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iktisat Vekilimiz Korobük'te 

K r bük izabe fırınları hemen 
h ikmal edilmiştir 

-rdakleri,_ 

B. Sükrü Kaya 
lstanbul'a gitti 

Erıurum'dı 

tetkikler yaplJOI 
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Hatay' da 

Tes~il ve se~im 

muameleleri 
Orta elçi B. Cevad 
Açıkahn Antakya'da 

, 
Antakya, 15 a.a. - Yakında başlıya· 

cak olan tescil ve seçin muamelatı 
'•akkında icabeden tedbirleri mahal· 
·inde tesbit ve fransız makamatı ile 
temas ve işbirliği yapmak üzere fevka· 
ide murahhas olarak hükümetimizce 

· •:mur edilmiş olan hariciye vekaleti 
i ~rinci daire reisi orta elçi Cevat A
' kalın dün akşam İskendcrun'a mu· 

Çimento resmi ton 
başma 50 kuruşa indi 

Çimento bir elden ve Etibank 
vası~ -: iyle ithal edilecektir 

Ankara, 15 a.a. - Memleketimizde umran vaııtaaı olan ç.İ
mı;ntonun ucuzlatrlmaaı gaye ittihaz edilerek bu sahada hükü
metimizce bazı tedbirler alınmııtır. 

istihlak edilen çimentonun kısmı azamı devlet itletmelerinde 
ve devlet mÜe&aeaelerinde kullanılmaktadır. Bu itibarla hükü-
met bu aanayii her hangi diğer bir diğer teklinde telakki etme. 
mektedir. Bu eaaaa binaen gümrük r·smini bir ton için 3 ve 4 

: liradan "50'' kuruta indirerek çimentonun bir elden "Etibank'' 
: vaıııtaaiyle idare ve ithalini kabul etmi~tir . . 
E Bundan aonra yapılacak fabrikaları mezkur bankamız yapa. 
: caiı gibi mevcut fabrikalardan arzu edenler dahi "Etibank" ta-

• 

ısalit ve hemen Antakya'ya hareket 
:tmittir. 

: rafından satın almabileceklerdir. J 
~ ............................................................................. .. 

COK FECi BİR KAZA 

Genç tayyare mühen ı 

Salôhaddin'i kaybetti)( 
a. c.,,., Arıialın 

Tıifan yağmuru 
Bir çok yerler su altında 
ka ı, bir kaç ev yıkıldı 

s@ zayiat yoktur 
Talebe kamplarındaki çadırları 

bash, fakat talebenin hepsi 
baf('an asaDı 
kurtartlddar 

su 

DIA •lnatıb n all&k seçen bir 
ıUedea 14)qra U,... illeri ıök yilaiı 
birden bire karardı. Şidcletli bir ıak 

( Sel sab•l•n m. talebe kapmlarau doJil.. 
fllJl muhar rlrlmmlsln aa••th''tn ) 

ıtlrilltiiaü Ye fimtelde beraber bar· au aokaldarda deı:e halinde plJlmı
daktan botanırcuma bir yajliaaı yat- ya batladı. Artık muhakkak mtlnbat 
mıya batladı. Niıa.,.t yajauar-.:ideta yerleri au ba11111ftı. Nitekim telefon
tufan.1'alini aWı. Vı ••&lar. iri aznm.. la aldılmu babtt1er, bir çok yede
daa bir ~ı ılbi Ankaranın ~· rin su altmda bulundutunu ıa.tırl
rıaı w ufaltmı dOYm,iye bq!a4ı. O yordu. Bu nd7et 'dalilllnde detll so
qür ti~~i yq~ypr«Ju kf, adeta kala ~ Mttl bir t8kil bile ça
herMa ~ .. ~ırıletıaimcı.. kor· ğıtmdm haklısı yoktu. 
ku7or••· -l1'ıb J6k 1.if!lil mUt.emad~ Atattlrk but.arındakl bir dostu
yen pkmJ Pmtelderle ayduılanıyor- muala .telefonla llıonuttllk: O, selleri 
du. Yaialur- ıtldt.tıe crev.m ec1lyorc1u. ftiyle anlatlf.Ol'du: 
Çok letmedea Anara'nın aemasnu - Hiç ~,. ~bUa etmeyin. 
lalpbJa billtidlnil lfbaW biitia yoll9rr R butı. Otomobil lflemiyor. 

Sular ,arım metreden futa ~ 
bir halde hıala akıyor .. 

- Adamları ailrWdüyor mtı~ 
- O kadar delil.. Pakat H~tı.ı. 

küfeleri ve tahta undıldarı ~ 
yor. Her lWde Kmlay bahçeli._,. 
miyle au altındadır." 

Filhakika bu vulyette peacerq.I 
~ ~ile imlrbaıaclı. IU..~ ,+ 
murua kaıns .. lyle Adeta yarıt -~~ 
du. Blr taraftan da matbaami.,.a 
41ok yerlcri"I au baıyordu. BIS, Mili 

(Son4.a.l~.r.) 
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Nevyork sergisine 
hazırlanırken 

İç geziler ve 
gördüklerim 

(Başı ı. inci sayfada) 

lı sokaklariylc yeni Afyon. 
Bunların yanında Afyon'un çok ça

lışkan, iş bilen belediye reisi Bay 
Hüseyin'in gayretiyle meydana gelen 
ve başkalarına örnek olabilecek pırıl 
pırıl parlıyan camekanlı dükkanlariy
lc modern bir hal. Bilhassa bu hal'dc 
reisin halkçı ruhunun timsali olan 
köylülerimize aid kısmı gezerken 
bu düşünüş ve buluşu takdir etmemek 
elden gelmiyor. 

Filyos yolunda 

Bir marşandiz 
yoldan çıktı 

Kazan~ vergisindeki değiıikllk 

Kanunun tqtbik şeklin 
doir izahname yapıldı 

Hükümetimiz, gelecek Eene, şimdiye kadar iştirak etmiş olduğumuz 
bütün enternasyonal •ergilerin t;n mühiminde memleketimizi temsile 
hazırlanıyor. Ncvyork sergisi ve bu münasebetle kabul edilen Türkiye 
günü için neler yapmamız lazım geldiği hakkında sergi komiserliğince 
bir anket açılmış olması çok yerinde ve bu vazifeyi Üzerlerine alanların 
onu ne kadar ciddi telakki ettiklerini göstermek itibariyle memnuniyet 
\•erici bir harekettir. 

Hakikater. mühim bir mesele karşısındayız. Var kuvetleriyle ve re· 
kabet hıraiyle hazırlana~ak olan bütün dünya milletleri karşısında bü
yük bir imtihan geçireceğimizi asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bu 
İmtihandan yüz akıyla çıkmak bir hayli güç iştir. Bu itibarla da bütün 
ga'(ret ve irademizi seferber etmemizi icab ettirir. 

Enternasyonal sergiler hususunda tecrübemizin azlığı ilk hatıra ge
len eksiğimizdir. Bu derece geniş ölçüde bir tezahüre ilk defa olarak i ş
tirak ediyoruz. Bu eksiğimizi, ancak gayretimizi artırmak suretiyle tela
fi edebiliriz. 

Nevyork sergisine iştirak hususunda, bence, dikkat etmemiz lazım 
gelen ilk nokta, bu serginin maksad ve gayesine uygun olarak hazırlan
maktır. Sanırım ki Nevyork sergisi '"Dünya milletleri istikbale nasıl ha
zırlanıyorlar? .. sualine cevap teşkil etmek maksadını gütmektedir. Bu 
geniş mevzuun nasıl tefsir edildiğini öğrenmek mecburiyetindeyiz. U
mumi gidişe aykırı bir yol takib etmek elbette ki lehimize iyi bir not ol
maz. Şimdilik bizim için yapılacak en doğru iş, belli başlı dünya memle
ketlerinin ve hususiyle Balkan komşularımızın sergiye ne şekilde hazır
landıklarını tetkik etmek olur. Bu tetkik bize, bir çok orijinal buluşlar
dan ve fikirlerden istifade etmek imkanını verebilir. Gerçi vaktimiz az
dır, bir çok milletler hazırlıklarını bitirmek üzeredirler. Ne de olsa, bir
kaç memlekete inhisar edecek süratli, fakat mahallinde bir tetkik bize 
faydalı bir yardımcı olabilir. - Yatar NABi 

ÇOK FECİ BİR KAZA 

Genç tayyare mühendisi 
Se~ôhaddin'i kaybettik 

(Başı 1. inci sayfada) 
ve yolunu kaybetmiştir. Bu yüzden 
çok dola1mı9lar ve tayyarenin yola 
göre alınmıı olan benzinini bitirmiş· 
!erdir. Tehlikeyi hisacdcn çocuklar 
İnönü meydanına inmeyi düşünmüş
ler, güçlükle meydanın üstüne gcl
mitlerdir. 

Feci vakanın bundan sonraki saf -
haları gözlerimin önünde geçti. Şim
di anlatırken bile tüylerim diken di
ken oluyor. 

Salihaddin'in tayyaresi meydan ü
zerinde kısa bir devirden sonra alçal
mıya batladı ve irızasız indi. Fakat 
tayyarenin inmesiyle tekrar havalan
mau bi roldu. Bundan sonra ittirat-
111 ve intizamsız hareketler başladı. 
Meydanın epeyce dışına çıktı. Uzak
tan tayyaremin hızla yere doğru indi
ğini görüyoııduk. Tam bu sırada tay
yare bir tarladaki buğday yığınına 

saplandı. Bu iniş vasati bir tahminle 
200 kilometreden daha az süratli de
ğildi. Onun için saplanış şiddetli ol
du ve tayyare tekrar havaya zıpladı. 
Sonra ten yüzü yere kapaklandı. 

hum Salihaddin'in eşine şu telgrafı 
göndermiştir. 

"Türk havacılığının güzide bir ele
manı olan Salahaddin Alan'm büyük 
gaye yolunda hayata gözlerini yum
ması T. Hava kurumunu çok kederlen 
dirmiştir. Acılarınıza candan iştirak 
eder ıize metanet ve sabır dilerim . ., 

FUAT BULCA 

Trakya' da 

Muhtelif kurslar 
Edirne, (Hususi) - Bir ~ydanbcri 

Budapcştc'de Dödöllo çiftliğindeki arı-
k 

~ . 
cılık ursunda bulunan arıc• muallım-
ler geçenlerde Edirne'yc dönmüşler

dir. İkinci posta 25 temmuzda dönecek 

ve 1 ağustosta Edirne'dc ac;ılacak olan 
arıcılı kongresine iştirik edccekJerdir. 

Peştc'de Dö<löllo c;iftliğinde bir de kü
mes hayvanları kursu açılacaktır. İlan 
Umumi Müfcttitliğe gelmiştir. Tavuk 
ve tavşancılık üzerinde <;alışacak olan 
bu kurs meccani ve serbest olacaktır. 
Yalnız yemek içmek masralları vardır. 
Arıcılı kkursunda olan Trakya mual-

Gene bunların yanında değil yal
nız Afyon'un; etraf vilayetlerin bile 
ihtiyacını tamamlıyan mükemmel a
ğaçlı ve meyvalı il fidanlığı; bunun 
ufak örneklerini kazalarda da gördü
ğümü iftiharla söyliycbilirim. Fidan
lığın daha ilerisinde geniş bir sahada 
meydana getirilmiş asri mezarlık. İs
mi korkutmasa, oraya gittikten sonra 
tekrar hayata dönmek imkinı olsa bu 
sahanın güzelliği karşısında insanın 
oradan ayrılmıyacağı geliyor. Vilaye
tin Sandıklı kazası dahi bugün bu
nun küc;ük bir örneğini yapmış hulu
nuyor. 

Yollara gelince: Afyon'un Sandık
lı, Dinar, Bolvadın, Emirdağ kazaları 
ve bunları biribirinc bağlıyan beton 
köprüleriyle; ufak bir sarsıntı dahi 
hissedilmeden yürünen mükemmel 
yolları var. Cumhuriyetin yol siyase
tini hemen hemen birinci safhada tu· 
tan Afyon'un tam manasiylc halkçı 
ruhunu taşıyan c;ok değerli ve çalış
kan valisi Durmuş Evrendilek'in bu 
güzel eseri üzerinde tarihi tepeleri ve 
etrafın güzelliklerini ıeyrcdcrck yü
rürken insanın göğsü gurur ve ifti
harla kabarıyor. 

Kültür bakımından: 
Afyon'da merk"ezde ilk ve orta 

mektep bir de lise var. Son günlerde 
lisenin imtihanında bulunduk. Tale
belerin verdiği cevaplardan c;ok mem· 
nun olduk. Lisenin değerli müdilrli 
B. Sami değerli öğretmenleri başına 
toplamış durmadan, usanmadan çalı
şıyor. Her yerde olduğu gibi burada 
da okuma ihtiyacı fazla. Her kazada 
halkın başlıca dileği orta mektep ... 
Hatta bütün varımızı verelim bize bir 
orta mektep ac;ın diye yalvaran köy
ler de var. 

Sağlık bakımından: Şehrin bir u
cunda elli yataklı ahtap fakat son de
rece temiz bir hastanc•i var. Değer
li vali derin görüşleriyle bu- sahadaki 
ihtiyacı göz önünde tutarak modern 
yüz yataklı bir hastane inşasına baf· 
!atmış bulunuyor. 

Memleketin temiz durumu takdire 
değer. En kenar sokaklarda bile bu 
temizlik nazarı dikkati cclbcdiyor. 
Sıcak su kaynaklan mebzul olan 

Afyon'un merkezde Omerli, Gelecik 
ve Gazhgöl ismiyle tanınmıf 3 tane 
kaplıcası var. Etraf köylerden hatta 
uzaklardan akın akın halk kütleıiylc 
dolup boşalıyor. Hamızı karbon, kil· 
kürt ve çelikten zengin olan bu su· 
!ardan halk iizamt istifade etmekte· 
dir. Yalnız konfor itibariyle biraz ıa
U.ha muhtaç olan bu kaplıcalara <;alış
kan vali elini koymuştur. Umit ede
rim ki gelecek senelcr~buraları daha 
ziyad• ıslah edilmiş şekilde bulaca
ğız. Afyonkarahiaar M!dcn Suyu 
menbaı hakkındaki görüşlerim de u
zun olduğu ic;in başka yazımda ya-
zacağım. 

Nüf us~a zayiat yok 
Filyos'a gitmekte olan bir marşandiz 
treni heyelan yüzünden devrilmiş, lo
komotif ile sekiz vagon yoldan çık
mıştır. Fakat bereket versin nüfusça 
bir zayiat olmamıJtır. Kaza Çerkeş -
İsmctpaşa istaıyonları arasında bulu
nan 229 uncu kilometrede vuku bul
muş ve heyelandan tren yolunun SO 
metrelik bir kısmı harap olmuştur. 

Kaza derhal Ankara'ya bildirilmiş 
ve şehrimizden imdat trenleri tahrik 
edilmekle beraber devrilen lokomotif 
ve vagonların kaldırılması için de Es
kişehir'den vinçler gönderilmiştir. Y <>
!un yapılmasına faaliyetle devam o· 
Junmaktadır. Ankara ve Zonguldak 
yolcuları aktarma suretiyle yollarına 
devam etmektedir. 

Devlet Demiryolları işletme idare
si heyelanın vuku hulduğu yerde me
yilleri indirmek ve mümkün olan yer
lere ağaç dikmek, mümkün olmıyan 
yerlere de divar c;ekmek sureti!• mel
huz heyelanlar ic;in şimlidcn tedbir a
lacaktır. 

Gece geç vakit aldığımız ma!Umata 
göre devrilen vagonlardan dördü kal
dırılm11tır. Diğer dördünün kaldırıl
masına çalıtılmaktadır. Yolun gece ya
rısında açılması muhtemeldir. Bu sa
bahtan itibaren trenlerin aktarmasız 

seferlerine başlamaları imk3.nı bu su
retle temin edilmiş bulunmaktadır. 

Ankara' da 
fotoğraf 

açılacak 

sergısı 

Matbuat Umum müdürlüğünden: 
İdaremiz tarafından 1936 da açıl

mış olan '"Türkiye tarih, güzellik ve 
iş memleketi,, adlı foto ıergisinin i
kincisi 20 ikinci teşrin 1938 tarihinde 
Ankara Sergi evinde açılacak ve 20 
gün devam edecektir. 

Bu sergide, birincisinde olduğu gi
bi, yurdumuzdaki profesyonel ve a
matör fotoğrafçıların da iştiriki ar
zu edildiğinden sanatkarlarımızın 
yurdumuzu• ı tarih, tabit güzellik ve 
her huıustaki inkılaplarımız bakı
mından tanıtacak olan artistik resim
leri hazırlıyabilmeıi için, 16 temmuz 
1937 tarihinde Anadolu Ajansı vası

tasilc gazetelerde yaptırdığımız ih· 
barı tekrar eder ve gönderilecek e
serlerin asgari 18-24 ve azami 40-50 
ebadında olmasına, her zatın on tane
den fazla fotoğrali gönderilmemesini 
ve bunlar arasında portre yollanma
ma11nı ve eserlerin en ge<; 15 ilkteş
rin 1938 tarihinde Matbuat Umum 
müdürlüğünde bulunmak üzere gön
derilmesini hatırlatırız. 

Sergide jüri tarafından seçilen bi
rinci, ikinci ve üçüncü fotoğrafilere 
idaremiz tarafından gene birer 'crcf 
diploması verilecektir. 

Kamutay'ın ıon toplantılarında ka
zanç vergisinde bazı dcğitikliklcr 
yapılması hakkında hükümetin tek
lif ettiği bir kanun projesi müzakere 
ve kabul olunmuştu. Finans bakan
lığı yürürlük mevkiinc giren bu ka
nunun tatbik şekli hakkında bir izah
name yapmıştır. Bu izahnamcyc gö
re: Mahalli hükümetin müsaadesiyle 
milli veya beynelmilel mahiyette a
çılan panayır ve sergileri tcsiı ve i
dare cdenlerın elde ettikleri kazanç
lar, 
Panayır ve sergi pavyonlarında 

teşhir ettikleri malları sergi içinde 
satanların kazançları, 

Panayır ve sergilerde lokanta, dan
sing, bar, birahane, kahvehane, ga
zino, lunapark, sirk, tiyatro, sinema 
ve saire gibi eğlence ve istirahat yer
leri i9lctcnlcrin buralarda temin et
tikleri kazançlar, 
Yukarıki fıkralarda yazılı şahıs ve 

müesseselere bağlı olarak sergi için
de kullanılan memur, müstahdem ve 
işçiler; 

Bir ay kazanç vergisinden müsteı
na olacaklardır. 

Bunlar sergi ve panayırlarda de· 
vamlı fCkildc çalışmak suretiyle bu 
bir aylık vergiden istisna edilecek
lerdir. Sergi ve panayır bir aydan 
fazla devam ettiği takdirde bir aydan 
fazla günler ic;in kazanç vergisi ta
hakkuk' ettirilecektir. 

Eski kazan<; kanunu 120 kuruşa 
kadar olan itçi gündeliklerinden 60 
kuru şunu vergiden muaf tutmakta 
idi. Yeni kanun ise vergi muafiyeti
ni 80 kuruşa çıkarmış bulunmakta
dır. 

Doğrudan doğruya ecnebi memle
ketlerden mal idhal edenler, 
Doğrudan doğruya getirtmiycrck 

bir komisyoncu veya bir fabrika mü
messili veya <liğer bir idhalatc;.ı va
sıtasiylc gene ecnebi mcmlcektlcr
dcn mal gctirtcnlcr, 

Bir komisyoncu veya idhalitçı ta
rafından getirilmi' olan malları kıs
men veya tamamen devir alanlar, ka· 
.anç vergisine tabi olacaklardır. 
İzahnamedc idhallit ve ihracat ta

cirleriınin kimler olduiu ve ne fC· 
kilde kazanç vergisine tabi t utulma
ları !Szımgeldiği ayrı ayrı gösteril
mektedir. lzahnamc komisyonculuk 
yapanları ayrı ayrı izah etmekte ve 
vergiye tabi tutulma tekillerini ayrı 
parağraflarla göstermektedir. İşgal 
ettikleri mahallin gayri safi iradları 
üzerinden vergiye tabi bulunan mü
kelleflerin vergi nisbctlcri ayrı bir 
cetvel halinde tcsbit edilmiştir. Bu 
cetvel dışında kalan hususi mektep 
açanlar, enkazcılar yüzde yirmi, ft
hir ve kasaba değirmenleri yüzde 2S, 
tıbbi müstahzcrat yapanlar yüzde 40, 
ebeler yüzde 25 • 50 nisbetinde verı:i
ye tabi tutulacaklardır. 

Kanunun muvakkat birinci madde
sinin ilk fıkraaı bu kanunla vergi 
nisbetlcri indirilmiş olan mükellef
lerin 1938 mali yılı vergilerinin -
bu kanunun mcriyctindcn cvcl tari 

'ı f k f'f ·· • hedilmiş bulun.sun bulunmasın - bu sme pqa iZ ens 1 USU kanun hükümlerine göre yeniden 

Bütün İnönü halkı kaza yerine koş
tUflTIUftuk. Manzara dehşetli ve tüy
ler ürpertici idi. Henüz otuz yaşını 
doldurmıyan genç ve değerli türk 
çocuğu, mühendis Salahaddin'i, dev 
cüsac tayyarenin altında ölü olarak 
bulduk. Makinist İlhami yaralıydı. 

Kaza yerine koşanların arasında, 

havacılığa daha yeni yeni ahşan genç
ler de vardı. Fakat eğer onlar olma
saydı, biz belki kendimizi daha c;ok 
kaybedecektik. Bize cesaret veren, 
felaketten kuvet almanın yolunu öğ
reten onlar oldular. Bu hadiıc onla
rın cesaretlerini zerre kadar kırmadı. 
O kadar kırmadı ki kazadan biraz son 
ra bu gençlı:>r havalandılar ve değerli 
ağabeylerinin matemini, onun çok sev 
diği göklerde tuttular. 

Dolıtor Fatma MEMIK tarholunmasını amir bulunmaktadır. 
!imleri ikinci postası bu kursa da gir- Edirne mebuıu direktörlüğü . Vergi nisbcti arttırılmış olanlar için 
mek imkanını bulmuştur. Bunlar da İsmctpaşa kız enstitüsü direktörü aynı veçhile muamele yapılacağına 

Kampın hastane ırabaıına konan 
cenaze Eskiıchir'e ve oradan da Ba
yan Naşide Salahaddin'in arzusu üze
rine lstanbul'a nakledildi. Hafif ya
rılı makinist İlhami Eskişehir haıta
nesinde tedavi altındadır. 

Salahaddin Alan orta tahsilini Al
ınanya'da, yüksek tahsilini Fransa'da 
yapmıştı, diplomalı tayyare mühcn
diıi ve Avrupa'da bröve almış birin
ci derecede pilotlarımızdandı. Tahsil 
den dönd~ktcn sonra iki sene ordu
da askeri mühcndiılik etmiş \'e o za
manlar yaptığı tayyare ile cumhuri
yetin onuncu yılında bizzat havada 
muvaffakiyctli uçuşlar göstcrmitti. 

Uç ecnebi dili bilirdi. Mosleğindc 
tam bir ihtisas sahibi idi. Ruhunu, 
türk havalarında türk elinden çıkma 
tayyarelerin bol bol uçtuğunu gör -
mck idealine bağlamıştı ve Nuri De
mirağ tayyare fabrikasında omuzları
na çok ağır vazifeler yüklenmişti. 

ULUS - Merhumun e~i Bayan Na
ıide Sa/Ahaddin Alan'a, be~ ya~mdaki 
.tıu Meral Alan'a, merhumun dostla
rına ve bütün meslekdaşlarma başsa

' diler. ••• 
Türk Hava kurumu Reiıi B. Fuad 
ulca feci kazayı duyar duymaz mer-

ikinci arıcılık kongresine ve kursuna Yakalanan kaçakçı far Vesime Erene! aıhi ıcbcplerden dola- dair maddede hir kayıt mevcut bu· 
Umumi Müfettişlik tarafından davet k yı arzusu ile Kadıköy kız enstitüsü lunmamaktadır. Geçen bir hafta içinde gümrü mu- kk' d 
olunmuştur. 20 a~ustosta da kırk kişi hafaza tetkilitı, kırk bet kaçakc;ı, Ü<; türkçc öğretmenliğine nakledilmiş Şimdiye kadar aynı dil dn a 

k ··k k - ve yerine Beyoğlu Akşam kız sanğat muhtelif işlerle iştigal eden ve or-
ilc Tekirdağm'da şarapcılr kursu açı- yüz yirmi yedi kilo gümru lac;akgı , okulu dı"rektöru·· Ay•e Ege tayin edil- tak olmıyan müteaddit mükellefler 
1 k Z. t k"l tı· tarafından ıekı"z altın lira, be• türk lirası, atı a- • . _. aca tır. ıraa ve a e • çalıştığı ve her birinin işgal ettıgı 
hzırlanan program g~-e~lrn=-i~şt-ir_. ____ ~~.:_a_k.:_ç_ı_h_a.:_y_v_a_n_ı_•_l_•_g_•_ç_i_rm_iı_t_ir_. ____ m_ı_·,_u_·r_. _______________ :-:-:-:-:-:======:--::-:~==: 
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Otelciler ve ucuzluk 
Turizm üzerinde ciddi çahşmala

rm başlaması memlekette her şey
den önce bir otel meselesi bulundu· 
ğunu meydana çıkarmıştIT. Otelle
rimiz teıkilBtsız, konforsuz ve pa
hahdIT. Bu hususta otelcilerimiz ne 
düşünüyorlar? Bir lstanbul gazete
si merak ederek kendileriyle görüş
müş. Müttefikan şu kanaatteymiş
ler: "Türkiye'de oteller çok ucuz
dur. Rekabet yüzünden yatak fiat
ları 25 kuruşa kadar düşmüştür. 
Bundan ucuzu da can sağlığı!,, Bu 
mantıka ne dersiniz. Gerçi hiç bir 
memlekette bir otelde yatak fiatı 
25 kuruşa kadar düşmez. Fakat se
bebi var. Çünkü, lsıanbul'da bu fi
atı tatbik eden müesseseler nevin
den salaş/ara hiç bir memlekette o
tel isminin verilmesine müsaade e
dilmez. Birinci smd diye geçinen 
otellerimizden çoğu Avrupa'mn Ü· 

çüncü sımf otelleriyle bil~ mukaye-

se edilemez. 
lstanbul'da otel fiatlerinin ateş 

pahası olduğunu anlamak için 
medeni bir adamın oturabilece
ği neviden otellere baş vurmak kf
fidir. Bu vaziyet kaqısında, otelci-

/erimizin kanaatlerini değiştirmek 
için bir çare tavsiye ~elim: Hepsi
ni komıu memleketlerde mecburi 
bir tetkik seyahatma tabi tutalım. 
Kendi otellerinde tatbik ettikleri 
fiatların ne kadar pahail olduğunu 
mukayese ederek an/asm/ar da b6y· 
/e manaSIZ iddialardan vugeçsin
/er. - Y. N. 

MeMıfe ve 8Ürat 

Bir amerikalı tayy!ll'eCİ yine 
bir rekor teıiı etti. Son ıiıtem tay. 
yareıiyle Amerika'da11 Pariı'• 
on altı aaatte uçtu. On altı aad, 
dütünün bir kere aktM1Ilan An· 

kara'dan yedi elli trenine binen.. 
!er lstanbul'a ancak on altı aaatte 
ıidiyorlar. Fakat hu aiirat yarıtı

nm yarmki n•tİcelerini dütiinmek 

int&Dm baımı döııdiirüyor. Y anD 

yirmi dört aaatı. dünyayı dene.. 
decek hava 10fineleri yapılmı7a. 
c:.aiı ne maliim? O zaman, böyle 
10fin•I ... için diinyamızm ne ka.. 
dar dar ıeleceiini dütünün? Öyle 
ya, yirmi dört saatle •trafında tur 
yapılan bir kürenin ne ehemiyeti 
olabilir. Fakat ıiirat delilerinin it
tahlannı tatmin için çok tükür 
daha batka imkanlar var. Şimdi. 
den amerikalı alimlerin ıözleri 

yıldızlara dikilmiı durmuyor mu? 
O zaman, dünyada bulamadıkları 
meaafeyi namiite-hi yıldızlar i... 
lemi -ıara temin eder ve m ... Ie 
hal olur. 

Kitapçı ve muharrir 

Bir ıazetKinin iki taraf men.. 
wplan ara11nda yaptıiı anket, 
kitapçılarla muharrirleri biribir. 
leriııe düıürdii. Her iki taraf da 

biribirini cehaletle, bccerik11zhkle 
itham ederek satı§ azhfının me ... 
auliyetini ötekinin ıırtına yükle· 
meğe çalı,ıyor. 

Bize kalırsa bu davada aııl fik
ri ııorulacak olan karilerdir. Ara. 
ya menfaat kayıuıu ıirmiyeceği 
için en doiru hükmü vermek on· 
!ara düter. 

Garson mel.-tebi 

lstanbul'da açılacak garson 
mektebi hakkında rivayetler ha
la devam ediyor. Bu mektebin bir 
an eve! açılmaaına hakikaten lü. 
zum vardır. Bir çok garıonlanmız 

halka daha iyi muamele etmeıini bu 
ıuretle öğreneceklerdir. Fakat gar
aon mektebinin bilhaua talebelerin-

de hesap bilgisini kuvetlendirme. 
ıi temenni edilmiye değer. Çün
kü he"'P listelerinde daima cem 
yanlıılarına rastlıyoruz. Bir de 
yüzde heaabı pek kuvetli olmıyan 
garaonlar ekMrİyettedir. Meseli, 
aerviı ücreti yüzde ondur. Heaa· 
bınız 125 kurut tutuyor, bir de ba
kryoraunuz ki altına, yüzde on 
garson ücreti olarak 20 kurııt ya
zıyorlar. 

kıaımlarda bölme, camekan ,,e 
gibi haillcrle ayrnmamış oldugu 1. 
dirdc vergilerinin tarhında ınüşk• 
çekilmekte idi. 

Yeni kanun bu hususa da bir kol• 
!ık bulmuştur. 

Bu gibi hallerde resen takdir 
miıyonlarınca o mahaldan her 
hissesine düten krsım ayrılaca~ 
her ıahıs hiascsine ayrılan gayrı 
irat üzerinden kanundaki ce~ 
nisbctinc göre vergi tarlıoluna 

tır. 

Biletle girilen ve içinde kO 
masyon yapılmıyan yerlerde çalı 
laraa duhuliye biletlerinin muh11 

olduğu meblağın tamamı yani 
diycyc ve darülaceze hiuesi, d 
ve tayyare resmi gihi biletler üzer 
den alınan vergiler de dahil oırnalt 
zere müfteriden duhuliye ücreti . 
rak aldıkları paranın tamamı üzer 
den % 5 ni&bctinde vergiye tabi 
tulacaklardır.Bilctlc girilen ycrl•f 
de çalışan artiıtlerden alınacak •• 
gi fCkillcri izahnamedc ayrı hük 
!er halinde gösterilmittir. 

Ecnebi memleketlerden gelct• 
yurdumuzda bar, daıuıing, çal 
kahve veya lokanta gibi yerlerde 
ret mukabili numara yapanlar ve 
çalgı çalan ve tarkı ıöliycnlcr ve 1 

ni 'ekildcki çalıtan türk tebalarıll 
vergileri aldıkları ücretin yüzde oO 
niııbetinde tarholunacaktır. 

Bu kanunun mcriyete girdiği 
haziran 1938 tarihinden itibaren ye 
li ve ecnebi bilftmum artistlerle 
gı çalan ve şarkı söyliyenlerin, te 
sil, k-0nacr ve her nevi oyun heyctl 
rinin vergileri yeni kanun hükürnl 
ri dairesinde hesap ve istila olunl' 
caktır. 

Yeni banknotlarımı.ı 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez B• 

kasmdan : : 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 937 

rihinden itibaren tedricetı tedav 
c;ıkarmıya başladıiı yeni harfli ball 
notlardan 15 temmuz 938 tarihine 
dar : 
Bcı lirklıklardan 
On liralıklardan 
Elli lirahklardan 
Yüz liralıklardan 

Ccman, elli yedi milyon dokuz 
yirmi dokuz bin 960 lira tedl' 
vülc c;ıkarılmt§ ve mukabilinde •• 
harfli banknotlardan aynı miktar 
ni elli yedi milyon dokuz yüz yi 
dokuz bin dokuz yüz altmıt lira tcd&• 
vülden kaldırılmıştır. 

Dünkü yağ!JlUf 
Şehrimizde hava kısmen bulu 

geçmiş, akşam üstü çok tiddetli Y 
mur başlamıştır. RüzgAr ıimalden 
niyede bir metre kadar hızla csmlttltt 
En dilşük ISI 19, en yüksek ISI da g!ll
gede 32 derecedir. 

Diln sabahtan Trakya ve Ege' 
tetekkül eden kuvctli bir deproeY ... 
Edirne, Çorlu, latanbul, Kocaeli, J 
lecik, Eski9chir, Kütahya'yı tesiri 
tına alarak ak9ama doğru Ankara 
v .. ıı olmu§ ve ıaat 19.50 de batıda'. 
batlıyan rüzglr fırtınası saat 20 
ZO metreyi bulmuıtur. 

Saat 20.25 de ıert bir oraj başıaııııl 
ve saat 20.25 • Z0.30 arılarında bU; 
raj şiddetli dolu ve ya~mur ııaian _ıa 
halinde saat 21 e kadar devam ctlP"' 
ve Ankara'nın her tarafında ıeller b" 
sıl olmuştur. 

Bu depresyonun Ankora'da bir ~ 
re murabbaına bıraktığı su 26 ırıil 
metre olup, saatte mczkOr depres~ 
Edirne'dc 36, İıtanbul'da 1, Kocaıl 
de 1, Çorlu'da 1, Kütahya'da 5, Bile" 
cik'tc iıe 46 milimetre yağı§ ıuyu b1" 
ra.kmıştır. 

Yurdda hava, Trakya ve Koc&~ 
bölgeleriyle orta Anadolu'nun ~· /I' 
kıtmında kapalı ve yağışlı ccnub~ •' 
nadolu'nun şark kıamında açık dıl 
bölgelerde bulutlu gcçmittir • 

24 saat içindeki yağışların k.r' 
metreye bıraktıkları su miktarı . ~ 
caeli, Kütahya, Kar$ ve Alatchır ı, 
3, Eskişehir, Sivas ve Sivrihisar'cllıı· 
Bilecik ile Bolu'da bir kiloıµaın. ir· 
tanbul, Balıkeeir, Afyon, !aparta. 
zurum ve Rizc'de az mlktardadır. •c!J 

Yurdda en yükıek ısılar malatY1 rt' 
35, Siirt'te 36. Diyarbakır'da 40 d• 
Cf"tiir _ 



Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 

- Yeni baJ11 -

Çıkh. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 

Kültür bakanımız 
Erzurum' da 

tetkikler yapıyor 
(Baıı 1. inci sayfada) 

rularak, imkan nisbetinde tatmin olu· 

nacafın aöylemiıler ve çok alkıılan· 
mıılardır. Kor. Km. lığını parti ve 
halkevini .1iyaret etmiflerdir. Büyük 
" modern ıinemanın temel atma tö
reninı ,ereflendiren kültür bakanı 
ilk temel taıını kısa bir ıöylevle at· 
auılardır. Merasimde umumi müfet
tıı Uaer'le Korgeneral Orgüder, vali 
Hatim lıcan General Toydemir ve 
btltün memurlar hazır bulunmuılar
dır. Metnleketin çok büyük ve mede
ni bir ihtiyacına kartılık verecek olan 
b~ müeueaenin yapılıtı muhitte ae
vınç uyandırdı. Bueün Boğaz mesire
•inde Bay Arıkan ıerefine erzurum'
hılar iki yüz kitilik bir kır ziyafeti 
ftreceklerdir. Vekil merkezdeki kül
!.Ur mUeaaeaelerini yeni yapılan büyük 
~lntmen okulu ile on bet dersaneli 
ılk mektebin inıaatını tetkik etmit
tir. 

lnalltere'nln 
polltlkası 

Londra. 15 LL - Birminıham'da 
bir nutuk aôyliyen Baıvekil Çember· 
laya, demittir ki: 

.. _ Politikamın, bazıları tarafm· 
dan anlatılmamasını ve samimiyetin· 
den tüphe edilmesini normal tel!kki 
ederim. Hükumetin niyeti, dünya sü
kiaa politikuına devam etmektir. 
Ga,.retıeri '" dünyaya "rdifi misal 
lay•inde nihayet hükilmetin gayeıi
ne vaıacatma eminim. Eğer bir &ün 
hWılbaetlm, politika Ahasmı terke
dene. haleflerine daha aakin ve daha 
bu.sur içinde bir dUnya bırakacaktır . ., 

Alllerlkı'nın yaptıracağı 
llarll gemileri 

Vqinrton, 15 a.a. - Bahriye nezar~i 
bU~n denia tezgihlarına yaptığı bir 
tamımde nihayet 12 ilk teırine kadar 
otu beter bin tonilatoluk üç zırhlı 
~lpmakdi Uaere teklifte bulunmalarını 

nnJttir. 
I NIV}'Ork Taymis gazetesinin yazdı
ri~l~~ı ~i~ tonilitoluk eemile
lanmaktad rıye nezaretinde hazır-

. ır. B~ pllnlar bir seneye 
kadar ıkmal edılnıit olacaktır. 

Dünya yüzme rekora 
Budapeıte, ıs a.a. - Dün akpm 

1MCar Yiiame ekibi ıerbest yüzme ile 
400 metreyi 4 dakika, 2 ıaniyede ka
tederek dünya rekorunu kırınııtır. 
Bundan evelki rekor 4 dakika, 2 sani
ye, 4-lO idi ve alman ekibi tarafından 
teıia edılmiıtı. 

Viyana' da tevkifler 
Vi~ ~5 ~-~ - Havaı Ajanıı 

•uhabirı bıldırayor : 

D O N Y A H A· B E R L E~·R- i Hasan ecza 
deposunda 
yangın çıktı 

• 
Dünya turunu yapan tayyareci 

Hughes hiç te yorgunluk_ 
hissetmediğini söylüyor 

ESKİ REKOR YARI ·vARIYA İNDİRİLDİ 
Nevyork, ıs a.a. - Hughes, tayyare.ini stop ettirdiği zaman, 

tayyare karargahında alınan mühim zabıta tedbirlerine rağmen, 
dünya turunu yapan tayyarenin etrafı, büyük bir kalabalıkla çev
rilmifti. 

bu seyahatten çok memnunum.,, 

Çin meclisinde 

verilen kararlar 

(inliler Japonlara 
karıı hi' bir kin 
. beslemiyorlar 1 

Şapghay, 15 a.a. - Hankeu'dan bil
dirildiğine Jôre, 6 temmuzda toplanan 
halk meclisi içtima devresini bitirmi§
tir. 

Bahçekapı 

bir tehlike 
büyük 
atlattı 

Sineam operatörleri, ve fotoğ
rafçılar dünya turunu 4 günden 
daha az ibr zamanda yapmağa 
muvaffak olan kahraman ıporcu 
tayyarecinin resimlerini teıbit 
için biribirleriyle rekabet ediyor
lardı. 

Hughes ve arkadaıları dünya turu 
nu 4 günden sekiz saat daha az bir 
müddetle yapmak ıuretiyle 1933 sene
sinde Poıt tarafından kurulan rekoru 
hemen yarıya indirmişlerdir. 

Son toplantı gilnilnde ittifakla ka
bul edilen beyannamede ezcümle deni
yor ki: 

Mecli'7 Çin miUetinin Japon miUeti
ne karır hiç bir kin gütmediğini bir 
kere daha teyit eder. Fakat, tecavüze 
karıı mücıadele için Çin miJleti, bü
tün maddi ve manevi kuvetlerini se
ferber edecektir. 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Bugün 
şehrin Bahçekapı ve civan, büyük bir 
yangın korkusu geçirmiıtır. Bahçeka
pıda Hasan Ecza deposunda bugün 
ögleden sonra ecza kutularını lehimle
mekte olan üç genç işçi çalııırlarken 
açık kutulardan birisı birdenbire par
lamıştır. Ateı çabucak yayılma istida
dı göstermiş, yetiıen itfaiye denizden 
aldıgı su ile çok tehlikeli bir yangının 
önünü gtiçliıkle almıştır. Depo içinde
ki cıya yüz bin liraya ıigortalıdrr. A
gopyan hanının bir kısmı yanmış, Va
kıf hanının birinci katındaki bazı pen
cere çerçeveleri tutuımuı batka zayiat 
olmamıştır. Sıkılan su yüzünden 
15.000 liralrk ecza ve ilaç kutıanrlmı
yacak hale gelmittir. Tahkikata de
vam ediliyor. 

Hughea, etrafı motosikletli polisler 
le çevrilmiı ve bayraklarla donatılmış 
bir otomobil içinde tam saat 18 de 
alkıtlar arasında tayyare meydanını 
terketmiıtir. 

Hughes, 'u beyanatta bulunmuıtur: 
"Bütün sefer esnasında kendimizi, 

hiç bir zaman tehlikede görmedik. 
Diınya turunun me .. kkatlerine rağ
men, pek de o kadar yorgun değilim. 
Bilakis eğlenceli bir sefer tetki1 eden 

Hugheı'in aldığı fotoğraflar 
Nevyork, 15 a.a. - Tayyareci Hug_

hes beyanatta bulunarak seyahati hak
kında daktilograf ile yazılmış 40 say
falık bir rekor hazırlamış olduğunu 
bildirmittir. Tayyareci ıeyahat esna
sında timal lı:utbunu geçerken bazı 
fotoğraflar tesbit etmege muvaffak ol
muıtur. Nevyork oıeUerinden birinde 
bulunan tayyareci ögleye kadar uyu
mak arzusu izhar etıniştir. Öğle za
manı belediye dairesine eidecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünya turunu yapan tınarecl Hughes 

MİLYARDERLER MİLYARDERİ ! 
KUVVETLİ BİR SİNEMACI 

HATRİN HEPBÖRN'NUN SEVGİLİSİ 
Ve nihayet 

En büyük tayyareci 
Dünyanın en zengin tayyarecisi, 

dünyanın en büyük hava rekorunu 
tesis etmiş bulunuyor. Bugün, bütün 
dünyanın, kendisınden hayranlıkla 
babaettiii amerilralı llillyarder Ho • 
vard Hughes, Nevyork'tan uçarak, 
Paria, Moakova, Sibirya, Kanada ta
rikiyle dünya etrafında bir devir yap
ımı, ve üç gün, 19 aut 16 dakika ıon
ra tekrar Nevyork'a inmek suretiyle, 
hareket ederken bizzat kendisinin bi
le ümid edemediği derecede muvaf
fakiyetli bir rekor ortaya koymuştur. 

Uzun boylu ve zayif yapıhşiyle ol
duğu kadar tayyareciliğe ve ilme kar
şı duyduğu büyük alaka itibariyle de, 
Lindberg'e çok benziyen Hovard 
Hugheı çok dikkate değer bir adam
dır. 

Daha on Uç yatında, Kalifomiya'
da babuının bir dostu yanında bulu
nurken radyo ile alikalanmı1 ve p
ıılacak derecede mükememl bir tel
siz makineıi yapmııtır. 

On beş yaıında, deniz vasıtalarının 
ıürati meselesiyle alikalanmıt ve ken 
di zekiıı ve el emeğiyle inanılmıya
cak mükemmeliyette bir motör inta 
etmittir. 

Bugün otuz ya9ında olan ve baba
ımdan pek büyük bir servet tevarüs 
eden Hughes bir mucittir. 18 yaım
dayken yüz milyon dolarlık bir ser
vetle Holivud'a giti. Fakat birçok mi
rasyediler gibi babuından kalan ser
vetle har vurup harman savurmak için 
değil, onu itletmek için. 

Artık tayyarccidir. 
Bu arada son derece ıüratl,i denia 

motörleri in a etmi§ ve koJu otomo
b illeriyle de alakalanmıştır. Karada, 
deniscle, lurtacla. ailrat temin eden her 
teY onun gıdası ve ihtiyacı haline 
gelmitti. 

llk rekorunu diferleri takip etmit
tir. Ve her aeferinde, Amerikan sine
ma yıldularmın en orijinali olan K.a
terin Hepböm, milyarder tayyareci • 
nin en samimi dostu aıfatiyle ha.sır 
bulunmuıtur. 

"Bütün milletleri 1939 Nevyork ser 
gisine ittirake divet için,, yaptığını 
ıöylediği devri ilem seyahatinde tay
yareciye aevgiliıi de refakat etmek 
iıtemişti't. Fakat Hovard Hughea, bu 
seyahatin yoruculuıunu ve bir kaza 
ihtimalini düfünerek arzusunu yeri
ne getirmemiıtir. Şimdi amerikalılar 
bu seyahat dônUıünde havaların yıl
dıziyle ıinema yıldızının birleıecek

lerini beklemektedirler. 
Hovard Hughea, yeni bir dünya re

koru tetiıine vaaıta olan ve .. 1939 
Nevyorlr dünya •vıisi., iami verilmit 
olan tayyare o kai:lar mükemmeldir ki 
buna açan laboratuvar denilmektedir. 
Her biri dokuz ıilindirli ve 1100 bey
girlik iki motöre sahip olan tayyare
de pilota hacet kalmadan uçuıu oto
matik aurette. idare edecek huıuıi ter 
tibat vardır. Uç radyo verici iatuyo
nu 17 muhtelif dalga U.1UDlutunda 
üç ayrı koldan neıriyat yapmak im
kinmı vermektedir. Bu itibarla tay· 

Meclis, Çin'e sempati ve yardrmla
rııu veren doat miUetlere tetekkür e
der. Meclis, bu milletlerin Çin'e yar
dımlannı fazlala,tıracaklarını ve Ja
pony.a'ya kartı zecri tedbirler alacak
lanm ümit eylemektedir. 

Çin de, muakbele olarak sulhun ida
meaini iatihdaf eden bütün enternas-
yonal organizmlere karp daima mü· 
zaheret gösterecektir. 

İspanya' da 

İngiliz ticaret 
gemilerinin emniyeti 

Londra, 15 a.a. - Nevton - Abbey'
de bir nutuk söyliyen bahriye nazırı 
Duf Kuper, ezciımle demi§tir ki: 
"- Hükümet, ingiJiz ticaret gemi

lerini ancak açık denizde muhafaza 
metler teais eden ve milli Çin bükü- eder. Hı.ikümet, bu gemilerin lspan
metini tanımaktan imtina eyliyen hü- yol Jimanlarında ve yahut i11panyol 
kümet, Çin'i zaptetmek niyetini açık- kara. suları dahilinde bulundu~dukla-

. t . ..: D. ~ t f ç· .. rı muddctçe muhaf azasrnı temın ede-

Nankin'de ve Pclrin'de kUkla bükü-

ça goı enntfur. ı.er ara tan anın . kt' 
söide Sovyetleştigi hakkında Japon- maHy~ckeü art. ı , 'd f dl . . .. .. _. . . _ 

1 

u me , spanya ya gı en er e-
ların ilen ıurdugil fikrın katiyen dog- rin de emniyetini, muhafazası altına 
ru olmadığı da tahakkuk etmiJtir. alamaz. 

Filistin'de tedhiş hareketleri 

Yahudi dükkanları yakıldı 
Bir tr n y n çı arıldı, 
K~~ü., ıs a.a. - Tetbitçiler Lida ile Hayfa arasında bir yolcu 

trenını ,olclan s:ıkanaıtlardır. Münakalat durmuftur. İmanca za. 
1'at yoktur. 

İlalyı'cla ıok fed 

bir tayyare kızası 

/ Hayfa'da bazı malazalar yaf
ma edilmit ve bir kaç yahudi 
dükkinına ateı verilmiftir. Mem 
leketin bütün garp f imali kısım
larında tecavüzler ve tethiı hare
ketleri vuku bulmaktadır. 

Roma, 15 a.a. - Lian • Roma hat- B L.-.ı_ l 
tında · ı· d · . . j omuwar pat ıyor ıı ıyen enız tayyar~1&nın dün 
sabah bir kuaya kurban gittiği ve K~düı, 15 a. a. - Arap mahalleain
içillde bulunan yirmi yolcunun da al- de bır bomba patlamıı ve üç arap ya
düğü teyit edilmektedir. Bu yolcular ralanmııtır. Bunun üzerine araplar 
araamda general Valle'nin iki hemti- Safad iımindeki yahudi ıDahallesine 
resi de buh.inmalrta idi. Tayyarenin hücum etmek iıtemiılene de aakeri 
enkazı dun akp.m açrk denizde buuıı- kıtaların ateıi karıııında kalmıtlar -
muttur. Şimdiye kadar yalnız ahı ce- dır. Araplardan dort kiti yaralanmı9, 
ıd bulunabilmiıtir. Kuanm sebebini birkaç kiti ölmüttür. Vaziyet gergin
tesbit etmek (bere tahkikata başlan- dir. Araplar nümayi9 yapmaktadırlar. 
mııtır. 

Fransız milli bayramı 
Paria, 15 LL - Milli bayram dola

yıaiyle din memleketin batlıca tehir
lerinde kıtaat ıeçit resimleri yapıl
mqtır. Parısliler ıecenin büyük bir 
kiammı tehrin büyük meydanlarında 
dana ederek ıeçirmitlerdir. Pariı'in 
etrafındaki tepelerde hava fiıenkleri 
atılmııtır. 

Araplar camiden çıkarken 
bomba 

Kudüa, 15 a.a. - Bugün araplar Ö
mer camiinden akın halınde çıkarken 
bir bomba patJamıttır. 

18 kişi ôlmüt ve 42 kiti ağır suret
te yaralanmıftır. 72 kiti i:le tedavi e
dildikten sonra evlerine gönderilmit
tir. yare, seyahati eanuında her iki kıta 

ile daim! aurette irtibat halinde lı:al
mıftır. Tayyarede mevcut olan bir 
radyo perkir otomatik aurette ta,,.. Leh cumhur reisi 

[ :: :~:~:~:~!:~:~:::~:~:~:~::~::~ .... ı 
Turizm iıinde ucu luk 

KURUN'da Bay Aaun Ua, • Turizm 
itinde ucuzluk" baflııı altında yazı
yor: 

"iktisat vekaleti turizm biir06u
nun alakadar olacagı m vzular ara
sına ucuzluk mesele.ini katmak 
faydalı olur: Otel ve pansiyon fiaL 
farında ucuzluk, nakhyat fiatlarm.. 
da ucuzluk ..• 

Zira bugün bazı memleketlerde 
turizm hareketinin digerlerine nie
betle daha fazla g niılemekte olma• 
sı sadece ucuzluk amilinin te&iri al
tmda vukua gelmektedir. Hatta de
nilebilir ki Ötedenberi turizm aana. 
tmm ilk inkiıaf ettigi bir memleket 
olmakla beraber otellerinde ve paa. 
siyonlarındaki konfor bakanmdan 
hemen her memlekete üstün olan İs
viçre bile son aeneler zarfında diler 
memleketlerin ucuzluk reık&beti 
karıısmda maglup olmUftur. Bal 
kanlardaki komıularunız Bulgari .. 
tan, Yunanistan, Yuğoalavya'da tu
rizm hareketinin uyanıtında bilha1. 
sa bu ucuzluk amili mühim bir meY. 
ki almııtır. 

Geçenlerde lstanbul'da balkan ba
sm birliği toplandığı zaman Beyoi
lu otellerinden birinde bir kahTe i
çin misafirlerden birinden 35 kUl"Qf 
alındığından tikayet edilmiıti. Her 
halde hükümet otelleri ve panaiyoa
lan muhtelif tiplere ayırarak kaa. 
for bakımmdan vir taaviyeye ıaud 
tihi tutacak iae ücret meselesi uze 
rinde de dikkatli bir kontrol te.i 
etmelidir.,, 

FiLiSTiN MESELESi 

SON POSTA'da Selim Rağıp Er
neç "Filiatin meselesinde yanllf tu
tulan yol,, adlı maıkaleainde di:JOI' 
ki : 

"Filiatin'de bir yahudi yurdu kur
mak sevdasının ihdaa ettiği kaıılı va
ziyetin her gün perde perde inkifaf 
eden safhalarını teeaaürle takip edi. 
yoruz. Dünyanın hiç bir tarafmcla 
müatakil bir yun meydana getire. 
memiı olan müaevilere Filiatin'in lus 
gın kumlan üzerinde bir yurt t ... 

etmek fikrini kim vennittir? Banu 
bilmemekle beraber bu fikrin, Arın 
Mev'ud'dan İntİfU' eden bir cazıbe 
mÜIÜffi olduiana hükmetmek _. 
bir teY değildir. Fakat böyle b.. te
tebbüaün doğurmuı çok muhtemel 
olan türlü ihtilafluı hesap etmemi• 
sayılan İngiltere'aiıı, belki de ,.
heaaph olarak bö,-le bir teaiae karar 
veririlen zamanın inkitaflarnu gos 
önünden bir parça u•kta bıraktıfr, 
ala•alin aldıiı felülden anlaıllı,ar. 
A.kuını çölün kolaylıkla seci çekil
mek mümkün olmıyen viia'atine da· 
yamıı bulunan filiatin'li arabm elin.. 
den yurdunu almak iatiyenler, yalnız 
kartdarmda, aon kozunu O)'IU7aD 

meyua bir insanın en aon enerji mu. 
huaalaaiyle karplatmıt olmu,..r, 
bulanık suda balık avlemayı iıdet • 
dinmit yabanctlarm karanbklarda 
ıürünen kindar ihtirulanna ela ı... 
def oluyorlar. Açlıktan, kendieiai 
bealiyen topraiı satacak kadar çan
aiz kalan filiatin'li arabın ıaewait 
mukaYe1Deti, elbette ki, kendiline la 
•- olan ailüu para ile alabilecek 
bir kudrette değildir. Bunu dıtan
dan ve belki de bedava tedarik e.ti. 
yor. Fakat bu zayıf aili.b, bu bü,üık 
davayı bqannaya kafi deiilclir.., 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Riga - Reiaicilmhur, Bek'I ka
bul etmııtir. Mulikat esnasında Hari
ciye Nazırı Munten de hazır bulun
muttur. 

X Belgrad - Otellerin azami fiya 
tı bir kararname de teabit edilmittir 
Oteller dört ve panaiyonlar aııu
fa aynlmıtiardır. 

Çek tebauından çek cemiyeti evrak 
memuru Luzenıki "P-t" ot 1. . k • ... e anın a-
p~cıa~ ıton.ienıki ile zevcesi tevkif e
dı~mıtlerdır. Bu tevkifatın ıebebi he
nÜ.I malCun degildir. 

Holivud'da mükemmel ıtüdyolar 
satın aldı, ve ilk ıt olarak mevzuu 
havacılık olan )>\r film çevirdi. Uç 
ıene çalrtmıt ve üç milyon dolar aar
fetmitti. Fakat pek phst ve cüretki
rane bir taktikle çevrilmit olduiu i-
9in beklediği alikayı bulamadı. Bu 
muvaffakiyetaialik genç zengini yıl
dırmadı. Artık tecrübe ıahibiydi. Ye
niden ite koyuldu ve bu sefer iyi e
aerler meydana getirdi. Fakat hava
cılığa iit filmler ~evirirken kendisin
de bu uhaya kartı büyiık bir heves 
ve iıtidat olduğunu da keşfetmitti. 
Gene sinema mulıtiyle temaı ona met
bur yıldı.ı Katerin Hepbörn'iı tanıttı. 
lkiıı de biribinden hotlarumılardı. 
Seviştiler. 

renla Parla ve Droytviç'e nuaraa ..- M ı· • ., 
ÇUf vuiydıni kaydeder. T uso ını 1 e görüştü 
yülı:aek meufelerden UÇUf ipa obJ.. v-.... 15 LL - Sanddılma eöre 
jen cihan ftrclır. ball Adrl,atilı: aahilleriade istirahat 

Bunların hepsi araptır. Suykastin 
hangi şartlar içinde yapılmış oldugu 
anlatılamamıştır. Bütiın ıehirlerde 
fevkalade tiddetli galeyan vardır. 
Bu galeyan Filiıtin'in timaline de si
rayet etmektedir. 

XKopenbag - Danimarka bqveld
li Stauning ağır hastadır. 

Almanya'dan Avu turya'ya 
dönen iyasi mülteciler 

Viyana, 15 a.a. - Havas - Avuı
turra ile A.lmanya'nın birlepnesi ü
ıerıne Almuıya'dan Avuıturya'ya dö
nen aekia bin ıiyui mülteciden ancak 
700 il timdiye kadar it bulabilmittir. 
Bunların anamda ıefalette bulunan

lara yardım etmek ve aynı zamanda 
it tect..Ur eylemek Uaere bir undık 
teala olu:unuftur. 

-
Buliarüıan'da feriye 

mahkemeleri 
lofya, 15 a.a. - Mebuaan mecliıi 

buıün Bulpristan'da teriye mahke
"!'lerlnln Mllbiyetini aile itlerine in
hıaar ettiren kanun ıtyibaamı itti
fük kablll etıniftir, 

Fakat artık Holivud muhiti, H. Hu
glıes'in daha geniı olan ihtiraslarına 
dar gelmiye ba!lamı,tı. Şimdi onun 
yeni bir aıkı vardı, havacılık. 
Kendıılne sadık tekniıiyen ve me

kanisiyenlerle, içeriye kim•e ıokul -
mıyan bir hangara kapanarak nihayet 
bir tayyare inta etti. 

12 eylQl 1935 te, tayyaresini bizzat 
tecrübe etti ve onunla dünya ıUrat re 
korunu kırdı. Loa Ancelet ile Nev -
york araıındaki mesafeyi saatte va
aati 526 kilometre ile almıttı. 

Hovarl Huıheu bu aeyahatlade her etmekte olan Poloa,. cumhuru, 
biri kendi brantınm en bUyUk mtl• Moal*i, pek muhtemel ôtarak yakın
baaaıalatmdan otaıı dart klti ı-e~ 41\ a. •u.oııaı " Kont Ciiao'7u ka
etmiftir. Bunlardan biri pilot. lfllll bul edecektir. 
raaıt. biri de telaialdir. PolGn)'a hariciye nuın B. Bek de 

llonrd Hughea'la pifllllı ~ 19Jahati intibalarını reisi cum-
diıapa tuna tqebbUaü ılalilpl · 1-fir' llinbildirmek il.sere ltalya'ya gide-
yaprlaut olanların befindaie1fr. M- r. 

~------------------------t eıe bb ü a e 1924 te Uç amerikan tayya- ya indirmeye muvaffak olmuıtur ki, 
resi tarafından giritilm' ve 19 mart- bu muvaffakiyetin dereceıi hav,cıltk 
la 28 eyl(il araamda bu ü~ tayyare Aleminde ft1dir ıötültn b&diselerden
dünya turunu muvaffakivetle ikmal d' ı ır. 

etmıflerdir. 1937 de meıtıur ~dm ta~reci 
1931 de Post ve Gati iiminde iki tay- Aıbelya Erbard da daha uzun bir me
yareci 450 beygirlik bir ta yare ile saf e üzerinden dünya turunu yapma
N evyorlr'tan kalkarak apğı yukarı ya kallrıtmıpa da, Paalfik Okyanoa'
Hughea'in takip ettiği yoldan dünya unda hazin bir ıurette ortadan kay
turunu 17 iünae yapmışlardır. • · bdldutu malCtmdur. 

1933 de Viley Post bu ıeferin müd- Milyarder tayyareel, aynı samanda, 
detini 7 ıUn 18 aut ve 50 dakikaya Lindberg"den eonra Nnyork • ParHı 
indirmiıtir. •~mı inaneden kateden ilk tayyare

Hovard Huıhes, bu rekoru, 3 gün cidir ve selefinin reliorunu da büyuk 
19 aaat ve 16 da~ ile yarıdan fula-. bir farkla kmnıı bulund,or. 

-----

KızJay halta.ı '!:'üncueb~ti':l~ Ankara'nın her yerinde bu ltqcr 
mueneaenıız ı~ın dövizler aılmııtıT. 
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Sıhal bahlslerl RADYO Tufan yağmuru 
Bir çok yerler su altında 

Beden terbiyesi kanunu 
ve tababet 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı • l4.30 Karı ık 
neşriyatı - 14.50 Plakla turk musılti 
ıs.ıs Ajans haberleri 
Akşam Neşriyatı : 18.30 Gocu 

karagoz (Kuçuk Ali) - 19 1) ns pi~ 
- 19.15 Turk musikisi ve h:ılk şar 
(Makbule) - 20 Saat ayarı ve arapça 
riyal - 20.15 Turk musikisi ve halk T 
lan (Hikmet Rıza) - 21 Dr. Ragıp 
tarafından konferans - 21.15 StudY0 R 
orkestrası: 1- Leopold: Russıscher 

• 

kaldı,· bir kaç ev yıkıl:dı 
Beden ter.biyeei , kanunu ile spor 

mükellefiyeti altıı\a giren yurddaf
ların trbbi muayeneleri ve bünyevi 
hallerinin teabiti keyfiyeti, mecıburi 
olması iktiza eden bir meıeledir. Be· 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 1 lannı batıra batıra çaimyorlar.. çıka kamp yerine varıyoruz. İlk rast- den terbiyesinde, oyunlar ve ekzer-
hava.diı almak, hem de havadiai yaza- Jandarma karakol kumandan ıolan ladığnnız çadırdan çıkan gence soru- sizlerden muhtelif spor hareketleri
mamak korkusu içinde idik. Çünkü a- onbafıya aokuluyorum. Bana timdi yoruz. Bu kamp Hukuk fakültesi ne kadar her yafta hususiyle Y•J i· 
kan sulardan elektrik tellerinin kon- diler kamplardan geldiiini, çadırla- kampı imif .. Öteden beriden o&ul ve terledikçe bünyevi vaziyetlerin göz 
takt yapması imkkln dahilinde idi. rın yarım metreden fazla ıu içinde kardetini arıyanla.rın ıeıleri geliyor.. önünde tutulması ve kanunun çok 
Önümüzdeki taddcden sular dere gi· bulunduiunu aöylüyor. Erkek Jiaeıi Bir kııum meraklı babalar da çadır faydalı tatbiki için, hekimlerin itle
bi akıyordu. kampından henüz tevab veren yok.. ~ır dolatarak oğullarını arıyorlar.. rini kolaylattıracak talimatnameler 

Bu esnada aklımıza Solfasol köyü Ellerinde fener bulunan bir çok eöl- Kamptı bir fevkali.dcli kyok.. Gün· yapılması lizımdır. 
civarında kampta buunan talebeler geler gelip gidiyor.. Anlatılıyor ki düzden çadır kuıklarının takviye e- Beden terbiyesi kanununun bünyevi 
geldi. Yağmurun bir az dindilini eö- yakın bir yere gelmek için su birikin- dilmesi ve çadır kenarlartf\a derin ıu varlığımıza temin edeceği umumi 
rünte bir arkadaşımızı derhal oraya tileri arasında yol arıyorlar. Sular hendekleri kazılması yüzünden Hu- sağlamlık ve dirilik faydaları yanın· 
gönderdik. Ve memnuniyetle öiren- tedrken alçalıyor. En nihayet mek- kuk fakültesi talebeai yafmuru kaza- da ferdi muayenelerden başkaca iı· 
dik ki talebelerimizin hayatı mllem- tep müdürü B. Şerif ve Kamp komu· &ız atlatmıJ .. Yal~ iki çadırın yıkıl- tifadeli neticeler doğataktır. 
mendir. Hepsi kurtardmıı ve daha tanı bin batı B. thun ellerinde fener- dığı, bazı çadırların içerisinin de su- Harekete getirilecek bir makinenin 
yükıek bir yerde bulunan mektebe a- ler olduğu halde bin müşkülatla dere- dan ıslanmış olduğunu ıöylilyorlar.. iptidai mu•yenesi makinistlerin ilk 
lınmıştır. Arkada9ımızın müphede· yi eeçmiye muvaffak oluyorlar. Ve o Fakülte yemekhanesi olan çadırın vazifesidir. Bu muayenede görülebi
lerini bu yazımızın altında bulacak· zaman anlıyoruz ki seller, ensen de- devrilmiş oldutunu görüyoruz. lecek küçlik bir bmukluğun izalesi 
sınız. re seviyesine yakın bir eraıi üzerinde Tesadüf eıeri olarak karıılaftığı· makinanın arızasız çalışmaıını ve 
Diğer taraftan bir başka arkadaıı- bulunan kampı da basmış, çadırların mız kamp komutanı Bin.batı B. Rem- durmamasını temin eder. 

mızı da Yenifehir tivarında Devlet içerisine kadar girerek ıslatmadık bir zi merak edecek bir vaziyet olmadığı- Tıbkı bir makine gibi nice insanlar 
şurası arkaaına, Samanpazarına ve eşya bırakmamı, .• Maamafih tehlike- nı söylüyor. Hakikaten de öyle .. Ça- vardır ki tabii hayatlarında taşıdık· 
Hamamönüne gönderdik. 1i bir vaziyet yok.. Evlld babaların- dırların kapı yerinde olan kısımlarını ları arızalardan haberıiz geıerler ve 
Arkadaşımız gördüklerini fÖyle an- dan bir kısmı bu •ekilde verilen temi- kaldırıyoruz. Talebenin çoğu uykuda tesadüfi bir muayenede hekimin aez-

latıyor: nata itimad edemiyor ve derenin kar- bir kıamı da oturmuf, eğleniyor. Hu- diği bu arızaya karşı tedbir alınmak· 
Bütün asfalt 1deta bir ıel yatafı §ı yakaaına ıeçlyorlar. Erkek lisesi kuk fakülteıi talebeıinin kamp kur- la sağlam görünen haıta bedenleri 

halini almıJtı. Her taraf kum ve ça- müdürü ve Kamp komutanı, Kültür duğu yerin karıııında, Çıhık çayının kaza ölümünden kurtarılmıt olur. 
kıl içinde idi. Bir çok yerlerde bele- bakanlıiı müsteşarı tarafından gön· öte yanında Gui liıeıi ve Kültür ku- Bu sebeplere dayanarak ekzenizle
diye ve nezafet ameleleri yolları te- derilen Kültilr müfettişi B. Halil V.e- rulu lisesinin kampı var .. Komutan B. rin ve sporların bedende yaptığı ha-
mizlemiye uğraşıyorlardı. dad'a vaziyeti izah ediyorlar. Remzi bizi derenin en dar yerinden yati tesirleri düşünebilmemiz ve ko• 

Dikmen caddeıinde bir kaç evi ıu Bir tehlike yok ka.tfıya geçirmek iatiyor .• Derenin i· lay kavramamız için evell beden ter-
basmıştı. O tarafta bir çok ağaçlar Yalnız çadırların içi ıu içinde kıl- ki sahili kum ve çamur i~nde .• Görü- biyesi ismi altında birleten hareket-
yagmurun ve rüzglrın tiddetinden mıf, eıya ıslanmı9. Bir ihtiyat tedbiri lüyor ki dere bir hayli kabarmıt·· !erin çe§itlerlni göz CSnUne almalıyız. 
kırılmıılar ve yere yatmıflatclı. Söy· olarak talebenin 9ehre nakledilmesi· Karııya geçemiyoruz. Kamp komuta- Spor kelimesi f>On asrın ortaların-
lendiğine göre Dikmen ıırtlarındın ne lüzum &&teriyorlar... nı ve Mektep direktörü ile görüşmek da tngilterc'den Avrupa'ya eeçen ve 
yağmur büyük bir sel halinde Yenitc- Gazi IUeıi kıımpırnla ve vaziyeti anlamak il.zere ıesleniyo- aslı türkçe olan bir kelimedir. Bede-
hir'e akmıt ve burada bir ..... ,. yerleri • Seıı· ·ıe aelen bı"r kaç talebeye ni kuvetlendirmek ve gelicı.tirmek i-~ Dijer kampları da ıörmiye memur ru... mı • • :ı 
su bumııtı ... " edilmit bulunan B. Halil Vedad'la be· bize Kamp komutanını çatırınaaını ıimizin otobüıler tahrik edeteğini 
Su bmkınına uğrıyan yerler r&ber Gazi lisesinin kamp kurduiu söylüyoruz. Komutan yüıbafı B. Ha- söyliyor. Kamp komutanı, mektep mil 
Aldığımız malQmata göre Yenlşe- Solfuol tivarına gidiyoruz. Aıfaltın aan ıeliyor. Ve kampta hiç bir fevka- dUrU, kUltür mUfetti•i ve B. Avni va

hir'de yağmur hayli tahribat yapmıt- bir çok. yerleri tat ve kum içinde.. lidelik olmadı&ını, yarın ıal:ıah iki ziyeti huli.aa ediyorlar. Netitede oto• 
tır. Yüksel apartnnanını ıu bumıttır. Seller aafaltm alçak bulunan yerle- saat talimden sonra talebeye izin ve- büsler gelinciye kadar talebenin şehre 
Çankaya merkezi civarında bir kaç e· rinden de a,mı,_ Yağmur ve rilıg1rın riletefini ıöylilyor. ulaşacağına karar veriyorlar. Talebe 
vin alt katları da ıu altında kalmıttır. şiddetin.den aafaltın bir çok yerlerin- Binbaıı B. Remzi yarın kampı ya. normal denecek bir hadde inen dere-

HamamönU'nde bir kaç kUçük evin de yarmalardan kopmuı ,bUyilklü, kil· maç bir yere almak kararında oldu- nin en dar ve sığ bir yerinden geçiri
yıkıldığı bildirilmittir. Fakat nUfu•· çUklü taşlar var •. Yolun iki kenarında tunu ve kampta bir fevkal!delik ol- liyor. 
ça .zayiat yoktur. Yaimur Altındaj bulunan bir çok ağaçlar yerlere kadar madıiı için talebenin şehre dönmesi- Kamp komutanının rıza ve muvafa
mahalleıinde de hayli tahribat yap- eğilmit ve bazıl&rı da kökünden ıCS. ne aebep ve lüıum bulunmadıtını kati de alındıktan ıonra birçok tale -
mı§, lnceıu köprüsünde bir toprak külmüt vaziyette.. Şoförümü• ihti- MSylüyor .. Oradan ayrılıyor ve gene, be velileriyle birlikte otomobille gi-
kayma hidieeıi olmu9tur. yatlı, yavaş yavaş gidiyor.. Karanlı bata çıka otomobilimize geliyoruz. diyor, diğerleri de muntazam yürUyüı 

Talebe kamplarında ğın fazlahiı projektörlerin ıtıfını Yolda kartı iıtikametten gelen bilttin le ve hatlarında b61Uk komutanı bir 
Bir muharririmiz Yenitehir veci- bırakmıyor. On metreden fazla ileri- otomobiller duruyor. Otomobilini- yUzbatı olduiu halde yola çıkıyorlar. 

varında yağmur vaziyetini tetkik e· sini göremiyoruz .• Ara sıra yanımız- çinden bazen erkek, bazen kadın baş- Bir odacının ölümü 
derken difer bir muharririmizi de dan cüretli toförlerin idareainde bu- ları uzanıyor, merak ve heyecanla bi- O e.nada Hukuk FaktlltHI kampın-
Hukuk fakülteıi, Gazi liıeai, Erkek lunan ve içi merak içerisinde bulunan ıe vuiyeti ıoruyorlar.. da bir odacmm ölUmiyle neticelenen 
lisesi ve Kültür kurulu liıeai talebe- babalarla dolu otomobiller hızla ıeçl- ..4laoaçepne•de bir mileuif kazanın haberini alıyoruz. 
ainin kamp kurmuı oldufu Solfuol yor .. En nihayet kamplara &iden ka- Tekrar Erkek liaeai kampınm bu- Hukuk Fakültesi odacılarından altı-
clvarı ile Alacaçepne civarına &ön- rakolun b&flan.aıç noktaaında duru- lunduğu Alacaçeıme denen yere geli- sı Solfasol'da kum ocaklarının yınm
dermiştik. yoruz. Yolun ba•ında bir çok bot oto- yoruz. Karakolun önü mahşer gibi do· da bulunan Kanlrgöl'e yıkanrnağı gi-
Arkadaşımız gCSrdüklerini ,c>yle mobiller var. Anlaıılan otomobille lu .. Bir az evet 'Genel Kurmay Asbaş- diyorlar ve içlerinden Ilgazlı lamail 

anlatıyor: &elen, merak içinde bulunan aile ba- kanı Asım Gündüz'ün geldiğini ve ta- yüzmek bilmediğinden ve gölün derin 
Alataçeşme Jandarma karakolu ya- baları kamp yerine ·çamurlara bile lebcnin fehre nakledilmesi emrini yerine de gitmit bulunduğundan kur-

nında ve ıehre daha yakın bir yerde bakmıyarak ıitmifler.. verdifinl söylUyorla.r. Vali ve Bele- tulamıyarak ölüyor. 
bulunan Ankara Erkek liıeainin kamp Kıra yolunden otomobilin gidemi- diy~ r~isi B. :r•n~oğı~ .. da Beled~r~ Huılı yağmur ve ael çadırlardan 
kurduğu yere aidiyoruz. Otomobili· yeceği ıöyleniyor. B. Halil Vedad'la teımızhk itlen dırektoru B. Avnı yı bir kısmını yıkmakla bazı ağaçlan de
mizin önü ve ardı, Baraj'a doiru ıi- birlikte bir bir buçuk kilometre uzak- ııöndermi~.. • . . virmekle, eıyalan ıslatmakla kalıyor .. 
den otomobillerle dolu .. Kampta olan ta oldutu IÖylenen kamplara dofru B. Avnı talebenın nakledılmeaı ka-, Fakat gündüz de Kanlıgöl bir vatan· 
çocuklarını merak etmit yUzlerce aile yaya yürüyoruz.. rırı verilmi•ae vali ve belediye rei - dışımızın canma kıymış bulnuyor. 
babası yollara dökUlmilı bir vaziyet- Kara yolu çamur içinde. Al· 
te .. Alacaçefl'rle jandarma karakoluna çak yerlere toplınmıt ıu birikintile· ::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!::, 
varıyoruz. Belki yirmiden fazla oto· rlnden cUçlUkJ.e ıeçiyoru•. Kıpkı- = y tuan: Alexi• T olstoi No: ısı 
mobil var .• Diğer kamplara gitmek il- rınlık yolu bize ıu birikintileri CÖ9· = 
sere mütemadiyen aafalttan otomo- teriyor. Kih athyırak, klh civardaki : -biller geçiyor. Kamp aafalta 50 metre •taçları ve bahçe tellerine tutuna- : 

çin yapılan her oyun, her elueraiz (1) 
bir ıpordur. 

Jimnastik, yüzme, güreş, boks at
letiun gibi yalnız beden hareketinin 
ifledifi ıporlardan ba§ka makineli 
vasıtalarla yapılan sporlar da ayrı 

bir sınıf tC§kil ederler. Velosipet, ha
vacılık, otomobil, motörcülük, deniz 
sporları (sandal yelken ve çe§İtle
ri. .. ) kayak, paten, eskrim, karada su-

2- j. Strauıı: O schoner Mai. 3- 1'ou.s 
sky: Eine Treane. 4 TschaikovvskY • ıJ 
clıe solonelle. 5- Am:ıdeı : lnvano -
jans haberleri - 22.15 Yarmkı prog 
btikllil marıı 

1 tanhul : 
da avcılık, okçuluk, cirit birer &por- Ö 
dur. ğle Neşriyatı : ıZ.30 Plikl• 

Ata b. k ( · ah"l"k) pol" k"" musıkısi - 12.50 Havadis - 13.05 pi 
ınme ııp ı 1 ıı ope- turk musikiıi - 13.15 Konser: Novotnı 

ği yeti§tirmck sürekçilik gibi hay- naklen: ı- Orkestra: Kronungsm3rch 
vanların yardımı ile yapılan spor- l'Opera "Le Prophctc,. Mcycrbcer. 2· 
}ardan bafka ıporun ııht gayeıinden kestra: Faust: Fantaisie (Gounod) .03· 

kı ı Tenor Bakcas. 4· Keman solo: 
uuldatmıt olan horoz döğüştürmek, netta du concert, Tschaıkovsky, M. 1' 
koç döiüttürmek, boia döğüştürmek tarafından. 5- Orkestra: Suıte de Cclt 

valses. 6· Şarkı: Darıton Yunka. 7- Or 
gibi kanlı eilenteler de meraklıları tra: Çoban kızı (Turk operctı) - 14 
için spor ıayılmaktadır. Akşam Neşriyatı: 

18
.3

0 
Hafif 

Jimnaatik, maauj (başkası tarafın
dan tatbı"k olunan beden h<>reketı") zik: Tepebaşı belediye bahçesinden 

.... len. - 19.15 Konferans: Prof. Salıh 
her nevi top oyunları, yürüyüş, ko- rat (Fen musahabclerı) - 19.55 Borsa 
ıuculuk, binicilik gibi doğrudan beri eri - 20 Saat ayarı: Grcnviç rasa 

sinden naklen, Belmı ve arkadaıları 
doğruya bedenle yapılan hareketle- fından tUrk musikisi (Eviç faslı) - 20.I 
rin ııhi fayda ve zararları müşte- Hava raporu - 20.<f8 Ömer Rıza Do 
rek scıbebler altında mütalea oluna· tarafındln arabca soylev - 21 Saat a 

ORKESTRA: 1- Kaler - Bela: 'f 
bilir. Vayhc. 2- Puçini: Manon Lcsko. 3-
Yürüyüş eibi ma.arafaız ekzersizle- kovsky: Dans arab. 4· Cnykovsky: Val .. 

- 21.30 Ncc.mettın Rmı ve arkadaşları 
rin, masaaj Jibi batkas.ının himmetiyle rafından turk muıiklsl (Unak faslı) 
temin olunan hareketlerin ve spor 22,10 Muzik ve variyete: Tepebaıı bel 
heyecanına alikalı olarak bütün o- ye bah~esindcn naklen - 22.50 Son ha 

lcr ve ertesi gunwı programı - 2J Saat 
yunların gayeıi birinci derecede be- yarı, son. 
denin ıslahı. İkinci olarak ruhun ba-
zı vasıflarını kuvetlendirmektir. 
Merdlik, kahramanlık, doğruluk, de
mir irade, kudret, ıebat, seciyeleri 
gibi güzel hasletler için gerek ferdi, 
metodlu hareketler ve grek ekzersis
lc oyunun mahirane bir terkibi ola
rak toplu yapılan sporlar bu tesiri 
temin eden milli terbiye ve milli 
kültürün eaulırıdır. Her türlü ek
zersiade miiJterek bir nokta vardır. 
(Adaleler) etler sıkıtır (tekallus) e
der; bu sıkıtma etlere fazla kan hil
tumunı sebep olur; fazla kırmızı kan 
fula okıijen (2) getirtir; oksijen
lenme muamelesi artar ve etteki ze
hirler yanar. Etlerin üst Uıte büzül
meti ve açılmuı damarların genişle
me ve daralmuına hlkim olan iç u
zuvları sinirlerini tenbih eder; bu 
sinirlerin kamçılanmaaı iç uzuvla· 
rındaki kanın bedenin dıtına hUcum 
etmetine aebebp olur. Deri Uzerinde
kl (Şad, kıl glbt) incecik damarlar 
ıenifler, terleme bezlerine çok kan 
ıelir, derimizden tardolunan suyun 
mikdarı çoialır, fazla ter hasıl olur. 
Ekzeraialerde en mühim nokta deve
ran cihazındaki kandan büyük bir 
kısmının beden muhitine yürümesi
dir. Bu sayede dahilt uzuvlarda kan 
duriunluiunun önUne geçilir, yahut 
durıunluk vana izale olunur. Bu u
zuvlar a.raaında ilk faydalanan böb
reklerdir. Fakat bu fayda yalnız vi
kaye ıeklindedir, yani kan hücum 
etmemui i~n; böbreklerde esasen 
kal\ hücumu ve iltihap varsa her tür
lü ekzerıia menolunur. 

Böbrekler ve diler uzuvlar yanın
da mutedil ıurette tatbik olunan ek
ıeniıden kalp de faydalanır. Husu
siyle kalp hastalıklarında en çok is
tifade 1aveç jimnastiii •eklinde ya
pılan ekıeniale temin olunur. İsveç 
ueulü oda jimnutiii ve ka.biJrinakil 

Avrnı>a: 

Ol'.b:RA VE OPERETLER: 14.10 F 
kfurt - 21 'Milano 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSS 

LERl: 12 Vıyana - 16 Kuln - 20 Pral 
- 20.30 Kopcnhag - 20.45 Droitviç -
Brun - 22.25 Droltviç 

ODA MÜZ1Gt: 12 BeromUnster. 
SOLO KONSERLERİ: 15.25 Brcsla" 

15.-45 Paris - 16.15 Paris - P.T.T. - t 
Bruksel lI - 18.10 Varş6va - 1830 Br 
lav - 18.30 Hamburg - 19.35 Bukrei 
NEFESLİ SAZLAR: 12 KonicsbcrJ 

17.45 Muriı - Avstro - 19 Frankfurt 
19.30 Pnıg 11 - 20.4S Tuluz 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.t 

Hamburg - 6.30 Berlin, Bresl:ıv, Köln 
8.30 Dansig, Frankfurt, Koln, Ştutgart 
10.50 Hnmburg - 12 :Münih - 13.15 :rd 
nih - 14 Laypsig - 14.10 Viyana - 14.1 
Berlin - 14.2S Münih - 15 Sarbriiken 
15.20 Hamburc - 16 Breslav, alman ıs 
yonları - 18 Berlin - 18.30 Frankfurt 
19 Koln, K nitsbcrg, Sarbrliken, Viyan• 
19.55 Beromunster - 20.10 Bcrlin, Br~ 
lav, Ştutgart - 20.15 Frankiurt - 2:ı.~ 
Berlin, Vıyana - 24 Brcılav 

HALK MOzıoı: 10.30 Viyana - ıı .... 
Ştutgart - 14.10 Prac - 16.30 Berom 
ter. 

DA S MUZ1G : 19 Hambur - 'Jl.'iı) 
Munıh - 22.30 Hımbruı. 

le yaptırılan jimnastiktir. İsveç'tc i" 
cat olunan bu usulün makineleri .e 
mütehassısları az zamanda dünyanıO 
her tarafına ve bizim yurdumuza dJ 
ulaşmıştır. Ankara Nümune hastah•· 
nesinin makineli jinvıastik tesisatı. 
Yalova'nın teçhizatı çok mükemmel" 
dir. 

bir me11fe0e ve derenin öteki yanın- rak, klh bir canbaz ıibi bet aantimet- E 
da bulunuyor. Yatmurun devam 'et- reden fazla olmıyan bahçe kenarla- E 
mesine rağmen bir çok babalar ve an- rında yalnız çamur halinde bulunan 1: 
nelerin diğer aahilde bulunan çotuk- toprak parçalarında yürüyerek bata : 

11/Jh~~:oıt!:f'fl _ jimnMtik aletlerinden ta.biatiyle da-
': ı ha fazla istifadeli olan hekim neza

Açık hava, güneş, su ekzersisi tır 
yat ve sıhat için insanı hekim ve iliÇ 
ihtiyacından, ihtiyarlıktan uzaklar 
tıran çarclerdir. Bunların en mUlıi• 
mi olan beden terbiyesi yeni kanuıt 
ile her ya m srhi ihtiyacına göre ~ 
beynelmilel bir varlık olan sporull 
klasik hükümlerine uygun surette 
milletin her ferdi için mecburi şek
le girmiş ve cumhuriyet hük{in1e" 
timiz, ferdi ünitelerin kıymetini a~ 
tırma yolunda milli ve kültürel yeııl 
bir inkılap hamlesi göstermiştir. 

D. Şükrü ŞenoztJll 

--ıııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııE: --gümütlü bir at batlıiı ile küçük bir e- mitti: Meıell bir eıkiya ~tesine &ir- : 
ecr takımı ... Bunları da meyhanecı- ıeydi? Aksi takdirde nereye &itmeli, 5 
ye sattılar. lki sefer kiliselerden i- ne yapmalı? Günün birinde, böyle S 
ane kutusu aşırmaia muvaffak oldu- köyden köye aenerite dolaşmaktan : -lar. Fakat biri boftu, diğerinde an- bıkılır. Fakat Andrei buna iararla : -cak bir kopek vardı. mümanaat ediyordu ... Her ne pahaaı- : 

Kışı, iyi kötU, dağ tepelerinde, iç- na oluna olıun, cenuba ,toprağın ni- E 
leri dumanla dolu münferit izbalarda hayet bulduğu yerlere doğru ilerle- E 
geçirdiler. Bu izbalarda kalabalık. mek iıtiyordu ... Bir defa - yaz gU· : -çocuklu aileler havasızlıktan ldeta. nU idi, güne9 batıyordu - tarlanın : 
boğuluyorlar, ve drvarlara ip gerile- birinde dinleniyorlardı. Bir gilbre S 
rck kurulmuı salıncaklarda kUçUk- y1ğınınd;,n hafif bir duman çıkıyor, E 
ler ağlarken dıtarıda uğuldayan rUzgir hafif hafif eserek baf&kları : 
rüzgar bunların feryadına refakat e- ul.ıyordı.ı. Andriutkı &ilneıin batı · : -diyordu ... Andriutka Golikof, ekse- 'ını seyrediyordu: Ufukta, ıruptın : 
riya, gete yarısı uyanıp yatı&ına o- yalnız renkıia bir çb&i kalmı9tı. ! 
turuyor ve çıplak bacaklarına aarılı- - Fedkı, sana kati olarak aöyliye· : 
yordu. Yanı ba•ında, let gibi kokan telim fudur. Bende beterinkine Ua- : 
haaır Ustünde bir dana kımıldanıyor, tlin bir kuvet var. Rilzetrın tarla· : -bir mujik ıcdirde horulduyor, bir lardı, ekinler araaında eatiiini din- =-- ... 
kadın dizlerini bükerek yerde uyu- ledikse onu anlıyorum: Ve yürefim _ _. 
yordu. Çocuklar, hıvatızlıktın yarı isime ııtmıyor. Şu 1Une9in ufukta İtalyan memleketlerinden bahsetti .. 
ıehirlenmit bir halde, uykuları arı- ılçaldıtını, ıurupun ilerledilini ı&r- Reuamlarından... Onların nasıl ya· 
aında 11yıkhyorlardı. Yeni dolan dUçe her fOyi anlıyorum. o 1Une9le pdıklarından vo nasıl reaim yaptık· 
çocuk - aaaa - diye be,iğinde kara birlikte, ıök ylbUnde erimek heveai· !arından ... Ben böyle bir reuamın en 
fatmalarla ufraııyordu. Neden bu ne kapılıyorum. .. Hem ne,e, hem hU- idi köleıi olmak, onun boyalarını ez-
dUnyıya geldi, yalnu allah bilir... zün, ikisi birden... mck ne kadar iaterdim ..• Fedia, ben 

Fedka aordu: Fedka, yarı tönmUt ate9leri bir •· buna dair çok Jeyler bilirim. .• Bir me-
- Neye uyumuyorıun Andrei? taç dıliyle karııtırarak: te tahta alınır. \berine yai ıürülür, 

~ l retinde makineli Çandar tertibleriy- [ll Egzersız'ın türkçe aslı Egzey'dir. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 
zamanlardan kalma bir yolun hl1a menovski alaylarından beş tabur ne 
mevcud oldutunu anlattılar. Kazıklar Arkanjel'den Onega mansabına varıl' 
ve dalga kıranlarla yer yer kesilmiş kıtalarını bu düz sahile ihraç etti 
çetin bir yol. Fakat, beyaz deniz kı- Oradan cenuba, fundahklı ormanlar 
yılarında istihlal edilen matahların ve bataklıklar yoliyle eski müminle
Ladoga gölüne girebilmeleri için ge- rin münferit skitleri önünden geçere" 
çitler kazmak, eklüsler yapmak kafi Ladoga gölüne tevcih etti. 

----------------------

gelmek icap ederdi. Burada Uç deniz
den - Haıerdenbi'nden, Kara ve Be
yu denizlerden - gelen Uç ana yol 
birle,iyordu. DördilncU denizden 
• Baltık'tın • Ladoga ancak Neva'nın 
iki kale - Noteburı ve Nienaanç - ile 
mUdafaa edilen küçük bir kolu ile 
ayrılıyordu. hık Abraham adında 
hollandalı bir mlihendiı, Petro"ya ha
ritayı göatererek: "Buralarda eklliz
lü kanallar açmakla ölü olan bu de
nizleri canlandırınınız, ve yüzlerce 
nehriniz, Neva aulıriyle yoliyle ge
milerinizi büyük Okyanos'a çıkarır," 

gürgen, bir çam - bunların huıuıl diyordu. 
neleri vardır ki? Fakat levhama bak: 
Hepaini, hepsini anlanın, ve &özle
rin yaılarla dolar ... 

- Bu memleket neresi? 
- Bilmiyorum Fedia... Sorarız, 

söylerler. 
- Öyle ise orayı gidelim .. Bence 

hepei bir ... (Halbuki o da, dütUnce içinde, uyu· - Blr k&yde bir meuup, bir kaz Hmin iyice huırlanır ... Boyalar yai-
uyordu.) çobanı vardı. Tıbkı tenin cibi acalp la, yumurta akı ile, çanak kırıkları i· • • • • • • • • • 
- Gidelim, Fedka... kelimeler teWfuı ederdi. Ve ne de- çinde iyic.e ezilir •.• Eline fırçalarını 

• 

Bundan dolayıdır ki 1702 ıenesi 

ıonbahırından itibaren bütün gayret
ler Neva üıerinde temerküz etti. Ap
rakain - amirılın otlu - yuın İngri· 
ya'yı i§lal ederek tjora'ya kadar iler
leyip akıtınları ıüratli ve uyııız gir
dablı bu nehrin kıyılarında İaveç ge
nerali Kronyiort'u inhiıama uğrattı. 
Bundan aonra Ladoıa'ya doğru yürü
yüp Nuia nehri aahillerinde tevak
kuf etti. Boriı Petroviç de, !azla top
çu ve erzak kollariyle Novgorod'dan 
çıkrp o iıtikamete doiru yürüyordu. 
Petro, yanında Preobrajenıki ve Se-

Vigoreçki manastırında dini Syil1• 
mukaddes haftada olduğu gibi, gece 
gündüz inkıtaa uğramaksızın dc•a"' 
ediyordu. Kefenler giyinmiş kadın· 
lar ve erkekler, mumların ezeli ate~· 
lerini idame ederek Allaha diz üstii 
dua ediyorlardı. Arkalarından örUl • 
müş kapılar ar-Oma, methal kulübelC" 
dne, kilisenin etrafına ateşlcnmege 
hazır samanlar yığılmıştı. Bu soll 
günlerde stareç Ncktarii inziva neı· 
rini bozmuştu. Müridlerinin alevle' 
arasında ölmelerinden sonra bu rn•· 
nastıra gelmişti. Fakat Andrei Deni: 
sof onu hiç sevmediğinden maiyet• 
ile görüşmesine müsaade ctmiyord" 
Bundan hiddetlenen Nektarii de, ıu•· 
mağa niyet ederek bir çukura yerl~ŞÜ 
ti. lJzeri direkler ve dallarla örtul 
çukura biri yaklaşınca Stareç onu pi•• 
likle bombardıman ediyordu. Bugurl 
Nektarii sakalı dizlerine kadar uı•· 
mış. kaputunu kurtlar yemiş, deli1'· 
lerden sarımtırak kaburgaları çılclfl .. 
kendi arzusu ile halka görünüyordll · 
Sıska kollarını ileri doğru Jızatıp bJ• 
ğırdı: Andriuşka Deniaof pirolt1' 

- Nereye gideceiiz, abdal, ıece dili de pek anlqılmaıdı". Gayet iyi alının, (Golilcof ya.va, f&V&f, rüzci-
arısı, karlar altında? de kaval çalar, ve bütün köy gelip o- rın fııılttlınndan daha yavq aöylü· 
- Artık tahammül edemiyorum. nu dinlerdi... yorclu) Fedia, aı'lnct b&t:maia batlar, 
edka... - Fedia, Narva'da, Boriı Petro- gurup içinde erir - ve tahta levham 
Fedka kaç defa tereddüdler geçir- viç'in bir köle.i bana uzun ~adıY.a \iBıinde ~i y.ıpm.aitıdır... 8ir 

-4-
Petro, Dvina manaabının tahkim e

dildiği ve Beyaz deniz filoau için 
f ırkateynlerin inp olunduiu Arkan
jel'de kalıyordu. Memleket tUccarı o· 
n.aı Ladoga'dan by denize giden eski - Sonu ,.,r~ 



lstınbul' dıkl asri mezarlık yerinin lslimliki meselesi .. 

B. Üstün4ağ dü~ müf ettiılerin 
fezlekesine cevab verdi 

İl . 

B. Avni 

daima 

Yağız kend.isinin 
yürüdüğünü ve 

ayni yôlu tôkip 

yalnız hukuki yoldan 
hayatta da 
edeceğini söyledi 

letanbul Vali ve ~lediye reiıi B. 
Muhittin Ustündağ hakkındaki du
rutmaya dün Temyiz mahkemesi dör
düncü ceza dairesi salonunda devam 
edilmittir. 

Hakimler heyeti aynı zevattan mü
rekkepti. Saat 19.15 de celae açıldı. 
Evveli B. Muhittin Üıtündaiın Da
hiliye vekaleti müfetti9lerine verdiği 
cevab okundu. Bunun üzerine Reis: 

raaında iza tarafından temenni mahi· 
yetinde i.zhar olunan ar.zunun bir ifade&in
den ibaret bulwıdujunu ve bu aebeble ha
zineye ait müaelleı; arazinin mubayaum· 
dan urh na.zar edilmesi için de karar ahn
mamıı oldugwıu ifade ve müdafaa etmiı
tir. 
uıo aayılı kanunun 70 inci maddeıinde 

&ayılan meclia vazıteleri araı;ında rıyaaet 
makamına bu yolcıa meclisten karar atmayı 
tahmıl eden bır fatura okumadıiından Mu
hıttin lııtunııaıın bu ııo11>taya matıU olan i
fade ve muııaıaaııı , .. ıue aorlllmemıı· 
tır. 

mak hakkını nez eder mi~ Malını 
satmak onun en tabU haklarından 
değil midir? 

Eşref'in sicilli bozukken memuri -
yette kullanılmasının doğru olmadı • 
ğını ya.zan müfettişler, işi ebik gör
müttUr. Madem ki sicilli memuriyet
te çalrşmasına mani olacak derecede 
bozuk değildi o halde niçin burada 
bu tekilde zikredildi? Efref'ln benim 
zamanımda ücretli memurluktan ma
aşa geçtiği hakkındaki iddia da ye· 
rinde değildir. Bu it benim hlmayem-

Ankara Borsası 
15 Temmu• 1938 Fiyatı 

CEKLER 

Londrı 
Nevyork 
Pariı 
Mllano 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
Brükacl 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Vartova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 
Moakova 

Acılrı 

6.20 
125.7225 

3.4775 
6.615 

21.7475 
69.2075 
50.52 
21.2&25 

1.1350 
• 1.53 

. , 4.355 
• 6.1!1 

23.62 
24.110 

, O.!IS25 
2.1575 

36.1950 
31.965 
23.6725 

Kapeq 

6.23 
125.75 

3.4925 
6.6475 

21.1!125 
69.5175 
50.765 
21.3175 

1.14 
1.5375 
4.375 
6.9225 

23.7325 
24.92 

0.9375 
2.17 

36.37 
32.12 
23.7175 

ESHAM VE T AHVILAT 
1 Hl tllrk borcu I 1!1.225 1!1.225 

Analodolu demfryolu 
(Pcıln) 

I ve II 40.eo 40.eo 

Cumhuriyet lılcrku 
(Pqin) 

bankaıı 106.5 106.5 
Anadolu demiryolları 
yü.zde eo blı. ıenedi 24.110 24.80 

(Pcıin) 

- Buradaki ifade ile Dahiliye mü
fettitlerine verdiiiniz cevap aruın
da bir mübayenet gördük, dedi, o ce
vabınızda 329 tarihli kanuna göre 
muameıe yapıldı&ını ıöylemitainiz. 
Burada iae ananın komisyonun kara
riyle puarlık yapmak ıuretile iatim
Wc edildilini ıöylüyoraunuz. dedi 
ve İf&<leler araaındaki bu farkın iza
hını iıtedi. 

4 - Maliyeden mezarlık ittihaz edilmek 
illere i1tenuen yerın kıamen baıkaları ta
rafından iteal edılmıı olup tamamen teıı
lim edılmıyece&• .tıuıuıwıun antaıumıı ol· 
duiuna ve eaaııen bu eruı cıvarında me· 
ıaruk ittınuına elverııli baıka yerler de 
!ıuıundu&u tanaxkuk ctmı!i ou1uruna&m• 
aore belediye reıaliıince o civardan tet· 
11:ıkat yaptırıtmaııı ve belediye meMfııne 
daha uygun yerler de bulunup bulunmadı· 

le değil vekiller heyetinin karariyle """"'---- ---------' ... 
olmuştur. Meaelenin aalı ıudur: 

B. Muhiddin Uıtilndai tU cevabı 
verdi: 

- Zatı Yaka üzerinde hiç bir müba
yenet yoktur. Pazarlıkla mübayealar
da f&hal kanaatimizle delil, iıtimlak 
kanununa uyar bir tekilde hare
ket ettik. Meaelenin caaıı budur. 

. Reia - A~aya kıymet takdir edil
da mi? 

Muhittin Uıtündağ - Evet, kıy
met takdir edildi. Pazarlık yap'llarak 
•ncllmene havale olundu. Muamelenin 
tekli budur. 

Bu ıuaı ve ceyablardan eonra, İs
~nıbul belediyeainin muamelele
rındı ~z~ yolıuzluklar olduiu hak
k~ndakı rıvayetler üzerine btanbul'a 
ıönderllın mülkiye müf etti9lerinin 
tahkikat neticnini ihtiva eden fezle
kenin, Zincirlikuyu'daki aırt mezar· 
lıja teali~ eden kııımları okutturul
du. 

Fesi.ekenin hülaaa ve neıkeıı 
Miifettl9lerin hazırlamıt olduiu 

fezlekenin hulasa ve neticesi tudur: 
Yapıl~n tahkikatın allkadarların tahlil 

ve t.e~rıh olunan iddia ve müdıfaalarıllJll 
tatkıkindeıı de ınlaıılacaiı veı;hilc 1stan
~ W~ tatafmdan urt ••arlık it
tihu edllmclt ttserc Atın alman eraalntn 
alaunau tara •• kayflJctiada lcaawıı icab
lanaa Qrmyua lıarcketlar ve muameleler 
CVaJ'U ffa&ttir, 

eipttlo~-~ihetl ~ •• menli7ctl mu· 
1 

- c en ıualarchr: 
- 11•arbk lttlbu edilmek Uzere era-

Jıl Baba almmaaı iı;ln o vakit hükmü i 
lan 3!!__tarihli belcdi7e iıtlmllk k:!u:~ 
muvı .... tlne sare menafii umumlyc ka 
n iltihl&l olunmaaı icab ederken ne .. ra-
: tr ~nradua bu Jolda bir karar alı:.::~ 

laladbe Rtiıl Muhiddin Uıttlndatın bu 
T::t:.~~ı~if!iJttindke 32!1 \a~iqli kanwıa 
rba • fıı ve fa at crazı tabibinin 
cebri r.t'r!lw akatl mevcut oldutu için 
miira tesamınun eden meraaimc 
bula ::!no•7::ı:ıtı. >'C?llu midafaaaı ka-

Naaıl ki : .efl!ııtır. 

gının te1bıt ettirılmesi lazım &•lirdi. . 
Mııhıttın Uıtiındag evveli yalnıs malı

yeye aid eraziyi almak için çahı~ıı . ve 
ıonra da Anaıtaı ımzau arzunal uzerıne 
ı lk otlu Eıref'ın eruiıini almııtır. 

Halbuki belediye Anastas ın Z9.1.34 ta· 
rihlı ariuhalle müracaatınden çok evel 
hazineye aıd erazının bır kıamının Dır ço1l 
ethaaııı ıııali altında bulundugunu, gerek 
ıaııllerın müracaatları ve ıerek tapuda 
yaptırdıtı tetkıkatla tesbit edıımıştl. 

Llk oılu Eıref ıikit hanedan azaaından 
Yuauf Izzettin vereaeıinden Nazife iı;in 
maliyeye müntakil eraziyi, kinunusani, ıu
bat ve mart 934 aylarında satın almııtır. 

BelediJcnin mall7eyc ait müacllcı crui· 
nin tlailıia olarak alınmıyacagını bu tarih· 
ten çok evel anlamıı ve o civarda eraıi ara
mıı oldu&una ıö.re belediye~in ~ . clvard:a 
yeye intikal etrnıı olup N.azıfe ıı;ı':.1 ma.~ı
Y•1• intika letmlı olup Lık oılu Eıref ın 
bilahare fahiı fiatla bcledi7e7c Htmıı ol
iu eraziıini mevcudiyetine muttali olma
dıjını kabul emek imkinı )'okur. 

Lik oilu Eıref'in vali ve belediye re
iııi Muhiddin Uııündaiın eski bir arkadaşı 
olduiu ve bu ıebeple mumaileyhin Muhit
tin Ustilndai tarafından hima7e edilmek· 
tc buluııdu&u ve bilha11a 1atın alınan era• 
zinin Lik oilu Eıref tarafından elde e
dilmeainin belediyece daha yükıek bedelle 
alınacatı hakkında kendiıine verilen Umid
den dotduiu yolunda vild olan iddialar bu 
acbeple bilha1aa tetkik ve timika ıiyan 
ıöriilmilf ve bu tetkik filhakika Lik ot
lu Eıref'in Uatündalın mektebte tahıil ıı· 
ralarından beri bir arkadaıı bulunduiu ve 
mumalleyhin sicil itibarile pek de itimada 
ıayan olmamasına rağmen oldukça miihim 
belediye iıılerinde çalıştırılmakta olduğu 
ve evelce ücretli vaıif e '-örmekte iken 936 
....sade Vekiller Kqett kararı ...._k 
ı~l• Ucretlala -.a Jııalboldala uti• 
ceaini vermiıtir. 

Baı vaaiye1 Lik otlu Etref'ln Vali ve 
belediye reiıl Uıttlndal tarafmdan himaye 
edilmekte oldutunu ve mezarlık için o 
yerlerin beledi1cca •tm almacatuun Lik 
o&lu Eırof'e önceden ima ven iıma edi
lerek mumaileyhe belediyenin zararına 
menfaat temin olundııtunıı ıöıterdifi ılbl 
muınaile7hin erasiıi hakkında pasarbk ya• 
Pılmak için izhar olunduiu alikadan \ara
fmdan ifade olunan arzu ve temayül ve e
ruinin alnunaaında iıtfmllk uıııllerine 
ittiba edilmemui keyfiyetleri de bunu te
;yid eden huıuaattandır. 

Vali ve belediye relıi Muhittin Uıtün
daim bu muamele ve hareketleri vazifeyi 
ihmal ve auiiatimal mahi7etinda birer ıuç 
olup Türk ceza kanunwıun 230 ve 240 ıncı 
maddelerine ıısre takibat icrasını müıtel
zim bulunmaktadır. d11i hu rlbl 2: tarihlı kanwıun ikinci nıad-

1• llarttau uuaatta alınacak Yerin usu
tüdlr kı7a~lm •ttirlllnealnl •e r•mi Jl alinin i.ah ve müd.a/aalon 
&lrı Jaıaetia =eri tarafından raJice 
dan 90Dra menafii r ettlrihneabll •• on
l~i icab adeccti h=r:ze na~~~ lıtim
ki79 meınunmun b en buYllk mül

• Fesleke okunduktln sonra reis B. 
Mecdi Beydef, B. Muhiddin UstUa-

nart kılmaktadır. rarının •lınmüını .za. dafa bir diyeceği olup olmadığını 
ıca:rUblin pu~lrlda •lınmaaı le sordu; 
ba,:t.. Z:k:'°: lfa~ından •C!n::'cbıı!i Ustünd~ - Evet, dün de arzet-
malc IUrctirt! ol!b~~~df7'B•tı . ·~ tul. mi' olduğum veçhile biz bunu pazar
r!.uhiddiıı Uıtündai'ın ~lkri ~e~!n•r:li:· hkla ve kanunun verdi~i selihiyete 
miı~:. •Udafaua kabule 1&1an &örillme: ~s.tinıt ederek aldık. Kanunun verdi-

2 - la~ alınan era.ziye 329 tarihli ka- gı •e.lihiyetl~ hareket ettik. Uzerin -
:'tİÜ.. tarıfatı daireıinde kıymet takdir d~ bır mesulıyet ta§ıyan adam bunu 
B~lcd~ltl!· . 

11 
. . .. _ hu ü istimal edebilmek için kanu -

arul aahibiru':' mu~!dık 1 Uıtbdd& . ~" nun kendiıine verdiği aalihiyetten 
:h.~~:u•1oa ve daimi ae~~~'!ne: e~~;:: birini tercih ve iltizam etmekle mü
tinı~ ko.!iettirmiıtir. Yapılan tetkikat is- kelleftir. Pazarlık tarzını tercih et-
__ ,_, ı7onunun taktir kıymet h . t ' k F 
~yetinde olmanp )'al eyetı ı . akıt ıene, hiç bir kanuni mec· 
:.:.:3t.iencaine mwıha:,z o1:::r1~:~: buriyet olmadıiı halde iıtimlak ka
lllUI balrlm,~at:.~:r, komlı1onun tqek- nununa göre içap eden buı muamele..... '* koaiıJOnun ~;nlianıbıılmıı "' e- ler de yapılmııtır. 
etm~a r~y~ce mutabık old!İun~~ ~·~1 937 aeneei ıonuna kadar takdiri kıy
:Sr:k.bÜ~~niıı t-1'a dun olan bir b:~~i met komiıyonu vazifesine devam et· 
neıet ctmiıti~.er ni Ntmak iatemediiinden mittir. Yani bu karar, komiıyonun 
. Vali Muhiddin UıtUndat ta f d selihiyetli bulunduğu zaman nrfın-

b1eden .. alce . . ra ın an ma- d . . . K . t ıır • 
kıymet takd' ıat~nıl~ aruı için ıo lira a verılmıttır. omııyon yap ı•ı ıt-
etince bu mİkd~~ı~~l~ıı ve .Vekiller hey- lerden dolayı mesuldü. 
o ıurıtle belediyeye ~!it~ ıblrik edilerek 73 lira rayicin yerinde olmadığı 
rılmC: o~dutıa iddia ve nıu:!:!. :~:ı';.~: yolundaki iddia tamamen mücerret 
::tı ye~ı~totludaEıref'in belediyeye ut· kalmaktadır. Kanun bize satın ahnaR 

ııın n bir iki ey evel ve dö ii · · · kd" h d ınünli Yaaatl olarak so li d n • arazının fıyatını ta ır uıuıun a 
na V kill ra an Htm aldıiı· d d' 1 .. eli .e er He7eti kararında kı)'mct tak- "değer pahaun a,. ıye yo goıter-
ı::\~a.ıaınn;,ün eder bir kayt bulunmadı- mittir. Bizim tetkilAtımıa da bu defer 
takl m~:C:.1111~aad~.~=111~ı8 bu i ~~P- pahayı 73 lira olarak teabit etmi9tir. 
M.3 :-.Aarl muarhlı: ittibuce~uı!':' ı!e~~ Sakıt hanedana iit araziden beledi· 
-~~~'!e köyij civarmda Levend 5iftliii yenin haberdar olmaması mümkün de
.. _ malt"1a ait mlaelln aruhiliı ğild ' di ı H lb k ' b tama· 
~tlbsınau lra)'fbıtinin tehir mecliainln ır •k . yiodr ar. . a u ı belend . . 
~ · U eelıeslDcle kararlattınım11 oldutu men a aın ütünüyor ve e ıyenın 

•e bıı aebeblc o civarda mezarlık ittihazı- bu araziden haberdar olınaaı için IC· 
na elveriıll arulnin bahınup bulunmadıtı b .ıı i B l "h k 
hakkmdı tahkikat )'apılmadıtı mezarlıklar ep gurm yorum. un ar nı ay~t a-
miidiirii tarafmclaa mlidafaa auretinde ıfa- yıtlarm tedklkinden anlqılabihr. 
da obınmut idi. Blllherc mezarlık yepıl- Bu istimlak muameleleri hep biri· 
nuyacatı n1ııılan meaktr arazınin milba- bi 1 rl • 1 rd 
,.aaındua Mrfı nasar edilmiı ol hu . r e n1 takip etml9lerdir. Bun a a 
'bl1}• lte1fiJet. •e sonradan Lık!ii~ ıı::. biri cereyan ederken diğer biri suhur 
:' ~ıı.!fr.tealela~~tm1ahnmaaı haklmıda ay ediyor. Bu huıuıı dair guetelerdt 

.. _ a ınıp ahnmadıtı .. u ı · i 
ve baladi7e raiai llubiddiıı Uıtündai'dan netr yat yapılıyor. Bunun User ne ar· 
aonılmaı •• mumallt)'b bö7le bir ı1 için aaıını eatmak lstlyenler bi.ıe milraca· 
mtcllıten karar. alınalı: . r:necubııri7etl bıı- at ediyorlar. Bunlardan birinin Efref 
lunmadıtını ıehır meclı11nin bu baptaki , 
kararı büdcı mliıakereai ııraaında mesar- olma11, E!ref in benim arka~atım bu-
Jıklar hakkındı alınan tedbirlerin lı:ahı 11• lunmaıı onwt malını belcdıye;ye sat-

Bunlar Karaağaç müessesesinde 
vaktiyle memur ııfıtl)fle çalıf ıyorlar
dı. Bu müesseseye hükmi tabiiyet 
verilince memurluk aıfatlarını kay
bettiler, müıtahdem oldular .. Sonra 
tekrar buraaı devlet müeaseeeleri me
yanına ılındı ve 300-400 memur ara
sında Eşref de yeniden devlet me
murluğu ııfatını kazandı. 

Pek iyi hatırlıyamıyorum. fakat 
zannederim, ben geldiğim saman bu 
zatı oktrova mUdürli olarak buldum. 
Sonra mezbaha levazım memurluiu. 
na tayin ettik. Terfi tamamen kanun 
ve nizamlara uygun bir •eldlde yapıl· 
mı9tır. Bunun himaye nereainde ol· 
duğunu ben anlıyamıyorum? 
Arunın aakıt hanedan iaapından 

Yusuf lneddin veresesinden Tevfik 
beye ait olduğunu bilseydim o zaman 
gidip almazdım. Çünkil bunlarla 8-9 
sene evci aramızda bir mesele geçti. 
Bize spor sahası llzımdı. Silrp Ağop 
mezarlığının altındaki arsayı almak 
istedik. Bunlara mUraeaat ettik. Tev
fik bey bu arazi için bizden 45 bin li
ra istedi. Biz bu fiatı biraz ybkaekçe 
bulmakla beraber o zaman kabul et
mittik. Fakat Tevfik bey bu fiat ü
zerinde durmadı ve Uç bet gUn ıonrı 
55 bin liraya çıkardı nihayet a:raanm 
fiyatı belediyeye satıyoruz diye 90 
bin liraya kadar yükseldi. 

..4""' Yafıs'ın ailslf!rf 
B. Muhiddin UıtUni!al bu lıahtır· 

dan ıonra yerine oturdu. Relı dller 
arkadıtlarma bir diyecekleri olup ol· 
madığınr ıordu. B. A'Yl'll Y•lts dedi 
ki: 

- Akdt in§&ya dalttıi encümen me
sundur. Bia 287 numaralı kararname
ye göre hareket etmek llaım&eldiil
ne kanaat ederek iti o tekilde hallet
tik. Rıza bulundukça kasat yollara 
gitmenin minuı yoktur. 

Ben dikkatle ve iffetle kanunun 
verdiii vazifeleri kanunun çerçevesi 
ve kanundvı aldılım aelihiyet içinde 
yaptım. Eter bizim bu yüıden kar· 
ıınıza gelmemi.1 icaı et.eydi bundan 
evel daha üç bin hidiıe için çairılp
mız lhımdı. Bupn iki zihniyet çar
pıııyor: Biri cebir ve tiddetle iıtim
llk, diieri rızaya dayanan iıtimlik ... 
Biz ikinci yoldan hareket ettik. 

Gerek huzurunuzda beraat kararı a
larak çıkaraam it hayatında yürüye • 
ceiim yol bu dahiliye fezlekeaini~ 
ve Devlet Şfiraımın çisdiii yol değıl 
kendi görüfüme uyıun olarak 287 nu
maralı kararname ve deaatlrl tlmiye 
olacaktır. Hulha olarak ıöyliyebili· 
rim ki bendeniz akitte terazü tara
f eyni uıl sayarım. 

Hamid Oskay hakkındaki 
fesle ite 

Bundan ıonra Kocaeli valiıi ve lı· 
tanbul eıki belediye reis mavini B. 
Himid Oıkay hakkındaki 6 numaralı 
fezleke okundu. Bu fezlekede H&mid 
Oskay'ın türk ceaa kanununun 330 • 
uncu maddeıine cöre tecziyni iıte
niyordu. 

Bunun üzerine ıöz alan B. Hi.ınit 
Oskay dedi ki: 

- Hadisenin teferruatı ve tafılll
tını ancak bugün 8freniyorum. Mü
fettitlile de verditim cevapta ve 
dünkü maruzatımdı oldutu ribi ben· 
deniz belediyede yalnız hukuk itleri· 
na bakardım. Encümene riyuet etme· 
dim. Kararda bulunmadım. Benim va
ziyetim çıknut olan bir karınn sure
tini imza ve havale etmekten ibaret· 
tir. 

Fezlekede isimleri geçen diğer ze
vat ılSyliyecekleri bir ıey olmadığını 
beyan ettiler. Bunun UHrlne reiı .11-

bıt kitibine, dosyadaki •eaikalarm 
aıra ile okunmumı emretti. Bu arıda 
tıtınbul mesarbklır mildilrlilğilnden 
mlllt emllke, letanbul ftliliilnden 
Maliye Vekiletine, defterdarlıktan 
valiliie ya.sılan tukerelerle maliye 
takdiri kıymet komlıyonunun kararı 
okundu. Bundan eonra tıtanöul ma
halll mcelisinin 15.4.932 tarihinde ak-

dettiği bir toplantıda aldığı kararın 
bir fıkrası, btanbul belediyesi istim
llk komisyonunun bir kararı da o
kutturuldu. 

Reis B. Muhiddin Ustündağ'a bu 
veıikalar üzerinde bir miltaleaaı olup 
olmadığını aordu. Vali de: 

- Hayır hiç bir diyeeeğim yoktur, 
dedi. 

Reis: 
- DUn ba11 vesikalar ibraz edece

ğinizi ıöyliyordunuz, deyince vali : 
- Evet, arzedecefim, dedi ve çan· 

taundan çıkardıtı ~zı vesikalar ve 
kadaıtro pltnlarını reise Yerdi. Plln
lar üaerinde izahlarda bulundu. 

Zabıt k&tlbl vesikaları birer birer 
okudu ve reis iddia makamına: 

- Sizin bir diyeceğiniz Yar mı? 
dedi. 

Ba9müddef umumt muavini B. Arif 
Cınkaya: 

- Pasarlık komisyonu tıelırının 
cevabi mUtalealarını da lCıtfen oku
ıunlar, dedi. 
Şehir mecllıi eski bumdan BB. 

Yusuf Ziya ve HulQelye yapılan lsti
zahlar •• cevaplar okundu. 

iddia makamı ıu talepte bulundu: 
- Bir taraftan kanunun g8ıterdi

ği tekillere ve meraıime riayet edil
diği a&ylenmekle beraber diğer ta
raf tan mübayaanın pazarlıkla yapıl -
dığı anlaşılıyor. B. Muhiddin Uıtiln
dağ tarafından ıoıı iıtiınlak kanunu 
çıkıncıya kadar komisyonun çahtma~ 
lırını devam ettlfl Ulve edUlyor. Bu 
keyfiyetin te9bitlnl taleb ederim. 

Relı, Uıttlndat•ı: 
• - Efendim, iddia makamı demek 
iıtlyor ki, iltimltk komiıyonunun va
zlfeal 932 senesine münhasırdı. Bun
dan ıonra vazife görmUfae ma11 al
mıf mıdır~ Bunun resmen teıblti 1a
zımdır. 

B. Muhittin Ustündaf 
- Emrederseniz bordrolan derhal 

cetirteblliru. Oradan anlaplacaktrr. 

Avukat'ın ıöyledikleri • 
Valinin vekili B. Kenan Ömer de id

dia makamının talebine kartı ıunları 
söyledi: 

- Yalnız müekkilime delil, difer 
maanunlara da iınat olunan fiil ıuiia· 

timal fiilidir. Burada vazifenin ıekll 
tabitden inhirafı tahakkuk etmedikçe 
böyle bir ıuç mevzuu bahis olamaz. 
İddia makamınca mevzuu bahiı edi

len hususatm t+ kkuk v~ya ademi ta· 
hakkuku cürmün tekemmülüne teair 
etmez. Çünkü pazarlık milbah olduk· 
tan sonra bunun teklini tayin sallhi
yettar makama ait olmak lizımgelir. 

Kıymetin rayice muvafık olup olmadı
ğını belediye reisi veya belediye encü
meni kendisi tayin edeceği gibi emni
yet ettiii inanlarla da iıtiıarede bulu
nablllr. Bunu bir hakikat olan istimlik 
komi9)'onu heyetinin 937 aeneaine ka· 
dar vuifede deYammın tahakkukun
dan 9Uphe ettiğim için değil, beyhude 
yere işi uzatmağa mahal bırakılmama· 
ıı için takdirinize arzediyorum. 

Bu huauata bir karar vermek üzere 
hakimler heyeti ıs dakika devam eden 
bir toplantı yaptı. tklnci cel.ae açılın
ca reiı: 

- Bu hususun yeniden tahkikine 
mahkemece lüzum ve mahal glSrUlme
mfttir. 

İddia makamı iddianame.lni hazır· 
lamak üzere muhakemenin baıka güne 
bırakılmasını iıtedi. Kısa bir müzake
reden ıonra muhakemeye yarın (bu
gün) ıaat 10 da devam edilmek üzere 
celse tatil edildi. 

Tatil karan verilmeden e•el Vali B. 
Muhittin Ustündaf, ve ban arkadqla
n reise, avukatlannm burada bulun
duiu ve kendilerinin bir an nel \tle
rinin I! :1ıma dön~k mecburiyetinde 
olduklarını .CSylediler ve muhakemele. 
rinkı IIYablannıda yapılmuma rlİIİn 
iznini Wtediler. Ktndilerinc mtılMıde 
oJımğu. 
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İktisat Vekili [:::::::~::~::~:~:~:::::] 
Karabük'te 

(Baıı I. inci saylada) 

mitlerdir. Şirket tarafından telia edi
len ilk mektep flillyettedlr. B•t mu
allimini maarif vekaleti tayin etmi§· 
tir. İşçilerin tenıizliiine, 11hi durum
larına fevkalade itina edilmekte ve if
çi sarayları halinde inta edilen iki 
katlı dört büyilk bina dahilinde 1030 
işçi yatmaktadır. Her işçiye bir •kar
yola tahsis edilmittir. Çartaflar' on 
beı &ünde bir değiıtirilmektedir. İtçi
ler maden ocaklarından dC>nUılerinde 
kirli elbiıelerini ayrı yerde bırakarak 
temiz elbiselerini &iymektedir. Gıda 
meaeleai, günde 7,5 kurup. üç kap ye
mek verilmek ıuretiyle pek ucuz bir 
şekilde temin edilmiş bulunmaktadır. 
Türki,, maden girketi memurlarına 

mahıuı olmak üzere teniı kortları te
sis etmit ve bütün müıtahdemlerin 
iatifade edebileceti kooperatif tefki
latı kurmuıtur. 

Gazeteciler, öğleyin belediyenin 
deniz kenarındaki parkta tertip etti
ği ziyafette hazır bulunmuılardır. Öğ
leden sonra Koalu'ya ıiderek Kö
mUrif'in lnta ettirmekte bulundufu 
memur ve iıçi evlerini ıeamitlerclir. 
Bundan ıonra millt bir tirketle ecne
bı bir tirketln faliyetltri aruındaki 
farkları tesbit makaadiyle ecnebi bir 
tesisat gezilmiş millt tirketimlz lehi
ne rtırUlen farklar hakikaten göğsil
mU.ıU kabartacak mahiyette kabul o
lunmuıtur. 

Kömür havsamısda faall~·eı 
.'l() mi~li tırltnıııı'r 

Zonguldak, 15 a.a. - Dün ıut 18 
de maden mühendiıleri cemiyetleri 
merkezinde yapılan toplantıda havza 
müdür ve bat mühendisi Bay Cemal 
Zühtü Aynn, Zonguldak kömür hav· 
Hll hakkında tarihi malCımatı muhte· 
vl faydalı bir konferans vermiıtir. Ha· 
tip, ezcümle demittir ki : 
"- Maden kömürü havzamız ikinci 

Mahmud zamanında donanmanın mi· 
klneıeıtıirilmeai dolayıaiyle haııl olan 
büyük bir ihtiyaç ve arlftırm&lar ne
ticeeinde bulunmuttu. Donanmada ve 
tersane fabrikalarında kullanılmata 

bqlandın )•abancr malı taı k&nürünü 
bllha1u bahriye •kerliğini yapmıt 
olanlar iyice tanımqlardrr. Bu ıuret· 
le terhfı olunup memleketi olan Ka· 
radeniz Eregli'ıine dönen Keetaneci 
köylU Uzun Mehmet, bir g\in Eregli'· 
nin Köıeağzı mevkiindeki değir
mende un ötlltmek için nAet bek· 
lerkel'l dere \ti tellerin açtıtı yarıklar
da lıtanbul'dı aranan •e kullanıl• 
medtn k&nUrUnU bulmut •• bir çu· 
vale doldurduğu bu ıiyah tqları doğ· 
ru lıtanbul'a ıatUrmilıtü. Bu tarih, 
yapıllft atattırmalardan Hnra 1129 
olarak tellbit edilmlttir. Tq Jc&nUriin 
ve bunu taııyan havtanm az çok kıy· 
metini anlıyan birinci Mecit. çıkardı
ğı bir fermanla madenleri ihtiva eden 
ar11iyl kendi mülkü aruma kaaiııı 

( HAVA SEFERLERi) 
Ankara • latanbul arumcla 

•pazardan maada her ıün : 
a Yc1llk67den hareket 

1.nkaradan hareket 
a.30 
1.30 

Ankara dan 
cwnarteıi ıünleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 
Pa.zar : Hallı: ve Sakarya ec.zanelcri 
Pazarteai : Eıe ve Cankaya .. 
Salı : Sebat ve Ycniıehlr • 
Carp.mba : lıtanbul eczanesi 
Pcrıcmbe : Merkez 
Cuma : Ankara " 
Cwnarteıi : Yeni ve Cebeci ecsaneleri 

HALK•• YENl 
SlNEMALAR 

Seanı aaıtleri 

YENi 
Her gün 

HALK -
14.45 14.30 
115.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumarteal silnleri 
YJCNl 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

YJCNt 

11 
ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

Puar sünleri 

HALK 

ıs 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geeelcrl aut 21 da 

Lüzamlu Telefon 
N umaraları 

Yanım ihbarı: (1521). - Telefon, mllrl• 
caat tehir: (1023-1024 ), - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havacuı 
Anı:a Menıurlutu: (1146). - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı clva· 
ru (21106, 3259). - Yenişehir, Havuııba· 
111, Bizim takai: (2323) - Havu.zbaıı: 
GU.an takai: (3141): Birlik takıi: (2333) 
- Cankın caddesi. Uluı takai: (1291), 

O tobüslerin ilk •• ıoo 
llJeferleri 

Sabah Akpm 
llk Son 
ıefer acfer -Uluı M. dan K. dere'yc 6.45 23.00 

K. dere'rlen Uluı N. na 7.U 2UO 

Uluı M. dan Cankaya'ya 7.25 23.00 
Canka:ra'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.SO 

Uluı il. dan KecHSren'e 6.00 21.00 
Keçiören'dca Ulu il. na 6.30 21.SO 

Uluı M. dan Btllk'e uo 21.00 
ICtlik'ten Uluı il. na 7.00 21.30 
Uluı M. dan Cebeci'7e 7.00 23.00 
Cebcci'dcnUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aa. fabl. ra 7.00 -.-
Aa. fabL dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenfıeblr'den Ulu il. na 7.00 23.00 
Ulua il. daa Yeniıahir'a 7.10 23.00 

8. pasan•adaıı Alrköprii'ye 8.15 7.00 
Alrköprli'den 8. puan'na 7.30 0.41 

1 U. Meydam ile htaıyon araıında her 
bq dakikada bir ııfer olup tren n
manlan ıeferler daha aıkur. 

1 U. Meydanı ile Ycniıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpuan araaında saat 1 
den 20 1e kadar vasati her beı dakika
da; •at 20 den 21 e kadar har on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikadı bir 
muntazam ıeferlr. vardır. 

ve gelirini de "Cihetihayriye" denilen 
bir takım müeaaeaelere bağlamııtı. 
Bu ıurctle ilk defa olarak "Huineyi 
haıaa" tarafından idare edilmeğe 
bıılanan kömür havnıı 1865 tadhine 
kadar bir inıilize ıenede 30 bin kuru9 
bedel ile ihale edilmifti. 1865 tarihin-
de kömür havsuının idaresini ellerine 
alan bahriye idareai iıe 1908 tarihine • 
kadar tamam 43 aene devam etti. Hav
zanın cumhuriyet arifeainde ve takri
ben 75 ıene süren bir igletme hareke
tinden veya bocalamasından nihayet 
ancak 410.000 ton olan iatihaalltı iac 
bu6Ün iki buçuk milyon tona baliğ ol
muıtur ki, Hltanıt devrloıin 75 Jlene-

• Aktamlan Uluı Meydanından ıaat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı Mey
danına dönüıleri ıincmalann daiılq 
ıaatlerine tlbidirlcr. 

Poıta Saatleri 
TeahhUtlü 18 e kadardır. 
P09\a aut 19 a kadar latanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Ha)'darpa1&'ya Her aabab 8.20. Har 

aktam 19.15 ve 19.50 
de (Pazarteai, per• 
oembc. cumartcti 
Toroı sürat.) lik faaliyetten 1<>nra varabileceği aon 

haddi cumhuriyet idaremiz beşte bir 
kadar kı1& bir zamanda altı miıli yilk
seltmit baıka bir tabirle faaliyetini 
20 miıli arttırmııtır demektir.,, 

l kdaat vekili Karabilk'de 
Karabük, 15 a.a. - lktısat Vekilini 

hlmil bulunan huıuıt tren aaat 9~30 
da Çıtılafzı'na gelmiıtir. Vekil ve 
refakatindeki zevat, demiryolundan 
deniz kenarına kadar ıelerek arazi ü
zerinde harita tatbikatı yapmıılardır. 
lki sene ıonra faaliyete batlamaıı 

memul bulunan yen! liman on iki 
milyon liraya mal olacaktır. 

Vekil kendilerini karıılımıya gel
mit olan köylülerle haıbihalde bulun 
muı ve iki sene ıonra nUfusu artacak 
olan bu mıntıkanın ihtiyaçları için 
ılmdlden hazırlıklar yapılarak kendi
leri için verimli bir it ıahaıı temini

ne çahımalarmı tavsiye etmi9tir. 
Müteakiben Karlbük'e hareket e

dilmiı ve buraya 12.45 de muvualit 
olunmuıtur. lıtaeyonda çok kı1& bir 
tevakkuftan sonra Karabük demir 
fabrikaları aahuını hareket edilmit
tir. 

lktıaat Vekili, fabrika aahumı en 
ince teferruatına kadar i.ıahat almak 
ıuretiyle ıesmittir. 

lzabe fırınları hemen hemen ikmal 

Samıun hattına : Herıün 9,35 (Kayıa
ri, Sıvaa, Amaaya bu 
bat Uscrindedir.) 

Diyarbalnr hattı ı Hercttn 
Zonruldalr hattJ : 

9.35 
15.00 
16.05 Kırıkkale'ye rayotobUı .. 

GU N DELIK 

Hicri - 1357 
CtmHil'cvel: 18 

S. D. 
Gliieı: 4 40 

Rumt - 1354 
Temmuz: 3 

S. D. 
Akpm: 19 39 

edilmiıtjr. Kok ocağı 82 metre irti· 
faında olup bugün tamamiyle ikmal 
edilmiı olacaktır. 

Elektrik aantralı 

Çelikhane ile haddehanenin inpatı 
epeyce ilerlemi,tir. Fabrika ıahaaında 
bitirilmek İİ!erc bulunan elektrik san 

tralı TUrkiye'de Silihtarala fabrika· 
aından sonra ikinci dereceyi itıal e· 
decek derecede yükaek takat vücuda 
getirecektir. 

Elde edilecek kilovat miktarı yir· 
mi bindir. Fabrikanın ziyareti bittik
ten ıonrı kantin blna11 dahilinde ve

kil ıerefine elli kitillk bir öile ye
meii verilmittir. 

B. Şakir Keaebir bu akıam saat 11 
de refakatindeki vekll.et erklnlylt 
birlikte Ankarı'ya hareket etmittlr. 
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RESMİ İLANLAR 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Küçük Menderes ıslah sahasın

da yapılacak büyük şüt, baş yatak ba
şındaki şüt ve (5) küçük köprü inşa
ııtı, keşif bedeli (232.450) lira (61) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 21.7.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğii su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fennt şartname ve 
projeleri (11) liıa (65) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labiltrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (12872) lira (55) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (50) bin 
liralık nafıa su i şlerini veya buna -;.u
adil nafıa işlerini taahhüd edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa i•lerini başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekaletinden a
lınmış müteahhidlik vesikası ibraz et
meı;i, isteklilerin teklif mektulılarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2110) 4203 

Baraj inşa ettirilecek 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde

de Gebere barajı inşaatı, keşif bede
li (401.324) lira (92) kuruştur. 

2 - Eksiltme 2. 8. 938 tarihine rast
hyan salı günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - lstekliler, eksiltme şartname

si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi ve projeleri (20) 
lira (10) kuruş mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

isteklilerin (19.803) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (200) bin liralık 
Nafıa su işlerini veya mUmasil inşa
atı taahhüt edip muvaffakiyetle bitir
diğine ve bu kabil işleri başarmakta 

kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesikaı 
ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evcline kadar sular umum 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2359) 4555 

Yapı işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: An

kara Müzik Oğretmen okuluna ilave 
edilecek kısım in§aatıdır. 

Keşif bedeli: 9111 lira 80 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2. 8. 938 salı günü 

aaat 10 da Nafıa Vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında açık ek· 
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak 46 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - !stcklilcrn 684 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 

umum müdürlüğünden en az 5000 Ji. 
ralrk bu i şe benzer iş yaptığına dair 
müteahhitlik vesikası ibrazı lazım

dır. (2471) 4697 

Tanm hkanlıİ• · 
- . - -

Memur alınacak 
Ziraat V ckalctinden: 

Ziraat vekaletine kongre neşriyat 
ve t~rcemc iş!e:inde çalışmak üzere 
üç ay müddetle (15) kadar memur a
lrnacalrtır. 
Aranılan vasıflar şunlardır: 

1 - En az lise mezunu olmak. 
2 - İyi ir.gilizce bilmek ve bu dil

de terceme melekesi olmak, 
3 - Repoı ta j, g:ızete, mecmua, ki

tap tertiLi, eira!il: ve tabı ressamlı
ğı, mati;laa tas.Jı ihi, istatistik ve gra
fik heupl;ırı fotografçılık, kütüpha
necilik, ve makin:ıda yazmak gibi iş
lerde m e!eke sahibi olmak. 

4 - Ziraat ve köy mevzulariyle Un
siyeti olanlar la faz.la yabancı dil bi
ienler tercih o!unzcaktır. 

Kabul edi!eaure ehliyetlerine gö
re 100 lirad<;n 251J li: aya katlar ücret 
verilccclı.tir. 

Milracaatfar- her gün 11 den 12 ye 
kadar neşriyat miidürlüğüne yapılır. 

(:::H.>) ~3 

Finans Bakanlığı · 

Parke i~i 
Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Başve

kalet binasında parkedir. 
2 - Keşif bedeli 4900 lira 8 kuruş

tur. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname

yi ve sair evrakı görmek ve izahat al
mak için Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - tş açık eksiltme ile yapılacak
tır. 

5 - Eksiltme 30 temmuz 938 günü 
saat 11 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girecekler bu işi 
yapabileceklerine ait Nafıa Müdürlü
ğünden ehliyeti fenniye vesikası al-
maları şarttır. (2428) 4633 

Sömikok kömürü alınacak 
Adliye Vekaletinden: 

1 - Temyiz binası kolöriferleri i
çin alınacak 250 ton sömikok kömürü
n ün ilk eksiltmesinde istekli çıkma
dığından dolayı 2490 sayılı kanunun 
40 cı maddesi mucibince aynı şart ve 
evsaf dairesinde yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18.7.938 pazartesi gü
nü saat 11 de Ankara'da temyiz bina
sında vekalet levazım ve daire müdür
lüğü odasında toplanan eksiltme ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekalet levazım ve daire müdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel (26) liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
isteklilerin bedeli muhammenin % 
7.5 ğu olan 487.5 lira nakit veyahut 
devletçe nakit mukabiande kabul e
dilen tahvilatı mahalli mal sandığına 
teslim etmiş olduklarına dair olan san
dık makbuz!ariyle teklif mektubları
nı havi mühürlü zarfların eksiltme sa
atinden bir saat eveline kadar komis
yon riyasetine vermeleri. Taşradan 
teklif mektubu gönderecek olanların 
da aynı saatte yetişmesini teminen da 
ha evciden postaya tevdi etmi' olma
ları ve dış zarfları mUhür mumu ile 
ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2191) 4258 

Gflmrc.ılr wc lnhisortor BakonltQı 

2 kulübe yaptınlacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlüğün

den: 

Akça koyunlu tuzlasında rtsim ve 
şartnamesine göre iki kulübe in§ası a
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 

varakası (1080) lira (20} kuruştur A
çık eksiltme ve ihale 20.7.938 tarihin
de çarşamba günü saat 10 da icra ~di
leccğinden talihlerin (81) lira muvak
kat teminat paralariyle birli1<te o gün 
ve saatte baş müdürlüğümüzde topla
nacak komisyona müraca:ıtlar. ilan o-
lunur. (2196) 4307 

Muhtelif tamirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğün

den: 
1 - Sarıkaya tuzlası idare binası 

yanındaki ahırın tamiratına ait 148 li
ra 94 kuruşluk keşif varakasına göre 
taminat. 

2 - Sarıkaya tuzlas ı anbar tabanla
rının döşenmesine ait 291 lira 6 kuru
şu muhtevi ke§if varakasına göre ya
pılacak iş. 

Aleni eksiltmeye konulmuştur. A· 
çık eksiltme ve ihale 25.7.938 tarihın
de pazartesi günü saat onda ayrı ayrı 
icra edileceğinden taliplerin teminatı 
muvakkate olarak bi rl nci maddede 
yazılı tamirat için 11 lira 18 kuruş ve 
ikinci maddede yaT.ılı iş için 21 !ıra 83 
kuruşla birlikte baş müdürlüğümüz 
binasında toplanacak komisyona gel-
meleri ilan olunur. (2314) 4434 

Çuval alınacak 
lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi ve numunesi mu

cibince üzüm ve anason koymağa 
mahsus 50.000 adet çuval kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 
kuruş hesabiyle 21.000 lira ve mu
vakat teminatı 157 5 liradır. 

3 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazratesi günü saat 13 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Fiat, teklif mektubunu ve teminat 
akcesi veya makbuzunu ihtiva edecek 
c.• l..ın kapalı zarflarm ayn ıgünde saat 

12 ye kadar komisyon ba§kanlığına 

verilmesi lazımdrr. 
4 - Şartnameler 1 lira bedel muka 

bilinde her gün İnhisarlar levazun ve 
mübayaat §Ubcsiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nuni vesaik ile o/0 1,5 güvenme parası 
makbuzunu veya mektubunu ihtiva c
de<:ek olan kapalı zarflacm yukarıda 

yazılı olduğu üzere eksiltme günü en 
geç saat 12 ye kadar yukarıda adı ge
çen alnn komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması la-
zımdır. (4454/ 2466) 4696 

Jandarma 
3 etüv makinesi ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı Sa
tm Alma Komisyonundan : 

1 - Bir tanesine bin iki yüz otuz 
beş lira kıymet biçilen eldeki vasıfla
rına uygun üç eti.iv makinası 22.7.938 
cuma günü saat onda açık eksiltme u
sulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek bi eksiltmeye 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı 
belge ile iki yüz yetmiş sekiz liralık 
teminat mektupları ile birlikte eksilt
me günü saat ona kadar komisyo-
na baş vurmaları, (2264) 4372 

Ekmek torbası ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Ko.: 
l - Bir tanesine bir lira kıymet bi

çilen vasıf ve örneğine uygun on iki 
bin beş yüz ekmek torbası 2.8.938 sah 
günü saat onda kapalı zarf eksiltme
siyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan cllınabilecektir. Bu ek
siltmeye girmek istiyenlerin dokuz 
yüz otuz yedi buçuk liralık ilk temi
nat ve kanun ve şartnamede yazılı 

belgeleri muhtevi teklif mektupları -
nı belli gün saat dokuza kadar komis
yona vermiş olmaları (2394) 4689 

Ankara l.cYazım AmirliOi 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levaaun Anıiirliii S.tın Al

ma Ko.: 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 23.4-00 kilo sade yağının 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye konui
muştur. Şartnamesi Konyada kor aa
tm alma komisyonu, İstanbul, Anka
ra LV. amirlikleri SA. AL. KO. da
dır. İstekliler şartnameyi komisyon
larda okuyabilirler. 

2 - Muhammen tutarı 25740 lira -
dır, şartnamesındeki yüzde yirmi be~ 
mikdar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 2413 lira ıı kuruştur. 

3 - Eksiltme 2 ağustos 938 salı 
günü saat 11 de Konyada kor satın 
alma komisyonundct yapılacaktır. İs· 
tekliler 2. ağustoo 938 salı güniı saat 
10 na kadar te~lıf mektuplarını Kon
ya LV. amirli :; ı SA. AL. Ko. ya vere
cek ve yahut gönderilecek bu saatten 
sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar ahnmıyacak saat ayarı kor 
daire saatiyle y .. pıletcaktır. 2490 sayı
lı kanunun hıikiımlerine ve bilhassa 
32 maddesine uyı;un olmıyan mek· 
tuplarına sahipkri eksiltmeye gire-
miyeecklcrdır. (2512) 470k 

Kuru yemlik alınacak 
Ankara Levazım Aınırugı ~atın Al

ma Ko.: 
1 - 336.000 kilo kuru yemlik ot sa

tın alınacaktır. Tahmin bedeli 15288 
lıradır. 

2 - Otun evsafiyle teslim mahal ve 
şartları şartnamesınde yazılıdır. şart· 
namesi Urfa'dakı satın alma komis
yonunda paraı;ız alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 3.8.938 çar§amba günü saat 16 
da Urfa askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1146 lira 60 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 3.8.938 çar
şamba günü saat 14 dahil saat 15 da 
hile kadar satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde verilmiş olaca:C
tır. Bu saatten sonra mektuplar ka
bul edilmez. 

6 - Şartr.ame<ıinin 4. maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina
tın konulduğu zarf içerisine konula-
caktır. (2497) 4703 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - Tümen merkez kıtaat ve mü

essesatının senelik ihtiyacı olan 
650.000 kilo un kapalı zarfla ihaleye 
konmuştur. İhalesi 17 ağustos 938 ta
rihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 11 de Sarıkamış tümen satın al-

ma komisyonunda yapılacaktır. Zarf
lar ihale aaatından bir saat evetine 
kadar kabul edilecektir. 

Milli Müdafaa Bokonlıgı 

2 - Muhammen bedeli 884-00 lira-
dır. Muvakkat teminatı 6630 liradır. Çam tahtası ahnôcak 
Şartnamesi tümen satın alma komis
yonunda her gün görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatta teminat 
mektup ve makbuzlariyle ve kanunun 
emrettiği vuaikle birlikte komisyo
na müracaatları. (2443) 4692 

Sığır, koyun ve keçi eti 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 
ma Ko.: 

1 - Çanakkale Mıt. Mv. birlikleri i
çin 54000 kilo sığır, koyun, ve keçi eti 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Sığır, koyun ve keçi etinin beher 
kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiş
tir. 

3 - İhalesi 18 temmuz 1938 tarih pa
zartesi günü saat 16 da Çanakkale Mst. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat e
vel teminat akçeleri olan 1134 lirayı 
ve ihale kanununun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesaik ile bir saat evel ko
misyona müracaat etmeleri 

(2156) 4219 

Kuru ot alınacak 
Ankara ı.e.,urm Amirliği. Satın Al

ma Ko.: 
1 - İstanbul komutanlığı birlikleri 

hayvanatı için 1277000 kilo kuru ota
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 
tcımmuz 938 çarşamba günü saat 11.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 28732 lira 50 
kuruş, ilk teminatı 2155 liradır. Şart
namesi 144 kuruş mukabilinde verile
cektir. İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 :sayılı ka
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber ihale gün ve ihale sa
atinden en az bir saat evetine kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda Komu
tanlık satın alma komisyonuna verme-
leri. (2206) 4268 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Kars garnızon ihtiyacı için 20 

bin kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle 
2.7.938 den itibaren eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü aa.at 10 da Kars'ta askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedeli 17.000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. 

4 - E..,.af ve 'reait\ g(Srrnek isti-

yenlerin her gün ve ihaley e iştirak e
deceklerin belli zamandan bir saat e
veline kadar teklif mektuplariyle ti
caret Yeaikalarını vermek şartiyle ko-
misyona müracaatları. (2260) 4370 

Sığ1r veya ke(i eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Karadenizi buğazı birlikleri 

için 66300 kilo sığır veya keçi etlerin· 
den fiatı müsait olan satın alınacak 
tır. Kapalı zarfla iha!esi 22 temmuz 
938 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sığır etinin 
21879 lira ve keçi etinin 13923 liradır. 
İlk teminatları sığır etinin 1641 lira 
ve keçi etinin 1044 liradır. Şartname· 
si komisyonda her gün görülebilir. tı.
teklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber ihale gün ve ihale saatından en 
az bir saat evetine kadar teklif mek
tuplarını Fındıklıda komutanlık AL 
KO. ya vermeleri. (2261) 4371 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirligi Satın Al

ma Ko.: 
1 - Balıkesir kor birliklerinin 

20000 kilo sade yağı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. İhale11i 2. 8. 938 
sah günü saat 11 de kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muvakat teminatı 1500 liradır. 
Taliplerin ihaleden bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. (2446) 4694 

5 adet hangar yaptmlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - İzmir Gaziemirde yaptırılacak 

beş adet hangar kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. Ke§if bedeli 
100329 lira 10 kuruştur. Eksiltme 1 
ağustoa 938 pazartesi günü saat 12 
de kı§lada İzmir Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Keşif, proje, ve 
şartnameler 550 kuruşa İzmir L.v 
amirliği Sa. Al. Ko. dan alınır. 

2 - İlk teminatı 6251 lira 65 ku
ruıtur. İstekliler ticaret odasında ka
yıtlr olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 cU maddelerinde 
ve p.rtnameesinde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarmm ihale 
saatından en az behemehal bir saat e
vel İzmir Lv. amirliği satın alma ko-
misyonuM vermeleeri. (2461) 

4695 

M. M. V ekileti Satın Alma Ko.: 
On metre mikabı cilalı çam tahta

sı pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
liler pazarlık günü olan 19.7.938 sah 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da teminatlariyle birlikte bulun-
maları. (2492) 4702 

Sade yağı alınacak 
M. M Vekil eti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 88 seksen sekiz kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

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

3 - İlk teminatı (5650) beş bin altı 
yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 440) dört 
yüz kırk kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

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

{2437) 4691 

Askeri hesap ve muamele 
memuru okuluna talebe ahnacak 

M.M. Vekaleti Satın Alma . Komiı
yonundan: 
Kara, deniz ve hava birliklerinde is

tihdam edilmek üzere bu yıl hesap ve 
muamele memuru okuluna 100 yedek 
subay alınacaktır. 

İsteklilerin temmuz ayı içinde bu
lunduğu yerin askerlik şubesine mü
racaat ederek kabul şartlarını anlama
sr lazımdır. (2352) 4553 

Trampet alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Komisyonda mev.:ud nürrune

leri gibi 11 adet maa teferruat tram
pet ve önlüğü pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 25-7-938 pazartesi gü
nü saat 11 dedir. Nümunelerı görmek 
istiyen komisyona müracaat ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin belli gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko.-
nuna gelmeleri. (2407) 4596 

Ankara Valiliği 

f25 Met pallllk ıhlll<lk 
Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak olan (125) adet 
iki tekerlekli ecnebi mamulatı pullu
ğun 22 ağustos 1938 pazartesi günü 
saat 9 da vilayet daimi encümeninde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedeli 
3250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve lstan
bul ziraat müdürlüklerinde meccanen 
verilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 
tutarı olan meblağa ait banka mektu
bu veya hususi muhasebe müdürlüğü 
veznesine yatırılmış depozito akçesi 
makbuzu ile birlikte eksiltme günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilan olunur. 

(2382) 4624 

Muhtelif meklebler tamir 
ettirilecek 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keskin kazası merkez birinci 

ve ikinci okullariyle mezkür kazaya 
bağlı Doğanbey köyü ilk <:'kulunun 
tamiratı 4428 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek istiycnle · 
rin her gün kültür direktörlüğüne ve 
eksiltmeye gireceklerin% 7,5 muvak
kat teminat akçelerini hususi muhase
be veznesine yatırarak 18 temmuz 938 
pazartesi günü saat on beşte vilayet 
daimi encümenine müracaatları. 

(21 76) 4254 

140 Adet pulluk ahnacak 
Ankara Vilayetinden: 
1 - Vilayet çiftçilerine dağıtılmak 

üzere satın alınacak olan (140) adet 
iki demirli ecnebi mamulatı pullu~ 

22 ağustos 938 pazartesi günü saat 9 
da kapalı zarf usuliyle vilayet daimi 
encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhammen bedel 1 
5040 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul 
ziraat müdürlüklerinde meccanen ve
rilir. 

4 - İstekliler pullukların % 7,5 tu
tarı olan meblağa ait banka mektubu 
veya hususi muhasebe müdürlüğü 
veznesine yatırılmış depozito akçesi 
makbuzu ile birlikte ihale günü gös
terilen saatte vilayet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(2383) 4625 
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Anköra Belediyesi 
. . 

Baskül ahnaca 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazrına konulacak 
kül için istekli çıkmadığınd:ın 
eksiltmesi on gün uzatılmıştı r. 

2 - Muhammen bedeli (1500) 1 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiY~ 
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
teklilerin de 26 temmuz 938 salı g 
saat on buçukta belediye encümen 
müracaatları. (2429) 4608 

Pirinç, kuru f asulya saire 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden 
l - Belediye hastahanesinin 

senelik ihtiyacı olan pirinç ve kU 
fasulye, nohut ve saire için iste 
çıkma iığmdan açık eksiltmesi 
gü.n uzatılm ı§tır. 

2 - Nunarmnen bedeli (2210,10) 
radır. 

3 - Mu,·:ıkkat teminatı (165) Jit 
dır. 

4 - Şa'. tna"J.esini görmek istiyc: 
terin her gün yazr işleri katcıni 
müracaatları ve isteklilerın de 1 

temmuz 938 sah günü saa~ on buçıı 
ta belediye encümenine müracaat! 
rı. (2362) 4.304 

Ya~ sebze alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesinin b 
senelik ihtiyacı olan yaş ı;ebzt.ye 
tekli çıkmadığr:ıdar. açık eksilune 
on gün uzatılmrştır. 

2 - Muhammen bedeli (231) i 
yüz otuz bir liradır. 

3 - Muvakkat te.ninatı ~17.~) lit• 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyt 
terin her gün yazı işled kalerniıt 
müracaatları ve istekl:lerin de 1 
temmuz 938 sah gÜI!Ü saat on bu;u~ 
ta belediye encüroe:ı~ne müracaatl•' 
rı. (2361) 4503 

Ekmek ve frllUlı ıhDl<lk 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastahanesine ah~ 
cak ekmek ve francala için iste~ 
çıkmadığından açık eksiltmesi ul 
gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (471) dô~ 
yüz yetmiş bir liradır. 

3 - Muvakkat temiru.tı (35.5) otu' 
beş buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isüyeıı· 
!erin her gün y azt iş1eri kalemine .,e 
isteklilerin de 19 temmuz 938 .,ıı 
günü saat on buçukta belediye encil• 
menine müracaatları. (2360) 4502 

Satılık enkaz 
&lediye lınir Müdürlüğünden: , 
Cebeci'de siyasal bilgiler okulu c;t• 

varında 522 adanın 42 parselinde Jcat" 
gir binanın 150 lira muhammen lctY
metindeki enka.zı 20.7.938 çarşaınb' 
günü saat 12 de imar müdürlüğilndl 
açık artırma ile ihale edilecektir. 'f•• 
liplerinin pey akçcleriyle mezkQr rnU
dürlüğe müraeatları ilan olunur. 

(2302} 4431 

Hava Kurumu 

Muhtelif tezgôh ve 
takımlar alınacak 

Türkku§U Genel Direktörlüğiiıl • 
den: 
Türkkuşu atölyesi için teferrur 

tiyle birlikte muhtelif tezgah ve t,.. 
kımlar alınacaktır. 

İsteklilerin, her gün Türkkuşu 11" 
vazım bürosunda ve İstanbul T. g, 1'
şubesinde görebilecekleri şartnaaı' 
ve listesine göre teklif mektubu ~r· 
meleri ilan olunur. 4582 ~ 

Satılık sandıklar 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
Etimesutta yaptığımız radyo ısta•• 

yonu için celbettiğimiz makinelere 
ait ambalaj sandıkları pazarlıkla ~· 
tılacaktır. Mikdarı tahminen on bııt 
kilo kadardır. Taliplerin yapılac•: 
pazarlığa iştirak etmek üzere 29,7.93. 
cuma günü Etimesut P . T. T. şefli' 
ğinde müteşekkil komisyona :ınUr•· 
caatlan iliin olunur. (2511) 4705 

Ankara Defterdartıo• 

Bir kal ip ve bir daktilo 
ah nacak 

Ankara Defterdarlığından: .. al 
Muhakemat Müdürlüğünde ınu~1\ı 

bir daktiloluk ve bir ka tiplik ıÇ~• 
memurin kanunundaki evsafa h~ 
kimselerin nihayet 20-7-938 çarşafl11'i 
günü saat 9.30 da Defterdarlık~'ıe 
imtihan komisyonuna evrakları>'1 
birlikte müracaatları. (2449) 46'4 



Askeri Fabrikalar 
kelle karpitin şartnc.meainde değişik
lik yapıldığından mezklir ilinlar hü-
kümsüzdür. (2371) 4511 

Muhtelif ebadda kece ahnl<lk 30 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğÜ Satın Alma Komiıyonma
dan : 

30 Kalem Resim malzemesi alınacak. 
150 Metre Murabbaı 5 M/M kalınlı -

ğrnda keçe 
8 Metre Murabbaı 8 - 10 M/M ka • 
hnhğmda keçe 

Tahmin edilen bedeli (2860) lira o
lan 30 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer -
kez satın alma komisyonunca 29-8-938 
cuma günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (214) 
lira (50) kurut ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkür gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2356) 

250 Metre Murabbaı kar keçesi. 

ı5oı 

Muhtelit malzeme alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür-

1üiü Satın Alma Komisyonundan: 
1000 kilo has üstübeç 
1500 kilo kaba üstübeç 
1500 kilo sülyen 
2000 kilo mesina sarısı 
500 kilo Zencefre 
500 kilo kemik siyahı 

Tahmin edile.o bedeli (3300) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.8.938 cuma günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 
. Taliplerin muvakkat teminat (247) 
lıra (50) kurut ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le. mezkiir giln ve saatte komisyona 
müracaatları. (2334) 4493 

1000 kilo gomalak ahnacak 
1 .. ~akeri Fabrikalar Umum Müdür
ujü Satın Alma Komisyonundan: 

1 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira o

l an lOOO kilo gomalak a'lkeri fabrika-
ar umum. müdürlüfü Jillerkez satın 
a~~. komısyonunca 1.8.938 pazartesi 
gunu ı~at 10 da açık eksiltme ile i
hale edılecektir. Şartname 
la ak k . parasız o-

r omısyo~dan verilir. Taliplerin 
muvakkat temınat olan (187) lira 50 
kurut ve 2490 numa.rah kanunun 2 
3 ... maddelerindeki vesaikle mezk~: 
gun ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2320) 4490 

' ton kelle Karpit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum M'.d" 

lüx..-:. •- u ur-•8 ~tın Alnıa Komiıyonundan: 
Tahmin edilen fiyatı (1440) lira o

lan 6 ton kelle karpit askeri fabrika
lar umum.müdürlüğü merkez sat.n 
alma komısyonunca 30 temmuz 1938 
c~mart~si günü saat 10.30 da açık ek
sıltme ıle ihale edilecektir. Şartname 
paruız olarak komisyondan ver ' l' Tal' 1 . ı ır. 

ı.p erın muvakkat teminat olan 
(108) lira ve 2490 numaralı kanunun 
~;: 3.: maddelerindeki vesaik!e mez

iUIJ ve saatte komisyona müraca-
atları. (2372) 

4512 

113 kalem makkap 
Allceri Fabrikal U .. d- l"W" M ar nıum Mu-
~ up erkez Satnı Alma Ko-

mıayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6154) lira 
olan 113 kalem makkap aakert fab l
iralar umum müdürlüğü merkez sa: 
aı.?1~. komisyonunca 29.8.938 pazarteı~ 
gunu saat 11 de kapalı zarf ile ihale 
edil~cektir. Şartname parasxz olarak 
komııyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (461) lira (55) 
kuruıu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindek~ vesaikle mezkur gün ve saat
te komısyona müracaatları. (2333) 

4492 

137 kalem 
elektrik 

muhtelif 
malzemesi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 
iü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23500) lira 
olan 137 kalem muhtelif elektrik mal
zemesi Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüiü aatın alma komisyonunca 
4. 8. 938 perıembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1762) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezklir gUnde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkiir gün ve saatte komiıyona mü-
racaatları. (2321) 4549 

ihale tehiri 

300 Metre Murabbaı 1,5 - 2 M/M ka -
hnlığmda keçe. 

Tahmin edilen bedeli (2200) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 1-8-938 pazarteıi günü aaat 11 
de açı~ eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (165) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (2319) 4489 

Harita Umum Oirektorlu9u 

Arpa, saman Ye saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüiünden: 
1 - Harta Gn. Drk. kıtaaı için 

70000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 
15000 kilo saman, 200 kilo hayvan tu
zu eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10 ağustos çarpmba 
günü saat 12 de Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında satm alma komisyo
nunda yapılacaktır . 

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

4 - Taliplerin yukanda yazılı gün 
ve saatte teminatlarivle birlikte ko
misyona gelmeleri 

(2483) 1700 

Zeytin yağı ve sabun ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

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

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

3 - Muhammen bedeli 910 lira, 
muvakkat teminatı 68 lira 25 kuruş o
lup. Mf!iye makb~ veya banka •· 
tubu kabul oluatmoı 

4 - Taliplerin yukanda yuılı gün 
ve aaatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2484) 4701 

Kok kömürü alınacak 
Harta Genel Dinktörlüğünden: 
ı - Harta Gn. Drk. kıtaaı için 170 

ton kok kömürü ekailtme suretiyle.a
lmacaktır. 

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

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

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gtln 
ve saatte ttmıinatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. 

(2482) 4699 

Kilim ve saire alınacak 
Harta Genel Direktörlıiğündenı 
1 - Harta Genel direktörliltü kı

tası eratı için 377 adet kilim, 82 adet 
yat~ kılıfı, 109 adet yastık kılıfı, 203 
adet ekmek torbası, 100 adet bo§ çu· 
val eksiltme suretiyle abnacaıtır. 

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

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

4 - Taliplerin yukarıda yazılı cUn 
ve saatte teminatlarlyle birlikte ko
misyona ıelmeleri. 

2481) 4698 

Sıva ve badana iıleri 
Harta Genel Direktörlüfündenı 

1 - Harta Gn. Dr. daire binaaiyle 
müştemilatının harici sıva, badana ve 
boya itleri eksilmtye konulınuftur. 

2 - Eksiltme 28.7.931 perıembe gü
nü saat 10 da Cebeci'de Harta Gn. 
Dr. binasında aatın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

:Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüiü Satm Alma Komisyonundan ı 

3 - Muhammen bedeli 1382 lira 92 
kuruf, muvakkat teminatı 103 lira 72 
kurut olup maliye makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

Talihlerin yukarıda yazılı gUn ve 
saatte 2490 aayılı kanunun 2. ve 3. ci 
maddelerinde ya.zıh vesaik ve temi
natlariyle birlikte komisyona gelme-

ıo temmuz 1938 çarıamba günü sa
at 10 da açık eksiltme ile lhaıle edile· 
celi 26, 28, 30 haziran ve 2 temmuz 
1938 tarihlerinde ilin edilen 6 ton leri. (2514) 4707 

ULUS 

Daktilo aranıhyor 
Mali bir müeasese için 70-80 lira 

ücretle daktilo alınacaktır. Makine 
ile doğru ve çabuk yazmak ve oku
naklr el yazısı olmak ,arttır. 
Ankara Posta kutusu: 104 

Taliplerin mektupla milracaatları. 
(2438) 4636 

Devlet Demiryolları ve Lımanlorı 

4 kalem elbiselik kumaı 
ıhnıcak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan 

aşağıda yazılı 4 kalem elbiseelik ku
maı 2. 8. 1938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10.250 
liralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları vee Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 1 O a kadar komi&yon reiali
ğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 7 50 kurup Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde aatılmakta
dır. 

Metre 
10.000 

5.000 
10.000 

-Memur elbisesi için kumaı 
Memur paltosu için ., 
Müstahdem elbisesi için ,. 

5.000 Müstahdem paltosu için., 

Okullar 
Talebe kaydı 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direk
törlüğünden: 

Bölge sanat okullariyle inşaat usta 
okuluna bu yıl müsabaka ile parasız 
yatılı talebe alınacaktır. Namzetlerin 
aptıdaki tartları haiz olmaları la
zımdır. 

a. - Tilrk olmak, 

b. - 13 yafından küçük ve 17 ya
tından büyük olmamak. 

c. - En u bet sınıflı bir ilk okul
dan dipl<ıma almıt bulunmak, 

d. - Sıhati sanat tahsiline elverit
li olmak, 

İstekliler a,.iıdaki vesikalarla 
birlikte bulundukları vilayetlerin va
liliklerine bat vurmaları lazımdır. 

ı. - Sanat veya inpat usta okulu
na ıirmek istediklerini tasrih etmek 
,artiyle viliyet makamına yazılmış 
dilekçe. 

2. - Bet sınıflı ilk okul şehadetna
mesi veya ilk okullardan fazla tahsi
li varsa bulundulu okuldan alacağı 
taıdiknazm. 

3. - Nüfuı tezkeı esi 

4. - Atı raporu 

(2424) 4690 

Bir erkek daktilo ahn•ık 
5. - 'Oç tane vesikalık fotoğraf, 
Müsabaka imtihanı 22 ağustos 938 

pazarteai günü saat 9 da bütün vila
D. Demiryolları U. Müdürlü(ün- · yetlerde ·kültür direktörlüklerince 

den : tayin olunacak yerlerde aynı .zaman-
Makine ile süratle yazı yazan, as- da yapılacaktır. 

kerliğini yapmış en az orta mektep Müsabaka imtihanı tarihinden üç 
mezunu bir erkek daktilo alınacaktır. gün &veline kadar kayıt muamelesi
Taliplerin Ankara'da Zat işleri mü- nin bitmi' olması l!zımdır. 
dürlüğüne müracaatlan illn olunur. (2509) 4704 

(2432) 4610 

3 çesit yemek takımı ahnacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan ı 
Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları atafıda yuılı madeni, 

porselen ve zUccact yemek takımları 26. ı. 1938 cuma ıUnü ıaat 11,30 da 
kapalı. zarf usulü ile Ankara' da idare binuında satın alınacaktır. 

Bu ııe ıirmek iıtiyenlerin hbalarmda yuılı muvakkat teminta ile ka
nunun tayin ettiii veıllraları ve tekliflerini aynı ,Un aut 10.30 a kadar 
komiıyon reislifine vermeleri lhımdır: 

Şartnameler paruı.r: olarak Anlrara'da malı:eme dairealnden, Haydarpa
,a'da teaellilm ve aevk tefliiinden daiıtıı&caktır. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Madeni C§ya 
PoraelJA eaya 
ZUccact tfya 

Lira X. Lira K. 
9993 92 ?49 • 55 
6350 476 25 
6020 451 so 

(2350) 4552 

Muhtelit malze~e ahnacak 
D. Demiryollan Satın Aloıa Ko mı.,.onundan ı 

Muhammen bedeli ve ia:ııi apiıda ıöattrilen iki liste muhteviyatı mal
zeme 26. 8. 1931 cuma ıunn sut U den itibaren ııra ile ve kapalı nrf uıu
lü ile Ankara'da idare binumda satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtlyenlerin hiaalarında yuılı muvakkat teminta ile ka
nunun tayin ettlii vesikaları n Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifleri· 
ni aynı ıiln saat 10 a kadar komisyon rti•lifine vermeleri lbımdır. 

&artnameler paruu: olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa
ta'da teaellüm ve aevk ıeflilinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Malzemenin ismi 

1 No.lu liste muhteviyatı Havshalter 
ve Reı:ıny ıiıtemi ıürat kontrol aaati 
teferruatı 
2 No.lu liste muhteviyatı Manometre 
ve vakummetreler 

Lira 

7000 

2600 

Lira 

525 

195 
(2332) 

(2332) 4550 

Elektrik eksiltme pazarhk ilanı 
Bergama Beledi;r .. lnden : 
1 - Bergama Belediyesi tarafından yaptırılacak olan tehir elektrik 

santralına aid mub•!hmcn ve aıağıda yazılı fiatlarile sekiz alit ve edevat 
gruplarmm ayrı ayrı olarak eksiltmeye konulduğu. 23-15-938 tarihinde va
ki teklifler muvafık 18rülmedltlnden 2490 sayılı kanunun hükümleri da· 
lresinde bir ay mUddetle puarhja konulmuttur. Gruplar şunlardır. 

Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferruatı 
.. 2 - TranaformatCSr ve jeneratörleı: 
• 3 - Alçak tevetttlr Ye tevzi 9ebekeıi 
" 4 - Tahdelars yükıek tevettür kabloau 
" 5 - Tevzi tabloları 
• & - laıet8rler, ılperl saika, "ligorta 

ve saire 

10360 
6250 
5498,5 
2810 
2950 
2998 

Aaaml tealim 
müddeti 

Lira 9 ay 
.. 6 .. .. .. 
.. 

4 .. 
4 .. 

6 " 
4 .. 

• 7 - Katlalar 1422 ., 4 .. 
" 8 - Demir potrel direkler 6700 .. 4 ,, 
2 - Bu ltc ılrmek iıteyenler guruplara aid tarifname w fennt prtna· 

meleri belediyeden müracaatla alıp cörebllirler. 
3 - 2490 aayılı kanunun 40 mcı maddesine tevfikan puarlık 31-7-038 

tarihine rutlayan perıembe gUnU saat on altıda Bergama belediyeıl encü· 
meni huzurunda yapılacaktır. Ve pruplar sıra ile puarlık edilerek mua
melesi tekemmül ettikten sonra diğer guruplarm pazarlıiına ıirltifecektir. 

4 - BOtUn bu altt ve edevat puaılık suretiyle mlinakaaaıı bilicra iha
leleri yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye, puarlrğa girmek isteyenler her bir gurupun muham
men bedelinin '?O 7,5 nlıbetinde muvakkat teminatlarmr makbuz mukabi
linde mubaıebeye tevdi eylemeleri ve yahut banka teminat mektubu irae 
etmeleri lbımdır. 

6 - lateklllerin bu ılbi ekalltmeye gi~erek muvaffak olduklarma dair 
veaalk lbru eylemeleri tercihe veailedir. 

7 - ltbu ıeralt dairesinde talip olanların tayin olunan gUn ve saatte 
Berpma Belediye encümeninde hazır bulunmaları illn olunur. 

(4077/2242) 4316 

Mahkemeler 
nnkra 3 CÜ Sulh Hukuk Mahkeme-

sinden: ~ 
Ankara'run Sabuni mahallesinde 

mukim iken 1. ı. 938 tarihinde vefat 
eden Münip Kabafın terekesine meh· 
k~e el konmut olduğundan kefale· 
ti hasebiyle alacaklı olanlar da dahil 
olduğu halde bilclimle alacaklı ve 
borçlulann ve mirasçının vesaiki ree
miyeleriyle beraber bir ay zarfmda 3 
üncü Sulh Hukuk mahkeme.le müra
caatları ve alacaklarını vaktiyle kay
dett rmiyenlerin mirascıya ne ıahaen 
ve ne de terekeye izafeten takip e<le
miyecekleri lüzumu ilin olunur. 

3599 4685 

Vilôyetler 
"8 

f ulbol sahası r koıu pisti 
ve tef errüalı 

C. H. P. Afyon llyönkunıl Bat· 
kanlığından : 

Afyon §ehri ıtadyomunda yaptmla
cak işlerden ve kısımlardan 20,000 lira 
muhammen keşif bedelli futbol sahası 
ve koşu piati ile bunlara ait teferruatı 
inpatı 25 temmuz 938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 16 da Cumhu
riyet Halk Partisi ilyönkurulunda te
şekkül edecek komisyonda ihale edil
mek üzere kapalı zarf uauliyle eksilt
meye konulmuştur. Şartnameler. ke
şifname plan ve bunlara mütcferri di
ğer evrak bir lira bedel mukabilinde 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Mü
teahhidin bu işlerin bidayetinden ni
hayetine kadar yapddığı müddet zar
fında başında bulunmak ve bu inıaatm 
fenni mesuliyetini deruhde etmit ol· 
mak şartiyle bir mühendis veya mimar 
ıelihiyetli bir fen memuru bulundur
mağı usulü veçhile taahhüt etmit ol
mrwı da ,arttır. 

Muvakkat teminatı 1500 bin bet 
yilz liradır. İsteklilerin teklif mektup
larını, muvakkat teminat ve 938 sene
si için Nafıa vekaletinden alınmıt as
gari (10000) liralık müteahhitlik veai
kasiyle birlikte ihale günü 25 temmuz 
938 tarihinde saat 16 ya kadar verme
leri veya görldermeleri ilin olunur. 

(4345/ 2418) 4603 

Parke yol insası 
DiyarbakR" Nafıa Müdürlüjiin • 

d•: 
1 - !haleye konulan iş : 
Urfa kapı 1zzet paşa caddcs~ parke 

yolunun 26109,96 lira.lık in,aatı kapa
n zarfla ihaleye konmu,tur. 

2 - Bu ite ait evrak fUnlardır: 
A - Ebiltme f&rtn&meti. 
B - Mukavele projeai. 
C - Husuei, fenni, bayındırlık it

leri genel J&rtnameler'i. 
D - Bu evrak nafıa dairesinde g6-

ı ülebilir. Ve istenebilir. 
3 - Bu itin ibaleai 20 temmuz 938 

çartamba günü sa.at 11 dt" ·kapalı sarf 
usuliyle nafıa müdürlüli\nde yapıla
caktır. 

4 - Ebiltmeye &irebilmek için 
1958.25 liralık muvakkat fari sene ti
caret odası vesikası. nafıa vekaletin · 
den alınmıfl0.000 aradan yukt1.rı eh
liyet vesikalı. 

S - Taliplerin zarfları cuma günü 
ihale saatından bil' saat evel kdmis • 
yon reisliğine malobuz mukabilinJe 
vermeleri, postada gecikmeler kabul 
edilmez. (4320/ 2368) 45'l9 

Kapah zarf usuliyle 
motorin ahnacaktır 

latanbul Mıntakaaı Sıtma Mücadele 
Riyaseti Artırma ve Eksiltme Komis
yonundan: 

ı - Mmtaka ihtiyacı için "80" ton 
motörin alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22-7-938 cuma &UnU 
saat 10 da KadıköyUnde Moda cad
desindeki 91 numaralı Sıtma Mücade
le riyaseti binasındaki ~omisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen fiat "5600., lira 
olup muvakkat teminat "420" liradır. 

4 - Şartnameler her gün Kadrkö
yiindelci mücadele riyaseti kalemin· 
de görülebı1dı~ı gı..11 ocu .. ,s •z de ıh· 
nabilir. 

5 - Eksiltmeye ~irebilmek prtla
rına sahip olan isteklilerin telclif 
rnektuplariyle muvakkat teminatları -
nı eksiltme saatinden bir saat evellne 
kadar Kadıköyünde Sıtma mücadele 
binuındakl komiıyona vermlı olma
ları '§arttır. (4232-2318) 4446 

Kıpılı ıırf usullle ekslllme Hanı 
Antalya Villntiaclea ı 

1 - Eksiltmiye konulan iı: An tal • 
yı memleket hastanesi ikinci kıaım 
(31,881) lira 53 kuruıluk lnpat; evel
kl inpatın bakiyesidir. 

2 - Bu ige ait tartnameler ve evrak 
ıunlardır : 

A - Eksiltme prtnameal, 
B - Mukaıvele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel prtna-

meai, 
D - Hususet prtname. 
E - Keıif evrakı, 
G- Proje. 

- ·1-

lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 
(15) lira mukabilinde Antalya Naha 
Müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 27. 7. 938 çarşamba 
günü saat 12 de vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. Teklif mektupları 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesin· 
deki tarifat dairesinde o gün saat 11 e 
kadar vilayete verilmiş olmalıdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ve 
vahidi fiat üzerinde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için iı
teklilerin 2391 lira ıs kurufluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve bundan 
başka aşiğıdaki vesikaları haiz olup 
getirmeleri lazımdır. 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 

müteahhitliği vesikası ve yaptığı işle
re ait bonservisi ve ticaret odası vesi-
kası. 4394 

Göcmen evleri yapllralacak 
lzmir lakin Müdürlüğünden: 
1 - Çefme kazasının Uzunkuyu 

nahiye merkezinde 21, Menemen ka
zası merkezinde 14, Çandarlı nahiye· 
merkezinde 118, Kuşadası kazasının 

Davutlar köyünde 29 tek kirgir göç
men evinin inpatmın kapalı zarfla 
yapılan eksiltmesinde bedeller haddi 
layik görülmediğinden 12-7-938 tari
hinden itibaren on beş gün müddet· 
le pazarlığa konulmuştur. 

2 - Bu evlerden beherinin muham
men keşif bedeli 542 lira 26 kuruıtur. 

3 - İhale 28-7-938 günü saat onda 
İzmir iskan dairesinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki şartname, keşif. 
name ve sair evrak her gün iskan da· 
iresinde görülebilir. 

5 - İsteklilerin % 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminata ait vesaikle iskan 
dairesine müracaatları. (2487-2387) 

4627 

Koıu sahası Ye lef erruatı 
Kırklareli Valiliğinden : 

6728 lira 33 kurut bedeli keşifli 

Kırklareli ıpor sahaımın kotu pistleri 
ile futbol sahasının drenaj hendekleri 
biokajlı tesviye ve silindirajı ve top
rak imlası müna.kuaya çıkarılI1UJtır. 

22. 7. 938 ıünü saat onbeıte ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerin proje ve prt
nameleri görmek üzere Kırklareli vali
liğine müracaatları ilan olunur. 

(4343/ 2416) 4601 

Kozalar 
Saray içme suyu inşaatı 

eksiltmesi 
Saray Belediyeainden : 
Saraya •.dört buçuk kilometre mesa

fedeki kaynaktan bqhyan eüi au ~ 
!unun meüm kaynaktan kasaba ke
narındaki maslağa kadar çelik boru ile 
yeniden d,ötenmeal ıuretiyle inpsı ka
pah zarf ile eksiltmeye çıkardİnııtır. 

1 - tıin muhammen bedeli 25649 
lira 46 kuruıtur. 

2 - 1ıtekliler bu ite aid prtname, 
proje ve sair evrakı belediyemizden 
parasız olarak alabilirler. 

3 - Ebiltme 21 temmuz 1938 tari
hine rasth:yan pertembe günü ıaat 12 
de belediye binuında toplanacak be
lediye encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
iıteklilerin aJ&ğıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve aynı saate kadar 
encümen reisliğine teslim etmeleri 
lbımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 115-17 inci 
maddelerine uygun 1927 lira 75 kurut 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar 

C - Teklif mektupları ihale günü 
saat 12 ye kadar makıbuz mukabilinde 
belediye reisliğine verilecektir. 

Potta ile gönderilecek teklif mek· 
tuplannm iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar encümene iCl
mit bulunması, 

Bu İf hakkın.da fazla izahat almak 
istiyenlerin encümenine müracaat 
et~leri 4679 

6 Otobüs 11 ısi ahnacak 
Bornova Belediyesinden ı 
ı - Bornova belediyesi içln 6 altı 

adet otobüa şası maa karoseri ıatın a· 
hnacaktır. 

2- Muhammen bedel yirmi bir bin 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
Bornova belediye riyaaetlne ır.Urıea
at edebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
29.7.938 cuma ıUnü saat 16 da Borno
va belediyesi daimi encümeninde ya· 
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (1620) bin 
altı yüz yirmi liradır. 

6 - Teklif mektupları eksiltme!liD 
açılma ıaatından bir saat eveline «I• 
dar Bornova belediye encümenine ve• 
rilecektir. Posta ile g8nderilecek tek• 
liflerin 4 OncU maddede yazıh sa~te 
kadar ıelmeai ve dıf sarf ın milhUr 
mumu ile kapatılmış olmaoıı lizım-iır 
Postada olacak ıecikmeler kab.ıl ' cil-
mlyecektlr. (2335l 2220) 4314 
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BAYANLAR .... Müjde! ESKİNAZİ mağazasının şapka dairesinde 
görülmemif tenzilat yapılmııtır. Bu ay &onuna 
kadar devam edecek olan fırsattan istifade edi-
niz. Bankalar caddesi No: 27 4683 

iki tornacı aranıyor 
lstanbul'a yakın büyük bir Türk müessesesi için işinin ehli 

tornacı aranıyor. Resmi müesseselerde en az beş sene çalışmış ol
mak lazımdır. Kısa hal tercümesi ve bonservis suretleri ve küçük 

bir fotoğraf iliştirilmiş olarak, E. H. 1936 rümuzile gazetemiz ida-
resine tahriren müracaat edilmesi rica olunur. 4680 

Yağ ve sabun ahnacak 
Ankarj\ Nümune Hutaneııi Baıta bipliğinden : · 

Mikdarı Tutarı Muvakkat teminat 
CiNSİ Kilo Lira • cira K. 

Eksiltme 
şekli 

Sadeyağı 

Zeytinyağı 

Sabun 

4000 
600 

5000 

4800 
360 

2000 

360 
27 

150 

Açık 

.. 
,, 

Ankara Nümune hastanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
cins mikdar ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatı yazılı üç kalem er
zak 4 temmuz 938 den 19 temmuz 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesinde görülebilir. Eksiltme 
20 temmuz 1938 çarşamba saat 11 de Ankara Nümune hastanesinde yapıla-
caktır. (2197) 4308 

( Müsabaka imtihanı ) 
Tiirkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük
sek İktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lomalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Tefrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiı namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle· 
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
tikten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa {l 7 5) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yet;ıi kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

s - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbuatar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftit Heyeti Reisliiine vermek veya aöndermek au
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala
nn en geç 24.8.938 tarihinde teftiı heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

Satdık çam tomrukları 
Devlet Orman lıletmeai Karabük Revir Amirliğinden : 
ı - Revire bağlı Keltepe ormanının Gölveren ölçülmüş numaralanmış 

on istif edilmiş 968.979 metremikaba muadil 1796 adet çam tomruğu 20 tem
muz 1938 çarşamba günü saat 16 da Karabük'teki Revir merkezinde açık 

artırma ile satılacaktır. 
2 - Karabük istasyonundan Gölveren deposuna kadar kamyon işleye

cek yol vardır mesafe 23 kilometredir. 
3 - Tomruklarda kuturlarına göre başkesme payı vardır. 
4 - Tomrukların açık arttırmaya esas muhammen bedeli beher metre 

mikibta 12 liradır. 
S - İsteklilerin yukarda yazılı gün ye saatte % 7,5 teminatla revir 

merkezine müracaatları. 
btif No. ·Tomruk adedi metremikap D. m. 3 Tomruk boyu 

222 
215 
163 
316 
292 
328 
261 

117 
111 

774 
757 
335 
437 
491 
600 
585 

4 metre 

Yekun 1796 

89 
175 
155 
177 
141 

968 979 

Memur aranıyor 

4 
4 
4 
4 
5 
4 

4563 

lstanbula yakın bir müessese için Lise tahsilini bitirmiş, 
muhabere, dosya ve daktilo itlerinde tecrübeli bir Türk 
memur aranıyor. Almanca bilenler tercih olunur. lsteklile· 
rin kendi elleriyle yazılmış dilekçelerine kısa hal tercüme· 
si, varsa bonservis suretleri ve küçük bir fotoğraf ilittiril· 
mit olmak şartile H. E. 1936 rumuzile gazetemiz idareha. 
nesine tahriren müracaatlan. 4643 

" ,, 
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~ R O DO S ( Eğe denizi ) ---- 15 Temmuz 1938 -
~CASİNO DELLE ROS E ----------

Gazinosunun resmi kütadı 
tamamen yeni bir tekle aokulmuttur. 

----------------------
E RULET BAKARA = - -- -5 Müdüriyet: S. A. 1. T. San Remo - CAMPIONE - RODI : 
: 4546 = -,,, .............................................................................• ~ 

HASAN RUJ 
ve A L L 1 K LA R 1 

Boı maden suyu şişeleri 
Türkiye kızılay cemiyeti 

umumi merkezinden: 
Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık

ları ayarında olduğunu bütüıı güzeller tasdik ediyor. 
Mandarin, oranj, leler movay en ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, briin, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. Afyonkarahisar Maden Suyunun bir Litrelik bo§ ,i,eleri 

saman külahile beraber (9) ve sandıkları (50) kuruttan 
geri alınacaktır. 

Afyonkarahisar Maden Suyuna mahsus boş şişelerin ucuz fiyat
la şişecilere verilmemesi ve Cemiyetimizin bayilerine yukarda ya
zılı değer fiyatla iade edilmesi sayın halkımızdan rica olunur. 

Ankara Bayii: Cihan Oteli, T. 1775 4634 

Muhtelif erzak ahnacak· 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 938 yılı 25 temmuzdan 25 ikin· 
ci teşrine kadar dört aylık erzakm aşağıdaki gösterildigi üzere 6 grupta 
ayrı ayrı bir kısmı kapalı zarfla bir kısmı da açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 22.7.938 cuma günü her grup hizasında gösterilen saatlerde 
yüksek ziraat enstitiı~ .i rektürlük- bınasında müteşekkil komisyon tarafın· 
dan yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeller crtakın hizalarında yazılırtır. Muvakkat temi· 
natı % 7,5 dur. 

4 - Kapalı zarfla eksiltmeye konulanların teminatları ihale müddetin· 
den bir saat evel komısyona teslım edilecektir. 

HASAN TIRNAK CiLASI 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak ıstiyenlerin enstitü da· 

ire müdürlüğüne müracaatları. (2283) 4406 

Muhammen 
Asgari Azamı bedel 

Muvakkat 
teminat Türkiyenin en mükemmel cilalarıdır. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 

1, 2. 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi İsmi kilo kilo T.L. T.L. İhale günü 

Küçük } O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Et 29966 30334 13650,30 1023,80 22.7.938 cuma günü saat 

(9) da 

Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 4524 Ekmek 54800 55300 5253,35 394 22.7.938 cuma günü saat 

(10) da 

Sadeyağ 

Tere yağı 
Zeytin yağı 
Zeytin yağı 

Yumurta 
Yoğurt 

Süt 

55000 6000 6600,00 

484 
3016 
1050 

6667 
2166 
2166 

600 
3334 
1100 

6834 
2334 
2334 

840,00 
2000,40 
385,00 

737 

163 

22.7.938 cuma günü saat 
(11) de 

22.7.938 cuma günü saat 
(12) de 

Açık eksiltme. 

GÜZELLiK MUSTAHZARATLARINI KULLANINIZ 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 

566 
633 

700 
700 

119,60 
583,50 
%6,80 
840,00 
350,00 

1 telefon aranıyor 
Atatürk bulvarı İt Bankası 

kartı smurnda bir dairede kulla
nılmak üzere telefonu olup da 
terkedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

!''''"'"""'""'""'"''"""'"'"""""'""'' 

Acenta aranıyor 
Ecnebi fabrikalarının vekale

tini haiz bir ticarethane Ankara 
için teşriki mesai etmek üzere 
tali bir acente aramaktadır. Ta
lihlerin A. A. rümuzu ile İstan
bul • Galatada Posta Kutusu 1243 
numaraya yazmaları. 4583 ........................................................ 

Tütün ikramiyeleri 
Ankara A&kerlik Şubesinden: 

1 - Şubemizde kayıdlı sakat subay 
ile eratın ve şehit yetimlerinin 938 

yılma ait tütün ikramiyesi dağıtılma
sına 13.7.938 gününden başlanacak ve 
13. 2. teşrin 938 gününde ııihayet bu· 
lacaktır. Bu dağıtma haftada iki defa 
olmak üzere çarşamba günleri şehit 
yetimlerine cuma günleri subay ve 

erata tevziat yapılacaktır. Bu günler
de hak sahiplerinin ellerindeki maaş 
resmi senediyle maaş .:fü:danları ve 
nüfus hüviyet cüzdanı ve tatbik im

zası ile üçer adet fotoğrafı ve maaş al
mıyan yetimler de sağ olduklarına ve 
evli olmadıklarına dair tatbik imza· 
sını havi fotoğraflı belediye muhtar
lığından tasdfttli ilmihaber ve nufus 
cuzdanı ve üç adet fotoğraf ile bera
ber müracaatları ilan olunur. (2399) 

4578 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6092 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumi Neşrıyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basıme,,; : 4NKARA 

Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

dişlerini sabah, öğle ve 

akıam her 

yemekten sonra 

RADYOLİN 

Kııru soğan 

,, fasulya 
,, bamya 
,, kayısı 

,, üzüm 
,, erik 

Mercimek 
Nohut 
Patates 
Çay 
Soda 
Reçel 
Şeker 

Sirke 
Pirinç 
Pirinç un 
İrmik 
Makarna 
Şehriye 
Tuz 
Un 
Sabun 
Salça 

480(5 

2833 
223 

11933 
300 
300 

1233 
1300 
6833 

66 
3300 
2566 

3900 
566 

8664 
220 
900 

1334 
45 

1120 
2000 

600 
333 

Taze fasulye 1934 
T. kabak 1934 
T. Bamye 668 
Patlıcan 1934 
Lahana 1934 
Ispanak 1934 
Pırasa 1934 
Domates 1934 
dolmalık biber 2000 
Semiz ot 1334 
Bakla 1334 

-'334 
3167 
230 

2167 
350 
350 

1334 
1500 
7334 

84 
3334 
2833 

4167 
667 

9000 
250 

1000 
1166 

67 
1334 
2167 
834 
400 

2000 
2000 
1000 
2000 
2133 
2133 
2133 
2133 
2250 
1667 
1500 

373,38 
274,05 
276,00 

1625,25 
105,00 
210,00 
100,10 
225,00 
513,38 
290,50 
333,40 

1133,20 
1333,44 

100,05 
2250,00 

100,00 
250,00 
291,50 
20,10 

100,00 
325,05 
433,60 
120,00 

300,00 
200,00 
200,00 
400,00 
170,64 
319,95 
170,64 
319,95 
450,00 
250,05 
225,00 

726,33 

267,00 

22.7.938 cuma gilnU saat 

(13) de 

22.7.938 cuma günü saat 
(14) de 

Açık eksiltme. 

ile fırçalıyan kadınd1r 
Di,Ieri en fazla beyazlatan, 
mikroplara kartı en müesair 
terkib itibarile en mükem

mel di§ macunu 

# 
İsmet Santonin Bisküviti 

4687 

Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yaşıyan solucanları 
düşürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruttur. 4452 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

MACERALAR KIRALI 
(Türkçe sözlü) 
Gündüz iki film 

1 - Maceralar Kralı (Türkçe sözlü) 
2 - Posta Soyguncuları 

Seanslar: 11 • 2,30 - 5,45 Gece 21 de 
Bugün saat 11 de tenzilat: Fiatlar 

Balkon 20 - Salon 15 
Geceleri yalnız bir film göısterilir. 

ANKARA PALAS'LA ŞEHİR BAHÇESİ 
. ARASINDA AÇIK HAVA 

SİNEMASINDA 
DEVLET KUŞU 

Gece aaat 21 de - Duhiliye 25 kurut 

~lllllL. - --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --....... ~ 

Bugün bu gece 

İki büyük macera fılmi biı·den 

1 - HUDUT KAHVESİ 

2 - YERALT! ESRARI 

Seanslar: 

11 • ı . 2.30 - 4.30 . 6,30 Gece 21 de 

Bugün saat 11 de tenzilat: Fiatlar 

Balkon 20 - Salon 15 
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