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Japonya müzakereye devam edeCe 
Selônik anlaşması dolayısiyle 

Atatürk'le Bulgar k1rah 
Borisarasında telgrafl~r 

Selinik anlqmumm imzuı münasebetiy· 
Anbra, 6 •·•g;..le Reisicümhur K. Atatürk arasında ap

le, Bulgar Kaalı . l ... t11r • 
iıdaki ielaraf1ar teab o unm..,.- · 

EKSELANS KEMAL ATATORK 
CUMHUR REiSi 

ANKARA 

BULGAR KIRALI 

imar ve 
mukavemet/er 

Sultanahmet meydanından 
seçenler, orada bir türk ibideıi .. 

SOFYA 

Sir lan H.,.,_ 

Hff ler bir A npa 
lllrlllnln iılıe 

aeımek arıusuldl 

Sir Hamilton Hitler'le 
bir görOıme yaptı 

-Yaml.lllCl•yim-

Bir Franlıo 6om6artlunan tan«ral 

Alikante bombardıman edildi 

İngiliz konsolosu 
ağır yaralandı 

..__......._. ... azlar 

ve ftalya 
-

Mukaveleye iştirak 
hakkında ki karamame 

neıredildi 

a.z...ıaaa. 6 a.a.- Bk tebliide '61· 
le ct...ilmekt.edlr ı • 

Şark cepbeainde düpDID• bldln 
tMrrus1-ı keaıdiıline atır aayiat wr
dlrilmek aureti,.ı. urdedihip. 

Roma. 6 u. - Reeml ceride. bir b- Franlcüd.re 6ÖN 
rarname netretmittir. Bu kararname 
Botularm rejimine mUtealllk olan Sn' ... a, 6 a.a. - llfetredllen bir 
beynelmilel Montr6 konferwı mu- tebliide Ebre m-bemda cllmb..-i
lrarreratma ittir&klni tuvib etmekte- J'fttlleria bir çok taamu tetebbüale
dlr. Bu kararnamenin ahklmı 2 mayıs dilin MNDet.e ulntıkmf w bir gak 
1938 taribllldell idbarea maJaıbllne fl· ,,,... ... ~slılıerin lfPl ediılmit alda· 
mildir. (So11a ı.1ııc11 •yima) 

FAKAT HUDUTTA DA 
• 

SOYYETLER 
IS&Al EDiLEN AWİYI AlMAI 1(11 

iki koldan 
68 ve 50 lankl 

hü,um eHiler 
Tokyo, 6 a.a. - B. Litvinorun cevabı Harbiye ve Harid,. 

retleri mümeailerinin konferan11 tarafmclan tetkik edilc:likten 
Hariciye Namı, B. Şiaemitau'ya bir telgraf çekerek müzakerata cin_, 
ebneai için yeni talimat vermİftir. 

Fakat yeni bir taaruz teıebbüsü daha oldu 

Tokyo, 6 a.a. - Sovyetler bu gün eabahleyin Çankufeng mmtaa.; 
emdaki japon mevzilerine taarruz tefebbüeünc:le bulunmu,Lud.r. Je,. 
ponlann bombudanam, eovyetleri ricate mecbur etmiftir. 

Harbiye Nezareti, bir piyade taburiyle SO tankın Çana-Çin 
cenubunda. bir buçuk piyade taburu ile 68 tanlcm da Şataopina'in r 
malinde taamm:la bulunmuı olduklarım tasrih etmektedir. 

Anlaımazhk hallolunabilecek mi ? 

]ap on aderleri bir ylJrüylf ...,. anda 

Hankeu alevler içinde ! 

53 Japon tayyare 
ehri i<(detle 

bomb rdıman ti 
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Sa~ôhiyet meselesi 
Umumi hapisane binasının sanat ve tarih kıymetini tespit için top

lanan komisyon her §eyden önce; lstanbul'daki aaluhiyettar teşekkül
lerin lstanbul'un tarihi eserleri hakkındaki bilgiıizliğini ispat etti. 

Umumi hapisane binası, hangi tarihte, kimin tarafından ve ne ola
rak inşa edilmiştir? Mütehassıslar bir haftadanberi btı üç sualin ceva
bında bile anlaşamamışlardır. Bir kaç gün sonra verecekleri kararın 
doğruluğuna nasıl itimat edilebilir? 

Şüphe yok ki, eskiler bu bina ile hiç alakadar olmamışlar, ve bu bü
yük taş ve tonoz yığını hakkında tek kelime bile yazmamışlardır. Bazı 
mütehassısların dedikleri gibi bu bina vaktiyle belki bir kervansaray, 
daha çok bir ihtimalle, bir kervansarayın ahır kısmıydı. 

Bina kaba, yumuşak taşlardan çok basit bir şekilde yapılmıştır. 1-
çinde tek bir sütun, en basit şekilde bile olsa, tezyin edilmiş bir tek kö
şe veya satıh yoktur. Dini mimariye mi, askeri veya sivil mimariye mi 
aittir? Buna, mütehassıs heyet bile karar veremiyor. Buna rağmen kal
dırılarak, yerine yarım milyon lira sa rfiyle bir adliye sarayı yapılması 
teşebbüsüne mukavemet ediyor. Mütehassısların mukavemeti ilmi eh
liyet.sizlikten, ve binanın bu karanlık vaziyeti, ne tarihi, ne bedii hiçbir 
mezıyeti olmamasından başka neyle izah edilebilir? 

Bence binanın t~rihle tek ~lakası, pek de gururlandıracak bir iş ol
mamakla beraber, bır kaç devırde türk adliyesinin bunu hapisane ola
rak kullanmış olmasıdır. Fakat, doğrusunu isterseniz, meselenin mü
him olan tarnfı da bu değildir. Mesele şudur: 

Jstanbul gibi serapa tarih olan bir şehirde, şehrin en yakın tarihine 
ait eserlerini teşhis edemiyen ilmi heyetler, ve bu heyetlerin icabında 
en büyük teşebbüsleri önliyen iktidarları vardır. 

Neşet Halil ATAY 

Diş ticaretimız 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kası'ndan alman hesap hulasalarına 

göre 30.7.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez bankası'na ve
rilmif teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhuriyct Merkez 

Bankasındaki kliring hesaplau 
borrlu bakiyclri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
lapan ya 
İsveç 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
S.S.C.!. 
Yugoılavya 

6.490.600 
651.000 

4.400 
3.217.500 

449.900 
3.272.700 
1.016.200 

10.020.400 
318.500 

2.725.100 
880.000 

35.700 
37.600 

1.381.500 
766.300 

1.161.100 
1.174.400 

397.400 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat i~in Cümhuriyet 
Merkez Bankası' na verilmiş olan 

tNhhütler yekunları 

Reaml 
daireler 

Huıuıt 
ıahıılar Yekfin 

Memleket T.L. ----
Almanya 16.632.787 
Avuıturya 17.714 

477.236 

T.L. T.L. . 

Cetvel: 3 
Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya (C hesabı) 3.892.400 
Estonya 45.900 
İtalya 3.046.700 
Yunanistan 81.800 

Hava bulutlu geçti 
Dün Ankara'da hava bulutlu geç

miş, rüzgar şimalden 2 metre kadar 
hızla esmiştir. 

En dUşük ısı 15, en yüksek m ise 
gölgede 30 derece olarak kaydolun
muştur. 

Yurtta hava Eie'nin cenup kııımla
riyle cenubun doğu kısmında açık, 

Kara6eniz kıyılarında bulutlu ve ya
ğışlı diğer bölgelerde umumiyetle bu
lutlu geçmi9tir. 

24 saat içindeki yağı9ların karemet
reye bıraktıkları su miktarı Kars'ta 28, 

Sinop ve Burdur'da 18, Bolu'da 8, Or
du ve Giresun'da 7, Samsun'da 4, Ri
ze'de 3, Kastamonu, Sarıkamıt ve Ar
dahan'da 1 kilogramdır . 

En yüksek ısılar Bodrum, Antalya 
ve Adana'da 35, Diyarbakır'da 36 de
recedir. 

ULUS 7. 8. 1938 
_, •....................................• ._ . . . Milli emlôk taksit 

bedellerinin tahsili 
Türk dili 
belleteni 

21 - 22 inci sayılar 

satışa çıkarıldı 

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

den : 

. . . . . . . . 

fstanbul,6 a.a. - Türk dili bellete
ninin 21-22 sayıları bir arada olarak 
satışa çıkarılmıştır. Bu sayılarda ü- • 
çUncU tilrk dlli kurultayına ve kurul
tayn gUneı • dil teorisi komisyonuna 
ıunulan tezlerin fransı.zcaları da var
dır. 

Cumhuriyetin 16 inci yıldönü
mü hatırası olarak bir tarafın· • 
da Büyük Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını teabit eden 
yazı bulunmak üzere Partimiz· 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkirlarmuzın, açtıfımız bu • 
müıabakaya iıtirikleri ve ha· 
zırhyacakları nümuneleri afuı· 
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partiıi Genel Sekreterliii· 

Bu 11yılarla belletenin UçUncli abo
ne yılı da baılamııtır. Abonelerin on 
eayı kar9ıhğı olan Uç lirayı dağtma 
merkezimize göndermelerini dileriz. 

ne göndermeleri rica olunur. Belletenin birinci ve ikinci abone 
yılı aayılarından bir kaçı tükenmiı. '"\ 
k l l d 

...................................... r 
a an arı a tUkenmiye yüz tutmuf ol-
duğundan ekılklerl olanların müraca~ 
atlarını geciktirmcmelerini rica ede· 
riz. 

Kurum'un bUtUn yayınları gibi 
Tilrk dili belleteni için de satış ve da
ğıtma merkezi İstanbul'da Ankara 
caddesinde TUrk kitapçılığı limited 
firketidir. 
sil& LROll1IS llS O O U1'ii1llAOiJIJIS ... 

Yerli mallar sergisini yarım 

milyon kiJİ gezdi 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Yerli 

mallar sergisi yarın saat 2 ı de kapa -
nacaktır. J\çıldığı günden beri yani 
18 gün içinde sergiyi 500 bin kişi zi -
yaret etmiştir. 

Bir kasap, bir kasabı 

ağu surette yaraladı 
Evelki akşam lstanbul'da Sirkecide, 

bir kasap bir kasabı, et bıçağıyle ağır 

surette yaralamıştır. 
Alacahamam'da kasap çıraklığı ya

pan Gani admda birisi vaka günü mi
safir olarak Sirkeci'de kasap Ali Rı
za'nın dükkanına gitmiştir. Gani mi
safir gittiği dükkanda çıraklarla de
reden tepeden konuşmıya başlamıştır. 
Buna canı sıkılan tezgahtar Şerif, Ga
ni'ye: 

- Haydi defol buradan, çocukları 
lakırdıya tutma, işimiz var, demiştir. 
Gani de bu mUdahalcye kızmış ve: 

- Haydi, ulan, kendini adam mı sa
nıyorsun? demiştir. 

Bunun üzerine, Şerif elindeki koca 
et bıçağıyle, 'Gani'yi göğsünden ve ar
kasından çok ağır surette yaralamış

tır. 

Şerif yakalanmı§ ve Gani de hasta
neye kaldırılmıştır. 

Bebek - lstinye yolumla tarihi 

mezar taşları imha mı cdilnıiş? 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Burada 

dolaşan şayiaya göre, müzeler idare
si Bebek ile İstinye arasında açılan ye
ni yolda tarihi mezar taşlarının imha 
edildiğinden Nafıa Vekaletine şikayet
te bulunmuıtur. 

14 Yaınıda bir kıu dağa 

kaldıranlar mahkemede 
Bundan bir müddet evel Çatalca'nın 

Alten köyünden, Ayşe isminde 14 ya
§ında güzel bir kızı, aynı köyden 
Mehmet ve Hasan adlarında iki kişi 
zorla dağa kaldırmışlardı. 

Hapisane binası 

tarihi meselesi 

Komisyon işi başka 

komisyona havale etti ! 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Hapisa

ne binasının yıkılmasında mahzur olup 
olmadığını tetkika memur komisyon 
bugiin valinin başkanlığında toplandı 
ve binanın tarihi değeri hakkında kati 
kararını vermeden önce bir de müte -
hassıslann mütalealarm dinlemiye ka
rar verdi. 

Şimdi belediye imar şubesi müdü • 
rli Ziya, mimar Hikmet, mimar Sedat, 
mimar Kemal ve mimar Hakkı' dan mü. 
rekkep başka bir komisyon toplanacak
tır. Bu komisyon, binanın tarihi değe
ri hakkındaki iddialan tetkikten son . 
ra 15 ağustosta umumi komisyona ra
porunu verecektir. 

Sus vapuru ilk sel erini yaph 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Sus va -

puru dün ilk seferini yaptı ve yolcula
riyle davetlilerini Bandırma'ya götür -
dü. Yeni vapur Bandırma'da Balıkesir 
valisi, vilayet parti erkanı, Bandırma 

kaymakamı, sandallar, motörler ve ka
labalık bir halk kütlesi tarafından kar
şılandı. 

Sus aynı gün İzmir treni yolcuları
nı da alarak btanbul'a döndü. 

Sümerbank 

fiyatla nnı 

kundurn 

indirecek 
Haber aldığımıza göre hükümetin 

hayatı ucuzlatmak yolunda aldığı ted
birleri göz önünde tutan Sümerbank'a 
bağlı Beykoz fabrikası kundura fiyat· 
lanm ucuzlatmak için tetkiklere başla
mıştır. 

Fabrika şimdiki halde on muhtelif 
tip imalatla sahşmaktadır. Bu tiplerin 
adedi azaltılmak suretiyle işçilik ve 
zamandan kazanılacağı için fiyatları 

hayli indinnek kabil olacaktır. 
Beykoz kunduraları bütün memle

kette büyük bir rağbete mazhar ol -
muştur. 

Fabrika, 1927 senesinde 35 bin çift 
kundura yapmış olmasına mukabil 
1937 de bu mikdar 130 bine çıkmıştır. 

Finans Bakanı bunların zamanında 

tahsili için defterdarlıklara tamim yaptı 
Finanı Bakam B. Fuat Ağrah milli emlak taksit bedellerinin 

zamanında tahsillerine ehemmiyet verilmesi hakkında defter
darlıklara bir tamim yapmıştır. B. Fuat A~ralrnrn bu tamimini 
ehemmiyetine binaen aynen yazıyoruz: 

"Borçlular nezdinde daimi takibe r--·-----,--------
ihtiyaç gösteren hazine alacakların
dan birini de milli emlak taksit bedel
leri teşkil eder. Şimdiye kadar bir 
çoğu tahsil edilememiş olan taksit 
bedellerinden 23 mart 1931 tarihinden 
evel satılmış olan gayri menkullere 
ait kuumları son defa 1938 mali ıene· 
sinden itibaren on beş senede ve on 
beş müsavi taksitte tahsil edilmek Ü· 

zere tecil edilmiş ve bunun tatbik 
şekli ayrıca gönderilmiş olan izahna
medc gösterilmiş bulunmaktadır. 

Bu hükümler bir taraftan borçlula
ra borçlarını kolaylıkla tesviye edebi
lecek imkanlar verirken diğer taraf
tan da her hangi bir taksit zamanında 
verilmedi ği ve bulunan diğer malları 
taksit bedelini ödemeğe kiifi gelmedi
ği takdirde geri kalan taksitlerin mu
acceliyet kesbederek tatbikatın tama
mına teşmili suretiyle akdin icapları· 
nın yerine getirilmesi derpiş edilmiş
tir. 

Mükellef lehine olduğu kadar ha· 
zine haklarını da sürüncemede kal
maktan kurtaran bu hükümle bekle
nen neticenin elde edilebilmesi mali
ye memurlarının bu maksadı kavrıya
rak takip hususunda aynı nisbette 
hassasiyet göstermelerini zaruri kıl

maktadır. 
Bu cihetleri tebarüz ettirmek ister

ken bir noktayı da ilave etmek iste
rim. Bu da hazine alacağının ve be talı 
sis akitten mütevellit ve karşılığı mev
cut milli emHik taksit bedellerinin za· 
manında takip edilmemesinin tevlit 
edeceği neticedir. Maltım olduğu üze
re hazine alacağını vaktinde takip et
memek, müteakip sene borçlarının in
zimamiyle tediye kabiliyetini azalt
mak suretiyle mükellefleri dolayısiy
le hazineyi mUşkül vaziyetlere sokar. 
Taksit bedellerinin takibinde gösteri
lecek en ufak bir ihmalin ise neye 
müncer olacağını ve maddi ve manevi 
tefsirlerinin derecesini §imdiye kadar 
alınan neticelerden de anlamak mUm· 
kündür. 

Bundan başka eski halin devamına 
sebebiyet vermemek için Kanunun 
genit mikyasta verdiği müsaadeler
den azami derecede istifade edilmesi 
Kabildir Ehemmiyetle takip edilceke 
-ı-- .... ı,., ; .. h~ıil'illerioin t'1hsili. hµsu
sunda gösterilecek ihmalın şıddetıı 
ceza ile mukabele göreceğini nazarı 
dikkatinize vazeder ve bunların tayin 
edilen müddetler zarfında tahsilinin 
temini için gerekn tedbirlerin şimdi
den alınmasını isterim." 

Bir çocuğun ölünıii şüpheli 
gf.irül<lii 

fstanbul'dan bildirildiğine göre, 
Beşiktaş'ta Bayan Fatma Kadriye a
dında bir kadının bir buçuk yaşında -
ki çocuğu birdenbire hastalanmış ve 
annesi de Beşiktaş dispanserine gide -
rek göstermiştir. Dispanserde çocuğa 
şırınga yapılmış, fakat zavallı mini mi
ni bir buçuk saat sonra ölmüştür. 

Bayan Fatma bunun üzerine polise 
müracaat ederek, çocuğunun, dispan
serde yapılan iğnenin tesiriyle öldü -
:Yii ... ii. iddia etmi~tir • 

Doğu' da 
kadestro işleri 

Kadastro umum mildilrltiğü doğu 

vilayetlerinde devam eden kadastro 
faaliyetlerini gUndcn güne arttırmak
tadır. 

Kadastro fen bat müfettişi B. Ah
met Salih Korur bu faaliyetleri ince· 
lemek üzere Elazığ'a ve Malatya'ya 
gitmiş, tetkiklerini ikmal ederek mer
keze dönmüştür. 
Öğrendiğimize göre bilhassa Eli

zığ ve civarında devam eden kadastro 
faaliyetini arttırmak için yeniden ba· 
zı kararlar alınmış ve bazı mühim de· 
ğişiklikler de yapılmıştr. 

Dördüncü Umumi müfetti§lik mın
takasında ve bilhassa Elazığ vilayeti 
dahilinde yerleştirilecek göçmenlere 
planlı bir surette yer tevzi edilecektir. 
Bunların vaziyetlerini acele olarak 
tespit ve tayin etmek üzere buradi\ki 
kadastro heyetlerinin takviyesi ve 
teçhiz işlerinin ikmali zaruri görül· 
müş, buna ait tertibat da alınmıştır. 
Kış gelmeden evci bir kaç köyün daha 
kadastrosu ikmal olunacağı kuvetle 
ümit edilmektedir. 
EUizığ şehri içinde kadastro faali· 

yeti neticesinde hazneye ait bir çok 
yerler tespit edilmiştir. 

Buralarda Umumr müfettişlik bina
sının karşısına düşen ve istasyondan 
şehre gidilirken caddenin iki tarafı
nın da bir an evel kadastrosunun ik· 
maline çalışılmaktadır. 

Bu suretle buralarda hazneye ait 
çok miktarda metruk erazinin meyda· 
na çıkarılacağı ümit edilmektedir. 
Böylelikle yer parası verilmeden res· 
mi binalar, park ve bahçelerin inşası 
suretiyle şehrin methali bir mamure 
haline getiril cektir. 

Temiz ve iberrak suyu, latif havasiy· 
le Elazığ ve Diyarbakır'm plaj ihtiy~ 
cını gideren Hazar gölünün etrafın· 
daki erazinin kadastrosu da bir ay 
içinde ikmal edilmek üzere mahallin· 
de icap eden tertibat alınnrn:•·-

x akın bır zamanda Sivrice kaza 
merkezi bu göl sahiline nakledilece
ğinden hükümet konağı ve bir çok bi· 
nalar yapılmı§tır. ' 

Münbit, mahsuldar olduğu kadar 
manzarası ve tabii vaziyeti de emsal· 
siz gUzellikte bulunan Hazar gölUnUn 
etrafına kadastro faaliyeti neticesin· 
de modern göçmen evlerinin in,asiy· 
le muntazam ve planlı bir kasaba VÜ• 
cuda getirilecektir. 

Ziraat mektepleri 

talebeleri ve köylüler 
Ziraat mektepleri ve zirai müessese

ler bu sene yeryer ziraat memurlariy
le takviye edilerek civarlarındaki köy-

Jandarma tarafından yakalanan bu 
iki azılı mahkemeye sevkolunmuşlar
dır. 

Bu sene nihayetinde imatatın 180 
binden fazla olacağı hesaplanmakta -
dır. 

Ölen cocuk morga kaldırılmış ve 
vaka hakkında tahkikata başlanmıştır. 

Belçika 
Çckoslo. 
Estonya 
Fınlandiya 
Franı;a 
Holanda 
İngiltere 
İlpanya 
İsveç 
lıviı;rc 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehiıtan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s.s.c.ı. 

175 
23.849 
57.818 

792.468 
27.764 

1.772.073 
28.423 
28.456 

10.034.238 
170.397 

17.820 
584.698 
24.2518 

4.509 
271.652 

66.414 
593.303 

26.667.025 
188.111 

17.820 
1.061.934 

24.298 
4.684 

295.501 
124.232 

1.385.771 
38.566 

2.077.927 
221.966 
240.960 

19.998 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

lerin ekin ve harman işlerinde köylil· 
lerle elbirliği yapmışlardır. Bu suret
le Ziraat mektebi veya tohum istasyo
nu veya nümune çiftliği gibi civarın• 
da Ziraat vekaletine bağlı tesisat bu· 
lunan köylerde makine ve teknik vası· 
talar görülmüş ve köylü çok müstefit 
olduğu gibi talebe de geniş bir tatbikat 
imkanı elde etmiştir. Halen sadece İs· 
tanbulda Kalitarya ve Safra köyleri· 
ne ait ıervisler kalmıştır. Bu servisler 
de bittikten sonra talebe ve bu işe me· 
mur edilmiş olanlar vakanslarını ya• 
pacaklardır. Köylüler natas ve ekiıı 

zamanında da civarlarındaki müesse
satın kendileriyle alakasının devamı
nı istemektedir. 

403.383 
1.110 

2513.462 
11.585 
2.245 

10.802 
305.854 
193,543 
212.504 

19.998 
116.125 
12.870 
16.767 
14.589 
35.923 

136.012 

579.508 
14.480 

310.229 
26.174 
38.168 

136.012 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazrlt 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetlcrı 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi ı;ahıslar 

T.L. T.L. 

1.643.051 5.418.986 
1.125.787 1.944.758 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Hususi şahıslar 

T.L. 

14.989.736 
2.872.47-4 
·~ 

T.L. 

4.615.252 
863.320 

Çocuk Esirğeme Kurumu bah
çesindeki yüzme havuzu her
gün açık bulundurulmaktadır. 
Bu havuz çocukların n e ş e 
kaynağıdır. 

Formaliteler : 

!;on gelen iransız gazetelerin
de şu serlevhayı görüyoruz. "Yir
mi aene eve( bugün umumi sefer
berlik Han edilmiıti". Birkaç gün 
sonra da ''yirmi sene evel bugün 
harp ilan edilmiıti" diye yazacak
lar. 
Doğrusu insanlığın yirmi sene 

evelki bu geriliğine ıaımamak el
den gelmiyor. Harbe karar veren 
devletlerin nezaket dairHinde bi
ribirlerine notalar ve ültimatom
lar göndermeleri, seferberlik ilin 
etmeleri, sonra harbı resmen ili..n 
etmeleri gibi kırtasiyecilikler ar
tık dünyamızdan kalkmıttır. 

Görmüyor musunuz? Dünyanın 
kaç yerinde kan gövdeyi götürü
yor, fakat ortada ne seferberlik 
var, ne harp ilan eden. Bu neslin 
insanlan babalarından daha pra· 
tik hareket etmiyorlar mı derai
niz ? 

Sembolist devir : 

lzmir enternasyonal fuarına bu 
sene bazı devletler yalnız ıembo
lik bir §Ckilde ittirak edecekler· 
mi§. l§te zamanımızın yeni bir bu· 

luıu daha. Almanlar Veraay mua
hedesinin malWıı hükmünü çiğni· 
yerek Ren'i iıgal ederlerken, sem -
bolik bir iıgalden bahsedildi. İa· 
panya'daki gönüllülerin çekilmesi 
itinde, bir kaç yüz gönüllüyü geri a
larak, iti sembolik bir ıekilde hallet
meyi teklif edenler var. Sembolik ıe
yahatler, ıembolik nutuklar, ıembo
lik hareketler biribirini takip ediyor. 

Sembolizmin edebiyattaki hü· 
kümranlığından artık eser kalma· 
dı. Fakat milletler arasındaki mü
naaebetlerde sembolizmin pek re
vaçta olduiunu kim inkar edebi· 
lir. 

Turizm ve Türkiye : 

Amerikan Turing Birliğinin re
isi tarafından hazırlanmıt entere
san bir istatistik bir fransız mec
muasında intİ§ar etti. Bu istatistik 

bu aene Avrupa'yı ziyaret edecek 
olan amerikah aeyyahların muh· 
telif memleketlere dağılıı tekille· 
rinde hangi memleketlerin ka
zançlı ve hangilerinin zararlı çık· 
makta olduklarını tesbit etmekte· 
dir. 

istatistiğe göre İapanya'nın ka
yıbı % 98 dir. Harp dolayıaiyle 
bunu tabii gönnek lazımdır. A
vusturya'nın kayıbı % 75 tir ki 
alman iıgalinin neticesi telakki o
lunabiHr. Çekoslovakya'nın kayı· 
bı % 45 tir ki bu da, bu memleket 
siyui vaziyetinin dünyada pek 
fazla telaı uyandınnaaı yuzun· 
dendir. Diğer ziyanlı çıkan mem
leketler Almanya % 20, lngiltere 
% 15, Macaristan % 33, ltalya % 
15, Yugoılavya % 10 dur. 

Buna mukabil Franaa % 30, lı
kandinavya devletleri, Xunania-

tan ve Türkiye % 100 kazançlı 
gösterilmittir. Yani bu sene mem
leketimize gelecek amerikalı sey
yahlar geçen senekinden bir miıli 
fazla olacak demektir. Akdenizin 
Balkan kötesinde emniyet ve hu
zurun mükemmel bir delilini teı
kil eden bu istatistiği, ayrıca mem
leketimize turizm yüzünden daha 
fazla para gireceği için 
niyetle karıılıyabiliri:ı.:. 

Arapça değil mi ? 

memnu-

Bir fransız gazetesi Iatanbul'· 
dan aldığı garip bir haberden 
bahaediyor. Güya lıtanbul hapi· 
aeneıinde erkek kaçırma cürmün
den yatan 30 kadm vannıı! 

Hani yalan olur ama. bu da iıte 
kuyruklu cinsinden. 

Bazı franıız gazeteleri tark 
memleketleri mevzuu bahiı oldu 

mu galiba "§ark değil mi uydur 
uydur &Öyle" prensibine itaat edi
yorlar. Misliyle mukabeleye baı· 
larız ha! 

Bu çalışmaların kayda değer bir 
faydası da köylünün civarındaki ilim 
müesseselerine karşı muhabbet ve ala· 
ka göstermesi, itimadının ve icabında 
görüşme ve danışma cesaretinin art• 
masıdır. 

Nevyork sergisine haurhk 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Nevyorlc 

beynelmilel sergisine götürülmek üze· 
re milli müzelerden seçilen eşya ve 
nümuneler tasnif edilecektir. Ve het 
biri hakkında izahatlı etiketler ha.zır " 
!anacaktır. 

Nevyork sergisi için memleket ıi· 
rai ve sınai mahsullerinin nevilerini 
toplamıya başlamıştır. 

Sergi komiseri B. Suat Şakir, bil 
pazartesi günü matbuat mümessille • 
riyle bir hasbıhalde bulunacaktır. 
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Japon - Sovyet ihtilafı Filistin'de kanlı vakalor 

Hususi mekteplerin 
blıa vergileri 

-3-

TÜRKiYE BASINI 

Uzak_şark buhranlor1 

Japonya'nın elçapıklığı ile Çanku
feng tepelerini iısal etmesi iderin• 
meydana gelen had ihtilif, Uzak Şark 
'Ye dünya aulhu bakmundan veham•tİ• 
ni bili muhafaza etmektedir. Hldiaee 
nin mahiyeti malUnıdurı Uzak Şark'ta 
Sovyet, Mançurya •• Kora aınırlan• 
nın birleıtiği noktada stratejik ebeıni
Yeti hai~ Çankufenı tepeleri vardır. 
Sovyet Rusya, bu tepelerin SoYJet 
ll!"aziıi içinde bulunduğunu iddia et • 
rnekte ve bu iddiayı da Çin il• Ruıya 
•raırnda 1886 senesinde imzalanan 
khuçuq anlaımaıı ve bu anlqma!a 
'-Ilı haritayla tevsik etmektedir. 
Sovyetler, kendi hudutlan içinde.~
lunan bu tepelere temmuzun on birın• 
ci günü aıker sevketıniılerdir. 

İngiliz hava 
manevraları 

Fena hava yüzünden 
inkıtaa uAradı 

Muntazam İngiliz askerleriyle 
Araplar arasında çarpışmalar 

Finans bakanhğı 

kararlar 
. 

yenı aldı 
Ffnanı Bakanlığı ekalliyet, ecnebt 

ve tUrk husuıt mekteplerinin bina 
vergileri hakkında yeni bir karar it· 
tiha:ı etmiştir. Bu karara göre ekal
liyetlere ait mekteplerle ,husuıi mek
teplerin ecnebr fertler ve cemiyetler, 
mUe11eıelerle, rahip ve rahibeler ta· 
rafından idare edilen mekteplerin bi
na vergileri aşağıda yazdığımız esaı· 
lara tabi olacaktır. 

TAN'da B. Ahmet Emin Yalm 
bu baılıkla yazdığı bir baş.yaz 
ezcümle tunları söylemektedir : 

Uzak Şarık itleri memleketimiz 
umumi bir alaka ile takip edi 
tedir. Bu da çok tabiidir. Bir de 
her millet gitgide fU hakikati ka~ 
m11tır ki dünya bir tek vücut ha · 
dedir. Bir tarafındaki aaramtı, 
yenin her tarafrnda derece 

Bunun üzerine Japonya, tepelerin 
Mançurya arazisi içinde bulunduktan· 
nı ileri sürerek aakerlerin oradan çe • 
kilrnelerini talep etıniıler. Toky~'ddcli~ 

' bu ı • Relen haberlerde Japonya nm • 
a,. neye istinat ettirdifi bil~in~me
tnelct d' B' naleyh japon ıdcliası, e ır. ınae .. rret 
hiç bir nıikaya dayannu:ran muce 
tözden ibaret kalıyor. • 

Buna rağmen, japon aıkerlen, 29 
temmuz gecesi, münazaalı olan .~•pe
ler .. • t plar ve tanklarla hucum uzenne o . 

1 
d' 0 ederek bunlan iııal etmaı er ır. • 

iri.İnden beri de ekivOk bir takım resma 
tebliğler M!retınektedirler. Bu teb • 
litlere bakılacak oluna, ja"?n a~kkffr • 
l . h d d nda ıatatü oyu erı, Mançurya u u u . . . 
. • Ma u-a arazııını 
ıade etmııler ve nç • ı l 

.. c1af ediyor ar • Sovyetlere kart• mu aa Man 
mıı. Hangi istatükoyu? Sovye~: ka • 
ÇUrya hududunu çiz• ve buıune -
dar • lan Khuçunı anlatrnaıı ve 

men o .. ~---'-
buna bailı olan harita, mun~. o-

Londra, CI a.a. _ Ha~a ~tleri neı~
red tarafından netredılmıt olan bır 
tebliğde dün öğleden sonra İngiltere· 

. .. erinde baflamıf olan hava ma-
nın uz 1 üh' 
nevralarının, gece h~rek tını . m un 
surette işkil eden ııı dolayıııyle, bu 
ıabah ıaat 8.30 da inkıta& uğramıt ol
duğu bildirilmektedir. Bu manevralar, 
bugiln uat 14 de tekrar batlıyacaktır. 

Manevralar görme şartlarının fe· 
nalığı yUzUnden diln akıam ve gece 
inkıta& uğramıt olmakla beraber ta.ar· 
ruz eden tarafın Layçester ve Londra· 
ya yakın olan bir çok merkezleri "bom· 
bardıman etmiye,. muvaffak olmut ol
duğu zannedilmektedir. Hornturh, 
Noralot ve E11ekı bombardıman tay
yarelerinin taarruzuna uğramıf ve bu 
sırada Grit Risington demiryolunun 
bir kolu tahrip edilmiştir. 

Almanya' da 

Sokakta patlıyan bombalarla ölenler 

Kudüs, 6 a.a. - Öileden sonra eski tehirde bir arap polis memuruna 
tabanca ile ateı ediimi!tir. Poliı memuru, çok ağır yaralanm11 olmaama 
rağmen, mukabelede buJunınuı i" de ancak oradan aeçmekte olan bir 
arap yaralanmıf, mütecavizler kaçnuıtll'. Civarda bir köyde, bir yahudi 
evine atmak niyetinde oldufu bombanın vakitsiz patlama•ından dolayı 
bir arap ölmüıtür. Akka'da tethi~ler, polise haber verdiğinden fÜphe 
edilen bir arabı öldürmüılerdir. 

Kudüs ile Şeria arasındaki yolda tethiıçilerle muntazam İngiliz asker
leri arasında bir çarpıtma olmuıtur. Bir İngiliz askeri ölmüı, tethitçiler 
de oldukça zayiat venniıtir. 

lan tepeleri Sovyet hud~tlan ı~nde 
KÖstennektedir. Bu vazıyette Japon 
askerleri, 29 temmuzda istatükoyu 
İade etmemiıler, durup dururken, So'!· 
Yet topraklarına tecavüz etrniılerdır. 
O KÜnden beri de füzu!i olarak bu top-

Yahudiler 
doktorluk 
yapmıyacak 

Berlin, 6 a. a. - Y.ahudilerin ta - H a n k e u 
babet icrasından meni, Almanya'nın alevler icinde ! 

~ 

rakları itıal etmektedırl-:· . . . 
J hariciye komaaen Litvıaponya, • . . eli w • 

noE'un Sovyet c:livaauu ısünat !tür .~ 
'k 1 a.--ı, Moskova'claki elçııı v ... a ara-• . . 

Şiaemitau vuıtaaiyle çok &~P ve ~ıç 
bir memleket .kamoyunu tatmın etmi • 
yecek cevaplar venniıtir: Şigemitsu, 
Japonya'nın eski enternasyonal teah
hütleri kabul etmekle beraber, Çin'-
den arnldddan _AODra ' 

tle kellöine gore prensipleri olduğunu 
IÖylemittir. Sonra japon bükümetinin 
1886 Klıuçung anla1"'9una baib olan 
harita;rı ula sörmediiini bildirmiftir. 
Lit.inof'un aöylediii sibi. bunlar, 
.SovyPt divumı zayıflatacak aözler de
ğildir. Ruıya ile ManÇUl')'• cu••mdo.kt 

hudut yarım asırdan fula bir zaman 
evel çizilıniıtir. Japonya'nın bu anlq
.._,.a bailı olan haritayı aörınemesi, 
bunun ıneri ve muteber .. yılmamuı 
için bir aebep teıkil etmez. Mançur • 
Ya'nm, henüz hiç bir devlet tarahn
dan tanınmamıt olan istiklalini ilin 
ettikten, daha doiruıu Japonya lana 

fından ilhak edildikten aonra kabul 
~eceği "prensipler" de elli sene evel 
çizilrniı hududu deiiıtiremez. 

Eğer Sovyet Rusya, kendi toprak
larına yapılan bu haksız teca~üze kar
tı düıa ıiddetli mukabelede bu~
l'baf ise, Japonya bunu Sovyet hilku. • 
lnetinin dünyaca malum olan sulh 11• 

Y-.tine borçludur. EaaMn ~apony~'
lll11 ela bundan cesaret alarak bu 11• 
te,ebbiiı ettiği aşikardır. Fakat Ja· 
Ponya bilmelidir ki Sovyet Rusya, 
d" 1 \bıya ıulhunu korumaya taraflar 0 -

her tarafından ziyade bilhassa Berlin-
de gayet derin aksillamellcr yapacak -
tır. Filhakika Viyana'da mevcut 1787 
doktorun 1127 si ve 637 dişçinin 412 
si yahudidir. Buna mukabil Avustur
ya'nın diğer taraflarında nisbet bu ka
dar fazla değildir. 

Prag'daki Alman 
ataıemililerinin evini soydular 

Prag, 6 a.a. - Bu gece Prag'dald al
man atatemiliteri Albay Tuıaen'in a
partnnanını aoymak için bir teıebbila
te bulunulmuıtur. 

Albay Tuuen, Prag'da bulunmadı
fmdan nbıta yalnız zorlama ve kırma 
tesebbüıUnU meydana çıkarmaktaı\ 
bqk& bir feY yapamamııtır. Zabıta 
memurları, hariç memleket imtiyuı

na mali.k olan apartımana girememiş
lerdir. 

Daha derin tahkikat icrası için Al· 
bay Tusaen'in avdetine intizar etmek 
li.ıım gelmektedir. 

Amerikan - Sovyet 
ticaret anlaşması 

53 Japon tayyaresi 
Şehri . şiddetle 

• bombardıman e 1 
• 

Kurbanların sayısı belli de~il 
1 (Ba11 1. inci aaylada) 

A • 1 mUaadcınelcr netice11inde iki japon vrupa müfrez~i imha edilmiştir. Bu milaadeHitler bir 
harbinin önüne 

ae<mek arzusunda 

Sir Hamilton Hitler'le 

bir görüşme yaptı 

melerden birinde bir japon yilzbatıaı 
telef olınUftur • 

Çin tebliğine göre, Çin kuvetleri 
pazardanberi Şuıung'un ıimali prki
ıine takriben ıekaen kilometre meaa

f ede kAin Tsiyan-§an'da demiryolu 
boyunca japon mevzilerine mukabil ta-
arruzlarda bulunmaktadırlar. 

ıoou m;;r 
Pazar günü 1000 kadar japon öldü

rülmüştür. Anna merkezinden Şeki-

yang ve Kiyangıu'dan itibaren Ya.ngt· 
se cephesine mütemadiyen mUhim 
miktarda japon takviye kıtaatı gönde
rilmektedir. Diğer bir takım haberle· 
re göre Hofey, Anking, Nanking, 

Türk ekalliyetlerine mensup cema
at ve müe11eseler tarafından idare e
dilen mekteplerden tUrk maarifine 
hadim oldukları cveldenberi tasdik 
olunanların icar ve iıticar edilmiyen 
ve faaliyetlerinde kazanç temini ga
yesi olmıyanları bina vergisinden 
müstesna olacaktır. 

Türk huıusi mektepleriyle ekalli
yetlere mensup fertler tarafından ida
re olunan hususi mektepler kazanç 
temini makaadiyle çalıımakta olduk
larından bina vergisine tabi olacak
lardır. Bu gibi mekteplerden kazanç 
temini gayesiyle çalışmadığı sabit o
lanlar bina vergisinden istisna edile
ceklerdir. 

Ecnebi şahıslar, cemiyetler ve rahi
beler tarafından idare olnan mektep
ler türk umumi maarifine hidim bu
lunmadıkları için 1937 finans yılında 
bina vergisine tibi tutulmuşlardı. 
Yabancı mekteplerin bugünkü tef

tişlerinde bunların milli ülkümüze 
aykırı hareket etmedikleri merkezin-

de olduğu ve llizum görülen dersleri 
türkçe ve tilrk muallimleri vasıtasiyle 
okuttukları anla§ılml§tır. Bu mektep
ler de kazanç temini gayesini takip 
etmediklerinden bina vergisine tabi 
olacaklar, kazaftç gayesi gütmedikle
rini iddia eden mektepler hakkında 
Finans Bakanlığından alınacak direk
tife göre hareket olunacaktır. 

Ecnebi'. cemiyetler, müeHeseler, ra
hip ve rahibeler tarafından idare edil
mekte olan mekteplerden icar ve isti
car olunmıyan ve faaliyetlerinde ka
zanç gayesi olmıyan ve kültür idare
lerince tUrk kUltUrilne Mdim olduk
ları tasdik olunanlar bina vergisinden 
muaf olacaklardır. 

Bütiin talebeleri Ucrete tabi tutma
dan parMız kabul eden ve meccani 
tedrüıte bulunan mektepler ver&iden 
muaf olacaklardır,. Tamamen paralı 
veya kıımen paraaız kıamen paralı ta
lebe kabul eden mekteplerin beaapla-

ce duyulur. 

Sonra ıuraaı var: Biz A•ya' 
garbinde mühün acçit sahalarma 
hibiz. Aaya'nın tarkında olup bit 
itlere aeyirci kalamayız. Bilhaasa 
aradaki &&haları lkomtumuz Sovy 
Rusya dolduruyor ve Ruaya'nın, 
zak Şark'taki aon buhranda canlı b 
rolü vardIT . 

Bundan bafka Çin'deki askeri 
reketleri yakından takip etmek 
biz ün için faydalı olabilirdi. Çin 
gün bir takım harp usul ve vaaıtal 
rmm ucu bucağı bulunmaz bir l 
ratuvarı halindedir. Bu laborat 
daki tecrübeler, müdafaa bak 
dan çok aailam bir askerlik aiet 
kuran türk ordusunda elbette 
uyandırır. 

Gelen haberlerden anla11ldığ 

göre Japonya'nm bu itte, biraz g 
bile olsa, aklrbqma aelmittir. Çm 
japon harbi devam ederken, ja 
larm bir aovyet - japon haıeini g" 
almalarma pek de ihtimal veril 
Bu vaziyete göre son buhrana 
halde bir çare bulunacaktr. · 

Gönül ister ki japonlar, uzak 
ta sebep oldukları afetleri ve kendi 
lerini mutlaka bekliyen acı akibet 
bir an evol kavraaınlar ve zarar 
neresinden dönülse kir olacai 
takdir etsinler .. Çin milletinin baık' 
ki istiklaline saygı göstermek f&rliy 

le §erefli ve iktisadeıı istifadeli b' 
barıf elde etmek japonlarm her va 
kit elindedir. Harici tecavüz kaf'!ı 

sında türk istiklal mücadeleaini ör 
nek tutan Çin milleti, barıftan aonra 
11 için de Türkiye ile Yunaniatan' 
doatluk münasebetlerini örnek diy 
kabul etmeyi ve Japonya ile 
geçinmeyi bugünden aklma kO)'IDUf 
tur. 
UZAK ŞARKTAN YAKIN ŞAR 

B. Muhittin Birgen SON POSTA' 

da, her gün aütununda bu b&§lrkl 
yazdıfı makalffinde hüJU.tan f 
lan .öylemektedir : 

.Japonya ile Rusya araamcla Vladi 
voetok yoılanna hikim bir kaç t 
etrafında cereyan eden ve hudut hi 
diseleri mahiyetini çoktan geçen 
keri çarpıtmalar, Uzakıark itlerin' 
Avrupa itleriyle olan alakaları üze.: 
rine yeniden dikkati celbetti. 

rı tetkik edilecek, mektebin haıılatı 

murafrndan az iıe bina vergisinden 
iıtisna olunacak, masrafı az haıılatı 
fazla iıe vergiye tibi tutulacaktr. 

P. T. T. Müdürleri 

arasında tayinler 

Fakat, sade bu çarpıtma had~aele
ri deiil, son zamanlarda daha bq
ka hadiaeler de vardır. Meaeli, 
yakm zamanda yakm tark mem
leketlerinin bazıları araamc:la ko
münizm aleyhtan bir cephe t..,_ 
kil etmek Üzere Japonya'nm te
,ebbüaü ile yapılan bazı hareketlw-

Açık bulunan Urfa uoıta telgraf ve 
telefon müdürlüğüne terfian Mardin 
Posta telgraf ve telefon mUdUrlilğU 
merkez şefi BB. Zillfü Arcan, Muğla 
P. T. T. müdürlüğüne terfian Konya 
P. T. T. müdür muavini Rahmi Blre
kul, Siirt P. T. T. mildürlUğUne terfi
an Adana P . T. T. mildUrlilğU posta 
işleri muavini Mehmet Medeni, De
nizli P. T. T. mUdUrlUğUne terfian 
Zonguldak P. T. T. müdür muavinn 
Hakkı Partal, Elazığ müdürlüğüne 

den bahsedildi ve hatta bu araya 
Türldye'nin de imıi karııtarıldı. Hat
ta Türkiye'ye taallük eden tarafı ta. 
mamen manasız olan bu rivayetler 
ve ıayiaların Türkiye'ce tekzip edil
diğini dahi gördük. Şu kadar ki bu
nun Tilrkiye'ye taallUk eden ciheti 

dı.ıiu kadar da tecavüze karfı toprak
laıinı müdafaaya azirnkirdır. 

J&ponya büyük harptan sonra U • 
~ Şaric'ta üçüncü defa oluyor ki bü· 
Ylilc bir harp pro•ok• etmekteclirı 

Vaıington, 6 a. a. - Hariciye ne -
zareti, Amerika Birleşik devletleriyle 
Sovyetler Birliği arasında bugün im • 
zalanan ve bir ıenelik meriyet müd -
deti olan ticaret anlaımasının metnini 
neıretmektedir. Bu anla9maya . ıör.e, 
Sovyetler Birliği Amerika Bırleşık 
devletlerinden asgari kırk milyon do -
]arlık mal satın alacak ve buna muka
bil Amerika birleşik devletleri de Sov
yetler birliğinden yapılacak itha!ata 
en ziyade mazharı ~üıaaade mıllet 
kaydını tatbik edecektır. 

1937 de imzalanan ve aynı es~sları 

Bertin, 6 a.a. - Mütekait ingillz 

generallerinden lskoçya'nın "lngiliz 
Lejiyonu" reiai Jan Hamilton, Hitler'i 
ziyaret etmek için gitmiş olduğu Berş
tesgaden'dcn FUhrer'in şahsi tayyare
ıi ile Berlin'e avdet etmittir. Aynı 

tayyare, kendieini bugün öğleden son
ra Londra'ya ı~ürecektir. 

Jan Hamilton, Führer ile yapmıı ol
dulu görüşmeler hakkında ingilis zi
mamdarlarına malumat ve izahat ver
meden evel gazetecilere bu bapta be· 
yanatta bulunmaktan imtina etmiıtir. 
Mamafih, Führcr'in bir Avrupa har
binin 6nilnc geçmek arzuaunda bu
lunduğundan emin oldulunu a6yle-

Yangf(>v, Şanghay ve H&ujov'daki ja
pon garnizonlarının mevcudu azalmış
tır. Çünkü Yangtae'nin a§Bğı mecrui· 
nın sevkülceyı mevzileri olan bu fe· 
hirlcrdeki japon kıtalarının bir çoiu 
hali hazırdaki harekat ccpheaine aev
kedilmittir. 

terfian Erıurum P. T. T. Müdür 
muavini Rüftü Aydaı, Amasya P. T. 

tamamen manası:z da olsa, veyahut, 
Japonya'mn tetebbüaü ile, bahis 
mevzuu olan memleketler a~aıında 
aovyetler ve komünizm aleyhine ya
kın ıarkta bir cephe teıkili projesi 
biraz fazla bir iddia dahi olsa, Ja.. 
ponya'nm arap ve iıliun memleketle
rinde aarfettiii ıiyaıi faaliyet, göze 
çarpmıyacak derecede ehemiyetsiz 
değildir. !~~l .. nesinde küçük bir hi~"Yİ ~

·-..ııe ederek Mançurya'yı istili etb. 

~~ aene bpkı Çankufens ih~Wı~ 
ZIJerı bir hadise yüzünclen Çın ile 

~beye airiıti. Şimdi de durup 
clı.Jc~rlcen, yeni bir hadiıe çıkarmaım· 

1 ın.lcıat henüz iyice anlqılama -
~la beraber Japonya'nın, en hafif 
~~ tihil'leı bu kayıtaızhft, Uzak Şark
d.. harbın sahaımr genitletmnse, 
rııı.ırı~~ bunu, Sovyet devlet acla~I~. • 

rı •hdaline ve Soyyet diplomasııının 
•tallı Perverliiine borçlu olacaktır. 

A. Ş. ESMER 

Çek tayyareleri 
leh toprağına 

girdiler 
Varıı.ova 6 a a _ Oç çekoslovak 

laJt ~ • · · · •· eri tayyaresi bu ııabah Sıyez ın 
llııntakasında huduttan yirmi kilomet • 
te · la dı ı:ı ıçeriye kadar bir uçuş yapmı~ r r. 

1 °
10nya'nın Prag'daki elçisi, çekos -

t"alı:. hUkümetl nezdinde bu \1ÇU§ için 
'~etli prote.stoda bulunınağa memur 
~ilnü§tir. 

ihtiva eden anlatma, temmuzda nı?~ . 
. ti bu yeni anlaşma eskısı -yete ermıt , 

nin yerini tutacaktır. 

sempati gösteren 
mebusla11 

itılyı'ya 
İngiliz 

Roma 6 a.a. - B. Mu11olini, albay 
Siril R;k'u kabul etmiştir. 

Albay Siril Rok, B. Mussolini'ye, 
Avım kamarasında lngili• • İtalyan 

mlttir. · 

General, Almanya'nın b .. k&larmın 
kendisini mütnnadiyen tahrik etmele· 
rine müsamaha etmiyeceği fikrinde 
olduğunu ilave etmiştir. 

Parllmento grupuna mensu~ 60 m.e
busun imzaladığı bir sempatı ınesa3ı- General Londra'ya döndü 
nı vermittir. 1 Lo d • G 1 Si t . l ·1· lt l n anlaıı.- n ra, u a. a. - enera r an Bu mesaJ, n~ı ız • a ya :ı • • ,. 

t d'k'nı'n Avrupa'da devam· Hamılton, B. Hıtler ın hususi tayya-masının as ı ı , . • . 
lı sulhun en mühim unsurlarr~dan bı- resı ıle Almanya'dan dönmUı ve Kroy-
ri olacağı fikrini tebarüz ettırrnekte don'da yere inmiıtir. 
ve ingiliz milletinin bUylik elneriye-
tinin 1ngiliı: • İtalyan doıtluğ~~~~ 

'den teessüsünll arzu eyledıgını 
yenı 

bildirmektedir. . . . 
B. Mussolini, ıu cevabı vermıştır: 
.. _ Ben de İtalya ile İngiltere ar~-

ndaki ml!naaebetlerin maziyi taaf ı-
sı ·ı t e eden 16 niaan anlafmalan ı e es-
~it edilen mahiyette bulunmasını te
menni etmekteyim ve bunun yakı.n 
zamanda meriyet mevkiine girmesı
ni görmek arzuıundayım." 

İstanbul üniversitesi yurt da
hilinde tetkikler yaptırıyor 
lstanbul üniversitcıi, memleket da

hilinde tariht ve içtimai tetldlderde 

bulunmak Uzere tarih doçenti B. Mük

remin Halil ile felıefe doçenti B. HU -
mi Ziya'yr, Anadolu'ya göndermiye 
karar vermiıti~. 

Geçenlerde Çin bombardıman tayya
releri tarafınlan Hükov'da kullanıl
mıyacaık bir hale getirilmiş olan iki 
japon muhribi, tamir edilmek üzere 
Şanghay'a gönderl~iştlr 

T. müdürlüfüne terfian P. T. T. u
mum müdürlüğü telgraf işleri reisli
ği şube müdürlerinden Rıza Oncel, Görülüyor ki u:zakıarktan yakın 

farka dofru Japonya'nın genit mik
yasta bir nüfuz yayma hareketi var· 
dır. Mıaır gazeteai bu ~areketi, "Ja.. 
ponya'nnı en büyük rakibi olan Ru.a-

Alikante 
bombardıman edildi 

(Ba~ı 1. incı sayfada) 
ğu beyan edilmektedir. 

Kon8olosun vaaiyeti vahim 
Valansiya, 6 a. a. - Alikante'deki 

İngiliz konsolosu Kolejon, ıehrin bu -
günkü bombardımanı esnasında aldığı 
yaralardan dolayı çok vahim vaziyette
dir. Diğer taraftan sığınağa kaçarken 
yaralanan iki çocuk ölmüştür. 

Gönüllüler meselesi 
Londra, 6 a.a. - lyl menbalardan 

öğrenildiğine göre, Burgo.'t&ki ingi· 
liz ajanı Hodpon, karıpnazhJc komi· 
teainin gönüllülerin geri alınması hak
kındaki notaaına frankiıt makamat 
tarafından hala cevap verilmediğin
den dolayı, General Fran.ko nezdinde 
teşebbüslerde bulunmağa memur edil
miJtir. 

Mut P. T. T. müdürlüğüne Denizli 
P. T. T. müdürü Vehbi Altuğ, Bordur 
P. T. T. mUdürlüğUne terfian Bordur 
P. T. T. merkez 11efl ve mildUr vekili 
Mustafa Gündüz, Mardin P. T. T. 
müdürlilğüne terfian Siirt P. T. T. 
merkez şefi ve mildür vekili Kadri 
Dağistan tayin olunmuılardır. 

Tuna nehri 
konferansı 
toplanıyor 

Bükreş, 6 a.a. - Pazarteıi gUnü bey
nelmilel Tuna komiıyonunun konfe
ranaı, Sinıya'da bir toplantı yapacak· 
tır. Bu toplantıya büyük bir ehemiyet 
atfedilmektedir. Bu toplantı esnasın
da Anflus'tan sonra yenileştirilmesi 
:zaruret kesbetmif olan Tuna rejimi
nin tecdidi meselesi tetkik edilecektir. 
Filhakika Almanya ve Avusturya'nın 
bu komisyonda artık mUme1&illeri bu
lunmamaktadır. 

ya'ya kaf'!ı ne kadar fazla kuvet 
toplamak kabilse o kadar geniı bir 
cephe vücude getirmek aiyaaeti,, ile 
izah ediyordu. Bizce, bu siyaset yal
nız Rusya'ya değil, hatta İngiltere-' 
ye de müteveccihtir. Bu itibarla da 
Jap0nya'nın ne kadar geni§ ufuklu 
bir aiyaaet planı içinde bulunduğu 
kolay anlatılır, 

.Japonya, bütün Aaya'da geniıle. 
mek •• yayılmak azmindedir. Bunu 
uzak taı"ktan yakın ıarıka doğru u
zanan hareketleriyle pekala aöateri
yor. 

Mançuko hudut hadiseleri bütün 
bir siyasetin arbk keaafet kesbetmit 
tezahürlerinden batka bir teY olma
mak lazım aelir. Bu kadar keaif bir 
faaliyet aarfeden bir memleketin 
günün birinde rakip kuvetlerle çar
pıtmayı ~Öze alm11 olduiu::ıda ıüpbe 
olmaciığı gibi, bu bakımdan, aon hu.. 
dut çarpıtmalarının ayrıca bir mana
•• ve ehemiyeti olduiunu IÖylemiye 
hacet rörmü7oruz. 
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Orta mektep muallimliği 
imtihanını kazananlar 

Danzig'de 
Bir timsah yüzünden 
panik çıktı 

r .................. -.................................................................................. · ı 
ı Mahkeme Röportajları ı 
! ........................................................................................................ ! 

Daveti yapan sıvısınca 
..:> 

7 - 8 - 193\. 

ı RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karışık pi 

neşriyatı - 12.50 Turk musıkısı ve h 
;ıarkıları - 13.15 Ajans haberlerı. 

En az bir sene muallimlik etmiı 
ilk mektep muallimleri arasında, orta 
mektep muallimi olmak üzere bir im -
tihan açıldığını evelce bildirmiştik. 

Bu imtihanda kazanan ilk mektep 
muallimlerinin tam listesini veriyoruz: 

1'ari/ı coğrafya grupıı 

din Sağ, Hakkı Özbek, Yozgat'tan A
kif İlpars, Mardin'dcn Zekeriya Kü -
~ükönder, Burdur'dan Apti İlkin, Kü
tahya'dan Osman Ersay, Elazıg'dan 

Mustafa Güner, Afyon'dan Ahmet 
Yılmaz, Zonguldak'tan Mehmet Oder, 
Şahin Göker, Bilecik'ten Alaettin Bin
göl, Sabri Togay, Konya'dan Mehmet 

Aydın'dan liurşıt Tüzün, Hulusi Arma, İbrahim Canyakar, Mehmet A
Tanyeri, Şefik Ergun, Nilüfer Börte- kın, Antalya'dan İhsan Gürel, Seyhan'
cene, Sivas'tan Mehmet Günen, Ali dan Adil Onur, Yakup Avcı, Sıvas'tan 
Atalağ, Fehmi Karakullukken, Sey - İffet Mersin, Osman Nuri Aktaş, Ay
han'dan Bahri Erzin, Lütfü Başeğmez, dın'<lan Recep Gürkan, Turgut Erisal, 
Galip Gürdil, Meliha Güney, Ali Zen- Kemal Çeribaşı, Hasan Ataç, !çel'den 
gi, İffet Karaman, Nezihe Dünder, Mahmut Karaman, Erzincan'dan Ce -
Niğde'den Halit Arslan, Ekrem Baş - lal Özdil, Van'dan Hüseyin Tunçer, 
er, Celal Ataseven, Zonguldak'tan Sinop'tan Emin Erke, Edirne'den Do
Şükriye Vural, Sabri Gültekin, Saim ğan ôrtürk, 

Varşova, 6 a.a. - Dün Danzig aha
lisi arasında bir kaç saat süren bir pa
nik husule gelmiştir. Bunun sebebi, 
bir timsahın Vistul nehrinin bir ko
luna atılmak üzere seyyar bir sirkteki 
kafesinden kaçmasıdır. Birçok kimse
ler, Vistül'ün bu kolunda banyo yapı
yorlardı. Uzun süren bir kovalamadan 
sonra timsah ele geçirilerek kaçmış 
olduğu kafesine götürülmüştür. 

Par·asız misafir, garson ve 

şôf öre nasıl dert yanmış ? 
- Benim bildigim arkadaş, insanın 

iyi zamanından çok kötü günlerinde o
na omuz verir, para gibi, karagün 
dostluğu yapar. Halbuki bizimkiler, 
sıkıntılı günde el uzatmak şöyle dur
sun, neşeli zamanlarımı karagüne çe
virdiler, beni elaleme rezil ve rusvay 
ettiler. Garsonlar, şoförler halime gül
düler. 

Sonradan öğrendik ki toparlanmıya 
toparlanmışlar ama, masa tarafına uğ
ramayı münasip bulmamışlar, üçü bir
lik olup ilk gelen trenle şehre gelmiş
ler .. Bana gelince, ağlanacak halim ye
ni başlamıştı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla da 

musikisi - 19.15 Tiırk musıkisi ve h:ı 
liarkıları (Salfilıattin) - 20 Saat ayarı ve 
rapça neşriyat - 20.15 Turk musikisı 
halk şarkıları (Amatcir Cemile} - 21 H 
vacılık hakkında konuşma (Şakir Hazi 
Ergökmen tarafından) - 21.15 Studyo s 
lon orkestrası: 1- Raff: Cavatine. 2- Saırı 
Saens: Marche Milıtaire Françaisc. 3-
chard Raif: Manfred. suite. 4- Lortzin 
Undine - 22 Ajans haberleri ve hava rap 
ru - 22.15 Yarınki program ve son. 

lstanlml : 

Kansaran, Maraş'tan Ali Uğur, Is- f' b ·ı · · 
parta'dan Sadiye Derel, Apti Dikmen, . , en '. gısr. grupu 
K h. 'd H'. . G.. R İzmır den Alı Ulvı İstanbulluoğlu, 
ırşe ır en useyın uner, ecep j M . , . . 

Ak A ·f Ö d - z· Akk anısa dan Zehha Tamer, Eskışehir -
M ~-~ ;.ı. z :~a~dan ~~za Ça~~a, den Radiye Kasırga, Kütahya'dan 

M e ~l ~d uvRen, tgBrı. 1 T k. d "'d r, Fethiye Ogenç, Burdur'dan Hüseyin 
ug a an eşa ıra , e ır ag an Ö .. , . . . 

M .. h d 0 J Al. G.. ·d H ncul, Konya dan Saıp Tıtız, Antal _ u en nsa , ı urvı , avva 'd . 1 . . , 
S · N · T.. ·· K ki l" ya an Sacıt pckçı, Balıkesır den Ha-
ezgın, erıman uzun, ır are ı n· . Ö . . . 

d H T .. .. a·· .. 'd S lıt zel, Enver Pasınlı, Fent Evginer en asan uzun, umuşane en ır- , • . • 
K .. k ·· k R t Ü 1 t t b l'd Seyhan dan Saıt Adsal, Sıvas'tan Şa _ n o tur , eşa na , s an u an . Ö , 

S d. S lAh tt. K T k t't zıye zmen, Aydın dan Hüsnü Kara-a ıye, a a a ın uray, o a an k rf • - ö 
ıh B.1 1 M 1 t 'd N s·· urum, U a dan Ragıp ncü, Ca-san ı se , a a ya an azım u- , • 

S l.h . T •1 M , nakkale den Kazım Şerbetçioğlu, Te • aner, a a attın opçuog u, uş tan . _ . . 
F ·k E b R. D 1 M h t kırdagından Hatıce Tekinel, Salıh Ka-
aı r as, ıza um u, e me k G' 'd . 

Ö 
. • .. . van aya, ıresun an Nahı Kutluk, 

ztekın, Muammer Gursoy, Dıyarba- C 'd H 1. B k s· . , , h orum an a ıt ayra , ınop tan 
kır dan Fazıl Kaner, Kars tan Me met A A d T k , N.h B k . . , k sım y ın, o at tan ı at ayra -
Etıh, Kastamonu dan Osman Bozo ' ek M 1 t 'd A 11 h B 

Ö S 
, ç en, a a ya an ptu a oray. 

Hasan Altay, Hatçe zal, amsun - Bitr 't Ah C k K r·d 
dan Ömer Çakır, 1stanbul'dan Cemile, Et ıs Ten metS 0~ Auln, ocae ı en 

B d. em unacan, amı gan, 
Mehmet Turgut, Cevdet Okan, e ıa , .. 
Özer, Yozgat'tan Edip Otan, Niyazi 1 ~ırk{;·~ grupu . 
Ülkü, Sıtkı Demir, Fahri Akay, Eski- Aksaray dan 1 alat G..ıvenım, An-
şehir'den Ziya Göken, Manisa'dan Or - ka~a'dan Ferran Özbek, Yusuı Kök -
han Edgüer, Hamit Ataman, Safiye, d~~· .. Beypaz~r'dan Kemal Ulkücü, 
Yozgat'tan Cemil Vural, Kütahya'dan Kuçukyozgat tan Adnan, Cemal 
Saadet Göbcls, Amasya'dan Behçet Özsel, Ankara'dan Fethiye Ata-
Arpat Kayseri'den Veli Gökçen, Ela- man, Sıdıka Avar, Mac.ide Kök-
zığ'dan Necip Erdem, Ziya tlter, Bi - s~.l, ~anakkale'den •. ~ezıhe Say -

1 ·k't Muvaffak Erkal Balıkesir '- kok, Celal Tutan, İzmır den İffet Ay-
ccı en • k. N. 

den Mürevvet Alper, Ayşe Barktan, te ın, ıhat Kobek, Riza Saykök, Hik-
Antalya'dan Rifat Sencar, Konya'dan met Arkun, ;Manisa'dan Orh~n Edgü
Zekiye İzgi Osman Zeki Öner, Bur - er, Kemalettın Turnah, Şemsı Basma
dur'dan M:hmut Satıç, Ankara'dan cı, Şa~an Ka:asu, Neşet Llimia.Demir, 
Melahat Doğulu, Fatma Anman, Kü - Afyon dan ~ı~a Atama~, Tahsın Tan
tahya'dan Cevdet Anıl, Pakize Anıl, dıralı, Mard~n _den Sadrı Kıyı;ıaz, K.a
İzmir'den Musavver Onlüsu, Hanife zım Yedekçıoglu, Zonguldak tan Hıl
Olkü Sabahat Dinçay, Veli Artan, mi Ener, Leman İçsel, Cevriye Ekşi
Must~fa Çankaya, Mustafa, Kazım oğlu, Bilecik'ten Seyfi Bilge, Recai 
Ö Ahmet Doğan Ersoy, Hasan Varol, Osman Gündüz, Eskişehir'den 

E zer, 1 A e Saadet Artvin'den Halil Sezai Avaroğlu, Balıkesir'den 
vrana , yş , d h .. 

G ff Tan al Çorum'dan Tahsin Mem u a Kazez, Furuzan Tordu, 

Aa ~r Bursay'd~n Melahat Ustar Gü- Mustafa Doğan, Sadberk Erdinir, Si-ygun, • , , 
• s··nmez Alı· Acar Recep özboz- nop tan Eşref Nemutlu, Seyhan dan 

zın o , , İ _ . , 
kurt ve Edirne'den Mefharet Barlas. smet Ramazanoglu, Sıvas tan Turgut 

Riyaziye grupu 
Can, İçel'den Remzi Tunler, Tekir
dağı'ndan Remzi Varnacı, Muğla'dan 
Fethi Kısagün, Ağrı'dan Hikmet Öz, 
Giresun'dan Sadri Us, Cemal Hürmen 
Ataettin Şumnu, İsmail Ceyhan, Er
zurum'dan İzzet Ermek, Edirne'den 
Nezahat Somar, Çorum'dan Ömer 
Lütfi Tuncay, Kastamonu'dan Seniha 
Ataşen, Tokat'tan Ali Galip Güneri, 
Fehmi Gürler, Kocaeli'den Feridun 
Ankara, Bursa'dan Zühtü Seren, Mu -
zaffer Kalkan, 1stanbul'dan Saim Ay
tüs, Ali Riza Baysal, Kamil Barka, 
Muhittin Erten, Kadriye Türkay. Sa
diye Ülkü, Nazmiye Pulat, Fethi Du
yar, Erzincan'dan Müşerref Yaylalı, 
Çorum'dan tlhan Çelingir. 

Hamidiye dün 
Giresun'dan ayrıldı 

Gi.r~sun, 6 a.a . ..:__ Hamidiye mektep 
gemısı komutanı yarbay Necati özde
niz dün saat 10 da dışarı çıkarak vd.li
yi, mevki komutanını, belediyeyi ziya
cet etmiş ve bilahare gemiye dönmüş
tür. Bir müddet sonra da vali, komu
tan ve belediye reisi vekili gemiye gi
•dcrek bu ziyareti iade etmişlerdir. 
Vali gemiden ayrıldığı zaman top a
tımı ile selamlanmıştır. 
Öğleden sonra Hamidiye sporcula

riyle Giresun sporcuları arasında tay
yare alanında bir kardeşlik maçı yapıl
mıştır. Gece, küçük yalı parkında be
lediye tarafından Hamidiye'nin komu
tan ve subayfarı şerefine elli kişilik 
miikellef bir ziyafet verilmiştir. 

Hamidiye bugün saat 10 da limanı
mızdan ayrılmıştır. 

Gayri mübadil 
istahkaklarının 
tasfiyesi işleri 

Finans Bakanlığı, gayri mübadil 
istihkaklarının tasfiyesine dair olan 
kanunun tatbik şeklini gösterir tali -
ma:namenin hazırlığını bitirmiştir. 
Talımatname Bakanlar Heyetinin tas
vibine arzedilmek üzere Başbakanlığa 
verilmiştir. Bakanlık kanunun tatbi -
kına ait bir de izahname hazırlamış bu
lunmaktadır. Bakanlar Heyetince ka -
bulünü müteakip talimatname, izah -
nameyle birlikte vilayetlere ~önderile
cektir. 

İstanbul' da festival eğlenceleri 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Festival 

devam etmektedri. Bu aktam Bey
koz'da Abraham paşa korusunda bir 
kır balosu verildi. Balo parasız olduğu 
için halk azami şekilde istifade ede
rek sabaha kadar eğlendi. 

Yarın Taksim'de güreş ınüsabaka
Iarı ertesi gün de dağcılık kulübünde 
tenis turnuvası yapılacaktır. 

Romenlerin elişleri sergisi Taksim'
de eski Satye şirketi binasında açıla
caktır. Sergiye Kızılay kadınları ça
lıştırma kurumu da iştirak edecektir. 

Gene festival münasebetiyle meş
hur futbol takımı Slavya'nın tam kad
ro ile maç yapmak üzere 1stanbul'a 
gelmesi için yapılan teşebbüsler müs
bet netice vermiştir. 

Bakın nasıl oldu iş: 
Dört arkadaş çıktık daireden ... Ma

lum ya ay sonları: Hiç birimizde me
cal kalmamış ... Fakat bizim Sait'in se
si pek gür çıkıyordu: 

- Bendesiniz bugün çocuklar, de -
di, kırk yılda bir şöyle toplanıp dert
leşelim, dedi, kırmayın hatırımı ... Ne 
diye kıralım hatırını, değil mi efen -
dim? Öteki arkadaşlar razı ... 

- Peki, dedik, fakat nereye gide
lim?. 

- İsterseniz Çiftlik'e gidelim, fena 
olmuyor, dıye hep bir ağızdan karar 
verdiler. Oldu, bitti. 

Derken bir taksi çağırdık. Şoföre: 
- Çek Çiftlik'e evladım, dedik, bi· 

ra parkına ... 
Yakıt erken olduğu için havuzun 

başında münasip bir masa bulabildik. 
- Eh Sait madam israr etti, gü.Gel 

hatırı için bir fıçı istetelim, diye dü -
şündük ve fıçıyı yanıbaşımıza dayat
tık. Ondan sonra gelsin tuzlu badem, 
gitsin kaşar peyniri. .. 

Güle eğlene, neşe içinde akşamı et
tik. Fıçı bitti. Duble hesabına geçtik. 
Artık bir kere yelkenleri açmıştık. A
labildiğine gidiyor, hesap tarafını ak
lımıza bile getirmiyorduk. Hem davet 
Sait'in oldugu için hesap puslasının 

vaziyetini duşünmek bize düşmezdi 
ki. ... 

Saat 7 ye yaklaşıyor bizi getiren şo
för hala bekliyordu. 

Selii.mi'nin gözleri hafifçe süzülmi -
ye başladı; Celal de: 

- Bana bakın çocuklar, dedi, geçer
ken bizim eve uğrıyahm da karıma: 

- Hep beraberdik, deyin. Yahut da 
bana üç imzalı bir kağıt verin, ve illa 
birinizin evinizde kalmakhğım tehli -
kesi vardır, dedi. 

Hepimiz Sait'in yüzüne baktık: 
-Garsonla konuşup da yavaş yavaş 

gitsek artık, dedik. Sait garsona ses
lendi: 

Parmaklarını biriLirine sürtüştüre

rek para işareti yaptı, hesabı istedi. 

Garson faturayı getirdi. 
- Buyurun beyim tamam hesap, de

di ,şöyle altcağızına bir göz attım: 595 
Tuzlu fıstıklar, bademler, kaşar pey
nirleri, adını şimdi unuttuğum daha 
bir sürü mezenin isimleri bertafsil ya· 
zılmış .... 

- Peki oğlum bırak kağıdı, şimdi 
arkadaşlar gelirler, dedim. Vakıt ge
çirmek için gazete mütalea edeyım, 
diye düşündum. Harfler iki üç dört 
tane görünüyor, resimleri hep karıma 
benzetiyordum. Saat 8 e yaklaşıyor. 
Fakat lıizim çocuklardan ses sada çık
mıyordu. Şoför, gelip gidip: 

- Gidelim lıeyim artık, diyor, gar
son etrafımda pervane gibi dönüyor
du. Yerimde biraz kıpırdanacak olsam 
garson da benimle beraber kıpırdıyor, 
uiraz dolaşacak olsam peşimden ayrıl
mıyordu. Vaziyetin müşkilliğini anla
mıyor değildim. Cebimdeki parayla 
ancak Taşhan'm köşesinde bir taşde
len içebilirdim. Nihayet garı;on vazi
yeti anlar gibi oldu: 

- Beyefendi, parası olmıyanlar 
böyle yere gelmez de umumiyetle ev
lerinde otururlar, gibi bir takım söz
ler söylemiye başladı. Pek motomo ha
tırımda değil ama, çok agır konuştu
ğunu, hatta etraftaki masalardan da 
lıana baktıklarını gördüm, bereket 
lambalar yüzümü biraz gölgede bıra
kıyor da görünmüyordum. Ama, böy
le cebinde parası yokken buraya gelip 
de fıçı ile lıira içenleri görmek için 
masalarından kalkıp kalkıp da bakı
yorlardı. 

Garsonu yavaşça çağırdım. Bizi da
vet edenin giden arkadaşlardan biri 
olduğunu anlattım. Adresimi verdim. 
Fakat kafi derecede emniyet vermiş 
olmamalıyım ki garson bir kere de po

lisi bu işten haberdar etmeyi ihtiyata 
muvafık buldu. Etraftaki masaların 
sessiz kahkahaları araı;mda ayrıldım. 
Otomobil hata bekliyordu. Şoför bin 
"lfilıavle" ile söylene söylene beni şeh
re getirdi. 

- Taşhan'da dur oğlum, dedim. 
Durdu. Altı yüz küsür kuruş yazmış. 

- Para beyim, dedi, ben de 
Garson hesabı yapa oursun, oaa. - ı"Vrı. ~vıvı c1cuu1, ueuım. Yarın 

- Bir aakika çocuklar, diye masa· filan daireye gel de al paranı ..• 
dan kalktı, malUm ya bira içtik de... Anlardım, anlamaztlım. Bir ağız da-

Sait'in kalkışı o kalkış ... Beş dakika !aşması yaptık. Ona da hali anlatmıya 
sonra Celal: çalıştım ama, hakaretli sözler söylemi-

- Sait görünmedi, bir yere yıkıl - ye, ileri geri sövmege başladı. Gürül
mış olmasın, bakayım, diye Sait'in tüyü duyunca polis de yanımıza gel
gittiği tarafa yollandı. O da kayboldu. di. Hemen bir zabıt tutuldu. Kendi -
Seliimi'yle ben: sinden davacıyım. 

- Çocukların başına bir hal gelme- Vaziyeti size minelbab ilelmihrab 
sin, diye meraklanmıya başladık. Çün-' anlattım. Hükmü siz verin. Benim şe
kil biraz fazla kaçırdıkları için acaba refim, haysiyetim ,izzetinefsim var. 
bir dıvar dibinde sızdılar mı diye biri- Şoföre, hakaret edip etmedii!i sorul-
birimizin yüzüne baktık. du. 

Ben tam bakmak için kalkarken Se- O da dedi k 
lami: - Hakaret etmedim, efendim, fakat 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Plakla tiı 

musikisi - 12.50 Havadıs - 13.05 Plak 
t~rk musikisi - 13.30-14 Muhtelıf plak ne 
rıyat. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Hafif mü 

zik ve dans musikisi: Plak - 20 Saat ayar 
Grenviç rasatanesinden naklen. - Nezı 
Uyar ve arkadaşları tarafından tiırk mus 
kisi ve halk şarkıları - 20.40 Hava rapo 
- 20.43 Omer Rıza Dognıl tarafından 
rapça söylev - 21 Saat ayan: ORKE 
TRA: l- Glinka: Ruslan et Ludmila 
Gabriel Marie: Rhapsodic chinoise .3- Fa 
no: Colombina - 21.30 Muzaffer llkar 
arkadaşları tarafından tıirk musikısi ve hal 
şarkıları - 22.10 Muhtelif parçalar: Plik 
22.50-23 Son haberler ve ertesi guniın pr 
gramı, saat ayarı, son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 11 Ha 
burg - 20.10 Viyana - 24 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FON1K KONSERLER: 10.45 Bcromiın 
ter- l 1 Doyçlandzender - 11.30 Beri in 
12 Strazburg-14 Berlin- 14.30 Stokhol 
- 17 Milano - 21 Prağ. 

ODA MUSİKİSİ: 8.30 Münib - 9.4 
Ştutgart - 10.30 Frankfurt - 11.50 Ber 
munster - 15.30 Viyana - 18 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ: 9.30 Laypsi 
Dreslav - 10.30 Konigsberg - 11.30 Bres 
lav - 14 Viyana - 15.45 Stokholm - 1 
Ştrazburg - 18.15 Laypsig - 18:45 Haın 
burg - 22.30 Stokholm. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 
Hamburg ve alman istasyonları - 6 Kolon 
ya - 7 Prag - 11 Keza - 12.30 Ştutgart 
18.30 Prag - 21.5 Droytviç - 22.50 Buda 
peşte. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 
8 Laypsig- 8.30 Kolonya - 8.50 Frank 
furt - 9 Ştutgart - 9.30 Frankfurt - 14.30 
Doyçlandzender, Frankfurt - 16 Briıkse 
- 18.30 Monte Ceneri - 21.50 Roma. 

HAFİF MÜZİK: 5 Breslav- 6 Ştutga 
- 8.30 Königsberg - 8.35 Hamburg - 9 Vi 
yana, Münih - 9.30 Hamburg, Laypsig 
10 Alman istasyonları - 10.30 Mıinih 
9.30 Hamburg, Laypsig - 10 Alman istar 
yonları - 10.30 Miınih - 11.30 Ştutgart 
12 Berlin, Laypsig, Münih - 13.15 Viya 
- 14 Münih - 14.30 Breslav, Ştutgart 
15.30 Bcrlin - 16 Brealav - 17.30 Varıov 
- 18 Breslav, Münib - 18.30 Viyana ...> 
18.50 Budapeşte - 19 Frankfurt, Köni 
berg - 19.25 Berlin - 20.10 Alman ista 
yontan - 20.45 Tuluz - 20.50 Stokholm ~ 
21 Brüksel, Milano - 22.40 Berlin - 2'f 
Hamburg, Ştutgart. 

HALK MUSİKİSİ: 8.10 nr-ı~-
,. &ULJ.iL/Ul. g. 

DANS MÜZİÔİ: 15 Kolonya - 19 Stut 
gart - 20.10 Kolonya - 22 Floransa 
22.10 Budapcşte - 22.30 Stutgart - 22.3 
Prag - 22.40 Hamburg, Königsberg _, 
22.45 Belgrat - 23 Luksembrug, Parıs 
P.T.T., Roma, Ştrazburg - 23.45 Paris. 

tu, nenize sizin otomobil, demişimdit 

belki ... Fakat sövme yok. İspat et<>in 
ler ... 

Davacının şahit sıfatiyle göstC'rdıl< 
]erinden bir kişi gelmiş, ötekiler ua 

Kırklareli'nden Hasan Tüzün, Muğ
la'dan Hakkı Türkmen, Giresun'dun 
İbrahim Yener, Muammer Günbay, 
İhsan Kaptanoğlu, Giresun'dan Nev
ruz 'Gündoğdu, İstanbul'dan Salih 
Şimşek, Fehmi Asya, Münevver Us
lugil, Şaban Turan, Seher Oral, To
kat'tan Turan Dertli, Malatya'dan Na
zım Suaner, Fahriye Öden, Saadettin 
Soylu, Ömer Cudi, İhsan Soysal, Muş -
tan Hilmi Özkul, Ankara'dan Ahmet 
Aydın, Kırşehir'den Rahmi Oksal, 
Bitlis'ten Üzeyir Karakaya, Urfa'dan 
Oğuz Altuğ, Tevfik Şakaklı, Kars'tan 
Latif Doğusay, Haydar Akbaş, Meh
met Çavuşoğlu, Mehmet Kan, Niğde' 
den Osman Beköz, Niğdfden Arif 
Torgan, İzmir'den Şerif Egeli, Bekir 
Erel, İbrahim Erdem. Şükrü Cağatay, 
Bolu'dan Ali Özışrk, Manisa'dan Abi-

B. Talıı.;in llz•·r t~tanhnr.la 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Uçiincü 

Umumi müfettiş B. Tahsin Uzer bu • 
gün şehrimize geldi. 

9 Ağustosda, harf inkilabının onun
cu yıldönümü münasebetiyle festival 
komitesi de üniversite programına 
iştirak etmiş ve fener alıyı Saraybur
nu'na vardığı zaman harf inkilabının 
ilan edildiği yerde İbrahim Necmi'nin 
bir konferans vermesini temin etmiş
tir. 

- Sen dur, dedi, ben şöyle hem bir kendisinden parayı istedim. Beni ko
dolaşıvereyim, hem de bizimkileri to- ca gün işimden gücümden ettiler. Ora
parlayıp getireyim, gidelim artık.. da beklettiler. Cebinizde paranız yok-

vete icabet etmişlerdi. Onların ihtat' 

la çağrılmasına ve davetin kimin tara 

fından yapıldığının tespiti için .:!e sa 
it, Selam.i ve Celfil'in dinlenmesine 
karar verildi. Muhakeme başka gün• 
bırakıldı. 

Mösyö Gomba cevap verdi: 
- Male ihtilali, hiç şüphesiz tarihi bir muam • 

madıl' ve bir muamma olarak kalacaktır. Bu dramın 
müellifi, eaerine dram unaurları ilave etmek mak
sadiyle muzlim noktalardan istifade etmiştir. Fa -
kat bence şüphesiz olan §Udur ki General Male 
krralcılarla elbirliği etmit olmakla beraber cumhu· 
riyetçi idi ve halk hükümetini teknr kurmıya çalı
şıyordu. lstiçvabı esnasında ulvi ve derin bir söz 
söyledi. Harp divanı reiai kendisine: "ŞeTikleriniz 

kimlerdi?'' deyince Male cevap verdi: "Bütün 
Fransa, ve muvaffak olsaydım, bizzat siz." 

Kadim bir esatir gibi hünnete layık ve güzel, ih
tiyar bir heykcltra§, Nantöy'ün locasına dayanmış, 
gözleri ya§lı, dudakları mütebesaim, o sıTa-da telat 
ve hf!yP.ran iç.inde olan sahneyi aeyrediyoTdu. 

Nantöy ondan sordu : · 
- Piyesten memnun musunuz, üstat? 
Ve dünyada yalnız kemikten, veterden ve ada

ıeden batka bir ıey görmiyen Üstat cevap verdi : 
- Ah, evet, Madmazel, ah! Şu gördüğünüz kÜ· 

çük kız, küçük Midi yok mu ... Omuzluı gövdesiy -
le ne güzel irtibat peyda ediyor •.. Bir cevher •.... 

Ve bunları söylerken bahsettiği omuzları da 
bat parmağiyle resmetti. GözleTi ya§aTıyoTdu. 

Şövaliye locaya gırıp giremiyecegını sordu. 
Harikulade muvaffakiyetinden fazla Felisi'yi gör
düğünden dolayı memnundu. O divane aklı ile sanı
yordu ki Felisi kendisi için gelmittir, onu aevmek
tedir, tekrar onun olacaktır. 

Felisi ise Şövaliye'den ürküyordu, ve korkak ol· 
duğundan onu öğüyordu: 

- Tebrik edeTim, Şövaliye. Muvaffakiyetinle 
hepimizi &ersem ettin. Şaıılacak bir çıkıtın var. 

GOLONC HiKAYE 
.:> 

~ .... ================================- 13 - ____/. 

Yazan: ANATOI. FRANS 

inan bana. Bu mütaleada yalnız değilim. Fajet de 
seni fevkalade buldu. 

Şövaliye: 

- Sahih mi? dedi. 
Bu an hayatının en mesut anı oldu. 
Üçüncü mevki galerinin tenhalığından tırııyan 

ıslık gibi bir &es bir lokomotif düdüğü tempoaiyle 
salonu baştan bata katetti. 

- Çocuklar, sesiniz hiç ititilmiyor: Daha yüksek 
söyleyiniz ve kelimeleri iyi telaffuz ediniz. Ve mÜ· 
cllif kubbenin karanlıkları içinde miniminicik gö
ründü. 

O zaman sahnenin Ön tarafında, bir meıale etra
fında toplanmıf olan aktörlerin sesi daha vazih yük
seldi : 

"-imparator kıtalarını Moskova'da üç hafta is
tirahat ettirecek, ve sonra bir kartal süratiyle Sen -
Petersburg üzerine saldrracaktır. 

''- Kara maça, sinek, koz, iki sayı yazıyorum. 
''- Kışı orada geçireceğiz ve önümüzdeki ilk

baharda lran'dan geçip Hindiatan'a gideceğiz, ve 
İngiliz nüfuzu da mahvolmuı olacak. 
"- Lokumdan otuz altı. 
"- Ben de birliyle bir emperiyal yaptun. 

Çeviren: NASUTII BAYDAR 

''-Bu vesile ile sorayım: Tarihi, Kremlin'de atı
lrp Paris tiyatro sanatkarları hakkında is.tar olunan 
kararnameye ne dersiniz?. işte matmazel Mars'la 
matmazel Löver arasındaki kavga da böylece bit
mi§ oldu!,, 

Nantöy :ı 
- Bakınız, Fajet, Peru kedisi kürkü ile süslenmiş 

Mari-Luiz elbisesi içinde ne sevimli. 

Madam Dua, mütemadiyen satııa arzedildiği için 
solmuı bir demet bileti kürkleri arasından çıkardı. 

Konstanten Mark'a : 
- Üstat, dedi. Bu kış pek acıklı bir surette ölen 

artist Lakur'un bıraktığı üç yetim menfaatine önü
müzdeki pazar günü Madam dö Sevinye'nin en gü
zel mektuplarını tefsirleriyle okuyacağımı biliyor
!Unuz. 

Konstanten Mark sordu : 
- Bu adam istidat sahibi miydi ? 
Nantöy: 
- Hiç istidadı yoktu, dedi. 
- Öyle ise ölümünün acınacak ne tarafı var ? 
Madam Dus, içini çekerek : 
- Oh! üstat, beyle hissiz görünmiye çabalamayı

nız. 

- Hissiz görünmiye çalışmıyorum. Fakat bana 
hayret veren bir fCY varsa o d·a hiç bir veçhile bizi 
alakalandırmamak iktiza eden mevcudiyetlere at• 
fettiğimiz değerdir. Hayatm haddizatında kıymettar 
bir §ey olduğuna inanıyor gibiyiz. Halbuki tabiat 
bize bundan adi, bu kadar istihfafa layik bir feY 
olmadığmı kafi derecede Öğretiyor. Eskiden insan
lar daha az hassastılar. Herkes kendi hayatını son 

derece kıymetli sayar, batkalarının hayatı hakkın
da hiç bir hürmet telkin etmezdi. O zaman insanlar 
tııbiata daha yakın idiler: Bizler biribirimizi yemek 
Üzere halkedilmqizdir. Fakat zayıf, asabi, riyakar 
olan cinsimiz sinsi bir yamyamlıktan ho§lanıyor. Bi
ribirimizi yerken hayatın kudsiyetini ilan ediyor, ve 

hayatın katilden ibaret olduğunu itirafa bir türlü ce
saret gösteremiyoruz. 

Şövaliye, denileni anlamaksızın, dÜ§Ünceli, tek· 
rarladı : 

- Hayat katilden ibarettir. 

Sonra vuzuhsuz fikirler ileri sünniye başladı : 

- Belki, katil ve kital ! Fakat gülünç kital 
ve tuhaf katil. Hayat, maskaraca afet, korkunç muz
hike, kanlı yüzlerde karnaval maskesidir. İşte artist 
için, tiyatroda artist, faaliyette artist için hayat bu
dur! 
Kaygılanan Nantöy bu müphem &Özlerde bir mana 

arıyordu. 

Heyecanlanan aktör devam etti : 
- Hayat baıka şeydir de: Çiçek ve bıça'ktır; eı· 

rafı bir gün kızıl, diğer gün mavi görmektir. Kin 11e 

atktır; nefis ve çok latif kin, zalim aşk ••• 
Konstanten Mark, gayet sakin bir tavurln sordu : 

- Sonu Var-
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7 - 8 - 1938 
-- ..........,,.. ............ , 1 ............................ ' 

Q
................................... i "B l . ' u garıstan ın Balkan anlaşmasına iştiraki,, 

AYAT ve SIHAT ı ................. ./ " için yolun açılmış olduğuna artık inanılabilir ,, __ ........ ._ ........ .._ ........ ._ .................................................. "' ........... S.~ö'l'~'l~~ .... ;e güzellik 
baraaklar muntazam. üç parçaıı da 
yerli yerinde. Akc.iterler pek munta· Gönül kimi .everae ıüzel odur, eler• 

ler. Yalnız atk ıöziyle bakınc~.' fÜ~ 
heıiz, doiru töz. Ancak bu suzfl~~ 
niıbi bir ıeydir, herke1in ıönlüne ıo· 
... deiiıir. Onun ıailıkla alikaıı da 
aranılamaz, çünkü ha1talıiın bazıları· 
ll4l verdiii ıüzelliii de aevenler var • 
dır. 

zam iıler. .. . 
Gövdenin bu parçası mute~ııp o-

lunca kollar ve bacaklar da mluten~ki: 

Bulgaristan'la Balkan antantı 
arasında imzalanan anlaşma 

Buıün IÖylemek i.tedilim ıüael -
lik böyle niıbi güzellik dejil, arti~
lerin reıimlerle ve heykellerle taıvır 

• •• 1 bul ebniye çalııtıkları, herke1ın ıu~ , • 
duiu, mutlak ıüzelliktir. Bu ıuzellık 
İnsanın bütün uzuvları araıında tena• 
·· de-koldu· •up ve ahenk bulunmaıı ..... 
~ " dun ıailı· &undan aynı zamanda v~~ a 
iını da ifade eder. Sebebını anlaaltnul d~I 

Otd L-'h Ol• 
cı. lüzum yoktur: • en-n 

• b. ı " J vu"cud •"nı sa -ınıı ır me11 e, ıuM -
11\anda ••ilaın olur. 

F_,__ b' .. uda ne vakit ıüzel 
._t, ır vuc li? Gil _ 

• aynı zamanda aailam • i~ .. . 
zelliji ve .. ı1ıtı temin eden olçu nıı· 
betleri nuıl olmalıdır? 

B . betlerin kadınlarda ve erk~· 
u nll b'A t hının 

lerde ayrı ayrı oldutunu ta 11 
.. a .

1
. 

ed . . E k-'- vücudunun ıuzellı ı· 
er11nız. r - elan . 1 ni anlatmak daha kı .. oldujun 1 

• 

ki .. li ec:eiim. Bunu anlatma· 
n onu aoy Y rk klerin 

nın kııa olmaıına ıebep, e e . 
a;:_ 1 .. .J- ka. dınlar kadar ehemıyet 
·-· vucu- -•- .. 
vermedikleri deiil, kadın ve erk- ıu· 

ll'i' • L.-·ka batka olmalarıdır: ze ı ının --s • 
Güzel bir erkek vücudu top~ y~ı 

1 alarındaki nııbetlenn 
uzuv arın ar ki kadın 
ahenıiyle ıüzel olur. Halbu 
vücudu hem toptan, hem parça parça 

.• 1 ol "'-dının bütün vücudun • guze ur. rı.a • k 1 dan batka yalnız bir kol, hatta 0 u : 
h b. • alnız elı nun iki kıımından er ın, ~ .. .. 

bile tek bqma ıüzel olur. Dır. buyuk 
artiıtin dedi ti ıibi, kadın . e~ parça 
parça .. tılahilir, erkek etının• buna 
tahammülü yoktur, o ancak toptan 

sablabilir... • • 
Erkek vücudunun süzelliiinı temın 

_.ı_ ühim kııım ıövde, onun da 
cucnenm •• k 
manelerle kalça kemiklennın yu arı 
hizaları araamdaki parçasıdır. Bu par
ça mütenaıip olunca erkek vücudu hem 
.a-J olur, hem de aailam. 

Bu mühim parçanın mütenaıip ol· 
duiu da !U niıbetlerle anlaıılır: Bir 
kere yukardan iki memenin hizaıın • 
dan-~ iki a..ı...ı. _...... -
çizgi çekilirae bu ç.izıi iki kalça kemi
ğinin Ült tarafındaki iki çıkık yeri ara· 
sında çekilen çizgiye müaavi olmalı
dır, yani güzel erkek vücudunun göv· 
deai yukarı ve af&iı kıınnlannda aynı 
tU~\iJ,. nl,.caktır. Ancak, arkadan bakı· 
lınca yukardaıli çizsı baraz 1'Uçuı.. M..· 

lır, bu da omuzların vaziyetinden ıe • 
lir, ehemiyeti yoktur ... Sonra yukarda
ki çizgi ile aıaiıdaki çizıinin aruın • 
daki mesafe gene aynı olacaktır: Ya
ni gövdenin bu mühim parçası tam 
bir dört kö!e... Daha ıonra göbekle 
koltuk araıındaki meaafe gene o kadar 
olacak .... Gövde yan durup da ö?de? 
arkaya kalınhiı ölçülünce, Ö~~eki, b~
ribirine müıavi ölçülerden dörtte bır 
kadar küçük olacak ... Kal~a ke~~e • 
rinin •tait hizaıından çekile~ çızıı ~e 
«ene o biribirine müaavi ölçülere nı•· 
betle dörtte bir fazla olacak. .• 

Güzellikle aağlığın birlikte ~ür~~ü
iiine iyi bir delil: Bu mütena11_P l?.v • 
elenin içindeki uzuvların hepaı mute· 
n&aip olur: Yürek ne fazla büyü~. ne 
de küçük. Mide yemekten aonra ~u~. -
bütün boıalır ve küçücük kalır. Buyuk 

• 1 Kollar iki taraf• açı ınca ı 
11p o ur: 
taraftaki en umun parmakların aruın· 
daki metafe boydan onda bir derecede 
usun. Bacaklar bati• ıövdenin mec

1
-

muunclan biraz kı ..... Kollarda ata . ı 
d ha uzun· bacaklarda • ak11. 

parça • ' h 
• yukarı parça, uyluk, da a uzun, 

~~ler ve ayaklar • tabii -.bü~. 
itte, artiatlerin ve hekımlerın b~

tendikleri ıilzel ve .. ilam erke~ VU· 

du Bu vücudu ıporların hepıı az 
cuk t.enu'n ederlerse de, vücut ıüselli· 
ço .. t' 
i . ·en ziyade veren ıpor ıureı ır. 
ını G. A. 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Berlin _ 1nJiltcre amirallik da~
. 'n anuıntrea yatı ile baltıkta bır 

reıını ır-
cevelan yapmakta olan B. DUf Kuper, 
Kiel'e ıelmittir. Pazara kadar orada 
kalmak niyetindedir. .. . 

X Liyon _ lntaat ıanarı~ ame~esın
d n binlerce kiti, taleblennı tervıç et· 
ti~mek için umumi bir ırev ilinına ka· 
rar vermiılerdir. , 

X Berlin _ B. Bek, Oslo dan bu· 
raya gelmiıtir. Murnailey?, d_er?al Po
lonya ıefaretaneıine gıtmıtUr. B. 
Bek, saat 23.30 da Varıova'ya hare • 

ket etmiştir. 
X Dünkerk _ Belçika hududuna 

200 metre meıafede bir demiryolu ge· 
'd'nde bir tren ile altı yolcu naklet • 

çı 1 • d b' kte olan bir otomobıl arasın a ır 

;~pııma olmuı. o~om~bil.deki 6 yol
cudan beti derhal olmüıtür · 

x Varıova - Volini eyaleti dahi-
linde Horıof mıntakaaında düşen bir 
yıldırım, beı kişiyi derhal öldürmüş, 
bet kiJiyi de ağır surette yaralamııtır. 

X Prai - B. Beneı. Amerika'nın 
Berlin ıefiri olup gimdi Prag'da bulu· 
nan B. Hüg Vilıon ile Amerika'nm 
Prağ ıefiri B. Vilbür Kar'ı kabul et • 
miştir. Bu iki zat, müteakiben B. 
Krofta tarafından kabul edilmişlerdir. 

X Pariı - EnatitU azasından olup 
birp tuiW va diplomatik eaerlerin 
müellifi, bulunan Şart DUpUl, 76 ya
ıında olduiu halde vefat etmittir. 

X Belgrad - Dük ve DUıes d6 
Kent, Dalmaçya'ya gitmek üzere 
Prens Pol ile Prense• Olga'ya misafir 
bulunduklan Brdo §Cltoıunu ter~et
...,;,~1 .. ra.tr. D\ik vo ÜtjC&, bir kaç ı;ün 
için Adriyatik denizinde bir cevelan 
yapacaklardır. 

İ(TEN DISTAN 
Yazan : 

Hasan -Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemizde 
içten, dı§tan başlığı altında n~§
rettiği fıkraları bir kitap halın· 
de neşretmiştir. Bu kitabı her
kesin bilyilk bir zevkle okuyaca
lı muhakkaktır. 

D Un Selinik'te bulgar batveki
li B. Köıeivanof'la yunan 

baıvekiJi B. Metakaaı - kendiıi ay
nı zamanda halen Balkın anlaJması 
konsey reiıi olduğu için imuıı Yu
naniıtan kadar Romanya, Yugoılav
ya ve Tilrkiyc'yi de teahhUt altına 
ıokar - araaında imzalanan uz
ıaıma Balkanlarda aulhun aağlam
lamlqtmlmaaı için hayatt ehemi
yeti hajz bir vaaikadır. Bu uz
lıtma, 1919 Nöyyi muahedeıinin 
merkezi Avrupa devletleri yanında 
mağlup olan Bulgaristan hakkında
ki aakert hUkilmlerini iptal etmekte 
ve bu memleketin lehine silahlan
ma hususunda hukuk mUsavatını te
sis etmektedir. Demek oluyor ki, bu, 
bazı devletlerin ıilihlanmalarını 
tahdit eden sulh muahedesi hüküm
leri hususunda a!Akalı devletlerin 
mUttefikan rızaları dairesinde ya
pılmıt bir nizami revizyondur. Po
litik menfaatin icaplarını hakka 
hürmet esasiyle uzlattıran bir te
febbilsle vermiş oldukları misalden 
dolayı Balkan anlatması devletleri 
ancak tebrik edilebilir. 

Sellnik anlaşması, 1935 nisanın
da, Streıa konferanıı eınasında, İn
giltere, Franaa ve İtalya tarafından 
Avusturya, Macariıtan ve Bulgaris
tan'ın komşusu olan devletlere, bu 
devletlerin hukuk müaavatına av
detleri işini diplomatik mUzakere
Jer yoliyle dostane bir tekilde hal
letmek huıusundaki yapılan tavsi
yeye uygun düşmektedir. Esasen 
askeri, bahri ve havai hükümlerin 
şiddete müracaat yoliyle ihlalini -
ki Almanya misalini vermiştir -
ve bundan Avrupa'nın en hassas 
noktalarında husule gelebilecek ih
tilatları önlemek için yegane çare 
buydu. Küçük anlaşma devletleri, 
bu hususta Macariıtan'a karşı çok 
müsamahalı davrandılar. Almanya'
nın bir parçası haline gelmiş olan 
Avusturya için mesele artık bahis 
mevzuu değildir. Bulgaristan'a ge· 
lince, o da, komtularının rısaıiyle 
tam bir surette tatmin edilmit bulu
nuyor. Dün imzalanmıı olan tUlaş
ma diyor ki, Bulgariıtan'ın sulhun 
tersini polu.i:kasına ba2Iı olıiıığu .... 
diğer Balkan devletleriyle iyi kom
şuluk ve tam işbirliği münasebetle
ri idarnc'C'ttttclfınzusunu taşıdığı ve 
bu ckvletlerin de Bulgaristan'a kar
şı sulhçu .bir zihniyet ve aynı işbir
liği arzusiyle mlilhem olduklarını 
nazar itibare alarak, Balkan anlaş
ması azası devletler ve Bulgaristan, 
karşılıklı münasebetlerinde, her bi· 
rinin saldırmazlık hususunda akdet
miş oldukları anlaşmalara uygun o
larak, hiç bir suretle kuvete müra
caat etmemeyi teahhüt etmekte ve 
Nöyyi muahedesinin kara, deniz ve 
hava hakkındaki aı;keri hükümlerini 
ihtiva eden IV inci kısmının ve 1923 
Lozan muahedesinde Trakya'nın as
kersizleştirilmesi hakkındaki hü • 
kümlerin tatbikinden vazgeçmekte
dirler. Demek oluyor ki Bulgaristan 
milli müdafaanın organizasyonu hu
susunda tam hareket serbestisini el· 
de etmektedir. Bu, mantıki ve ihti· 

~===========================~ 
di. Fakat ne de olsa, bir sene veya altı 
ay burada epey sıkılacağız. 

Bir iskemleye çökmüf olan Selesten 
kara düşüncelere dalmı§h. yüz s~ne uyuyan adam Röne ona: 

- Cesaret, azizim, dedi. Sonunda ö
lüm yok ya 1 Biraz etrafı dolaşalım ... 

l>oliı memuru da iletlere yaklaftı, 
bir kapağı açarak beya.ı bir plak aldı, 

- Geliniz, dedi. . . . 
Onun ardından iki suçlu hır ıkı ko-

rid~rdan geçtikt:n sonra ~siy~.h ~Ub • 
bclı bir hakimin yüksek bır ku~sU ar
dında oturduğu bir salona geldılcr. 

Sorguya çekince: Adlarını, soyadla· 
rını söylediler. Ş,onra polis ~en:ıuru 
Plağı hususi bir alete yerleştırdı, ve 
BÜkfıt içinde bir ses yükseldi. 

- Tavşanı çalan benim. Onu pişir
diın ve yedim. B. Röne La Tayad da 
Yedi. 

Selesten şaşkın şaşkın Röne'ye ba· 
kıyordu. • 

- Ben mi konuştum? Diye ~0~.du. 
- Demin seni bir fonoğraf onunde 

lc_onuşturdular, şimdi plak senin sözle· 
rıni tekrarlıyor.... . 

Hakim derhal hUkmünü verdı: 
- Sclesten Markizo, başlrca fail sı

fatiyle bir sene hapis. Röne La ;ı-ayad 
•uç ortağı sıfatiyle altı ay hapıs. 

Röne itiraz etmek istedi. 
°IJA bammUl edemiyen ndkim cevaba ta 

bir tavırla: 

Yazan: Hanri Berne 

Tefrika: 28 ~ 

Çıkını.ı 1 Dedi. . 
- l' memurunu takip ettıler. Gene po il 
Röne: 
- Gördün mü? Dedi. Bu memleket· 

te de adalet için yavaş yürüyor, dene. 

mez ya. 
Selesten ezilmiş gibiydi. 
- Ah, mösyö, diyordu, sizin mah -

kumiyetinize ben sebep old~ml Bunu 
hiç bır .ıaman unutaınıyacagım ... 

Röm: . 
_ Mis Tompson'u da ele ve~~~-ış 

olduğuna şükret. Çünkü başına buyuk 
bir it açmış olurdun. 

Açık duran kapıya yaklaştı. Fakat 
tam oradan geçeceği sırada, yenilmez 
bir kuvetin kendini durdurduğunu 
hısetti. 

- Vay canına! .. Dedi. 
Bir kaç adım geriledi, hız aldı, fa. 

kat aynı noktaya gelince, mıhlanmış 
gibi yerinde kaldı. 

- Selestenl 
- Mösyö? 
- Çıkmayı dene bakalım. 
Selesten: 
- Bu da iş mi? 
Diyerek kalktı, fakat efendisinin 

yanına gelince, o da yere mıhlanıp 
kaldı. 

Röne: 
Seleıten: . 
_Az kalıın onun ismini de söylıye- - Tamam, dedi, yanılmamışım. Bu 

ccktim, dedi. Fakat, iaabet ki adam i- kapının iki çerçevesi arasında bir cc
leti çekiverdi. reyan veya ona benzer bir şey var, 

_ Bu kadar ucuz kurtulduğumuza geçmemize mani oluyor ... Fazla gar • 
sevinmeliyiz. Yoksa üçümüz de öbür diyana hacet kalmadan mahpuıları 
dünyayı boyluyorduk. muhafaza için mükemmel bir usul. 

Onlarr büyük bir avluya nazır ge· ?ğl~y~ ~a?ar v~kıt ağır ağır geçt.i. 
nişçe bir odaya yerleştirdiler. Eşya Ögleyın ıkısı de bırer gıda hapı ve bı-
basitti: iki yatak ve iki iıkemle; fa- rer bardak s~ ~~dıla~.. . 
k t banyo dairesi ve kalörifer vardı. 1 Seleaten huzunle ıoylendı: 

a Röne: - Tavşan daha lezzetliydi. 
_ Modern konfor, ne zannettin, de- Kma ve nahot yemeklerin daha 

r···················· ............................... i 
il Günün politik 

i MESELELERİ 
!................ ... ............. 

Fransızca 

Lö Tan'ın 

Başyazısı 

yatlı politikaı;ının, sulh muahedesi
nin zihniyet ve metnine uygun ha
reket etmek hususunda göstcı miş 

olduğu dürüstlügün ve komşuları
nın tam itimadına liyakat kazanmış 
olmasının mükafatıdır. 

S elanik uzlaşması Balkanların 
umumi vaziyeti üzerinde 

miıhım bir şümulü haizdir. Bu uz
laşma bütiın Balkan memleketleri 
arasında halen mevcut mütekabil i
timat esasına dayanan münasebetle
rin bir delili olmakla ve, Bulgaris
tan'la Yunanıstan'ın katı barışması
nı teyit etmekle kalmıyor, hazan 
diplomasiııın oldukça zoraki bir ı
cadı gibı gorünmuş olan Balkan an
laşmasını parlak bir şekilde kuvct · 
lendiriyor. Bu anlaşma bugün sul
hun idamcsinc hizmet etmiye muk
tedir bir politik kuvet olarak teza
hür etmektedir. Malfımdur k'\ Sof ya 
hükümeti, komşu memleketler hu • 
kümetleriyle iyi geçinmek Jıususun
daki arzusu, ve bu mıntakadaki mil
letlerden hiç birinin lakayıt kala
mıyacagı menfaat iştirakini müdr ik 
oluşunun derecesi ne olursa olsu n, 
bu neviden bir mıntakavi grupman a 
girmek istemedi, çünkü böyle bir 
~areltet umurni harp neticesinde 
Bulgari&tan'dan ayrılmış olan top· 
rakların terkini kendi rızasiyle te
yit etmek demek olacaktı, aynı za
manda hukuk milaavatına sahip ol
madığı için kendiıini diğer devlet· 
ler hükümetleri karşmnda aiyasi 
bakundan madun bir vaziyette gör
mekteydi. Fakat bu hal, Bulgaris
tan'ı Balkanların digcr milletleriy
le iyi münasebetler inkipf ettir
mekten, onlarla arasında mevcut bü
tün ıneselelerin dostane bir §ekilde 
halline çalışmaktan, dostane duru • 
miyle her sahada fili bir işbirliğine 
müsait bir atmosfer yaratmaktan a
lıkoymadı. Sof ya ile Belgrat arasın
daki yakınlaşma bu bakımdan ka
rakteristik oldu ve bulgar • yugoı
lav münas~betlerinin samimiyeti 
Balkanlarda vaziyetin bu mesut 
inkişafının en mühim amillerinden 
biri olduğu muhakkaktır. Silahlan
ma hususunda hukuk müsavatını el
de ettikten sonra şimdi Bulgaris
tan'ın Balkan anlaşmasına iştiraki 
için yolun açılmış olduğuna inanı
labilir. Her halde ScHinik uzlaşma
sı, kuvete müracaati menetmesi iti-

yeni bitirmişlerdi ki bir gardiyan o -
daya girdi ve onlara kendisini takip 
etmelerini işaret etti. Koridorda daha 
başka mahkumlar da vardı. Ve kafile 
her kapıda biraz daha kabararak bir 
salona sevkedildi. Burada gardiyan • 
lar mahkfimları ikişer ikişer taksim 
ettiler. Röne'yle Selesten yan yana kal
dılar. 

Onları bir sıra üzerine oturttular. 
Yanlarında bir yıgın kumaş ı~rçası 
vardı. Gardiyan onlara bu parçaları 
biribirine bitiştirerek gömlek yapma
sını öğretti. 

Sel esten: 

- İşte beklenmedik bir iş 1 Dedi. 
Röne: 
- Burada beklenmedik olmıyan ne 

var ki, diye ceva pverdi. Fakat böyle 
bir işle uğraşmak için yüz sene uyu. 
muş olmak, khlr bir iş degil ... 
Çalışmıya başlamakta acele etme

dikleri için bir gardiyan yanlarına ge
lerek kendilerine ayrılmış olan kumaş 
yığınının dört saatte bitirilmesi icap 
ettiğini, aksi takdirde hapis müddet
lerine bir gUn ilave edileceğini ihtar 
etti. 

Röne: 
- Hadi, dedi, başa gelen çekilir. 
Bu dört saat onlara bitmez tüken -

mez göründü. Etraflarında diğer mah
kumlar sükut içinde çalışıyorlardı; 
gardiyanlar onları gözden ayırmadan 
dolaşıyorlar, kumaş hışırtısından baş
kabir gürültü işitilmiyordu. 

bariyle, hakiki bir saldırmazlık pak
tınm şümulünü haizdir, bu da sağ
lam bir anla§ma için iyi bir hareket 
noktasıdır. 

B alkan devletleri menfaat bir· 
liklerini müdrik olarak, re· 

a litelere bağlanarak ve bunca kan-
lı mücadelerle dolu mazide kendile
rini ayıran bütün noktaları kati su
rette ayıklıyarak bütün Avrupa'nın 
faydalı b ir ilham alabileceği bir m i
sal vermişlerdir. Yugoslavya ile 
Bulgaristan'm Makedonya komita
cılarının faaliyette bulundukları sı
ralardaki traj ik safhalardan sonra 
Bulgaristan'la Yugoslavya'nın ya
kınlaşmaları ve devamlı işbirliği 

yapmaları on sene evel kimıenin 

tahmine cesaret edemiyeceği bir va
kıadır. T ürkiye ile Yunanistan ara
sındaki bütün ihti lafların halli ve 
fimdi Yunanistan'la Türkiye'yi bi· 
ribirlerine baglıyan pakt daha az e
hemiyetli değild ir. Bulgaristan'ı si
Hihlanma hususundaki tahditlerden 
kurtaran anlaşmanın bulgar ve yu
nan başvekilleri tarafından, evelce 
yunanlılarla bulgarların paylaşama

mış oldukları büyük Selanik şehrin· 
de imzalanmış olmasının sembolik 
bir kıymeti vardır. Böyle bir deği
şikliği mümkün kılmış olan "Bal
kanlar balkanhlarındır" formülü
nün kendi kuvetiyle Avrupa'nın bu 
kısmındaki uütUn milletlere kendi-

ni kabul ettirmesi olmuştur. Çünkü 
bu formül onların nazarında istik
Hl.lde haysiyet ve Balkanların bü
yük devletler arasındaki rekabetle
re sahne olduğu devirlerde tanıma
mış oldukları emniyeti birlikleri sa
yesinde elde etmeyi ifade eder. İş
te Balkan anlaşmasının hakiki hik
met vücudu buradadır ve bu itibar
ladır ki bu anlaşma her hangi bir bü
yük devletin hegemonyasına karşı 

bir engel teşkil eder. 

Kendisi için yapılan 

büyük nümayişlerde 

Tayyareci Korrigan 
karnından yaralandı 
Nevyork, 6 a.a. - Tayyareci Kor

rigan, muvasalatı esnasında halk tara
!ından yapılan fevkalade nümayiş es
nasında almış olduğu şüphesi.ı bulu· 
nan karnındaki bir yaradan dolayı 
doktorların emri üzerine yatakta yat
maktadır. Maamafih, kendisi nilmayiş
lerdcn başka yapılacak kabul resimle
rine gidebilecektir. Kendisinin salahi
yettar makamattan mezuniyet almak-
sızın Atlas Okyanusunu geçmiş olma
sından dolayı muvakkaten iptal edil
miş olan pilot vesikasının iptali miid
deti bitmiştir. 

Korrigan'm tekrar uçmasına ruhsat 
verilmiştir. 

İşlerini muayyen müddet içinde bi
tirmiye güç bela muvaffak oldular. 
Sonra bir zil çaldı, kafile tekrar te • 
şekkül etti ve herkes odasına dağıldı. 
Röne ve Selesten, bir saat müddetle 
avluda dolaşmak hakkına malik ol
duklarını öğrendiler. 

Bu sefer kapıdan kolayca geçtiler, 
fakat kendilerine ayrı lan kısmın de -
mir parmaklıkla çevrili olduğunu gör
düler. Öteki mahkümlan ancak bu 
parmaklık arasından seyrediyor ve 
yanlarına gidemiyorlardı. 

Selesten: 
- Bütün bunlar bir tavşan için, di

ye başını döğüyordu. 

Röne de ondan az miiteessir değil
di. Fakat işin bitmesinden bir çeyrek 
sonra bir gardiyan gelerek kendisini 
telefondan istediklerini haber verdi. 

Televizyon makinesinin buzlu ca • 
mında mis Anni Tompson'u görmekle 
sevindi. · 

Genç kız: 
- Sizinle meşgulüm, dedi. Sizin bu 

suçu bilmiyerek işlcmif olduğunuza 
adalet şefini ikna ettim, mahkOmiye. 
tinizin iptali için karar aldım. 

!Genç adam ona hararetle teşekkür 
etti. 

- İtiraf ederim ki bu rejime taham
mül etmek için çok sıkıntı çekecek • 
tik ... Fakat size karşı minnet boI'CUm 
büsbütün arttı. 

Anni: 
- Hayır, diye cevap verdi, bana h\ç 

-5-

Prensiplerin kıymeti 

Şöyle bir dolaımak bahaneıiyle 

makinesinin deposunu doldurunca 
Amerika'dan Avrupa'ya uçuveren tay

yareci Korriıan'ın bu hareketini pren· 
siplcre muhalif sayan alakalı daire bu 
genci cezalandırmak maksadiyle bil • 

mem ne kadar müddetle boykotaj ver· 
mişti. Bu sefer memleketine dönen 
tayyareciyi halk bir kahraman gibi 

karıılamıf, belediye reisi meşhur Gu· 
ardia tarafından kabul edilen bu gay
retli delikanlı Nevyork §ehrinin ma
nevi evlôdı unvanı tefviz edilmiştir. 

Bir yandan ceza, öte yandan mü • 
kafat! ... 

Mesut yaşamak kararında olan ce
miyet için prensiplerin kıymetini mu

hafazadan baıka çare yoktur. Korri • 
gan'a ceza verilme.eydi yann her ak
lına eaen tayyareci kalkar, Okyanoı'u 

ıeçme talihini denerdi. Fakat bir de 
yapılan hareketin m&hiyetini ve huna 
halkın atfettiii ehemiyeti düıünmek 

lazımdı. "Ne ıiı yan11n, ne kebap" sö

zünü biliriz. Bundan dolayı Korrigan 
tebdebe ile kartdanıp halkın kalbinde
ki tahbna iclaı edildi. Bu da prenıipin 
kıymetini muhafaza kayg11ınm bir 

bqka tezahürü aayılamaz mı? Ameri
ka - Avrupa yolunun hurda bir tayya
reyle bile korkulmadan ıeçileceğini 

iıbat etmek bu davanın lehindedir. 

Şu halde, Korrigan'ın Linclberı'den, 

Hügı'ten geri kalır neıi vardır? 
Franuo kıralı dördüncü Hanri'nin 

hikayesi • prensip meıeleleri bahse 
konuldukça • hatırlatılır: Düellolara, 

katoliklerle hügnolar arasındaki kaba
dayıca çarpışmalara mani olmak iıti • 
yen dördüncü Hanri, kılıç taıımayı 
yasak etmiıti . Fakat idarecilikte ne 
kadar kuvetliyıe o derecede de dalgın 
olan kıral bir gün saraydan belindeki 
kılıçla sokağa çıkınca etrafını saran 
halk: 

- Ya nizam mefsuh, ya kıral mah
ludur ! 

Diye bağırmıya başladı. Dördün • 
cü Hanri'nin cevabı §U oldu: 

- Nizam nizamdır. Ve nizama kar
t• hareket eden kıralı cezalandırmak 
lizmİdır. 

Halkın Hanri'ye daha derin bir 
sevgi ile bağlanmaaına .ebep olan hu 
hadiıe üzerine kıral, tahmin edilir ki, 
kılıç taııma yasağının iıtilzam ettiği 
cezaya çarpalmaınııtır. Fakat prenıip 

de kıymetini kaybebnemittir. 
Prensiplere kuhiyet izafeıine ça • 

lıımahyız. Eaaılar doğru olduktan 
aonra icra ıeklinde yapılabilecek yan· 
lıılar daima aıla irca edilebilir. Fer'e 
takılıp kalma zihniyetinin kötü miaal
leri hep prenıiplere riayetsizlik misal
leridir. Gazetelerimizdeki münakqala
ra bakınız; ekıeriya prenıipleri bir ta· 
rafa bırakarak meaelenin beıinci de • 
recedeki cihetleriyle uğnqmz. Garbın 
chinoiıerie .özüyle ıarka atfettiği bu 
kuıur, emin olalım ki, istihfaf edile -
miyeeek kadar büyüktür. 

Garplı olmak ! 

Fakat garplı, her ıeyden evel, aslı 
fer'den ayırt etmesini, prensiplerden 
ayrılmamasını bilen adamdır. - N. 
Baydar. 

de minnet borçlu degilsiniz. Çünkü 
ben im hakikatte sizden daha S1{Çlu ol
duğumu bilirsiniz. Hem de vicdan a
zabı duymadığım için suçum daha bü
yüktür: Tavşan pek nefisti. 

On sekizinci Fasıl 
Anni Tompson'un şahsi müdahale. 

sine rağmen, Fransa'ya gitmek için ıu. 
zumlu pasaport ve müsaadeleri istih
sal için bir hafta çalışmak icabetti. 
Nihayet, pazartesi akşamı, mildire ar
kadaşlarına son vesikayı getirdi. 

Selesten taşkın bir sevinçle: 
- Yarın hareket ediyoruz, diye .ııp

hyordu. Bu hazin memleketten kur • 
tulmıya can atıyorum. Burada bir tav
şan yemek için insanın ölümü bile gö~ 
ze alması lazım. 

Röne sadık \lşağından çok daha az 
memnun görünüyordu. 

Selesten'e: 

- Sen bir nankörsün 1 Dedi. 
- Hayır, mösyö 1 Mis Anni'den 8)-

rıldığımıza müteessirim, fakat bu ay • 
rılık muvakkat olacaktır. 

Genç kız: 
- Kimbilir, diye mırıldandı. 
Röne: 
- Tekrar geleceğimi &ize söz veri

yorum 1 Dedi. Esasen borçlarımıza ke
fil olmadınız mı? 

Seiesten ilave etti: 

(Sonu var) 
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Nazilli'de 
köycülük 
faaliyeti 

YURDDAN RESİMLERf 

istasyon parkı ve yeni yol 

Cenup Anodolusu'nun . . . 
ıncısı: 

MERSİN 
Çahşkan bir 

elinde 
belediye reisinin 

çok güzelleşti 

Belediye parkının methali 

Mersin, (Hu
susi) - T oros 
dağlariyle Ak
deniz arasında 

ve İçel adiyle a
nılan vilayetin 
merkezi o 1 a n 
Mersin, güney 
Anadolu'nun in
cısı vasfına bi
hakkın layik ve 
her yıl biraz da
ha güzelJeşen, 
biraz daha te
rakki ve inkişaf 
eyliyen modern 
bir şehrimizdir. 

Kuruluş tarihi 
henüz yüz yılı 
geçmez. 925 te 
15 bin olan nü
fus son tahrire 
göre yirmi yedi 
bini aşmıştır. 

-, Ticari hinterlandının genişliği ve 

1. zmı"r'dekı" . . "' l haiz olduğu mevkiin ehemiyeti dola
cınayetın yısiylc umumi nüfusta büyük bir ar-

tış kaydolunmakta, civar vilayet ve 
muhakemesi kasabalardan çalışmak üzere buraya 

gelenlerin adedi devamlı surette art· 
maktadır. 

Nazilli, (Hususi) - Nazilli'de köy
cülük çalışmaları çok iyi yürütülmek
tedir. Nazilli'nin 90 köyünden 81 köy
de, köy kanunu tatbik edilmektedir. 
Bunlarda yaşryan nüfus miktarı 21011 
kadın 18849 erkek olmak üzere 39860 
tır. Bu köylerin yılda ödedikleri dev
let ve hususi muhasebe vergileri tuta
n 17317 liradır. 

1937 yılı köy bütçelerinin yekunu 
118201 lira iken bu yıl daha esaslı 
tetkik ve hakiki tahkik dikkate alına
rak 84165 lira olarak tanzim edilmiş
tir. Bütçelerde 17552 lira imece 516 li
ra da hasılat geliri vardır. Para tahsi -
!atının 38680 lirası idari, 6480 lirası 
zirai ve ekonomik 10081 lirası kültür, 
8103 lirası sağlık 8420 lirası bayındır
lık, kalanı da müteferrik işlere ayrıl
mıştır. 

Nazi 11 i'de 

Belediyenin 
çalışmaları 

Aydın, (Hususi) - Nazilli beledi -
yesinin 76,930 lira tahmin olunan 937 
büdcesi 72,000 lira tahsilatla kapatıl • 
mış 938 büdcesi de 93,925 lira olarak 
yapılmıştır. 937 haziran ayında 5501 
lira olan belediye tahsilatı 938 haziran
da 6868 liraya yükselmiştir. Nazilli be
lediyesinin mali vaziyetinde görülen 
bu inkişaf, şehir nüfusunun artmasın
dan ve inşaatın çoğalmasından ileri 
gelmektedir . 

Nazilli'de su azlığı İzmir'den ge
tirilen Şaşa! suyuyla telafi olunuyor. 

Bardağı bir kuruştan her yerde haşla

ma Şa_şal suyu bulmak kabildir. 

Nazilli' de sıcaklar 38-42 derece 

arasında değişiyor, buna mukabil ka -
sabada kar bolluğu vardır. 

Nazilli belediyesinin pazarı çarşı i

çinden kaldırıldığını evelce bildirmiş

tim. Yeni pazar yerinde yoğurt ve yağ' 
pazar yapılan kısım her tarafı kapalı 
büyük bir mağazadır. 'Belediye buraya 

masalar ve satıcıların oturmaları için 

kanapeler yaptırmıştır. Heyeti umumi

yesi itibariyle büyük bir mektep dersa-

Mersin, imar noktasından güney A
nadolu şehirleri arasında en ileri git
miş olanıdır. Hatta, batı kasabaları
mız arasında bile bu derece süratle rna
murlaşan ve modern şehircilik zihni
yetiyle kurulan bir şehir azdır, dersek, 
hakikati ifade etmiş oluruz. Mersin 
belediye meclisi ve bu meclise dokuz 
senedenberi riyaset eden Bay Mitat 
Toroğlu mesailerinden daima iyi ve 
muvaffakiyetli neticeler almış ve bi
ze şehircilik ~asında en güzel örne
ği vermiştir. 

nesi manzarası arzeden bu yerde yi • 
yecek maddeleri toz ve topraktan ko - Yeşil türbenin kapısından : Bursa 

O •ite katil altta katilin annesi 

İzmir, (Hususi) - Ağır ceza mah
kemesi, ci.ırmü meşut kanunu esasları 
dahiline giren ilk cinayet dava:>mı 

dün görmüş ve derhal kararını ver
miştir. Cinayetle k~arın tebliği ara
sında ancak yirmi dört saat vardır. 
Katil, Tepecik'te Çeşme sokağında 
kasabalı kasap Mustafa'dır. Öldürü
len de karısı, çok genç yaşta Sabire'
dir. Muhakomc heyecanlı olmuş ve 
Sabire'nin annesi yüksek sesle ağla
mış. kızının hakkını istemiştir. Hadi
se geçimsizlikten doğmuştur ve erkek 
karısını mahalle bakkalının dükkanı 
öni.ınde vurmuştur. 

Katilin ifadesine göre, bunlar geçi

nemiyorlarmış. Filorinalı ve 23 yaşın

da olan Sabire, evlendiklerinin üçün

cü ayı, kendisine : 
- Seni istc:miyorum, sevmiyorum. 
Demiştir ve kainvaldesine fenalık 

atfettiğ i gibi kocasına da, dayısının 

karısı ile münasebette bulunduğu ıs

nadmı yapmıştır. Bu yüzden bir müd
det ayrı yaşamışlardır. Maznun kasa
baya gitmiş, kadın burada kalmıştır. 

Mustafa evelki gün 1zmir'e gelmiş, 
karısını görmüş, eve gitmeleri tekli
finde bulunmuştur. Fakat kadın red
detmiş ve kendisine tekrar, annesi 
hakkında bazı sözler söylemiştir. Bu
nun üzerine o da bıça~ığını çekerek 
karısını vurmuştur. Kadın biraz sonra 
ölmüştür. 

'Gerek davacı anneye, gerek şahitle
re göre ise, geçimszilik, Musta!a'nın 
karısına bakmamasından, çalışmama

sından doğmuştur. Mustafa, karısını 

Ba§arılan i§ler 
Mersin belediyesi kanalizasyon, su 

ve elektrik gibi yeraltı tesislerine ve 
yol inşaatına dokuz yılda bir buçuk 
miyondan fazla para harcamıştır. 

Mamafih, bu gayretli müessesenin 
Çalışmaları yalnız toprağın altına in
hisar etmiş değildir. Toprağın üstün
de de plfinlı ve modern eserler vücu· 
de getirilmiş, belediyecilik bakımın
dan lüzumlu İ§ ve hizmetler zamanın
da görülmüştür. Belli başlılarını ya
ziyorum : 

Şehrin imar planı ve haritası yap· 

tırılmış, modern ve mükemmel tesisatı 
muhtevi yeni bir mezarlık, gene bil

cümle lüzumlu tesisleri cami bir plaj, 
günde yctmi§ seksen hastaya bakan 
bir dispanser, bir çocuk bakımevi, gün

de 300 yoksula sıcak yemek veren bir 

aşevi, kışlık ve yazlık aile parkları, 
iki fidanlık tesis edilmiş, et ve sebze 

hali, bir beton iskele, bir ihracat han-

runduğu gibi alıcı ve satıcıların dara-

hat alış veriş etmelerini temin etmekte

dir. 
Nazilli belediyesi, çarşı f;çinde ma -

ğaza ve dükkanlar sahiplerinin yaya 

kaldmmlannı işgal etmelerini ınenet

miştir. Bu karar pek sıkı bir takip

le tatbik olunmaktadır. Buna rnukabil 

belediye elektrik cereyanını gece ya • 

rısından bir saat sonra kesiyor. Cere

yanın sabaha kadar verilmesi bütün 

nazillililerin başta gelen dilekleridir. 

Nazilli spor sahası 937 ve 938 be
lediye büdcelerine konulan 2000 lira 
tahsisatla etrafındaki tarla ve evler is
timlfık edilerek genişletilmiştir. Türk 
Spor kurumundan yapılan yardımla 
ihata dıvarlan da tamamlanmıştır. 

Spor sahasının açılma resmi Nazilli'nin 
kurtuluş bayramına rastlıyan 5 eylUl
de yapılacaktır. - O. Becerik. 

r ................................................. ! Yurddan kısa haberler i 
i ...................................................... i 

Konya - Dinarlı Mehmet pehlivan 

garı, bir umumi hala ınşa olunmuş, be- ağustos ortalarında şehrimizde güreş -
lediye binası esaslı surette tamir ve lcr yapacaktır. Mehmed'in rakipleri a

modern bir şekle ifrağ edilmiş, son rasınd.a amerikalı Şarman gibi enter

dokuz yılda beton, asfalt, parke ve nasyonal şöhretler de vardır. 

makadam şose olmak üıere 13.000 met
re uzunluğunda yol yapılmış, itfaiye 

teşkilatı kuvetlendirilmış. bi.ıtün ha

yır müesseselerine yardım edilmiş ve 

erkegi askere gıden muhtaç ailelere o 
mahalledeki zenginlerin yardımı te
min olunmuştur. 

Atatürk parkına ait inşaat devam 
eylemektedir. Belediye bu parka Ulu 
önderin bir heykellerini dikmek için 
ellibin lira tahsisat koymuştur. Bu yıl 
içinde yüz yirmi bin lira sarfile fenni 
şartların tamamını muhtevi bir mezba
ha inşa olunacaktır. 

kasabaya götürmüş, orada eşyasını 

satmış, kumarda yemiş ve kadını döv
dükten sonra salıvermiştir. Bittabi 
bu vaziyet karşısında, kadıncağız da 
kocasının teklifini redde-tmiştir. 

Mahkeme, hadiseyi tetkik ederek, 
maznunun on dört sene mahkUm.iyeti
ne karar vermiştir. 

Kozan - Şehrimizde Sarı Fatma 
adlı l 18 yaşında bir kadın vardır. Sa
n Fatma'nın birçok kız ve erkek ço -
cukları ve 121 tane de torunu vardır. 
Sağlam ve dinç yapılı ihtiyar, hayatın
dan çok memnundur. 

Sandıklı - Yeni ~ılan şubelerle 

birlikte halkevimizin çalışma sahaları 
dokuz kola çıkarılmıştır. 

İzmit - İzmit'te Akmeşe nahiye -
sine bağlı Düğmeciler köyünde 2 ya • 
şında Mehmet Tezcan adındaki küçük 
yavru emekliye emekliye sedirin üze
rinden gelerek ortada duran çamaşır 

kazanının içine düşmüs ve o sırada o -
rada kimse olmadığından zavallı ço · 
cuk kazan içinde boğulmuştur. 

İzmir - Çamlık istasyonu yakının -
oa bir tren kazası olmuştur. Tren Hü
seyin oğlu Hasan Ali ile karısı Esma
ya çarpmış, Ali'nin sağ ayağı kesilmiş, 
kadın da muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Hadisede makinistin suçu 
görülmemiştir. 

Sulama 
Kooperatifleri 

Nasıl 
Çahşıyorıa·r ? 

Nazilli, (Hususi) - Nazilli'de pa
muk ekimi bu yıl havaların yağışlr git
mesinden geçen yıldan biraz noksan 
yapılmışsa da mahsulün çok yetişme
si rekoltenin geçen seneden fazla ola
cağı ümidini vermektedir. Şimdiye 

kadar pamuklarda hiç bir hastalık gö· 
rülmediği gibi sulama işi de çok iyi 
idare edilmektedir. 

Nazilli'de devlet tarafından açılan 
Horsun'lar sulama kanalından başka 
104 çiftçi tarafından kurulmuş sula
ma kooperatifi de Menderes'ten iki 
kanal açmıştır. Bu kanallar yedi bu
çuk kilometre uzunluğunda muhtelif 
kollara ayrılmakta her kolda bir çok 
parçalara taksim olunmaktadır. 

Kooperatifin sulama sahası 10.000 
dekardır. Halen 5.000 dekar için te
sisat yapılmıştır, fakat geçen sene son 
baharda Menderes'in yaptığı sarkıntı
dan taşan sular 100.000 kilo pamuğun 
toplanmasına mani olduğu gibi 2,000 
dönümlük bir arazinin de ekimine ma
ni olmuştur. Bu sebepten kooperatif 
3,000 dekarlık bir araziyi sulamakta
dır, kooperatif mıntakasında evelce 
50 kilo pamuk vermiyen tarlaJar şim
di 300 - 500 kilo pamuk mahsul ver-
mektedirler. Yukarıda bahsettiğim 

yarkını sular idaresi kapamışsa da 
müstahsil bu sene pamuk mahsulünün 
istihsal mevsiminin geçikeceğinden 

gene bir su baskını ile karşılaşma
mak için burasının daha ziyade tah
kim ve takviye edilmesini temenni 
etmekte.dir. Nazillililer, hükümetin 
Nazilli'ye armağan ettiği basma fabri
kası ve fabrikaya yarıyacak cins pa
muk tohumu yetiştiren islah istasyo
nundan aldıkları kuvet ve enerji ile 
bütün güçleriyle pamukçuluğa ehe
miyet vermektedirler. Pamuğun atisi 
hakkında fikrini sorouğum bir çiftçi 
bana şunu söyleli : ıı 

'"- ~ir ingiliz !iraat mecmµası y~-

.................................................................................................. ~ 
J Elôzığ Halkevinde çalış_malar I 

Elazıg Halkevlileri köylülerle beraber 

E!azığ . . (Hususi_) - Ellizıg Halk~vi 1 mite ile yapılan köy gezintileri maf." 
g~nı~ v~ ıhatalı hır. çalışma devr.~ı.ıne sat ve gayesi halka izah edilmekl• 
gırmıstır. Buna mısal olarak koycü- b .. . . 
1 k 

~ "t . . b - . . . _. eraber koy ıhtıyaçları tahkik ve tef" 
er omı esının aşarmaga gırıştıgı . 

çok hayırlı ve ehemmiyetli işleri ve bıt olundu. Mevcut bulunan dokta' 
köylere yapmağa başladığı gezi ve Salahattin tarafından hastalar mur 
temasları gösterebiliriz. yene edilerek fakir 25 hastaya Halke" 

Halkevi köycüler komitesi başkanı 
B. Sabri İnal'ın reisliğinde ve Halke
vi ikinci reisi Erdem'le komite azala
rından Şevket Süreyya, Tevfik Dün
dar ve Fuat'ın iştirakleriyle ve ilk 
olarak bir seyahat tertip edildi. 

Etazıg yakınındaki Sürsürü köyüne 
gidildi. Köylüler, Halkevlileri bü
yiik sevgi tezahürleriyle karşıladılar. 
Komiteye ve Halkevlilere, bir de 
hükümet doktoru refakat ediyordu. 
Başkan Bay Sabri tarafından ko-

dı: Dünyadnki insanların giyim ihti
yacını tamamen karşılamak ıçın 

57 .000.000 balya pamuğa ihtiyaç var
dır. Bugünkü istihsal ise 28 milyon 
balyadır, ihtiyacın ancak yarısıdır, 

bunda da anlıyoruz ki atisi en emin 
mahsül pamuktur.,, Bu çiftçi bu malU
matı tarlasında tetkikat yapan bir mü
tehassıstan öğrenmiş rejim köylüye 
yaptığı i§in atisini de tetkik etmek 
terbiyesini öğretmiştir. 

Köylü çalışıyor, ve bu çalışmanın 
getireceği mesut atiye bilerek inana
rak koşuyor~ 

vi tarafından ilaç temin edildi. Balı' 
çelerdeki meyva ağaçları, köy sular• 
ve üzüm bağları tetkik olunarak ga
rülen hastalıklar tesbit edildi. Bu g 
zi neticesinde 5 kilometre mesafede0 
köye iyi ve sıhhi bir içme suyu getr 
rilmesi, köyde halk dersanesi açılnı" 
sı, bahçelerde ve bağlarda görüle' 
hastalıklarla mücadele edilmesi hd" 
suslarına karar verilerek esbab.na ti' 
vesslil olundu. • 

Çukurova' da 

İlk pamuk mahsulü 
Adana, (Hususi) - Bilhassa kı~ 

tabir edilen dağ eteklerindeki tart~ 
da bulunan klevland cinsi pamukla 
açmağa başladığı görülmüştür. :Bu~ 
neki pamuk mahsulünün daha F 
randımanlı olacağı ümit ediliyor. _.,, 

Kürkçüler köyünden Ali topla1 .. 
çektirdiği dört kilo yeni mahsul .~ 
rnuğun kilosunu da altmış kurur 
satmıştır, 



En yukarrda Çubuk'tan güzel bir 

manzara Çubuk evleri ve suya akse

den gölgeleri aşağıda Çubuk"un göl
geli yolunda ilerliyen bir spor otomo

bili. 

Çubuk'a giden yol 
baraj yolunda bu
radan ayrılır. On
dan sonra baraj'-

• dan biraz uzakla· 
şır ve sonra yolcu 
tekrar sırya kavu
şur • 

• Aşağıda Çubuk'to 
bir mahalle arasınr 
ıörüyorsunuz. 

Çubuk yolunda güzel manzaralara te
sadüf etmek kabildir. A§ağıdaki re
simde harman yerinde düğen süren 
bir köylü kadınını görüyorsunuz. 

• 
Çubuk Ankara'nnı 

45 kilometre UH• 

ğrnda çok güzel 
bir kaza merkezi
dir. Yol rahat· ve 
iyidir. insan oto
mobille Çubuk'• 

için ba
raj'ın geri tarlalrr
na doğru çok güzel 
manzaralı yerler
den geçer. Yandalcl 
resimde baraj ctra
fmda kıvrrlan yol
da bir otomobil gf. 
rüyorsunuz . 

• 

Yukarıda: rastgeJi. 
nen güzel manzaralar: lf arman yeri 
aşağıda harman yerinde soğuyan des 

tiler ve desti/eri bt'kliyen çoban kö

p~ği. Solda: Çubuk'ıın maluıllc arala
rınd:J. kaprnrn eşi ,ı c ıturup sebze.. 
vat ayı/:lcy:J.n k .. d.nl ... r. 
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halkevinde Dün 
teşvik 

serbest güreş 
yapıldı müsabakaları 

Ankaragücü· birinci, Güneş 
ikinci, Muhafızgücü üçüncü, 
G. Saray da dördüncü oldu 

Halkevi tarafından yapılacağı evel
ce kararlaştırılan serbest güreş teşvik 
müsabakası dün saat tam 16 da Halke
vi sahnesinde başladı. Oldukça kala
bahk ve meraklı bir seyirci önünde 
müsabakalar 5 saat devam etmiştir. 

Müsabakalar çok güzel, nezih ve 
tam bir intizam altında cereyan etti. 
Başta Ankaragücü hemen hemen her 
zamanki kadrosuyle iştirak etti. Gala
tasaray kulübü de bu sefer ilk defa o
larak güreş müsabakalarına iştirak e
diyordu. 

56 KİLO: 
Bu müsabakaya üç kişi iştirak etti. 

Birinci devrede bir güreş oldu. 
Mehmet Doğan (G.S.) Mustaf~ Be

ton (A.G.) ile güreştiler. Netıcede 
Mustafa atak gUreşiyle hasmını 7.32 
dakikada güzel bir tuşla yendi. 

61 KİLO: 
Bu müsabakaya da üç kişi iştirak e

diyordu. 
Sabri Cankar (G.S.) ile Aptullah 

Alagöz (A.G.) arasında oldu .. ~ptul· 
lah neticede sayı hesabıyle ıttıfakla 
galip geldi. 

66 KİLO: 
Bu müsabakaya dört kişi iştirak e

diyordu. 
Evvela Hakkı Şinasi Tunacan (G. 

S.) ile Sadık Soğanlı (A.'G.) güretti· 
ler. Neticede Sadık güzel bir tuşla 
Hakkı Şinasi'yi 9.15 dakikada yend_i. 

İkinci güreş Ömer Fen (M.G.) ıle 
Yqar Doğu (Gş.) arasında oldu. yg. 
tar. 1,45 dakikada tutla galip geldi. 

72 KİLO: 

Bu mUaabakaya da dört kişi iştirak 
ediyordu. İlk müsabaka Süleyman 
Denk (M.G.) ile Celil Atik (Gf.) ara
sında idi. İkinci devrede daha ıeri gü
refen Celil 7,42 dakikada tuşla galip 
geldi. 

İkinci ıUreı Vahit Ccyipkar (A.'G) 
ile Mehmet Çelik (G.S.) arasında idi. 
Neticede 2,22 dakikada Vahit tuııa 
galip. 

7g KİLO: 
Bu kiloya dört kişi girdi. İlk müsa

baka Hüıeyin Erçetin (G.S.) ile İsma
il Yılmaz (M.G.) arasında idi. İlk dev
re netice alınmadan bitti. Fakat ikin
ci devrede Hüseyin İsmail Yılmazı 
6,42 dakikada tuıla yendi. 

İkinci müsabaka Adil Yener (A.G.) 
ile Kanber Doğan CGş.) arasında idi. 
Adil 48 aaniyede tuıla galip geldi. 

87 KİLO: 

Bu müsabakaya üç kişi iştirak etti. 
Mustafa Şener (M.G.) Tahir Yaman 
(Gş.) ile görüşti. Tahir rakibini 10.32 
inci dakikada tuşla yendi. 

AGIR: 

Bu müsabakaya Rıza Çökmez (A.G) 
ile Mehmet Ali Gül ('Gş.) iştirak etti. 
Birinci ve ikinci devre tamamen Meh
met Ali Gül'ün hakimiyeti altında 
geçti ve 8.52 dakikada güzel bir tuşla 

Muıtala Güner - Abdullah Alagöz kar§ıla§ması 

Rıza'yı yendi. Bu suretle birinci dev
re saat 17.45 te sona erdi. 

56 KİLO: 
Halit Balamın (Gf.) ile Mehmet Do 

ğu (G.S.) güreştiler. Bu kiloda üç ki
şi olduğu için Halit avantajda idi. 
Mehmet Doğu birinci 6 dakikalık dev
reyi hakim bitirdi. İkinci devreye a
yakta baılandı. Mehmet Do~u g~ne 
hakim görünüyor. Fakat katı netıce 
yok. Ve ikinci devrenin 15 inci daki
kasında Mehmet Doğu sayı hesabiyle 
ittifakla galip geldi. 

61 KİLO: 
Bu kiloda da Uç kiti olduğu için 

Mustafa Ferit Güner avantajda idi. 15 

dakika sonunda Mustafa Ferit 'Güner 
(M.G.) Sabri Cangara (G.S.) sayı he
sabiyle ittifakla galip. 

66 KİLO: 
Hakkı Şinasi Tunacan (G.S.) ile Ö

mer Fen (M.G.) gilreıtiler. Birinci 
devrede Hakkı Şinasi'nin tatbik ettiği 

Merıinli Ahmet galibiyetten 
memnun görünüyor 

Hüıeyin Erçetin - lımail Yılmaz 
karıılQfmaıından bQfka bir 

görünüı 

bir kaç oyun nazarıdikkate alındığı 
için üstünlüğüne karar verildi. İkinci 
devre ayakta batladı. tık saniyelerde 
bir çarpışma oldu. Hakkı Şinasi kafa
sından yaralandı. İlk tedavisi yaplldı. 
Fakat güreşe devamı uygun görülme
di ve bu güref tatil olunarak Ömer 
Fen hükmen galip ilin edildi. 

İkinci güreş Sadık Soğanlı (A.G.) 
ile Yaşar Doğu (G,.) arasında cere
yan etti. Bunlar Türkiye serbeıt gü
re§ birincilikleri için yapılan seçme· 
terde karıılaşmışlar ve o zaman Yapr 
Sadığı yenmişti. Gong birinci devre
nin ıonunu ilin etti ve Sadık üstün i
lin edilerek güreıe bıraktığı yerden 
başlandı. Hiç netice almadan ikinci 
devre de ıona erdi. Fakat Sadık gerek 
birinci devrede galip ilan edilmesi ve 
gerekse Yaıarı bir kaç kere yere vur
ması dolayııiyle aayı hesabiyle galip 
ilan edildi. 

72 KİLO: 

Vahit Ceyişakar (A.G.) ile Süley
man Denk (M.'G.) gUreştiler. Çok seri 
hareketlerle Vahit 1,55 dakikada tuşla 
galip geldi. 

İkinci güret Celil Atik (Gş.) ile 
Mehmet Çelik (G.S.) arasında idi. Ce
lil mütemadi hamlelerle 2,55 dakika· 
da tu9la galip geldi. 

79 KİLO: 

Bu güre§ de çok çetin oldu. Anka
ralı Hüseyin diye anılan Hüseyin Er
çetin'le (G.S.) Adil Yener (A.G.) ara
sındaki bu güreş adeta bir sürprizdir. 

Birinci devre Adil'in üstünlüğü ile 
nihayete erdi. Güret Hüseyin altta 
bittiği için aynı vaziyette ikinci dev
reye başlandı. Ve Adil rakibini 11,25 
dakikada tuşla yendi. 

Merıinli Ahm~t (81 kilo) rakibi Tahir Yaman'la bir arcula 

79 kiloda ikinci güre§ İsmail Yılmaz 
(M.:G.) ile Kamber Doğan (Gş.) ara
sında idi. Kamber Doğan gelmedi. 
İsmail Yılmu hükmen galip_ ilan edil
di. 

Hüıeyin Erçetin - lamail Yılmaz karııla1mcuından bir görünüı 

?57 K.lLO: . 
Bu kiloda üç kişi olduğundan Mer· 

sinli Ahmet avantajda idi. Mindere 
çıkar çıkmaz sürekli alkışlarla karşı
landı. Mersinli Ahmet (A.G.) Musta· 
fa Şener (M.G.) ile güreşe tutuştular. 
10 saniyede Ahmet tuşla galip geldi. 
Ağırda başka güreş olmadığından i
kinci devre de bu suretle bitti. 

1 İmar ve 
mukavemet/er 

Vçüncil devre 
56 KİLO: 

Mustafa Beton (A.G.) ile Halit Ba
lamur (Gş.) güreştiler Mustafa Üstün 
güreşiyor. 2,36 dakikada tuşla galip. 
56 kilo bu suretle bitti. 

61 KİLO: 

Aptullah Alagöz (A.G.) ile Mustafa 
Ferit 'Güner (M.G.) güreşiyor. Birin. 
ci devreyi Mustafa Ferit üstün bitir
di. Fakat ikinci devrede Aptullah da
ha üstün güreşti ve neticede ekseri
yetle Aptullah sayı hesabiyle galip 
ilan edildi. 10 dakika istirahattan son
ra güreşlere devam edildi. 

66 KİLO: 

Bu güre§ Sadık Soğanlı (A.G.) ile 
Ömer Fen (M.G.) arasında yapıldı. 

Neticede Sadık 1,39 dakikada hali· 
mının sırtını yere getirdi. 

72 KİLO: 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 

huıus - her tarafında tesadüf 
olunan - eski ve yeni müfritle
rini bir tarafa bırakarak, latan
bul gibi tarihi ,ehirlerdeki imar 
disiplin ve prensiplerine göre 
hareket etmek lazımdır. Mima
risi, ehemmiyeti, aılı faslı üç 
kiti arasında bile tayin edilemi
yen, ve sanat değeri üzerinde ise 

hiç kimsenin israr etmediği bazı 
eserler varıa, onların maketleri· 

ni alıp mimari müzesine koy· 
mak, ve yqıyanlarla yqıyacak 

olanları bir çirkinliğin ebedi te
matacılığma mahkum etmemek 
doğru olur. 

Mi.nasız ve mantıksız eskici
lik, mi.nalı ve mantıklı tarihçili
ği ve pitoreakçiliği dahi hak ka· 

zanmaktan menedecek bir kor
ku uyandırabilir; tehirlerinin 

Bu kilonun en mühim müsabakası kendi rahatlarını temin edecek 
Vahit Ceyişakan (A.G.) ile Celal A- yollara, binalara, meydan ve 
tik (G,.) arasında batladı. bahçelere aıla sahip olamıyaca-

Celal ilk devreyi ııkı tutmadığı i- ğını dütünen hemteriler, tarihi'· 
çin ikinci devre sonunda da sayı ile nin makul müdaf auını da din-
milsabakayı kaybetti. Vahit ittifakla 
galip ilan edildi. lemez olurlar. Bilhaua İstanbul, 

Bu kiloda Süleyman Denk (M.G.) ki kıymetlerinde tereddüt edil-
ile Mehmet Çelik (lG.S.) mUaabakadan miyen ve hepsi ayakta dört yüzü 
aynı devrede çıkmıtlardı. Puvanları atkın tarih abidesi sahibidir. 
bir olduğundan üçüncülük için tekrar 
gUreştiler. Süleyman ikinci devrenin Bundan batka lstanbul'da 
başlarında 6.30 dakikada tuşla galip hem imar itlerini, hem de bu 
gelerek bu kilonun üçüncüsü oldu. münasebetle zuhur edebilecek 

79 KİLO: bu türlü meseleleri halledecek 
İsmail Yılmaz (M.G.) ile Adil Ye- faaliyetleri daha iyi tanzim et-

ner (A.G.) arasında oldu. Adil çok gU- 1 E 
zel gürejiyor. 1,20 dakikada tutla ga- Dünkü güreılerden bir kiç mek gerektiği görü üyor. ğer 
lip. enıtantane kağıt üzerinde tesbit olunan 

87 KİLO: 1 imar planlarımız, komiıyon kır-
Mersinli Ahmet (A.G.) ile Tahir taıiyeleri eline teslim edilecek 

Yaman (Gş.) arasında idi. Ahmet ilk olursa, yeni Türkiye'nin .Uratle 
dakikalar güzel ve çok çevik atak yap-
tı. Fakat ilk tehlikeleri atlatan raki- Falih Rıfkı Atay mtuına vedi. etmek icabeder. 
bi oldukça güzel mukavemet ediyordu. Ne bugünkü ihtiyaçları hiç dü-
Nihayet 3.40 dakikada tuıla yendi. Bu tünmiyen, ne de dünkü kıymet-
suretle müsabakalar sona erdi. Yapı- l ,. D ğ leri insafsızca çiğniyen ifrat ve 
Jan tasnife göre müsabakalar §U fekil- ey ın a 1 
de neticelendi: tefrit: Her bir kaaabaıı, hatta bir 

56 kiloda: Muıtafa Beton (A.G.) bi· çok köyleri tarihi olan, ve ma-
rinci), Mehmet Doğu (!G.S.) ikinci, - Yeni baıılıı - aleaef tepeden tırnağa yeniden 
Halit Balamur (Gş.) üçilncü. 

61 kiloda: Aptullah Alagöz (A.G.) yapılmak mevkiinde de bulunan 
birinci, Mustafa Ferit Güner (M.G.) Çıktl Türkiyemizin umran hamlesini 
ikinci, Sabri Cangar (G.S.) üçüncü. kıracak veya onu tahripçi bir 

66 kiloda: Sadık Soğanlı (A:G.) bi· Remzi Kitabevi kuvet haline getirecek olan bu 
rinci, Yaşar Doğu (Gş.) ikinci, Ömer iki temayülü bertaraf edelim. 
Fen (M.G.) üçüncü. 

72 kiloda: Vahit Ceyişakan (A.G.) Fiyatı 75 kuruş Demagojiye son derece müsait 
birinci, Celal Atik (Gş.) ikinci, Süley- olan hu itlerde ıöhret meraklıla-
man Denk (M.G.) üçüncü. rınrn ikide bir meıele çıkarması· 

79 kiloda: Adil Yener (A.G.) birin- .aı1111111111111111111111111111111111111!::. nı önlemek için de hakiki aalahi· 
ci), Hüseyin Erçetin (G.S.) ikinci, h- : 
mail Yılmaz (M.G.) üçüncü. ~ir İngiliz zabitinin hallralare yet sahiplerini arıyahm, bulalım, 

87 kiloda: Ahmet Kireççi (A.G.) bi- - : vazifelendirelim ! 
rinci, Tahir Yaman (Gş.) ikinci, Mus- : : 
tafa Şener (M.G.) üçüncü. : d f : 
Ağırda: Mehmet Ali Gül (Gş.) bi- EPlevne mü a aasıE 

rinci, Rıza Çökmez (A.G.) ikinci. ~ 1877 de türk ordusunda ~ 
Bu neticelere göre hesap etdilen 

vanlara göre Ankara Gücü (20) pu- : bir bölük kumandanı olarak : 
vanla birinci, Güneş (lO) ikinci, Mu- : Plevnede harb etmit olan : 
hafız Gücü (6) üçüncü ve Galatasaray : yüzbatı F. Von Herbert'in : 
(5) puvanla dördüncü oldular. : güzel bir üılubla yazdığı, : 

Kazanan güreşçilere halkevi tara- : arkadatımız Nurettin AR- : 
fından madalyalar dağıtıldı. Puvan i· : T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
tibariyle birinci gelen Ankara Gü- : ği bu kitab, askerliğimizin : 
cü'ne de kupa hediye edildi. Ankara : terefli safhalarından birini : 
Gücü altı siklette birinci ve ağırda da : canlandırmaktadır. : 
ikinci oldu • : Askerlerin bir meslek ki- : 

Serbest güreşin tamimi ve inkişafı : tabı, asker olmıyanların da : 
yolunda Halkevi Ankara'da ilk te,vik : heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
müsabakasını yapmakla bu işte de ö- : kuyabilecekleri bu kitab, : 
nayak olmuş bulunuyor. Bu itibarla : çıktı. 100 kuruta satılıyor. : 
Halkevimizin yerinde olan bu mesaisi- -
ni de taktirle kartılanz. ., U 11111ı111111111111111111111111111111 r 

F. R. ATAY 

Hatay işinde 1 rak'ın 

yaptığı tavassuta 
dair bir izah 

Elkabcs gazetesinde Ankara götüt· 
meleri hakkında inti~ar eden yeni ına· 
lumat etrafında yaptığımız soruştur· 
malardan, İrak mebusan reisinin }ia· 

tay'daki Milletler Cemiyeti komisyo
nuna müfarekatinden evci tarafgirane 
telgraf çektiği ve diğer taraftan Tüt• 
kiye ile Suriye ara•ında taıksim sure· 
tiyle bir hal şekli tavaiye ve tavaasu· 
tunun iki tarafa dostluk maksadiyJe 
frak hükümetinden çıktığı öğrenil" 
miıtu. (a.a.)) 
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Masa komşusu · 
Ya.zan: H. dö Forj 
Lokantada yemek yiyordum. İçeri

ye ya§lıca bir kadın girdi, Yanında 
delikanlı denecek yaşta bir de ~ocuk 

Çeviren: Cahit BEÖENÇ 

konuşmak için bir vesila bulamıyor-

du:e::ket versin oğlu imcladım~ye~if· 

Ankara - latanbul arasında 
Pazardan mada her gün : 

Y eıllköy'den hareket 8.So 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumarte1i giinleri 16,00 

Nöbetçi Eczanler 

1 ..._.....__.__ __ .___ 

2 ~-+--+--+--+-ı--
3 ..._.....__.__ 

.it'--..__~ 
vardı. 'Galiba oğlu idi. . 
Lokantacı kız giilümsiyerek benıın 

Yanımdaki iki ki~ılik boş yeri göster· 
di: 

. L kantacı kıza bakacağım er en 
tı. o kenarına .. iddetle çarptı. Ma-
ınasanın ., 

ın üstü battı, çıktı. 

Pazar 
Pazartesi 
Salr: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 

5 

' 
l sam . güzel bir azarladı. Fa· 

Annesı onu ~ 
kat ben ehemiyeti olmadıgın~~ ço~u
~ k uruna bakmamasını soyledım. 

Çarıamba 
Perşembe 
Cuma: 

: Sebat ve Yenişehir " 
: İıtanbul eczane1i 
: Merkez 

Cumarteti 
: Ankara ., 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri gun us .. d"l d' 

Kadn benden nezaketle özur ı e ı. 

- Buyurun efendim, afedersiniz, 
lokanta çok kalabalık, Mösyönün ya
nında iki kişilik yer var. Auu ederse
niz, mösyö müsaade buyun.U'lar zan-

nederim. h' ? 

Çocuk daha teessüf edecek yerde 

Sersem gülüyordu. Kadın be· sersem 
nim berbat olan yemek ;e şarapları~ı 

. etmek bile istedı. Fakat ben ı· 
tazmın 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Miuıaade etmez olur muyum ıç 
Her şeyden evel nezaket mesel~51.'' 
Masam lokantanın bir kenarında,_ıdı. 
Şöyle bir derlendim, toplandım. Suı:· 
hiyi bardağı kendimden taraf~ ç~ • 
tim. Ekmeğimin yerini değiştırdım. 
Onlara genişçe bir yer açtım. 
Kadın benden ziyade, yemeklere, 

bardaklara ve yandaki masada oturan 
tazelere bakıyordu. Nihayet gene et· 
rafına baka baka tam karfııoa o:urdu, 

O sırada bize pek yakın olan bır ma
ıa boşaldı. Küçük delikanlı oraya ye;~ 
leşti. Vaziyetten lokantacı kız 
ınemnundu. Öyleya, serbest serbest o-

turuyorduk. 
- Çok iyi oldu! 

1 Diyerek bizi bıraktı, başka masa ara 

gitti. . h. 
Fakat ben şu anda ban:_baş~a bır ıs 

" . 'b" .. d d"m Çunku kadını, .. e ıntı a ıçın ey ı · 
tesadüfün karşıma getirdiği saçlarına 
kır düşmüş şu kadını ben tanıyordum. 
Ama ne zamandan, nereden? .. 

Hele durun bakayım .. Seneler ve se
nelerce evel.. Şöyle bir otuz sene vaı:·· 
En hararetli, en cevval bir ~ağımda bır 
kaç gün, daha doğru•.~ . bır ~ç gece, 
bu kadın hayatımda muhım bır rol oy-
namıştı. Evet, bu kadxn .. 

Fakat neler konu§muştuk, neler 
yapmıştık? İşte buras.ı . ~o!u bir ais 
perdesinin arkasında bırıbırınc karı
,arak silinip gidiyor. 
Kadın başını beri çevirdi. . .. 
Beni farketti, ve bir iki ıanıye goz

lerini benden ayırmadı. Acaba tanıya
cak mı, tanırsa ne tavır alacak diye 
merakla dikkat ediyordum. Bana, hiç 
bir şey yokmuf gibi, çehresi zerre ka
dar değişmeden bakıyordu. Fakat na
zarlarında bira.ı ho9nutsuzluk var gi
biydi .• 

Sersemlemiştim. Hatt§. biraz da içim 
kırıktı. Öyleya, bana niçin bu kadar 
alakaaızdı j bu decece unutmutmuydu 
beni? 

Fakat nefeli de görünüyordu. Ek· 
meği bana daha yakındı. Kcndiıine 
Jütfen uzatmamı söylerken hiç yaban
cılık duymadı ve heyeçan gösterme-

di.. 
Ahı O seı I Bana bir an için otuz yıl 

evelki o t.atlı anların şiirini bir anda 
tattırdı. Bu kadın gönlümde, ne derin 
bir-iz yapmıştı ki otuz yılın hatırası 
Uıcdnde taze bir çiçek demeti gibi ra· 
yihalarmı hinediyordum. Evet, bu 
aea, aynı ıeıı .. 

Çocuk hep lokantacı kıza bakıyor-
du. Kadına külbaatı gelmişti .. 

-Taze mi? 
Lokantaçı kız beni göıtererek: 
- Merak etmeyin, dedi, tazedi.r. 

GUlbastısmı yeni bitiı"di, istersenız 
l\1ösyöye sorunuz. 

Kil.derin ne cilvesidir ki, konu~maya 
bir kUlbaatı vc:alle oluyordu. Ben ne 
zaket icabı, hatta biraz da mübalega e
derek lokantanın gUzelliğlnden, t:
ll"ıizliğinden bahsettim. Kadın bana ı· 
}'ice baktı. Fakat ne kızardı, ne ıaa~ar
dı, 'Meğer benden ıu bardağını ietıye
telcoıiı .. 

tiraz ettim. 
Bir an içimde 0 güzel günler tekrar 

canlandı. O zaman biz pek meşhur O• 

lan Vunrey şarabı içerdik. Bu kadın
la kaç kereler sofrada bu nefis şarap· 
tan içmiştik. o şaraptan getirtip kadı· 
na takdim etsem hatırası belki canla
nıverir diye düşündüm. Kıymetli bir 
hatırayı canlandırmak için bundan 
başka bir fırsat bulabilir miydim; he
men bir şişe Vunrey getirttim ve tak· 
dim ettim. Kadın hiç bir şevk ve heye
can göstermeden şarabı kabul etti.. . 

Yemek bitiyordu. Fakat ne yazık kı 
ben bir rüya olan maziyi hatırlatama
mıştıın. Öyleya otuz sene bu .. 
Şu anda bütün bir kalabalık içi.n

de bir münzevi, hayatından gına getır
miş bir adamdım. Ve öyle görünmiye 

de başladım . 
Kadın bir az sağa dönmüş, şemsiye-

si ile me~gul oluyorken onun o güzel 
benine son defa bakarak müsaadesini 

istiyecektim. 
Baktım, şarap şişesindeki şarabı~ 

üçte biri duruyor. Onu selamlamak ı
çin kalktım. Kadın, sofrada yaptığım 
en küçük yardımlara, üzerime dökü
len şaraba ve nihayet taktim ettiğim 
Vunrey şarabına temas ederek bana 
teşekkür etti. 

Eldivenlerini giyerken: 
- Ne tuhaf değil mi, dedi, ben sizi 

bir yerde görmüşüm gibi geliyor. 
O anda kimbilir nasıl sararmışun

dn. Fakat kadın para sayıyordu. Ge
ne oğlu ile beraber çıktılar. Kapıdan 
çıkarken oğlu lokantacı kıza dönüp' 
bir daha baktı. 

Fakat annesi başını bile çevirmedi. 

Finans Bakanlığı teşkilatı 
Kazalarda varidat tahakkuk me • 

murluğu sıfatını haiz bulunan varidat 
memur, muavin ve katiplerinin mal
müdiirlerine varidat ve muhasebe mü
dürlerinin defterdarlara, defterdarla • 
rın amir italara ve muhasebe müdür • 
terinin defterdarlara ve varidat tabak: 
kuk memurluğu sıfatını haiz diğer bir 
memura devri gartiyle varidat mUdUr
lerinln keza defterdarlara vekAlet et
meleri caiz olacağı Finans Bakanlığm
ca kararlaıtmlmıttır. 

Berlin haşerat kongresinde 
Berlin'de toplanacak olan haşerat 

kongresine hükümetimiz adına ;ı'"ük • 
k Ziraat enstitüsü doçentlerınden 

ııe . , k 
Doktor B. Mithat Tolunay'm ııtıra 
etmeli kararlaşmıttır. 

1500 lira ihtilas eden 
tahsildar 

lstanbul'dan bildirildiğine göre, 
1500 liralık bir ihtilas yapan, Beyoğ
lu belediye tahsildarı ~adi hakkında
ki dava ı;on safhasına gelmiş bulun -
maktadır. Maznun evelki gtin ağır ce
za mahkemesinde müdafa~sm~ ~apnuş 
ve muhakeme kararın tefhımi ıçın baş
ka bir güne bırakılmıştır. lnıan okurken yanılır derler, sakın 

ben de yanılmıyayun? 
Birden bire hatıramın otuz yıllık ....... Okuyacağfnız kilablır 1111~ 

karanlık koridorundan ı§ık dolu bir - -
l> - -tncere açıldı: otuz yıı önce omı heye· - h. B d 'ı n -
Ciltıla kucaklarken ıol kulağının arka- § Nasu 1 ay ar § 
11~da. bir ben görürdüm. Evet, bu gün~ : E •u gibi biliyorum, ao1 kul•i1nın arka- : Tercümeleri E 
•ında güzel bir ben.. : E 
it Şitndi yapacağım yalnız bir ıey var: § 5 
lldının kulağının arkasına bakmak. : • Taiı = 

b· Fakat bilmem ki nasıl yapa- : • Kırmızı Zan bak :S 
ıltceğim? Onu arkaya öyle bır sebep- : S 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ~ehir: (1023-1024). - Şehirlerara

sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
!rıza memurlufu (18415). - Me1ajeri 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196), - Samanpazan civarı: 

(2806, 3259). - Yeniıehir, Havuzbaıı, 

Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilıkveson 
•eferleri 

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

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

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

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

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

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

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

Ycni§ehir'den Ulus M. ne. 
Ulus M. dan Y enişehir'e 

Sabah 
tık 

sefer 
6.45 
7.15 

? 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

15.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akköprü'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. Meydamyle iıtasyon ara11nda her 
beı dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanıyle Yenlıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasatt her beş dakika
da; ıaat 20 den 21 e kadar her ondaki· 
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntuam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan ıaat 2.3 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönUıleri ıiııemalarm daidıı 
... tıerine tabidirler, 

TeahhütlU ıs e kadardır. 
Posta nat ıg a kadar İltanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 
akıam lfUS ve 19.50 
de (Pazarteei, Per
şembe, Cumartesi 
Toroı aUrat.) 

Tren Saatleri 

Samıun hattına Hırıun sı.35 (Kayee
ri, Sıvu, Amaaya bu 
hat Uzerindedlr.) 

DıyarDaklr rıaıu : Herıiin 9.35 

Zonguldak hattı ., 18.00 

Kmkkale'ye rayotobtiı ,, 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemazil'ahir: 10 

8. D. 
Oiineı: 5 oo 

Rumi - 1354 
Temmuz: 25 

8. D. 
Akşam: lD 19 

Ze)'1İn yağma su karıştıran 
adam tevkif edildi 

latanbul'da, KUçükpaur'da, bir -
cok lokanta ve dükkanlara ıu karrgtı -
;ıhnı§ zeytin yağı satan lr.mail adında 
birisi mahkemeye verilmit ve mıhke -
ınece suç aablt görüldilğUnden, İsmail 
tevkif olunmuıtur. 

· Sofra tuzu ucuzluyor 
Öirendiğimize göre lnhiaarlar 1 • 

dareai bu ayın 15 inden itibaren sofra 
tuzunu \&ouzlatmıya karar vermi!jtir. 
Bu tarihten itibaren sofra tuzunun ki
losu perakende olarak 1 ı kuruıa satı -
lacaktır. 

~c baktırmalı veya arkasına geçere~ : • Öjeni Grande S 
1 a1tı:naıı ki bunun katiyen farkında bı- : • Bı'lı"nmiyen insan E 
e olmasın... : = 
,..Eğer o güzel beni görürııem, artık : f San Mikele'in Kitabı S 
Uphenı kalmıyacaktı. : 5 
Nasıı bir bahane bulayım? Par de~ = • Levis ve lren :: 

:ulltden bir şey alacakmı~ırn gibi yap· : 9 Evlilik ve Ötesi :: 
ınt. kalktım kadının sol tarafmda a- E = 

&ı} d ' G" l - h Ş ' l ı .. 

Trakya'da tarihi hafriyat 
Arkeolog Arif Müfit Mansel'in 

başkanlığında bir heyet, Türk Tarih 
kurumu namına, Trakya'da tarihi haf
riyat yapmak Uzere b\l&ünlerdo Vize'
ye gidecektir. 

t' 1 uran pardesilye uzandım. oz e- • • Ci an ampıyon ar = 
l.Jll tabii kadının kulağı arkasında ben : Eırarıı"" Hayat 3 
arıyord : • 6' = 
~ u. - -

le . Yvah 1 O kadar bozuldum ki .. Çti~~ S • Sıiıntı 5 
bU Ceplerine elimi uzattığım pardesu = 1 • = 
eni k da o - • Hayat: ıen ne güze ıın _, t ın değildi. Sahibi ya ınırnız • : • = 

ltllruyornıuş; beni görünce öyle kız~ı : (telif) :: 

11
1.. ~ercket versin kadın ne bu h!dı- - : 
'den haberdardı ne de benim ben a- E • ln11tnhim Hali 5 
tadı~tı:ndan .. Art;k o gUzel beni g<Sr~ §-Akba'dan ve her kifabu'dan~_ ... :u,tfun. Evet o kadındı. Fakat ~hndı 
e Yapacaktım? Ekmek uzatırken, su = mınır:' 

"erirken çok dikkat ediyordum. Bana ';1111111111 lfiJIDll 111 
l'cru Yersiz teşekkür ediyordu. Fakat 

lzml r Entemısyonıl 
Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 S-7041 

8 
~ ---

Soldan sağa, yukarıdan aşağıya; 
1- Harabe - temiz. 
2- Oturma - eski mısırlılann mabutlara 

verdiği Jsim. 
3- İslamların oruç tuttukları ay. 
4- Fakat - azerbaycanh. 
5- İncelik. 
15- Bayat olmıyan - bir peygamber 
7- Son. 
8- Sanat - &'Ök. 
9- Gömleğin altına giyilir - sevilen bir 

hayvan. 

Mahkemeler 
Ankara Asliye Birinci huas.~ 

Mahkemesinden: 

Ankara'nın Saime kadında 76 sa
yılı evde oturan Herant şeref İslam ile 
müşerref olduğundan adının Hidayet 
olarak değiştirilmesine karar verilme -
&ini istemekten ibaret olan davanın 

duruşması sonunda kendisinin şeref 

isliim ile müşerref olduğu mahkemece 
sabit olduğundan adının Hidayet ola
rak değiştirilmesine 19-7-938 tarihin • 
de söz birliğiyle karar verildiği ilan o-
lunur. 5435 

İcra ve İflôs · 
ANKARA lCRA DAİRESİ GAY

RİMENKUL SATIŞ MEMURLt1-
0UNDAN: 

1zalei şuyuundan dolayı satılması
na karar verilen Ankara'nın Kırgız 

mahallesinde Ktiçtik kapı sokağında 
33 pafta, 338 ada, 13 parsel No. lu ev a
şağıdaki şartlar dahilinde açık arttır· 
ma ile satışa çıkarılmı§ttr. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLAT 

11 No. lu çift kanatlı sokak kapısın
dan girildikte zemini çimento stvalı 
bir ev altına girilir. Karşıda bir kuyu, 
sağda bir izbe ve hela ve yanında da 
yedi basamak merdivenle çıkılır asma 
kat tabir edilen bir oda ve bir izbe gi
bi büyilk bir mutfak ve içeriıinde bir 
kiler ve yukarı kata çıkılan bir ıofa ü
zerinde yangın dolayısiyle açık vazi
yette ı.ağda bir aralık üzerinde bir 
oda ve sol tarafındaki dairede ise yan
daki sokaktan 13 No. ya bir tek kanat
lı kapıdan girilerek ahşap merdivenle 
çıkılır bir hela ve bir koridor üzerin· 
de karşılıklı iki oda ve mutfak vardır. 
11 No. lu sokak kapısının yanından 9 
No. lu tek kanatlı kapıdan girlldikte 
bir hela ve yedi ayak merdivenle çıkı
lır bir oda ve bir kilerden ibarettir. 
Ev ahşaptır. Dıvarlarınm bir kxsmı 
kerpiç ve bir kısmı bımıştır. 

(1092) bin doksan iki lira 50 kuruş 
kıymet taktir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 

1 - Satış peşin para ile 1.9.1938 per
şembe günü saat 10-12 kadar daire
mizde yapılacaktır. Talipler gayri
menkultin eatılacak hisııelerinln yüz
dr. yedi buçuk nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir banka mektubu veya te· 
minat olarak kabulti Hl.um gelen t&h
vil vereceklerdir. DelHiliye ve vergi
ler satış bedellerinden ödenecektir. 
Tapu harcı, tahliye masrafı müşteri
ye aittir. 

2 - Satış günü arttırma bedeli tak
tir olunan kıymetinden mezkur hisse
ye isabet eden miktarın yüzde 75 şini 
bulduğu taktirde Ü!j defa arttmldık
tan ııonra en çok arttırana ihale oluna· 
caktı~. İşbu arttırma yüzde 75 şini bul
madıgı taktlrdo 16.9.1938 cuma gilnü 
saat 10-12 de yapılacak ikinci arttır
mada en çok arttırana ihale edllec;ek
tir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmediği 
taktirde müşterinin talebi ~erine ye
di güne kadar mehil verilecektir. t,bu 
müddet içinde ihale bedeli yatırılma
dığı taktirde ihale bozulacak, bundan 
evel teklifte bulunan talibe ihale cdi
lec~k ve almıya razı olmazsa 15 günlük 
ikinci bir arttırma ile en çok arttırana 
ihale edilecektir. Alikadarlar bu gay
rimenkul üzerindeki hak ve iddiaları
nı 20 gün içinde dairemize bildirmele· 
ri vo akıi halde hakları tapu ı;icilliyle 
ubit olmadıkça talepleri dinlenmiye· 
çektir. 

4 - Arttırma şartnamesi: 20.8.5138 
den itibaren dairemizin g38-34 dosya
ıxnda herkeae açık bulundurulacaktır. 
Talipler daha evel gayrimenkulün i· 
mar vaziyetini ve aalreyi ve f&r1:name 
ve satış lfll.rtlarını görmti9 ve kabul et
mi' addolunacağı ilin olunur. 541g 
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TALiillıl&i%1biillLEH 
KARSI 

CILiill SiiPllPl 

Çocuk i lôvemizdeki 

Bulmacayı çözüp hediye 
kazananlar 

Büyük bloknot kazananlar : 
Bursa Meydancık incirli cadde 5 de 

Osman ay 'Olkü, Pcx-tek istiklal mahallesi 
19 numaralı polis memux-u yeğeni Şük
riye Atalay, Bolvadin jandarma ba~ça
vuıu oğlu Cahit Orhun, Adana çukurboı
tan mahallesi 119 numarada Mürvet Gün
g!Sr, Ankara ticaret lisesinden 322 Enis 
Barlas, Çorum cerlt Mehmet vautaaiylo 
Necati Çorbacıoilu, İıparta tilccardan 
Mustafa oğlu Ahmet Gündüz, Köygok 
Ziraat banka11 muavini oı:lu İsmail Hak
kı Erpn, Ankara birinci otta okulundan 
138!1 Seniye Dikmen, Ankara Dumlupı· 
nar okulundan 506 Zeki Arslan, Bursa -
Yenl!$ehir bmet Pl!$& okulundan 203 Ler
zan Y cıilaönen, Diyarbakır di doktoru 
Mahmut Eicl yanında B. Çalım, Ankara 
litek fabrikasında heıap memuru Cemil 
otlu Dolan Söıen, Adana çukurboıtan 
mahallesi 121 numarada Münire Nakıp, 
Ankara İnönü okulundan 583 Münevver 
Uçdotan, İltanbul Boıtancı Tepeköy 28/ 
Ada Neırlh Ataı, Ankara Oui liıeeinden 
629 Galip Torun, İsparta Karaağaç ma
hallesi 61 de Türkatı Birsen, Ankara Na
zımbey mahallesi Balcı sokak 15 de Cen
alz Çetin, Ankara cumhuriyet okulundan 
292 Halit Tilıüz, Ankara Hamamönli 
Bulduk sokaimda Hıfzı Utku, İeparta 
manifatoracı İbrahim oğlu Zeki Baka!, 
Bozöyük hava kurumunda Sami Erdinç, 
Diyarbakır ipekli kumaı ticaret evinde 
Tahir Direkçi, Karaman alay kumandanı 
oğlu Oğuz Aslan. 

Not defteri kazananlar : 
Ankara Nazımbey mahallesi Balcı so

kaimda Yüksel Çetin, Ankara erkek li
sesinden Oğuz Erkip, Nevşehir kültür 
memuru eliyle Nevzat Ulutan, Ankata i
kinci orta okulundan Saadet Altan, An
kara Hac:ı Bayram Uyaur sokak 10 nu
marada Hüseyin Yoncacılar, Ankara Tu
ran mahalleıi Koyungöz ıokak 18 de Ne
rlman Maytere, Ankara Etlik okulundan 
285 Necla Orhon, Ankara gedikli okulun
dan 89 Mustafa Ülker, Zonguldak atelye 
karfı11nda 3 numaralı &!)artımın ikinci 
katta Coljkun Kanay, Urfa orta okulun
dan 91 M. Ali Şener, Ankara Özbeyler 
mıhallesl Pillv oğlu ıokat;ında Hllnyin 
kardeiİ Hasan. 

Küçük boyama defteri 
k~nanlar: 

Diyarbakır İsmet pasa okulundan 14 
Şeküfe hgii, Ankara ifa Cebeci Ugurlu 
sokak 30 da Ferldon Samyeli, Mersin 
Mahmudiye mahallesi 151 inci sokak 10 
da Mahmut Ballı, Datça telgraf miiı.lüri.i 
oğlu Tahsin Özkan, Ankara İnönü oku
lundan 309 Hikmet Babatm, Niide hal
kavi sekreteri Şevket Yilce, Pınarbası ll
H üçüncü 11nı( talebeııinden Zihni tam
bay, Beyşehir Manastır nahiyesinde kon
yah Yaşar Gökçek, Antep adliye katibi 
Lemi 1 oğlu Vasıf Aksoy, Yozgat icra 
memu:u oğlu Ali Rıza Timoçln, Ankara' 
Necatı okulundan 814 İsmail Erkan, Di
yarbakır Urfa caddesi !1 numarada Lüt
fi Kargördü. 

Bilmeceyi doğru yapamadık -
larından hediye kazanamamıf 
olanlar : 

Samıun Car,anba deiirnıenbaııı cadde
sinde Bahri Uludaş, Samsun Carşanba'da 
~~>n~U,rll'<ı.Cı ~li Fik~i oğlu Ali Tepe, E
gır?ır de Tuarul Tuıı;tu, Scydittehir P. T. 
şefı Belkis Levent, Tarsus manifatoracı 
Rı~at okuyu, hparta Karaatac; mahal
leaı parmak11z ıokak 16 numarada Ömer 
Parmaksu, Ankara erkek lisesinden 675 
Ftridon İ'eri, Ankııra kızılay şe(kat yur· 
dunda 6().2 Ahmet Kını, Ankara Ulus o
kulundan 384 Sevim Akyüz, Ellzığ İsmet 
P~•• ~addeslnde 98 No: Nuri Güç, Eğir
dır Zıraat bankası memuru oğlu Erdoğan 
Sarg(lç, Elhıf tümen baı tabibi kızı Me
li.hat Alkan, Polatlı diş tabibi Muhte• 

Hacıdol:an Pala sokak 17 numarada İb
rahim Arıkan, Ellzığ ddrdüncu okuldan 
193 Mahmut Saraylı, Orhangazi kahve
ci Hüseyin oglu Mehmet Gülmen, Anka
ra İnönü ilk okulundan 197 Melfilıat Çe
likkesen, Ankara Hacettepe'ıi Görgem 
ıokak 12 numarada Latife Özmen, Ulu
bey posta telefon şefi Nimet Ertekın, 
Söğüt il kokulundan 2 Haldun Gedik, E
lazığ 2 inci komiser oğlu Halit Karabu
lut, Ankara birinci orta okuldan '46 Na
ci Gücer, İ•parta Karaal;ac; mahallesin
den 23 numarada Hüseyin Başkaya, le
parta Karaağaç mahallesinden l52 numa
rada Bekir Erdinç. 
Sinop posta T. T. ııefi Hayri Akman oğ

lu Nihat Akman, İzmir Eşrefpaıa 19 No. da 
Hasan Konuksever, Diyarbakır İzzet paşa 
caddeıi Çubukçu sokağı 22 No. da Hayri 
Aydın, Niğde halkevi sekreteri eliyle Ya
şa Yiice, Ankara P. T. T. serviıi ıefi Sırrı 
vasıtasiyle Zihni lnamsal, Konya cumhu· 
riyet okulundan 70 İfakat Alp&'İray, Malat
ya İmren maır:azasmda Muzaffer Turfan -
da, Ankara ön Cebeci No. 9 Nihal Baykurt, 
Ankara erkek lisesinden 931 No. Edip Haz· 
near, Ankara ticaret liseıinden 378 Pendi
zer Akgün, Ankara Dumlupınar okulundan 
539 Muvaffak Kayı, Ankara belediyesi vez
nedarı evinde Ragıp Sulhi Bo"kurt, Ma -
latya sağlık direktorü oglu N cemi Cemal 
Güvenç, Shıop Gerze gazi okulunda !8 Bah
tiyar Keymen, htanbul şair Haımet soka· 
iı 40 numarada Kenan Erkaya, Uşak orta 
okulundan 113 İbrahim Özalp, Zonguldak 
seyyar tahakkuk memuru Niyazi otlu Cev· 
det Güvenç, Ankara İnönü ilk okulundan 
Güzin Öngün, Mudanya merket okulundan 
409 Turhan Aklan, Ankara Ahiyakup ma -
hallcıi Çamlıca ıokagında 28 No. Saadet 
Şener, Ankara ikinci orta okuldan 465 Sa. 
bahat Altan, Atlana Çukurmeıcit mahalle· 
sinde 08 No. Kemal Nakıl, Ankara Necad 
ilk okulundan 335 Nezahat Altan, Ankara 
bidnci orta okuldan 273 Silphi Açıkgöz, 
Ankara Bozkır mahalleai Soyulgan ıokalt 
11 No. da Fatma Kılıcılıuyük, Aııkax-a Gü
ner Pekin, Diyarbakır Urfa caddesinde 257 
No. Necati O"oı,:uz, Ankara bölge aanat o
kulundan 91 H. Coşkun demir, Diyarbakır 
P. T. T. muhasebeıoindc Servet Akıncı, Di
yarbakır aıır ceza ınahkemcıi izuı $dik 
oğlu Talat Turhan, Zonguldak hamamö
nünde bakkal Mustafa eliyle Hilmi Koç, 
Ankara ismet İnönü ilk okulundan 34 Me
lahat Altan, Ankara Yeni Bursa paıarı sa• 
bibi oğlu 1. Çapçı, İsparta Karaagaç ma -
hallest Parmak•ız sokak No. 14 Nazil Top
tepe, Uşak l'. T. T. mudüni oilu Nail On
ver, Ankara birinci orta okulda 952 Sait 
GUrııoy, Polatlı diş tabibi kıılfa11 lbrahhn 
Evcil, Ankara Atatürk okulundan 166 İl
baıı Nerk, Ankara Dumlupınar okulundan 
1 ?5 Ahmet Sayımlar, Ankara baklacı nıa • 
halleıi Uyıal Sokakta Salt Kurtuluı, lCon· 
ya cedidi)'c mahallesi 85 No. Muzaffer Ba-
tur, Çarşamba İlçebay og. Orhan Demirbag, 
Samsun cumhurıyet okulundan Oguz Ay • 
dmol, Afyon' da Müfide Tiryakioıılu, lı;ı • 
parta ııazi Kemal paşa caddesinde 13 No. 
l;ievket Aksu, Isparta hUkilmet caddesmde 
19 numaralı fırında LUtfi Sezgin, 1atanbul 
Takıım V erirn apartımanıııda !iilmi liayar, 
Isparta orta mahalle Gazi paşa sokağı No. 
12 Zeki Köse, ~amsun lise orta luımındt 
Kimuran Aydınol, Havza jandarma ku • 
mandam kızı l'erhunde Aker, Ankara Cebc
cı İltekin okulundan 924 .lale Kayan, Af
yon - Aiyon aı-asl Argıthan ilk okulun
da 175 Emel Yücel, Gerze Uzun Hilıcyın e
vinde Ali Altay, 'l'ekırdağ liarbaroı cadde
si !IS numarada Ruıa 'Oılu, İnebolu orta o
kulundan 58 Mustafa Seymen, İsparta Zi
raat bankası vezne<lan oglu M ilnir Onat, An 
kara Cebeci Taı.lik ıokaıh 4 numarada Tür
kan Etekc, Ankara Sarnanpazarı CayKun 
sokak 8 evde İhsan Ulkü, Ankara Berıd<le
resi mahallesi Çamlıca ııokak 5 No. Nihal 
Usay, Dumanic: Hlu.rköy merkez ilk oku· 
lu Asım Turan, Tekirdag mektupçusu oglu 
1. Ali Aksoyoalu, Samsun Orı kumpanya
sında Haıan Balakan, Ankara kız liıesin-

den 1011 Raife Tandoıan, İstanbul Be4ik
taıı Yenimahalle No. 6 da Basri Alev, Sıvu 
Varidat mtidUrU kızı Feriha Hekimo11lu, 
Samsun Cümhuriyet okulundan :.231 Ayten 
Aydınol, Burdur Posta mufettişi oğlu Ha-

t
rem yanında İsmail Hakkı Öz, Ankara 
n8nU ilk okulundan 52tı Perihan Göze, 

Trabaon Gazi paıa caddesi tiyatro soka
ğı 1 nuınarada Kemalettin Toluz, Bafra 
Ga.ıl pa•a caddeai 3 numarada Aılan Yal
çın, Ankara ön Cebeci Ozanlar sokağı 11 
numarada Günay Aktui, Diyarbakır hu· 
ıusi muhasebe tahsildarı Sadullah oğlu 
Faik Çeribaşı, Ankara Necati tik oku
lunda 314 İsmail Erkan, Elbıl; komiur 
muavini oğlu İhsan Demirel, Diyarbakır 
İsmet paıa okulundan Lemi Karabulut, 

lit Oiuz, İsparta tuhafiyeci Nevzat yanın
da Nuri Korbaş, Diyarbakır Urfa cadde
sinde ~1 numarada Silleymıı.n Kole, Malat
ya YeniıUn matazuında Meıut Turfanda, 
Ankara HamAmönii'nde bakkal Mustafa og
lu Kbım Koç, Ankara Musabey mahalleıl 

1 Baler .sokağında Blaıııı. Raın~zan, Ankara 
Ulus ılk okulundan 554 Tevfık Cengiz. 
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iÇ lşl~r Bakanh{lı 

Harta yaptlnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

M. Kemalpaşa kasabasının meskun 
ve gayri meskun 286 hektar olmak 
üzere halihazır haritasının alımı işi 
aşağıdaki şartlar dahilinde toptan gö
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - lşin muhammen bedeli 5720 li
radır. 

2 - lstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı parasız olarak Dahili
ye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti 
Fen şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlayan çarşamba günü saat on bir 
de Dahiliye Vekaleti binasında top· 
Ianacak Belediyeler lmar Heyetinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko -
misyon reisliğine teslim etmiş olma· 
Iarı lazımdır: 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 429 lira mu
vakkat teminat, 

Sömikok alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tonuna yirmi altı lira pa
ha biçilen üç yüz ton sömikok 8-8-938 
pazartesi günü saat on ikide kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin beş yüz seksen beş 
liralık teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi mektuplarını en 
geç belli gün saat on bire kadar ko -
misyona vermiş olmaları. 

(2560) 4918 

Gümrük ve fii". · B. 
ı·· ·• ~ 

Muhtelif eıya münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

I - Tefrişi tekarrür eden Balıke
sir, Bursa, Edirne, Erzurum, İzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova i
dareleri için idaremizce kabul edilen 
tipler dahilinde ve şartnameleri muci
bince yaptırılacak 1342 parça eşya ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 
II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C - Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir mek-

kuruş ve muvakkat teminatı 2308.25 li
Fen radır. 

tup, 
D - Belediyeler İmar Heyeti 

Şefliğinden münakasaya girmek 
3 gün evvel alacakları vesika, 

için III - Eksiltme 22.VIII.938 tarihi-

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
B. 1. H. F. Şefliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet hu saate kadar fen şefliğine 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu is hakkında fazla izahat almak 
istiyenİerin belediyeler lmar Heyeti 
Fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2474) 4809 

~·kert Fabrikalar 

Çadır ahnacak 
:Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan 

30 adet maa teferruat mahruti çadır 
ve 416 adet maa teferruat portatif ça
dır alınacak. 

Tahmin edilen bedeli ( 5O12) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 

çadırlar Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 18-8-938 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(37 5) lira (90) kuruşu havi teklif 
mektuplannı mezkfır günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi -
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatlan. (2718) 5175 

30 ton 8 No. ~inko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Uır.um Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan 

Tahmin c°dilen bedeli (9.000} lira 
olan 30 ton 8. No. 1ı çinko Askeri 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 18-8-1938 
perşembe giinü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerir. 
muvakkat teminat olan (675) liray 

havi teklif mektuplarını mezkfır gün -
de saat 10 a kadar komisyona verme -
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis -
yona müracaatları. (2717) 5174 

~ ~· Jandarma 
" 

Kuru pil alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine yetmiş beş ku
ruş kıymet biçilen 5,5 X 5 ;5 XII S. 
M .. ebadında vasıflarına uygun kuru 
pil 8-8-938 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis • 
yondan alınabilecek bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin altmış sekiz lira alt
mış üç kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektuplari ile birlikte 
bu saatte komisyona baş vurmaları. 

(2559) 4917 

ne rastlayan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartname ve resimler 1.53 li
ra bedel mukabilinde her gün inhisar
lar umum müdürlüğü levazım ve mu
bayaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlcrin şimdiye kadar en a<şagı yırmi 
bin liralık bu gibi işleri muvaffakiyet
le yapmış olduklarını gösterir vesaiki 
inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek 
mukabilinde bir ehliyet vesikası alma
ları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ve V inci maddede ya
zılı ehliyet vesikası % 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların. 
eksiltme günü en geç saat 10 na kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve-
rilmesi lazımdır. (5105/2927) 5426 

Kültür Bakanh(lı 

Bir işyar al.nacak 
Kültür Bakanlığından : 
Yayın Direktörlüğü kadrosunda 

maaşla çalışmak üzere bir kitap depo
su işyan alınacaktır. Bu işyarm en az 
orta okul mezunu olması, erkek ve as
kerliğini de bitirmiş bulunması, her 
hangi bir mektebe talebe sıfatiyle mü
davim bulunmaması esastır. 

İsteklilerin tahsil, askerlik ve ehli
yet vesikaları, şimdiye kadar çalıştık -
ları yerler hakkında kısa bir mallimat 
hulasasiyle birlikte 15 ağustos 1938 
pazartesi akşamına kadar şahsen veya 
bir dilekçe ile Bakanlık Yayın Direk -
törlüğüne müracaat ederek atlarını 

kaydettirmeleri lazımdır. Müsavi şart
ları haiz olanlar arasında lüzum görü
lürse müsabaka sınavı yapılacaktır. 

(2957) 5431 

Yüksek 
mühendislere 
Nafıa Vekôletinden : 

3077 sayılı kanunun neşrinden evel 
1035 sayılı kanuna göre mühendis ve
ya mimar ünvaniyle verilmiş olan dip
lomalarla ruhtasnameler, yüksek mü
hendis veya yüksek mimarlık ünvaniy
le verilecek ruhsatnameler hükmünde 
olup 3458 sayılı kanunun neşrinden i
tibaren en çok altı ay içinde bu mü • 
hendis ve mimarlar diploma ve ruhsat

namelerini yeni Unvanlarına göre de
ğiştirmek mecburiyetinde bulunduk -
larından haiz oldukları diploma ve 
ruhsatnamelerle birlikte vekfiletimize 

müracaatları ilan olunur. 
(2878) 5422 

. Anka.ra Levazım AmirliQi . ' 

Un allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Van hudut birliklerinin sene
lik olarak fabrika unu ihtiyacı Van 
askeri hastanesi için 120 bin kilo ve 
Çaldıran birliği ıçin 120 bin kilo yük 
se ırnva birlıği için 116 bin kilo olarak 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle ek.silt · 
meye kun..ı ımuştur. 

2 - Bunlar Van'da hudut satın al
ma komisyonu binasında 10 ağustos 
938 perşembe günü Van postanesinin 
saat ayarıyle Van hastanesinin saat 
9 da Çaldıranın saat 10 ':ia Yüksek?
vanın saat 15 de ayrı ayrı münakasa· 
tarı yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ta
til günleri hariç her gun görülebilir. 

4 - Van hastanesinın ilk teminau 
1170 lire Çaldıranın ilk teminatı 144ll 
lira Yüksekovanın ilk teminatı 156fı 
liradır. 

5 - Muhammen tutarı Van hasta· 
nesinin 15600 lira Çaldıranın 1920') 
lira Yük:;ekovanm 20880 liradır 

6 - İstekliler teminatı muvakkate 
mak.buzlariyle birlikte teklif me~· 
tuplarını eksiltmenin yapılacağı bel
li saatten en aşağı bir saat evel satı;ı 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2558) 4960 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaa
tın bir senelik ihtiyacı olan 145 bin 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konuldu. Eksiltmesi 17 a
ğustos 938 çarşamba günü saaat 16 da 
Mersin As. şubesinin üst katında 

askeri gazinosunda As. Sa. Al. ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Zarflar aynı günde açılış saatmdan 
bir saat eveline kadar kabul edilir. 

2 - Muhammen bedeli 21750 lira 
muvakkat teminatı 1632 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler 
As. Sa. Al Ko. da mevcut bulunan 
şartnameleri her gün görebilirler. 

(2834) 5230 

Kuru ~ayır olu ahna~ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Erzincan askeri satın aima ko
misyonundan 440.000 kilo kuru çayır 
Jtu kapalı zarfla eksiltmeye konuı. 

.nuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15.400 lira
dır. İlk teminatı 1155 liradır. Kapalı 
zarfla eksiltmesi 19.8.938 cuma günü 
saat 16 da Erzincan tümen kararga
hında askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek is· 
tiyenlcr her gün komisyondan parasız 
alıp görebilirler. İstekliler teklif 
mektuplarının belli gün ve saatte:ı 

bir ;;aat eveline kadar 2490 sayılı ka
nunun 32 maddesine uygun ol:oak şar· 
tiyle Erzincanda tümen karargahmda 
ki As. Sa. Al. Ko. na verilmesi veya 
posta ile gönderilmesi (2792) 5217 

Arpa alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 660.000 kilo arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 39.600 lira 
.Ik teminatı 2970 liradır. Kapalı zarf· 
a eksiltmesi 22.8.938 pazartesi günii 
aat 16 da Erzincan ti.imen kararga
.ıındaki Askeri Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. Şartnamesini görmt k isti yen
lerin bir adedini 198 kuruş mukabi
linde komisyondan alıp görebilirler. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar 2490 sayılı kanunun 32. madd~· 

' sine uygun olmak şartiyle Erzincan 
tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. 
ya vermiş veya posta ile göndermiş 
bulunacak. (2801) 5219 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo 
zeytinyağın kapalı zarfla eksiltmesi 
18 ağustos 938 saat 12 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. lsteklile -
rin kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komis· 
yona vermeleri. (2700) 5069 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alı.ıa Komisyonundan : 
1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 

bir senelik ihtiyacı olan 86300 kilo 
sığır koyun ve keçi etlerinden fiatı 
müsait olanı alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle ihalesi 
10.8.938 çarşamba günü saat 10 da Niğ
de komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
15534 lira keçi etinin 19417 lira ve ko
yun etinin 30205 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü
lür. 

5 - İsteklilerin teminatı evveliye 
ve teklif mektuplarını muayyen olan 
zamandan bir saat eveline kadar Niğ
de tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2636) 4955 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 

için 33 ton sade yağı kapalı zarfla 
ihale edilecektir. İhalesi 18. 8. 938 
perşembe günü saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 31350 lira 
mukakkat teminatı 2352 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle ihale gün ihale 
saatından bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Lüleburgaz Sv. Tüm. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2853) 5238 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sarıkamış tümen kıtaatı ve mü

essesatının :;enelik ihtiyacı için 
150.000 kilo sığır eti kapalı zarf :;ure
tiyle ihaleye konmuştur. İhalesi 15 ey
lül 938 tarihine tesadüf eden perşem
be günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Zarflar i
hale saatında bir saat eveline kadar 
kabul edilir. 

2 - 150.000 kilo sığır etinin muham
men bedeli 24.000 lira muvakkat temi
natı 1800 liradır. Şartnamesi satın al
ma komisyonunda olup istiyenler her 
gün görebilirler. İstekliler belli gün 
ve saatte teminat mektup ve makbuz -
ları ve kanunun emrettiği vesika ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

(2888) 5423 

Konalizasyon yaphnlacak 
Ankara Levazım Arnirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hava birlikleri garnizonunda 

yaptırılacak kanalizasyon işi kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksilt
mesi 25.8.938 perşembe günü saat 16 
da Eskişehir LV. amirliğinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
2- Bedeli keşfi 17601lira40 kuruş

tur. Muvakkat teminatı 1320 lira 10 ' 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair musaddak ehliyet 
vesikalarını teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını i
hale günü saat 15 şe kadar mezkür ko
misyona vermelidirler. (2934) 5428 

Arpa al.nacak 
Ankara .... evazııu Amh·ııgı Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu ıçın 

840,000 kilo arpası kapalı zarfla istek
li çıkmadılmdan 2490 sayılı kanunun 
40 net maddesi mucibince bir ay içinde 
neticelendirmek üzere pazarlıga çıka -
rildı. 

2 - Tahmin bedeli 18480 liradır. 

İlk teminatı 1386 liradır, pazarlığı 

5-8-938 tarihinden itibaren talip çık -
dığı takdirde her gün pazarlığı ya· 
pılacaktır. İhalesi Karaköse'de satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler komisyon
dan alıp görebilirler. İsteklilerin ilk 
teminatlari ve ticaret odası vesikasile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. 

(2959) 5431 

Tapu· ve· J(Q.dastro 
• • • T ' ''!.1ıl .ıı. •._ • 

6 Adet demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicil Müdür

lüğünden : 
1 - Merkez ve Çankaya tapu sicil

li muhafızlıkları için {658) lira 2 ku
ruş muhammen bedelli altı demir do
lap açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü
nü saat 10 da grup tapu sicilli müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi grup tapu sicilli 
müdürlüğünden alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
inci maddelerinde yazılı belge ve mu
hammen bedelin % 7.5 nı teşkil eden 
teminatı muvakkate makbuzu ile bir-

Hava Kurumu 

Tulum ve baıhk ahnacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün 

den: 
Mahfuz ve memhur nümunesine 

göre 300 tane (Kombinezon-Tulum ve 
başlık) diktirilecektir. 

Malzeme ve işçilik müteahhide ait 
olmak üzere beherinin muhammen be
deli Ankara teslim 650 kuruştur. 

İstekliler nümune ve şartnameyi 
her gün Türkkuşu Levazım bürosun
da görebilirler. Eksiltmesi 10. 8. 938 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. Eksiltmeye gireceklerin o gün 
muayyen saatte % 7,5 teminat ve mu
tat vesaikleriyle birlikte hazır bulun-
maları. 5245 

Okullar 
Tamirat yaptırllacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direk· 
törlüğünden : 

Ankara'da açılmış olan kız ensti
tüleri ve bölge sanat okulları sergi
sinde birinci keşifnamesine göre ba
zı tamirat yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 1136 lira 36 kuruş· 
tur. 
İstekliler şartname ve keşifname· 

yi görmek üzere her gün okul idare
sine müracaatları ve eksiltmeye gire· 
ceklerin de nafıa müdürüğünden a· 
lacakları fenni ehliyet vesikası ve % 
7.5 teminat akçalariyle birlikte 8.8.938 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 12 de okullar sağışmanlığında top· 
lanacak olan alım satım komisyonu-
na müracatları. (2642) 4939 

- Millt Müdafaa BcikanlJ,Oı 

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. Şartna
me ve numunesi Ko. da görülür. 

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 

Harita Umum DirektörlüQü . 

11 Kalem erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Harta Gn. Drk. fotoğrafhanesi 

için 11 kalem ecza açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17 ağustos 938 çar
şamba günü saat 10 da Cebeci'de Har
ta Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira, 
muvakkat teminatı 123 lira 75 kuruş 
olup vezne makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2747) 5086 

Arka çantası 
ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta genel Drk. kıtası içi11 

279 adet arka çantası, 71 adet matra 
50 adet tüfek kayışı, 30 adet palaska 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da Cebeci'de harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1871 lira. 
muvakkat teminatı 140 lira 32 kuruş 
olup maliye makbuzu veya banka 
mektubu kabul olunur. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yu· 
karıda yazılı gün ve saatte teminat· 
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(2515) 4730 

3 Kalem erzak vesaire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta kıtası eratı için 1000 li

ralık zeytinyağı, 1000 liralık pirinç, 
1000 liralık sabun, 400 liralık merci
mek eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi 
günü saat 11,30 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 255 lira 
likte müracaat eylemeleri itan olunur. olup vezne makbuzu veya banka mek-

(2933) 5427 tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı 
ve saatte teminatlariyle birlikte 
misyona gelmeleri. (2746) 

Sade yağı alınac 
Harta Genel Direktörlüğünden 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtası er 

çin 1600 kilo sade yağı eksiltm 
retiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağustos 938 
günü saat 10 da Cebeci'de harta 
Drk. binasında satın alma komis 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1680 
muvakkat teminatı 126 lira olup 
liye makbuzu veya banka mek 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı 
ve saatte teminatlariyle birlikte 
misyona gelmeleri. (2485) 4 

Yazlık elbise alınac 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtası era 

çin 650 takım yazlık elbise c~il 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pa 
tesi günü saat 12 de Cebeci'de h 
Gıı. Drk. binasında satın alma ko 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4712 lir 
kuruş, muvakkat teminatı 353 lir 
kuruş olup maliye makbuzu veya 
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı 
ve saatte teminatlariyle birlikte 
misyona gelmeleri. (2486) 47 

Yular, kaşağı vesair 
ah nacak 

Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. kıtası için 

ip yular, 50 adet alafranga kaşağı, 
gebre, 250 yem torbası 75 adet k 
belleme, 50 adet kıl ~ul, 150 adet 
kolan eksiltme suretiyle alınacak 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 pa 
tesi günü saat 12.30 da Cebeci'de h 
ta Gn. Drk. binasında satın alma 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 681 lira 
kuruş, muvakkat teminatı 51 lira 
kuruş olup maliye makbuzu veya b 
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı g 
ve saatte teminatlariyle birlikte k 
misyona gelmeleri. (2487) 47 

lstanbul Deniz Levazım Amirlloi 

Kuru fasulya alınaca 
Deniz Levazım Satm Alma K 

misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 16.640 
ra olan 160.000 kilo kuru fasul 
13. 8. 938 tarihine rastlıyan cumarte 
günü saat 11,30 da kapalı zarf usu 
ile alınmak üzere münakasaya kon 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1248 "li 
olup şartnamesi her gün komisyond 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kan 
nun tarifatı dahilinde tanzim edece 
leri kapalı teklif mektuplarını en g 
belli gün ve saatten bir saat eveli 
kadar Kasımpaşa'da bulunan koıni 
yon başkanlığına vermeleri. 

(4838/2748) 5081 

Elbiselik kumaı ahnacak 
Deniz Levazım Sabn Alına Konıİ 

yonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 16200 1 
ra olan 6.000 metre elbiselik ku 
8.8.938 tarihine rasthyan pazarte 
günü saat 14.30 da kapalı zarf usuli 
le alınmak üzere münakasaya konıl 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1215 lira~ 
lup şartnamesi komisyondan her gU 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kaııll' 
nun tarifatı dahilinde tanzim edeceel 
leri kapalı teklif mektuplarını 

geç belli gün ve saateen bir saat c~ 
line kadar Kasımpaşa'da bulunan 
misyon başkanlığına vermeleri. 

(4719/2655) 4944 

Zaytin yağı alınacak 
Deniz Levazım Satınalma Ko.oif' 

yonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli "32·5 i 
lira "64" kuruş olan "78650" kilo ıe 
tinyağı, 23.8.938 tarihine rastııyarı ~ 
1ı günü saat "11.30" da kapalı zarf os 
liyle münakasaya konulmuştur. 

1 . 9" 1 2 - Muvakkat temınatı "243 giil' 
"73'' kuruş olup şartnamesi her . 1,ıı komisyondan "163" kuruş mukabl 

de alınabilir. "" 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı l<!l e• 

nun tarifatı dahilinde tanzim ede'~ 
leri kapalı teklif mektuplarını eJl 

1111 
belli gün ve saatten bir saat eve 1111 
kadar komisyon başkanlıgına nıa1' 
mukabilinde vermeleri. 4ı' 

(2097/2925) 5 



uı:us 

Talebe alınacak 
Slbbat ve içtimai Muavenet Vekl

leti Konya Köy Ebe Mektebi Müdiir
litinden : 

D _ Kqlf ft fiyat ıllıilell cetveli, 
proje, grafik ve hususi f ennt prtna-
1119let. . 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarı~ 
gün ve saati: ıs ağuıt~ 

0

938 .P3:.zarte.~ı 
günü saat 11 de tzmir ılı daımı encu
menindc kapalı sarf usuliyle yapıla-

caktır. d 1 
istekliler: 3 üncü madde e yazı ı 

klletinden almmıt mUteahhltlik vesi
kası. 

3 - 10.000 liralık betonarıııe köprü 
veya betonarme döşemeli bina infaatı 
yapmıt olmaıL 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
zılı saatten bir saat eveline kadar 
Muğla nafıa dairesinde eksiltme ko
misyonu reiıliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektubun nihayet 6 mcı mad

Hükümet konağı inşası 
Göle Ka,..kamlığmdan : 
4.8.938 tarihinde kapalı zarfla ihale

si mukarrer bulunan ilçemiz hilkümet 
konağının 15055 lira bedeli tahminli 
bakiye inpatına talip zuhur etmedi
ğinden bu müddet 14.8.1938 tarihine 
kadar on &ün aynı teraitle uzatılnııt 
bulunduğu ilin olunur. 5445 

Bir yıl leylt okuduktan sonra Uç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek Usere köy 
ebeıi yetiftiren mektebimize bu yıl 
30 talebe alınacaktır. şartlar ıunlar
dır: 

evrakları tzmir, Ankara. İstanbul ~a
fıa miidürlUklerinde görüp incelıye-
bilirler. . • 

dede yazılı saate kadar gelmft olması --------------

1 - Türkiye cumhuriyeti tabalm
dan olmak 

2 - ilk tahsilini bitlrmit veya o 
derecede tahıil görmüt olmak 

3 - Yaıı on sekizden apğı, 35 den 
Yukarı olmamak 

Eksiltmeye girebilmek .ıçın gere-
ken belıeler: 938 yılına aıt bayınd~r
lık bakanlıimdan almmıt mUtea~hıt
lik belgesiyle ticaret odaıı bel~eaı. 

Muvakkat teminat: (1353) hradır. 
Teklif mektupları: 2490 sayılı ya

sanın 31 inci maddesine göre tanzim 
olunarak yukarıda 4 UncU mad.de~~ 
yazılı saatten bir saat evel lzmır ılı 
daimi encümeni bafkanlığına makbuz 
mukabtıinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2739/2811) 5189 

4 - Evlenmemit olmak prt değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaıına kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
temin edileceğine dair bir taahhütna- Kapah zarflı eksiltme lllnı 
ille getirirlerse kabul edilirler. Ço-
cuklar mektebe geleme•. a· li . de 

s _ lateklilerin haziran batından Zonsulclak Amele ır im n : 

•fuıtos 15 ine kadar doJnıdan doi
ruya mektep müdürlüğüne ~~racaat 
etmeleri ve dilekçeleriyle bırbkte • 
talıdaki veıikaları eksiksis olarak 
göndermeleri Iiznndır. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı 
B) llk mektep phadetnamesinin 

aab veya bu derece tahsil _gö~düğUnü 
labat eden fotoğraflı taadıkh vesika. 

C) Tahsiline ve ileride hizmete en
Cel olacak bir hastalığı olmadığına 
uir vilayet hastanelerinden aımmıf 
llhhiye heyeti raporu 

D) Orneği bu ilin sonunda yazıl
dığı tekilde kefilll ve noterlikten 
taıdikli bir taahhüt senedi. 

E) Çocukları (2-10) yatına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuklarının anne, kız kardet. ha
la gibi yakın akrabası tarafından ba
kılacağına dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil müdde
tince bakacağına dair kocasının taah-
hütnamesi). 

F) Köy ihtiyar bey~tln~en ~~ıı 
Te zabıtaca taıdik edılmıı hüsnühal 

nrakasL 

ı - Eksiltmeye konulan if: Zon
galdak'ta Amele birliği hastane bi_n~
ıının, su ve elektrik tesiaatmı havı u
çüncü katı ile çatı ~raaı inpat_ıdır: 

2 _ Kefif bedeh: (42922) lıra (09} 

kuru9tur. . 
3 _ tık teminatı: (3219) lıradır .. 
4 - Eksiltme müddeti: 1.8.938 tarı

hinden itibaren (15) gündür. 
5 - Eksiltme, 16.8.938 salı günü sa

at (U5) da Zongul~ak'ta Amele. birli
ği salonunda Birlık faal beyetı wa-
fından yapılacaktır. . 

6 -Talipler, ekaltme prtnamesı, 
mukavele projesi ve bu i9e ait .d.iğer 
evrakı (15) lira bedel mukabılınde 
Zonguldak'ta Amele birliğinden, ls
tanıbul'da İktııat Veklleti maden ir
tibat memurluğundan ve Ankara'da 
tktıaat Vckilcti ın&denler umum mü
dürliliU muamelit büroeundan teda-
rik edebilirler. 5293 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilônı 

Mufla Nafıa Direktörlüiünden : 
G) 6 x 4,5 boyunda dört tane fo-

toğraf. 1 - Eksiltmeye konulan it: Muğla 
Taahhüt senedi örneği vilayetinde Muğla - Köycegiz yolu 
Konya köy ebesi mektebine alına- üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve 

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı- sedde inşaası ile iki batta ıose; imli 
hat .e içtimai Muavenet Vekiletinin ve hafriyat işi keşif bedeli 28500 lira
yahut vali veya kaymakamların tayin dır. 
edeceği köyler mmtakasmda üç yıl 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
lılP ıt etmeli ve bu hismeti kab\11 ıunlardır : 
d · d · · ed A - Blmlltme prtnamesl mubft-

e ıp e muayyen müddeti bı.tırm en le projesi, betonarme büyük köpriller 
bıraktığım ve ıılıht sebepler dıtında • inpatına alt fenni, husual ve baym-
mektepten daimi olarak çıktığım " dırbk genel prtnamelerl ve keılf lıU
ya çıkarıldığım takdirde tahsil mu- llla cetveli ve proje. 
rafı kartıhfı olmak tısere maktuan B _ tatiyenler bu prtname ve u-
100 lira vermeii kabul ve taahhüt ey- ir evrakı 142 kurut mukabilinde Mui· 
lerim. la nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

(Sarih ikametglh adresi) 3 _ Eksiltme 17-ağustos-938 çar-
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı pmba günü saat 14 de Mutia villye

olan • • • • • • • nın bu taahhüt ti nafıa dairesinde yapılacaktır. 
lenedi mucibince maktuan ödemek 4 - Eksiltme kapalı sarf usullyle 
mecburiyetinde olduğu 100 lirayı olacaktır. 
kendisiyle müteselsil kefil ve miiıte- 5 - Eksiltmeye girebilmek için is-

teklilerin 2137,5 lira munkkat teml-
:kg-ım.· miiteselıil borçlu ııfatiyle ödiye- nat vermesL 

4740 
ı - Ticaret oduına kayıtlı bulun-

Kefilin adersi duğuna dair vesika. 
2 - Bayındırlık itleri dergiıinin 

haziran 937 ve reamt ıuetenin 3645 

Ltanbul Sıhi Mü_....ır Artta'- sayılı nüshalarında çıkan ve 1!1imat • 
- Ye Ekailtme Komisyonuaduu nameye tevfikan veya benzerı lnpat 

Miden kömürü ahnak 

• yapabileceiine dair yüksek Nafıa Ve-
Haydarpqa nUmune baataneıinın 

ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmıt olması llzımdır.. .Postada 
olacak geçilmıeler kabul edilmez. 

(2755-2828) 5226 

Halkevi binası yapllrllıcak 
Van Halken Batkanbimclan 

1 - Yeniden eksiltmeye konulma
sına karar verilen Van Halkevi bina
sının kefif bedeli 43591 lira 99 kuruı
tur. 

2 - Şartname, plan ve diğer evrak 
parasız Van nafıasında &örülebilir. 

3 - Kapalı zarf ueuliyle yapılacak 
ihale 18 agustoe 1938 günü saat 10 da 
Halkevinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 
kuruştur. 

5 - !eteklilerin fenni ehliyet vesi. 
kası vermeleri prttır. 

6 -Teklif mektupları elden veya 
posta ile gönderilebilir. Ancak yuka
rıda yazılı saatten bir saat eveline ka
dar halkevindeki komisyon ba9kanlı-
ğına vermek prttır. 5294 

Mutbak tesisatı yaptulla<ak 
latanbal Nafia Müdürlüğünden ı 

31.8.938 çarşamba günü saat 15 de 
lstanbulda nafıa müdürlüğünde ek
ıiltme komiıyonu odasmda (14062.SO) 
lira keşif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi pansiyon binasında 
yapılacak mutbak tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
leri genel hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, ketif hüliaaaiyle buna mul'e
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1055) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (11000) liralık bu ite benzer it yap
tığına dair nafıa vekiletinden alınmıt 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 31.8. 
938 çarşamba günü saat 14 e kadar İs
tanbul nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(5098)/2926) 5425 

Kazalar 

01o11iis 11sl n karoseri ahnamk 
Barnova Belecli,..mden : 

1 - Bornova belediyesi için altı a
det otobüs paı maa karoser pazarlık 
ıurctiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel yirmi bir bin 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi 18rmek istiyenler 
Bornova belediye riyasetine müraca· 
atları. 

4 - Eksiltme pazarlıkla 29. 8. 938 
puarteıi günü saat 11 de Bornova 
belediyeai daimi encümeninde yapı

lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1620 lira· 
dır. (2797/2874) 5288 

Yün çorap ipliği ah nacak ası 600 tıon çoğu 700 ton ko~ k~
rii ile azı 300 çoğu 400 ton knple ko
llliirU için kapalı zarfla yapılan e~-
siltmede teklif edilen fiyat fazla go- l.t_.,al Jaaclarma Saba Alma Komisyonundan : 
riildüğünden yeniden kapalı zarfla Tahmin bedeli llk teminatı 
ekailtmeye Jronulm11•t'V'· Ci i L" K. L. K ~ _.....a... u Mikdarı kilo na ıra ıra • 

1- Eksiltme 10.8.938 çar,...-- g - 8400 YUn çorap ipliil 21000 00 1575 
llU saat 11 de Cağaloğlunda htanbul 

1 
_ Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 

•ıbat Ye a .. bimat muavenet mUdilrlll• ı d'k 'daki "U. ~ da kilo yün çorap ipliği stanbul Ge ı pap Jandarma satın alına komis 
• binasında kurulu komisyon ya- i Pılacalctır. yonunca 8 ağuıtos 938 puartes güııii saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömil- satın alınacaktır. 
rtı için 1724 kriple k&nUrünUn tonu 2 _ NUmune, evaaf ve prtnaıne her gün adı geçen komiayanda gHrUle-

1274 kuruttur. bilir. Veya bedelaiz aldırılabilir. 
3 - Muvakkat teminatı: 1287 lira S _ isteklilerin prtnameıine ve 2490 sayılı kanunun tarif atına ıöre 

30 kuruıtur. tamim edecekleri kapalı sarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na 
4 - Şartnameei 472 kurut muklbl- kadar makbua karfılıfı olarak komisyona vermelerL (4590/2567) 4919 

liııde komisyondan alınabilir. ----------------------------
S - İstekliler cari seneye ait tica- -

ret odası vesikaaiyle 2490 sayılı ka
llunda yazılı belgeler ve bu ite yeter 
llıuvakkat garanti makbus veya ban· 
q lllektubu ile birlikte teklifi havi 
a&tfları ihale aaatınden bir saat evet 
kOllıiıyona vermeleri. (4669/2619) 

4954 

Şose tamiri 
1-.q. ili Daimi Enc:üm.ünd•n : 
Ekıiltmeye konulan it: İzmir -1:0 r
lı yolunun 4+000-U+ 135 k_ılo-
etreleri arasında grafikte göaterılen 

nin esaslı onarıımuı. • 
Bu it için açın tutarı: (18032) lıra 

47) kuruı. . . 
Bu ite ait evrak apğıda gösterılmıf• 
r. 
A - Kapalı ekailtnıe prtnaaıesi, 
B - Mukavele projesi 
ıı: - Bayınclırlık itleri ıeııel prt-

eti. 

Adına Milli Mens•al Fıbrikası lld. Sosyetesinden : 
Kabot bezlerinden alman istiblik •ergisinin tenzili haıebiyle 20 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin apiıdaki fi-

yatlarla aatılacaiını ilin ederiz. 
Gen itlik Top 

Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 
" 6 90 " 36 " 
,,5 85,, 36" .. 

" 

Kurut 
672 
701 
709 
739 ,,5 90,, 36,, 

" Arslanlı ,. 2 90 ,. 36 ,. 740 
ı _ Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli peıin tediye-

lidir. 
2 _ Bir balyadan noksan olan perakende scvkiyat ve ıatıtlara 

% 2 ı:am yapılır. 
3 _ Tip 2 bezin balyası (20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen slpari9ler sırasiyle gönderilir. 
5 - Siparlı kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 938 tarihli 

tamimin• milltenittir. 
uıı111111111111111111111111111111111uuuı11•UUllUllllHllHUHll~llllllHUllll ......... 

Devlet Hava Yolları 

Benzin satın ahnacak 
DeYlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüfünclen : 
1 - idarenin Ankara, Yeşilköy, iz. 

mir, Adana ve Konya meydanlarma 
teılim edilmek üzere ceman (160) ton 
tayyare (30) ton otomobil benzini ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli: 
Teılim yerlerine göre hesap edilen 

mecmu muhammen bedeli 54,080 lira
dır. 
Şartname ve mukavele projeleri 

Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü, 
lıtanbul'da Karaköy P. T. T. binala
rı dahilindeki idare gifelerinde görü
lebilir. 

3 - Eksiltme ıs ağuıtos 1938 tari
hinde saat 10 da Devlet Hava Yolları 
uınum müdürlük binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me prtnamesinin 4 ncü maddesinde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

Ş - isteklilerin (3954) liralık mu· 
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleri ile birlikte mukavele ve 
prtnamede yazılı teslim yerlerine 
göre tesbit edilmiı fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarflarını eksiltme saatın
dan bir saat evetine kadar Ankar'da 
Çimento fabrikası karıısında tayyare 
meydanındaki umum müdürlük bina
sında toplanacak alım satım komis
yonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

{2802) 5185 

Anlı:oro Belediyesi 

Yol yaptınlacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Büyük Millet Meclisi binasına 

mahsus Çankaya caddesine iltisak ve -
ren yolan yapılmMI' kapalı zarf usuli
le on bet ct1n müddetle açık eksiltme· 
ye korıulmuttur. 

2- MabaHmaen bedeli (77717,14) 
liradır. 

S - Muvakkat teminat (5815) H -
radır. 

4 - Şartnamealni görmek istiyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ye 
iateldilerin de 23-8-938 lalı cilnil u -
at on buçukta Belediye encümenine 
olunur. (2944) 6229 

Muhasebe 19fi ahnacak 
Belediye ReUl.iiiaclen : 

Otobüs idareıinin 12 5 lira ücretli 
muhasebe ıefllgi için müsabaka imti -
hanı açılmııtır. · 

İmtihan, güzel yazı ile, ticaret bc
ubmdan, umumi muhaaebeden olmak 
üzere otobüa idaresinde agustoeun 20 
inci cumartesi ıünü saat 1 S de yapı -
tacaktır. 

lıtekli Ticaret ve lise mezunlan -
nm imtihan gününden evci 2 foto ile 
nüfus ve tahsil vesikalannı rapten be -
lediye reialipne iıtida vermeleri illn 
olunur. (2944) 5429 

Zo iler 
Za~ - Divriii kazası riiftıyesinden 

1335 senesinde aldıimn pbadetname
yi kaybettim. Yeniıaiııi alacaiımdan ea
kiainln hükmii olmadığı ilin olunur. 

Divriği kazası Ahmet pap mahalle
sinden Deçdeli oiullanndan 1319 do
iumlu Halil oilu Süleyman Erce. 

4871 

Za~ - 1341 yılında Ankara sanat 
okulundan aldığım pbadetnamemi 
ayi ettim. Yenilini çıkartacaiımdan 
eskisinin hiikmU yoktur. Ankara Mu
kaddem mahallesinde 35 numaralı ev
de Mevlüt oğlu Hatim Duran. 5339 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebed Hutahaneal atı•, çene 
yils baatalıkları mütehauısı 
Haatalarını pazardan maada 

her &Un 15 den itibaren Atatürk 
Bulnn Foto Cemal apartmıanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 . 
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Kiralık ı .............................. .. 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri yanında ieniı bol, 3 oda uireli, e -
lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci-
ye müracaat Tl: 1230 5161 

Kirabk kat - 4 oda, banyo, havaga
zı, elektrik, su, konforlu 2 balkon Ha
mamönU Erzurum mahalleli Demir -
taı IOkak No. 28 5206 

Küçük ilôn şartlan 
Dort satırlık ki1c;Uk illnlardan: 

Bir defa içın 30. K\11111 
İkı defa ıçın 541 Kuruı 
Uç defa ıçin 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ılanlardan her defası 
içtn 10 kuruı alınır. Mesela 10 defa 
nqredılecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak Usere 
her satır, kehme aralarındaki botluk: 
lar muıtesna 30 harf ıtibar edilmııtir. 
Bır kuçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruı alınır. 

Kiralık - En üst kat konforlu çif
te balkonlu, müstakil bir daire ile di -
ğer küçük bir daire Sağlık Bakanlığı '-------------"t 
karıısmda Çağatay sokak Deniz Ap. S 

5276 

Kiralık kaloriferli daire - Dört o
dalı tam konforlu Çankaya caddesi 
Temyiz karpsı Erlin apartımanı 
No. 3 5279 

Kiralık Katlar - Havuzbaıı Çelik
kale so. No 6. 4 büyük oda, bol hiz
metçi odası büyük balkon, bahçe mo
dem konfor. İçindekilere müracaat. 

4298 

Kiralık - Bakanlıklara yakın dört 
odalı egyalı ehven fiatla 1 teırinievel 
938 tarihine kadar kiralık daire. Tel: 
2979. 5375 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı
cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmeli. 5440 · 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız. Yeni§ehir İ.lmet İnönü cad -
desi No. 74 5442 

iş arayanlar : 

Ders nriliyor - Orta ve lise 1. il. 
I~~· (Fen, Ede) sınıflarına riyaziye ve 
fızık. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 
sah!bi vaaıtasiyle Sa. ( 16,5 - 18,5) ri
yazıye me.zunu F. A. namlariyle araıı-
maaı. 5148 

Ders - İlk, orta ve lise okurtanna 
hususi dersler verilir. ikmal ve olgun
luk imtihanlannda yilzde yUz müsbet 
netice. Mektupla müracaat Ulus A. B. 

5160 

ahlık : 

Sablık n - Altındağ mahalleli 
Telsiz caddesi 482 numara. içindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

Satılık arsa - Çankaya caddeainin 
en güzel yerinde köte 'hafi. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbap Karan • 
fil sokak Adalar Ap. kapıcıaına. 4980 

Kelepir arsa - Maltepe'nin en hl
kim yerinde Sl03 M. arsa gayet ucuz fi
yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 
1538 5129 

Acele Sahbk Ana - Yeniıehir De
liler tepesinde Fethi bey köşkü karıı

aında 648 - 552 M. ana uygun fiatla. 
Hayri Ahcıoğlu Tel: 1538 5130 

Sabbk Motor - T. W. M. marka az 
kullanılmııtır. Poıtane caddesi Çaglar 
çay evi H. Çailar'a müracaat. 5443 

Sablık Motor - Brannabor 3 bey
gir. Hamamönü kömiır depolan kar • 
tısi Gediz. S. No. 33 Şefik, her gün 
18 den sonra ve pazar günleri görüle
bilir. 

lş verenler : . 
Tezıihtar aranıyor - Kırtasiyeci

likten anlaması lhundrr. Yeni bal 
No: 1 de M. Nedim lrengün'e müraca
at. 4889 

~ - İyi almanca ve tUrkçe 
okuyup yazan bir genç aranıyor. P. K. 
1020 ye yazı ile müracaat edilmesi. 

5280 

Aranıyor - Bir piyano hocası aram. 
yor. Selanik caddesi No: 26 ya müra
caat. 5376 

İnsilizce haıasi den - Yeni batlı -
yanlara, ilerletmek iatiyenlere Daml Kunlar ı 
kalanlara ttırkçeye ve incfHaceye ter- ----
CU.. .de ppdp'. JIUracaat UlUI iL iL Daktilo Kana - 49 uncu devresine 

5203 afultos ltk haftamda b&fbyor. 2 Ay-

Fransızca" ri,.azi,. deni - al - da diploma verilir. YenihAI arkası Ye-
mak iatiyenler yaziyle veya tifahen nihamam apart. Tel: 3714 4822 

Dil Fakillteainde Abidiıı B. K. ye 
Aranıyor: müracaat. 5239 

Den - Amerika Univenitcsinden 
mezun bir ıenç husuıi İngilizce deni 
veriyor. Uluı'ta MOB rumuzuna tah-

Annryor - 8 - 1 O bin lira kıyme • 
tinde kirgir bir -ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-

riren müracaat. 5438 caat. S42t 

T. c. ZiRAAT BAN KAS! 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Pıra biriktirenlere 28.800 lira lkr1miye verecek 
Ziraat ~ankuıncla Kumbaralı Ye ihbanız Tasarruf besaplarmda 

en ~ 50 lıruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
dakı plina göre ikramiye dalıtdacaktır: 

4 Aded LOOO Uralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 

" 4 • 250 • 1.000 .. 
40 • 100 • 4.000 .. 

100 • 50 • s.ooo .. 
120 • 40 • 4.800 .. 
160 • 20 • 3.200 ,, 

DIKKA T : H~lanndaki paralar bir aeae içinde 50 li
radan .llflllı '.lifnti7e.nlere ikramiye çıktıiı takdirde o/oJO 
lal .. 11• ftl'ilecektir. 

Kur'alar eenecle 4 dera, l Eylül, ı Birincllranun, 1 Mart n 
1 Huiran tarihlerinde çekilecektir. 
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Yavrularınızı Hasan Özlü unlara ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 30 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 5434 

Sahlık söğüt ağacı 
T. C. Ziraat Bankası 

şubesinden : 
Ankara 

Bankamıza borçlu Letomi köyünden Hacı oğlu Mevludun 
mahcuz muhtelif uzunlukta soyma dedikleri 190 parça söğüt 
ağacı satılığa çıkarılmıştır. 15. 8. 938 pazartesi günü saat 16 da 
aynı köyde satışı yapılacağından alıcıların müracaatları ilan 
olunur. 

Tarsus American College 

Amerikan erkek lisesi 
Dersler 27 eylulde ba,Iar 

Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır 
Tam devreli lise olduğu kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir 

Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Kayıt muamelesi yapılmaktadır 

Telefon numaraları 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden : 

Bankamızın Ziraat Bankasındaki muhasbe, ticaret, personel, muhaberat 
ervisleriyle Talas Apartımanında ve kooperatif binasındaki teftiş heyeti 

ve teknik bürolar Bankanın Ulus meydanındaki yeni binasına nakledil
miştir. Keyfiyet sayın müşterilere ilan olunur. 

Telefon santral numaralarımız: 

3437 3438 3439 5420 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullanılmağa elverişli bulunan Anafartalar caddesin
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katları kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş elek· 
trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur- Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay peşin alı
nır. Resmi daire ve müesseselerle icar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat resminin tediyesi müzakere edilmek suretiyle
de tesbit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme şeklini havi teklif mek
tuplarını 15 ağustosa kadar banka merkez müdürlüğüne 
tevdi etmeleri veya icar hususunda görüşmek üzere mer-
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan ounur. 5301 

ULUS 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek içi'ti Siyasal Bilgiler veya Yük· 
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip
lomalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfetti§ namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 
imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - imtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

H. M. GHAZANFAR 
TICARETHANESl 

TESiS T AR1Hl 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

DIŞ TABlBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa
tafanm kabuJ ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

-- - -~ . . -

. . . 

"Dişler; çürüıniye başlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik -
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLlN:t 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
sam, her yemekten sonra bol bol fır 

çalanmasıru ısrarla tavsiye ediyoruz." 
5433 

DAİ 
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Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Dördüncü ketide: 11 Ağustos 1938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyang• 
ya i,tirak etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz ... 

-:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

N 
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Sağlam bir insanda kanın miktarı takriben ağırlığının on binde biridir ve milyonlarca kırmızı ve beyaz 
yuvarlacıklardan mütekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücüdümüzü teşkil 

eden her hüceyreye lazım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüş hüceyrelerin enkazını da sürükleyip 
çıkarır. Ayrıca da vücudün lüzum gösterdiği mmtak a1arda da yeni uzvi inşalar yapmak kudretini haiz 
kimyevi maddelerle hüceyreleri ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatının bütün azamet ve şevketiyle 

yaşaması için bu milyarlarla muhafız ve imarcı ordu sunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip 
çoğaltması lazımdır. İşte bunun için - --

§ Dr. Bôsit Ürek --- Cebeci Merkez Hastanesi 

: iç Hastalıkları mütehassısı 
--
--= Her rün hastalarını Yenişehir 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· 
: manında saat 15 ten sonra kabul 

eder. Tel: 1694 

':i 1111111111111111111111111111111111111 ı ,. 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 5299 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6114 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basmıevi: ANKARA 

FOS SOL 
Kan, kuvet, İştiha şurubunu tavsiye ederiz 

FOSF ARSOL: Tababetin esasını teşkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en 
mühim ilaçların gayet fenni bir surette birleştirilme sinden yapılmış emsalsiz bir hayat c'ksiridir. Bir şişe 
sizlere hayatın bütün zevk ve neşeltrini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsizlik, yeis, düşünce, 
korkaklık tembellik göstermiyecektir. 

FOSFARSOL'u diğer mukavvi iHiçlardan ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha 
temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette kanı taze ley ip çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve 
sinirleri sağlamlaştırır, uykusuzluğu, fena düşüncel eri, yorgunluğu giderir, muannit inkibazları geçirir. 
Vüvüde daima gençlik ve dinçlik verir. Zeka ve hafızayı parlatır. İnsan makinesine tazım olan bütün 
kalöri ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her teşebbüsünde muvaffakiyete 
kavuşturur. 

FOSFARSOL; güneş gibidir, girdiği eve neşe güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 5444 
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5 Kalem erzak ahnacak 
Bayramiç Askeri Satm Alma Komisyonu Ba~kanlığından : 

Erzakın cinsi Alınacak erzakın Tutarı Teminatı muvakkatesi 
• 

İhalenin şekli 
Mikdarı kilo Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati Şekli 

Sığır eti 
Koyun eti 
Keçi eti 

113000 30510 00 2289 00 22. 8. 938 Pazartesi 15 Kapalı zarf 
113000 35030 00 2628 00 
113000 25990 00 1950 00 

Ekmeklik birinci nevi 

" .. 
" H 

15 
15 

.. .. 
has un 590000 76700 00 5755 00 24. 8. 938 Çarşamba 15 .. 
Sadeyağı 24000 24000 00 1800 00 26. 8. 938 Cuma 15 ,. 

ı - Bayramiç'te bulunan kıtaların yiyecekleri (5) kalem erzaklar hizalarmdaki günlemeç ve saatlerde Bayra• 
miç'te askeri satın alma komisyonu salonunda eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları tam s~at 14 de komisyona makbuz mukabilinde teslim edilmiş bulnacaktır. 
3 - Hususi şartnameler de Bayramiç satın alma komisyonunda parasız görülebilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü maddesindeki yazılı vesaiklerle beraber komisyonda bulunmala• 

rı itan olunur. (4923/2808) 5186 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

Emil Yannigs tarafından oynanan 
GÜNEŞ BATARKEN 

Seanslar 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

1\yrıca 11 ve 1 de ucuz matineler 
Fiatlar: Balkon 20, Salon 15 
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BU GECE 
Büyük macera şaheseri 

TREN F AClASI 

Gündüz iki film birden 
1 - Kumarbazlar gemisi 
2 - Ölüm Gölgesi 

Seanslar: 2.30 - S.30 Gece 21 de 
Ayrıca: 11 ve 1 de ucuz matine 

Fiatlar: Balkon 20, Salon 15 

Bu gece 21 de Açık Hava Sinemasında 
ALİ BABA HİNDİST AN'DA 

Türkçe sözlü 


