6415 ton lavamarin kömürü 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 20. 
8. 938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname ( 4) 
lira (l 7) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
{5419) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat ona 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkCır 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2776) 5213 

150 Adet yün battaniye 
allnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1350) lira o. 
lan 150 adet yün battaniye askeri fab
rikalar umum müdürhiğü merkez sa
tın alma komisyonunca 20.8.938 cu
martesi günü saat 10 da açık eksıltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (101) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları (2782) 5214 

5000 Kilo san vakete 

ihalesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü-

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
B - Kanunun tayin ettiği vesika- Tahmin edilen bedeli ( ı 1.250) lira 

lar. olan 5000 kilo sarı vakete askeri fahri-
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 

şefliğinden münakasaya girme için 

alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif me~
tularının iadeli teahhütlü olması ve 

nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması 15zımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine miiracaat etmeleri. 

(2787) 5215 

kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 23.8.938 salı günü 
saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (843) lira 75 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkCır gün ve saatte komis
yona müracaatları. (2895) 5393 

ıs ton lüleci kili ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (525) lira o
lan 25 ton lüleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 22.8.938 pazartesi 
günıi saat 10 da pazarlıkla ihale edile-

cektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
!mt teminat olan (39) lira (38) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları • 

(2893) 5392 

Kırıkkale'de yaphrrlacak inıaal 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli (1509) lira (21) kuruş 
olan yukarda yazılı in::?aat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı günü saat 11 de pa
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
(8) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(113) lira (20) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 2918) 5404 

Kırrkkale'de rekzedilecek 

Atatürk amfi kaidesinin inJaah 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli (349) lira (18) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı günü saat 10,30 da 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartna
me (2) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (26) lira (25) kuruı ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesaikle muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatla'-
rı. (2919) . 5405 

Ankara Leva.zım AmirliQi · 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - lzmir müstahkem mevki kıta
atının ' 68750 kilo ayaktan sığır veya
hut koyun eti veya burulmuş keçi eti 
kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 12 de İzmir levazım amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 
17875 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 1340 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikala
riyle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evel ko-
misyona vermeleri. (2709) 5055 

Çam odunu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

üç milyon kilo çam odunu kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 37500 lira mu 
vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruş -
tur. 

3 - !halesi 9 - ağustos - 1938 sa
lı günü saat 10 da Kars askeri Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti 
görmek istiyenler her gün ve ihale
ye iştirak edeceklerin belli zaman -
dan bir saat evveline kadar teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte tica
ret vesikalarını teslim etmek şartile 
komisyona müracaatları. (2622) 

4927 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

essesatı hayvanatı ihtiyacı için bir 
milyon 223.720 kilo kuru otun kapalı 
zarfla eksiltmesi 20 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 48.948 lira 80 

kuruştur. İlk teminatı 3671 lira 16 ku. 
ruştur. Şartnamesi 245 kuruş mukabi· 
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komisyo· 
na vermeleri (2735) 5177 

Et ve un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli garnizonunun kilosu 

25 kuruştan keçi eti 36 kuruştan ko
yun eti 63500 er kilo olarak ve beher 
kilosu 10,25 kuruştan 272,100 kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keçi etinin teminatı 1191 lira 
koyun etinin 1715 lira unun 2092 li
radır. İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 - 14 ve ıs dedir. 

(2708) ~5054) 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Sade yağı Tutarı İlk teminatı 

Lira K. Lira K. Eksiltme günü Saat 
20. 8. 938 C.ertesi 11 
22. 8. 938 P.ertesi 11 
22. 8. 938 17 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

22000 
4700 
4400 

23650 00 1773 75 
5052 50 378 94 
4730 00 354 75 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı sade yağları 
hizalarmdaki gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır. Şart
nameleri İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Bursa askeri Sa. Al. Ko. da 
parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin belli saatten bir saat eveline 
kadar kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte teminat ve tek
lif mektuplarının Bursa askeri Sa. Al. Ko. yonuna vermiş olmaları. 

3 adet garaj yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku

ruştan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usu. 
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin % 7,5 teminat mu
vakkatesi olan 5766 lira 36 kuruş vez
neye yatırarak alacakları vezne mak
buziyle veya banka mektubiyle teklif 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tından evel makbuz mukabilinde Kon
ya'da Lv. amirligi binasında V. Kor 
Siltın alma komisyonuna vermeleri. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Teklif mek
tupları alma saatı 10 dadır. 

4 - Şartname ve keşif, pliinr kor 
satın alma komisyonundadır. Taliple
rin mezkur keşfi şartnamesini kor 
satın almada mesai saatında görebilir
ler. Veya beş lira mukabilinde istiye
bilirler. 32 madde hükmüne 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun olmı
yan mektupların kabul edilmiyeceği 
ve taliplerin eksiltmeye iştirak ede
miyecekleri. 

6 - Taliplerin Nafıa Vekfiletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az sekiz gün evel komis
yona vermeleri. Vesaik almak istiyen
lerin Nafıa Vekaletine hemen müra
caatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı vesikalar beraber iha
le günü belli saatte satın alma komis
yonuna vermeleri. .(2793) 5246 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

için 74.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 25 
kuruş biçilmi tir. 

3 - İhalesi 18. 8. 938 perşembe gü
nü saat 17 Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat 
evel teminat akçeleri olan 1387 lira 
50 kuruşu ve ihale kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saat e
vci komisyona müracaat etmeleri. 

(2835) 5231 

Yulaf allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat

la Uşak ve Salihli'deki kıtaat hayva
n~tının ihtiyacı bulumın 667 ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. Münakasası 18.8.1938 per
şembe günü saat 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 33350 liradır. 

Muvakkat teminatı 2501 lira 25 kuruş
tur. Yulaf şartnamesi her gün Manisa 
tümen satın alma komisyonunda görü. 
lebilir. İsteklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olmaları şarttır. Eksiltmeye 
gireceklerin teklif mektuplarını ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
münakasa saatinden bir saat evcl Ma
nisa'da tümen satın alına komisyonu-
na vermiş olmaları (2791) 5182 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - İstanbul Lv. amir1iğine bağlı 
müessesat hayvanatı için 838 ton kuru 
ot pazarlığına talip çıkmadığından 9 
ağustos 938 salı günü saat 11 de Top
hane'de Lv. A. satın alma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20112 
lira, ilk teminatı 1508 lira 40 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesaikleriyle 
beraber belli saatte komisyona gelme. 
leri. (2890) 5391 

(2753) 5176 . 
Odun alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Pınarhisar civarmda bulunan 
lkıtaatın ihtiyacı için 667.000 kilo o
rdun kapalı zarfla eksiltmeye konul
lnuştur. E'ksiltmesi Vizede askeri sa
ltın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler her 
ıgün komisyona müracaat edebilirleı 
!Eksiltmesi 13.8.938 tarihine müsadit 
cumartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiyatı 5356 li:-.. 
muvakkat teminatı 400 lira 20 kuruş
ltur. Münakasaya iştirak edeceklerın 
lllildirilen günde v:e tayin edilen ek
siltme saatinden bir saat evel teminat 
ive teklif mektuplariyle icap eden s~
tir vesaikin komisyona tevdii. 

(2692) 5050 

Karpuz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 40.000 kilo karpuzun 
açık eksiltmesi 23 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3001) lira ilk 
teminatı 225 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli gün ve sa
atte kanuni vesika ve teminatla ko
misyonda bulunulması. (2907) 5397 

Kaıar peyniri al macak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 6800 kilo ka

şar peynirinin kapalı zarfla eksiltme
si 25 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5100 lira 
ilk teminatı 382 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulun:ın te i m -
tuplarmın saat 11 e kadar komisyona 
verilmesi. (2908) 5398 

Yulaf alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu birljk

leri hayvanatı ihtiyacına sarfedil • 
mek üz.ere 972 ton yulaf kapalı zarf· 
la eksitlmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 58320 lira 
muvakkat teminatı 4374 liradır. Ek· 
siltmesi 18.8.938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de yapılacak
tır. 

3 - Münakasaya jştirak edecekle 
rin.bildirilen gün ve tayin edilen ek
siltme saatmdan bir saat eve! tem• 
nat ve teklif mek'tuplariyle icap e • 
den vıesaikin komisyona verilmesi. 

(2690) 5048 

Kuru ot allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satdl 

Alma Komisyonundan: 
1 - Konya birlikleri ihtiyacı içiıs 

670.000 kilo kuru ot iki evsafla eksilt" 
meye konmuştur. İki evsaftan hangisi 
ucuz olursa ucuz olan otun ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 24,120 lira• 
dır. llk teminatı % 25 fazlasiyle 3080 
lira 20 kuruştur. Eksiltme 22 ağustof 
938 cumartesi günü saat 10 dadır. Ek• 
siltmeye girmek istiyenlerin şartna• 

me ve evsaflarını Ankara, İstanbul, 
Eski§ehir Lv. fimirlikleri, İzmir satıO 
alma ve Konya'da satın alma komiS" 
yonunda görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te" 
minat makbuz veya banka mektupla" 
riyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 
maddesinde yazılı vesikalarla beraber 
ihale günü ve ihale saatından en al 
bir saat eveline kadar teklif mektuP' 
!arını Konya'da satın alma komisycr 
nuna vermeleri ve 2490 sayılı kanıJ" 

nun 32 inci maddesi ahkamına muga" 
Koyun eti allnacak yir verilen mektupıar kabu1 edilmirr 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al· ceği. (2837) • 5253 

ma Komisyonundan : 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağ! 

müessesat için 290 bin kilo koyun et; 
23 ağustos 938 sah günü saat 15 de To
panede İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 130.5{)0 lira, ilk 
teminatı 7775 liradır. Şartnamesi 753 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
Leıaber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat eve! komisyona ver-
meleri (2889) 5390 

:·, Ka%Ölöf~ · -· 
İ(me suyu projesi ya~flr1lacal 

İznik Belediyesinden : 
İznik kasabasında beş kiloınettf 

mesafeden getirilmesi istenilen içtll' 
suyunun projesi yaptırılacagınd•" 
ehliyeti haiz olup yapmak istiyenl~ 
rin muktazi vesaikle belediye reiılJ 
ğine müracaatları. ilan olunur. 

(4994/.2857~ sz1ı 
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An~oro Belediyesi 
Satıhk enkaz 

Belediye Riyasetinden : 
175 lira muhammen bedelli Cebeci'-

Millı Müdafaa -BokonhQı 
2-Büyük kazanın beheri (40) kırk 

ve kuçük kazanın beheri (27) ve ka
paklı bakraçın beheri (5) beş lira tah
min edilmiştir. 

Mahkemeler 
Korkudeli Sulh Hukuk Hakimliğin

den : 

tarafından parası zolarak verilir. İs· 
teklilerin 22. 8. 938 pazartesi giınü 
saat onda ticaret odası vesikasiyle 
255 lira 75 kurJşluk muvakkat temi -
nat makbuzu veya banka mektupları 

ile birlikte Tavukçuluk Enstitüsünde 
toplanacak komisyon basvunnaları. 

Dükkôn arttınlması 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarı'nda 12/8 10/9 

8/ 10 numaralı dükkan on beş gün 
tnüddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

2 - .Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,5) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
~erin her gün yazı isleri kalemine ve 
ısteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
ınenine müracaatları. (2815) 5165 

Bahçeler için kallk alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler için 3 metre boyunda 

kestane ve gürgen, meşe olmak üzere 
on beş bin kazık on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1800) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (135) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek is.tiyen
~erin her gün yazı işleri kalemıne ve 
ısteklilcrin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. 

(2818) 5168 

de kadastronun 522 inci adasının 54 
numaralı parselindeki hane enkazı ıs 
gün müddetle müzayedeye konul
muştur. l 7. 8. 938 tarihinde . saat 12 
le imar müdürlüğünde ihalesı yapıla-
~ağından taliplerin teminatlariyle 
müracaatları ilan olunur. 

(2842) 5233 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresi için alınacak yüz bin 

kilo mazot on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksıltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (13500) lira-

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (1012,5) li-

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycn-

lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 23 a!:ustos 938 salı 
günü saat on birde belediye encüme • 
ninde yapılacağından isteklilerin te
minatlariyle birlikte teklif mektupla
rını saat ona kadar belediye encüme-
nine vermeleri. (2937) 5412 

Muhf elif giyilecek eşya almacak 
Ankara Belediyesinden : 

Aş kabı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyat (25) yirmi beş kuruş olan 
(100.000) yüz bin adet aş kabı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1875) liradır. 
3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba 

günü saat on ikide yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklıf mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(2884) 5386 

Tezkereci palaskae1 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edilen 

fiyatı 500 kuruş olan beş bin takım sı. 
hiye teskereci palaskası kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 agustos 938 salı gü
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa
tın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminatı (1503) bin beş yüz 
üç lira 75 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o. 
ları:ık M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
dderinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evci M.M.V. 
s<ıtın alma komisyonuna vermeleri. 

(2885) 5388 

Hayvan velensesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı on lira olan 300-400 tane hay
van velensesi pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12 de M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 300 liradır. Şar~na
me ve numunesi Ko. da görühir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme gün ve saatında 
komisyonda bulunmaları. 

(2915) 5401 

Korkuteli'nin Aşağıpazar mahalle
sinden Hüseyin evlatları Ali ve Meh
met ve Mustafa Çivitçi vasisi Hasan 
Çivitçi ile Uzunoluk mahallesinde 
Osman oğulları Sadullah ve Ahmet 
ve Aşağıpazardan Hüseyin oğlu Ha
san Ak ve Nazmiye aralarında müte
kevvin faalei şüyu davasının cer-eyan l 
eden muhakemesi sırasında: M. aleyh
lerden Osman oğulları Sadullah ve 
Ahmed'in ikametgah meskenleri meç· 
hul bulunduğu cihetle hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
~ddesine tevfikan davetiyelerinin 
ılanen tebliğine karar verilmış oldu
ğundan ve mahkemesi 8. 9. 938 per
şembe günil sat ona muallak bulundu
ğundan mezkur gün ve saat!e adı ge
çen Sadullah ve Ahmedin Korkuteli 
sulh hukuk mahkemesine gelmeleri 
ve aksi takdirde mahkemenin gıyapla
rında yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 

(2928) 5408 

:;. ~ nstitüfet.\; 
Muhtelif hayvan yemi aımacak 

Tav~l.•çuluk Enatitüsü Direktörlü
ğünden : 

Tavukçuluk enstitüsü için açık ek-

(2916) 5402 

Muhfeiif yaf,acak al na ak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Onuncu yıl yatı okuluna kok 
kömürü, odun ve çıra alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2772 liıa o
lan bu mahrukat açık eksiltm"e ile alı
nacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün Kultür direktorlugüne 
ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda yüzde 7,5 muvak
kat teminat akçelerini hususi muhase
be veznesine yatırdıklarına dair irae 
edecekleri makbuzla viHiyet daımi en
cümenine müracaatları. (2824) 5223 

Muhtelif erzak alınacak 
1 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Etimesgut yatı okulu talebesi

nin iaşeleri için mukt.azi erzak (8912) 
lira (S) kuruş muhammen bedel üze
rinden kapalı zarf usuliyle cksıltme
ye konulmuştur. Fiş ve bando alınacak 

ı - Mezbaha için alınacak 41 çift 
lastik çizme, 4 beyaz iş gômlcgi, 8 ha
ki gömlek, 31 pantolon, 31 önlük, 62 
gömlek, 62 takke, 31 bel kayışı, 3 ~a
ket on beş giın müddetle açık eksılt
miye konulmuştur. 

3 - İlk teminat 1875 lira olup şart
namesi 125 kuı u~ M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. • . . , siltme usuliyle 12000 kilo yulaf, 12000 

Zayı Hısse Senedı - Ankara me- ' kilo kepek, 10000 kilo mısır 10000 ki
murlar ko?peratif şirketinin ( 1783) lo arpa ve 15000 kilo bugda; alınacak
n~'?~ral hıs~e senedimi. z.a~i ettim. Ye- tır. Muhammen fiyat 3410 liradır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültur direktörliıgüne 
ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda kanuni tarifatına 
göre hazırhyacakları teklif zarfları
nı vilayet daimi encümeni başkanlığı· 

Ankara Belediyesinden : 
2 - Muhammen bedeli (750) yedi 

yüz elli liradır. 
l - Mezbahada bulunan otomatik 

kantar için 50,000 adet fiş ile 1000 
ınetro bando on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

3 - Muvakkat teminatı (56,25) li-
radır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikı ve 
i.içünciı maddelerinde yazılı belgeıer -
le birlikte teklif mektuplarını eksilt -
:ne saatından behemehal bir saat eve
liı;e kadar Ankarada M. M. V. satın aL 

nısını alacagı~dan eskısının hükmü Şartnameler her gün s::ıat ondan on al-
yoktur. Muhlıs Ansan 5380 tıya kadar Çankırı yolu üzerindeki 

2 - Muhammen bedeli (250) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle-
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 23 agustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye cnciımenine 

ma Ko. reisliğine vermeleri •. Zayi - Kullanmakta olduğum zatı 
mühürümü kaybettim. Yenisini yap
tıracağımdan eskisinin hükmü olma
dığı ilan olunur. Ankara Yenişehir Se
lanik caddesinde Güduz apartmanında 
17 No: dairede Şadiye Arın. 5395 

3 - Muvakkat teminatı {18,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
rnenine müracaatları. (2817) 5167 

Umumi halalar yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
l - Şehrin muhtelif mahallerinde 

yapılmakta olan umumi heliiların ik
mali inşası on beş gün müddetle ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (13432) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1007,40) 

liradır. 

4 - Kcşifnamesini görmek istiyen
.ktiıı hu gilııa,,.--"Jlcrt inthnnn.. nril· 
racaatları ve ihale 12 ağustos 938 cu
ma günü saat 11 de belediye encüme
ninde yapılacağından o gün ıaat ona 
kadar istekliledn teminatlariylc tıiı
likte teklif mcktu:llarmı bell'diye en-
cümenine vermeleri. (2Sl4) 5164 

Asfalt yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su süzgeci bahçe yollarının as

falt olarak kaplanması on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (8960) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (672) lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen· 
~erin her gün yazı işleri kalemine ve 
•ıteklilcrin 12 ağustos 938 cuma gü
n~ saat on buçukta belediye encüme-
nıne rnüracaatları. (2816) 5166 

kirahk mağazalar ve depo 
Ankara Belediyesinden : 
liükümet caddesinde 2,4 numaralı 

~ağazaıarla s numaralı depo 19 - a
~Ust0s. 938 cı:ma gününe kadar bir ay 
ı . . d 
.!i•nde pa.zarhkla icara verileceğm e~ 

müracaatları. (2939) 5414 

Dizel motörü alınacak 
Ankara BeJediye&inden : 

(2867) 5384 

Çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Çankaya motör dairesi için alı

nacak dizel motôrü on beş gün müd
detle kapalı zarfla eksjltmiye konul
muştur. 

1 - Hepsine tahmin edilen fi}atı 
yüz yetmiş dört bin yüz elli lira olan 
yüz tane hastane ve yuz tane pansu
man çadırı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli on beş bin 

liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1125) bin 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 23 ağustos 938 salı 
günü saat 11 de belediye encümenin -
de yapılacaiıııdaıı iateldilerin o gün 
saat ona kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarım belediye encüme -
nine vermeleri. (2938) 5413 

58 Takım elbise yaphrllacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye odacısı ve gece bekçi

leri için 58 takım elbise on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmu:i
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1305) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (97,87) li-
radır. 

4 - ~artnamesini görmek istiyenle
rin her giın yazı işleri kalemine ve is -
teklilerin de 23 ağustos 938 sah günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2936) 5411 

Baskül olanacak 
Ankara Belediyesinden : 
Hayvan pazrı için lüzumu olan bas

kül 2 cyliıl 938 cuma giınüne kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacagın
dan isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (2943) 5418 

Saldık eski kamyon 
Ankara Belediyesinden : 

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

3 - İlk teminat 9957 lira 50 kuru~
tur. Şartnamesi 871 kuruşa M. M. V. 
satın alma KO. dan alınır. 

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

(2864) 5382 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko-

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

(350.000) Uç yüz elli bin metre porta
tiı çadır bezi kapalı zarf usuliyle n.ü
rıakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (59) elli dokuz kuruş (90) dok
san santimdir. 

3 - İhalesi 26 eylUl 938 pazartesi 
günü saat l 1 dedir. 

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

5 - Evsaf ve şartnamesi on lira el
li kuruş mukabilinde M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saylı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temınat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatmdan en az bir saat evel M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2866) 5383 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 11 numaralı şöför vesikamı kay
bettim. Yenisi çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 1220 No. Taksi 
şoförü İsmail İnal. 5394 

·'. Demiryollarr 
Hurda dökme demir ahnacak 

D. D. Yolları Satm Alına Komia -
yonundan : 

Muhanunen bedeli 22500 lira olan 
500 ton hurda dökme demir 22.8.938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'
da tesellüm ve sevk şefliğinden dagı-
tılacaktır. (2870) 5385 

Sallhk inıaat malzemesi 
Devlet Demiryollan ikinci Jıletrne 

Komisyonundan : 
Yerköy istasyonunda bulunan yı

kılmış binalardan çıkma muhtelif 
cins ve miktarda malzemei inşaiye a
çık artırma suretiyle peşin para ile 
satılacaktır. 25. 8. 938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 11 de An
kara"da ikinci işletme binasındaki ko
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

latckliJerin her cuma ve sa1ı giinlerı 
ıa~t 011 bcçukta belediye encümenine 
llluracaatları. (2615) 4900 

karanfil ve sardunya alınacak 
1 _ Opel marka bir adet eski kam-

yon on beş gün müddetle açık arttır-

mıya konulmuştur. . Mimar ve fen memuru alınacak 

Muhammen bedel 914.70 liradır. Ar
tırmıya iştirak etmek istiyenlerin 
mu~ammen bedelin % 7,5 nisbetin
dekı muvakkat teminatlarını Ankara 
m~rkez ~e~nesine yatırarak diğer ve
saıkle bırlıkte ihale gün ve saatmda 
komisyona müracaatları lazımdır. İs
tekl.ile; .Yer köy, Sekili, Şefaatli ve 
~e~ıklı ıstasyonlarından her hangi 
bırıne de muvakkat teminatlarını ya
tırarak mukabilinde alacakları mak
buzla vesikasını göndermek şartiyle 
~ektupla dahi teklif yapabilecekler
dır. 

Ankara Belediyesinden : 
b" 1- Bahçeler id.lrcsine alınacak beş 
ın adet l;aranfil ile bin adet sardun -

Ya fidesi on lıeş gUn müddetle açık 
eks·ı 1 trniye konulmuştur. . 

d 
2 - M uhanun::n bedeli (250) lıra· 
ır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,75) li
radır. 

2 _Muhammen bedelı (60) lira-

dı~. _ Muvakkat teminatı (4,5) lira-

dır. · · 1 
4 _Şartnamesini görmek ~stıyen.e-

rin her gün yazı işleri kalemıne v~. 1~~ 
teklilerin de 23 agustos 938 tıalı gunu 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2942) 5417 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 
!)Ubesine üç yüksek mimar ve bir inşa
at fen memuru alınacaktır. Taliplerin 
hizmete girdiklerinden itibaren iki 
seneden evel ayrılmamaları şarttır. 

2 - Taliplerin aşağıda yazılı vesa
iki Ankarada M.M.V. inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep 
edecekleri ticret miktarının da göste
rilmek üzere müracaatları. 

Şartnameler Ankara'da ikinci işlet
me komisyonunda ve Yerköy, Sekili, 
Şefaatli ve Çerikli istasyonlarında 
parasız verilmektedir. (2913) 5399 

Tavukçuluk enstitüsü direktörlüğü na tevdi etmeleri (2822) 5221 

Satılık ev hissesi 
Ankara Defterdarlığından : 

Kıymeti iradı 
180 

Cinsi 
Hane 1/2 

Mahallesi 
Sahibi 

Zafer oteli Ahiyakup 
eski müs- Ulucanlar 
teciri Ali sokak 

Eski 
No: 
7/ 7-1 

Yeni 
No: 
13, 9 

İzahat 

Kızıl be y 
tahsil şu-

besine 931, 
932, 935 se
neleri ka
zanç ver
gisi bor
cundan do
layı hane-

nin 1/ 2 his
sesi. 

Yukarıda yazılı gayri menkuldeki hisse, sahibinin vergı borcundan do
layı aatılacafından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliplerin 
15. 8. 938 tarihine müsadif pazartesi günü Ankara Viliiyet idare heyetine 
müracaatları ilin olunur. (2575) 4962 

İstanbul- Bandırma- İzmir 13 saat 45 dakikada 

Sus vapuru ve ekispres trenile sürat postalar1 

İstanbul'dan K. 
Bandırma'ya V. 
Bandırmadan K. 
İzmir'e V. 

Pazarteıi, çar§amba, cuma günleri 
8, 1 S 1zmir'den K. 

12,30 Bandırma'ya V. 
13,10 Bandırma'dan K. 
22.00 İstanbul'a V. 

Adi yolcu seferleri 
İstanbul'dan K. 20,00 Cumartesi Çarsamba 

Perşembe 
Bandırma'ya V. 5.30 Pazar 

7,30 
16.30 
17.30 
22,15 

Bandırma'dan K. 6,30 Pazar 
İzmir'e V. 16.00 Pazar 
İzmir'den K. 12.00 

Salı 

Salı 
Perşembe Cumarteı... 
Perşembe Cumartesi 

Bandırma'ya V. 21.30 " " " 
Bandırma'dan K. 22,30 " " " 
İ b 1, v Jt " 

" 

stan u a • 6.30 Pazartesi C 
B t "f • s 8 38 • uma -u arı enın • - tanhinde tatbika ba 1 d w 

nur. (2951) ! an ıgı sayın yolculara il&n olu-
5410 

3 grup malzeme alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedel ve isi ı · w d . .. . m erı aşagı a yazılı 3 grup malzeme 19 9 1938 

pazartesı gunU saat 15 30 d · "b . · · , . . • an ıtı aren sıra ıle ve kapalı zarf usulü ile A 
kara da ıdare bınasında satın alınacaktır • n-

Bkku işe gi:mek. istiyenlerin teklif edil~cek malın hizalarında yazılı mu-
va at temınat ıle kanu t · . - . . 

.k nun ayın ettıgı vesıkaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesı aıı ve tekliflerini ay ·· 
h r d k . . . •. nı gun saat 14,30 a kadar her grup için ayrı zarf 

a ın e omısyon reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Şal rtnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerind 
satı maktadır. (2723) e 

Grup İsmi 
1 Küçük yol malzemesi 
2 Bulonlar (Yerli) 

(Ecnebi malı cif) 
3 Şöminman takozu 

Muhammen bedeli 
Lira 

204.776.10 
114.347,-
49.287,50 
31.200,-

5266 
Muvakkat teminat 

Lira 
11.488,80 

6.967,35 
3.696.56 
2.340,-

ı 4 - Şartnamesini görmek istiyen
. erin her giin yazı işlc:ri kalemine ve 
ıstckli!crin de 23 '11; :..ı;ıos 938 salı günü 
=~t on hucukta belediye encümenine 

urac ... aua;. (294!) 5416 Sade yağı alınacak 
A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 

nüfus tezkeresi aslı veya tastikJi sure_ 
ti. 

3 Kalem balôst münakasası 
Devlet Demiryollan Beıinci lıletme Müdürlüğünden : 

Pormakl!k yaptırılacak 
:-nkara Belediyesinden : 

at - Me.d.:.:.!.a . .!aki hayvan yazarının 

l \re merkeı> alım satım yermde yapı· 
ac k ·· .. a ahşap parmaklık on beş gun 
~lldtietlc açıl: cl:slltmiye konulmuş -

r. 

.ı 2 - Muhammen bedeli (1120) lira-
·.aı~. 

3 - Muvakkat teminatı (84) lira
dır. 

ı 4 - Şartnamesini görmek istiyen
. erin her gün yaz ıişlcri kalemine ve 
ıı.teklilerin de 23 ağustos 938 salı gü-
Qij • •. 
illin laat on buçukta bcledıye encume -

e müracaatları. (2940) 5415 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa-
tın Alma Komisyonundan : . 

ı - Deniz bidikleri ihtiyacı ıçın 
tahmin edilen bedeli 142500 lira olan 
150000 kilo sade yağının 20 a~u~.to.~ 
938 tarihine rastlıyan cumartcsı g~nu 
saat 10 da kapalı zarf usulü ile ekillt
mesi yapılacaktır • 

2 _Muvakkat teminat 8375 liradır. 
şartnanıcsı 713 kuruş mukabilinde de. 
niz satın alma komisyonundan alınır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
teklif zarflarını belli saatten en geç 
bir saat eveline kadar komisyon baf -
kanlığına vermeleri. (2879) 5386 

B) Askerlik vesikası. 
C) Zabıta ve adliyeden alınmış hüs

nuha1 vesikası. 
L) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra

poru. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. (2886) 5389 

Kazan ve bakra( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis-

yonundan : 

l -100 ila 150 adet büyük kazan ve 
100 ili 150 adet küçük kazan ve 2000 i-
ki bin adet kapaklı bakraç kapalı zarf 
usuliyle ınünakasaya komJlmuıtur. 

Muha~m~n bedelleriyle miktar ve e vsafları aşağıda yazılı üç kalem Balast kapal ızar{ usuli le · 
muştu.r. E~sıltme Malatya işletme bin asında yapılacaktır. y eksıltmeye konul-

B~ ışe gırmek istiyenlcrin, kanunun tayin ettiği vesikalar ve k 4 n ·· d · · · . . 
manı .~anuni bi~ hali lıulunmadığına dair beyanname, muvakkat t:;::i::~:ıak b:~ :a a d::~;ucıbınce lŞf' gı.rmeğ.e 
len gu.n ve. saatınden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdy a mektubu ıle tayın edı-

Bu ışe aıt şartna k 1 · · M ır. . me ve mu _ave e. pr OJesı alatya, Ankara, Haydarpaşa i•detme müdürlu·· 
bakır, Elazığ ıstasyonlarında ısteklıler e bedelsiz verilmektedir. ::ı k kalemlerinde, Diyar-

C 1NS1 Miktarı Eksiltme 
Muhammen Muvakkat 

M. 3 • T. Gün Saat 
Bedeli Teminat 

1 - Km. 440 - 465 Arasında balast Lira Lira K. 9000 22-8-938 Pazartesi 9900 (Kırsırma, Toplama, Figöre) 742. 50 
Sa. 10.0 o 

2 Km. 325 - 329 :H oJ ._, 7500 23-8-938 Salı 8250 618. 75 
3 Km. 278 - 285 

Sa. 10.0 o 
., p .. 6000 24-8-938 Çarşamba 6600 

5409 Sa. 10.0 o 495. 00 
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ve sair evraklarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmış ve mühürlenmiş bir 
zarfa koyup birinci maddede yazılı 
saatten bir saat evvelisine kadar vi
Jayet daimi encümenine göndermele
ri mecburidir. 

,~---Dr. KAMİL GÖREN-~ 
........................................... ! 

Mektep binası yaphnlacak 
Konya - Ereğli Kaymakamlığın

dan : 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

Beyoğlu 
Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Mütehassısı 

Taksim, İstikllil Caddesi (Oskeperan Apartımanı 
Mavi köşe Üstü Telefon : 40123 

No. 1) 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Kon· 
ya Ereğli kaz.ası dallilinde ~ımentlu
fer istasyonuna iki kilometre mesa -
fedoki Ayrancı nahiyesinde yapııa· 
cak olan mektep ınşaatı: 

(2598) 4892 

Lise pavyonu inşası 
Afyon Nafia Müdurlüğünden : 
(40041) lira (33) kuruş keşif bedel

li Afyon lisesi ilave pavyonu ikinci 1 

kısım inşaatı 22 ağustos 938 pazartesi 
günü satt 16 da Afyon nafıa binasında 
toplanacak komisyonda ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferrı diğer evrak iki lira be
del mukabılinde Afyon nafıa müdür -
lüğünden alınabilir. Muvakkat temi 
nat (3003) lira (10) kunı~tur. 1stek .• -
lerin Nafıa Vekaletinden 938 senesi 
i~in alınmış (20.000) liralık müteah
hitlik vesikası göstermeleri ve teklif 
mektuplarının 22 ağustos 938 rıazaı te
si günü saat 15 e kadar Afyon .ıafıa 
müdürlügiınt: göndermeleri ;ıan olu-

Pazardan başka her gün saat 15 den 19 a kadar 1 
Portatif RONTGEN vardır 

........ t •• ,.... " 

Dr. SAADET KAMİL GÖREN 
2 - Bu ışe ait evrak (Eksiltme 

şartnamesı) (Mukavele projesı) (h:.ı

susi şartname) (proje) (hülasai keşıf) 
(tahlıli fiat cetvelı). 

Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen Mütehassısı 
Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 •-1111 

3 - Yapılacak in~aat 30.7.938 tarı
hinden itibaren on beş gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 15.8.938 tarihıne rasthyan 
pazartesi güniı saat 11 de Eregli hu
susi muhasebesinde teşekkül eden 
komisyon mahsusunda ihale yapıla -
caktır. 

4 - Yapılacak inşaatın keşif bede
li 19230 Ifra 79 kuruştur. Muvakkat 
teminaıt olan mikdarı 1442 lira 31 ku· 
ruştur. nur. (5995/ 2923) 5403 

Pazarlık 

eksiltme 

usulile 

ilônı 
Van Defterdarlığından : ve Ticaret Odasından musaddak birer 

vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıraş· 

tan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

POKER 
hraş bi{aklarını kullamn11. 

Kok kömürü alınacak 

5 - 1steklileı ••. .' muvakkat temi 
natlariyle, müteahhidlik vesıkası ve 
şimdiye kadar bu işlerı yapmış oldu
ğuna dair nafıaca musaddak vesika
yı muhtevi zarflarını ihaleden bir sa· 
at eveline kadar kaza hususi muha
sebe memurluğuna tevdi eylemelerı 
lazımdır. Bu zarflar 2490 sayılı ka -
nunun 32 inci maddesinde yazılı şe
kilde hazırlanmış olacaktır. Postada 
vuku bulacak teahhürden dolayı ma
zeret ve mesuliyett kabul edilemez. 

1 - Başkale merkezinde yapılmak
ta olan hükümet konağının bakiyei 
inşaat bedeli mevcut keşifnamesi mu
cibince kırk bir bin iki yüz kırk altı 
liradır. Bundan on bir bin yedi yüz 
kırk sekiz lirası 938 senesinde ve yir
mi dokuz bin dört yüz doksan sekiz 
lirası 3420 numaralı kanun mucibince 
939 senesinde tesviye edilmek üzere 
mezkur inşaat bakiyesi eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerden yalnız 938 
yılına ait onbir bin yedi yüz kırk se
kiz liralık kısmı deruhte etmek isti
yenlerin talepleri de nazarı itibare a· 
lrnacaktır. Ancak aynı zamanda her 
iki kısma birden talip olanlarla yalnız 
bir kısma talip olanlar bulunursa bun
ların yapacakları tenzilat farkları ile 
mukayyet olmaksızın işin tamamını 
veya 938 senesine ait kısmını ihale et
mekte komisyon muhayyerdir. 

3 - İhale 11 agustos 938 perşembe 
günü saat 13 de E1,1zığ iskan müdür
lüğünde teşekkül edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

Harta Genel Dircktörldğündcn: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası için 170 
ton kok kömürü eksiltme suretiyle a
lınacaktır. 

6 - Keşifname ve diğer evrak E
reğli hususi muhasebesinden alına -
bilecektir. 5051 

Hükümet konağı inşaatı 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür

lüğünden : : 
1 - Balıkesir hükümet konağı ma· 

liye kısmının ikmali inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak · 
A) Projeler, 
B) Fiyat bordrosu ve mesaha cet

veli, keşif hulasa cetveli, 
C) Fenni ve hususi şartname 
D) Nafıa yapı işleri fenni, umumi 

§artnamesi, 
E) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
Olup istiyenler bu evrakı her gün 

Balıkesir Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

4 - Eksiltme 19 ağustos cuma gü
nü saat on beşte Balıkesir hükümet 
konağında Nafıa müdürlüğü odasın
da kurulu komisyon huzurunda yapı· 
lacaktır. 

5 - İstekJilerin bu işe ait 2066.69 
liralık muvakkat t eminatı Balıkesir 
malsandığına yatırdıklarına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektıı
bu ile 1938 yılı için muteber ve işe 
girmiye saHihiyet veren Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sını ve ticaret odası vesikalarını ka
palı teklif mektuplarını ihtiva eden 
%arfa koymaları ve zarfları 2490 No.lı 
kanun hükümlerine tevfikan tanzim 
ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (4966/ 2856) 5256 

Okul binası yaphnlacak 
Erzurum Valiliğir:den : 
Erzurumda yeniden yapılmakta o

lan ilk okul binasının 22998 lira 68 
kuruş bedeli keşifli kargir aksamı ik
mali jnşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmutşur. 

1 - Eksiltme 11 ağustos 938 per
şembe günü· saat 16 da vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1724 lira 
93 kuruştur. 

3 - İstekliler evrakı fenniyesini 
vilayet daimi encümeninde ve Nafıa 
müdürlü l.{ünde okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
936 glin ve 3297 sayılı nüshasında in
tişar eden talimatnameye göre 938 
takvim yılına mahsus ehliyet vesika· 
aı ile birlikte ticaret odası vesikası 

2 - Ru işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık genel şartnamesi, 

D) lnşaata ait yapı işleri genel 
şartnamesi ve hususi şartname. 

E) Metraj. keşif hulasası, silsilei 
fiyat ve fiyat tahlili cetvelleri. (lsti
yenler bu şartnameleri ve evrakı üc
retsiz Nafıa müdürlüğünde görebilir
ler.) 

3 - Eksiltme 12 temmuz 938 tari
hinden bir ay müddetle 12 ağustos 938 
cuma günü saat 11 de Van defterdar
lık odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle o
lacaktır .• 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin tamamına talip olanların üç 
bin doksan üç lira kırk beş kuruş on 
bir bin yedi yüz kırk sekiz liralık 
kısmına talip olanlar sekiz yüz sek
sen bir lira on kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi bundan başka Nafıa 
Vekaletinden alınmış fenni ehliyet 
vesikaları ibrazı şarttır. 

.6 - Taliplerin üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
malsandığına yatırılan muvakkat te
minat makbuz ve istenilen evrakı 

müsbiteleriyle tayin edilen saatte 
Van defterdarlık makamında müte
şekkil eksiltme komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 5150 

Göpnen evleri yapflrllacak 
Elazığ lskan Müdürlüğünden : 

1 - Eliizığ merkezinde 15 çift göç
men evinin muhammen bedeli 15206 
lira ve 20 tek evin muhammen bedeli 
10911 lira Karakoçan kazasında 17 çift 
evin muhammen bedeli 19677 1ira 33 
kuruş Sivrice kazasında 11 çift evin 
muhammen bedeli 14198 lira olup ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Talipler % 7,5 teminatı mu· 
vakkate verecekleri gibi _inşaat işle · 

rinde bulunduklarına dair Nafıadan 

Ekmeklik un alınacak 
Edirne Jandarma Erat Okulu Komu tanlığından : 

4 - Talipler yevmi mezkfirun saat 
12 sine kadar teminatı muvakkatele
riyle diğer vasaiki komisyon reisliği
ne göndermeleri Hizımdır. 

5 - Bu hususa ait şartnameler is
kan müdürliiğünden parasız olarak 
alınır. Hariçten istiyenlerin posta 
ücretini göndermeleri icap eder. 

(4855/ 2732) 5083 

Münakasa tehir,i 
Trabzon Valiliğinden : 
15.8.938 tarihinde eksiltmesinin ya

pılacagı Ankara'da Ulus ve İstanbul'
cla Akşam gazeteleriyle iliin edilen 
Trabzon'da inşa olunacak 556.000 lira 
keşif bedelli Numune hastanesi ikinci 
kısım inşaatı ve elektrik tesisatına ait 
ilanın eksiltmesinden şimdilik sarfı
nazar edildiği ilan olunur. (2906) 

5396 

Yapı işleri ilônı 

Samsun Vilayeti Nafia Müdürlü
ğünden : 

20 8. 938 cumartesi günü saat 11 de 
Samsun'da nafıa müdürlüğünde 20017 
lira 19 kuruş keşif bedelli Llidik ka
zasında hükümet konağı ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Mukavele ve eksiltme 
şartnamesi ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve fenni şartname ve ke
şif metraj cetveli ve keşif huliisası 
ve projeler nafıa müdürlüğünde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1501 lira 19 ku
ruştur. 

isteklilerin yukarıdaki evrak mün
derecatını tamamiyle kabul ettikleri 
kaydını da havi olacak olup kapalı 
küçük zarfa konmuş olan teklif mek
tuplarını en az yirmi bin liralık bu 
işe benzer iş yapmış olduğuna dair 
Nafıa vekaletinden almış olduğu mü
teahhitlik vesikası ve muvakkat te
minat ve ticaret odası belgeleriyle 
birlikte büyük zarfa koymaları ve bu 
büyük kapalı zarfı 20. 8. 938 cumarte
si günü saat 10 a kadar makbuz mu
kabilinde Nafıa müdürliiğüne verme
leri lazımdır. (5096/ 2924) 5407 

Harita Umum Direld~rlOoU · ·; 

Zeytin yağı ve sabun alınacak 
Harta Genel Direldörh.iğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratı iç in 
500 kilo zeytinyağı, 1300 kilo sabun 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 938 çar
şamba gi.inü saat 11 de Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 91 O lira. 
muvakkat teminatı 68 lira 25 kuruş o
lup Maliye makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 938 çar
şamha günü saat 10 da Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. binasında satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4505 lira, 
muvakkat teminatı 338 lira olup vez
ne makbuzu veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2482) 4699 

Topoğraf (anfası ahnacak 
Harta Genci Direktörlüğünden : 

l - Ilarta genel direktörWğü icın 
dairede mevcut nümunesi gibı 62 adet 
topograf çantası açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 pazarteci 
günü saat onda Cebeci'de h:ırta genel 
direktörlüğü binasında Hrt. Sa Al. 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 372 !ira, mu
vakkat teminatı 27 lira 90 kurn~tur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2914) 54N 

Kilim ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Genel direktörlüğü kı
tası eratı için 377 adet kilim, 82 adet 
yatak kılıfı, 109 adet yastık kılıfı, 203 
adet ekmek torbası, 100 adet boş çu
val eksiltme suretiyle alınacaştır. 

2 -- Eksiltme 8 ağustos 938 pa· 
zartesi günü saat 11,30 da Cebeci'de 
Harta Gn. Drk. binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2107 lira 
35 kuruş, muvakat teminatı 158 lira 
5 kuruş olup maliye makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko· 
misyona gelmeleri. 

2481) 4698 

Arpa, saman ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası için 
11000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 

.5000 kılo saman, 200 kilo hayvan tu
zu eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme l O ağustos çarşamba 
günü saat 12 de Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4464 lira, 
muvakat teminatı 334 lira 80 kuruş 
olup Maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2483) 4700 ' 
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Tras fiatları 

.;, 

Belediye Reisliğinden: 

Ankara kadın ve erkek berberlerinde 
traş tarifeleri tenzil edilmiş ve yeni fiat

lann berber dükkônla nnda 45 X 55 ebadın
da levhalar halinde 7 /8/938 den itibaren 

asllması mecburiyeti konulmuştur. 

Sayın halkın malumu olmak üzere ilôn 
olunur. 5290 

• 

BE D 1 A 
Ter z i h a-n es i 

Mevsim sonu dolayısiyle Solt yaptığını 
müşterilerine ilan eder 

muhterem 

Yenişehir Havuzbaşı ı. ci Çankaya caddesi Kınacı A;- D. 3 

Tele fon 3837 5261 

SRRRT ,, H 
5ıhhahnizi 
te/Jdid edigor 

rJ ~ 

Umumi tf .... "'.'' ı •ros~ln. fııın•ur, Galata. VoY•oda Hao 1 

• HİLKAT I 
sadıktır Daima kanunlartna 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak

kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaşl Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 

kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi -

yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

iç mi ye başla FOS FA RSOL tababetin esasını teşkil eden bütün dok
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir 
surette teşrikınden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. lştihayı açar, hafıza ve zekayı yiikseltir. 
Sinirlen. adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütiin kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle 
geçirtir. FOSF AR SOL güneş gibidir. Girdiği yere saglık dinçlik, 
ve gençlik saçar. her eczanede uuhınur. 4916 

I 

Edirne 4 sayılı jandarma okulunun Bir - eylUl - 938 den nisan 939 sonuna 
kadar sekiz aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik unun miktarı 
"180.000,, yüz seksen bin kilodur. Unun kapalı zarf eksiltmesi 10-8-938 çar
şamba günü saat on dörtten on beşe kadar Edirne merkez muhasebe müdür· 

lüğil odasında yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre teklif mek- • 
tuplariyle sandık makbuzları banka mektupları ve ticaret odasından ala· 
cakları vesikalarla birlikte münakasa saatinden bir saat eve} komisyona mü 
racaat etmeleri şarttır. Postada vaki olan muhaberattan doğacak geçikme· 
}erden ötürü komisyon mesuliyet kabul edemez. Nümune ve şartname okul · 
dadır. Müracaat edilmesi ilan olunur. (4686 - 2639) 5000 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2484) 4701 YENİ SİN E~~ALAR HALK 

Muvakkat 
Tutarı Miktarı T.Fi. Teminah Eksiltme Şekli 

U L US - 19. uncu yıl. - No.: 6113 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

BUGÜN BU GECE 

Emil Yannigs tarafından oynanan 
. GÜNEŞ BATARKEN 

Seans saatleri: 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

Ayrıca 11 ve 1 de ucuz matineler 
Fiatlar: Balkon 20, Salon 15 

_,lllllL --- -- ----
---- -- --

BU GECE 

ÔLUM GOI..GESl 
Giındıiz iki film birden 

1 - Kumarbazlar gemisi 

2 - Ölüm Gölgesi 

Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Ayrıca: 11,30 ve 1 de ucuz matineler 

Fiatlar: Balkon 20, Salon 15 . 

Cinsi Lira Kr. Kilo 

--
1. Nevi 21366 00 180.000 
Ekmeklik 

Kr. S. Lira Kr. 

11 87 1602 45 

Günü 

10/8/938 
Çarııamba 

KaP.alı zarf 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı tşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basmıevi : ANKARA 

Bu gece 21 de Açık Hava Sinemasında 

ALİ BABA HİNDİSTAN'DA 

Türkçe sözlü 

un 


