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ADiMi% ANCIMIZDIR. 

Bugün saat 3te1podromda Atatürk 
koşuları yapılacaktır. Gerek yarış
lara, gerek dün yapılan Gençler Bir
liği - Ankara Gücü maçına aid 
tafsilat 7. nci sayfamızdadır. Gala· 
tasaray'rn yunan muhtelitiyle yap
tığı maç 3 - J beraber neticelenmiş· 
tir. Bunun tafsilatı da 9. uncudadır. 

Hatay Türkleri'nin ve seçim bürolarındaki Türk mümessillerinin protestosu 

Hatay Türkleri, seçim kayıdlarını ve 
muamelelerini hükümsüz addediyor! 

, 
' 

Antakya'cla kayıcl muameleıi henüz kapanmadan evel, •eçİln claireıinin önü 

TopTak 
mahsulleri 
i:ifiai 

Kemal. ONAL 
- İ&parta mebusu -

Tilrk ziraatinin hacim ve kıymet 
bakmıından en büyük istihsal mad • 
desi buğdaydır [*] C. H. Partisi 
programı, buğdayı fiyat yoluyla ko
ruyacak hususi kayıdları içine al
mıştır. lyi, bol ve ucuz buğday ye
tiıtirme şartlarını da bütün toprak 
mahsulleri için tatbik olunacak ge
ni§ tedbirlerin çerçevesi içine koy -
muıtur. Yüce Şef program • nutkun
da "milli ekonominin temeli" olarak 
vasıflandırdıkları ziraate aid direk -
tifleri arasına şu cümleyi ilave et
mi§lerdi: 

''BGJta bufclay olmak üzere, 
bütün gıda ihtiyaçlarımızla en
tlüıtrüniz:in dayandığı türlü ip
tidai matlcleleri temin ve harici 
ticaretimizin eıaıını tetkil eden 
çefidli mahnıllerimizin ayrı ayrı 
her birinde, mikdarını arttır
mak, kaliteıini yükıeltmek, İl
tih.al ma.raflarını az.altmak, 
ha.talık ve clüımanlariyle uğ
rC1fmak için gereken te_knik . ~e 
kanuni her tedbir, vakıt geçıril
meden alınmalıdır." 
Sayın başbakan da hükümet pro-

gramında: 

"T o p r a k mahmllerimizin 
mikclar ve kıy.meli itibariyle ba-
1ıncla gelen buğtlayın fiyatını 
cleğerintlen Clfaiı dütürmemek 
ve hem çiltçiyi, hem müıtehliki 
clütünerek korumak için alınan 
tetlbirleri itlame etmek ve ge
niıletmek" 
icararını bildirmişlerdi. 

Hükümet bu esaslara göre buğday 
sistemimize yeni bir hüviyet veren 
''toprak mahsulleri ofisi layihası" nı 
geçen mayısın başında Büyük Millet 
Meclisine vermişti. Meclis encümen
lerinde müzakeresi bitirilmiş olan bu 
layiha umumi heyetin tedkikine ar
zolunmuştur. 

Bu kanunla bir ofis kurulmakta· ve 
ona mahsullerimiz arasında 'u iki 
mevzu verilmektedir: Buğday, af· 
yon. Diğer hububat cinsleri • hükü· 
met lüzum gördükçe • bu mevzular 
arasına girecektir. 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

111 Devlet istatistiklerine göre 1936 yılın· 
da 7,898,747 hektar tutan ziraat sahası
nın 3.578.458 hektarı buğdaya hasredil
mi$tir. 6.982.494 tonluk hububat istih· 
aalinin de 3.769.312 tonu buidaydır. 

Matbuat .kanununun bazı 
mühim maddeleri değişiyor 

Dün encümende yeni kanun hak
kında izahat veren Dahiliye ve

kili ve Parti genel ıekreteri 
B. Şükrü Kaya 

Spor teşkilatı kanunu hak
kında diin muhtelit encü -
mende B. Şükrü Kaya iza
hat vermiştir. Bu husustaki 
tafsilat 3. üncü sayfadadır. 

&.tıO 2 2 2 .... , SCU7tLtt:ll.lJ7 &a? sır 

Hava gazı 
fiyatları 

ucuzluyor 

Hükümetin matbuat kan un bazı 
sarJd .. ı • ..,; .. ; ~-s;s•"'-• .-re h&%rt·· 

ladığı proje dün sabah toplanan adliye 
ve dahiliye encümenlerinin muhtelit 
içtimaında görüşülmüştür. Toplantıda 
hazır bulunan Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, tadil
ler hakkında izahat vermiştir. Muhte
lit encümen, maddeler üzerinde bazı 
değişikliki-:rle projeyi kabul etmiştir. 

Proje gazete sahihlerinin göstere • 
cekleri kefaletler, mesuliyetler, hak -
lar, neşir davaları için yeni hükümler 
koymaktadır. Okurlarımız, projenin 
tam bir metnini ikinci sayfamızda bula
caklardır. 
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Af kanunu 
yarın 

konuşuluyor 

Kanunun esasları 
Cumhuriyetin on Hfİnci yıl. 

dönümü dolayuiyle hükümetçe 
hıuıırlanarak Komutaya tak· 
dim edilmİf olan al kanunu pro
jesinin, Kamutay',1n yarınki top
lantıaında mü~kere edileceii 
haber alınmıftır. 

Adliye Encümeni'nin tadilin
den geçen metne göre, üç ~
re mahkumların allı tekli/ e
dilmektedir. 

Yü.ı: ellilikler; 
Heyeti mahıuıa kararlariyle 

mahkum olanlar; 
latiklcil Mahkemeleri mah • 

kıimlan; 
Adliye Encümeni, projeye 

ilave ettiii bir lıayıdla, bu mala
kumların idari bakımlardan 
kaybetmİf oldukları hakların İ· 
tuleaine ceva" vermemektedir. 
Bu arada yü:ıı elliliklere, tabii· 
yet .,. 11atandaflık haklarından 

Nafıa Vekileti'nin te§Cbbüaü üzerine malınan olarak, yarıl dıfında 
şehrimiz havagazı fiyatları 1 temmuz geçirdikleri müddet :ıuırlındaki 
1938 den itibaren bir mikdar ucuzhya-

1 

memna olcluklan haklar iade e-
caktır. dilmemelııtedir. MHelci bu ara-

Metre kübü 12,5 kuruı olan tarife- ela, devlet hi:.metinde ila et-
lerde havagazı bir buçuk kuruı noksa- mekte olduklan va.zileleri, 
nile 11 kuruşa, 11 kurut olan tarifeler- mükteaeb bir hak olarak, iddia 
de ise bir kuruş noksaniyle on kuruıa edemiyecelıılerdir. 
inmektedir Elektrikten sonra havaga- Yukarula.ki üç tip mahkıimi-
zı tarifelerinde de yapılan bu tenzilatı! yet dlfında kalanlara, al hü-
Ankara halkı hiç şüphesiz büyük mem- kümleri tepnil eclilmemekteclir. 
nunlukla karşılıyacaktır. \..,,1111 , 111111111111111111,,111111 ,

11111111111111
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CONKO T esçil işleri emniyet ve 
sükün içinde yapılmadı 

Antakya, 24 a.a. - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi
rıyor: 

Hatay Halkevi baıkanı ve seçim bürolarındaki türk cemaati 
mümessiJleri tarafından Berut'ta fevkalade komiserliğe, Antak
ya' da seçim komisyonu reisliğine, Cenevre' de Milletler Cemiyeti 
genel sekreterliğine, Orgeneral Asım Gündüz'e kolonel Kole'ye 
ve Antakya' da Türkiye baş kon•olosluğuna &4•iıdaki prote&to
lar türkçe ve fransızca olarak verilmit ve gönderilmiıtir: 

"Manda idaresi bir kaç gUn evetine 
a:ıu:rc aJl:lNS S 6 #t1ROlbO'& O L12._.. I kadar türklere her türlü mezalimi re· 

il ~"' ~ tte Hata1/a ·· _ va gördüğü, ölülerimiz yaralılarımız 
usu~ı ~ure ~ gon d .... 1 1 · · e adedi sayılamı-·- · . h b" • . S { ve ovu en erımız v 

derdıgımız mu a ırınıız a - yan tehdit görenlerimiz ve mucrım· 
f et Giiro)'un, mahud komis- lerin hele bir ceza görmek §Öyle dur
yonun umumi katibi Anker' - sun tevkif bile edilmeyi§leri bu ha 

ı .. - ··ıAk t dokuzun- kikati açık göstermektedir. 
e } aptıgı mu a a Miralay Kolc'nin işleri biraz yolu· 

cu sayfamızdadır. na koymak için çalışrnağa başlaması 
P ~ (Sonu 9. uncu sayfada) 

Hatay Halkevi bafkanı 
. B. Abdülgani 
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ismi bitaraf olup daima tarafgir hareket 
eden Cenevre komiıyonu ôz:alarından 

bazıları 

Süveydiye köylerindeki tethişçi 

usbeciler karakola sevkediliyor ' 

Komisyonun 
hikmelivücudu 

kalmadı! .. 
Milletler Cemiyeti, komisyona 

vazifesine derhal nihayet 
vermesini tebliğ etti 

Cenevre. 25 a.a. -Anadolu Ajansı'nm huıuei 
muhabiri bildiriyor: Hatay' da ilk seçimler için ora
ya gönderilen Milletler Cemiyeti Komisyonu ile 
Türkiye Hükümeti arasında bundan bir müddet 
evel çıkan ihtilaf bilkuvve halleclilmİ§tİr. 

Bu baptaki müfkülatın doğrudan 
.doğruya müzakerelerde bulunarak do.
tane bir §Ckilde halli hususunda türk 
ve fransız hükümetleri arasında anlq
ma hasıl olması üzerine komisyonun 
hikmeti vücudu kalmamıştır. Bunun 
içindir ki' Milletler Cemiyetinin doğru
dan doğruya mümessili olan mezkur 
komisyonun genel sekreterine vazifesi
ne nihayet vermesi tebliğ edilmiştir. 

Bizzat komisyonun da derhal aynı su
retle hareket ederek mesaisini tatil ede-
ceği zannediliyor. 

Antakya, 24 a. a. - Anadolu Ajansı· 
nın hususi muhabiri bildiriyor : 

1 

Komisyon genel sekreteri Anker 
Cenevre'ye hareket etmiştir. 

Usbeciler jandarma 
karakoluna saldırdılar 

Antakya, A25 a.a. ~ ~na~?ıu ajan- 1 ll;;;llllllllllllllllllllllllllllll 
sının huısuaı muhabırı bıldırıyor: l 

~ir kaç suçlu Usbecinin tevkifi Ü· Enternasyonal hava 
zerıne Usbeci tahrikatçılar gene 200 --------------
kadar kadm ve çocuğu önlerine kata- k · 1 d 
rak mevkufları jandarmaların elle- ongresı top antısın a 
rindcn alınağa teıebbüa etmitlerdir. 

B. ~ükrü Ko~ak 
ikinci reis se~ildi 

Berlin, 25 a.a. - Berlin'de toplanan 
enternasyonal hava kongresi bugünkü 
intihabatında Romanya delegesi prens 
Bibeskouyu birinci reislikte bırakmış 
ve türk delegesi Şükrü Koçak'ı ikinci 
reisliğe seçmiştir. 

U•beciler' de bulunan ve toplanan. 
.Ucihlar 

İki jandarllU! taıta ba§larından yara· 
!anınca zabıta sililı istimaline mec
bur kalmış ve nümayiıçilerden bir 
kişi ölmüştür. Jandarmalar bu suret
le yollarına devam ederek mevkufları 
karakola aokmağa muvaffak olmu,. 
larsa da mütecavizler bu sefer de ka
rakola hücum ettiklerinden jandarma 
tekrar ateş etmeğe mecbur kalmı' ve 
Antakya'dan asker iıtemi,tir. Bu de
faki ateıte mütecavizlerden bir kişi 
daha ölmüı ve bir kadın yaralanmış
tır. Y etiıen asker mütecavizleri da
ğıtmağa ve aaayiıi tekrar teıise mu
vaffak olmuı ve mevkuflar bu suret· 
le Ankara'ya te"Vkeclilcbilmi1tir, 

Diğer namzedlerden İsveç on bir, 
1.ı.rjantin bir rey almış ve Türkiye kırk 
dört rey kazanmıttır. 
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Dl~ iCMAL 
.................................................... 
Mısır' da milli birlik hükümeli 
Mısır' dan verilen haberlere göre, ge· 

çen nisanda yapılıp da V cfd partisinin 
hezimeti ile neticelenen acçimden aon· 
ra iktıdara geçen Mahmud Paşa, istifa 
ederek hükümctini, milli birlik teklin
de yeniden kurmuıtur. Hatırlardadır 
ki &on aeç.im, bir taraftan Vcfd partisi, 
diğer taraftan hükümct v. üçüncü bir 
taraf olarak da Vefd'den aynlan Saad 
partisi arasında üç taraflı bir mücadele 
şeklini almııtı. Bu mücadelede Mmr'ın 
iç politikasına Zaclul zamanından beri 
hakim olan V cfd partisini yıkmak için 
hükümct partisiyle Ahmed Mahir'in 
Saad partiai mÜ§terek hareket etmiı· 
)erdi. Bu elbirliği muvaffakiyetli neti· 
ce verdi: Eski mecliste yüz yetmi§ me
busluk kuvveti olan Vefd, nisan seçi· 
minde ancak on iki mebus seçtirebildi
ği için politika sahnesinde bir kuvvet 
olmaktan çıktı. Vefd'i mailub eden iki 
partiden hükümet partisi yüz kadar, 
Ahmed Mahir partisi de seksen kadar 
mebus seçtirerek Vefd'in kuvetini ara
lannda paylaşmıılardı. 

Bundan sonra Mıaır'ın kartılaıtığı 
ehemiyetli mesele fU idi: Acaba hükü
met partisi ile Vefd'in yerine kaim o
lan Ahmed Mahir'in "Saad" partisi 
arasındaki münasebet ne olacaktı? Üç 
ihtimal vardı : 

J _ Yeni parti iktıdan ele almak is-
tiyebilirdi. 

2 - Muhalefette kalmayı tercih 
ederdi. 

3 - Hükümcte iştirak etmeğe razı 
olurdu. 

işte geçen nisandan beri, Mısır'ın iç 
politikası üzerinde asıb olarak duran 
büyük sual i§areti. Filhakika Mısır iç 
politikası da Saad partisi tarafından 
verilecek olan karara göre inkitaf ede
cekti. Birinci ve ikinci şık, Mııır'ın 
pnrti mücadelesi içine atılması demek
ti. Halbuki sükun ve istikrar içinde 
çalışmıya ihtiyaç olduğu liir sırada 
böyle bir mücadelenin başla~ası Mısır 
için felaket olabilirdi. Mısır, artık tam 
itiklôline kavuşmuş, lngiltere ile mü
nasebetlerine düzen vermiş, kapitülas
yonları ilga etmİ§, ve programlı çalış
ma devrine gimıiştir. 

Mahmud Paıa geçen gün meclise 
tevdi ettiği büdce ile bu çalışma prog
ramının esaılannı çİznU§ bulunuyor. 
Programın bir noktası Mısır'ın lau-Jı-
1.atrcr• nuik vaziyeti Wıh ebniye kafi
dir. Bu da silahlanma ir;ın litenilen 
tahsisat~~tua 'h'• :ı-•..... "
nuntakasında son birkaç sene içinde 
olup bitenler, Mım-'m müteyakkız 
davranmasını istilzam etmektedir. 
Memleketi an&r§İ içinde gösterecek po
litika mücadelesi, Mısır için bir felaket 
olmakla kalmaz, Akdeniz sulhu için de 
bir tehlike teıkil eder. Bunun içindir ki 
Mısır'ın dostları, geçen nisandan beri 
Saad partisinint kararını beklemekte 
idi. 

Bu karar nihayet anlaşılmııtır : Sa
ad partisinin hükümete iıtirakiyle Mı· 
ıır'da milli birlik hükÜmeti kunılmuı 
oluyor. Mahmud Paıa hükÜmeti bu ıe· 
kilde kurulduktan sonra M111r mecli
sinde artık muhalefet namına bir kuvet 
kalmadığı iddia edilebilir. Mısınn iç po
litikasında yeni bir sayfa açılmaktadır. 
Geçen nisana kadar memleketin iç 
politikasına hakim olan Vefd partisi, 
istiklru uğrunda lngiltere'ye karşı mü
cadele etrafında Mısır'ı toplamııtı. Bu 
mücadele ile beraber Vefd Partisinin 
de tarihe intikal ettiği sırada Mısır 
iç politikasının nasıl bir istikl\met ta
kib edeceği merak ve alaka ile ~o~lur
ken Mmr milli birlik bükümetinı kur
rnakta bu suallere cevab vermİ! oluyor. 
Mmrlılann siyasi olgunluğuna delalet 
eden bu hareket, Mısır hakkında kar
deşlikten başka bir duygu beılemiyen 
türkleri e~tte sevindirecektir. 

A. Ş. ESMER 

Japonların 

bombardımanı 
Tokyo, 25 a.a. - Asabi gazetesi, 

Iong - Kong'dan istihbar ediyor: 
Japon tayyareleri 23 haziran saat 

O da Tonkin hududunda 1 Kouan· 
ong vilayetinin garbinde kain Pai· 
obunf ve Toun - Hing şehirlerini 
ombardıman etmişlerdir. 

&ınton - llanlwv dcmiryolu 
bombcırdınıan edildi 

Kanton, 25 a.a. - 33 Japon tayyare· 
inden mürekkep bir filo, Kanton • 

kov demiryolunun cenup kısım
ını bombardıman etmiş ve büyük 

asarlar yapmıştır. Bu hat üzerinde 
ünakaUlt muvakkaten inkitaa uğra· 

-
Orta mektep mnaUimliği 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Orta 

ekteb muallimliği için açılan mlisa -
ka imtihanına girenlere aid imtihan 
rakı Ankaraya gönderildi: 

' 

ULUS 

Sivi 1 halkın bombardımanı devam ederse .. 
."' ........ .. 

Hükümetçiler taarruzun geldiği 
·yerlere misilleme ·yapacaklar ! 

ve Almanyiıdır 1 
• 

ltalya Yunanistan' da 

Bundan da maksadları B, Metaksas'ın 
Paria, 25 a.a. - ispanya büyük elçisi tarafından neşredilen bir 

tebliğ ezcümle diyor ki: 
ispanya' dan gelen haberlere göre, sivil halkın sistematik bir 

surette bombardımanı karşısında, İspanyol milletinin · heyecan· ve 
nefreti o derecede yükselmittir ki, İspanyol cumhuriyeti hüküme
ti, muhakkak olarak, asiler emrindeki yabancı tayyare kuvvetle
rini·n devamlı bir surette yaptıkları katliamlara karşı mukabele 
etmeden bigane kalamıyacaktır. 

Paris'c ve 1 .. on<lra'ya 
verilen lıabcr Ronianya'da 

Demir muhal ızlar1n 
muhakemesi baıladı 

kazandığı 

büyük itimat 
Atina, 25 a. a. - Başvekil Metaksas 

ecnebi matbuat cerqiyetinin yeni ida· 
re heyeti azasını kabul etmiştir. Buka
bulde matbuat. müsteşarı Nikolodis de 
hazır bulunmuştur. 

İdare heyeti reisi Havas ajansının 
muhabiri B. Pronnaire başvekile hita -
ben söylediği nutukta demiştir ki : 

Birleşik Amerika 

Hadiselerin ceryanına 
kapllm~mak 

azminde! 
Vaşington, 25 a. a. - Cumhurreisi 

Ruzvelt, dün akşam söylediği bir nu
tukta badi~lerin cereyanına kapılma
mak hususundaki kati kararını söyle
mit ve son kongrenin mesaisini takdir
le yfi.dettikten sonra _şunları ilave et
miştir: • 

"- Maamafih birçok işler yapılma-
mıştır. Beklenmiyen hMiseler zuhur 
etmezse ikinciteşrinde intihab edilip 
gelecek ikincikanunda toplanması icab 
eden yeni kongreden evvel hiç bir top
lantı olmryacaktır." 

Curnhurreisi amele ve iş adamları gi· 
bi hükümetin de hatalar işlediğini ve bu 
hataların buhranlı vaziyeti husule ge
tirdiğini kabul etmiş, bundan dolayı bu 
üç unsur arasında istikbalde daha bü
yüle bir işbirliği yapılmasını istemiştir. 

B. Ruzvelt, nutkunun sonunda de
mokrat partisinin iptidai intihablann • 

da liberaller ve reaksiyona namzedler 

arasında rekabetler vuku buldukça mü 
dahale etmek niyetinde olduğunu söy • 
lemiştir. 

Dr. Stoyadinovi~ 
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1 TÜRKİYE BASINI 
i .......... _ .................... --... 

Hatay'da emniyeti 
temin işine gelince : 
CUMHURlYET'te, Yunus N 

Hatay'daki son hadiseleri söz geliıi 
derek, yeni rejim kunıluncıya 

Hatay' da en az Franaa'nmki kadar t 
ukerinin bulunması zaruretine iş 
etmekte ve makalesini şöyle biti 
tedir: 

"Mesele, Fransa'ya emniyet edi 
memck hududunu çoktan aşmııtır. 
tihablann icra kılınacağı ve yeni 
jimin kurulacağı müddet zarfında 
tayda tür:k kuvvetlerinin dahi bul 
ması bizim kendi huzur ve emniy 
miz iç.in elzem ve hatta ba§ka türl 
düıünüleıniyecck kadar zanıri ol 
tur. Hatay'a aid alfılcamızın Fran 
dan asla geri olnuyan ve biliıkis el 
ondan yüz kat, bin kat ileri bulu 
mahiyet ve chemiyeti bu işlere bi 
de yakından nezaret etmekliğimizi 
iyetle icab ettinncktedir. Mahalli 
müstakil Hatay rejimi kuruldu 
sonra bu bölgenin emniyet ve asayi 
Hatay kuvvetleri temin edecektir. 
neticenin tahakkukuna kadar bu v 
Türkiye ile Fransa'nm yakından 

mÜ§terck murakabesine terettüb 
yor. Hatay'da franıız askerleri v 
dır ve daha da olabilir. Yeni reji 
kundması neticesine kadar orada ve 
akal Fransanınki miktannda türk 
keri bulunmak lazımdır.İki devlet h 
nüniyctle mücehhez oldukça bu iş k 
laylıkla böyle yapılır ve yeni reji 
kurulmasını müteakib rnüıterek iş 

kuvetleri her iki tarafça geri alın 

Paris, 25 a.a. - İyi bir kay
naktan alınan malumat, cumhu
riyetçi İspanyol hükümetinin 
Londra ve Paris kabinelerine a
çık şehirlerin bombardımanına 
nihayet verilmediği takdirde mu
kabil misilde bulunmak ve hatta 
bombardımanlarrn hiç olmana 
bir kısmının mesuliyetini atfet
mekte olduğu memleketlerin şe
hirlerine kartı bu misillemeyi 

Bükreş, 25 a.a. - Bu sabah Divanı
harbde "Demir Muhafızlar,, rüesasrn· 
dan 200 kişinin muhakemesine baş

lanmıştır. Bunlardan yalnız 18 i hazır 
bulunuyordu. Çünkü Prens Kontakü
zen ile Kristesko kaçmış bulunuyor· 
lardı. Başlıca müttehim, "Her şey 

memleket için,, fırkasının şefi olan B. 
Klime'dir. 

"-Mümtaz şahsiyetinize olan hisle
rimiz yalnız hürmet değil aynı zaman
da yüksek ve samimi hayranlık hisleri
dir. Yeni devletin programı hakkında 

4 ağustos 1936 tarihinin ferdasında ge
ne burada bizlere yapmış olduğunuz be 
yanatı aramızdan bir çoktan bedbinlik
le karşılamrştı. Bu bedbinlik belki de 
muhikti. Çünkü biribiri ardından bir -
çok seneler gayı'i tabii siyasi hadiselere 
ve her türlü karısıklıklara şahit olmuş
tuk. Vaziyet o z;man o kadar nazik ve 
ümidsiz idi ki bir çoklarımız bu vaziye
te çare bulunmasını ve sükQnet ve ni • 
zam devresine avdeti imkansız görüyor 
duk. Fakat kısa bir müddet sonra ne bii 
yük değişiklikler oldu. Bu bedbinlik 
derhal ortadan kalktı. Ve az bir zaman 
içinde bütün sahalarda tahakkuk ettir
diğiniz kurucu ve sağlam eser karşı
sında samimi hayranlık hisleri o bed -
binliğin yerine geçti. Hayranlık hisle· 
rimiz, icraatınız ve umumiyetle bütün 
siyasetiniz sayesinde millete müttefi
kan telkin ctmeğe muvaffak olduğunuz 
itimada da racidir. Bu itimada her gün 
şahid oluyoruz.0 

yabancı • • 
ı~ın 

• Hatay yeni rcjimile ba.tbaJa ve 1k 

teımil etmek mecburiyetinde ka
lacağım bildirmiş olduğunu te
yid etmektedir. 

Fransa hükümeti, derhal Barselona 
hükümetine en kati şekilde ı ifade e
dilen ihtiyat nasihatları vermiştir. 

Bu gibi misillemeler, toptan bir mu
kabeleye sebebiyet vermek tehlike
sini arzedecek ve İspanyol cumhuri
yetinin maruz bulunduğu müşkilatı 
artıracaktır. Aynı zamanda bu misil
lemelerin beynelmilel vaziyetler üze
rinde tesirleri olacaktır. 

Londra'da da mümasil teşebbüsler
de bulunulmuş olduğu tahmin olun
maktadır. 

Londra, daki elçinin te§ebbüsii 
Londra, 25 a.a. - lspanya'nın Lon

dra sefiri B. dö Azcarate'nin dün 
Lord Halifaks ile yaptığı bir mUla
kat esnasında Barselon hilkümetinin 

açık şehirlerin bombardımanına niha
yet vermek maksadiyle derhal ve şid-, 
detle mukabele· bilmisil tedbirlerine 
müracaat niyetinde olduğunu tebliğ 

eylediği söylenmektedir. 
Times gazetesinin verdiği malUma

ta göre, bu mukabele bilmisiller Bur-

gos ve Salamanka'yı değil, fakat mü
tearrızların geldiği mıntakaları istih
daf edecektir. 

Roma, 25 a.a. - Bu haberleri bahis 
mevzı.:u eden Giornale d'İtalia diyor 
ki: 
Eğer bu ihtimal vukua gelirse, İtal

ya ve Almanya buna karşı derhal ve 
amansız bir tarzda mukabele edecek 
ve diplomatik notalar vasıtasiyle de
ğil fakat toplarla cevap verilecektir. 

Müttehimler, menedilmiş olan siya· 
si faaliyette bulunmak ve nizamı am
meyi ihlal etmek cürümlerinden dola
yı evelce Kodrano'yu mahkum etmiş 
olan hakimlere cevab vereceklerdir. 

Davada yalnız beş romen gazetecisi 
bulunacaktır. 

Çekosloyakya 

Milliyetler statüsüne 
dair müzakereler 

Prag, ~5 a. a. - Dün öğleden SOl'\l'a 
B. ~rofta ve Hodza, ayan ve mebusan 
meclisleri reisleri, hükümet koalisyo • 
nu, parti şefleri ve aynı partilerin par
lamento grupları şefleriyle saat 15 ten 
18.30 a kadar devam eden bir mülakat
ta bulunmuşlardır. 

B. Hodza, milliyetler statüsüna aid 
müzakereler hakkında arkadaşlarına 
malOmat vermiştir. Bu müzakereler ta
cil ve hükümet partilerini de bunlara 
teşrik etmek üzere koalisyon partileri
nin lier birine mensub ~yan ve mcbu -
san azasından ikişer kisiden mürekkeb 
bir parlamento komitesi teşkiline karar 
verilmiştir. 

Bu komite, kanun layihalannı ted
kik ederek milli mecliste bu hususta 
müzakere başladığı zaman mezkQr la
vihalann parlamentoca tedkikini ko
laylaştırmayCl çalışacaktır. 

Spor T eşki lôtı kanunu 

Dün, muhtelit encümende 8. Şükrü Kaya 

spor ve gençlik hayatımızda bir inkılôp 

olan esaslarını anlattı yapacak . . 
proıenın 

Hükümetin evelki gün Kamutay'a mektedirler. 
takdim edip Dahiliye Vekili ve Parti Muhtelit encümen, bugiln de top
Genel Sekreteri B. Şükril Kaya'nm, !anarak projenin ~ad'deleri üzerinde 
muhtelit bir encümende müzakeresi- tetkiklerine devam edecektir. Bu tet
ni teklif ve Umumi Heyet'in kabul et· kiklerin yarın da devam ederek, layi
miş olduğu spor teşkilatı kanunu hanın çarşamba günkil Kamutay top
projesi muhtelit encümeni, dün B. A· lantısına kadar umumi heyete arzı 
ziz Akyürek (Erzurum) un reisliğin- muhtemeldir. 
de toplanarak layiha üzerinde tetkik· 
lere başlamıştır. 

Dünkü toplantıda hazır bulunan B. 
Şükrü Kaya, spor ve gençlik hayatı
mızda büyük bir inkılab yapacak olan 
bu çok mühim projenin esaslarını izah 

etmiş, hükümetin spor işlerine ver· 
mek istediği müsbet ve verimli istika
meti belirterek bu proje sayesinde el
de edilecek neticeleri ve alınacak ted· 
birleri anlatmıştır. 

Ziraat tayinleri 
Gaziantep Ziraat direktöril B. Sil· 

reyya Soylu Afyon Ziraat direktörlü· 
ğüne, Ziraat bakanlığı neşriyat direk
törü B. Nihad Basri Somel Gaziantep 
ziraat direktörlüğüne, Ziraat bakanlı
ğı Neşriyat direktörlüğüne de B. Nus· 
ret Kemal Köymen tayin edilmifler· 
dir. 

Kiiltür tayin1cri 
Proje, bir spor genel direktörlüğü 

tesisi ve yeni organizasyon vaaıta

siyle sporun köylere k~dar yayılma
sını hedef tutmaktadır. Proje mem- Gazi liscai felsefe muallimi B. Ham
lekette gençlerin, ne 'ekilde spor ya- di Akverdi Kültür Bakanlığı orta ted
pacaklarını esaslı olarak nizam altı· risat ıube direktörlüğüne, orta tedri
na almaktadır. Spor kulübleri, tesbit sat ıube direktörü Bn. Tezer Taşkıran 
edilecek olan örnek nizamnamelere Ankara erkek li&eai felsefe muallimli· 
uyarak faaliyetlerini muhafaza et· l ğine tayin edilmişlerdir. 

Ba~velrfl Motalıreaa -rdJğf ceY8bta 
idare heyetini intihablarından dolayı 
tebrik etmiş, gerek kendi hakkında ge
rek yunan milletine dair söylediği söz
lerden <!olayı heyet reisine teşekkür et-
miş ve ezcümle demiştir ki: · 
"- Yunanistanda gördüğünüz işler

den dolayı çok memnunum. Yunanis • 
tanın vaziyetine dair harice tamamile 
objektif bitarafhk ve hüsnüniyetle ver
diğiniz haberlerden dolayı bütün cemi
yet azasına teşekkiirlerimi hilıHrmeni· 
zi sizden hassaten rica ederim." 

basında yazllanlar 
Belgrad, 25 a. a. -oGazeteler, Fran

sa, alman, İtalya, bulgar, romen, çekos
lovak ilh ... Matbua.tının Stoyadinoviç 
hükümetiı:ıin üçüncü yıldönümüne 
tahsis etmiş oldukları milteaddid mü
taleaları iktibas etmektedirler. 

Samuprava gazetesi, bu münase
betle yazmış olduğu başmakalede ec· 
nebi gazetelerin dahi Stoyadinoviç hü
kümetinin iktısadi ve harici siyaset sa
hasında tahakkuk ettirmiş olduğu mii
him terakkileri tanımakta ve bu terak
kilerin Stoyadinoviç bükümetine Av
rupa devletleri çamiuında mühim bir 
mevki temin etmi§ olduğunu kabul ve 
teslim etmekte olduğunu yazmaktadır. 

Diğer taraftan Samuprava gazetesi, 
B'. Stoyadino-.iç'in ekseriya ihlastan ari 
olan bir muhalefete karşı mücadele et
mek suretiyle yaprru§. olduğu icraat sa
yesinde yugoslav milletinin itimadma 
istihkak kesbetmiş ve bu itimadı hak
ir gii&termiş olduğunu ve y.ugoslav mil· 
Jetinin kendisinin iktıdar mevkine gel· 
mesini kahir bir eks~riyetle sel!mlamış 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Frankistlere karşı 

Musolini İngiliz menfaatlerini 
müdafaaya karar verdi 

İngiliz gemilerinin bombardıman edilmemesi 

için Franko'ya tavsiyelerde bulunmu_ş ! 
Londra, 25 a.a. - tspanya'daki İn

giliz gemilerinin bombardımanı mü • 
nasebetiylc Deyli Meyil gazetesinin 
Roma'dan alıp neşrettiği matumata 
göre, Mussolini, Frankist tayyarele
rin hücumlariyle tehdit cdilmig olan 
ingiliz menfaatlerini müdafaaya ka
rar vermiştir. Duçe, muhasamatta 
doğrudan doğruya menfaati olmıyan 
ingiliz ve sair tabaayı mutazarrır e· 
decek olan her türlü yeni hadiseler 
ikaından çekinmesini Franko'ya tav
siye etmişti:'. 

Söylendiğine göre Franko, ceva
ben İspanyol limanlarında emniyet 
mıntakaları teshini teklif etmiştir. 
Diğer taraftan Deyli Meyil gazete· 

sinin diplomatik muharririnin yazdı
ğına göre, resmi ingiliz daireleri İs· 
panya'ya gidecek ingiliz gemilerinin 
hava müdafaa toplariyle teslihi key-
fiyetini tetkik edeceklerdir. Çember
layn gelecek hafta Avam Kamarasın
da bu tarzda beyinatta bulunacaktır. 

Bütün gazeteler, Burgos'daki ingi
liz ajanı Robert Hudgson'un Londra'
ya davetine ve Burgos'tan hareketten 
evel Franko hükümeti nezdinde yapa
cağı yeni protestolara ehemmiyet at
fetmektedirler. 

lngiliz gemilerinin bom
bardımanl.arına klırıı 

Londra, 25 a.a. - Politik mahfille
rin düşüncesine göre Burgos son İn
giliz ~roteetoısu üzerine, lngili,: tile· 

car gemilerini bombardıman etmek· 
ten vaz geçecek Londra'nın istekle
rini yerine getirmek üzere İspanyol 
limanlarında bitaraf kontrola tabi 
em~iyet mıntakalan tesisi hakkında
ki proje itmam olunacaktır. 

Alikante bonıbardınwn edildi 

Alikante, 25 a.a. - Öğleye doğru, 
Jungers tayyarelerinden mürekkep 
bir kAç filo şehrin şark mıntakası ü
zerinc\e u~arak kırk kadar bomba at
mış ve 12 kişinin ölümüne ve elli ki· 
şinin yaralanmasına sebeb olmuştur. 

Hiikiimctçilerin tebliği 

Banelon, '25 a.a. - Müdafaa neı:a
reti şu tebliği neşretmiştir: 

Dün akşam geç vakit villa Hermosa 
mıntakasmda 3 tepeyi geri aldrk. 
Düşman bu tepeleri istirdat için bey
hude çalışmıştır. 

Puella dö Valverde mıntakasrnda 
Frankistlerin Valbona ve Onda'ya 
karıı yaptıkları bütün hücumları tar
dettik. 

Frankocul.arın tebliği 
Salamanka, 25 a.a. - Büyük umumi 

karargih tebliğ ediyor: 
Teruel cebhesi üzerinde Müela dö 

Sarior dağ silsilesine yakın bir mın
takada mühim mevı:iler ifgal ettik. 
Düımanın Onda mmtakaaındaki baş
lıca mukavemet hatlarını kırarak On
da ptosunu elimize geçirdik. 

• 

haline bırakılmıı olur. 
Bizce Hatay üzerinde tev.aJi 

toplanan hatalan taahih etmek 
müstacel olarak kabul ve ta'tbik edi 
cek yeni usuller bunlardan ibaret 
caktır. Yann lmrJmuza çıkacak vazi 
ti, Fransa'nın bu itin böylece gÜzell" 
le ve kolaylıkla hallini temin edebi 
Akıi ihtimalin türk - fransız müna 
betlerini gölgelendiren vahim yeni 
devre açacağını gizlemeğe yer yoktu 

BlÇILMIŞ KAFTAN 
TAN'da Ahmed Emin Yalman 

baıJıkla yazdığı makaJede diyor ki : 
" Bizim gibi zamanla yarı§ eder 

çalıımıya mecbur olan bir menlle 
devamlı bir zaruret kar§ısındadır. H 
enerji kaynağından azami verim al 
her kaynağı tam yerinde kullanmak. 

Hükümet, Vedat Nedim Törü 
rizm bürosu fefi yapmakla bu prensi 
tam ölçü ile tatbik etmiştir. Vedat N 
dim, içinden daima enerji, tevk, hey 
can taşan bir kaynaktır. Bu kaynak 
en çok verim alınabilecek saha da 
şüphe yok ki, turizm bürosu reiıliğid 
Turizm i§i, Vedat Nedim için adeta 
çilmit kaftandır. Zaten Matbuat Um 
Müdürü iken de asıl vazifesinden ziy 
de turizm bürosu reisliği yapmııtır. 

Turizm iti, ilk balatta zannedilebi 
leceğinden çok genİ§ bir sahadır. Me 
le, birkaç Avrupa dilinde renkli ve 
simli risaleler bastırarak ecnebil 
"Buyurun, bizi görmiye gelin. Bize 
viz getirin. Bizim çetitli iklimimiz v 
Canlı bir tarih müzesi halinde memle 
ketimiz var. Bakir, görülmemi§ güze 
tiklerimiz var." demekten ibaret deği 
dir. Turizm davası ecnebilere aid 
iktısadi meseleden evvel bize kendi 
ze aid bir içtimai meseledir.'' 

Muharrir, makalesine şöyle dev 
ediyor: 

"Böyle bir iti süratle bap.nnak içi 
fevkalade mahiyette saiklere ve ruru 
lere ihtiyaç var. işte turizm işi, bu yo 
da saiklere ve ten"bih edici amillerle d 
lu bir sahadır. Bizi gönniye gelecek 
nebilere, milli §eref ve haysiyetimiz 
layık bir tekilde görünmek gururu he 
türkte vardır. Turizm sahasına gİ 
girmez bu gurur harekete geçecekti 
Hayatrmızdaki bir çok fena izleri kal 
dırmıya, bir çok gerilikleri çarçabu 
tasfiye etmiye kendimizi adeta mahku 
ctmİ§ olacağız. 

lıte Vedat Nedim, turizm davasın 
bu genİ§likte görecek, bu kadar geni 
bir mücadeleyi hareket halinde bulun 
duracak, bütün alakalılarla müsbet bi 
iıbirliği kuracak ve neticede davayı ha 
§&racak bir adamdır.,, 

Mısır'da kabine 
yeniden kuruluyor 

Kahire, 25 a. a. - Başvekil Mehmed 
Mahmud Paşanın istifa ettiği bildiril
mektedir, Kıral, kendisine bir milli 
birlik hükümcti teşkili vazifesini tevdi 
etmiştir. 

Sovyet meclisi seçimi 
Moskova, 25 a. a. - Azerbaycan, 

Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, 
Türkistan, ve Nahçivan ve Karakalpak. 
ya muhtar cumhuriyetlerinde Sovyet 
meclisi &ecimleri dün başlamış ve akşa
ma kadar büyük bir sevinç ve heyecan 
içinde devam etmiştir. 

Rey puslalnrının ta.snüine gece ya
nsı başlanmıştu. 
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- Siz olrayun diye -
•erdim. Okudu. Fakat kafam bir 
türlü kavnyamıyor. Erünıbarbime: 

- Emir ne diyor. Hulaaaten an
latın, dedim. 

- Yeni ITUP lnunanclanlıfma 
Miralay Mustafa Kemal bey gel
mİf. Taarruz eaki emre göre icra 
edilecek ve vaziyetin inkitafına gö
re yeni emirler verilecektir diyor. 

- Hay Allah razı olsun aenclen 
dedim •e içimde büyük bir intirah 
duydum. Çünkü o ıece Takti, hepi
mizin o bitik vaziyetinde, sabaha ye 
tauruza bir saat kalmıt bir anda 
yeni bir takım kararlar alıp yeni it
lere Sirİf111°miz hakikaten ıayri 
mümkündü ye o dakika bu yeni ku
-.clanmı büyüklük ye ameliliti 
sözlerimizin önünde canlandı, bü -
tin madW. komutanlann kalbleri
Dİ teehir etti. 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Ekonomi bahisleri 

Sanayileşen Türkiye'de 
İşçilik meselesi 

Yasan : Dr. Orltan Conlıer 

26 - 6 - 1938 

Ankara: • 
Öğle Nqriyatı: 

12.30 KU'lflk plllt 
netri:ratı - 12.50 Plik: Tiirk muikiai n 
halk .. dalan - 13.15 Dahili •e baricl ha
berler. 

Akpm Nqriyatı: 
18.30 Karlflk pllk 

netriyatı - 18.50 Çocuklara maul (Masal 
dede) "'- 19.15 Türk muıikiıi ve halk ıarlu
lan (Salibaddin ve arkadaılan) - 20 Saat 
aJVJ ve arapç• nctriyat - 20.15 Türk mu
sikiıi ve halk tarkıları (Semahat ve arka
datları) - 21 Edebi konuıma (Behçet Ke
mal Çatlar) - 21.15 Studyo ulon orkestra
ıı: 1- Rafi: Cavatine - 2- Leon Je11el: Le
ben Heiıt Liben. 3- Tıchaikovaki: Roman
ze. 4- Moukovaky: Spaniıche danz. 5-
Monti: Czardaı. 6- RoHini: Wilhelm TelL 
- 22 Ajanı haberleri - 22.15 Yannki proı
ram ve lıtiklil marıı. 

latanbul : 

üğlc Nqriyatı: 
12.30 Pllkla türle 

muıikiıi - 12.50 Havadis - 13.05 Pllkla 
türk muıikiıi - 13.30 Muhtelif plik nctri· 
:ratı- 14 Son. 

Ak-m N,.•riyatı• 
r- -Y • 18.30 Plikla dana 

muıikiıi - 19.15 Nihal ve arkadaıları tara
fmdan turk muıikiıi ve halk .. rkdarı - 20 
Saat ayan: Grenviç ra'tthaneainden nak
len - Şehir bandoıu: B. Cemil idaresinde: 
1- Uvertur: Norma, V. Bellini. 2- Prelüt: 
S. Rıchmaninof. 3- Valı: .Mavi Tuna, J. 
Straun. 4- Opemıtrauu: Fantezi, G. Ver
di" 5- Laairene: Marc~ Ciro U rbini - 20.45 
Hava raPoru - 20.48 omer Rıza Doirul ta
rafmdan arabça söylev - 21 Kliaik türk 
muıikiıi: Nuri Halil ve ırkadaıları tara
fmdan: 1- Peırev. 2- Be1te: Düımeain 
miılı:in rönüller zülfü anber bulara, Zahar
yanın. 3- Şarkı : Yar açtı taze yare ıinei 
aetpareme, Medeni Aziz. 4- Şarkı: Bir rü· 
Şarkı: Firakınla zalim harap oldu can, 
zel rördüm bu &tin ben, Mızıkalı Lütfi. 5-
Şevkinin. 6- Şarkı: Gülıeni hüıniıne kimler 
varıyor: Rifat. 7- Şarkı: Ey mehlib ey ıül 
beden mahvoldu ciımim naleden, 1amail 
H~kkı, 8- Şarkı. Ey biltü nev eda olma tan 
mubtell, Dedenın. 9- Y. Semai: Ke .. nemi
ze doiınadı ol mabü ıebara, La' Edri. 10-
Su ıemaiıi - 21.45 Orkeıtra: 1- Mozart: 
Ho dô Firaro uvertür. 2- Kalman: Fedora 
valL 3- Linke: La pupe. 4- Rebikoff: Ro

.mana - 22.15 Ajanı haberleri - 22.30 Pllk-
la 10lolar, opera ve operet parçaları - U.50 
Son haberler ve erteıi sünün proıramı -
23 Son. 

Avnıpa: 

OPERA VE OPERETLER: 16.30 Flo
~i~ ... - 19.25 Oılo - 20 Bükreı - 20.30 

SENFONİ VE ORKESTRA KONSER
LERİ: 8.50 Frankfurt - 10 Stokholm -
10.30 Viyana - 10.45 Frankfurt- 11 Prac 
- 12.03 Vartova - 14 Berlin - 14.40 Hil
veraum, Roma -17.~5 Milano - H.55 Hil
veraum - 20.30 Parıı - 21.55 Beromiina
ter. 

ODA llUZ101: 11 Hamburı - 11.JO 
Llypsiı-17.45 Köni11ber1-1uo Vip
na - ıı Breala•. 

SOLO KONSERLERİ: 1.10 Danaiı -
1.30 Münib - 9.15 Kolonya - 9.30 Breala• 
- 10.30 K6nisa6erı - 10.45 Doyçlandz_. 
der - 11.20 Berlin ~ ~ Vj,,.... ıcu.4 
~. - uu~ nell0ll'l6ta - IO k'Vit 
- 21.30 Pariı - P.T.T. 

NBFB8Lt BAZLAR: 6 Hambarı ve bir 
cok alman iatuJ'Olllan - 9.30 Berominatet 
- 11 Sarbrük -12 Münib - 13 Stokbobd 
- 11 Franlrfart - lUO Brealav - 22.30 
Brealav - 23 Tuluz. 

ORG KONSERLER!: 1 I.ansiı - 1.30 
Kolon:ra - 9.30 Fraakfart - 11 Kolonya 
- 11.30 Donlandsender - 13.55 BerO" 
milnater - 14.JO larbrülı: - 16.40 Hilver
aam 1 17 Badapqte - 18.30 Brealav, lloa
te Seneri. 

Bu ana prenaiplere dayanıla • 
rak huırlanan ı, kanunu s ba • 
alran 1936 da Büyük Mili« lleclwi 
tarafmdan kabul edUmi9tir. 15 bazi• 
ran 1938 de iki aenelik tatbik müddeti
ni dolduran it kanunu Türkiye'd• 
cumhuriyet rejiminin aktif ine kaydo
lunacak en kıymetli eserlerden biri• 
dir. Filvaki itçi ile it veren aruındakl 
milnMebetler memleketimizde ilk de
fa olarak bu kanunla tanzim edilmi 
ve bu ıurette, türk cemiyetinde her· 
keai memnun edecek bir çalıflll& reji• 
mi de kurulmuf bulunmaktadır. 

[1] Şaraaım tekrar ka)'detmek iateria 
anlattıimu• ba vaziyet tı kanuna'n 
tatbikinden eveline aittir. 

(2) C.H.P. proıramı, madde: 5. 
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Tatlı suda banyo Askerlik şeması 
Kilab, gazele ve muharrir 

Evlerde veya apartımanlarda -
temizler kuruntusuyle - yapılan 
banyoları söylemek istemiyorum. 
Temizlik için banyonun bizim ala
turka wulde hamamla kıyas edile
miyeceğini, bir kaç ay oluyor, yaz
mı§tım. Bugün maksadım göllerde, 
derelerde ve büyiik yÜzme havuzla
rmdaki tatlı - daha doğrusu - tuz
suz sularda banyoları söylemek isti
yorum. 

Deniz banyoları gibi, tatlı suda 
banyolarm da kaideleri vardır. On
lardan istifade iç.in bu kaidelere ri
ayet lüzumludur. 

Banyoya büsbütün aç karnına de
ğil, hafif bir kahvaltıdan sonra gir
melidir. Bu suretle soğuğun tesiri 
daha iyi karıılanır. Banyoya girme
d~, hızlıca yürümek, kopnak gibi 
bir hareketle vücudu ısıtmak iyi o
lur. Vücut soğuk olduğu zaman giri
lirse soğuk su daha ıiddetle tesir e
der. Banyodan önce vücut terli ise 
teri sadece silmeli, kendi kendine 
kurumasına bırakmamalıdır. Ter 
kendi kendine kuruduğu va.kit vü
cut üıür . .. Suya birdenbire ve vücu
dun her tarafı birden ıslanacak su
rette gir:m~ lüzumunu elbette bilir
siniz. Yavaı yavaı girince soğuk au
yun tesiri rahatsızlık verir. 

talimleri ve Vatandaşın daim"J 
zinde kalması 

Tesadüf beni, dün, kitab bastırıp 
satan ve matbaa itletip mecmua çı
karan jki zatla kartıla§Urdı. 

Birinciai, - buna kitabcı diye
yim - fÖyle anlatıyordu: "Okur, 
ucuz kitab istiyor ve satın aldığı lci
tabı da en az on kitiye okutuyor. Ti
rajı iki bin olan kitabm, bu sebeble 
onbeı yirmi bin kiti tarafmdan o
kunduğunu kabul edebilirsiniz. Ne 

Deniz kenarı olan yerlerde, yakın
da dere veya göl bulunsa bile ,tatlı 
suda banyo biraz garip görünür. fa
kat deniz kenarından uzak bulunan 
yerlerde, içerisinde banyo yapılabi
lecek bir dere, göl veya yüzme havu
zu bulunursa, sağlık bakımından, 
büyük bir f ıraattır. Ondan istifade 
etmemek bir ihmal olur. 

Bu tatlı su banyolarına mani ola
bilecek haller de pek azdır: Nefes 
borularmda ve akciğerlerde had 
hastalıklar, bir de ilerlemiJ, muva
zenesi bozulmuı kalp hastalıkları. 

Bunlardan baıkalarına dere, göl 
ve büyük havuz bany,oları - biribi
rinin &kaine - iki türlü tesir yapabi
lir. Bu :kadar aykırı fark suyun 51• 

caklık derecesinden ve banyonun 
müddetinden gelir. Sekizle on ~§ 
derece arasında ve birden beı daki
kaya kadar sürecek banyo sinirleri 
tehyiç ed~r. SuyWı sıcaklığı on bet
ten yukarı yirmi befe kadar olunca, 
&kaine, sinirlere aakinlik verir. 
' Ancak, göl, dere, hatta yüzme ha

vuzları sularınm böyle on beıten y~
karı derecede olması pek az görül
düğünden ta.th suda banyo en çok 
sinirleri ve bütün vücudu kuvvetlen
dirmek için yapılır. Soğuk ıu banyo
la.rmm sağlık üzerine İyi tesirleri de 
hiç fÜphesizdir. Bu sıcak mevsimde 
iyi tesirlerinin birincisi teri azalt
maktır. Nefes aletleri soğuk su ban-

yoaundan sonra daha iyi itler, in
aan daha rahat hareket eder. lıtah 
artar. Fikirle ve bedenle çahımak 
kolaylaıır, uyku daha muntazam o
lur ve inMDı daha iyi dinlendirir. 

Soğuk su banyosunun müddeti, 
herkesin yaıına, dayanıklığına göre 
değiıir. Gençler çocuklardan ve yaf
lılardan, erkekler kadınlardan daha 
uzun zaman dayanırlar. Su çok so
ğuk olursa, tabii, daha az kalınabi
lir. Fakat burada en mühim nokta 
suyun akıntılı olup olmadığıdır. Ay
ni derecede su akıntılı olduğu vakit 
inaanı daha çabuk Ü§ÜtÜr. Onun için 
gölde veya yÜzme havuzunda dere
ye niabetle daha uzun zaman kal
mak mümkündür. Her nerede olursa 
olsun aoğuk au banyoıunun müddeti 
on be§ dakikadan uzun sürmemeli
dir. Hele su içinde ikinci defa titre
me gelmesi - deniz banyosunda ol
duğu gibi - tehlikeyi haber veren 
bir alamettir. 

Banyodan ~ra, deri Üzerindeki 
damarlar geniıler, deriye pembe bir 
renk gelir, nabız daha kuvvetli atar, 
damarlardaki tanaiyon azalır. lnaan 

kendisini daha kuvvetli bulur, bun
dan keyif duyar. Suyun derecesi ne 
kadar az ve akıntısı ne kadar çok i-
se bu keyif hali o kadar büyük olur. 

Banyodan çıkınca vücudu aertçe 
bir havlu ile ovuıtunnak, güneı ban
yosu yapmak, buna vakit olmazsa 
hı~lıca yiirümek veya kof!Tlak soğuk 
su banyosunun verdiği faydayı arttı-

M illi müdafaa tepilatımızın 

.veni bir nizamı parlamento• 
nun tasvibinden geçtiği 1927 ve 1928 
senelerinde Versay muahedesi Al
manyası, harbetmek için hiç bir 
maddi imkana malik değildi. Henüz 
malik olduğu talim görmüı ve pek 
kalabalık ihtiyatları harb gayesiyle 
istihdam edebilmek için, müttefik
ler arası kontrol komisyonlarının 

tahribini istedikleri harb levazımı
nı, ilk önce, tekrar vücuda getirme
ğe muhtaçtı. Tekrar ima~ta başlamak 
ihtimali, fabrikalar üzerindeki neza
retleri hasebiyle, eski hasımlarımı
zın silahlanma teşebbüslerine engel 
olmak iktiza eden murakabe komite
lerini prensip itibariyle, harekete 
getirmek lazım gelirdi. Bundan do
layıdır ki, ordumuz kıtalanndan 
ekseriyetinin ihtiyatlardan mürek
kep olmasını, tehlikesizce, kabul e
debilirdik. Ve filvaki, bu suretle de 
hareket ettik. Harbiye nazırı Bay 
Penleve, müstakbel seferberliğimi-· 

zin mekanizmasını parlamentoya i· 
zah ederken şöyle demişti: "Sefer
berlik çalışmalarımızı tedriç kaide
sine gore şu suretle düzelteceğiz: 
Eveıa, derhal mümteziç bir hale 
gelmeleri icab eden yirmi tümen, 
ve sonra, ayni sağlamlığı iktisab et
mek için önlerinde bir kaç haftala
rı bulunacak olan yirmi tümen da
ha; daha sonra yeni yirmi tümen daha. 
Ve işte böylece ateş hattına girebi
lecek kabiliyette kıtalar ... " Diyor
du. 

O n yıl geçti. Bugün Almanya. 
::.ulh zamanında, süratli ve 

gı"u seferberliği tamamiyle temin 
edilmiş olan 900.000 kişilik bir or
du teşkil etmiş bulunuyor. 

Vatandaşın daima zinde ka1ması i~Jn srk sık yiiriiyüşler 
yapması, sefer hal.inde iştirak edeceği askeri kıtalarda kendi
sinden beklenecek hizmete daima hazır olma ı lazımdır'. 

Yazan: 

General Baratiye 
Lö Tan'dan 

rüyüp geçmek çok güçtür. Ancak, 
kı5a konçlu fotin giymeğe alışmış o
lanlar için bunlar fazla:._ yürünün
ce ayakları incitmektedir. Tasav,.ıur 
edilen mükafat sistemi hakkında 
mütalea beyan edebilmek için henüz 
kafi vakıt geçmemişse de piyade
nin hafifletilmesi ile hareketliliği ' 
bakımından çok iyi neticeler alına
cağı şimdiden muhakkaktır. 

8 ununla beraber zanncdcrizki 

bazı Avrupa memleketlerin
de askerlik sonrası talimleriyle is
tihsal edilen faydalara nisbetle ted
birletimiz kafi değildir. İlk İsviçre- • 
yi ele alalım: Coğrafi vaziyeti ha
sebiyle ve tarafsızlığına rağmen 

emniyetini tevdi etmiş bulunduğu 
milislerini derhal kullanmağa mec
burdur. Bu memlekette askerlik 
hizmetine elverişli bütün vatanda,
lar, yirmi yaşından itibaren, silahı
na gor.c, 8b günden 102 güne kadar 
değişen bir müddet zarfında ''kura 
erleri mektebine" ahmnakta, ve son
ra, 28 yaşına kadar, her sene, 11 ila 
14 günlük bir "tekerrür" kursuna 
tabi tutulmaktadır. 32 yaşında Lan
dwer'e geçen milis gene böyle bir te
kerrür kursu geçirmektedir. 

A lmanyada ise, zamanı ve müd-. 
deti tamamen ordu kurnan

danlı ğına bırak;lmış olan ihtiyat er· 
lerin talim devreleri haricinde, aa-
kerlik aonraaı talimlerini, gayesi es
ki askerlerin harb kabiliyetini inki
şaf ettirerek idame etmek olan "Sol
datenbund" adındaki cemiyet temin 
etmektedir. 1 sonkanun 1921 tarl
hindenberi terhis edilmiş ve henüz 

askerlik hizmetine tabi bulunmUf o
lan bütün subay, yarsubay ve erler 
bu cemiyete mensubturlar. 

İhtiyat kadrosundan yüksek dere
celi bir generalin idaresinde bulu
nan bu teşekkülün, bir ihtiyat gene
ral emrinde ve her kolordu .bölgeain
de 'bir "Buncksgruppe"si vardır . 
Bundesgruppe'ler dahi, bir tümen 
bölgesine isabet eden yerlerde Be
zirkaverbendelcre inkisaın etmekte 
dir. Bunlar, her tümen bölgesinde 
ne kadar ellişer kitilik grup teşek
kül edebilirse o kadar Kamerad
schaften mevcuddur. Bu gruplar ay
ni mahalde ikamet eden ve ayni si
lahları kullanan kimselerden mü
rekkebtir. Ayda dört kere, her Ka
meradschaften'de mecburi davetler 
vuku bulur ve bunlarda da konfe
ranslar verilir, talim ve atışlar yapı
lır. Anlaşıldığı üzere her Kamerad
schaft, seferber hale konulabilecek 
olanların talim ve terbiyelerini ida
meye memur ocaklar olup bunlara 
menıub olanlar da, eeaaen, yalnız 

aynı alaya değil, hatti ayn; kıtaya 
tahaiı edilmi9lerdir. 

BütUn bu yazdıklarımızdan her 
millet kendine göre hüküm çıkara
bilir. 

okunuyor? derae.niz; iyi olan her teY: 
okunuyor. Fakat aanmayınız ki ki
tab satııı k.itab baaanı tatmin etmek-
tedir. 

lkinciai - buna da. tabi diyeyim -
fÖyle diyordu: "Okw-, beklediği ya
zıyı okwnak istiyor. Bundan fU mi.
nayı çıkarabilirsiniz: ilmi, bahse ko
yarsak onun bugün binbir bölümü 
olduğunu düıünmeliyiz. Herkes ih -
tıaa11ru çoğaltan, ve ihtıaa11na aid 
zihnindeki düğümleri çözen ya.zılan 
okumak arzusundadır. Sonra, ber 
&abaya aid hadiseler vardır. Fakat 
bunlardan çoğu okurlar için ya 
meçhul kalmaktadır, yahud kafi vu
zuhu haiz bulunmamaktadır. Okur
lar kalabalığı bunlar hakkında da 
tenvir edilmeyi bekliyor. Sağınıza, 

solunuza bakınız: Etraf fikir hare
ketleriyle doludur. Ziraatte, endüs
tride, ticarette, hekimlikte, asker
likte, bütün faaliyet şubelerinde, 

~gün türlü türlü yenilikler, ç~d 
çeıid deği~klikler, cins cins bulut
lar, küme küme yaratıılar oluyor. 
Cihan ve cihanda her millet, hatta 
her ferd yannı ket-fe çalıfıyor. O
kur, bunlar hakkında kitabda.n. der
giden, gazeteden haber istiyor. 0-
kuyanlarm pıikolojieini iyi bilen bir 
gazeteci - bun! dergici ve hatta mu
harrir de diyebilirsiniz - bugün 
Türkiye'de yetmif seksen bin okW' 
bulabilil'. Psikolog olmak yetmez, 
diyeceksiniz. Evet, aennaye, tetkilat, 
bilgi, icad fikri, ve her teY laznn
cf ır. Demek istiyorum ki, kabahati 
okuya.nlann a:zlıima deiil, daha çok 
keneli ekıiklerimize atfetmeliyiz. 

Böyle eoiuk au banyolarınm bü
yük bir iyiliği hem "fipnanlara, hem 
de ıi§manlamak 'İstiyen 2ayıflara 
r.,..ı.:ı. olır~u..cıdı.-. RU.birine zıt gibi 
görü-an.bu t..W. .M@ahsmız: 50-
iuk su banyoau yediğiniz yemekle -

rır. Soğuk au banyosundan sonra aı
__ ,_ 1..----1- ...--.'- L-•·----1. d .. ı. .. 1vi 

İşte böylelikle, kuvvetlerimi:ıin 
harb vazında derin değişiklikler 

yapmağa mecbur olduk: Setir kıta
larmın takviyesi; ani surette sefer
ber olan bir istihkim ordusu ihda
sı; ihtiyatlarımızın harb hattına 
girmelerini tacil edecek JiiahiY•tt• 
teaoırıer, lff, hepsi bunların insica-

Bıı kurslar, kelimenin tevazuuna 
rağmen, kıtaların muharebe hazırlı
ğiyle hakiki birer seferberliği olup 
talim devrelerini ve alay, liva ve 
tümen manevralarını ihtiva etmek
tedir. Bundhn liaşka, bUtUn milis
lerle Landwerliler, her sene .atış 

~U.llbllınifia. • .J.1.~ ,..ura,..,,. ka- Felakete 
uğrıyanlara 

yc;mrdım 

Şimdi, bütün,. bunları kartdaşb
rınc:a ıu ~celere vaıd olmamız la
zan gelir: Ucuz olmak tut:iyle kitab 
okuyucusu van:lır. Hatti bir kitabı 
birçok kiti okum&ktadır. Fakat sabt 
t.,kilitı bozuk olduiundan her ki
tah, okurunun Yaktinde eline geçe
memektedir. Ve kitab bastıranlar 
da dar bir tirajla iktifaya mecbur 
olma.kta.dıriar. Halbuki okurlarınm 
iatedikİerini bilen gazeteci, mecmu
acı ve muhamr ise gazete, mecmua 
ve kitabına geniş bir tevzi sa.hası 
bulabilir. Bütün bu mütalealardan 
80llra muharrir yetitmediii iddiası -
nı da bir efsane teli.kki etmek la· 
zandır. 

rin metabolizmaıını yoluna koydu
iundan neticede fİJ11l&nlar zayıf o
har, zayıflar da toplanır. 

ohn-. Serinlik, banyonun faydasmı 
kaybettirdikten baıka, zarar da ve-
rir. G. A. 

İsviçre'nin bitaraflığı için 
ve.rilen teminat 

Alman siyaseti başka taraflarda 
inkişaf imkônlarını veriyor mu? 

Paris, 25 a.a. - Matbuat, İsviçre'nin 
bitaraflığına riayet edecekleri hak
.kında Almanya ve İtalya tarafından 
yapılan beyanatı bahis mevzuu et
mektedir. 

Daillanı, Pöti. Jurnal gazetesinde 
şunları yazıyor: ~ .... 

"İsviçre, bitaraflıgının butun kom -
tulan tarafından rnüsbet .bir .'~kilde 
tanınmaması yüzünden 1svıçre nın her 
umandan daha nazik bir mevkide bu
lunduğunu ve büyük devletler yekdi
jerlerine saldırdıkları z~anda. bun
lar arasında ciddi bir manıa teşkıl et -
miyeceğini zannedenler Almanya ile 
İtalya tarafından yapılan bu beya.nat
tan sonra müsterih olabileceklerdır.,, 

Bauty, Figaro gazetesinde şöyle di-

yor: d' 
"İıviçre hHkümetinin yalnız ken 1-

&i için değil, fakat bütUn dUnya sulhu 
iç.in çalı9tığı takdir edilebilir.,, . 

Ayrıca Jur - Eko dö Pari gaz~tesı'. 
Almanya'nın Danzig'deki faalıyetı 
hakkında tunları yazmaktadır: 

"Programda resmen yalnız Dr. 
Goebbclı'in Danzig'i ziyareti tasrih e
dilmiş olmakla beraber, dün Hitler'in 
de bizzat Danzig'e gideceği şayiası do
latmakta idi. Hitler ve Göbbels, ne 
aöyl i yeceklerdir? 

bilhassa muharabenin daha uzun .za
man devam edeceğini kaydetmiştir. 

Ordr gazetesi, bundan başka Avua -
turya istikametinde askeri harekat vu
ku bulduğunu tasrih etmektedir. 

Bununla beraber timdilik mevzuu 
bahis olan gey, memlekette nizamın 
muhafazasından ibaret gibi görünü
yor. Çünkü Avusturya'da nazilerin 
mevkii gUnden güne müfküllepnek
tedir. 

Alman casus]an hakkında 
Bcrlinde protesto 

Vqington, 25 a. a. - B. Envinı, al
ının caıuıları hakkında protestoda bu
lunmak üzere Berlin'deki Amerika ae
firi B. Vilıon'a talimat verllmelini be
yan etmiş ve Berlin matbuatının haber 
verdiği gil:fi, B. Vilıon'un böyle bir te
şebbüste bulunduğundan haberdar ol
madığını ilave eylemiştir. 

Yugoslavyada bayındırlık 
• 1 • 
ış crı 

Belgrad, 25 a. a. - Maliye nazırı iki 
milyar dinarlık istikrazın birinci kısmı
nın temin edildiğini bildirmittir. Bu su
retle hükümet, yeni yoUar ve demiryol
ları inşası, bataklık arazinin ıslahı ve 
saire gibi hususlara birçok kararlar 
vermiştir. 

Bir yugo~lav mekteb gemİRİ 
Ncvyork'ta 

mını tesri maksadına matuftur. Bu 
tesri keyfiyeti iıe, gittikçe umumi
lefmekte olan "amudi" davetler, 
yani alayları, harb zamanın -
da teşekkül edecekleri tarzda bir a
raya toplayan davetler usulü, ve 
hususiyle ihtiyat kadroların talimi
ni durmadan inkişaf ettirmek kara
rı ııayesinde kolaylaıacak.ır. Filva
ki ve pek haklı olarak, bir kıtanın 
şefine itimadı onun başlıca kuvvet 
unsurudur. 

Fakat bu tertibler ne "kadar ma
kul olursa olsun,.ıayet askerlik hiz· 
metinden yeni terhis edilmiş erle
ri ihtiva etmıyorsa ihtiyat piyade 
kıtalarının bugünkü vasu olan ta
limaızlıge dernal çare bulunmadık
ça, iayoaıız kalnıağa mahkUnıduı. 
Ancak bir kaç ıene evel, ihtiyatlar· 
dan mürekkep bir tümenin davetin· 
dedir ki, munakale va.aıtalarının 

gıttıkçe ÇOialarak tehirlerde ve 
natta koylerde yaya yürümenın a. 
.ıalmıf ounaıına attedılebılecek o
ıan bu mdhim hati meydana çık· 
mıftır. Hatti, daha 1914 de, hudud 
munarebelerinden aonra çetin yü
rüyuıler yapma&a mecbur olmu9 o
lan ıntiyat tümenlerinin Marn mu
harebeleri e.naaında hemen hemen 
kendilerinden iıtifade edilmc.z bir 
hale geldikleri görülmü9tü. Fakat 
bu yurüyilıler bilhaaaa yıpratıcı o
lanlardı, ve, ihtiyat alayların heye
ti umumiyeıi yürüyü9e . mukavim 

. görlinmüt olduklarından bunların 
talim ve terbiyeleri huauai bir ali
kayı celbetmemiışti. 

İşte, bundan dolayı, yukarıda bah
settiğimiz davetler sırasında yapı
lan müşahadelerin ilk neticesi, o 
vakte kadar çantasının yükü altın
da hakikaten ezilmekte olan piya
denin hafifletilmeıi olmu9tur. Bu
giln, eıki ferdi yUk ikiye ayrıla
rak er tarafından normal olarak 
tquwı birinci kısmı "yukarı" adı 
verilen çantaya konulmaktadır. A-

.zami on kilo. atırlıiında olan bu 
çantada mermiler, lletler, bir ıün· 
lük ihtiyat yiyecek ve çadır bc.zi ta· 

ıınmaktadır. "AJ&f ı" adı verilen 
çanta lu erin ıerl kalan bütün le-

yak ve kıta talimleri tertib eden ce
miyetler tarafından idare olunan a
tış talimleri yaparlar. Vatandaşların 
devam etmeleri mecb4ri olan bu ce
miyetlerden l;>aşka, yazılmak ihti
yari olan diğer bir çok askeri cemi
yetler daha vardır ki talimleri. kon
feransları ve müsabakalariyle pek 
çok kimseleri ce.ıbederler. Bundan 
dolayı, İsviçre ordusunun fizik ba
kundan derhal seferber edilebilece
ğini iddia etmek kabil olduğu gibi 
bunu her yıl tahkik etmek de ko
laydır. 

İtalyada askerlik sonrası talimle-
ri, aakerlik öncesi talimleriyle de 
mükellef olan general Grazioli'nin 
yüksek idaresine bırakılmıştır. As
kerlik sonrası talimleri (ordula~dan 
çoğunda tatbik edilmekte olan ta
lim devreleri davetleri hesaba katıl-
makaızın) 32 yaıına kadar mecburi 
olan ve ekıeriya cumartesi günleri 
yapılan hafta toplantılarını ihtiva 
eder. Bunlar, "milli emniyet için gö
nüllü miliıi" tarafından, ve Miran
dola mektebinde bulunarak rolleri
ne göre itina ile hazırlanmıt olan 
ihtiyat kadrolarının yardımı ile ya- . 
pılan hakiki talim derıleridir. Se
bebliz olarak bu deralere gelmemek, 
birinci ıcferinde, 50 den 100 lirete 
kadar para ve tekerrürü halinde bir 
ıeneye kadar hapiı cezaaıru iıtil
.zam etmektedir. Erin derslere gel
memiı olmaai menaub olduğu mües
ıeae direktörünün veya patronunun 

kueurundan miltcvellid ise bu ceza
lara o çarpılmaktadır. Bunlara bakı
lınca ltalyada askerlik ıonraıı ta
limlerine verilen ehemiyetin dere
cesi takdir olunur. Zira bu talimler, 
devlete, hemen sefere hazır on iki 
sınıf ihtiyatı emri altında bulun
durmakta olduğu emniyetini ver
mektedir. 

Türkiye •Kı~ılay Cemiyeti 
Umumi Merke~irıden : 

Devlet Demiryolları Umum müdilrlüiii 
ve teıkilitı memur ve müatahdemleri tara
fından, vukua ıelen hareketi aradan yardı
ma muhtaı;; düıen vatandaılarımıza Cemı
yetimiıı: eliyle yardım yapılmak üzere, vez
nemize "9961,85" lira yatırılmııtır. 

Iatırap çeken yurddaılarımızm acılarını 
azaltmak için yapılan bu insani yardımdan 
dolayı ıerek Cemiyetimiz ve ıerek feliket
zedeler naınına Devlet Demiryolları Umum 
mildürlü&ii ve teıkilltı memur ve mUıtah
demlerine teıekkilrlerimbi takdim eyl~riz. 

Yer 11r1ınt111ndan fellkete uirayan V1l
tandaılarımııı:a yardım yapılmak üzere ap
iiıda iıim ve adresleri yazılı zevat ve mli
e11e11t tarafından .hiıı:alannda yazılı para
lar veznemize yatırılmııtır. Bu hayırsever 
zevata ve miıeasesata ıerek Cemiyetimiz 
ve gerek feliketzedeler namına teıekkürlc
rimizi sunarız. 

Lira Kr. 

300 00 Niide Kııı:ılay merkezinden 
229 25 Tokat Kızılay merkezinden 
100 00 Çorum Kızılay merkezinden 

2320 87 Ereili ·Karadeniz Kızılay ıube-
ainden • 

3SO 00 Çanakkale Kızılay merkezinden' 
64 56 Keskin Kııılay ıubeainden 

170 00 Ilgaz Kızılay ıubesinden 
'468 91 Çeıme Kızılay ıube&inden 

733 60 Burdur Kızılay merkezinden 
1'4 37 Tire Kızılay ıube&inden 
25 68 Taıköprii Kızılay ıubeıinden 

165 00 Erefli - Konya kaymakamhiın
dan 

52 34 Adıyaman Kızılay ıubeainden 
550 00 Mudanya Kızılay ıubeainden 

2217 00 İzmir Kızılay merkezinden 
~ ~ Edremid Kmlay ıubeıinden 

8761 58 
~ .!_6 Evelki liıtelerdeıı 
291709 44 

_:!1111111111111111111111111111111111111111111111111•1111111111111111111111111111111.. -------------------------

196 Lira ile ~ -Köatence, Bükreı, Peıte, Prag, Viyana, Laypıik Ddres- : 
den, Berlin, ~otıd~, M~ih, T riyeste, Venediic, 

1

Milino, : 
Roma, Napolı, Kaprı, Bnndizi, Atina tehirlerinde tam : 
otuz iki sün ıezip eilenecekıiniz. 5 

Hareket 23.temmuz. :S -

Bu mütahedıel..den iatikbale aid 
hükümler çıkaramaz mıyu? Bugün. 
muhamrlik, gazetecilik, matbaacı
lık henüz istihale halindedir. Fakat 
ümidlerle dolu bir iıtihale ... Yazan
lar çoğalmakta, basanlar çoialmak
ta, okuyanlar çoğalmaktadır. Ya
zanlar ne yazacaklarmı, baaanler 
ne baıa~aldarmı okuyanların arzu -
su ile telif zaruretini hiaaetmiye 
baflamıılardır. Tevzi tefokilatınm 
noksanlan daha tiddetle hiaııedil
mektedir. Ekonominin arz. ve taleb 
kaidesini hatırlıyarak bu nokaanla -
rm da nihayet giderileceğini tabii 
buluruz. Muharrir, istikbalinden ar
tık ürkmemek laznndır. - N. Ba}'d.r 

Sovyet - Man~uko 

sınırında hadise 1 
Amur nehri üzerinde 

bazı ~eleciler yakalandı 

Moakova, 25 a. L - Blagovesçensk
den bildirildiğine göre, 8 haziranda 
Sovyet hudud muhafızları Scrguevka 
köyü civannda Amur nehri üzerinde 
Sovyet aahiline yakm bir yerde içinde 
29 koreli ve çinli bulunan bir Mançuko 
dubaamı tevkif etmiflerdir. Almanya ile Polonya arasında mu

harebe tehlikesi daha altı sene için 
mevcud değildir. İki taraftaki azlıklar 
meselesi de dostça halledilecektir. Bu 
itibarla Hitler veya Göbbels'in söyli
yecekleri nutuklarda her halde Al
manya ve Polonya münasebetleri ba
his mevzuu edilecek değildir. Fakat 
bu nutukların iradı için Danzig'in 
intihabı keyfiyeti vaziyetin icabile 
tefsir olunamaz:,, Belgrad, 25 a. a. - Nevyork'tan bil

dirildiğine göre yugoslav bahriyesine 
mensub mekteb gemisi Jadran, Nev
york limanına vc!rnuştır. 

vumunı ihtiva etmektedir~ Bu "a

J&iı çanta" motörlil kıtalarda kam
yonlarla ve difer kıtalarda ile a· 

rabalarla taşınmaktadır. Bundan 
baJka, yüksek kumanda heyetimiz, 
münasib mükif atlar vererek, uzun 
konçlu fotin giyilmesini temine ça
lıtmaktadır. Bunauz tarlalardan yü-

- ~uapoıt, vizeler, otel, yemek vapur, tren, ıezme Ye S 
eıya nakilleri dahifdir. ' . S 

Du.bı tevkif edilir'lken bu 29 kitinin 
8 i Sovyct aahiline çıknut bulunuyor
du. Uzerlerlnde japon ailihlan, fotoğ
raf makineai ve diğer bir çok levazım 
bulunmuıtur. Mevkuflar Sovyet top
raklanna çetecilik yapmak için g&ndc
rildiklerini ve Japon altun madenleri 
direktörllnUn ayru m&betla mU.Cllilı 
çeteler tefkil ettiğini itiraf etmlflerdir. 

Ordr gazetesinin Berlin hususi mu
habiri ıunları yazıyor : : 

"General von Rayhenav, h~rb aka· 
demiıi zabitlerine, İspanya muharebe
ıinden alınacak dersler hakkında mü
him bir konferana vermittir. General, 

Jadran, Nevyork'ta ikamet eden 
f)0.000 den fazla yugoslavyah tarafın • 
dan selanuanmıgtır. 

--- Müracaat Natta İstanbul Galatasaray. :S 
: Ve fazla malUnıat almak ineyen pazar ve pazartMİ aa- S 
: at 13-15 arası Ankarada Belvi otelinde Natta namına Seid :S 
:E Çelebi'ye müracaat. 4041 S - -"ll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Bu haber halk arumda derin bir in
fial uyandırmııtu. Bu hidiacnin de 
Sovyet- Mançuko hududu il.zerinde di
ler yapılan tahrikitlar gizi bu mmtaka
da vaziyeti gergin kılmak iıtiyen Ja
pon ukert mahafilinin eseri olduğu 
.zannedilmektedir. 



-&-

• 

lzmirde göçmen işleri 
• • Göçmenlere 612 evın 

anahtarı daha verildi 
319 ev ihale edildi 900 ev daha yapılacak 

lzmir, (Hususi) - Vilayetimize yerlettirilen göçmen kardetler 
2\rtık ev, toprak, alet ve hayvana sahih olmutlar, tamamiyle müs
tahsil bir hale gelmişlerdir, son partide yaptınlan 612 göçmen evi
nin intaıı bitmiş ve göçmenlere evleri·nin anahtarları teslim edil
miştir. 

Sıhat ve İçtimai muavenet Veka
leti göçmenlere çift hayvanı ve zi -
raat aleti alınmak üzere 72 bin lira 
.göndermişti. Bu paranın 60 b1n lira
aiyle göçmenlerin bu ihtiyacı da te
min edilmiştir. Artan 12 bin lira Ve
kalete iade edilmiştir. Bu ay sonun -
da 319 ev daha müteahhide ihale edi
lecektir. 

Yeniden vilayetimiz dahilinde 900 
göçmen evi yaptırılacaktır. İskan mü 
dürü bu iş için temaslarda bulunmak 
üzere Ankera'ya gitmiştir. 

Yeni yaptırılan 612 göçmen evi 
mıntakalara şöyle taksim edilmiştir : 

40 ev Çandarlı'da, 11 ev Kemalpa
şa'da, 10 ev Çeşme'de, 37 ev Foça'da, 
62 ev Taşkesiği köyünde, 36 ev Ha
vuzbaşı köyünde, 54 ev Şehitler'de, 
171 ev Torbalının Kayas köyünde, 
100 ev Ahmetli köyünde, 91 ev de Me
nemen'dedir. 

Yapılan ve yaptırılacak olan yeni 
göçmen evleri ve kurulan göçmen 
köyleri, çalışkan Ege muhitinde ye
ni bir varlık doğuracaktır. Feyizli 
Ege toprakları üzerine dökülecek o· 
lan bu yeni ahnterleri, Ege'nin çeşid
li mahsullerini hem kalite, hem de 
adet itibariyle çoğaltacaktır. 

İt kanunu yıldönümü münasebetiyle 

İzmirde 35.000 işçi 
bir bayram yaptı 

lzmir ifçilerinden bir grup 

l.anir (Hususi) - lş kanununun 
tatbikinin yıldönümü münasebetiyle 
35 bin İzmir i§çisinin Cumhuriyet 
meydanında, Atatürk heykeli dibin
de yaptıkları bayram ve mitinğ çok 
canlı, çok parlak olmuş, ve türk iıçi
ai bugünkü cemiyet içinde taııdığı 
milliyetçi, inkılipçı ruhu ile büyük 
tezahürat yapmıştır. 

Miting günü, iıçilerden mürekkep 
bir bando muzika Mykelin önünde 
yer almıştı. Bütün beyaz prostelala
rmı giymiş işçi kızlar, çok zarif gi -
yinmiş işçi kadınlar mühim bir kala
balık tutuyorlardı. Cumhuriyet mey
danı, fevkalade günlere has bir şekil
de bayraklarla battan aşağı donatı)-

mıftı. k 1' ht ı·t N k .. ı· "k" · ~ Şefimizin hey e ıne mu e ı çe- utu •oy ıyen ı ı lfÇl 

lenkler konmuş, işçiler ve iş veren- - --- -----------
ler namına nutuklar söylenmiş, §iir-

~r okunmuş, vali de mu~abele .. ~- Devrek'le kOIU Ye güreıler 
miştir. Nutuklarda cumhurıyet hukü-
metinin itÇiye bahşettiği haklar ve 
faydalar tebarüz ettirilmiştir. 

.Mitingin sonlarında, Şefimize ve 
devlet ricaline birçok şükran ve sev
gi telgrafları çekilmiştir. 

Devrek, (Hususi) - Kasabamızda 
yapılacak Halkevi binasına yardım 
mak&adiyle 10 temmuz günü bir at 
koıusu ve pehlivan güreşi tertib e· 
dilmiştir. 

Mersinde 
~h11n 

ge~k11lar 
Mersin (Hususi) 

, - Mersinin genç 
kadın ve kızlarının 
çok münim bir ihti
yacını karşılayan 
ve her yıl memle
kete sanatkar kız -
lar yetiştiren Mer • 
sin halkevinin hi • 
mayesinde bulunan 
biçki yurdu bu yıl 
da 14 ı:nezun ver
migtir. Yurd, her 
yıl halkevi salon
larında, yetiştirdi -
ği gençlerin elle -
rinden çıkan nadi -
de işlerle bir sergi 
açmıştır. Yurdun 
bugün 34 talebesi 
vardır. Bu seneki 
mezunların bir rea
mini ıönderiyo -
ru.m. 

ULUS 

Bayburt'ta belediye parkı 

Parktan bir görünü§ 

-ı Bayburd (Hususi) - Belediye 

Memleketten manzaralar : 1 parkı kasabanın mühim ~ir ihtiyacı -
------------- nr karşılamaktadır. Şehı ın ortasında 

Erzin nasıl bir yerdir? 
Adana (Hususi muhabirimizden) 

- Amanos dağlarının sahil eteklerin
de, tarihi lsus harabeleri üzerinde ku
rulmuş 250 senelik bir tarihe malik 
olan tam teşkilatlı bir nahiyeden, Er
zin'den bahiedeceğim. 

Suyu, havası, ziraati, bakımından 

çok güzel ve zengin olan Erzin aynı 
zamanda imar cihetinden de varlıkla
ra sahihtir. 

Erzinin küçük büdceli belediyesi, 
nahiyeyi kısa bir zaman içinde bir ka
za merkezi .haline getirmiştir. 
Geniş yollar, zarif binalar bu şirin 

nahiyeyi gezenlere koca bir kasaba 
hissi vermektedir. 

Erzin zirai iıtihaalit bakımından da 
ehemiyetlidir. 

Nahiye topraklarında her yıl 10.000 
hektar arazi ekilmektedir. Pamuk ve 
hububat ziraatinden elde edilen gelir, 
nahiye<ie iyi bir refah temin etmekte
dir. 

Erzin portakalcılıkta yıldan yıla 

iyi bir inkişaf gÖ6teriyor. Cin.eler ıa
Wı edilmekte teksir itine çalıtılinak
tadır. 

Erzin köyleriyle birlikte ıekiz bin 
nüfuıa sahibtir. Nahiyedeki mevcud 
iki ilk okul nahiyenin kültür sevgisi 
kartıaında okuma ihtiyacını tataame.n 

karşılayacak kadroda değildir. Bu na· 
hiyede ilı:i ilk okul daha açılması pek 
yerinde olacaktır. 

Erzinin kaplıcaları da pek meşhur
dur. Bafla:- keyü civarındaki kaplıca
lara her yaz, Çukurovanın dört köşe
sinden akın vardır. Bu kaplıcaların su
ları romatizmaya bire bir gelmektedir. 

Erzinin toprak üstü zcngiklikleri 
kadar, toprak altı serveti de büyük bir 
ehemiyet tatıınaktadır. 
Yapılan ,.tüdler neticesi Erzin top-

çok çirkin bir manzara teşkil eden 
eski han yıktırılmış, bu şehrin man
zarası güzelleşmiştir. 

Havalar düzeldiği için her pazar 
köylere gezintiler tertib edilmekte
dir. Bu suretle şehirli ile köylü çok 
yakından temas etmekte ve kaynaf -
maktadır. 

Samsun' da temsiller 
Samsun, (Hususi) - Samsun hal

kevi göstı:rit ıubeıi tarafından oyna
nan "Gönül maaah" adlı eıeri bu 
hafta da "Vatan ve Vazife" adlı bü -
yük eıer takib etmi§tir. Piyeslerde 
sahnelerin zenginliği ve mizansen 
hususunda gösterilen incelik herke -
sin çok haklı olarak tal. dirini kazan
mıftır. Sahnedeki ışık oyunları da 
son tkenik üzere çok ustahkla yapıl
mıştı. 

Halkevi temsil kolu bu aydan iti
baren her pazartesi günü bir temsil 
vermek için çahtınaya başlamııtır. 
Bu kültürel çalışmalar çevrede çok 
iyi tesirler bırakmaktadır. 
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raklarında külliyetli mikdarda krom 
ve manganc.T madenleri olduğu anla-
91llftaktadır. H\iküınetiıni:s pek yakın
da hunları işletecektir. O zaman Erzin 
nahiyesi bir Erzin tehri olacaktır. 

Erzinin tarihi zenginliği de göz ö
nünde tutulursa, bu nahiyemizin ne 
~adar büyük ıervetlere malik olduğu 
anlatılır. 

hua harabelerinde eıki medeniyet

lere a id güze! eserler hala ayakta dur
maktadır. Şu hale göre Erzinin her 
bakımdan turistik ehemiyeti vardır. 

Nihad Tangüner 

J& - 6 - 1938 

Çocuk ilôvem i z d eki 

Evelki hafta bilmecesini 
çözüp hediye kazananlar 

Boyama kartı kazananlar: 
İıtanbul Beıiktaı Yeni mahalle 6 No .. da 

Baari Alev, Afyon Akmeacit mahallesı 7 
No. da Müberra Ünlü, Samsun Irmak m~
halleıi Kılıçdede sokak 86 numarada !smaıl 
Öksen, Hafik Cumhuriyet okulundan 6~ 
Süreyya Sayın, Ankara Sakarya mahallesı 
Armaian aokaiında Refik Beıbudak, Çar
fl.!Dba Merkez okulundan 82 Galip Atay, 
Zonruldak Meırutiyet mahallesi Banka so
kak 18 numarada Vatan Alpaslan, Elizığ 
4 üncü okuldan 204 Talat Taşkaya, Elizı& 
Zincirli Han civarında terzi Muhiddin va
ııtasiyle Bedrettin Kürkçü, Amasya inhi
aarlar mudürü oğlu Coıkun Abanoz, Anka
ra Kurıunlu cami yanında Güner Pekin, 
B';ırdur P.T.T. Müfettiti oilu Halid Oiuz, 
Dıyarbakır tapu dairesinde Niıameddin 
Çeri, Diyarbakır ağır ceza izaıı Şefik oğlu 
Talat Turhan, Ankara Devrim okulundan 
747 Meliha Özyakut, Ankara erkek lisesin
den 106~ Vehbi Erer, lstanbul Çapa Ah
met Vefık pap caddesi 23-4 numarada Re
fet Alptekin, Ankara İnönü okulundan 547 
Sacide Kalkan, İzmir Emirilem nahiyesi 
Emirilem okulundan 172 Muhiddin Çırak, 
Diyarbakır berber Raif yanında Ali Narin, 
Zonguldak ort~ okulundan 908 Coşkun Ka
nay, Adana ashye ceza başkatibi Receb Te
keı eliyle Naim Teöet. lzmir Aliaga mahal
lesi 84 5sokak 90 numarada Gülseven Özdi
rim, Ankara birinci orta okulundan 365 
Adni Günay, Diyarbakır İzzetpaşa caddesi 
Çubukçu sokak. 24 de Celil Güvene;, Çine 
Madran caddesı 3 numarada Fatma Gökbel, 
Erzincan Kurtulus okulund~ Sırrı Dinç
soy, Tekirdağ Bar~ors c~ddesı 55 numarada 
İhsan Uslu, Mersın vah konağında İlhami 
Nasuhioğlu, Tokad Ardalı ~okağında 27 
Cazip Ünlüsü, Ankara Altındag m~hallesin
de 978 İsmail Erkan, Ankara htıklil oku
lundan 117 Yaşar rınç, Sıvas varidat mü
dürü kızı l<'eriha Hekimoğlu! Ankara Ata
türk okulundan 361 Güzin Dınc;ok, Ankara 
Dumlupınar okulundan 90 Vedad Meral, 
İsparta tskender mahallesi Kemer~ltı ıo
lı:ak 25 de Emin Ören, İzmir . asansor 302 
inci sokak 6 da Cengiz Kalansı, P.c:>latlı toı_ı· 
c;u alayı levazım miıdürlüiünde yuzbaşı oıı
lu Eıref Tezcanlı Amasya orta okulundan 
245 Nermin GökçÜ!, Ankara kız lisesinden 
491 Mualli İşc;en, Malatya Sıvas caddesi 6 
da Neriman Yakın, Ankara birinci ortada~ 
611 Turban Doiruyel, Ankara Müdafaaı 
hukuk caddesinde 39 da Halide Şenocak, 
İncesu (Karahiaar) Keşlik köyü Nuri oğlu 
Aclh Ulucöl, Ankara Atatürk bulvarı Ce
ner apartımamnda Metin Yumel, Ankara 
Öıbeyler mahallesinde Yüksel Çetin, An
kara İltekin okulundan 391 Sıdıka Yeni
hançer, Ankara Dumlupınar okulundan 584 
Müfid Seylan, Ankara İnönü okulundan 258 
Aysel Kulak, İıparta Kemalpaşa mahallesi 
Alidede evi 13 numarada Erdoğan Aksoy, 
Ankara Türk Yenice mahallesinde Dölek 
sokağında 21 numarada Ayten Yamaner, 
Mersin Maarif otelinde Turan Koç, Çeşme 
İıkln idaresinde Enver Yoldaş, Ankara er
kek lisesinden 931 Edip Ha:ıineer, Şile bi
ırinci okuldan Tolca Ertan, Gerze Daimi 
encümeni bası Turan oilu Ertuirul Tu
ran, Ankara Ata-Urt. ı. •• ilk .ı...t_,,,.._ 4~&: 
Saffet Hazinear. Hamamönü Dumlupınar 
mahallesi OörUcUler sokak S numarada M e
tin Özcan, İsmetpafa mahallesi Beı;tepeler 
aokak No. 9 da İsmail Öktem 

. Kart lıa.zananlar : 
Sapancada öiretmen Muammer kardeıi 

Yapr Türköz, Ankara Mimarkemal oku
lundan 1006 Sevim Berkyar, Zonruldak Ha-
mamönünde bakkal Muıtafa eliyle Doğan 
Koç, Ankara krz liıeıinden 1011 Raife Tan-
doğaç, Maraş Parti Sekreteri oğlu Talit 
Bölüm, Zile İıtiklil okulundan 164 Nahid 
Soydan, Ankara Uluı okulundan 417 Malik 
Üstündai, Ankara Kılıçaslan mahallesinde 

Divin dede oilu, Karaisalı Orman kitibi 
İbrahim oğlu Ali Şişik, İzmir Karataı 
Tramvay caddesi 248 de Sami Karayaiız, 
Ankara birinci orta okulundan 472 İsmet 
Ünly, Eskişehir Kor muhasebecisi M. İnce 
Sulu oğlu Salahaddin İnce Sulu, Ankara bi
rinci ortadan 750 Hilmi Yücel, Eğirdir Ha
mam mahallesi 51 numarada Erdoğan Sor
guç, Mardin naha baı fen memuru oilu 
Nazım Tüzün, İzmir Basmahane Melez so
kak 2-2 de Münevver Özünlü, Elazığ dör
düncü okulundan 193 Mahmud Saraylı .An
kara Adakale ıokak 2-A da Sevim Kahra
man, İzmir Karataş orta okulundan 131 Za· 
fer Aka!, Trabzon sıhat müdürlüğünde A· 
11m Dili, Rize Hamamcı Rıza Berkan eliy
le Abdullah Berkan, Yozgad Şifa eczaha
nesinde Kemal Öz, İstanbul Sirkeci Seli
met otelinde Sedad Bezginer, İıtanbal 
Göztepe Kayıı daiı caddesi 125 numarada 
Hüseyin Levent. Doiu Bayazıdı tüccar •e 
Aktan oilu Oğuz Aktan, İzmir Karataş or
ta okulundan 1085 Halil Kesen, Samsun 
Cumhuriyet okulundan 330 Orhan Özay, 
Bursa Meydancık İncirli caddesi S de Os
man Ülkü, Ankara Mimarkemal okulundan 
1019 Nevin Kızıltepe, Zonguldak Azim ec
zahanesinde Hadi Ardatürk, Ankara Uluı 
okulundan 530 Sabahaddin Ener, Elizığ i
kinci ekomiser Halid Karabulut, Ankara 
Gazi lisesinden 534 Suad Akay, İstanbul 
Beyoğlu Tarlabaşı Kapanca sokak 5 de Hü
seyin Türktaş, Sıvas Tümen Komutanı oi
lu Cihad Wzcener, Ankara Hacıseyid ma
hallesi Gültekin sokak 30 da Nezihe Gücer, 
Elazığ İnhisarlar muhasebecisi oğlu Nihad 
Bor, Elazığ dördüncü okuldan 217 Ali Rıza 
Canalan, Ankara birinci orudan 1378 Nu
riye Yamaç, Ankara Özveren Ulus sokağın
da Aydın Eriman, İzmir Eşrefpaşa 644 ün
cü sokak 19 da Hasan Konuksever, İsparta 
Çelebiler mahallesi 51 numarada Besim 
Gürsel, Çine birinci okulundan 427 Güncör 
Gökçen, Ankara Gazi lisesinden 530 Meh
Öed Gencer, Çubuk ilk okulundan 40 Ömer 

ker, Utak Gazi okulundan 160 Kemal 
Tunca, Ankara kız lisesinden 605 Nezahat 
G.ürsoy, Ankara Gazi lisesinden 545 İbra
h~m Ormanlı Adana Ağamehmed mahalle
sı 59 da Tahir Deniz, Sıvas telgraf muha
bere memuru Receb Ersin eliyle Muzaffer 
.F;rsin, İzmir Karataı 336 ıncı sokak 32 de 
C?zdemir Baruh, Ankara Kırrız mahalle
sınd~ Mete Altui. İzmir Karataşta bakkal 
İsraıl Aavuz, Bolvadin Akı;eşme okulundan 
120 Osman Giılçe, Ankara birinci orudaıı 
263 Cemal Serin, Zonruldak Ziraat bankası 
muhasibi Şaban oilu Turhan Öz Ankara 
erkek lisesinden 675 Feridun İşe;i Ankara 
Mimarkemal okulundan 120 Ayten' Daicı 
Ankara Devrim okulundan 63 Şükran Küt~ 
hik, Ankara fİ$ek fabrikası hesab memuru 
Cemil oğlu İlhan Sözer, Tarsus manifatu
racılar arasında terzi Ömer oğlu Hızlı Du
ran, Ankara erkek lisesinden 846 Oiuz Er
kip, Ankara kız lisesinden Sabriye Koca 
Kayseri Kıcıkapı caddesi Akın terzihanC.: 
sinde Abdurrahim Varimli, Zonruldalt 
ıümrüiünde Hüsnü M. Murad kızı Sevim 
Murad, Ankara Kırgız mahallesi Görenek 
sokağında Türkan Girgkin, Balıkesir - Ye
niköy istasyonu şefi oğlu Vahid Adıyaman. 
Ankıır:ı .Suluh:ın u; -----~- "' - :-- o ...... , 
Finike C.lr.P. Sekreteri oğlu Feridun Sö-
zen, Denrek Yenilik berberi İbrahim Kea
kiç yanında Hayati Kesbiç, İstanbul Sul
tanahmed Akbıyık Kupacılar sokak 11 de 
Beyhan Köprülü, Silifke belediye reisi oi· 
lu Turgud Mencenli, Ankara Gazi lisesin
den 757 Ahmed Gökıal, Adana Ziraat mek
tebi muallim Tahir Dinçer eliyle Fikret 
Dinçer, Ankara Y eniıehir Selinik caddesi 
Başara apartımanında Benal Yavuzkul, 
Mersin Mahmudiye mahalesi 159 uncu so
kak 62 de Salihaddin Tuicu, Ödemit • Ki
raz nahiyesi ilk okulundan 20 Mustafa 
Niğde, Ankara Erkek lisesinden 846 Oiw: 

Erzurum'da gaz kursu 

Erkip, Avanos Başsekreteri oğlu Faik Ö
nal, Ankara ,Ulus basımevi karşısında 34 
numarada Nımet Ö.ı:tunçay Çorlu 3 üncü o
kul~an 44~ Sabih! Çetin, f stanbul Beyler
beyı Şemsı B. Sokak 14 de Kimi! Yağcı,, 
İstanbu! Kumkapı orta okulundan 738 Ra
c.~P -Çe_tınsoy, Malatya hastahanesi opera
t~ru oglu Fikret Sanaç, Ankara Dumlupınar 
o. ulundan 558 Türkin Taner, Anlı:ara ikin
~· ortadan 319 Maide Çelimli, Fevzipap 
ılk okulundan 10 7Bekir Ağca, Van orta o
kulundan 319 Necati Kaya Çelebi, Samsun 
ıümrük caddesinde ip tilccarı Mustafa Cev
her, Ankarada Galatasaray lisesi talebesin
den S40 Eyüp Tanmen, Adapazarı Kömür
paazrı Fabrika sokak 25 de Mahiye Gök
çen, Acva ilk okulundan 148 Güzide Güner, 
Adana ocak mahallesinde p3 de Ahmed AJ· 
tün, Ankara Kır.cız ~ahalles inde Ayşe Er
kut, Kutahya miıddeı umumisi kızı Münev
ver Artuk, Ankara Keçiören okulundan ı 
Selma Uyguc;, Ankara istiklal okulundan 6 
Nebahat .Ardı~ . .. Çubuk emekli önyüzbaıı 
kızı Limıa Kuçuktunca, Ankara İsmet İnÖ· 
nü okulu yanında Nihal Ersoy Ankara er
kek lisesinden Necdet Çorbacı ~ğlu Pertek 
htiklil mahallesinde talebe Mehm~d Sun
gur, Ankara Altında& mahallesinde Saba
haddin Ba.~ur, Ankara İltekin okulundan 122 
Nurten Gunçakın, Tuzla ilk okulundan 2SS 
İhsan Ahuker, Ankara birinci ortadan Nezi
he Tunçel, Samsun defterdarı oilu Tevfik 
Sungur, Ankara birinci ortadan 1359 Peri
han ~a~adağ, Kayseri istasyon müdürü ln
zı Fıkrıye Elberk, Zonguldak seyyar ta
hakkuk m~muru oğlu Cevdet Gönene;, An
kara Devrım okulundan 475 Gülseven Gö
k~r, Sıvaa Çayyurd mahallesi 99-A da Sa
C~~J ~~~lı , Ankara birinci ortadan 277 
lu Ne:at' Taç, Malatya sağlık müdürü oi-

• ~ "!/ 
... .... ' ...... 

Kayseri'de tiyatro ve sinema 

Kayseri, (Hususi) - Halkevi temsil kolu Devrim yolcuları piyesini tem
sil etmit, bu müsamereye gehrimiz otel ve hanlarında mieafir bulunan bütün 
köylüler de davet olunmuıtur. Halkevinde köylüye parasız olarak sinema 
da ıötterilmektcdiı', Köımih' Sergisi filmi hUyiik bir altıılla ıı~· 

>t'"'' 1>• >~ 

Kuruı devam edenler 
Erzurum, (Hususi) - Şehrimi-u 

açılan gaz kursu muhit için çok fay
dalı olmuştur. Kuraa devam edenler, 
çeşidli gaz hücumları~ kar~t korun
ma çarelerini pratik bir §Ckılde 0~
renmektedirler. Bilhaaaa maskelerın 
kullanıt tarzı, gazların tahribatının 
çefidleri üzerinde fazla d~r~lm~ı
tur. Kuraları bitirenler bılgılerıni 
yayacaklar bu ıure~I~ hava hüc~la. 
rına karı korunma ıtı halkta hır i
kinci tabiat haline gelecektir. Ayrıca 
yeni infaatta arğmaklar da yapılmalı:. 

tadır. 

KIZILA YA ÜYE OL 

Asker evli d ve kardeşleri
mizin ve bütün muhtaç va
tandB§lann yaralan sanl
sm, ihtiyaçları k&J'!da1181D. 

Avn. a·· 1 atar, Ankara birinci ortadan 365 
ı unay, 

1 
) 
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Atatürk koşusu 
bu gün yapılıyor 
Şimdiye kadar bu koşuda 
birinciliği hangi atlar aldı? 

Bugünün f avorisl hangisidir 1 

Yüksek yarış ve ıslah encümeniniıı 
teessüsü ile 927 senesinde at yarışları 
muntazam bir program dahilinde ya
pılmağa başlanmıştı. 

Memleketimizin en büyük koşusu o
lan Atatürk koşusu da ilk defa 927 se
nesinde yapıldı. O zaman memleketi
mizde yetişmiş halia kan ingiliz atı 
yoktu. Bunun için ilk koşu at sahiple
rinin Avrupa'nın muhtelif yerlerin
den aldıkları halis kan ingiliz at ve 
kısrakları arasında yapıldı. tık ikra
miye 1500 lira idi. Ertesi sene 2500 li
raya çıkarıldı. 

Yüksek yarış ve ıslilı encümeninin 
Franaa'dan satın almış olduğu damız
lık aygır ve kısrakların memleketi
mizde doğan yavruları koşacak çağa 
ıelinciye kadar bu tarzda devam etti. 
932 senesinden itibaren Atatürk ko
fUSU üç yaşındaki yerli halis kan ingi
~ at ve kısraklara tahsis edilerek 
S.000 lira ikramiye konuldu. 

ULUS 

s p o R 
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1937-1938 
Ankara bölgesi Futbol sezonu bitti 

Ankara Gücü Gençler 
Birliğini 3 -4 yenerek 

Bölge kupasını kazandı 
Milli küme haricinde kalan takım -

lar arasındaki ''bölge kupuı" maçının 
finalini 4 - 3 Gençler Birliğini yene
rek Ankara Gücü kuanmııtır. 
Havanın sıcak olmasına rağmen bu 

maçı seyretmek üzere binlerce halk 
Muhafız Gücü ıahaaını doldurmuştu. 

Sahanın bir kenarına konulmuş olan 
1 masa üzerinde bölge kupaları, şildler, 
güreşçilere tevzi edilecek madalyalar 
bulunuyordu. Maç ile beraber bugün 
yapılacak törenin de buraya birçok 
meraklıları çektiği belli idi. 
Maçın hakemi Harb okulu İdman 

yurdundan teymen Mazlum Uray ve 
yan hakemler de mezkur yurddan 
Murtaza Vodinal, Eyup Rado idi. 

Her iki takım bir dostluk ve sami -
miyet tezahürü olmak üzere beraber
-:e sahaya çıktılar ve taraf darlarının 
coşkun tezahürlerile karıılandılar. 

Hakemin düdüğü maça başlama işa
retini verdiği zaman her iki takımın 
sahada şu kadro ile yer aldıkları gö-
rüldü: · 

Gençler Birliği : 
Salai.haddin Gür - lhaan Töre

men, Nuri DÖğan - Ketfi Tarlan, 
Hasan Polat, Yuauf Karayel - Fah
ri Körpe, Muatıafa Gökçam, Ali 
Akol, Şeref Erdoidu, Salahaddin 
Dipçin . 

Ciörülüyor ki Gençler Birliği hemen 
hemen sağ açığı müıteına geçen haf
taki kadrosunu aynen muhafaza edi
yordu. "B" takımile takviye edilecek 
iddiası bu suretle tahakkuk etmeyin -
cc: bu takımların maçlarının da bugün 
yapılmadığına üzülenler oldu ... 

Ankara Gücü takımı Hamdi Atak
tan mahrum olarak apğıdaki kadro 
ile sahaya çıktı ki bu kadro bu takı

mm bölge kupaaı maçlarma i,ıirak et
tiği kadrodur. 

Ankara Gücü : 

memiş gibi hep havadan oynadrl•. 
Yerden atılacak birkaç §Üt belki oyu• 
nun başka türlü seyrini ve netice-le.-ı • 
mesini mucib olurdu. Gençler Birliği• 
nin yarım saatten fazla devam eden b1I 
akınından sıyrılan güçlüler Cieaçler 
Birliğine ikinci golü yapmakta güçlük 
çekmediler... Buna bir dakika sonra 
Gençler Bi_rliği mukabele etti ve dev
re 2 - 1 Ankara Gücünün lehine bittL 

İkinci devrede gençlerin bu gol far. 
kmı kolaylıkla telafi edecekleri umu
luyordu. Fakat hadise öyle olmadı.. 

Bu devrenin 19 uncu dakikasında An
kara Gücü üçüncü golünü attı. Bu gol
den sonra Cicnçler Birliği hatlarında 
bir nevi yeis ve nevmidi hasıl olmut 
gibi bir hal vardı. Bütün hatlar dur
muf gibi idi ... 

İşte bu sırada Ciençler Birliği mu
hacimleri bir gol daha attılar ... Bu gol 
her iki tarafı da harekete getirdi. Bir
az sonra Ankara Ciücü dördüncü goUl 
de yaptı. 

Gençler Birliği idmancıları netice -
nin az çok belli olmasına rağmen yıl -
madan çalışmıya başladılar. Oatüate 
yapılan akınların birisini hatalı durdu 
ran Ciüç müdafaası aleyhine bir pcnat. 
tı verildi. Bu penaltıyı gençler atama
dılar ... Sonra gene Ciüç aleyhine bir 
penaltı oldu. Bu defa bunu gole tah
vil eden gençler artık neticeyi değiı -
tiremediler ... Oyun Ankara Ciücünün 
4 - 3 galibiyetile bitti. 

Hakem oyunu çok iyi idare etti. Her 
iki taraf iyi oynadılar. Dikkat edilirse 
Gençler Birliği idmancılarının ekseri
yetle uzun boylu olmaları hasebile ha
vadan oynamak temayüJleri fazladıt". 
Buna mukabil Ankara Gücünün yer
den oynamak itiyadı malilmdur. Bi.ıce 
An.kara Ciücünün bu mütemadi galibi· 
yetlerine oyun siırtemlerindeki 1-
fark müessir olmaktadır. 

Bu maçtan sonra sporcu Adli,. 
&imdi1'• kadar yapılan Atatürk ko

tularının bir hülüasını aşagıya yazı-

ra& ıimdiye kadar girdiği her koşuyu 
kolaylıkta kazandı. Rakipleri hiç bir 
koşuda kendisi ile yan yana gelmek 
fıraatı~ bile bulamadılar. 

---~~-·-~~·-..·~• 
Romans'ın babası olan Alinarı is- Bugünku koşular 

Roland Kefer - En•er Erlat, Rı• 
Kartal - Abdul Tqkmer, Ali Rıza 
Anla. ..,..."' aaı , - 11 ı ı,. 
Dafqar, lamail Türkofla, Fahri A
kay, Namık C-.., lbr.him Barba...,._ 

Vekilimiz Şükrü Saraço~lu Harbiye 
idman yurduna tildlerini, AnkA!'a Gil· 
cü ve Ciazi lisesi takımlarına kupaları
nı ve güreşçilere madalyalarını ver
miıtir. Adliye Vekilimiz gençleri 'ayn 

ayrı tebrik etmiıler ve kendilerine 
daha büyük muvaffakıyet temennim
de bulunmu,ıardır. 

yoruz. 

927 senesinde ilk Atatürk koşusunu 
kazanmak şerefi Bay Ali Muhittin'e 
nasip oldu. Dört halis kanın iştirak et
tiği bu koşuyu Bay İhsan Atçı'nın id
man ettiği ve kendi bindiği Neriman 
Wınindeki kısrak kazandı. 

928 senesinde B. Atıf Esenbel'in 
Pdmerol ieıııindeki kısrağı kazandı. 
An.trenörli kendiai jokeyi Yula idi. 

929 senesinde Celil Bayar'ın Cap 
Gria Nes isınindckıi atı kazandı. An
trenörü Bay Nejat Evliyazaıdc, jokeyi 
Klark idi. 

930 senesinde lsınet lnönü'nün Olgo 
ismindeki atı kazandı. A_n~renörü Fik
ret Atlı, jokeyi Horvat ıdı. 

1931 senesinde Bay Yantes'in Jeune 
Turc iamindeki atı kazandı. Antrenö
riı Bay Nejat Evliyazade, jokeyi Şnel
ley idi. 

1932 senesinde Bay Akif Akson'un 
Lile ismindeki kısrağı kazandı. Ant
renörü kendisi jokeyi Horvat idl 

1933 senesinde Atatürk koıuıu Ka
racabey harasının dört ta~ı arasın~ 
kotuldu. Birinciliği binicilı~ ~~~tebı 
talebelerinden Nazmi'nin bındıgı Öz-
dcmir kazandı. ,. 

1934 tcııesinde Bay Salih Temel ın 
Ece ismindeki kısrağı kazandı. Antre
nörü kendisi jokeyi Pavl idi. 

1935 senesinde Bay Ahmet Atman 
ve Fikret Atlı'nın müıtereken sahibi 
oldukları Tomru ismindeki at kazan
dı. Antrenörü kendileri jokeyi Hor-

keyi Pavl idi. . . . 
1936 senesinde ızmırlı Bay Meın-

duh'un Şilem ismi~deki ~tı kazan~ı. 
Antrenörü Bay NeJad Evlıyazade, JO-
keyi Pavul idi. . . 

1937 senesinde Bay Salih Temel"in 
Tqpınar ismindeki ~tı kazan~ı .. An
trenörü kendisi jokeyı Davud idı. 

Bu senenin birincisi de aşağıda i
aimlerini yazdığımız atlardan biri ola-

caktır. ö . ,. 
Bay Ahmet Atman'm .zd~~ır ı, 

Antrenörü İhsan Atçı, jokeyı Fıhps, 
Bay Fevzi Karaoaman'ın Şip_ka's~ı, 

antrenörü Kamil Ko,ucu, jokeyı Ka
mil Koıucu, 

Bay Fevzi Karaosman'ın Florya'ıı, 
antrenörü Kamil Kofucu, jokeyi Pavl 

Bay Nuri Sümer'in Kutluçiçek'i, 
antrenörü Nuri Sumer, jokeyi Musta
fa, 

Bay Sait Halim'in Romans'ı, antre
nörü Sait Halim, jokeyi Horvat. 

Bu at ve kısraklar arasında ilk naza
n dikkati celbeden hiç ıüpheaiz B. Sa
it Halim'in Roımana'ıdır. Bu ,gibel Jm- 1 

mindeki at Bay Sait Halim tarafından 
Macaristan'dan aatın alınmıftı. Mem
leketinde kısa mesafeli koşularda çok 
büyük muvaffakiyetler elde etmiştir. 
Fakat büyük mesafelerde ayni fevka
ladeliği gösterememiş ve 2400 metre 
üzerinde koşulan macar derbisinde de 
geçilmiştir. 

Romanı şimdiye kadar yaptığı ko
ıularda babası gibi çok seri olduğunu 
gösterdi. Yarınki koşusu da nefes ka
biliyetinin bir ölçüsü olacaktır. 

Hemen hemen her koşuda Romanı' -
ın arkaaından ikinci ve üçüncülüğü 
kazanan Özdemir ile Şipka'dır. Ro
manı, çabukluğu sayesinde, her koşu
nun başlangıcında bu iki atın elinden 
kaçmış ve bunlar aradaki büyük mesa
feyi kapatmağa uğrafırlarken koşu 
bitmiştır. Son yaptıkları 2200 metrelık 

koşu da ayni tarzda cereyan etmiş ve 
Romana iki at boyu ara ile birinciliğı, 
Özdemir ikinciliği kazanmıştır. Şipka 
Özdemir'in bir boyun gerisinde üçı.in
cü idi. 

Atatürk koşusunu kazanmak her at 
sahibinin idealidir. Bu koşuya kof8cak 
atların antrenörleri çalışma program
larını ona göre tanzim ederek atları
nı bu kofuya tam formunu bulmuş bir 
halde çıkarmağa gayret ederler. Mev-

sim zarfında yaptıkları diğer koşular 
hep bu büyük koşuya birer hazırlık-
tır. Onun için bugünkü koıunun evel
kilerden çok daha çetin olacağını zan 

ediyoruz. Bu koşunun favorisi olarak 
gene Romana'ı gösteriyoruz. Fakat 
Özdemir'in de Bay Sait Halim'in kıs
rağına tehlikeli bir rakip olacağını 
tahmin ediyoruz. 
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üzerinde tahminler 
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Bugün ilkbahar at yarışlarının seki
zinci ve son gilnüdür. Programda ha -
lis kan arab, yerli yarım kan ingiliz 
ve halis kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsus büyük ikramiyeli yedi kOfu 
vardır. Bu meyanda, 5000 lira ikrami -
yeli Atatürk koşusunun bulunuşu gü
nün ehemiyetini arttırmaktadır. 

Yarıı yerinin her zamandan daha 
kal;lbalık olacağını nazarı itibara alan 
müşterek bahis idaresinin .gişelerden 

dört tanesini beı liralık bilet satışına 

tahıia ettiğini duyduk. Her ne kadar 
bu suretle izdihama tamamen mani ol -
mak kabil değilse de fazla bilet alan· 
ların iti kolayla1mı9 olacaktır. Kogu -
lara saat ıs te baılanacaktır. 

Birinci koı u : Şan koşuıu 

Oç yqındaki yerli yarım kan ingi -
liz taylara mahsustur. İkramiyesi 765 
lira mesafesi 1800 metredir. 

Bu koıuda koşacak taylar ıunlar-

dır : 
M. F. Çakmak - Kop - Filipı 

H. Atak - Frig - Horvat 
A. Öztuz - Uçar - Zeki 
t. Nalçın - Alceylan - Mustafa 
1. Aksoy - Lükıbar - Bayram 
1. Tümen - Kayanhan - Paul 
A. R. Sel - Uğur - Davut 
Bu taylardan Kop ve Uçar iıtiına 

edilecek olursa diğerleri muhtelif ko
şular kazanmıı taylardır, Fakat içle -

rinde daimi surette rakiblerine tef ev -
vuk etmit bir tay yoktur. 

Bugünkü koşularının hiç koşmadık
ları bir mesafe üzerinde oluşu da tah -
minleri büsbütün karıştırmaktadır. Bu 
koşu hakkındaki düşüncelerini sordu
ğumuz atçıların her biri başka baıka 
mütalealarda bulunmuşlardır. Birbir -
terine çok yakın kuvvet gösteren bu 
taylar arasında az bir ihtimalle Frig, 
Lüksbar ve Kayahanı rakiblerinden 
şanslı görüyoruz. Alceylan bu koşu
nun avtsayder atıdır. 

ikinci ko§u: Mohaç koşusu 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arab at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 1000 lira mesafesi 3000 
metredir. 

Bu mevsimde arab atlarına mahsus 
kogulara, bilhasaa handikaplara, çok 

at ittirak etmiı ve bazı sürprizli neti -
celer dolayııile müşterek bahis büyük 

paralar vermiftir. Fakat bugünkü ko· 

ıunun handikapı olmaması dolayıwile 
evelki koıularında muvaffakiyet gös -
teremiyen atlar çekilmiılerdir. Kogu-

ya yazılı olan atlar muhtelif kotular 
kazanmış veya iyi plase olmuş atlardır. 
İsimlerini aşağıya yazıyoruz. 

A. Cieliş - Ünlü - Bayram 
A. Hayranlı - Duman - Davut 
M. Batur - Kısmet - R. Öd 

R. Özaancak - Merzuk - Abdullah 

S. Ökdem - Can - Paul 
S. Tanak - Bahtiyar - Hayri 
F. Ural - Oktay- Mecit 

ilk akını Gençler yaptılar.. Bunu 
kolaylıkla kesen güçlüler mukabil a -
kına geçtiler ve beşinci dakikada bi
rinci golü atthlar.. Bu gol gençleri 
yıldırmadı. Oıtüste ve çok tehlikeli 
akınlarla Ciüç kalesini hakikaten ııkı§
tırmıya ba§ladılar .. Fakat Roland Ke
fer'in cidden harikullde denecek bir 
oyur. çıkarması bu akınların golle ne
ticelenmesine mani oldu.. Öyle anlar 
oldu ki Güç kalesi mütemadi bir tüt 
yağmuurna boğuldu. Fakat bugün 
sanki kalecinin elinde bir cizibe var
dı ve her atılan top oraya gidiyordu. 
Bu bir şanı mıdır? Belki: .. Fakat .o~ç 
kalecisi her halde iyi bır kalecıdır. 
Bilhassa havadan gelen toplara karşı 
kuvvetli bir yer tutuşa maliktir. Şaya
ni dikkattir ki Gençler Birliği muha -
cimleri kalecinin bu meziyetini gör-

İşte 1937 - 1938 Ankara bölgell 
futbol sezonu bu suretle bitmiştir. 

F.IC. 

Yüzme teıwik müsabakılan 
Bugün yüzme teıvik mUaabakat.ı 

yapılacaktır. Müsabakalara saat 10 da 
baılanacaktır. Program ıudur: 

1 - 100 metre serbest, 
2 - SO metre sırt üstü, 
3 - 50 metre serbest (14 - 17 yqla-

rındaki küçüklere), 
4 - 100 metre kurbağalama, 
5 - 400 metre serbest, 
6 - 4X 100 bayrak yarııı. 

--------------------~~-~---------------------
ıi 5000 lira, mesafesi 2400 metredir. Bu \ Şimdiye kadar !apt~ğı koşulara na
ko,uya aid diğer sütunlarımızda g~- z~ran Tom.ru rakıblerınden tanalı P 
nit malQmat vardır. zukmektedır. 

Dördüncü koşu : Birinci Altıncı koıu : Ergene lwJWı& 
lnönü koıuıu Uç ve daha yukarı yaıtaki halis kan 

İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İk· 
ramiyeıi 900 lira mesafesi 2400 metre· 
dir. Bu ko,uda kopcak at ve kısrak• 
lar guntardır: 

tki yaıınaki yerli halis kan İngiliz 
erkek ve diti taylara mahsustur. İkra
miyesi 1000 lira meaafeai 800 metre
dir. 

Bu koıuya girecek taylar 939 senesi 
Atatürk koşusunu kopcak taylardır. 

İsimleri •unlardır: 

Ahmed Atman - Karanfil - Filipı 
Said Hilmi - Seigneur - Horvat 
F. Karaoaman - Ya.tağan - Kamil 

S. Temel - Batray - Mebmed 
S. Temel - Ece il - Paul 

Bu güzel yavrular bugün hayatları -
nın ilk koıuaunu yapacaklardır. Bü
yük atların koıularında olduğu gibi 
burada da isabetli bir tahminde bulun
mak çok zordur, çünkü daha koıunun 
ne olduğunu bilmiyen bu yavrulardan 

normal bir kotu beklenemez. İdmanla
rında seri oldukları görülen Karanfil 

ve Yatağan belki rakiblerini aldatabi-

lirler. 

Asım Çırpan - Dandi - Bayram 
Said Halim - Sun a. air - Horvat 
Said Halim - Novice - Davud 

Salih Temel - Spring B. - Paul 
Uzun mesafeli koşularda Dandi ek

seriyetle rakiblerine tefevvuk ediyor• 
du, Fakat bugün Said Halimin iki kıs
rağı ile mücadele etmek mecburiyeti 
işini güçle§tirmektedir. Her halde 
Sun and air kendisi için tehlikeli bir 
rakibdir. 

Yedinci koşu : Tunca koıu"' 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan İngiliz at ve kısraklara mahıU8· 
tur. İkramiyesi 500 lira mesafesi 2800 
metredir. Bu koşuda dört yarım kan 
yazılıdır. 

B. Görgün - Bozkurt - Mustafa 

Hafta içindeki idmanlarında Can, 
Bahtiyar, Kısmet ve Ünlü iyi derece -
ler yapmıılardır. Aııkara'da bir koıu 
kazanan Oktay'ın da bu koıuda daha 
iyi kopcağı tahmin edilmektedir. Biz 
bu koıuda Bahtiyarın rakiblerinde:ı 

biraz pnalı olduğunu zannediyoruz. 
Can ve Kısmetin ayaklarındaki arıza
lar normal koıularına mani olmazaa 
Bahtiyar için tehlikeli olabilirler. 

Be,inci koıu : Etiler koıuıu 

Dört ve daha yukarı yqtaki yerli 
hald kan ingiliz at ve kısraklara mah
suatur. ikramiyesi 900 lira, mesafesi 
2600 metredir. 

F. Ataçeri - Ceylan - X 
Said Halim - Sağanak - Horvat 
H. Kahraman - Sada - Abdullah 

Bu kotu normal ıekilde cereyan et
tiği takdirde Sağanağın, her zaman
ki gibi, birinciliği en kuvvetli ihtimal
dir. Diğer atlar ikincilik için epey 
mücadele edeceklerdir zannediyoruz. Vçüncü koıu: Atatürk koıuau 

Uç yqmdaki yerli halia kan İngiliz 
M Ye kısraklara mabamtu,r. İkramiye-

Bu ko,uda fU atlar kofAcaktır: 
Asan Çırpan - Tomru - Bayram 
Saılih Temel - Girıin - Honat 
Akif Abon - Baylan - R. Od . 

İkili bahis birinci kotuda, çifte ba· 
hia de ikinci vıe dördüncü koıular ara
smdadır. 
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1 

in•şaatı ve e~ektrik tesisatı kapalı zarf 1 tupların nihayet üçüncü maddede ya
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. zılı saate kadar gelmiş olması •e dış 

2 - Bu i1C aid şartname ve evrak zarfının mühürü umumi ile iyice ka-

e) Metraj keşif hulasası, silsileyi 
fiyat ve fiyat tahlili ccdvelleri. 

İsteyenler bu şartnameleri ve evra
kı ücretsiz Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. Gö{men evi yaphrllacak 

Diyarbakır Vilayetinden :· 
Vilayet merkezine bağlı Kıtırpil -

Yeni, Kabi ve Karabaş köyleriyle 
Bismil kazası merkezinde ve Anbar
çayı - Mehmedli ve Ergani Osmani
ye kazası merkezinde ve Harbeto kö
yünde (298) göçmen evinin toptan ve 
perakendeye ayrılarak ihalesi hak
kındaki Sıhat vekaletinin emirlerine 
dayanarak aşağıda gösterilen köy ve 
grupların 19. 12. 1938 tarih ve 2/3711 
sayılı kararnameye tevfikan 20 hazi
ran 938 den itibaren 15 gtin müddet
le münakasaya ·çıkarılmış olduğun
dan 4 temmuz 938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat tam ·On dörtte 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 - Merkez Kıtırpil - Yeni kö
yünde (6) adet tek (9) tip kerpiç ev
lerin muhammen be'tieli (3435) lira 
(48) kuruş muvakkat teminat mikdarı 
(257) lira (66) kuruştur. 

2 - Merkez Kabi köyünde (12) a
det tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (6870) lira (96) ku
ruş muvakkat teminatı (515) lira 
(32) kuruştur. 

3 - Merkez; Karabaş köyünde (50) 
adet tek (9) tip kerpiç evlerin mu
hammen bedeli (28629) lira muvak
kat teminatı (2147) lira (17) kuruş
tur. 

4 - Ergani Osmaniye kazası mer
kezinde 21 adet tek 9 tip kerpiç ev
lerin muhammen bedeli 12024 lira 18 
kuruş. muvakkat teminatı 901 lira 
81 kuruştur. 

5 - Ergani Osmaniye kazası Har
beto köyünde 29 adet tek 9 tip kerpiç 
evlerin muhammen bedeli 16604 lira 
82 kuruş, muvakkat teminatı 1245 li
ra 36 kuruştur. 

6 - Bismil kazası merkezinde 75 
adet tek 9 tip kerpiç evlerin muham
men bedeli 42943 lira 50 kuruş, mu
vakkat teminatı 3220 lira 76 kuruş· 
tur. 

7 - Bismil kazasının Anbarçayı -
Mehmedli mevkiinde 105 adet tek 9 
tip kerpiç evlerin muhammen bedeli 
60120 lira 90 kuruş, muvakkat tcmina· 
tı 4509 lira 7 kuruştur. 

8 - Taliplerin plan, fenni ve idari 
şartnameleri görmek için tatil gün
lerinden maada her gün İstanbul, An
kara, Elazığ ve Samsun iskan müdür
lüklerine müracaat edebilirler. 

9 - Yaptırılacak bu evlere muktazi 
keresteler Diyarbakır iskan mtidüri
yeti ambarından aynen verileceğin
den bu kerestelerin bedeli 7 mrntaka
da y;ıptırılacak 298 . evin muhammen 
bedeli haricindedir. 

10 - Pazarlığın son kararı Diyar
bakır iskan müdüriyetinde yapılaca
ğından taliplerin alacakları evlerin 
bedeli keşiflerini mikdarına göre iha
le gününe kadar kanuni teminatlarını 
mal sandığına yatırarak ihaleye işti
rak etmeleri ve ayrıca keşif, plan, 
fenni ve idari şartnameleri görmek 
istiyenleri.İı D. Bakır iskan müdürlü
ğüne Ergani ve Bismil kaymakamlık
larına müracaat edebileceklerdir. 

(3815/ 2067) 4054 

Bir aşçı aranıyor 
Yozgat Memleket Hastahanesi 

Bathekimliğinden : 
40 lira aylık ücretli hastahanemiz 

aşçılığı müı:ıhaldir. İkinci aşçı, bula
şıkçı mevcuddur. İsteklilerin bonser· 
vislerile müracaatları ilan olunur. 

(3591/1915) 3808 

Mü.nakasa tehiri 
Gaziantep Nafıa Müdürlüğ\in· 

den: 
Ulus gazetesinin 19.G.~3~ g~nlü n.ıs

hasında ilan edilen Melıkanlı ve Ala-
göz banisi gümrük karakolları~ in~aa
tından sarfınazar edilmiş oldugu ılan 
olunur. (2020) 395S 

Muhtelif et allnacak 
lstanbul Sıhi Müesseseler Arttır· 

ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Karaman 
eti 100800 - 120500 40: 
Dağlıç 75000 • 75000 47: 
Kuzu 23800 - 31800 47: 9049 
Sığır 53000 - 63600 35: 
Kapalı zarfla yapılan eksiltmede is

tekli çıkmıyan sıhhi müesseselerin 
1938 mali yılı umum et ihti}lacı yeni· 
den kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Eksitme Cağaloğlunda sıhhat ve iç
timai m~avenet müdürlüğü binasında 
kurulu komisyonda 6-7-1938 çarşamba 
günU saat 16 da yapılacaktır. . 

Muhammen fiat, muvakkat garantı 
yukarıya yazılmıştır. Şartnamesi 603 
kuruş mukabilinde her gün komisyon 
dan alınabilir. 

lstekliler cari seneye aid ticaret o
dası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka mek
tubile birlikte teklifi havi zarfları l· 
hale saatinden bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (3689-1978)• 3893 

Vali konağı inşaatı 
Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Yozgatta inşa edilecek "43720" 
lira 66 kuruş keşif tutarlı :vali konağı 

şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı işleri fenni şartnamesi, 
E - Hususi şartname, 
F - Elektrik tesis~tı f cnnt şartna

mesi, 
K - Keşif, tahlili fiat, metraj cet

veli, proje, plan bunlar bedelsiz olarak 
nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 15.7.938 cuma günü 
saat 14 de vilayet encümen odasında 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin % 7.5 hesabiyle "3279" li
ra 5 kuruş teminat vermesi ve nafıa 
vekaletinden musaddak müteahhidlik 
vesikası göste.rmesi lazımdır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar encümen odasına geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabiHnde verilecektir. 
P06ta ile gönderilecek mektublarm 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kaptılmış olması 
şarttır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (3851/ 2064) 4052 

İlac ve tıbbi malzeme ahnacak 
Manisa Vilayeti ·Daimi Encüme -

ninden : 
1-Manisa memleket hastahanesi i

çin (130) kalemde (3341) lira 30 kuruş 
kıymetinde . ilaç ve tıbbi malzeme sa· 
tın alınacaktır. 

2 - İlaç ve tıbbi malzemenin mik
dar ve' envaını mübcyyin listeler ve 
şartnameler Ankara, lstanbul ve İzmir 
sıhhat müdürlüklerine gönderilmiş
tir. Orada görülebilir. 

3 - İhale 7.7.938 perşembe günü sa· 
at on buçukta vilayet daimi encümeni 
önnüde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (250) lira 60 
kuruştur. (1981) 4045 

Bartın Asliye Hukuk Mahkeme
sinden : 

Bartın'ın Orta mahallesinden Hen-
dek yeni sokağında mukim müteveffa 
Rıza kızı ve Şevki Okyakar kansı E -
mine Okyakar tarafından müddei aleyh 
Bozöyük'ün yeni mahallesinde arna
vud Fazlı ve halen Tavşanlı İshaklar 
kromu madeninde marangoz Şevki 
Okyar aleyhine geçimsizlik sebebine 
istinaden açılan boşanma davasının 
yapılan duruşmasında mtiddcialeyh 
Şevkinin ikametgahı meçhul 9ulun
duğu davetname zahrindeki mü~ i

rin meşruhatından anlaşılmış oldugun
dan ilanen tebligat ifasına ve duruş· 
manın ıs. 7. 938 pazartesi günü saat 
9 a bırakılmasına karar verilmiş oldu
ğundan vakti muayyeninde Bartın as
liye hukuk mahkemesine gelmesi ve
ya musaddak bir vekil göndermesi ak
si halde gıyab kararr verileceğinden 
teblig · ma~amına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 4060 

Hükumet konağı inıaah 
• Van Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Ozalbin merkezi bulunan Kar
kalede yapılmakta olan hUkümet ko
nağının bakiyei inşaat bedeli m.evcud 
keşifnamesi mucibince 40248 .ııradır. 
Bundan 14153 lirası 938 senesınde ve 
26095 lirası 3420 No.lu kanun mucibin
ce 939 senesinde tesviye edilmek üze
re mezkur inşaat bakiyesi eksiltmeye 
konulmuştur. Taliblerden yalnız 938 
yılına aid 14153 liralı~ kısmını ~er
uhde etmek isteyenlerın taleplerı de 
nazarı itibare alınacaktır. Ancak aynı 
zamanda her iki kısma birden talip 
olanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar. bulunursa bunların yapacakları 
tenzilat farkları ile mukayyet olmak
sızın işin tamamı veya 938 senesine 
aid kısmını ihale etmekte komisyon 
muhayyirdir. 

2 - Bu i~e aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel şartnamesi, 
d) İnşaata aid .yapı işleri genel 

şartnamesi ve hususi şartname · 
e) Metraj keşif hulasası, silsilei 

fiyat ve fiyat tahlili cedvelleri. 
tstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

.icretsiz Nafıa müdürlüğünd: görebi-

lirler. 
3 _ Eksiltme 25 haziran 938 tari-

hinden itibaren onbeş gün müddetle 
ıı. 7. 938 pazartesi gUnU saat 16 da 
Van defterdarlrk odasında yapıla-
caktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin tamamına 3018 lira 60 ku
ruş 14153 liralık kısmına talip olan
lar 1061 lira 47 kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi bundan başka nafıa 
vekaletinden alınmış fenni ehliyet 
vesikaları ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
üçüncü maddede yazılı saat=en bir 
saat evetine kadar mal eandıgına ya
tırılan muvakkat teminat makbuzu
nun Van defterdarlık makamın~a 
eksiltmt! komisyon riyasetine vere
ceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mck· 

patılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

4069 

Elektrik fesisah projesi 
Safranbolu Belediyesinden : 

1 - Safranbolu kazasının elektrik 
tesisatına aid projenin tanzimi işi a -
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme temmuz ayının 14 ün
cü perşembe günü saat 15 te Safranbo
lu belediyesinde yapılacaktır. Eksilt
me şartnamesi ve buna müteferri di -
ğer evrak Safranbolu belediyesine 
müracaatla alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat teklif mik -
darının % 7,5 nisbetindedir. Eksilt
meye girmek istiyenler Nafıa Vekale
tinden bu gibi işleri yaptığına dair 
alınmış vesikalariyle ticaret odasın
dan bu yıl içinde alınan vesikayı hfl.
milen 14. 7. 938 perşembe günü saat 
15 te Safranbolu belediyesine müra
caatları ilan olunur. 3901 

İslanb 1 ve Beyoğl 
cihetler de 

ya il ca ı, il r • 
lstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 507453 lira 22 kuruş o
lan İstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde
ki yolların yapılması işi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
12.7.938 salı günü saat ıs de daimi en
cümende yapılacaktır. Keşif evrakı ve 
buna müteferri evrak 25 lira 38 kuruş 
mukabilinde levazım müdürlüğünden 
alınabilir. İstekliler 2490 No.h kanun
da yazılı vesikadan başka yüz bin lira
lık yol inşaatı yaptığına dair vesika i· 
le nafıa müteahhidlik vesikası ve aynı 
zamanda belediye fen işleri müdürlü
ğünden alacakları fen ehliyet vesika
siyle 24048 lira 12 kuruşluk ilk temı
nat makbuz veya mektubiyle beraber 
teklif mektublarını havi kapalı zarfla
rını yukarıda yazılı günde saat 14 de 
kadar daimi encümene vermelidirler. 
Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-
bul olunmaz. (3832/2063) 4051 

Yol tamiratı 
İstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 17703 lira 36 kuruş olan 
Yıldız - Zincirlikuyu yolunun esaslı 
tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. Eksiltme 7.7.938 perşemoe 
günü saat 15 de daimi encümende ya
pılacaktır. İstekliler 2490 No.h ka
nunda yazılı vesikadan başka on bin 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
vesika ile nafıa vekaleti müteahhidlik 
v~ikası ve 1327 lira 75 kuruşluk ilk 
teminat makbuz ve mektubiyle bera
ber teklif mektublarını havi kapalı 
zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
14 de kadar daimi encümene vermeli
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarf
lar kabul olunmaz. (3831/2062) 

4050 

Hükumet konağı inıaah 
Van Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - Başkale merkezinde yapılmak· 

ta olan hükümet konağının bakiyci 
inşaat bedeli mevcud keşifnamesi mu
cibince 41246 liradır. Bundan 11748 
lirası 938 senesinde ve 29498 lirası 
3420 No.lu kanun mucibince 939 se
nesinde tesviye edilmek üzere me.z
kür inşaat bakiyesi eksiltmeye ko
nulmuştur. Taliplerden yalnız 938 yı
lına aid 11748 liralık kısmı deruhte et· 
mek isteyenlerin talepleri de nazarı 
itibare alınacaktır. Ancak aynı za
manda her iki kısma birden talip o
lanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar bulunursa bunların yapacakları 
tenzilat farkları ile mukayy~t olmak
sızın işin tamamını veya 938 sene
sine aid kısmını ihale etmekte ko
misyon muhayyirdir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Bayındırlık genel şartnamesi, 
d) İnşaata aid yapı işleri genel 

şartnamesi ve hususi şartname 

3 - Eksiltme 25 haziran 938 tari
hinden itibaren onbeş gün müddetle 
11. 7. 938 pazartesi günü saat on al
tıda Van defterdarlık odasında yapı
lacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 
yaprlacaktır. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin tamamına talip olanların 
3093 lira 45 kuruş 11748 liralık kısmı
na talip olanlar 881 lira 10 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi bundan 
başka Nafıa vekaletinden alınmış fen 
ehliyet vesikaları ibrazı şarttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar mal sandığına yatırı
lan muvakkat teminat makbuzunu 
Van defterdarlık makamına eksiltme 
komisyon riyasetine vereceklerdir. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 cü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve drş zar
fının mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 4070 

fltfu.!f.ıt.uın• 
Sose yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (66190) liradan ibaret 

bulunan Ankara - Kızılcahamam yo
lunun 33+34 ile 43+000 inci kilomet· 
releri arasında blokajh şose in§Clatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

Eksiltme 27-6-938 pazartesi gunu 
saat on beşde Ankara vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları Tiacret 
odası vesikası ve (4964) lira (25) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa vekaletin
den 1938 takvim yılına mahsus ola
rak aldıkları müteahhitlik vesikala
riyle birlikte sözü geçen günde saat 
on dörde kadar encümen reisliğine 

vermeleri. 
İstekliler keşif ve şartnameyi Na

fıa müdürlüğünde her gün görebilir· 
ler. (177 5) 3584 

Sap arabası ahnacak 
Ankara Vilayetinden : 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere 335 adet sap arabası kapalı zarf 
-usuıiylc .a.tm alınacaktır. 

2 - Arabaların muhammen bedeli 
24455 liradır. 

3 - İhale 11 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 15 de vilayet daimi encümen 
tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara. İstanbul, 
Eskişehir, Bursa Adapazarı ve İnegöl 
ziraat müdür ve memurluklarında gö· 
rülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak için talihler 
muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan 
meblağa aid banka mektubu veya husu
si muhasebe veznesine yatırılan depo· 
zitoakçası makbuzu ile birlikte gös
terilen günde saat 15 de vilayet encü
menine gelmeleri ilan olunur. (1990) 

3969 

TAN 
SİNEMASI 
(Cebeci Dört yol çayırda) 

bu akşamdan itibaren 

Şarl Boyer'in . 
Aşk Senfonisi 

lLAVETEN 

~anh ordumuzun EGE 
MANEVRALARI 

Mevkiler : 25 - 15 kuruş 

4067 

Sığır eti ahnacak 
Marmara Ossübahri K. Satın Alma Komiıyonu Batkanhğından : 

Cinsi Kilosu Tahmini Fiah 
Kuruş S. 

Tutarı 

Lira 
tık teminatı 
Lira Kuruı 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 1443 75 
ı - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarıda mlkda· 

rı yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2 - temmuz - 938 cumartesi günü saat 12 de İzmitte tersa

ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktrr. Bu işe aid ,artnamesi 
Ankarada deniz müsteşarlığı levazım müdürlUğünden !stanbulda Kasım
paşada deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan be· 
delsiz olarak alınabilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı ve· 
sikalarla birlikte bulundukları mahallin emniyet müdürlüklerinden alacak
ları ikişer kıta fotoğraflı hüsnühal vesikaları ve yukarıda gösterilen ilk 
teminatlariyle teklif mektublarını muayyen gün ve saatten bir aaat evveli
ne kadar komisyon başkanlığına vermeleri. (3576-1912) 3806 

FL.IT daima ÖLDURUR ' 
w 
~ • Oı:> 

- • ~- .... <:> 
Umumi deposu J ıı. ... apın. 

lıtanlıuı, Galata, VoJ•OCla Haıı ı 

54 kalem yiyecek ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktöı- lüğünden : 

Tahmini Tutarı teminatı 

Cinsi En az En çok Fiat muvakkat. 

Ekmek 40000 50000 9,50 4750 356,25 
Et 20000 30000 48,00 14400 1080,00 
Kesme şeker 1100 1300 32,00 416 31,20 
Toz şeker 4000 4500 28,00 1260 94,50 

Un 3500 4500 13,00 585 43,88 
Sade yağ 4000 4500 100,00 4500 337,50 
Tuz 1000 1500 7,00 105 7,88 
Nohut 300 400 10,00 40 3,00 
Kuru fasulye 3000 4000 12,00 480 36,00 
Beyaz peynir 1200 1500 50,00 750 56,25 
Çay 35 40 350,00 140 10,50 
Zeytin yağ 1200 1500 60,00 900 67,50 
Pirinç 5500 7000 20,00 1400 105,00 
Sabun 1000 1200 35,00 420 31,50 
Salça 200 250 25,00 62,50 4,69 
Patates 5000 6000 7,00 420,00 31,50 
Soğan 3500 4500 5,00 225,00 16,88 

Makarna 300 400 25,00 100,00 7,50 

Şehriye 75 100 25,00 25,00 1,88 
Nişasta 40 50 30,00 15,00 1,13 
Ceviz içi 150 200 50,00 100,00 7,50 
Yumurta 35000 45000 1,70 7,65 57,38 
lrmik 200 250 25,00 62,50 4:69 
A;}urelik beya.z buğday 150 200 20,00 40,00 3,00 
Kuş Uzilmü 40 50 25,00 12,50 00,94 
Kuru üzüm 300 400 35,00 140,00 10,50 
Zeytin 500 600 35,00 210,00 15,75 
Limon 8000 10000 3,00 300,00 22,SO 

Sirke 300 400 15,00 60,00 4,50 
Sarımsak 70 100 20,00 20,00 1,50 
Şam fıstığı 50 15 110,00 82,Sa 6,19 

Süt 1000 1250 12,00 150,00 11,25 

Yoğurt 2500 3000 20,00 600,00 45,00 

Kaysı Reçeli 350 400 40,00 160,00 12,00 

Taze fasulye 2500 3000 15,00 450,00 33,75 

Taze Bamya 250 300 20,00 60,00 4,50 

Kabak 2250 2500 10,00 250,00 iS,75 

Salamura yaprak 250 300 25,00 75,00 5,63 

Karnabahar 300 350 25,00 87,50 6,50 

Domatctı 1300 1600 10,00 160,00 12,00 

tspanak 4500 5000 10,00 500,00 37,50 

Semizotu 600 750 15,00 112,50 8,44 

Pırasa 3500 4500 6,00 • 270,00 20,25 
Dolmalrk biber 600 700 10,00 70,00 S,25 
Tereyağ 200 250 140,00 350,00 26,25 

Bakla 1300 1500 8,00 120,00 9,00 
Ayva 620 750 10,00 75,00 . 5,63 
Patlıcan 2400 2750 ·10,00 275,00 20,63 
Taze Vişne 250 350 20,00 70,00 5,25 
Taze kaysı 550 650 20,00 130,00 9,75 
Maydanos 2000 2500 3,00 75,00 5,63 
Elma 800 1000 25,00 250,00 18,75 
Lahna 1000 1500 6,00 90,00 6,75 
Havuç 200 250 5,00 12,50 0,94 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 1939 nihayetine kadar alınacak · 
olan (54) kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf diğerleri açık eksiltme usu· 
lile ve (15 gün müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9-7-938 cu· 
martesi günü saat 11 de fakülteye müracaatları. (2057) 4024 

Mesai saatleri 
Sümerbank umumi müdürlüğUnden 

Umumi Müdürlüğümüzde meaai saatlerinin 27. 6. 1938 
den 15. 9. 1938 tarihine kadar aşağıda yazılı şekilde tesbit 
edilmit olduğu ilan olunur. 4061 

Hafta içi mesaisi 8. 14 
Vezen 9 - 12 30 . . 
Cumartesı mesaisi 8 - 13 
Vezne 9 - 11,30 

İ L A. N 
Santral tesisi dolayısiyle müessesemiz telefon numaralarının 

3 41 7 
ye tadil edildiğini sayın müşterilerimize arz ile rehberlerinde bu 
suretle tashihat yapmalarını rica ederiz. 3991 

--•. Bourla biraderler Ankara şubesi __ .. 



26. 6- 1938 

Muhabirimiz Anker'le konuşurken 

Hatay'da ismi bitaraf 
olan tarafgir komisyonda 

Umumi kalib Anker'le konu~lum 

. İstanbufdaki dünkü maç 

Galatasaray'la yunan 
muht.eliti 3-3 beraber! 

İstanbul, 25 a.a. - Şehrimizde bu-\ avantajı kaçırmamak için çok dikkat
lunmakta olan "E:ıOS&is - Panatinai- li oynadıkları görülüyor. Fakat gala
kos,, muhteliti, üçüncü maçını bugün tasaraylıların gittikçe artan hızı, yu
Taksim ıtadyomunda Galatasaray bi- nan kalesi etrafındaki tehlikenin bü
rinci futbol takımı ile oynadı. Birinci yüdüğünü göstermektedir. 
maçta Fenerbahçeye 2-0 yenilen ve i- Galatasaray'm sağdan yaptığı akın
kinci karşıla,masında Beyoğlu spor lar bermutad tesirsiz. Buna mukabil 
takımı ile 2-2 berabere kalan yunan soldan yunan müdafaasını bir gedik 
muhtelitinin bu üçüncü müsabakasın- haline getiren Bül~n~, hazırladığı bir
da pek az seyirci hazır bulunuyordu. çok fırsatları kendısı k~ırıyor. 

Biri pek az geçe seyrek bir kabalalığın Galatasaray' ın golü 
önüne evvela yunan muhtelit takımı, 
biraz sonra da galatasaraylılar çıktı
lar. Yunan takımı, hemen he-men ikin-

16 ıncı dakikada Galatasaray'lılar 
Basri'nin ıs metreden çektiği şütle 
vaziyeti 2-1 haline getirdiler. Fakat 
daha iki dakika ge~eden yu~an ıner
kez muhacımi ~acıd'in bir hatasından 
istifade ederek takımının gol adedini 
üçe çıkardı. 

Galatasaray takımı 
Galatasaray hücumları tevali edi

. yor. Yunan .müdafaasının bunaldığı 

Sacit - Cemil, Adnan • Musa, Salim, anlarda Eşfak ikinci ve Bülend üçün

ci maçındaki kadrosunu aynen muha • 
faza ediyordu. Galatasaray takımında 
da İzmir'den nakledilen yeni bazı eı.:
manlar vardı. Takım fÖyle teıkil edil
mifti: 

Mustafa - Sabri, Eşfak, Gündüz, Bas- cü golleri yaptılar: 

Toprak 
mahsulleri 
ofisi 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
Ofisin buğday işlerindeki başlıca 

vazifeleri şöyle hulasa olunabilir : 
I - Buğday fiyatlarının, müstahail 

satışlarında normalin altına düşme
mesi için, tayin edilecek yerlerde 
koruyucu fiyatlarla mubayaalar yap
mak ve stoklar bulundurmak. 

II - Mühim bir g:da mevzuu üze
rinde müstehlik halkı sıkacak fiyat 
yükselme~rini de •önlemek bazı sa -
tışlarla, iç piyasayı tanzim etmek. 

III - Satın aldığı buğdayları ica -
bında dış piyasalarda da satmak. 

IV - Fevkalide hallerde dış piya
s.alardan buğday tedarik ederek mem
leket ihtiyacını karş:lamak. 

V - Fiyat teşvikleriyle, buğdayı 
mahdud nevilere irca etmek ve tica
ri maksadlara göre standardlaştır
mak. 

VI • Cihan buğday meseleleri üze
rinde neşriyat yapmak .. 

1 

Ankara Borsası 

2S' Haziran 1938 Fiatı 

ÇEKLER 
~ , ..... ~.,nıını~ 

Londra 6.23 6.23 
Nevyork 125.5975 125.5975 
Paris 3.5025 3.5025 
Milano 6.6075 6.6075 
Cenevre 28.845 28.845 
Amsterdam 69.595 69.595 
Beri in 50.63 50.63 
Bruk&el 21.33 21.33 • 
Atina 1.14 1.14 
Sof ya 1.5375 1.5375 
Prag 4.3675 4.3675 
Madrid 6.9Z25 6.9Z25 
Varıova 23.625 23.625 
Budapeıte 24.92 24.92 
Bükreş 0.9375 o.51375 
Belıırad 2.87 2.87 
Yokoıl\ama 36.37 36.37 
Stokholm. 32.1225 32.1225 
Moıkova 23.6875 23.6875 

ESHAl\I \'E TAHVII~AT 
[Esham ve tahvilit üzerine 
barsada muamele olmamııtır.] 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

Anker bütün suallerime bir tek k~lime ri, Bülend. Hakem: Ahmet Adem. 3 - 3 berabere 

Ofis, buğday mevzuu içinde un 
ve ekmek fabr\kalan kurabilecek ve 
işletebilecektir. Un ve mamüllerine 
aid sanayi şubeleri de ofisin çalışma 
hududu içine girebilecektir. Memle
ket içinde un alım satımı ile de, fi
yatları mürakabe ve tanzim, ofisin se
lahiy;tleri içindedir. 

X Kudüs - Şimal hududu, yeni-

ile cevab veriyordu: "B·ı . ' ı mı yorum . ,, 
HUSUSi SURETTE HATAY'A GÖNDERDİGİ.lUİZ 
1UUHARRIRI...ER1.M1ZDEN SA.F.FET GÜROi .. YAZI y O R 

Antakya, 22 - Dün tescil bürola- ı Komisyon Umumi Katibi'ne bir mi: 
rındaki va~i~eti takı~ etmek ve fotoğ- sal vermek istedim: ' 
raf almak ıçın yaptıgımız teşebbüsle- .. _ Fakat ben tazy'ık ya ld ~ ·· · ı · .. d . ' pı ıgı ve 
re buro reıs erı musaa e ctmedıler ve yolsuzluklar oldug·u hakkında b' -
k 1 k · • k" · · ır va 

ontro omısyo~~ ~mu~ı atıbınden ka biliyorum. Afferi'de Şeyh Mehmed 
vesika getinnemı:ı ıstedıle.r. Tubeyli türk listesine yazılmak istedi. 

Hükümet konagı caddesınde hepsi Etr~fında bulunan usbeciler bunama
kapalı bulunan al~vi. ve arap dükkan- ni olmıya çalıştılar. Evinden çıkmadı. 
ları arasınd~ hrrıstı.yan ?1'1hallesine Fakat zorla kayıd bürosuna getirildi. 
sıgınan Turı~m otelı ko~ısyonun. ~a- Nüfus kağıdı ve herhangi bir vesikası 
rargahıdır. B!r. arabaya bınerek mılıs- olmadığını söyledi. Cebinden zorla çı
lerin ve yerlı Jandarmaların muhafa- karılan bir mektubun üzerinde yazılı 
zasında bulu~an ~a~allcden geçtim ve adresi kendisini tescile kafi geldi.,, 
Turizm otelıne gıttım. Kapıda bekli-

b. l ·s memuruna M·ıll tl C B. Anker omuzlarını kaldırdı: yen ır po ı e er e- .. • .. 
miyeti kontrol komisyonu umumi ka- d d-:- Bu val<adan haberdar değılıml,, 
tibi B. Anker'i görmek istediğimi söy- e ı. •*• !edim. Bir tercııman, B. Sabatay Ro
mano delalet etti, biraz sonra komis
yonun ~k genç azasiyle konuştum ve 
ricamı söyledim. 

B. Anker bu müaaadeyi 'vermenin 
komisyonun selahiyeti dahilinde oldu
ğunu söyliyerek arzumu kendilerirte 
nakledeceğini vadetti ve yukarı çıktı. 
Otelin holünde yarım saatlik bir inti
zardan sonra, umumi katib komisyo
nun prensip kararını bana resmen teb
liğ etti: 

Ben komisyon Umumi Ktibi'ne on 
yedi sual sordum. 
Bunların içinde sekiz tane misal var 

dı, 
.Komisyon 'Umuıni .K:atibi hepsine, 

topyekCtn bir:"- Bilmiyorum 1,, ceva
bını verdi. 

Hatay seçim komisyonu. gizli iş ya
pan, yaptığını vicdan ve sağduyu önü-

ne koymaktan çekinen bir komite ha
linde çalışıyor. B. Anker büt~n "bil

miyorum,, dediğini biliyordu. 

Oyuna galatasaraylılar başladılar. 
Birinci hücum ortalarda söndü ve yu
nanlıların soldan inkişaf eden muka
bil akını da 'Galatasaray müdafaasında 
kesildi. Oyun ilk dakikalarda muvaze
neli gözüküyor. İki takım da yerden 
ve güzel bir oyun çıkarıyor. Kuvvet
ler arasındaki mil6avat ortaya ahenkli, 

3-3 beraberlik vaziyeti iki tarafı da 
gayrete sevketti, fakat sert ve favullü 
bir hava içinde cereyan eden bu son 

dakikalarda ik.i taraf da neticeyi de
ğiştirecek bir muvaffakiyet göstere-
mediler ve maç 3-3 beraberlikle bitti. 

canlı ve hareketli bir oyun çıkarıyor- Fener stadında bugünkü marlar 
du. Dakikalar ilerledikçe yunanlıların l 

1933 yılından beri Ziraat Vekd
lcti'nin direktifleri içinde buğday iş
lerini muvaf fakiyetle yürüten Zira -
at Bankası, kısa bir devre içinde 
mütehassıs bir kadro .yetiştirmiş, si
lo ve ambar olarak da bir~ok tesisler 
yapmııtır. Ofis bu kadronun değerli 
unsurlarından faydalanacaktır. Bir -
çok büyük merkezlerde yükselen si -
lolaı ise buğdaylarımızm temizlen -
mesi, ve korunması işinde ofisin me
saisini çok kolaylaştıracaktır. Bir 
program içinde her yıl sayısı artan 
bu müesseseler; buğday üzerinde va
rand muamelelerini mümkün kılarak 
memlekette kredi hacmini genişlete
cektir. 

daha dikkatli oynadıkları kendini his
settirmeye başladı. İlk ma9taki mağ
lübiyetin ve ikinci maçtaki beraberli
ğin arkasından bir galibiyet kaydet
mek iatiyen J'Unanlılar bütün varlıkla
rını ortaya koyarak oynuyorlar. Gün
düz'ün yunan müdafaasını zorlıyan 
bir iki şarjı hakem tarafından favulle 
cezalandırıldı. 

Sekizinci dakika: Yunanlılar sağ

dan bir iniş yaptılar, sağ açık topu or
taladı ve orta muhacim kaleye doğru 
inmeye ba,ıadı. Galataıaaray'ın iki mü
dafii birden topla ilerliyen oyuncuya 
çıkış yaptılar. Topu kaçıramıyacağını 
anlıyan yunanlı oyuncu yeniden sağ
açığa pas verdi. Sağa~ık sıkı bir şilt 
attı, fakat Sacid, güneşe karşı olması
na rai-n ftkil .-u.al!aldyetle Jreetf. 

İstanbul, 25 a.a. - Fenerbahçe stadı 
müdürlüğünden: 

1938 senesi İstanbul şild şampiyon
luğu final maçı Beşiktaş ve Fenerbah
çe A takımları arasında pazar günü 
stadımızda yapılacaktır. 

Saat tam üçte Beşiktaş genç takımı 
ile Fenerbahçe genç takımı arasında 
bir futbol musabakası yapılacaktır. 

Saat tam 4 de atletizm federasyo
nunca tertib edilen Maraton koşusu 

başlıyacak ve Pendik'e ka.dar gidib ge
lecek olan atletler koşuyu stad dahi
lindeki .pist üzerinde sona erdirecek
lerdir. 
Beşiktaş ve Fencrbahçe A takımları 

arasındaki şild final maçına saat tam 
5.30 da başlanacaktır. 

Hatay Türkleri 
seçimi hükümsüz 

addediyor 

Ofisin ikinci çalışma mevzuu af • 
yondur. Devlet inhiıarında olan af -
yon satııları da bu müesseseye veril
mektedir. Afyon üzerinde vazifeler 
şöyle tesbit edilmiştir : 

1 - Memleket içindeki satışı ser -
best ola~ ham afyonu mUstahsilin 
menfaatini ve cihan pfyau•mın ,art· 
larını göz önünde tutarak almak, 
ham veya mamul olarak dışarı piya -
salara satmak. 

il - Memlekette afyon standardi • 
zasyonunu temin etmek. 

(Başı ı. inci sayfada) Ofisin te~kili, afyon inhisarına 
bile Cemiyeti Akvam komisyonunu aid hükümlerin yeniden tetkikine bir 

den gün~şin batmasından sabaha ka· 
dar geceleri kapanmaktadu. Memle
ket dahilinde de fevkalade tedbirlet" a
lınmıştır. 

X Bel1rrad - Debrovıınikin kar11-
srnda Adriyatik'in en güzel adaların -
dan biri olan Lopue adasında bir yan• 
gın çıkmıştır . Hüküm sürmekte olan 
§iddetli sıcaklar yangını körüklemek· 
tedir. Elli hektarlık orman tehlikede
dir. 

X Dublen - İrlanda devleti rem 
Dr. Hayd, bugün başvekil B. Devale
ra'yı nazırlar ve parlimento azlu hu

zurunda ~smen vazifesine başlatmıt
trr. 

X Brüksel,~ Avrupa tayyare pos.
taları konferansı delegeleri alakadar 

dairelerin tasvibi şartile, Avrupa da
hilindeki münakalatta mektublann 

tayyare ile naklinde alınan sürtabın 
kaldırılmasını istihdaf eden bir anlaş
ma imzalamışlardır. Bu anlqma, en 
geç 1 kanunusani 1939 tarihinde~ 
riyet mevküne geçecektir. 

X Tokyo-Domei ajansının fotoğ· 
raf muhabiri Hiaanoçimosu ve Yami
uri gazetesinin hususi muhabiri Va. 

kuvki m~rkezi Çinde 22 haziranda vu
Jrua gelen bir ÇwprflDa e8naımlda öl· 
müştür. 

_ Komisyon reisi ve azaları gerek 
şahsan kendilerinin ve gerekse büro 
reislerinin resimlerinin alınmasını ar
zu etmiyorlar. Bürol~ra hiç kimsenin 

Biz de buna mukabil onların tek bir 

şeyini biliyorduk: Vazifelerini suiis-

Galatasaraylılar hücum fırsatlarını 
ihmil etmiyorlar. Sağaçığın tesirsiz 
kalmasına rağmen Bülend müessir a
kınlar yapıyor. 14 üncü dakikada, ge
ne Bülend'in aürükliyerek ortaladığı 
topu Eşfak, 18 metreden enfes bir şil
te tahvil etti, fakat top kalecinin mü
dahalesile kornere gitti. 

f . . . ğ vetıile . olmuıtur. Ha"~l" ekilecek türkler aleyhindeki aalıyetını ası a :l'' :r 1 
mıntakalarla bunlar içinde afyon sü-

girmesine izin vere:nııy~~eğ.iz. 
- Milletler ceınıyetı ıçtıma halin

de iken biz gazeteciler resimlerini a
lırız. Medeni memleketlere mensubsu
nuz. Sizin parlamentolarda, komis
}'onlarınızda resimler alınmaz mı? 
Sar'da milletler cemiyeti kontrolü al
tında seçim yapılırken dünyanın res-
tni alınmıştır. · 

Ne söyleseniz boş .... B. ~nker ~u ar
~umuzu yerine · getu·emıyecegınden 
tnüteessirdir. 

_ Peki, dedim. Bana komisyonun 
çalışmaları etrafında izahat veremez 

tnisiniz? 
Buna razı oldu. Bugün öğleden evel 

9.30 da randevu verdi. Biraz geç kal
dı, fakat çok nazik bi~ h~ımü . kabulle 
otelin terasasında benı dınledı. 

Kendisine evela, delegelerin ve ter
tümanların bitaraf olmadıklarını, ka
~ıt işinin niçin tam bir bitaraflıkla 
~apılmadığını; niçin te~cüman ve ka
tiplerin buradaki ekserıyct unsuruna 
tnuhalif bulunanlardan seçildiğini 
'urdum. 

B. Anker şu cevabı verdi: 

"- Bu hususta Cencvre'de Beşler 
~omitesinde görüşmeler yapıldı. Ko
ttıite komisyonun dilediği yerden ka-' . 
tip ve tercüman seçebileceğini karar-
laştırdı. Komisyon bu seçim işlerinde 
~alıştırmak üzere biltiln komşu mem
leketlere müracaat etti. Biz, bu sela-
lı.iyete dayanarak, katip ve tercüman
larımızı; türk, suriyeli, Iübnanlı, ti
listinli, mısırlı, amerikalı ve arnavut 
lisanı bilenler arasından seçtik." 

Seçim işlerindeki yolsuzluklar do
layısıylc yapılan şikayetler karşı~ında 
~omisyonun nasıl bir hareket takıp et
tiğini sordum. Asıl bu suale cevap 
~ermesi lazımgclcn B. Anker: 
"- Bu hususta bir şey söyliye

lbem !"Dedi. 
Tekrar sordum: 

timal, salahiyetlerini tecavüz, taraf-

girlik, kanunsuzluk, garez, iltimas, 
haksızlık, kötü bir kolonici ruhu taşı
dıklarını 1 .. 

••• 
Hatay seçim komisyom.t, Antakya

nın en güzel otelini tamamile kapat-

mıştır. Bu otelden dünyanın en nefis 
bir tabiat parçasına bakılıyor. Hatay
da bugün bahar vardır ve etraf zümrüd 
gibidir. Fakat bütün iyiljk, fazilet, in-

saniyet, yurdseverlik ve hak hislerini 
öldürmiye çalışan bu•komisyonun bu
lunuşu, buraya bile bir engizisyon ve 
zulüm havası getirmiş .. 

~11111111111111111111111111111111111111!:. -- -~ir ingiliz zabitinin hahralare 
= = - --
§Plevne müdafaası§ 
: 1877 de türk ordusunda 5 
: bir bölük kumandanı olarak : 
E Plevnede harb etmit olan : 
: yüzbaıı F. Von Herbert'in E 
: güzel bir üslubla yazdığı, = 
= arkadaşımız Nurettin AR-
§ T AM'm da dilimize çevirdi- § 
: ği bu kitab, askerliğimizin E 
: şerefli safhalarından birini : 
: ca11landırmaktadır. : 
: Askerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanlarm da : 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
: kuyabilecekleri bu kitab, E 
: cıktı. 100 kuruşa satılıyor. : 
':111111111111111111111111111111111111111;: 

ilk gol 

19 uncu dakika: İzmir'li Cemil bir 
favul serisi yaparak firikik cezasına 

sebebiyet verdi. Yunanlıların sağ mü
dafii 25 metreden attığı yer<len bir 
filtle topu ağlara taktı. 

1-0 galip vaziyete geçen yunanlılar 
daha canlı oynuyorlar. ~ol açığın mü
temadiyen ofaayd kalmakta rerar edi
şi bir çok hücumların ıemere vermesi
ne mani oluyor. 

24-26 ıncı dakikada, 'Galatasaray'lı-
lar iki firikik fırsatını kaçırdılar. 28 

inci dakikada BUlend, yunanlıların 
müdafaasını parçahyarak kaleye aktı, 

fakat ortadaki arkadaıı demarke du
rurken fÜt çekmek istediği için fırsa
tı kaçırdı. 

Oyunun Galatasaray hakiiniyeti al
tına girdiğini gören yunanlılar, bütün 
gayretlerile çabalıyorlar, fakat earı
kırmızıhların ba1kısı ağırlatmakta de
vam edivor. 

ikinci gol 

30 uncu dakikada Galataıarayın bas
kısından kurtulan top yunanlıların 
ayağına geçti. Adnan topla ilerliyen 
rakibini durdurdu ve topu aldı. Fakat 
hemen vuruş yapmadığı için yeniden 
kaptırdı. Sağaçığın ortada demarke 

bırakılan orta muhacime verdiği pas, 
topun ikinci defa Galatasaray'ın ağla
rına takılmasına ıebeb oldu. 

Hakim oynamalarına rağmen 2-0 

mağlUb vaziyete düşen Galataaaray'lı
lar oyuna sinirli ba,lachlar. Bu asabi
yetin iki neticesi oldu: 

1 - Eşfak ıert oynamak hevesile bir 
defasında kendisini, diğer defasında 

rakip kalecinin bayılmasını intaç eden 
iki favul yaptı ve hem ken<lini, hem 

~ 111111111111111111111111111ll.lllllil11 ~ de arkada9larını büabütün ıinir lendir-

: Dr. Bôsit Ü rek 5 di~ - Aaabi heyecanlar içinde muhak-

-
Cebeci Merkez Haataneai 
iç Hastalıkları mütehaaıııı 

- kak fırsatlar kayboldu. Birinci devre 
: bu tekilde 2-0 yunanlıların lehinde = bitti. . "- Siz şahsen Garo'nun zamanında : 

~e şimdi tazyik ve yolsuzluklar yapıl
~ıgım biliyor musunuz? : Her gün hastalarını Yeniıehir : 

: Meşrutiyet cadesi Urek apartı- : 
: manmda saat 15 den sonra kabul : 

1 kinci devre 

"-Hakiki bir tazyik olup olmadığı-
1\ı şahsen de söyliyemem. Bunu ancak 
>.f illetler Cemiyeti'ne vereceğimiz ra
Orda zikredeceğiz ... 

: eder. Tel: 1694 · : - -'"1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

'Galatasaray'lılar ikinci devreye bü
yük bir enerji ile batladrlar. Bu devre
de rüzglra kartı oyna~ vaziyetinde 
olan yunanlılar, ilk devredeki 2-0 lık 

vurmasın;ı sebep oldu. TahrikitçJ.la- tü toplanmasına müsaade edilecek 2 
rın hükümet konağına hücum eden- yerler, hükümetçe tahdi4 olunabile
lerin baştnda her vakit komisyon a- cektir. Ancak müstahsili, t"lllardan
zası ve bilhassa reisi görünüyor, bin- beri alıştığı bir çatııma tarzından ve 
lerce türklerin kayıd olunmaması toprağının faydalarından mahrum 5 
için her türlü mÜmaneatlar gösterili- kılacak olan bu tedbirler, İcra Ve-
yor, vesikaları alınamıyor, alanlar killeri heyeti karariyle alınabilecek- 6 

tir. Bu, afyon yeti§tiricileri için ki
için kayıd büroları vaktinden eve] fi bir teminattır. 

~:~a~~~~;~~· :::irı~~d:~ı~~~~=v~ Toprak mahsulleri ofisi, kuruluş 
ve işleyiti bakımından ticari mahi

eden b~ yolsuzlukların cihan efkarı yette ise de vazifesi kar yeı;ine müs-
önünde isbatı için icabında neşredebi- tahsili korumak olduğundan devlet; 
leceğimiz pek çok deliller ve vesika- bu korunma için çizdiği hadler için
lara malik bulunma}ctayız. Her gün de doğacak zararları ödiyecektir. 
salah ümidiyle katlandığımız bu ah- Şimdiye kadarki buğday işlerinde de 
vat iyile~ecek yerde Cemiyeti Akvam bu zarar düıünUlmüı ve devlet ver -
komisyonunun artık zahjri korumayı gileri arasına bunu karşılıyan bir 
dahi düşünmiyen aleytarane faaliyeti vergi konmuıtur. 
önünde daha ziyade sabır ve taham- Buğday tUrkUn milli gıdasıdır. 

Çiftçinin kuraklık ve çok yağmur 
mülün milletimize ve adalete karşı gibi tabiat sürprizlerini karşılıyacak 
affolunmaz bir cürüm teşkil edeceği- anane halinde kendini koruyan ted _ 
ni görüyoruz. Bu endişe içinde mev- birleri vardır. Anctk bir milli müda
cud komisyonda vazifelerimizde de- faa unsuru olarak buğday stokları 
vam imkanı bırakılmamıştır. bulundurmak bir devlet işidir. C. H. 

Bugünden itibaren kayıd işlerinde Partisi programında da bu vazıh ola
emniyetin tesis edileceği zamana ka- rak ifade edilmiştir. Tarlalarda çalı
dar tescil muamelatına itttirak edil- f3I1 'iilyonların ctphelere koştukla-

:r rr gilnlerde, azalan istihsali tamam-
miyeceğini ve Sancak statüsüne uy- tıyacak bir ıtoku bulundurmak vazi
mıyan ve her türlü intihabatın istil-

. • . fesi kanunda, toprak mahsulleri ofi-
zam ettıgı asgari sükun ve emniye\ sine verilmiştir. 

§artları içinde 9yapılmıyan kayıdlar Ofiı; memleketin ~üyük ekseri
ve muamelatı keenlemyekun addetti- yeti çiftçinin, ba§hca istihsal mev
ğimizi beyan eder ve komisyona kar- zuu buğdayı şimdiye kadarkinden 
şı protestolarımızı ilan ederiz." daha geoiı ve daha verimli olarak 

Hendese komisyonu 

Dünkii ç.apraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

İzmir Entemasyomı 
Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

_ · Zayiler · ; 
Zayi - Bakırköy Nümune ilk mek • 

tebinin altıncı smıfından 339 ıenesin
de aldığım nakil ilmühaberini zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. !'Jihat Batuç 4062 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Pazar
tesi günü Ankarada Toplanacak hen
detıe muallimleri komisyonuna iştirak 
edecek muallimler Ankara'ya hareket 
etti. Komisyon orta okullarla liselerin 
hende9e kitablarını h~ırlıyacaktır. 

koruyacaktır. Onun kadrosu içind,e 
çalışanlar; büyük kalkınmaya emek 
vermekte olduklarını duyacaklardır. 

Layiha da, çizdiği ael&.hiyet ve vazife Bir tayyare ve bir telsiz 
hududlariyle kendilerine muvaffaki-

Ticaret müzakereleri için 
Berlin'e gidecek heyetimiz 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Harici-
ye VekAleti Umumi katibi Numan Me
nemencioğlu ekisprcsle Ankaradan ts-

tanbula geldi .Heyet Ankaradan gele
cek diğer azasiyle beraber pazartesi 

akşamı Berlin'e hareket edecektir . 

yetin unsurlarını huırlamı§ bulun -
maktadır. 

Topkapı müzesi eserlerinin 
albümünü yaptırdı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Topka
pı Müze müdürlüğü sarayda bulu
nan hükümdar ve devlet adamlarına a
it mühürlerle el yazılarının fotoğraflı 
birer albümünü yapmrf ve bastırmıya 
ba9l'uııttır. 

~c tasnif edilen 200.000 kadar 
tarı vesikanın da alfabe sıraaiyle bi
rer katalogu yapılmıttır. 

mühendisi aranıyor 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dü.rlüğünden: 

İ<laremiz için 80 lira asli maaşlı bir 
tayyare mühendisi ile 70 lira asli ma
aşlı bir telsiz mühendisi alınacaktır. 
İcabında bu maaşların emsali haaılı
nm bir misli fazlasına yani tayyare 
mühendiıine 512, telıiz mühendisine 
420 liraya kadar ücret verilebilir. 

Talihlerin evrakı müabitelerile bir
likte devlet hava yolları umum mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1908) . 3804 
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4 - Şartnamesini görmek ıstcyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encümeni-
ne müracaatları (1919) 3811 

Ekmek ve hrancala ahna<ak 

, M. M. bakanlığı 

Nal mıhı ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.dan : 
1 - 5.000.000 beş milyon tane muh

telif ebad ve numarada nal mıhı mü
nakasa gününde heyeti umumiycsinC' 
teklif edilen (11599) on bir bin beş 
yüz doksan dokuz lira 80 kuruş fiat 
vekaletçe gali görüldüğünden tekrar 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - !halesi 28-6-938 salı günü saat 
15 dedir. 

3 - llk teminatı 870 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi bedelsız olarak 

her glin öğleden sonra M. M. V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin .:?490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
dclcrinde gösterilen vcsaikla teminat. 
ve teklif mcktuplariyle bitlikte ihale 
aaatından en az bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. (1429) 2861 

Münakasa tehiri 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
24.6.938 tarihli Ulus gazetesinde pa

zarlıkla satın alınacağı bildir'ilen spor 
çorabı, elbise, palto, çantalık, fişeklik, 
gocuk, yemeninin satın alınmasından 
vazgeçilmiştir. (2082) 4056 

A. Levazım Amirligi 

Sığar veya k~i eti altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler ihtiyacı olan 180000 kilo sığır 
veya keçi etlerinden fiatı ucuz olan 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
8 temmuz ı938 cuma günü saat 16 da 
yapılacaktır. 

Koyun eti al.nacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birliklerin ihtiyacı olan 60000 kilo ko
yun etinin kapalı zarfla ihalesi 8 tem
muz 1938 cuma günü saat 16.30 da yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23400 liradır. 
İlk teminatı 175S liradır. Şartname.i 
hcrgün öğleden evet komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2·3 maddelerinde yazılı vesikalar· 
la ihale gün ve saatinden bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını Fındık· 
lıda komutanlık satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (1967) 3888 

sığ1r eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Saten 

Alma Komisyonundan : 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarında

ki birliklerin bir senelik ihtiyacı .:>lan 
86200 kilo sığır eti kapalı zarf usuliy· 
le alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 27.6.938 pazartesi 
komisyo-saat 9.30 da tümen arttırma 

nunda yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 

15534 lira olup ilk teminatı 1165 lira
dır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün 
komisyonda görür ve parasız alabilir. 

(1810) 3651 

Sığır eli ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 

1 - Eksiltmede olan i'ler: Tekirda
ğm 125.000 kilo sığır eti ve Malkara
nın 70,000 kilo sığır eti. 

2 - Kapalı zarf usuliylcdir. 
3 - Tekirdağ sığır etinin muham · 

men bedeli 3S.OOO, Malkaranın 18 . .:;)0 
liradır. 

4 - Tekirdağ etinin muvakkat te· 
minatı 262S, Malkaranın 1365 liradır. 

S - lhaleei Tekirdağın 4 temmuz 
938 saat 11 de Malkaranm aynı günde 
saat 15 de Tckirdağında yapılacaktır. 

(1809) J5SO 

Sığır eti olanacak 

2 - Muhammen bedeli sığır etinin 
59400 ve keçi etinin 37800 liradır. İlk 
teminatı sığır etinin 4220 ve keçi eti· 
nin 283S liradır. Şartnamesi 297 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mcktuplarile 
2490 sayılı kanunun 2-3 ci maddelerin
de yazılı vesikalarile ihale gün ve saa
tinden en az bir saat cevline kadar tek- • Ankara Levazım Amirliği Satm 
lif mektuplarını Fındıklıda komutan- Alma Komiayonunclan : 
lık satın alma komisyonuna vermeleri. ı - Adanadaki birliklerin senelik 

(1968) 3889 ihtiyacı için 81 bin kilo sığır eti ka· 

Sade yağ ahnacak palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 11 temmuz 938 pazar· 

Ankara Levazun Amirliği Sabn 
ma Komisyonundan : 

Al- tesi günü saat 15 de tümen karargahın· 
da satın alma komisyon odasında ya
pılacaktır. 1 - Vize civarında bulunan kıtaa

tm ihtiyacını temin etmek üzere 12000 
kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. ' 

2 - Eksiltme Vizede askeri satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiycnler her gün 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltmesi 3.7.938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 11 de yapıla
caktır. Muhammen fiatı 10800 lira mu· 
vakkat teminatı 810 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 
bildirilen günde ve tayin edilen ek· 
siltmc saatından bir saat cvcl teminat 
ve teklif mcktublariylc icab eden sair 
vesikanın komisyona tevdii ilan olu -
nur. (1844) 3734 

12.000 kilo sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan : 
1 -.- Babaeski civarında bulunan kı 

taatın ihtiyacını temin etmek üzere 
12000 kilo sade yağı kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

3 - Muhammen bedeli 202SO lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1518 lira 75 ku
ruştur. Teminat ve teklif mektubları • 
nın eksiltme saatından bir saat evci 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

4 - Sığır etinin şartnamesi Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo
nuna gönderilmiştir. İstekliler orada 
görebilirler. (2074) 40SS 

Ka11r peymiri ahnacak 
Ankara Levazan Aınirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı olan 7200 

kilo kaşar peynirinin açık eksiltme· 
sinde talip çıkmadığından pazarlıkla 
eksiltmesi 30 haziran 938 saat 14 de 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli vakıtta ko
misyonda bulunmaları. (2083) 40S7 

65.000 kilo pirine ahnacak 
2 - Eksiltme Vizede askeri satın al· 

ma komisyonunda yapılacaktır. Şart· Ankara Levazım Amirliği Satın 
namesini görmek isteyenler her gün Alma Komisyonundan : 
komisyona müracaat edebilirler. 1 - Ankara garnhon müesseseleri i-

3 - Eksiltme 3 7 93 '-l tı ~; •1n r mü"a çin 6SOOO kilo pirincin kapalı zarfla, 
dif pazartesi günü saat 16 da yapıla· eksiltmesi 12 temmuz 938 saat 15 de 
caktır. Muhammen fiatı 9600 lira mu · Ankara Lv. amirliği Sa. Al. K. da ya-
vakkat teminatı 720 liradır. pılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 2 -Muhammen bedeli 13.000 lira ilk 
bildirilen günde ve tayin edilen eksilt· teminatı 975 liradır. Şartname ve nü
mc saatından bir saat evci teminat ve munesi her gün komisyonda görülür. 
teklif mcktublariylc icab eden sair ve· Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
sikanın komisyonuna tevdii ilan olu- mcktublarının saat 14 de kadar komiı-
nur. (1847) 3735 1 yona verilmesi. (2054) 4048 

5 kalem yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı M. Bedeli 1. teminat Ek. Şekli Ek. tarihi Saat 

Yulaf 360 18000 ı350 Kapalı. z. 7/Tem./938 16 

360 18000 13SO ,, 8/ ,, / ,, 11 .. 
480 26400 1980 8/ ,, / ,, 16 .. ,, 
480 24000 1800 9/ ,, / ,, 11 .. ,, 
720 36000 2700 11/ ,, / ,, 16 .. ,, 

1 - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan yukarda yazılı beş kalem 
yulaf ayrı ayrı ihale edilecektir. Şartnameyi okumak isteyenler her gün 

münakasaya iştirik edeceklerin 1938 senesine aid ticaret odası vesikalari· 
le birlikte ihaleden bir saat evvel Lüleburgaz Tüm satınalma komisyonu-

na müracaat etmeleri. (1971) 3891 

iktisat bakanltğı 

Benzin ah nacak 
lktisad Vekaletinden : 

1 - Makam otomobilinin 1938 se
nesi ihtiyacı için (8,000) hizmet oto
mobil ve motosikletleri için de 7 ,000 
litre ki ceman {lS,000) litre benzin 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel (2760) li
ra ve muvakkat teminatları (207) Ji. 
radır. 

3 - lhalc 29-6-938 tarihine rastla
yan çarşamba günü saat (10) da Le
vazım Müdürlüğünde toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnameyi görmek 
ve % (7,5) muvakkat teminat parala
rını yatırmak üzere Levazım Müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1848) 3691 

Sıhat bakanıloı . ""' 
Renkli afiı basltrtlacak 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekale
tinden : 

1 - Sağlık propagandası için nümu
nelcri vekalette mcvcud (15) cins 
renkli afişin bastırılması kapalı zarf 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale sıhhat ve içtimai muave· 
net vekaletinde teşekkül eden hususi 
komisyon marifetiyle ve 27.6.938 pa
zartesi günü saat (15) te yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate miktiarı 
(97 S) liradır. Teminatı muvakkate 
nakten komisyonca alrnamıyacağından 
bunun daha evet vezneye yatırılmış ol
ması ve makbuzunun zarfı içine konul
ması lSzımdır. 

4 - Zarfların 27.6.938 günü saat 
(14) de kadar komisyona verilmiş ve 
zarf kapaklarının mühür mumu ılc 
mühürlenmiş olması şarttır. 

Şartnameler Ankarada sıhhat ve iç· 
timai muavenet vekaleti sağlık propa· 
gandası ve tıbbi istatistik umum mü
dürlüğünde, İstanbulda sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğünde görtle
bilir. 

6 - Nümuneler sıhhat vekaletb-le-
dir. {l 758) 3615 

:·_~iraat bakcinhğı 

Yeıil yonca münakasası 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

1 - Müessesede mevcud tecrübe 
hayvanlariyle serom beygirleri için 
40000 ila SOOOO kilo yeşil Y.onca açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 12SO lira
dır. 
3- Muvakkat teminatı 93 lira 7S ku

ruş olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu ve devletçe kabule şayan ha
zine tahvili. 

4 - İhalesi 27.6.938 pazartesi günü 
saat on beştedir. Şartnamesi müdüri
yetcn bedelsiz verilir. 

5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 
]arı haiz olan isteklilerin muayyen 
gün ve saatte ziraat vekaleti muhasebe 
direktörlüğünde toplanacak olan ko
misyona müracaat etmeleri. (1877) 
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6 ton kelle karpit ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (600) lira o
lan 6 ton kelle karpit askeri fabrika
lar umum müdürlügü merkez satın al
ma komisyonunca 20.7.938 tarihinde 
çarşamba günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4S) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rr. (2028) 4046 

dürlüğü Satm Alma Komisyonun - den : 
dan : • 1. - Ankara - Istanbul yolunun 

Tahmin edilen bedeli 11250 lira o- 14+500 ncü kilometresinden itibaren 
lan 5.000 kilo sarı vakete askeri fabri- ayrılan TürkkufU Motörlü Tayyare 
kalar umum müdürlüğü aatm alma ko- Hangarı iltisak yolunun eksik kalan 
misyonunca 12.7.938 salı günü saat 11 700 metrelik kısmı eksiklerinin ikma
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. lile mütebaki varyant yapılan 1000 
Şartname parasız ilarak komisyon· metre tu)ündeki kısmın yeniden 0,60 

dan verilir. Taliblerin muvakkat te· ' metre yükseklikte ve 7 metre geni§
minat olan 843 lira 7 S kuruşu havi tek· likte imla üzerine §<>Se inşası kapalı 
lif mektublarını mezkur günde saat zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
10 na kadar komisyona vermeleri ve 2. - İhalesi 27 haziran ı938 tarihi
kendilerinin de 2490 numaralı kanu· ne rastlayan pazartesi günü saat ıs 
nun 2 ve 3 maddelerindeki yesaikle de Türkkuşu Genel Direktörlünde ya 
mezkur gün ve saatte komisyona mü - pılacaktır. 
racaatları. (ı979) 3913 3. - Nafıa Vekaletinin silsilei fiat 

cetvellerine göre bu işin keşif bedeli 
10.S61 lira 99 kuruş, ilk teminatı 792 
lira ıs kuruştur. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satın Alma Komiıyonundan: 

15 ton 44x 2,5 mm. Y umuıak 
Lama Demiri 

5 ton 6 mm. ,; Y umu,ak Demir tel. 
1 ton 5 nan. fl Yumu'ak Demir Tel. 

Tahmin edilen bedeli ( 4200) lira o
lan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum Mü· 
dürlüğü Ankara satın alma komisyo
nunda 8. 8. 1938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (31S) lira ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik 
ile mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları, (1949) 3861 

350 ton ham mağneıit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (3800) lira o
lan 350 ton ham magnezit askeri fabri
kalar umum müdürlüğü Ankara satın 
alma komisyonunca 7 temmuz 938 per
şembe günü saat 10 da açık eksiltme i· 
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (28S) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ma<lcte
lcrindeki vcsaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. (1948) 

3860 

Askeri Fabrikalar Umum Mdür • 
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
6000 paket 5,S X 40 mm. kulp vidası 
6000 paket S X 3S mm. kuşak vidası. 
2500 kilo perçin çivisi 

Tahmin edilen bedeli (5930) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 14.7.938 perşembe günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat 
olan (444) lira (7S) kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendile 
rinin de 249() numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2009) 3971 

Bir erkek daktilo ahnacak 
Askeri Fabrikalar Ummn Mü

dürlüğünden : 
Yazı makinesiyle seri yazabilecek 

bir erkek daktilo alınacaktır. Talihle
rin umum müdürlüğe müracaatları. 

(19SO) 3862 

1077 ton adi kok kömürü 
ah nacak 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 25752 Jira o · 
lan 1077 ton adi kok kömürü askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü A~!<ara 
satın alma komisyonunca ıı.7.938 ~a
zartesi günü saat 11 de kapalı z~rf ıle 
ihale edilecektir. Şartname 1 lıra 29 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat temi· 
nat olan 1931 lira 40 kuruşu havi 
teklif mektublarını mezkur günde sa
at 10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kamı· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaiklc 
mezkOr gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (1878) 3845 

ı· __ H_a_v_a_y.;.....~_ .. ll_a_r;_ ..... -s .• 1 

Elektrik ve paratoner tesisatı 

4. - Bu işe ait fennt ve idari şart
name, keşifname, silsilei fiat cetvel
'teri, mukavele projesi her gün Türk
kuşu Genel Direktörlüğünde görüle
bilir. 

5. - İsteklilerin, bu işi yapabilecek 
ehliyette olduklarını Nafıa Bakanlı
ğından alacakları bir vesika ile isbat 
etmeleri şarttır. 

6. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacağından, teklifler 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunu
nun kapalı zarf usulüne temas eden 
hükümlerine uygun bir şekilde yapıl
malıdır. 

7. - İstekliler, usulil dairesinde 
kapatılmıı zarflartnı ihale saatinden 
bir saat evetine kadar makbuz muka
bilinde Türkkuşu Genel Direktörlü
ğü Levazım Müdürlüğüne vermiş bu
lunmalıdırlar. 3694 

Ankara Belediyesi 

Benzin alınacak 
Ankara BelediyMinclen : 

1 - Belediye ve şubelerinin ihtiya
cı olan 900-1120 ton benzin on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmiyc ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (253.000) li
radır. 
3-Muvakkat teminatı (18975) lira

dır. 

4- Şartname ve evsafını görmek ia
tiyenlerin her gün yazı işleri kalemi
ne müracaatları ve ihale 8 temmuz 938 
cuma günü saat on birde belediye en
cümeninde yapılacağından isteklile
rin teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını saat ona kadar belediye en-
cümenine vermeleri. (2087) 40S9 

Elektrik motörlü pompa ahmacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Belediye fidanlığına konulacak 
elektrik motörlü pompa on bet gün 
müddetle açık claıiltmeye ~onulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7Sl,73) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (56,3S) lira-
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2086) 40S8 

Orman (illliği ve baraj 
otobüs tenıilah 

Belediye Reisliğinden : 
Sayın halkımızın yazın tatil günle

rinde Orman çiftliği ve baraj mesire
lerinden daha ucuz istifadclcrini te· 
min için yaz aylarına mahsus olmak Ü· 

zere cumartesi ve pazar günleri bura· 
lara işliyen otobüslerin fiatlarında a· 
şağıdaki şekilde tenzilat yapıldığı i-
lan olunur. (2<l71) 4031 
Eski ücret Yeni ücret 

25 ıs Çubuk barajı 
20 ıs Orman çiftliği 

Yaş sebze alınaceik 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin bir~~
nelik yaş sebze ihtiyacı on beş gun 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 _ Muhammen bedeli (231) lira· 

dır. 
3 _ Muvakkat teminatı (17,S) on 

yedi buçuk liradır. 641 S fon livamarin kömürü 
altnacalc Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
Askeri Fabrikalar Umum Mü- dan : 

4 _ Şartname ve liıtesi.ni g~nnek i-s 
tiycnlcrin her gün yazı ışlerı kalemi
ne isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma 
günü aaat on buçukta belediye encü-

dürlüğii Satın Alma Komisyonun- İdaremizin Ankara tayyare mcyda-
dan : nındaki hangarın elektrik ve parato-

Tahmin edilen bedeli 83395 lira olan ner tesisatı, bu meydandaki umum 
6415 ton lavamarin kömüıü askeri fab- müdürlük binasında 11 temmuz 938 
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa- pazartesi günü saat lS.30 da açık ek
tın alma komisyonunca 9.7.938 cumar· siltmeye konulmuştur. 
tesi günü saat 11 de kapalı zarf ile iha· Bu iki işin keşif bedeli 7.711 liradır. 
le edilecektir. Şartname 4 lira 17 ku- Şartnameler posta telgraf umum 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. müdürlüğü binasındaki idaremiz acen-

. Talihlerin muvakkat teminat olan tasında görülebilir. İsteklilerin 578 li-
5419 lira 75 kuruşu havi teklif mek- ra 32 kuruş muvakkat teminat mck
tublarrnı mezkur günde saat ıo na 1ı:n- tublarr ve belgeleriyle birlikte umum 
dar komisyona vermeleri ve kendiltri müdürlUğe müracaatları. (20S8) 4049 

menine müracaatları. (1920) 3812 

Koyun eti alınacak 
Ankara Be.tediyesinden : 

ı - Belediye hastahanesinin bir se
nelik ihtiyacı olan 1850 - 2500 kilo 
koyun eti on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1250) bin 
iki yüz elli liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (93,S) dok
san üç buçuk liradır. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye hastahanesinin bir se

nelik ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek 
ile 150 kilo francala on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştıır. 

2 - Muhammen bedeli (471) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (3S,5) otur 
beş buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenle 
rio her gün yazı işleri kalemın'! ve is
teklilerin de 1 temmuz 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye cncümer.ine 
nıliracaatları. (ı923) 381S 

Odun altnacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye hastahanesinin ihti
yacı olan 13000 - ı6000 kilo odun on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (352) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (26,40) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de ı temmuz 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (1922) 3814 

Muhtelif yiyecek aiınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin ihtiya· 
cı olan pirinç, kuru fasulye, nohut, 
çay, sadeyağı, sabun, zeytinyağı ve 
kuru sebze on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2210,10) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 16S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen· 

lcrin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 1 temmuz 938 cuma gü• 
nü saat on buçukta belediye encüme • 
nine müracaatları. (1918) 3810 

Buı fabrikası kiraya verilecek 
Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye meydanındaki buz falr 
rikasının üç sene müddetle icara ve• 
rilmcsi on beş gün müddetle açık art• 
tırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli icarı üç s~ 
neliği üç bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 225 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 

rin her gün yazı işleri kalemine ve is• 
tcklilerin de ı t emmuz 938 cuma gü· 
nü saat on buçukta belediye cncüme • 
nine müracaatları. (192ı) 3813 

Süt ve yoğurt ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Belediye hastahanesinin bir se· 
nelik ihtiyacı olan (2SOO - 3000) kilO 
süt ve 200 - 2SOO kilo yoğurt OD. bet 
gün müddetle açık eksiltmeye konul• 
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli süt 510, y<Y 
ğurt SOO liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (38,25)1 
(37,S) liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle' 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
teklilerin de ı temmuz 938 cuma günıı 
saat on buçukta belediye encümenin' 
müracaatları. (1917) 3809 

Şehir mezarhğı yaphnla(ak 
muhtelif tesisat ve inıaat 
Ankara Belediyesi lmar Müdüt ' 

lüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankar• 

şehi~ m~z~rlığında yapılacak topra~ 
tcsvıycsı, ıçy~llar, güprcli çamur harÇ' 
lı duvar, tcmız su, kanalizasyon, bit 
kısım çevre duvarı olup keşif bedel• 
ceman 4S2?3 li~a 20 kuruştur. 

2 - Bu 11.e aıd evrak şunlardır. 
A - Eksıltme şartnamesi 
B - Mukavelename sureti 
C - Hususi şartname 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F- Planlar 
İ~~ycnler bu evrakı 230 kuruş mıl' 

kabılınde Ankara belediyesi imar ınU' 
dürlüğü muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. · 

4 - Eksiltme 8 temmuz 938 cuı1" 
~ünü saat 18 de Ankara vilayet kon• 
gında yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için iri 
teklilerin 3396 lira 99 kuruş muvakk'1 

teminat vermeleri, bundan başka naf•' 
şeraiti umumiyesindeki şartları ha1 

ve ehliyeti olduğuna dair nafıa ınil 
dürlüğündcn vesika getirmeleri ve 93= 
senesi için ticaret odasında kayıdh o 
maları lizımdır. 

6 - Teklif mektubları yukardaki 
çüncü maddede yazılı saatten bir sal 
evcline kadar Ankara belediyesi iıtı1 

müdürlüğüne getirilerek eksiltme !<• 
misyon reisliği namına makbuz muıcf 
bilinde verilecektir. Posta ile gönÔ( 
rilecek mektubların nihayet üçün 
maddede sözü geçen saate kadar ge 
miı olması ve dış zarfın mühü'IJ 
mum ile iyice yapıştırılmış olrıı'~ 
lazımdır. Postada olacak teahhür ıcf. 
bul edilmez. (1951) 3911 
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Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

Cebeci hastanesi 

GÖZ 
Hasfahkf arı rDüfehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander_ 
A vrupadaki tetkiklerin

den avdet _tmiştir. Muaye
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi
tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 
partımanma nakletmiştir. 
Haıtalannı 14 hazirandar 
itibaren. aat 15-19 arası ka-

bule baılam11tır. 3976 ........................................................ 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık- Jandarma mektebi şima
linde Dikmen ufaltma 60 - 70 metre 
mesafede münferit binaya müsait ba
kanlıklara ve Yeni,ehire nazır arasa
lar. H. Dilman Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4065 

Sabhk ev - Yenişehir'in en kıymet
li yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

Sablık - Yeniıehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartmanı Ti : 2181 4063 

Sabbk- Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lira11 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
odalı 6 dönUm bakılmış bağ. Belediye 
karpında diş tabibi Fahrettin'e mü-
racaat. 3998 

Satılık - Açık bir çocuk arabası sa
tılıktır. Havuzbap Çelikkale sokak 
No. 5 4043 

Acele aatıblr ana - Maltepede 330 
M. ana acele satılıktır. Tl: 2487 Vah-
di Doğruer. 3980 

Kelepir aatıhk çiftlik - 150 hektar
lık ııulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Ti: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Sabbk arsa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucu% fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Açele aatılık arsa - Selinik caddesi 

iLANLAR 

Küçük ilan ıartlar1 
Dört satırlık kilelik ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kıınıt 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kurut 
Devamlı küçük illnlann her defası için 
10 kurut alınır. Maell 10 defa nqredi
lecek bir ilin için 140 kuruı alınacaktır . 
Bir kolaylık olmak üzere, her ıatır, ke
lime aralarındaki boıluklar mliıt~ına 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçük ıliıı 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört utırdan fazla her utır lGln a~ca 
10 kuruı alınır, • 
11111111111111 ..................................... . 

mobilyalı ve güzeldir. Yenişehir Ata 
türk bulvarı ·57 Ali Nazmi Ap. daire 
No:ll 3949 

Kiralık 2 oda - Mobilyalı banyolu. 
İtfaiye meydanı Kurtuluı apartımanı 
No. 1 3950 

Kiralık - Mobilyalı, mobilyaaı.z oda 
Yenitehir Atatürk bulvan Sevim Ap. 
3 No. lu daireye müracat. 3951 . 

Kiralık - Möble bir oda. Demirte
pe Necatibey caddesi (Asfalt cadde üs
tünde) No. 27 3905 

Kiralık oda - Aile yanında büyük 
ı oda yalnız Bayanlar için kiralıktır. 
Başvekalet yanı Bozkurt mahallesi orta 
sokak No. 4 3924 

Kiralık - Atatilrk bulvarında be§ 
odalı apartmıan mqbilyalı veya mobil
yaaız 3 aylık veya senelik. Tele-
fon : 3648 3965 

dişlerini sabah, öğle ve 

akşam her 

490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat- Kiralık - Çocuk sarayı bahçesi kar-

l""' 

_____________ ı la Hayri Alıcıolu Ti: 1538 3882 şısrnda 4 oda ve tam teferruatiyte apar-Ma tbua t u. M. tıman katı. Kapıcıya mUracaat edilme-
Kelepir ana - Maltepe'nin en ha- • 3959 

ıı. 
" · kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile-

yemekten sonra 

RADYOLIN 
ile f1rçalıyan kadınd1r 
Diıleri en fazla beyazlatan, 
mikroplara karıı en müeasir 
terkib itibarile en mükem-

Matbaacılara 
Matbuat Umum Müdürlüiünden: 
1 - Matbuat umum müdürlüğü A -

yın Tarihi adlı mecmualarla altı halk 
kitabını kapalı .zarfla eksiltmeye koy-
muştur. · 

2 - Mecmuaların her biri bin yü
zer, kitablar ikiter bin tane baaılacak
tır. 

3 - Kitab ve mecmuaların tahuıint 
bedeli 12.S<M, ~e muvakkat teminaıt 961 
liradır. 

cek. Hayri Abcıoğlu Tl: 1538 3881 

Maktuan 1800 liraya - Ulucanlar
da Kaylan sokağında 8 No. lu ev satı -
lıktır. Gezmek için Ulucanlar.da 72 No 
lu dilkkinda seb%eci Ahmede, almak 
için Tl. 3366 ya müracaat. 3748 

Acele aablık ev - Yenişehirde 5 o

KurRlar: 

Daktilo kursu - Sabah saat sekiz
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif ku~lar herkesin devamına imkan 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2 Tel: 3714 4027 

dah ehven fiyatla verilecektir. T~ 2487 Ani Liuın Okulu - Mekteblerin ta-
Vahdl Doiruer. 3796 tili milnaaebetiyle Fakülte, Lise ve Or-

Sabhk ana - f8taıyon arlraamda ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlar 
imarca paraellenmit ldlçük çapta·~ - aÇmıttır. YcDihamam apart. Tel :3714 
tar TL 2487 Vahdi Doğruer. 3795 3960 

mel dit macunu 
4 - Şart~ Ankarada qıatbuat Sabbk _ Ankaranm her tarafında 

umum müdürlüiündc parauı olarak . t ti' • bet L~ ·r ah.an~ ev .., 
Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 

ıii.dcvresitmLlWıilinde.yahm (10) Wilc 
aımalta<!iCTed111i:at s: T~. 931 

, . ıra ge nr on AArgı ......, • . 
verılır. nnmmtar kt!çtlk çapta arsalar T1 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
5 - Kapalı zarfla elCsiltme 4. 7. 938 .. pa ' tarihinde ba§lıyacaktır. Yenihamam a-

= TAYYAREDE NlKAh E 
günü saat 10.30 da Ankarada Dahiliye 2487 Vahdi Doğruer. 
Vekaleti binasındaki matbuat umum 

3794 
part. 3961 

- -- -., •..................................... ,. miidürlüğilnde yapılacaktır. (2000) 
2923 

saatleri 
Ankara Osmanh Bankası Müdürlüğü: 

''27. 8. 1938 tarihine rutlayan pazarte.i gününden iti
baren yeni bir itara kadar cumartesi, pazar ve resmi tatil 
ıünleri hariç olmak üzere' Banka aitelqinin aabah saat 9 
dan 12,30 a kadar ve cumartesi pnleri abab aat 9 dan 
ı t,130 a kadar açık bulunacafını ayın müfterilerine bil-
d .. " 4067 ırır. 

Cenup demlryolu iılıtmı dlrektörlülünden: 
Irakla Halep araıında ve bir taraftan Suriye ile Irak, diler taraftan 

Haydarpaşa ile Ankara arumda &idit dönüt biletini hlmil olarak Toroa 
EksprCJS trenine "yataklı vagona" binen yolcular için ~de 33 1/S tenz~
lit tatbik edilmek \bere 1 May11 1938 tarihinden itibaren 102 numaralı bır 
çabuk gidiş tarif eai meriyete konulmuıtur. 

c. o. güzerılhına iaabet eden Ucretler ıunlardır: 
1 inci mevkide 

Türk kuruıu 
Nusaybinden Çobanbeye gidiı ve dönU 1 1891 

ı inci mevkide 

TU.rk kuruıu 
1370 

Bu fiyatlara vergi ve danıaa reımi dahildir. 
Keyfiyet pyın halka ilin ve mlltentpnim malilmat edinmek lateyenlerin 

Karkamış'ta Cenup Demlryolları mUdilrllliU ile Yataklı vaıon/ICuk acen-
telerine mUtaca&t etmeleri rica olunur. (3764/2039) 4047 

MERAKLI BİR ANKET 
Guzellili kadar tıklıtila da maruf 

lr bayan yazıyor: 
"'Güzelliğimi cildimın tazelitine borçlu· 
m cildimin tazellğı ise JOLI FAM krem 

1!,f"~ Hakikaten bir çok kremler kullandı'!' . 
kat hiç birisinde JOLI FAM kremlerlnın 

ta ırüzelleştirici, gençıe,tirlcl hassaları , h fif 
bulamadım. ''Gec&leri yatarken JOLI FAM ın a ~~ 
yatlı cinsini ve gundüz tuvaletimde yağsız clnaını 
kullandım. Birinci haftada cildimde hayrete şayan 
bir değitiklik gordüm. ikinci ve üçüncü . ha~taların 
sonunda hakikaten- aze ve cazibeli bır cılde ve 
parlak bir güzelliğe kavuşmutdum. 

Bu aebeple JOLI FAM kremleri tualet masam~an 
eksik etmem ve onları bütün Bayan hemşirelerım 

tavsiye ederim . ., Bayan M. e. 

Kirabk ı 
Arar Lisan Okulu - 3 aylık fevka • 

lade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkaUre tenzilatla ikinci 3 aylık dev -Oç odalı ve siizel apartrnan-Bomon- d 

ti bahçesi yakınında istasyona giden reye girmek hakkını haiz olaca:~:~ ır. 
asfalt cadde üzerinde üç odalı, modern 

ve nezareti çok güzel apartman daireu Arar LİIAD Okulu - 3. Temınuz. 938 
bo§tur. Uluı'da Cemal Kuny'a müra- tarihi~de başhyacağı bu kurlara vaktin 

caat. den sonra müracaat edenleri o/o 70 ten-
Kiralık oda - Müıtakil güzel bir o- zilita tibi tutamıyacağtndan vaktinde 

da kiralıktır. Ipklar C&d. Necati B. o- müracaat edilmesi. 3963 

kulu yanında No: 2 kat 1 4236 Arar Lisan Okulu_ Yenihil arka-

Kiralık katlar - İtfaiye . meydanı 51 Yenihamam apartımanı kat 2 de da
Kurtuluş apartmanında S ıer odalı. irei mahsusaaındadır. Kayıt muamele
Banyo elektrik havasuı. 50 ve 65 lira ııine her gün devam edilmektedir. Tele-
kapıcıya müracaat. 4014 fon: 3714 3964 

Kiralık oda - Güzellik aokak Yuııuf Daktilo Kurıu - 48 inci devresine 
apartman No: 8 her pn Hat 19-20 a· temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
rası müracaat, 4012 ayda diploma verilir. Yeni hal arkaaı 

Kiralık ev - Yeniıehlr Adakale so
kak numara 18 de en U.t kat 4 küçük 
oda, ~yo, elektrik, havaıuı. Ehven 
prtla. Telefon: 2655 4068 

Kiralık mobil,.alı oda - Her konfo. 
ru havi mobilyalı bir oda kiralıktır. Te-
lefon 1252 4039 

• 
Kiralık moWl,.ah oda - Yeniıehir 

Cumhuriyet mahalleli lnkııtp S. No. 
13 Dr. 

0

Apdullah Rasim Ap. kat 1 No. 

3 akpm ı .ıe bdar mU.rKUt. 4040 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 31501 

Aranıyor : 

Mürebbiye - Yabancı bir bayan 
franaızc:a, almanca bilir. Çocuklu aile 
yanında mürebbiyelik aramalctadır. 

Uluıı'ta L. B. 4042 

Hizmetçi anuuyor - Yenişehir Se
linik caddeıi 38 numaraya müracaat 
edilmesi. 4038 

Aranıyor - 8-1 O bin lira Kirablr odalar - İtfaiye meydanın· 
da Sosyal Ap. da 4 ve 5 No:lu daire- Yenitehlr veya Çocubarayr ile Tq.. 
terde temidik de dahil odalar kiralık· han clvannda bir ev alınacaktır. Bqlra 
tır. 4013 semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4026 

Kiralık oda - Satılık salon takımı, 

tuvalet ve yemek maaaıı, karyola, eta
jer, çocuk arabası v. a. Yardım Apt. 
No: 10 Ipklar Cad. 3967 

Kiralık - Yüksek Ziraat EnatltüıU 

Dadı U'alUJ'OI' - Aile yaıunda g ay• 
tık bir bebeğe bakacak dadı araft!YO"· 
Y enitehir Özen pHtahaneai yanında 
Uçar. S. 17 No.lu eve müracaat. 3979 

mahalleıinde müstakil bir oda Ti. 3991 iş arayanları 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kirabk-Yenitehir Selinik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, ı hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Kiraldr oda - Kalo~erli 11cak ıulu 

Tecriiheli mahaaip - MuhMir • Mü
t..am _ Aimança, fransızca, türkçeyi 

lyl bilen bir At cGnde bir Ud aaat bu it
leri c8rilr. Ulua'ta JAB rumuzuna 
mektupll mUracaat. 39015 
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İLHAN TARUS' un 
Küçük hikayeleri 

DOKTOR MONRO'NUN MEKTUBU yakınJI çıkıyor 
3898 

Pire, tahtakuruau, ainek, ıiniıinek ve bütün bqeratı 

rAYDA 
"BUTON HASARATI 

· 0LDf/Rl1R JI 
-Hll!JJJdN D'E'PO.SV 

Adi gazı boyalı ıu ile karııtırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine atıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada ıaz yoktur. 1/ 8 litre 20 - ~/,:' 
30 .. 1/ 2 46-1 litre 70.S litre 300 kurut Toptancılara tenzılat. 

3482 

2880 

Cildinizin tahrit edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafmda 1eve 
seve kullanılan, ve cildi brq

tan sonra pamuk gibi 
yumuıatan 

POKER 
llrl$ •arifti hllllHRll. 

Adana Milli Mensucat Fabrikası 
Ltd. Sosyetesinden : 

Fabrikamız m•mutitı kaput bezlerinin fiatlan • 
Geniflik Top an, 

Aılanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 
.. • 2. 90 .. 36 • 839 

Şapkalı ., 4. 90 ., 35 • 725 
" .. 6. 90 .. 36 .. 766 

1 - Yukudald fiatlu fabrikamız teslimi bedeli pctin tediyeHdir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevklyat ve sat..ıara 

% 2 zam yaptlrr. ! - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen ıiparifler aıruı ile gönderi· 
lir. 5 - Sipariı kabulü ve aevki fabrlbuıızın 1 mayıa 1938 taıihll 
tamimine mllıtenittir. 2Ş66 

ıt1ı 1111ıı11111111111ı1111111111111111111111111111111111aı ı ı ı ı ı 1111111111111111111111 1111111111111111111•11 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Anlcaradaki Lleemizde 1/Temmuz/ 1938 den itibaren 

lnıilizce deni tatil kunlan açılacakbr. 

t - Kanlar kız Ye erkek, ayıf ve kanetli olmak mere 
dört prup olarak idare edilecek. 

2 - Ocret talebe mikdanna göre ayda S ill 7,5 lira ara
ımdadır. 

3 - Fazla malUınat edinmek isteyenlerin Okul Direk-
törlüjüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 

H. M. "GHAZANF AR 
TlCARETHANESI 

TESiS TARlHl 1860 
Poıt Box No. 831, Tel Adreıi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Tilrlr rnallarmm en btlyillr abc:ıu ve her nevi Hind ınalı lhracatsıaı 
Referanaiarı: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Tilrtofil 8U 

Üç kalem eşya olanacak 
Cümrülc MuWau Genel Komutan bğı latanbul Sabn Alına IComİIJO

nwıclan: 

T11 ınlanan 
tutarı İlk teminatı EKSiLTME 

Eı:rum ciaei lliktarı Lira K. L ira K. Tarihi stinil IU~ 
Erat için 7Ulılr elbiae 4.ıt4 takım 21 470.00 1611.00 19.7.931 uh 11 
Erat için bpqt 21S2 tane 19 081.40 1432.00 19.7.938 ulı , 16 
Erat için lnındura SlSJ çift 22 oıo.57 1652.00 20.7.931 çarf&lllba 16 

1 - Yukarıda yazılı eıyanın göaterilen gün ve saatlerinde kapalı arf· 
la ekailtmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evaafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - lateldilet"in o gün ekailtme saatinden bir aaat evveline kadar 2490 

aayılı kanunun 32 inci maddesi hUkmilne gCSre huırlıyacakları teklif 
mektuplarını Galata eaki ithallt gümrüğündeki komiıyona vermeleri. 

. (3789/ 2065) 4053 
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HASA 
OL 0 !S 

MEYVA ÖZÜ 
iıtahsııhk Mide bozukluğu 
Hazımsızlık Barsak af aleti 
~iıkinlik İnkıbaz 
Ek1ilik Sanhk, safra 
Bulanh Sıkıntı, sinir 
Gaz. sann Karaciğer 

Dil pashğı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Özü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1-2 tafü kaşığı yarım bar· 
dak su içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kalığı yarım bar
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Ozü meyvalardan ve 
meyvaların özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bilhassa 
!ngiliz meyva tuzlarından daha yük
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

ragmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. 
Ve çok köpürür. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
• 

LiMON-PORTAKAL-MANDALİNA .çb.EK-ACAC CILECi-MUZ
ANANAS. FRENK ÜZÜMÜ-SİNALK.0-ŞEFT ALİ -KA YISl-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa da kazinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıbht bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şifesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 3543 

Kendine beyliude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZ İN 
Varken ıstlrap 

çekilir mi? 

BM, Clit atnlan 
Ve üıütmekten mütevellid bü
tün ağı-ı, arzı, sancılarla nezle 

ye, romatizmaya karıı 

NEVROZ İN 
Katelerini almrz 

icabında günde üç 

kaşe ahnabilir 
3670 

..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. -- -
§ KİREÇ -----: En eyi cins damarsız halis rner· : -: merden yapılmıı Karaköy çalı ki-: 
: reçlerini 2791, 2861, 1446 ve 3300: 
: telefonlardan arayınız. 2093 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

Kirahk dükkôn 
Orduevi altndaki 6 numaralı bakkal 

dükkanı kiraya verilecektir. Taliple
rin çarşamba günü saat 16.30 da Ordu
evi müdürlüğüne müracaatları 3978 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6072 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşrıyatı İdare Eden 

Yazı işleri Müdüril 
Mümtaz Faik FENiK 

~ ULUS Basımevi : ANKARA 

' ' ~ .. ·I • : ' 

Mi~roskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde iıleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş!. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok aeı nebatat hulasalarile hususi bir şekil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 

Deva B l O G E N l N dir 

BiOGENİN 
kanı temizleyip ço~altır, kırmızı kürecik~ri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec· 
zanede bulunur. 3868 

Saç bakımı, güzelliğin en birinci tartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve sa~ dökülmcaini tedavi eden tesiri mü<:erre.e blr ilaçdrr. 

:1361 

FAKAT ... 

26-6-1938 

IC.ÖRTİNG 
6 LAMBALI -
~UPRA.SflfCTOR '~. 

RAD OLARİYLE 

TÔRKive VEKiLf: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
SE 5Lİ HAN ZÜLFARUZ Sokak 

4000 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .... - . -= ~ ~ ~ = 
§ Il$f AINl;)\UJL AIMIIERil~AINI ~@lın:JU ~ - -: .. IS M~I Amerikan l<ız Koleji • Robert Kolej • ER.,. E.,. "'I 5M1 : : 1( 1 a. 1( : AnıavatlıOy, Tel. 36.160 Bebtk. Tel. 36 ... 3 • ft ft ft : - -- -- -: Mekteb, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs : 
: muallimler tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kül türe son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaptı- : 
_ lır. Kütüphaneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni ckemmülünil : 
E temin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. : - -
~ MÜHENDİS KISMI Ameli ve nazari usullerle elektrik, makine ve Nafıa mühendisi yetiştirir. ~ - -E KAYID GÜNLERİ : Kız kısmı çarşamba, Erkek kısmı salı günleri saat 9 dan 12 ye kadar. E 
: 1 ağustostan sonra : Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar. E 
: Erkek kısım ıalx ve cuma günleri saat g dan 12 ye kadar. : 
E 7 eyllllden sonra her gün. : 
E Fazla malQmat için mektubla veya bizzat müracaat edilir. 4044 : 
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