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Uhaa Belllllfti 
Çanlan caddesi. Ankara -Telsraf: Ulu•· Anbra -TELEFON 
Baımuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 
Yazı iıleri 1062-1063 
İdare müdürliltil 1061 
Atölye 1064 

AC>IMIZ. ANCIMl'%.C>IR. 

Bu gün 7. nci sayfamızda, muh
telif devletlerin hava kuvetlerine 
dair, sabık fransız Hava Nazm 
Piyer Kot tarafından yazılmıı 
enteresan bir yazı bulacaksınız. 

lngiliz hükümdarları bugün Paris'te 
Fransiz 

1 

Başvekili diyor ki: 

Fransız-İngiliz dostluğu metin 
sulh azminin bir timsalidir 

İngiliz ve Fransız dış bakanları 
yarın bir mülôkat yapıyorlar 

Kıral ve Reiıicümhur arasındaki nutuklara 
hususi ehemmiyet veriliyor 

Londra 18 a.a. - Resmen bildirildiğine ıöre kıral ve loraliçe, 
yarm aabj. saat 9 da otomobil ile Bukingam sarayından hareket 
ederek Viktorya iataayonmıa gidecekler ve oradan Duvr'e ıit
mek üzere trene bineceklerdir. 

Dal,adiye'nin beyanatı 
Paris, 18 a.a. - Pöti Pariziyen 

ıazeteai, İ?li~~z hü~darları· 
nın ziyaretı munuebetıyle Bat· 
vekil Daladiye'nin beyanatmı 
neıretmektedir. Fransız Baıve
kili demittir ki: 

İngiliz - Türk mali 
anlaşması 

Londra, 18 a.a. - Lortlar Ka
marası, İngiliz - türk mali anlat· 
ması hakkındaki kanun layihasını 
ikinci kıraatinde bu gün kabul et
miftir. 

Romanya valide kıraliçe•i Mari 

Romanya Valde 
Kırali~esi Mari 
dün vefat etti 

Bükreı, 18 (radyo) - Romanya 
valide kıraliçesi Mari bu gün saat 18 
de Sinaya'da vefat etmiştir. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

"- Bu ziyaret İngiliz • franıız 
dMtlujunun derin sebeplerini 

. tebarüz ettirir. Buı\inkü prtlar 
l,..Utere Kıralı S.-M. 6. neı Jorı dostluiu daha ziyade kıymetlen-

(Sonu 6. ıncı sayfada) ----------------------------

Bone ile B. Suad Davaz arasında 
Vekillerimiz Kültür Bakanı 

Gümüjane'ye gitti Q 1 b 1 
scvahatte .Erzincan 18.a.aa-KiiltiirBakanı sman 1 orç arına ve 

fJ 
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Bay Saffet .Arıkan bu&Ga Mat 1 de 1 
0.,.....,,.j~:~:.!:~:m1 =ı:.:a~::= on arın tediye tarzına dair 

n aiTil memurlar •e bir çok halk ta· 
arasındaki sayısız farklardan biri de rafından uturlan.arak Gllmilpneye k t 1 t t • d • ı d • 
idare mesuliyetini üzerlerine almıı müteveccihen -hrimizden ayrılmıt- m e u p a r a a 1 e 1 1 
olanların, birinciainde böyle bir me· :ır-
ıuliyeti hatti sezmedikleri, ve ikinci- tırGUmüıhane, 18 a.L - Doğu illerin- Paria, 18 a.a. -
sinde, ancak meauliyetlerini düt~ne· de tetkik seyahatinde buluntn Maarif H a v a • Ajan
rek memleketin refah ve saadetınde u bildiriyor: Ha· Vekili Saffet Ankan buıUn saat 14 de 
hi11elerine düşen vazifeyi hakkiyle riciye nazın Bo-

yapmak için kendilerini hiç bir zah- tchrimize ıelmittir. ne Türkiye Bii-
Vekil vili, kültür direktörü tarafından !!•- El · · S 

metten eairgemcmeleridir. Şefimiz yua ÇUi u· viliyet amınnda ve kalabalık bir halk ad D • ka 
herkes için en büyük örnektir: Daha kütleai tarafndan fdırin medhalinde avu ı . 
iki ay evel Menin'e yaptıkları ıeya· CnAkun tezahüratla karplanmııtu. bul ederek o.. 
bati hatırlatırız. -:r manb borçlarına Villyet makamım, belediyeyi ve ve onlann tediye 

Meaul olanın gözü elbette daha iyi mektepleri ziyaret eden vekilimiz, ge- tarzma dair mek
görmek lizımdır: Selihiyetle ve bil- ceyi burda ıeçirecek ve yarm Trab- tuplar t•tİ et-
tün ctrafiyle &öreceği için... tktısat zon'a hareket edecektir. mittir. 
Vekilimizin aon Zonguldak ve Kara-in Bu anlqma Tür. 
bük seyahati birçok meıelcler ye • s kiye'nin Fran • 
rinde tetkikine ve en mUnuip hal ça- us va p u r u 
relerinin bulunmasına imkln •ermit· =.. 0:1ı::::: 
tir. Meseli, Zonguldak hariaaının 
1939 umumt istihsali 1.900.000 ton ola· d • • ı d ,· clolwnmunakta • 
rak tahmin edilmişti. lktısat Vekili· un g e dır, ancak tedi· 
mizin son tetkikleri üzerine istihsalin yat buuaunda 
1939 için l.200.000, 1340 için 2.450.000 İstanbul, 18 (Telefonla) - ikinci bazı deiifildik· 
ve 1940 tan sonra da her sene 300.000 yeni ıemimiz olan Su• bu gün sabah· ler yapıhmktacbr. 
ton arttırılarak bet milyona çıkarıl· leyin İatanbul limanına ıeeldi. Fın· B. Bone'nln 
ması esası kabul olunmuttur. Yalnız dıklı önüne demirledi. Gemi 86.136 kab.,.l euiii 
istihsal miktarının bu ölçüde artmaaı ingiliz liruına mal olmuttur. Trak 
memleket için ne büyük bir kazanç· vapuru tipindedir. 1800 aift ton bil· elt;iler 
tır bunu basit bir hesap, yani 1.900.000 yüklüğündedir. Makineleri 3600 pft Pariı, 18 LL - . 
ile' bet milyo.; arasındaki fark göste- beygir kuvetinde ve turbindir. Vasati Hariciye nann B. Suat Dava ve B. Bone 
rir. Fakat iatihsal çoğalırken iıtihaal aUrati saatte 18 mildir. Bone Çekoalovakya'nm Pariı elçi.ı mukavelesinin yerine kaim olacaktır. 
masraflarının eksilmesi lizımdır. Ve- Birinci ve ikinci kamaralarının ia- Oıuaki'yi ve franau mebuaan meclisi Parla, 18 a.a. - Hariciye nazın Bo
kilimizin yerinde yaptığı tetkikler tiap haddi 500 kitidir. hariciye encümeni reisi Miatler'i ka· ne, Amerika Büyük Elçisini akpm ü
bunun da kabil olduğunu meydana Sus, İstanbul • Bandırma arasında bul etmi§tir. seri kabul ederek Çekoslovakya elçi
çıkannıttır. Havzada çalışan 1irketle- itliyecek ve vapur yollu olduğu için Müteakiben Büyük Britanya Elçi· siyle birlikte tedkik ctmit olduğu Av
rin ayrı. ayrı idare ve i1letme masraf· İzmir • latanbul arası da kınltılJDlf sini de kabul ederek Fu"ta kapitillb- rupa'nın ve bilhassa Çekoılovakya'run 
ları yapmaları usulü ortadan kaldı· olacaktır. yanların ilgaaı hakkındaki muahedeyı vaziyeti hakkında izahat vermittir. 
rıldığı zaman ekonomik vahdet idari Orta hacimdeki vapurlardan lj:t- imzalamııtır. Bu muahede 29.7.937 ta· Bu izahata nazaran bir çok ecnebi 
vahdetle teyit ve takviye edilebile- rüsk vapuru dıa on bet güne kadar lı- rihli mukavele mucibince ilp olunan memleketlerinden çıkan bedbin habcr
cektir. Kalifiye amele, amelenin hav- tanbul limanına gelecektir. 1856 tarihli ticaret ve aeyrillefain leri fİmdiye kadar muhik gösterecek 
zaya bağlanması, sıhi imda~ li~ ------------------..:....___ hiç bir ,ey ortada yoktur. 
itleri, hepsi birer mesele hahnde goz 
önüne alınmış ve mesul vekilin isa · 
betli görüşü ile mesut tedbirlere yol 
vermiştir. 

Diğer taraftan, Maarif Vekilimi7.i• 
prk seyahati hakkında aldığımız ha· 
herler de bizi çok sevindirecek ma· 
hiyettedir. Şark vilayetlerinde bir 
kültür sitesi kurulması hakkında A
tatUrk'ün verdikleri direktife göre 
tetkiklerde bulunmak üzere bu seya· 
hate çıkan Maarif Vekilimiz koca bir 
bölgede bir gün bir kültür ocağının 
temelini atarak, bir başka gün maarif
çilerle hasbihal ederek, diğer bir gün 
eğitmen kurslarını teftit ederek en 
çok nura muhtaç olan o yerlerin ih
tiyaçlarını yakından tespit ve alın· 
ınuı zaruri tedbirlerin mahiyetini ta-

(Sonu 6. ıacı say/ada) 
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naaYontunç 
i Atatürk'üa tnk· 
i tördeki .....mu 

bir .,., ..... 
lincle büyiitnriİt· 
tür. Ba röliyef 
1.80 kutnmda 
.. tabii büyiik
liiiün bir buçak 
mialincledir. Zi
raat ftkileti ho
lüne, Marmara 
kötlriine " zira· 
at eaatitülerine 
til"ak ec1iJec:ek. 
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Adliye Vekili 
İzmir'e gitti 

lzmir, 18 a.a. - Adliye Vekili Şük
ru Saraçoğlu bu aabah İzmir vapuru 
ile lıtanbul'dan ,ehrimize gelmiştir. 

İlbay Fazlı Güleç, müstahkem mev
ki komutanı ve Belediye reisi, Erki
nı harbiye ve bir çok zevat ve ıaze 
teciler tarafından karşılannuıtır. 

Bay ŞükrU Saraçoğlu terefine be
lediye tarafından bir öğle ziyafeti ve
rilmittir. 

Vekil ziyafeti müteakip Ödcmit'e 
Gölcük )'.aylaa&na gitamftit. 

: 

İspanyol iç harbi 
üç yaşı_na girdi! 

Bu kanlı boğuşmanın ne vakit 
kesdiremiyor! biteceğini kimse 

lapanya'daki si
vil harp, dün ü. 
çüncü ıeneame gir 
di. Bu iki sene i
çinde harbın yanı

baıında o kadar 
çok siyasi ve en. 
temaayonal mahi -
yette hadiseler ol -
du ki, insan harbin 
daha çok önce bq. 
tadığını sanıyor. 

İki sene içinde 
ym binlerce ölü, 
harap olmut ıehir • 
ler, batmıı gemi • 
ler ... Sonu pek ya. 
kın görünmiyen bu 
kanlı boğupnanın 

bilançosu budur. 
Sivil harbm na

sıl batladığını, son
radan çıkan birçok 
hadiseler dolayısi • 
le unutmıya bile 
batlamıttık • 

Halk cepheıinin 
kuruluıu 

General F ranko lıızı ve ~lı ...Miji 
köpeğiyle birlikte 

1931 niaanmde cumhuriyet ilin e
dilip kıral Alfona XIII memleketten 
çıkarıldıktan tonra ispanya muhtelif 
siyasi imhalclcr geçirdi ve nihayet 
parlamentonun sol ceruilıını tc§kil e • 
den siyut partiler, ıivil harbe tekad. 
dilm eden son seçime halk cephesini 
(Frente Popular) tetkil ederek girdi
ler. Bunduı llOftN da cumburreialiği • 
ne B. ManueJ Asana eeçildi. Halk cep. 
besi birçok eyaletlerde büyük bir ek -
aeriyet kuanmıftı. Fakat sağcı un
aaırlar da memnunluklarını gizlemi. 
yorlardı. Grevler, bldiaeler eksik ol -
mıyor, dahili vaziyet gittikçe ıergin
letiyordu. 

Bu ıerıinlik 1932 temmuzunda en 
hld devresini buldu ve iki ıiyaai cina. 
yet, güçlükle zaptolunan kinlerin 
tatma•ına ve kanlı bir boğuşmanın 
patlak vcrmeaine sebep oldu. 

Siyaai dnayeıler 
Bu cinayetlerin ilk kurbanı, 13 

(Sonu 6. ıncı say/ada) 

lngiliz - ltalyan anlC1frncuırlUI 
alıtintl e büyülr bir rol o_,,. 

yan lngiltere'nin Roma 
münıeuili Lort Pörı 

Dünkü şiddeti i yaömurda 
--------------------------------------------

Solfasol'daki kampları 
gene su la r bastı 

Talebelerin hepsi de kurtarlldı 

Komutan ve Subaylar talebelerin 
fedakarca çalıştılar kurtanlması için 

Bir hafta içinde Ankara iki defa aeylip tehlikesi geçirdi. Dün 
öğleden aonra bqlıyan yajmur saat 18 e doiru tiddetli bir bal 
aldı ve bardaktan bopnırcaaına yağmağa baıladı. ilk yaiıılarda 
tehrin daklarını kaplıyan seller halkta bir korku uyandırmıfb. 
Gittikçe tehlikeli bir hal almağa bqlıyan tiddetli yağmur Anka· 
ra'lılan derhal tedbir almaia aevketti. 

Polis Enstitüsü 
mezunları 

Poliı; enstitUıü bu sene ilk, orta ve 
yüksek kıaımlarından ilk mezunları

nı vermittir. Enıtitünün ilk kıamın
dan 53, orta kısmından 105 ve yüksek 

kısmından 25 mezun diploma alacak
tır. Önümmdeki cumartesi günü ya

pılacak olan diploma dağıtma töre

ninde Dahiliye Vekili ve Parti Genel 

sekreteri B. ŞükrU Kaya'nın da bulu
nacaiı anlqılmakta.dır. 

Fakat, daha ziyade dütünülenler, 
Çubuk çayı kenarında kamp kurmut 
olan gençlerdi. Kamp talebelerinin 
anneleri, babaları, kardetleri Baraj 
yoluna döküldüler. Bir iki saat için· 
de tehirde korkulu pyialar da dolat
mıya başlamıştı. Bu şayıalarm Çubuk 
çayında bir iki caket ve ppka ıörül· 
meıinden ileri geldiği anlatılıyordu. 
Fakat, muhtelif kanallardan yaptıiı
mız tahkikat, canca hiç bir kayıp ol
madığını g&termit ve bizi ıevindir
miftİr. 

Solfaaol vadisinin esasen münhat 
bir yerinde kurulmut olan kamp, de· 
re tatınca pek kısa zamanda suyun is-

(Sonu 6. rncı say/adı) 
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Ucuz yazlık 
Yazın bu sıcak günlerinde ankarahlarm su ve yeşillik hasreti çek

memeleri mümkün müdür? Bu mevsim, lstanbul'un bir miknatis gibi 
halkı koynuna çekmesini tabii bulmalıyız. 

Tatilde bir iki ayı geçirmek üzere lstanbul'a giden aileler, ya, başka
larım rahatsız etmek ve kendileri de rahatsız olmak pahasına eş dost 
evinde barınıyorlar, yahud, sayfiyelerde bir ev kiralamak veya bir otel
de oturmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

·Fakat lstanbul'da misafir kalabileceği bir akraba veya dostu olmı
yan ve otellerde Avrupa seyahatinden bile pahalıya malolacak bir ika
meti göze almıya büdceleri müsaid bulunmryanlar henüz, yaz aylannda 
tabiatin nimetlerinden faydalanmak imkanlarından mahrum bulunu
yorlar. 

Kalabalık bir ailenin lstanbul'a göçerek bir veya iki ay otelde yaşa
masına doğrusu pek az büdce tahammül eder. 

Bu ihtiyacı karşılamak için hatıra gelen hiç bir tedbir yok mudur? 
Bence vardır: sayfiye yerlerinde, göl ve Eleniz kenarlarında, havadar ve 
ağaçlık yerlerde yazın ailelere kira ile verilmek üzere barakalar yapmak. 

Çadırdan çok daha konforlu olan, üstelik, insanı yük taşımak zah
metinden de kurtaran iki veya üç odalı küçük ve şirin portatif barakala
rı yüzelli ila ikiyüz liraya maletmek mümkündür. Bu barakaların aylığı 
Y!.rm~. ve~~ yazlığı kırk elli lira mukabilinde kiraya verildiğini düşünü
n uz, uç dort senede masraflarını kapatabilirler. 

Atina p]ajlannda muvaffakiyetle tatbik edilmiş olan bu usulden İs
tanb~I' da nedeı:ı istifa~e etmiyelim? Bızılcahamam bile, bir de pisin in
§a edılmek şartıyle, böyle barakalarla, ankaralı icin ideal bir yazlık ol-
mak istidadındadır. -

Fakat o kadar uzağa da gitmiye hacet yok. Çubuk Barajı' na bakan 
tepelerde kurulacak böyle barakalar, yalnız mehtaplı gecelerde suyun 
güzelliğin_e doymak için de olsa, halkımızdan büyük bir alaka görebilir. 

iç turızm bahsinde otel işini pratikleştiren bu imkan üzerinde dü
fÜnmeliyiz. - Y qar NABJ 

Sıhiye'de 
tayinler 

Yurdumuza 
gelecek 

muhacirler 
Sağlık ve Sosyal yardım bakanlı

ğından aldığımız mevsuk maliimata 
göre bu yıl Romanya'dan 12.000 mu
hacir getirilecektir. Bulgaristandan 
da bir miktar muhacir daha kabul e
dilmesi kararlaşmıştır. Bunun dışın
da olarak bu yl'l ayrıca muhacir geti
rilmiyecktir. İskan 'Genel direktör
iüğü, getirtilecek muhacirlere ait 
program ve muameleleri ikmal etmiş
tir. Mu.bacirlcr bu yıl bUi~i ~da 
bitmeden evel behemehal yurdumuza 
gelmiş bulunacaklardır. 

Yugoslavya'dan getirilecek iki yüz 
bin muhacire ait anlaşma projesi her 
iki hükümetçe tasdik edildikten son
ra lazım gelen icraata başlanılacaktır. 
Yugoslavya'dan gelecek ilk kafilenin 
1939 yılı temmuzunda yurdumuza 
gelmesi düşünülmektedir. 

İstanbul' daki bentler 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bent

ler hakkında yapılan tetkikler bitti. 
Bu tetkikler neticesinde Terkos teıi· 
satı şehrin su ihtiyacını karşılıyabile
cek bir tarzda tekemmül etmekte ol
duğundan bentlerin genişletilmesi i
çin yeniden masraf yapmak lüzumsuz 
telakki edilmiştir. 

ULUS 

• 

lslanbul Polis 
Mektebi mezunlar1 

Törenle 
and içtiler! 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Polis 

mektebinin 51. ci devresinden mezun 
olan 183 gencin andiçme merasimi bu 
gün saat 16 da Taksim'de Cümhuriyet 
alanında yapıldı. Genç polisler başta 
İtfaiye bandosu olduğu halde yürü
yüş kolunda Taksim meydanına gel
diler. Evvela abideye bir çelenk koy
dular. Sonra İstiktal marşı çalındı ve 
Mektep müdürü abide defterine şun
ları yazdı: "İstanbul Polis mektebi'
nin 51 inci devre mezunları Cümhuri
yet abidesine çelenk koyarken devlet 
ve milletlerine sadakat için andiçmiş
lerdir.,, Bundan sonra sınıf mümessi
li B. Hasip Şen heyecanlı bir nutuk 
söyledi. Nutkun sonunda meydanı 
dolduran 183 genç polis "Andiçeriz,, 
diye bağırdılar. Bundan sonra parlak 
bir geçid resmi yapıldı. Bu merasime 
atlı, motörlü ve yaya polis müfrezele
ri de iştirak etti. Bu sene mektebi bi
tiren polisler Anadolu'ya ve bilhassa 
doğu vilayetlerimize tayin edilmiş

lerdir. Mektebin 52 inci devresi l teş
rinievelde başlıyacak ve 10 ay süre
cektir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun 

yaptığı yardımlar 
Çocuk Esirgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından 1. 7. 938 tarihin. 
den 16. 7. 938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında (3048) çocuğa yardım edil
miştir. 

Bunlardan 451 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakımevinde de 286 ço. 
cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 

764 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 152 çocu
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekun o. 
!arak 1155 kilo bedava süt dağıtıl
mı tır. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 17 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmış ve ayrıca üç fakir aileye de 
yiyecek ve 115 kilo bulgur verilmiş. 
tir. 

Genel merkezin bahçt.sindeki ha
vuzdan 1375 çocuk istifade etmiştir. 

Kurumun Keçiörendeki Anakucağı 
müessesesini görünüz. Dikkat ve şef -
katle bakılan yurt yavrularının sağ
lıkları ve neşeleri sizi sevindirecek
tir .. 

Konya valisi geldi 
Konya valisi B. Cemal Bardakçı 

mezunen şehrimize gelmiştir. Bura
dan İstanbul'a gidecek ve mezuniye
tinin kalan günlerini orada geçire
cektir. 

Muamele vergisine 
tabi olan fabrika 

ve imalataneler 

Beyanname verecekler 
Maliye Vekaletinden tebliğ edil -

mektedir: 
2430 numaralı muamele vergisi ka

nununun bazı maddelerini değiştiren 
3535 sayılı ve 29-6-938 tarihli kanun 
16 temmuz 938 tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine girmiştir. 

Bu kanunla muamele vergisi kanu
nunun ikinci maddesi de yapılan de
ğişikliğe mebni muharrik kuveti beş 
beygirle "beş dahil" ve günde çalış
tırdığı işçi sayısı en fazla ona kadar 
"on dahil" olan sınai müesseselerin 
sabun alkolsüz meşrubat, süt ve ma
mulatı, ayakkabı "lastik ayakkabı ha
riç,, soba, zarf, şapka, ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar meşin ve sahtiyan 
fabrika ve imalathaneleriyle dondur
macılar, tenekeciler, kuru kahveciler, 
tuz değirmenleri, terzihaneler ve ku
yumcular hariç olmak üzere diğer bil
umum fabrika ile imatathaneler mua
mele vergisine tabi tutlmuştur. 

Binaenaleyh bu fabrika ve imalat
haneler 3257 numaralı ve 12-6-938 ta
rihli kanunun 8 inci maddesi muci
bince 30 temmuz 938 cumartesi günü 
dairelerin çalışma &aatlerinin bitme
sine kadar bağlı oldukları varidat da
irelerine bir beyanname vererek ad
reslerini, iştigal mevzularını, sanatla
rını yaptıkları mahalleri, depolarını, 
muharrik kuvet ve işçi miktarlarını 
bildirmekle ve 2430 numaralı kanu -
nun 20 inci maddesinde yazılı mua
mele ve iptidai madde alım ve sarf 
defterlerini tasdik ettirmekle mükel
leftirler. 

Muamele vergisi kanununun 2 inci 
maddesinin a, b, c, d, e, g, j, k, ve n 
fıklarında yazılı madde ve müessese
lerin muafiyetleri mahfuzdur. (a. a.) 

Hava yağmurlu geçti 
ıı ~ ı ınııra~ ~ n~.nı-ı:ro 

çık iken öğleye doğru bulutlanmış ve 
saat15,30 sıralarında gök gürfiltüsü 
ile birlikte yağmur başlamıştır. Fası
lalı bir surette devameden yağmur, 

17.55 de dinmiştir. Rüzgar ıimalden 
saniyede 3 - 8 metre hızla esmiş, en 
yüksek ısı da gölgede 28 derece ola
rak kaydedilmiştir. Dün yurdun Ka
radeniz sahillerinde hava yağışlı, Or
ta Anadolu'da orajh, tark Anadolu'
sunda kapalı, Trakya ile Akdeniz sa
hillerinde ve cenup Anadolu'sunun 
prk kısmın.da bulutlu, diğer mınta

kalarda açık geçmiştir. Yağışların ka
re metreye bıraktığı su miktar Gire
sun'da 29, Rize'de 12, Van'da 5, Trab
zon'da 4, Hakari'de 2 kilogramdır. 

Yurdda en yüksek ısı Diyarbakır'da 

33, Adana ve Altalya'da 34, İzmir'de 
35 derecedir. 

İstihlak vergisi kanununda 
yapılan değişiklikler 

• 

Finans 
izah 

Bakanhğı bu değişiklikleri 
eden bir tebliğ hazırladı 

Köylü ve fakir halkın kullandığı 

pamuklu ve yünlü kumaşlardan bazı
larının ve yün bataniyelerin vergisi
ni bir az indirmek ve bu arada yurtta 
imal olunan lastik ayakkabıların ver
gisini de kilo başına on kuruş tezyit 
etmek üzere bazı maddelerden alınan 
istihlak vergisi kanunu değiştiril
mişti. Maliye Bakanlığı bu kanunda 
yapılan değişiklikleri izah eden bir 
umumi tebliğ hazırlamıştır. Umumi 
tebliğe göre temmuz ayı içindeki sa
tışlara dair olarak 15 ağustosa kadar 
lastik ayakkabı imal eden sınai mü
esseseler tarafından verilecek beyan
namelerde, 1 temmuzdan 15 temmuz 
nihayeti akşamına kadar satılan a
yakkabılarla 15 temmuzdan temmuz 
ayı sonuna kadar satılan mikdarlar 
ayrı ayrı gösterilecek ve birincilerin 
kilosundan 150, ikincilerin kilosun
den 160 kuruş vergi alınacaktır. A
ğustos 938 tarihinden itibaren beyan
namelcl'de gösterilen satış mikdarla
rının kilosundan 160 kuruş vergi alı
nacaktır. 

İthalat umumi tarifesinin 377 nu
marasına giren paml!klu mensucat 
evelce metre murabbamın sikleti 150 
grama kadar ve 150 gramdan fazla ol
mak üzere ikiye ayrılmak suretile 
vergiye tabi tutulmuştu. Yeni kanun 
bir metre murabbamm sikleti yüz 
grama kadar, yüz gramdan 150 grama 
kadar ve 150 gramdan fazla olmak ü
~ere üç kısma ayırmış bulunmakta
dır. Yüz grama kadar olan ince cins 
pamuklulardan eski kanunda olduğu 
gibi kilo bapna 25 kuruş, 100 gram
dan 150 grama kadar olan cinslerden 
kilo başına 4 kuruş vergi alınacaktır. 
Yeni kanun halkın kullandığı ucuz 
kumaşların vergilerini hafifletmek 
için gümrük tarifesinin yüz altıncı 
numarasının B ve C pozisyonlarını 

ayırmış ve bunlara giren kumaşlar

dan şayak sulakinin vergilerini daha 
hafifleterek diğerlerinin vergısını 

aynen ipka etmiştir. Tarifenin bu po
zisyonlarına giren ve eni 140 santi
metreden aşağı olmıyan kumaşların 

metre murabbaının sikleti 600 grama 
kadar olanların metresinin yerli fab
rik;ı l:ır..La t"'nt!l,n !tat Hı fiJıb v .. h,..,;,. 
ten ithal olunanlar da gümrükten çı
karılmcıya kadar yapılacak her türlü 
zaruri masraflar ve istihlak vergisi 
de dahil olmak üzere ödenecek vergi
leri ile hasıl olan kıymeti 220 kuruşa 
kadar olanlarının kilosundan 10 ku
ruş alınacaktır. 600 gramdan fazla ve 
kıymeti 240 kuruşa kadar olanların 

kilosundan ise 6 kuruş alınacaktır. 
Yeni kanunun 220, 240 kuruş üze

rinden tespit ettiği vergi vaziyetinde 
yeni bir hususiyet bulunmaktadır. 

Eski kanun vergiyi siklet üzerinden 
esas tutmuş ve eşyanın kıymetiyle 

vergi arasında bir münasebet tesis et
mişti. Yeni kanun dahildeki fabrika~ 
tarda toptan satış fiatiyle ve hariçten 

gelenlerde de gümrükten çıkarıldığı 

andaki maliyet fiatiyle alakalandıra
rak fiatlan 220 ve 240 kuruşa kadar o-

}anların vergilerini hafifletmiş, bun
lardan fazla olanların vergilerini d• 
eskisi gibi bırakmıştır. . 

Yeni kanun bataniyelerin vergisin& 
de kilo başına 55 kuruştan 10 kurut' 
indirmiştir. Kanunda yazılı toptan 
satış fiatı, fabrika kapısındai toptarı 
satrş fiatını ifade edecektir. İptidai 
madde kıymetiyle işçilik ve imilal 
ücreti, atölye ve makine amortisman· 
ları, bu kanun mucibince alınacak 
vergi de dahil olmak üzere her türlii 
vergi ve resimler umumi masraftaD 
mamule isabet eden yüzdelik ve kar 
bu fiat içinde dahil bulunacaktır. Bit 
kelime ile mamulün muamele vergi
sine matruh olan satış kıymeti bu fi
atta ifade edilmiş bulunmaktadır. 
Dış ülkelerden yurdumuza sokula• 

cak kumaşların kıymeti de aynı su" 
retle, mamulün ithalat muamele ver• 
gisine matrah olan kıymet olacaktır. 

10 kuruşluk vergi, kumaşın metre
sinin toptan satış fiatı 220 kuruşu ge
çer geçmez, 45 kuruşa ve 6 kurutluk 
vergi de kumaşın metresinin toptan 
satı' fiatı 240 kuruşu geçer geçmeS 
25 kuruşa yükseleceğinden Maliy• 
memurları bilhassa bu noktaya dik• 
kat edeceklerdir. Dış memleketler
den getirilen kum<Lfların vergisi 220 
ve 240 kuruştan' fazla tuttuğundan, 
bunlar 10 ve 6 kuruş üzerinden vergi• 
ye tabi tutulamıyacaklardır. 

Eminönü'nde ye~il saha 

vücude getirilecek 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Eminö

nü 'ilde yıkılan Valide hanınru yola 
verilmiyen kısımlarının şimdilik ye

şil .bir saha haline getirilmesi karar
laştmlmıştır. Ancak köprüdeki ya

ya kaldırımlar sırasında geni! bir ya
ya kaldırınu yapılacaktır. Sahildcd 
balkhaneye giden yol da 12 metre ge
nişletilecektir. 

Lokantalar sınıflara 
ral(sım e iliyor 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbul 

lokantalarının sınıflara taksim edil

mesine karar verildi. Lokantalar bulun
dukları semtlere, yaptıkları işe, kon

forlarına göre tetkik edilecek ve bU 

it bittikten sonra her ıınnfın tarife

leri tesbit olunacaktır. 

Tahsildar ve tahsil 

memurlar1 kadrosu 

Yıldızeli hükümet tabibi BB. Meh
met Gök Ahmet oğlu Kırşehir merkez 
hükümet tabipliğine, Sandıklı hükü. 
met tabibi Abdullah Erim M. Kemal -
pafa hükümet tabipliğine, Kadıköy 

belediye baıtabibi Tevfik Akif Ayı
ıık İzmir belediyesi tabipliğine, Ka. 
dıköy dispanseri baştabipliğinden a
çıkta Rifat Cafer Sidal Kadıköy bele
diye baştabipliğine, Burdur memle. 
ket haetancsi eski dahiliye mütehassı
sı Ekrem Akın Elazığ memleket has
tanc.i dahiliye mütehassıslığına, Na. 
zilli hUkümet tabibi Tahsin Esen İs
tanbul merkez hUkümct tabipliğine, 

Kütahya memleket hastanesi rontken 
mütehassısı Baki Yener Denizli mem
leket haatanesi rontken mütehassıslı -
ğına, İ&tanbul akliye hastanesi müte -
haaaıılarından Cahit Emre Manisa ak
liye hastanesi mütehassıshğına, tra • 
hom kura tabiplerinden Niyazi Çalış
kan Maraı trahom hastanesi ikinci 
tabipliğine, Suat Seren Urfa trahom 
mücadele hastanesi ikinci tabipliğine, 
Aziz Kutay Mardin trahom mücadele 
hastanesi ikinci tabipliğine, Mazhar 
Hız Behisni trahom mücadele hasta -
nesi ikinci tabipliğine, Nazım Mutlu. 
ıoy Adıyaman trahom mücadele has
tanesi ikinci tabipliğine, Kara doğum 
evi çocuk hastalıkları mütehassısı ve 
baıtabibi Raif Yesari Manisa doğum -
evi çocuk hastalıkları mütehassıslığı: 
na, tıb talebe yurdu idare tabiplerinden 
Saim Arkın Manisa memleket hasta
nesi bevliye mütehassıslığına, Gureba 
hastanesi cilt ve zührevi hastalıklar 

asistanı Nail Hünler frengi tarama 
heyeti mütehaasıslığına, Adana bele
diye tabibi Cemil Alsan Afyon bele • 
diye tabipliğine, açıktan mütekait ta
bip Nuri Ergüklü Fatih belediye ta
bipliğine, Demirköy hükümet tabibi 
Reşat Göktepe Bodrum hükümet ta
bipliğine, Mersin süt ve çocuk muaye
ne ve müşavere evi mütehassısı Ada -
na belediyesi süt ve çocuk muayene 
ve müşavere evi mütehassıslığına ti. 
yin edilmi9lerdir. Bandırma belediye 
tabibi Hayati Tarakn'ın, Elazığ mem
leket hastanesi dahiliye mütehassısı 
Necati Selvi'nin İsparta belediye ta
bibi Ragıp Kurtaran'ın ve Fatih bele
diye ıubesi tabibi Mahmut Güreli'nin 
vaki istifaları kabul olunmuş, Manisa 
memleket hastanesi bevliye mütehas
sıaı Fuat Bayer militafi addedilmiş
tir. 
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Finans Bakanlığı, 1938 finana yılına 
ait tahsildar ve tahsil memurları kad
rosunu vilayetlere göndermiştir. Def
terdar ve malmüdürlükleri kadrolarını 
geliş güzel tahsildar ve memurla doJ. 
durmıyacaklar ve mesaisinden azanı! 
istifade edilir vaziyette olanların r 
lınmasında çok hassas davranılacak
tır. Defterdar ve malmüdürleri tahail 
memurlariyle tahsildarların faydalı 
birer unsur haline getirilmesine çalı .. 
şacaklardır. 

Terkin edilen alacaklar 
Devletin ve mülhak bütçe ile idare 

olunan müesseselerin 1927 ve daha e -
velki senelere taalluk eden alacakla -
nndan amme kanunlarının tatbikin-
den veya imme hizmetlerinin ilgasın

dan doğmu'Ş bulunanların müruru za
man kat -:e tatiline ait sebeplerin 

mevcudiyeti nazarı itibara alınmıya. 

rak terkini kabul edilmişti. Bu mahi -
yetteld adli ve askeri mahkemelerce 
henüz hükme bağlanmıyan alacaklar 
ile Divanı Muhasebat ilamlarına müs

tenit bulunan alacaklar hakkında ya. 
pılmakta olan adli, icrai ve idari taki
batın derhal durdurulması alakalılara 
bildirilmiştir. 

Yiyenler, yemiyenler 
Milletler Cemiyeti tarafrndan 

neşredilen bir istatistik muhtelif 
milletlerin yiyecek istihlak/eri hak
kında meraklı malumatı ihtiva edi. 
yor. Mesela dünyada adam başına 
istihlak edilen buğday, çavdar, pi
rinç gibi hububat miktarının harp
ten sonra % 10 miktarında azalmış 
olduğunu biliyor muydunuz? 
Mütehassıslar bunu şöyle izah e. 

diyorlarmış: Nisbeten ucuz olan 
hububat yerine insanlar gitgide da
ha pahalı gıdaları istihlAke doğru 
gidiyor. Sevinebiliriz: Demek ki 
dünyamız zenginleşiyormuş. 

Buna mukabil şeker gitgide faz
la istihlak ediliyor. En çok şeker 
yiyenler amerikalılardır: Senede a. 
dam başına S6 kilo. Sonra 46 kilo 
ile İngilizler geliyorlar. BelçikaJı
lar yalnız 28, alman/ar 26, fransızlar 
2S kilo yemektedirler. 

En fazla balrk yiyen ingilizler
dir: Senede adam başına 18 kilo. A. 
merika, Almanya ve Fransa'da bu 
rakam ıs kiloyu geçmemekt~ir. 
Yumurta istihlaki artıyormuş: 

Fransa'da harpten sonra adam başı
na yumurta istihlaki 123 ten 149 a 
çıkmış, lngiltere'de 149 dan 172 ye. 
Bu haberin yumurta ihracatçıları

mızı sevindirmesi lazım. 

Pratik çocuk : 

Hi.kim - Ananızla babanız bi
ribirinden ayrılıraa hangisini is
tenin, kunm 7 

Çocuk - Otomobil kimde kalır. 
aa onu ... 

iki acayip eufenme 

Fatih'te bir adamcağız bir kızı 
beğenmiı, onunla nikahları kıyıl
mıı, sonra karıısma kızın karde.. 
ıi "iıte kann" diye çıkanhnıı oldu
ğundan ıikayetle mahkemeye bat 
vurmuıtur. 

Fransa' da da böyle acaip bir ev
lenme iti mahkemeye intikal et
miıtir: Bir genç kız bir delikanlı 
ile evlenmiılerdir. Fakat kocası
nın erkek kardeıi ondan o derece 
farksızdır ki genç kadın kocasına 
hitap ettiği sandığı zaman karşı. 
smda kayın biraderini bulmakta, 
kaynı ile konuttuğu ümidiyle ağ. 
zmı açtığı zaman kocasının ''Ca
nım, beni tanımadın mı?,, sualine 
maruz kalmaktadır. 

iki kocalı olduğu vehmine düşen 
zavallı kadın şimdi mahkemede
dir. 

Evlenmenin tuhaf cilveleri 

Bir giinliik koşunun 

miikafatı : 

Bir.kaç gün eve) gene ba§lıyan 

senelik meıhur fransız bisiklet tu

ru, her merhalede günün birinci
sini tayin oder. Ancak bu birinci.. 

liği mükafatı, ilk önce, tur kadar 
meşhur olan aarı mayyoyu, müte. 
akip merhalelerden birinde o gün
kü birinciliği kaybedinciye kadar 
taşımak ve sonra... Paris güzelini 
şöylece yanağından Öpmektir. 
Profesyonellerin ittirak ettikleri 
bu turda her ıey reklama dayanır. 

Bahane mi 1 

Ameriıka'dan Almanya'ya dön
mekte olan bok.ör Şmelling ile 
Bremen tranaatlantiğinde müla
katta bulunan bir gazeteci soru
yor: 

- Boksa devam edecek misi. 
niz? 

- Bilmiyorum. Bazı taahhüdle. 
rİm var. Braddok ile Tomi Far i
le karıılaımağa mecburum. Fakat 
Nevyork'tan hareketimden beri 
karım Anni Ondra her sün telefon 
ediyor ve artık bokstan vazıeçme· 
mi yalvarıyor. 

Sarııın ve çok neşeli sinema yıl
dızının arzıuu nasıl yerine getiril
mez! 

Evli miydiler? 

Sinema yıldızı Şarlo, evliJiiin 
bin bir acısını tatmış yahut evli. 
likte bir türlü bahtiY.ar olamamlf 

bir adamdır. Bir kaç seneden, yani 
"Şimdiki zamanlar" filmini bera
ber oynadığındanberi, yanında 
Polet Godar adında genç ve güzel 
bir kadın vardır. Bilirsiniz ki, ilk 
günlerdenberi de Şarlo'nun bu gÜ
zel kadınla gizlice evlenmiı olup 
olmadığı herkesi meraka sevket
mektedir. 

Merakınızı tatmin ediniz: Polet 
Godar, son günlerde tertip edilen 
bir golf turnuvasına ''Bayan Şarli 
Saplen" adiyle iıtiri.k etmiştir. 

Kime inanmalı ? 

Şöyle diyordu: "Çoktanberi gör
mediğim bir dosta rastladım: 

- Ne kadar zayıflamıısml De
di. 

Tesadüf bu ya. Yarım saat son-
ra bir batka tanıdıkla karşılaş. 

tam: 
- Ne kadar şişmanlamışsın, az 

kalsın tanıyamıyacaktmı, demez 
mi? 

- Kime inanmalı? 
Cevap verdim: 
-Teraziye. 

Bir terzinin notları : 

Bayan D: Sağ kalça hafifçe 
yüksek ... 

Bayan S: On: Oç aylık. Arka 
bot. 
Aaıl aebep : 

- Bu iine ile üzeri pırlantalı 
bir bilez*. arasmda mütereddit 
kaldım. 

- BiJeziii almalı idin. 
- fakat gözleri üzerimde idi ... 

Düzeltme 
Arkadaşımız Neşet Halil Atay'dl 

17.7.938 tarihinde telefonla Zongul• 
dak'a ve Karabük'e dair verdiği yası• 
da bcuı yanlışlıklar olmuştur. Bunla
rı tashih ediyoruz: 

Altıncı sayfanın birinci ıütunıı• 
nun 17 inci satırındaki cümle töyl• 
başhyacaktır: . 
"Türkiş 2.000.000 lira sermaye il• 

havzada tilrk sömikok fabrikuını tr 
sis etmiş, bu suretle havzaya düny•" 
nın en yeni sanayiinden birini sok• 
muş .. ,. 
Aynı sayfanın ikinci sütununun U

çüncü satırındaki cümle şöyle olacak-' 
tır: 

"Bu az sermayeli iptidai te~ekkUl• 
ler, ya kanuni mecburiyetlere inta>al' 
edememek yüzünden ... ,, 

Gene ikinci sütunda amele mesel"' 
'si bahs.inin 23 üncü satırındaki cüıııl• 
1 şöyle olacaktır: . 

"Maden işçiliği, ihtııaa kadar i6tıl• 
nas i&tiyen bir iştir ... ,, 
Altıncı sayfanın dördüncü ıüt~· 

nunda sıhi imdat teşkilatı bahsirtiJ' 
17 inci satırında şu ekiiklik vardır: 
"Birliğin iradı, amelenin kazancı: 

dan ödediği yüzde birlerle bu yU• ' 
birlere müteşıobbiılerin birer bU~~ 
niabetinde yaptıkları ilavelerden '~ 
rettir .. ,, ki 
Yazının sonundan 9 uncu satırda 

"kaniiz,, kelimesi kani değili•,. ol•• 
caktır.,, 
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İngiliz - 1 talyan 

anlaşması 
İngiliz • İtalyan aııla§IDUI - ki 

hala yÜrürlüğe girmif değildir, -
bu anlapna. hakkmda az çok uabi • 
yet, az çok müphemiyet vardır. ltal
yan matbuatı telif göatermektedir. 
Amav kamaraamda muhalefet b&§
bakana ıualler tevcih etmektedir. 
Acaba mesele nedir 7 

• • • 
Geçen 16 niaan tarihinde, Roma'· 

ela, Kont Ciano ile Lord Pört araun
da imzalanan protokol, ayrı aekiz 
maddeyi ihtiva etmekteclin "Akde • 
niz ata.tükoau, askeri iatibbarat mü -
badeleai Orta Aaya, propaganda, . ...~ 
Çana gölü, tuki it&lyan .ru.--au 
Yerlilerinin askerlik meobmi:,etl•İ, 
aynı nuntakada din ve elini cimi•· 
lara karıı yapılacak muamele, Sü· 
Veyt kanhıun beynelmilelliii, o~ 
Aaya'ya ait bahia batlı batın& bü· 
tün bir muahededir. Bu protokolla • 
ra birçok da notlar 111erbuttur. Bun
lardan biri Tr.J,lua'taki ialyan ku. 
vetlerinin azaltılmasına taalluk ~: 
lllektedir. Diieri de lıpaıaya'd 1 

İtalyan "gönüllüleri" ne tem .. •Y~ .. 
nıektedir. Kont Ciano b~larda üç 
&&rİb taahhüde sirmektecfıl'S _L• 

1 _ Londra komit•aince te.uıt • • 
dilecek tartlar dahilinde ve z~an 
zarfında bu gönüllülerin ameh ve 
hakiki surette geri alınmaları J 

2 - Gönüllülerin geri alınmaları 
anıeliyeai devam ederken -~~=
bitecek olurM lspanya'daki b n 
İtalyan ıönUllilleriyle harp malze· 
ille.inin &'eri abnınaalrı. 

3 _ Nihayet, Ko11t Ciano. ltalya'• 
ıııa lıpanya'da tıi~ bir.~~lki "[a 
•İyaai makaat ptmecliiını ~~ .... 
Panya'da ve ne de lıpanya aoasur -
ıel ... ind• biç bir •kQPOmik ıııea.f aab t 

ibi aili.IW kuvetler U• aramachtı S • d 
hındunnak niyetinde olmadıgsnı a 
teyit eylemektedir. • 

lesilt_. iM, diior taraftan, bar 
baıka nota ile ltalya'71, Mille~er 
Ceıniyeti uaaı devletlerin. ~abefM • 
ı.a hakkındaki ..aiyetlerlDI te~ • 
lür ettil'mi,. karar .,......, olcl~un
dua, ve anc:ak. .. ltalY"'ft ,,... .. ı.~u. 
hallİllİ l f 11ucua _,.,,,....,..,. ~ur· 
laf• pw.e.urin illa pb acl~•tlifin· 
d•ıa .. haberdar eylemekt~chr. EN
... iki devlet de bu anlaflDaDm 
möttc91'eken tayin olunacak bir ta· 
-:ı. ... _ .... :s, .. t lc.Pıı.1·u~..dcceiH hususu.n
e!. mutabık bulimibililiiml t&.w 
ebQoktedirls. 

il! * • 
itte, iki im&a MhibİDİD llliiUha· 

lvı bu noktada teıı.lif eıaaekı.clir. 
İtalyanlar diyorlar ki (daha cloi· 

naau italyan matbuatı §Öyle bir •• t~ 
rilbe balonu uçuruyor) : Baz 
l..ondra pli.nmı kabul ettik. Şu halde 
la.,anya meıeleai halledilmiflir. An· 
lllflDA JÜl'Ürlüi• JlrebHil',': Bun• 
inıilizler töyle cevap ve:ı-•?'~arı 
.. Pardon! Halletme prenaıpmı k•· 
bQJ etmek halletmek demek değil· 
di,. Bunda aelatılJIU7acak bir tar~f 
Yoktur Aelapna yBriirlüte girebıl· 
llltık için italyan ••gönüllüleri" tama. 

lbiyle geri s-kilme~e~ -~il~ çekil· 
lb• muameleleri genıı bir olçüde la• 
h-.kkuk ettirilmit bulunmalıdır.'' 

Bunun mbul. lqiliz - ltaly~ 
aQ}aflDUIDID tatbiki Loodra koau• 
leai plarumn tatbik mevkiine konul. 
llıaaına bailıdll', deaıek o1 ... 

• • • 
Bu mütahecle iki millaha~a1yı ~ tilaam eder. Birinciai ıudur ki •• • 

ı.r.•yı. ltalya. bcabelli. iıplUU'ol ene
........ balleclil..- ii•.... bulun· 
duiıma kaıaaat ıetiriyorlarclı. Bu da 
iabat eder ki bu&'iia aakeri harek«:L 
lerin DiahiyetlDi takdir etmek b~ • 
kat• pçtür. JkiJıc;i 111Clllhaaa ate 
budur: bııilis • lta11• ual~•
ll& muhalofot edeDleriD bepıllUD 
Lcmdra pJUmun ~tb!J' -~·ki• k:: 
nulmHın' ı.ciktirclild~~~ 7• 
hu&. auhur edecek bütün ıüçlülderm 
....-lireti Loadra ve Roma'cla bat· 
ka..,.. berin• yiikletileceğiDdoa 
korkulabilir •.• 

Ya.sanı Lö FiBtır0'da 
Vladimir d'Orm•non 

Hitler'in yaveri 

Londra'ya geliyor 
Londra, 18 a.a. - Deyli Tclıraf ıa

aetclİ, Hitlcr'in yaveri Friç Vidman'· 
ın cumartesi günü Londra'ya gelece
ğini haber v ermektedir. Muaıalley

hiıı b" aiyaretinin &ebebl aıcktum tu
tulınatadır. 

Metaksas Korfu'da 
Atın-, ıs a.a. - Bafvckll Metak· 

aae, )'eni Adliye nazm Taınpakupo
lot'un kıratın önünde yapacatı yemin
de haaır bulunmak üzere Korfu'ya ıel· 
hlit ve halle tarafından büyUk tc.ıabü· 
?atla karfllanımgtır. 

ucus 

fO 0 NY A . HA-BE R LE R i . 
. -

Man~uko - Sovyel 
hududu meselesi 

Sovyetler kendi yerlerine 
girdiklerini söylüyorlar 
Moakova. ıs a.L - Tas ajansı bil

diriyor: Japon menbalarından yapı • 
lan yayınlara göre, 11 temmuzda kırk 
kadar Kmlordu eri, Çançih gölilnün 
garbinde klin mıntakaya giderek 
Mançuko'ya Ait bir yeri i§gal eyle-
mittir. 

Hariciye halk komiserliğinden al -
drğı malilmata iatinat eden Tas ajan-
11, bu haberlerin katiyen hakikate uy
gun olmadıfını ve hiç bir kızıl ordu 
erinin Sovyet hududunu tecavüz eyle
medlğini bildirmeye selihiyettidir. 

Bu it için hariciye halk komiıerll
ğine müracaat eden japon maslahat
güzarına. 1869 Hançun muahedesi i
le buna melfuf harita irae olunmuı
tur. Bu harita ile bu muahede, yukar
da lıml geçen gölün tamamiyle sov
yet araı:iıinde bulundufunu ve bu 
sebebden dolayı herhangi bir hudut 
tecavüzü bahis mevı:uu olmadı~ını 
aarih surette göıtermektedir. 

Mısır Baıvekili 

Marsilya'ya geldi 
Marsilya, 18 a.a. - Mısır Batyeki-

11 Mahmut Pap, bu sabah buraya gel
rni' ve Paria'e ~itmek üzere trcııe bin
rnittir. Mısır Baıvekili'nin Avrupa 
seyahati katlyen siyast mahiyeti haiz 
değildir. Mahmut Paf&, Avrupa'ya 
yaz mevsiminde istirahat etmek için 
gelmlttir. 

Balkan antantı 

bahriye mütehassısları 

T eruel cephesinde 

Frankocular üç gün 
içinde 1.000 kilometre 
murabbaı yer aldılar 

İLERİ HAREKETİ DEVAM EDİYOR 

F ranıtl ya g~cn miliılerin bıraktıkları silahlar ve malzeme 

Banelon, 18 a.a. - Düıman, T eruel - Sagonte yolunu ileri ha
reketi için mihver ittihaz ederek Sarriyon'wı cenubuna doğru 
ilerlemeıine devam etmiıtir. 

DUpnan, evelkl gün, pek tiddetli klimetçilerin Alkora mıntakaıı ıima
ınuharebelerden sonra, San - OgUıten, line dolru icrasını taaavvur ettikleri 
Barraka ve Plna dö Villanlleva'yı it- ileri harekete mani olmak için muka· 
gal etml§tlr. Dün ileri hareketine de- bil taarrusa geçmi9tir. Düımanın bil· 
vam eden düpnan, büyük bir mukave- tün teıcbbilılerl akim kalmııtır, 
mete maruz kalmıt ve bUtUn gayret- • • ... , ... , 
terine rağmen hareket noktası olan Frank.aılerın reınu teblıgı 
mevzilerine dönmek mecburiyetinde\ Salamanka, 18 a.a. - Resrni tebliğ~ 
UlmıJtır. Kastellon cephesinde: Zukaina ve 

Artana mmtakasında dU§man, hU· Lübiante kasabalarını ve bu kasaba
----------------------------- ların ıimali garblıinde kiin diğer 

Atinı, 18 a.a. - Balkan Antantı 
devletleri 'bahriye mütehassıslan kon
f cransına iştirak eden delegeler yan· 
larında kendi elçileri bulunduğu halde 
büyük askeri merasimle bu_ı!in ~
tiul • rin kabrini .iyaıet odCrck 
5elenldcr Jııoymııflardır. 

Çinli'ler dört Japon 
gemisini batırdılar 
Çin motorlu müfrezeleri Nankin 
civarında mukabil taarruz yapıyor 

Honkong, 18 La. - §ckiayi Ajan
aı bildiriyor: Çin hava kuvetleri .dUn 
de Hukov elvarında Y~e nohnnde 
bulunan japon harp gemilerini bom
bardıman etınitlerdir. Bo~dıman 
peticesinde :ıı:~ar cören ıe~erden 
küçükler çekllmiıler. BUyUklenn M~· 
tan'ğın fimalinde kalmıılardır. ~~n 
dört Japon harp ıenıili batmlmıı. ıçııı· 
de bulunan binden faıla ppon ukerl 
6ldUrWmUı, bir kısmı la boğulmuı
tur. 
.'6ngluıy ve Nankln civarında 

9anghay, ıs a.a. - leldayl a)an
Çetldang'dan Nanldn'in cenup prkına 
söndorilen Çin orduıundan Ud moto
rbe ınUfrcso Ulhue'de bulunan üsle
rinden hareket ederek bir ınukabll ta• 
arnısa ıeçmiıler ve Vupnconı. Tlen
vantaeı Öpeabn, Kenyong, Lontan, 
Haiatıu ve Tauınctçenı mevkilerlıü 
l11al ederek plıtarlan lanldn'ln prk 
cenubuna 20 kilometre yaklqmıılar
dır. Şanghay'm Putung'ta Çin çetele
ri japon kuvetlerlne tiddetll taarrua
larda bulunmaktadırlar. Şanghay -
Hangçov demiryolunun bet noktadan 
kcamlılerdir., Japon orduıu bu mınta
kalara mütemadiyen takviye kıtaatı 
g6ndermektedlr. 

Japonya dlf(Jrıya alıın 
çıluırıynr 

Tokyo, 18 a.L - Maliye naıırı, ec
nebi memleketlere altın ıevketmiye 
karar nrmiıtır. Bu tedbirin ı-yeai, 
Japonyı'nın muhtaç olduğu iptidai 
maddeleri ecnebi memleketlerden da
ha killliyetli miktarda tedarik etmesi. 
nl temin ve aynı zamanda ihracat tica
retini tefcl etmektir, 

Kabinenin bu kararı yarın taıdlk e
deceği haber verilmektedir. 

r angıae üserinde ıeyriUe/er 
Tokyo, 18 a.L - Aıahi ~imbun &•

üzerinde serbest ıeyriıcfain iıtiyen 
acteıı, Japon hUkUmctinln, Yaıııtae 
inıiliz talebini reddetmole karat yer· 
dilini bi14lrmc~todiı. 

Macaristan 
ve ltalya 

Dün Roma'da 
görüımeler başladı 

Roma, 18 a.ıa. - B. lınredi ile B. dö 
Kanya, saat 9 da buraya muvasalat 
etıni9lordir. Kendileriııi B. Muıolini 
ile B, Clano, B. Alficrl, B. Staraao ve 
diler ltalyan rlcall Ut alman aofirl 
iatikbal etmltlırdir. latuyondan çı· 
kıld•tı ıırada halk. macar devlet a
damlarmı alkıılamııtır. 

ltalyanlarla macarlar aruındıkl 
görUpıelır, Klıt 1arayında yapılmıt
tır. 8. lmrodl ile B .Clano, w aarayda 
Kont Ciano Ue anane lcaıbı ılyul uf· 
ku töyle bir ı&•dtn ıosirmlılerdir. 
Siyaıl ıörUpıelor &lltdtn ıonra B. 
Musollni ile yapılacaktır. 

Macar ıauıelerlıdn yaııdalcları 
Budaptfte, 11 a.a. - Barıldl a. 

lmredl Ut Harlclyı nuırı B. Kaya'· 
nın Roma'Ja harıkıtlerl mUnaatt.t. 
tile, matbuat mabf illerinde bu •ly&r•· 
tin ıayeıl hakkında, bir çok tahmin 
ve faruiyeler Uırl ıUrUlmUfttlr. Bu 
şayialardan bir sotu t&llWDilt ....... 
olup yalnız hayal mahıulil bulunmak· 
tadır. 

İtalya, Yugoalavya ve Macarista
nın iftirak edecekleri yeni bir ıiyui 
aılhver te.iai hakkındaki fayla da bll
basaa bunlar meyanındadır. Burada 
hiç klmae bu gibi hayali faruiyelere 
itibar etmemektedir. 

Ruzvelt'ln titlli 
San Diyego, 18 a.a. - B. Ruıvelt, 

Büyük Okyanoa•ta bir cevelan yap. 
mak üzere Huaton kruvazö~e bl
qcak buı:aıa ıelmiı~ 

mevzileri itral ettik. 
TerUtl cophnlnde: MopruelN ve 

Füente dö Rilbiyeloa kasabalarını it
Jal ettik. Linarcı ..adiainl ve Mijga
res'i tamamiyle itgal ettik. 

Daha cenllpta Barraka ınıntakuın
da bilyük Dcrlnlpcde ileri hareketi -
mize devam ettik. 

Franko kuvetlerl son Uç gUnlilk ta· 
arruzları esnasında Teruel cephesin
de bin kilometre murabbaı toprak lt
gal etmltlerdir. Sagonte • Teruel yo
lunun yarısı Franko'cuların ellndedlr. 

Franko tayyareleri J' alanalya 
Ü.erinde 

Valanslya, 18 a.a. - Franklst tay • 
yareler, Valanaiya üzerinde uçmağa 
teıebbüs etmiılerdir. Bu tayyareler, 
defi tayyare topları tarafından bu te. 
ıebbUslerlni icradan menedllmltltr -
dlr. Frınklıt tayyareler, bombalarını 
liman nuntakaıına atmıılar ve 14 evi 
tahrip etmfılerdir. 
Frankiıt tayyarelerden mUrelckep 

diğer bir filo da Valansiya - Sagante 
yolunu bombardıman etmlttir. Tele
fat yoktur. 

iki •enelllc laarbın blônçoıu 
Madrlt, 18 a.ı, - t1d aonedtnberl 

denm eden çetin muharebeden ıonra 
lıpanya'dald vaılyctln bll&n5oau ıu
dur: 

lapanya•run hUkUmetçllorln elinde 
bulunan kıamı, 181.500 kllomotrı aıu0 

Almanya • Fransa 

ve sulhun korunması . 

Almanya Frarlba ile 
beraber sulhu 

muhafaza emelindedir 
Ludvi&haven, 18 a.a. - B. Bürkel, 

irad etmi9 olduğu bir nutukta "fran
ıız ve alman milletlerinin sulhu iste
yip istememekte oldukları ve istedik
leri taktirde bu sulhun ihlal edile:ni
yece~i hakkında teminat vermiye a
made olup olmadıklarını,, anlama.ıt i
çin Fransa ve Almanya'da bir plebi
ıit yapılması fikrini ortaya atmıştır. 

Hatip, böyle bir plebisit neticesi
nin ittifakla ıöylenecek bir "evet,, o
lacaiını ilave etmi9tir. 

Hatip demi9tir ki: 
"- Almanya, Fransa ile harbetmek 

arzusunda değil, belki onunla birlik
te sulhu muhafaza etmek emelinde• 
dir. Almanya, Franaa topraklarından 
bir kısmını ele geçirmek niyetinde 
olmadığı gibi Franaa'ya her hangi bir 
f enahkta bulunmak da istememekte
dir, 

~ako hakkındaki 

anlaıma metni 
Büenos • Ayreı, 18 ı.a. - 9 temmuz 

tarihli Şako itilAfının metni, ~ako 
hudut hattının Birlctik Amerika, Ar· 
jantin, Brezilya, Şili, Peru ve Urugu
ay Cümhur Reiılerinin hakcml\kle
riylc tayin edilece~ini natık bulun
maktadır. Bu hakemlik 27 mayıs ta
rihli Şak o konf eran11nın teklif etmi' 
olduiu hat mucibine• Şako'nun firnal 
kıımının takıimi hakkında yapıla
caktır. 

Hakem kararı, mu&hedenamenin 
taadikinden iki ay sonra verilecek ve 
bunu ıııUteakib Bolivya ile Paraguay, 
daimi diplomui milme11illeri teati e
deceklerdir. Paraıuay, Bolivya'dan 
gelen vı yahut Bolivya'ya giden mal. 
lar ifhı 11rbtıt tramit temin edecek 
ve Bolivya'nın ıümrük mevkileri ve 
antrepolar teıiıine hakkı olacaktır. 
Her iki memleket, harp meıuliyetJe
rinden mütevellit her türlü metıli
l:>attan vcz goçmck\c~it. 

Sovyet yüksek 
meclisi toplantısında 
Moıkova, IS La. - Sovyet R.S.P.K. 

yilkaek meclisinin dünkü toplan
tıamda ,.ir lebtdw Xumac, bi.ıiru
ııun alkıtları aruında Staliıı'in ıııet
bUMnuını mutazunmiıı bir ınanıume 
okumuftur. 

Bumı mUtcaklp meclis, altı yUz 
ınilyon nıblcden iı>.rct parlamento 
tahtiaatını ittifakı. kabul etmiıtir. 
Bu tahılut bir °"lenin vuati ücre. 
tinin iki mialidlr. Bundan bafka isti. 
sn& devroalnin devamı müddetince 
beher gün tçln yüa rublelik huıuıl bir 
tahalaat kabul etmittlr. Parlamento 
reisi ile muavinlerine Hncvl 150.000 
ruble tahıla edilmlttfr, 

ÖnümU~eki içtima ,hUkümet er
kanının intihabı münasebetiyle 19 
temmuzda aktedilecektir. 

rabbaıdır. Ylnl !spanya arazisinin 
üçte birinden fazladır. 
lapanya'nın lıUkUmetçllerln elinde 

bulunan alcıunındalci nüfuı miktarı 
seki• buçuk milyondur. tspanya'nın 

bu kıımı aanayll tenlik etmekte, zt
raatln lnkipfını temin eylemekte o
l;ln hUkUmetln otorlteıl altındadır. 
HUkUmet, asri bir orduya sahiptir. 
Yalnı• harp malzemesine sahip değil
dir, 
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Zümrüt yalova 
CUMHURIYET'te B. Yunua Ne

di "Dioru manaaiyle ilk au tehri. 
miz: zümrüt Yalova" unvanlı bat
makaleainde ezcümle diyor ki : 

"Bir ecnebi do.tumuz lıtanbul'da· 
ki üç bet ıünlük miaafirliiinden ;. • 
tifade ederek Y alova'y.a gidip gel
miı. Bize takdirkar cümlelerle : 

- Beklemediğim bir ıeyle karp. 
laıtım, dört batı mamur bir IU tela • 
ri ! 

Diye anlattı. Bu ecnebi doetumuz 
bir gÜnlük Yalova aeyahatinde ora· 
daki suyun tifa verici haaaaları üze • 
rinde bir fikir edinmit değildi. O..u 
Yalova ha.kkmda hayranlıp Mft 
eden ıebep, bu au tehrinin bir MI 

tehri olmak için teminine bqladıiı 
tam m&nasiyle avrupalı tekimüll_.. 
den ibaretti. Modern ve güzel bir o.. 
tel, ıu tetkilatmm mükemmeliyeti 
için ahnmıı olan tedbirleT, temiz, 
yeıillikli ve çiçekli meydanler, fell 
ve ıakrak bir mua.iki, iyi yemek, bol 
bol gezilecek cennet sahalar ve • 
nihayet au §ehrinin bu :rolda her aiin 
daha iyi olmuı için kılı kırk yaran 
ve zerreyi gözden kaçınnıyan dik
katli çalıpnalar .• 

Yalova'yı biz bu ecnebi doetumu
clan aonra bir ker daha gördük. O • 
nun gördüklerine ilave ohmut 19 • 
nilikler vardı: Orasmı Awupai mL 
nasmda bir MI ,.lıri yapmak Yaufe
ıini kendi salahiyetli uhdesine al
mıı olan doktor Nihat Rept, Yalo -
va'da ıifa aramıya gelenlere bot 'Ya• 
kit geçirtmek için hazırlattığı sine • 
manm son eksikliklerini ikmal etti • 
riyor, tiyatro ile türk muaiıkisi İ9in 
tasavvur ve tlkip ettiii faaliyeti_.. 
ton noktalarını koyuyol"du. 

Bilmiyorus, biach hi.la bunl.rla 
•u ıehri arasmda ne münaMbet eli· 
yecekler bulunur mu?'' 

BiR DONOM NOKTASINDA 
BULUNUYORUZ 

TAN'da B. Ahmet Emin Y.-.., 
lktıaat Vekilimizle birlikto yapbjı 
Zonıuldak aeyahatinin intibaları 
cümlesinden olarak yazdıiı bir bat • 
Makalede tunları .öylüyor: 

''Sekiz Mat çalıtan bir türk ip 
500 ile 700 kilo aruıod& kömür itli
yor. Kömür ifletmekte ihtıaaa aahilN 
olan memleketlerde itçi b .. ma 1700 
kilodan nokNn it görilltlrae çok fe -
na .. yılır. 
T~k itçi•inin emeli nedea üçte ld 

dercceıinde ı.iyana uğruyor'? Neden 
clMıai maden ifçiai bukmıaa,« t 
Ned• havza kafi derecede 'Nlkine.. 
letemiyor? Neden malbet fiMı Jlik· 
tek? 

Fabrika olaun, maden oleun, _.. 
denı uaull•I• çalıtılan bir muhltte 
inaaa bw siiD aayMı:s "neden'' lw l· 
titmiye mabkiimdur. 

Bunlara iki tekilde cev•p V4trU. • 
bilir: Biriftçiai mevcudu fÖyle b6yle 
tedbirlerle İyilettirorek verimi sıo
tal tmak, ikincisi de Mil hecleflorl 
ıönnok, onwa varmak ~in ne yap
mak lazıma yapman111 :ı:.hmetin
don. külfet.inden yılmamak ••. 

Buıünkü Zonpldak ""JMıclea ?" 
•uallerin• ikinci tokilde cev-,p .,...,._ 
bileıa bir snubittir. Hükikııetin çabf.. 
ma ıittemi •• memleketin inkipf k
ticlatlvı, bqiUılerde kÖll\ür ha'VQ. • 
tmda güzel bir imtibuı SeçinaİttİI'• 
Hükiimetia müm"6ili ııf aliyle lktı
aat Vekili Şakir Keaebir, Uirk kö
naürciilüiünün inkitaf ıneawi)'etiai 
rnemlekete karıı taııyan teknik a. 
damlarıau:ıla günlerce kOGUfD''lft 
tam bir görüı birliti içinde ....&ı 
kararlara varmııtır. 

lktıaat Vekilinin t .... elanu bü • 
yük bir alaka ile takip •ttim " idi
haam neticeaini ın•alda beıldedim. 

Bu merakın MIMbini anlataı-: 
Zonsuldak muhiti, memleketia di· 
i• kısımlarına niebetle çok il-1 bir 
yerdir. Burada teaeffüe edil• bava, 
olıun bir amal muhite -.bıu. culı, 
hareketli havadır. Oç milyon tooluk 
iatihaah Wi aelec• bir elektrik 
tantralı, yıkama tertibab, MiDİ an
traıit ve kok r•ı»acak teai-.t, ha1'1ai 
hatlar, vinçler, moclen eeaelNa sö -
re çalıtan bir yeraltı alemi, ......... 
İKİ twlori, ..... _. ev ve ~ -
lan, mad9Mİ P'V\lfU 1etiftirecek 
bir ameli mektep, iyi 7etitaüt, ywt 
içİD titıw, uyanık mijdü.rler, mühtıa
cli'1er, fen adaml&rı Yar.'' 

Belgraddı'kl modeldllk 
sergisine llllrık edlyonz 

Yakında Bclgrat•ta açıı.cak olan 
"Kırat Piyer birinci modelcilik sergl
ıi.,,ne Türkiye de dlvet edilmı,tif. 
Diveti memnuniyetle kabul eden hU
kürnetimiz ser&ide hazır bulunmak U
acrc TUrkkuıu Tillm ve terbiye di· 
rcktöı;U B. §akiı- Hbiııı Ergökıııcn'
le bir Türkkuıu öiretmenini memur 
otıııiftiı-. Tayyarcdlerinıiı dün a1'
tamki trenle Bclç~'a banket oı
ınitlerdir. 

Kıral Piyer birinci modelcilik _. 
&ili bir haf ta ıUrcçcktir. 
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f B i BLİYOGRAEYA ı 
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Atatürk 

1 Sporumuzda yeni durum : 3 RADYO 

Maliye mecmuasının yedinci sayısı çıktı 
Maliye Vekaletinin her üç ayda 

bir neşrettiği bu değerli mecmuanın 
ikinci kanun, şubat, mart aylarına ait 
olan yedinci sayısı da çıkmıştır. Mec
muanın bu sayısını gerek tertip, ve 
muharrir ve gerek yazı bakımından 

yapılan değişiklikler daha nefis ve 
kıymetli bir hale getirilmiştir. Maliye 
mecmuasının bu nüshasının yazıları 

şunlardır: 

1 - Etüt ve tercüme : 
Vasıtasız vergilerimizde itiraz mer

cileri. (Bu yazıda mevzu maliye ta
rihimizin seyrine göre tedkik edil -
miştir.) 

Romanya devlet maliyesi. (Mil
letler Cemiyeti iktısadi tedkikler ser
visinin devlet maliyeleri hakkında 

yaptığı neşriyattan tercüme edilmiş
tir.) 

Vergiyi tevlit eden hadise. (Gaston 
Jez'den tercüme). 

İngiltere irat vergisi sisteminin u
mumi hatları (Milletler neşriyatın

dan tercüme), 
Milli irat ve mükellefiyet (Hintli 

alim G. Findley Sırras'ın bir konfe
ransı). 

2 - Jurisprüdans: 
Devlet Şurası. Divanı Muhasebat, 

temyiz komisyonu kararları (mali 
mevzularda). 

3 - İstatistik: 
Masraf, vergi, borsa ve saireye ait. 
4 - Mevzuat: 
a - Büdceler ve büdceyi alakadar 

eden kanunlar, kararlar ve hesabı ka
t iler, 

b - Mali kanunlar, kararlar, 
c - Mali itilaflar, 
d - Talimatnameler, tebliğler. 
5 - Mali haberler: 
Dış haberlerle, 32 sayfa içinde ya

kın alakamız olan devletlerin mali 
hadiseleri. 

İç haberler, Fenerler İdaresi, altın 
ticareti, istikrazı dahili tahvilleri, 
hayvanlar vergisindeki tahfifler. 

Tayin, terfi ve infikakler. 
Mecmuanın ilave kısmında İsviçre· 

de federal damga resmi kanunu ve 
tatbikine ait nizamname vardır. 227 
büyük sayfadan ibaret olan bu değer
li mecmuanın fiyatı 75 kuruştur. O
kuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Esrarlı Acla 
Kanaat Kitapevinin bilhassa tahsil 

gençliğinin kültürel ihtiyaçları göz 
önünde tutularak tesis edilmiş olan 
•'.Ankara Kitaphanesi., serisinin be -
şinci sayısını Jül Vern'den Fehmi 
Yalvaş tarafından dilimize çevrilmiş 
olan "Esrarlı Ada,, romanı teşkil et
mektedir. 

Jül Vern'in öğreterek, zekayı ve 
muhayyeleyi işleterek zevkle ve lez
zetle okunan ne meşhur eserler yaz
mış olduğu malumdur. Bugün, fenni 
terakkilerin bir kısmını eskitmiş ol
duğu kabul edilebilir, bu muharririn 
eserleri arasınoa, türk gençliğine tav
siye edilecek güzel kitablar bulun -
duğu muhakkaktır. 

"Esrarlı Ada,, da bu eserlerdendir. 

heves ve tetkike bağlı bir sürü muam
malarla doldurmuştur. Her dakika 
karşıla§tığımız bir hadisenin sebebi 
zihnimizi tahrik eder durur. Fen bil
gisi işte bütün bu hadiselerin izahı
nı yapar, bize içinde yaşadığımız 

dünyayı öğretir. Bundan daha merak
lı bir şey tasavvur olunabilir mi? 
Kıymetli alimimiz Salih Murat Oz

dilek, "Fen bilgisinin faydaları,. na
mı altında dikkat, alaka ve merakı
mızı her gün tahrik eden sayısız ta
biat ve fiziki meselelerin izahını ya
pan bir eser vücuda getirmiştir. Çok 
sade bir dille ve herkesin anlıyacağı 
bir tarzda yazılmış olan bu kitap bir 
roman kadar merakla okunacak ma
hiyettedir ve hiç de bir ders kitabı
nın sıkıcı manzarasını arzetmez. 

"Ankara Kitaphanesi., nin altıncı 

sayısını teşkil eden bu eser 50 kuruş 
fiyatla satılmaktadır. 

Gor il avcıları 
Afrika'nın bakir ormanları içinde 

vahşi zenciler, korkunç hayvanlar ve 
bunların en müthişi olan gorillerle 
yapılan meraklı mücadelelerin hika
yesi. lşte "Goril avcıları,. nın mev
zuu budur. Kitap baştan aşağı, insa
nı heyecandan heyecana düşüren, ve 
karii soluksuz sürükliyen bir hare
reketle doludur. 

R. M. Ballantyne'den H. R. Akarsu 
tarafından dilimize çevrilen bu kitap 
Kanaat Kitapevinin "Ankara Kitap -
hanesi., serisi arasında neşredilmiştir. 

Çığır 
Bu aylık kültür ve fikir mecmuası 

nın 67 inci sayısı çıkmıştır. İçinde 
şu yazılar vardır: Başvekilin nutkun
dan parçalar, M. Nermi: Köklü cemi
yet terbiyesi, Hilmi Ziy~ Ülken: İlli
yet meselesi, Hüseyin Namık Orkun: 
Geneoloji. Remsi Saka: bul gar tütün
cülüğü, Halil Bedi Yönetken: lki 
1938 mükafatı, Cemil Sena Ongun: 
Epikür'ün felsefesi, Ahmet Halil: 
huzur ve istirahat, Celal Sertkaya: 
bir roman hakkında, M. Şerif Alya
nak: Bulgar tarihi hakkında, Burhan 
Pehlivanoğlu: Kurban (Hikaye). 

Yeni Tiirk 
lstanbul'da Eminönü Halkevi tara

fından neşredilen bu aylık fikir mec
muasının temmuz tarihli 67 inci sayı
sı şu yazılarla çıkmıştır.: Aziz Ogan: 
Resmi ruhsat ile yapılan hafriyat, 
Mahmud Ragıp Kösemihal: Müzik 
folkloru hakkında, Namık Orkun: 
Hlyung -Nu"l ar, Zah ir S,cl\u GUvon
li: Abdülhak Hamidin sanat notları, 
Vahid Lütfi Salcı: Aşık Emrah hak
kında notlar, Naci Yüngül: Bizans, 
Hikmet Turhan Dağhoğlu: İstanbul 
bibliyoğrafyası, Osman Bahadıroğlu: 
Kaptan Sharkey, Hikmet Turhan: 
lçmek ateşi, gençlerin yazıları. 

günü 
Bolu, 17 a.a. - Bugün 17 temmuz 

büyük kurtarıcı Atatürk'ün Bolu'ya 
ayak bastığı mesut günün dördüncü 
yrldönümü coşkun ve içten gelen bir 
sevinçle kutlandı. Mebuslarrmızın da 
iştirak ettikleri bu tezahürat müna
sebetiyle şehir baştan başa taklar ve 
bayraklarla süslenmişti. Saat dokuz
da belediye önünde toplanan üç bini 
geçen halk esnaf cemiyetleri asker 
ve mektepliler büyük caddeyi takiben 
cumhuriyet meydanına gidildi. Mera
sime istiklal marşı ile başlandı ve o
nu takiben nutuklar söylendi. Bir sa
at süren muntazam bir resmi geçit 
yapıldı. 

Oğleden sonra Karaçayır'da milli 
oyunlar spor eğlenceleri gece de cum 
huriyet meydanında halka parasız 

sesli sinema gösterildi. Askerin de 
iştirakiyle muazzam bir fener alayı 

yapıldı. 

Sovyefler birliği kahramanları 

Moskova, 18 a.a. - Sovyetler Birli
ği yüksek meclisi riyaset divanı, Mos
kova - Vladivostok uzun seferini mu -
vaffakiyetle bitirdiklerinden ve bu 
uçuş esnasında büyük cesaret göster -
miş olduklarından, "Moskova" tayya
resi pilotu Kokkinaki ile navigatör 
Briandinski'ye "Sovyetler Birliği 
kahramanı,. ünvanını vermiş, Lenin 
n ışanı ile taltif etmiş ve ayrıca her bi
rine 25 bin ruble nakdi mükafat ita ey
lemiştir. 

Hasankale'de bir 

trahom dispanseri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yaptırdığı tetkikler neticesinde Ha
sankale'de mektep çocukları arasında 
trahom intişarının yüzde 20 olduğunu 
görmüştür. Bakanlık Hasankale'de 
bir trahom dispanseri açılmasını ve 
trahom mücadelesi yapılmasını ka
rarlaştırmıştır. Dispanser binası kira
lanmıştır. Lüzumlu malzeme bugün
lerde Bakanlıkça gönderilecek ve dis. 
panser en ısa b1r zamancrn: a1fye ~ 
başlıyacaktır. 

İstanbul'da kurulacak 

süt fabrikası 

Ankara'da neşredilen bu çok kıy - İstanbul, 18 (Telefonla) - !stan-
metli sanat mecmuasının haziran ta- bul'da kurulacak sut fabrikalarının 

AR 

rihli 6 ıncı sayısı şu yazıları ihtiva 
ederek çıkmıtşrı. Remzi Oğuz Ank: 
Bergama yolunda, Bedri Rahmi: Yu
kule-le ve tabiat, Elif Naci: Halk ve 
resim, Naki Akset: Şark resminde 
hususiyetler, Nahit Sırrı: Güzel sa
natlar bibliyoğrafyası, O. Derinsu: 
Sanat "program'' ı, Nurullah Berk: 

yerleri hakkında Baytar müdürlüğü
nün yaptığı tetkikler bitti. Rapor 
yakında alakalı makama verilecek
tir. Hastanelere verilen sütleri ta-
kim etmekte olan tesisat ta mümkün 
olduğu kadar kısa zamanda ıslah e
dilecektir. 

Spor ve hekimlik 
Doktor Osman Şevki Uludağ 

Beden terbiyesinde ve sporlarda tepte tıbba üstün bir mevki verdiği 
hekimin bakim bir vazife sahibi ol- için muvaffak olmağa başladı. 
ması bir çok memleketlerde kabul e- Lüsyen Bruha adında Liyezli bir 
dilmiştir. murahhas (Bel~ika fizik terbiye ve 

İsviçre milli fizik terbiye cemiyeti sporlar tıbbi cemiyeti) nin bir top
daha 1923 de spor gençliği üzerinde lantısında (1) fizik terbiye ile ilgili 
tıbbi bir kontrol tesis etti. Kulübler, hekimlerden bahsederken Gant ve 
hatta federasyonlar kendi azaları için Liyej'de iki fizik terbiye enstitüsü 
tıbbi bir nezaret vücude getirdiler. teşkilinden ve bunlaMn 1935 de ça
Orada spor gençliği resmen bir kon- lışmağa başlıyacaklaq adan bahis ile: 
trola tabidir. - Her halde, demtŞti, fizik terbi-

Almanya'da ve Finlandiya'da dahi yenin ve sporların tıbbi kontrolu he
spor gençliğinin tıbbi kontrola tabi kimlerin ellerinde bulunmalıdır. 
tutulması resmi ve mecburidir. Al- Kopenhag'da Linhard ve Krog, ln
manya'da spor hekimlerinin kurduğu giltere'de Hil, Springfild, Boston 
cemiyet hükümet tarafından tanın- enstütüleri spor ve çalışma fiziyolo
mış olup her genç erkek veya kız jisi üzerinde çalışmaktadırlar. 
sporcu bunlar tarafından doldurulan Fransız tıp akademisinin ikinciteş-
birer tıbbi fiş sahibidir. rin 1934 tarihli bir toplantısında beş 

Rusya'da bir stad, bir yüzme havu- seliihiyettar mütehassıs tarafından 
zu yoktur ki hekim nezaretinden ha- verilen raporda ırkın neşvüneması 
riç bulunsun. bakımından her iki cins gençlik için 

Fizik terbiye sadece bir adale ek- 1 zaruri olan fizik terbiyenin munta
zersizi değildir, o ijiyen ve profilak- zam ve tıbbi bir kontrol altında yapıl
sinin ta kendisidir. Yeni spor devri ması israrla istendi. (2) Gene aynı 
elbette yalnız şimdiye kadar hüküm toplanmada mahzurlara yer verme
süren zihniyeti intizama almakla ve mck için mektepte ve mektepten son
mevcut teşkilatı genişletmekle işe aynı raki hayatta fizik terbiyenin hekim 
düşüncelerle devam edecek değildir. kontrolu altında yapılması lüzumu 
Yeni devirde" beden terbiyesinden ve üzerinde duruldu. 
spordan: Almanya' da son senelerde görülen 

A) itaat ve fedakarlığa muvafakat.. (ari) ırk meselesinden evci ırkı gele-
gibi ruhi, cek zamanların tehlikelerinden kur-

B) Harici müessirlere karşı daya- tarmak üzere başlıyan öjenik hareket
nıklık, yorgunluga alışkanlık .. gibi !eri de gene tıbbi düşüncelerle ortaya 

fizik elemanların teminini istiyoruz. çıktı. 
Sıhhi ve tıbbi bilgilere dayanılmazsa Türk hekimleri bunun milli bir iş 
bunlar elde edilemez. Adale faaliye- oldu ğ una, ırkı güzelleştirmek ve gür-

büzleştirmekte heki]llin mutlak ola
tinin tesis ve tedricinde bünye hu-

rak vazifesine inanarak uğraşlara baş
susiyetlerinin, hatta patolojiinn mü-

lamışlardır. Önümüzdeki sonbaharda 
him mevkii vardır. Eksersizlerin sı- Ankara'da toplanacak olan tıp kon
nırı ancak hekim tarafından tayin o- gresinde konuşulacak iki mevzudan 
lunur. O halde spor ve hekimlik bah-
sında iki nokta üzerinde durmalıdır: birisi öjenikdir ki bizim tarafımız

dan teklif olunup kabul edilmişken 
1. Spor ve beden terbiyesi için Ia- daha umumi olduğu için bu mevzua 

zımgelen elemanları yetiştirmek üze- girmesi istenilen spor hekimi işini de 
re bir yüksek spor mektebi kurmak, 

dolayısiyle ihtiva etmektedir. 
2. Spor hekimi yetiştirmek. Yeni kurulmakta olan genel direk
Bunlardan ilk maddeyi teşkil eden 

yüksek spor mektebi işi kanunun bir törlüğün dünya hadiselerini ve memle
maddesi ile karar altındadır. Onü- kette hekimler arasında uyanmış olan 

hareketi dikkate alarak spor enstitü
müzdeki sene içinde Ankara'da böyle sünü bu doğru ve açık düşünce ile 
bir müessesenin açılacağına §Üphe kuracağını beklemekte kendimizi 
etmemek Hi~ımgelir. Bizim bu ~okta- haklı görürüz. 
da yalnız bır arzumuz vardır kı o da y . t"t'" ·· 1 k tt 

• • A enı spor ens ı umuz mem e e e-
burada mutlaka tıbbı kanaatlerın ha- .__ . h . _. t h ' . • "'' .. __.. .. n P.I". ıvc&ının ve snorun avnı 
hln~ ~ma~r· ~~ntıı: 1nı1~ zamanda laboratuvarı olacaktır. Hal
mu ıte ve ı ıme gore spor ar yapı a- kın içinde yaşadığı ijiyen şartları, 
cağı için bunları tayin etmeyi hekim- sıhhi durumu, soysal seviyesi, bün
den başkasına bırakmakta büyük ha- yeye göre hangi neviden beden ter
talar olabiliyor. biyesi veya sporla uğraşması lazım-

Almanya'da beden terbiyesi ve spor geldiği, balkın memleket müdafaası 
işlerini memleketimizin de tanıdığı için lüzumlu olan kuvetini, enerjisini 
cerrahi müşaviri profesör Bir (Bier) artırmak için hangi yoldan gidilece
in programiyle kurulup uzun müd- ği ancak bu enstitüde tetkik edildik
det gene kendi tarafından idare olu- ten sonra işleri başarmak üzere ele
nan mektep tanzim edebilmiştir. Ora- mantar yetiştirilebileceği için, orası 
da eski cambaz zihniyetini bu- ijiyenin, antropoloji, fizyoloji, teş
günkü yüksek seviyesine çıkaran tek rih. hatta emrazın da maksada göre 
amil cerrah profesör Birdir. tedris edileceği mahal olacaktır. Bun-

Çekler'in sokol hareketleri Prag ların hepsi tabiat ve tıp işidir. Türk 
tıp fakültesinin teşrih profesörü ta- spor sistemi ancak burada ve böyle 
rafından tanzim ve idare olundu. kurulur. 

Fransa Juvanvil'de kurduğu mek- Hülasa yeni durumda beden terbi-

yesi ve spor için en mühim işlerden 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 14•30 Karışı~ 
neşriyatı - 14.SO Plakla turk ınusik•~1 

halk şarkıları - 15.15 Ajans haberlert 

Akşam Neşriyatı: 18•30 Plak n 
yatı (Dans) - 19.lS Türk musikisi ( 
kadder) - 20 Saat ayarı ve arapça neşrt 
- 20.15 Türk musikis i (Salahattin ,,.~ 
kadaııları) - 21 Keman solo (Prof. rıı 
det Remzi Atak), piyanoda Georıe 
kovitch - 21.15 Stüdyo salon orkestr 
1- Secce: Zvveit İtalienische su ite. ~; 
helbcrt Nevin: Narcissuz. 3- Tscha• 0 

sky: Elegie. 4- Adolf Eckstein: Vie e 
im Mai - 22 Ajans haberleri - zı.ıs 

h tanhul : 

Öğle Neşriyatı: 14.30 Plakla 
musikisi - l4.50 Havadis - ıs.as Pi 
türk musikisi - lS.30 Muhtelif plik n 
yatı - 16 Son. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Hafif 

zik: Tepebaşı belediye baheçsinden . 
len - 19.15 Konferans: Fatih Halkevı 
mına: Mesut Cemil (Musiki hakkındıı) 
ı9.SS Borsa haberleri - 2t> Saat a 
Grenviç rasatanesinden naklen; Vedıa 
za ve arkadaşalrı tarafından turk musı 
(Eviç ara, mahur) - 20.40 Hava rap0tu 
20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafından ar 
söylev - 21 Saat ayarı : ORKESTRA: 
Berliyoz: Benvenuto selini. 2- ÇaykoV 
Romans. 3- Drigo: Pizikato - 21.30 Ce 
Kamil ve arkadaşları tarafından türk 
sikisi (Hicaz) - 22.10 Muzik ve variY 
Tepebaşı belediye bahçesinden nakle!' 
22.50 Son haberler ve ertesi günun P 
ramı - 23 Saat ayarı, son. 

Avrupa : 
OPERA VE OPERETLER: 20.10 lJ 

lin, Konigsberg - 20.30 Beromünster 
21 Lüksemburg, Milano. ,,.., 
SENFONİ VE ORKESTRA KONSV. 

LER1: 19.45 Kö ln - 19.50 Stokholm -
Prag 11 - 20.10 Alman istasyonları Laft 
sig - 20.ıs Frankfurt - 20.30 Liyon -
Oslo - 24 Frankfurt, Viyana. 

ODA MÜZlôt: 19 Breslav, Beroıniil' 
ter - 20.30 Londra - Rejional. 

SOLO KONSERLERİ: 15 Frankfurt~ 
ıs.ıs Hamburg - 15.30 Laypsig, Viyan• 
16 Paris - P.T.T. - 17 Droitviç - 17"J 
Milano - ı8 Alman istasyonları - 18_11 
Breslav, Miınih - ı9 Pari& - 19.lS Otr 
- 20. lS Droitviç - 21.30 Frankfurt ~ 
21.40 Münib - 22.3S Breslav. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Frankfurt 

12.45 Prag - ı8.20 Prag - 21.35 BudaP4 
te. 
HAFİF MÜZİK: S Königsberg - 6.J 

Hamburg - 6. 30 Koln, Ştutgart - 7 .. 
Kôln, Sarbrüken - 8.30 K öln - ıo . .ııı 
Hamburg, Viyana - 12 Hamburg, Müııif! 
Strazburg, Ştutgart - 14 Laypsig - ı.+. 
Frankfurt, Köln, Viyana - 14.15 BerllJ 
Hamburg - lS.30 Bertin - 16 Alman il' 
tasyonları - 18 Berlin - 18.15 Könıs' 
berg - 18.20 Frankfurt - ı8.25 Alman ~ 
tasyonları - 19 Berlin, Hamburg - r 
Brün - 20.10 Breslav, Viyana, Sarbriılı~ 
- 20.4S Tuluz - 21.15 Ştutgart - 21.r u._ ... _ o., :2A.--.>-'S.Jr-- - 9 ..- .-_ 

22.35 Königsberg. 

HALK MÜZİôt: 11.30 Ştutgart - t!.1 
Ştutgart - 17.40 Prag - 18.20 LaypsiJ"' 
19 Köln. 

DANS MÜZİÔİ: 13.15 Breslav - ıs.~ 
Alman istasyonları - 19 Laypsig - 20·" 
Köln. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

..-- Yeni basılı§ -

Muhayyel bir adaya tesadüfün sevk
ettiği adamların orada geçirdikleri 
baştan başa meraklı, hayvanat ve ne· 
batata ait birçok enteresan mal{ımat
la dolu, maceralar bu edebi kitabı, o
kuyanların ellerinden bırakamıya~ak
ları meraklı bir macera hikayesi ha
line getirmektedir. 

Resim ve heykel müzesi, Ar: Birle
şik Resim ve Heykel sergisi, Ar: Sa
nat okulları sergisi, M. R. Kösemihal: 

.. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
birini görecek olan spor enstitüsü de 
doktorlarımızın üstün bir selahiyetle 
çalışacakları yer olmalıdır. 

Çıkh . 
: Yazan: Alexia Tolatoi No: 154 : - -Ft·n hilgiısinin faydaları. 

Talebelerin ekseriya can sıkısıyle 
bahsettikleri fen bilgisi hakikaten o 
kadar can sıkıcı bir mevzu mudur? 
Tabiat, dünyamızı, çözülmesi biraz 

Bir konser ve bir ümit. 
Bu nüshada birçok kıymetli sanat 

resimleri ve bilhassa Birleşik Resim 
ve Heykel Sergisinden güzel intiba-

1

: 
lar vardır. Tavsiye ederiz. : --~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~: 

1111111111111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 
Bütün ümidler, uzun ve zahmetli penbah, mağlüp ettiğim Şlipenbah'm § 

gayretlerin neticesi merdivenlerle a- büyük karde~idir, dedi. : 
ccle acele hareket eden, kayaların çı- İsveçliler çabucak gediği ele geçi- : 
kıntılarına sığınıp nefes alan, kaya- rip oradan sıkı bir ateş açtılar. Mer- : 
lar arkasında İsveç mermilerinden divenlerden y yarlanırcasına inerek, 
korunan bu küçük hayaletlerin israrı- yalınkılıç, ruslarm üzerine atılıyor
na baglı görünüy<>rdu. Onların imda- )ardı. Uzun boylu zırhlı ihtiyar gedi
dına koşmak imkansızdı. Bataryalar ğin ortasında duruyor, ayaklarını ye- :: 
hareketsizliğe mahkumdu. Onlara re vuruyor, bir horosun kanatlarını : 
yardım için ne boş sandal, ne merdi- çırptığ gibi kollarım sallıyordu. Boris : 
ven ve ne de el kumbarası vardı. Petroviç: "Bir İsveçli hiddı::tlendiği 

Boris Petroviç, bir kadın gibi içini zaman ölüme meydan okuyor, demek- : 
çekerek: tir" dedi. Henüz hayatta olan rus gö- : 

- Gidip çadırında dinlensen. biraz nüllüleri suya doğru geri çekiliyor
bir şey yesen daha iyi edersin. Boş lardı. Yüzüne bir bez parçası sarmış : 
yere üzülüyorsun, diyordu. bir adam sandalların yanında, bunla- -

Petro, dürbünü elinden bırakmıya- ra binmek istiyen askerleri itiyor, sıç- : 
d 

0 
rıyor, onlara vuruyordu. Sandallardan : 

rak sabırsızca yüzünü buruştur u. - birini bütün kuvetiyle baş tarafından : 
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§ yakıldı. Koca kazanlar kaynıyor, şişe uzun uzun ve Jaşkın şakın baktı~ 
: geçirilmiş bütün koyunlar kızarıyor- sonra serhoş sesi ile bağırdı: . 
: du. Yarsubaylar, ikiye bölünmüş bil- -: Aferin çocuklar, iyi çalıştın;:;., 
: yük fıçılardan votka alıyor, herkese Bır çok er, h~mur.?anara~ •• ?ate ,J 
: .. .. 1.. ·· · t d' - · k d ,. · l nı kaldırdılar : Bu muharıp d- ~ gon unun ıs e ıgı a ar verıyor ar- . .. _ _ de"'°" = dı. On üç saatlik savaşın henüz tesiri dıye boyle bagırıyor. lçmege ; 
: altında bulunan gönüllüler he etse daha iyi ederdi." Petro da· -"' 
- ' men d"km k ·· kt S ll satıv 
: hepsi kanlı bezlerle yaralarını sarmış, . ~ . e.. u.~ere çı 1

• a ana • c;Jll' 
: ateş etrafında toplanmış, çam dalları- 1~1?.1 ~ordu. ?:dug~~n ateşlerı :~ = na, kütüklerine oturmuş yapmış ol- rı onunde ~ı~ıp gelıyord~ . . Ş f•.; 
_ dukları işleri, nasıl yaralandıklarını, ona .. bu tesırı yapt~ğı na~ırdı,. ord"° 
: arkadaşlarının nasıl öldüklerini anla- bugun serhoş oldugunu hıssedıy .1 

M "k f ·1 K" · k p ' un r tıyorlardı. Harbe iştirak etmemiş o- enşı o ı e onıgse etro n 
: lan askerler bunların arka trafların- nına gel~iler. . . n tJ' 
- da durmuş, ağızları açık, dinliyorlar- - Meı.n H_erz, ~şı uzatıyorsu . 
: dı. Dinlerken de başlarını çevırıp muD?: g.etıreyı~ ~.1 ~. 

1 1,, ~ - nehrin kenarındaki yanık kara belir- Konıgsek guldu: Ach. ach p'ı' 
_ siz kulelere bakıyorlardı.' Orad~, met- tanın~n .eteklerini kaldırarak bir sı 
: rük kulenin üzerinde yığın halinde mak ıs~.ıy?rdu. Petro sordu: 
:;: cesetler duruyordu. Beş yüz kadar - Konıgsok ! 
- gönüllü muharebede ölmüştü· bin ka- - Emret ma1este... . . .,a'f" 
: dar yaralı arabalarda, çadırla~da inli- - Masada kendini ne diye 0 

rada, sur üzerinde, uzun boylu, beyaz itip, bomboş, suya doğru sürdü. Bir : 
sakallı, zırhlı, eski usule göre miğfer- diğerine de aynı şeyi yaptı. (Boris : 
li bir ihtiyar göründü. Aşağıda kay- Petroviç: "Mişka Goliçin, dedi. O da : 
naşan rusları göstererek ağzını bir hiddetli.") Sandalların yanında bile -
karış açıyordu: Belli ki bağıra bağıra göğüs göğüse döğüşülüyordu. çirildi. Gene surun tepesinden taşlar, j surun mazgalları arasında görönüyor-
emirler veriyordu. İsveçliler bağıra- direkler uçuştu, bir top mermilerini du. 

yordu. Erler, içlerini çekerek tekrar- dun? .. .. . e 
lıyorlardı: "Bu ceviz sert cevizdi." - Övunrnuyordum, ma1est : Ş" 

' - Yalan söylüyorsun. lşittırtl .. tı'" 
Gönüllülerle dolu on iki büyük san- k R ı k d' l · rak etrafını aldılar : Aralarında mü- ustu. us ar te rar mer ıven erme Dürbünle bile etraf iyi görünmü-

nakaşa etmekte olmalı idiler. İhtiyar dal, küreklerini kıracak gibi hızla ka- çıktılar .. Yılmaz Aleksaş.k~ bir .. ~~t~e yordu. Güneş, ateş kızılı, kocaman 
bunlardan birini itti, diğerine taban- leye doğru ilerliyordu. Bu son ihti- almak, şeref kazanmak ıçın doguşu· bir hale içinde kalenin ardında batı-
casx ile vurdu. ~yalıklar üzerinden yat, Menşikof'un müfrezesi idi. Kaf- yordu. Gediğe kadar girerek ihtiyar yordu. ~ 
ağır ağır gediğe ıloeru indi. Gedikte tansız, pembe gömlekli, bir elinde kı- Şlipenbah'm üzerine atıldı, ateş ede
ruslarla isveçliler kudurmuşcasına lıcı ve ötekinde tabancası, Aleksaşka cekmiş gibi yaparak onunla düelloya 
döğüşen bir kutle teşkil ettiler. İn- başı açık, ilk olarak kıyıya atladı. başladı. İhtiyarı yukarı doğru sürük
san vücutları boşluğa boş çuvallar gi- (Petro mırıldandı: "Farfara, farfa- liyerek elinden zorla kurtardılar. 
b. , var~nıyordu Petro uzun uzun ta!") Gelen takviye kıtasını gören is-

1 ) u ·· (Petro çizmesiyle yere vurarak: "Ha-
inledi. veçliler surlara doğru koştular. Fakat 

Boris Petroviç: 
- Zannedersem bey.az bayrak çeki

yorlar, dedi. Hakikaten tam zamanı 
idi: Hemen on üç saatten beri döğü

şüyoruz. 

• • • • • • • • • • • • • remetef'e ne anlatıyordun? "Sı.ı -ııf 
Çayın arka tarafında, bir tepecik nim için iman selametinden dalıa 

üzerine kurulmuş olan çarın aydın- metlidir .. " O şey nedir? . et'I 
lık çadırından bağrışmalar, kor ses- - Şeremetef Livonyole bı~ 0,cııaı 
leri geliyordu. Sıhata içişlere artık kızdan dolayı kendini methed1>'rıı 'Jf.. 
tabanca sesleri refakat etmiyordu: Bana gelince; hiç hatırlanııyor~ı.ı ge
Gündüz kafi derecede silah atılmıştı. Königsek, bir anda serhoşıı.ıgl< dit' 
Zaman zaman, serhoş subaylar, tabii çerek, sustu. Petro, gülümsiyere 

11 
bit 

ihtiyaçlarını tatmin için sallana salla- terini göstere göstere, yuk~rıdakl t" 
na çadırdan çıkıyorlardı. Bunlardan balıkçıl gibi, onun korku içınde 
biri - bir albay - çayın kıyısına züne bakıyordu. ı) 

Gece, Neva boyunca büyük ateşler yaklaşıP. öteki kıyıda yanan ateşlere (Sonu ..,, 
Bor is Petroviç: ancak bir kısmı divarlara tırmanmağa kiki bir şeytan" diye bağırdı.) Alek-
- Bu ihtiyar, kumandan Erik Şii- muvaffak oldu, diğerleri kılıçtan ge- saşka'nın ,eembe gömleği ta yukarıda, 

• • • ti • . . . . - . 
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HAYAT ve SIHAT j 
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Temmuz içinde rüzgôr 
Bu mevsimde, ardı arkası kesilmi- dere<:eye iner. Ondan dolayı rüzgar 

yen rüzgarlar bizi, §Üphesiz, sinir- yazın sıcaklığı azaltır, kıfın soğuğu 

İngiliz - İtalyan anlaşması 
temeli üstünde sallanıyor mu? 

lendiriyor ama, temmuz içinde rüz- al"lırır. 'temmuzda Londra'daki ka-
gar, biraz da, tabiidir. Buna sebep Doğrusunu isterseniz, bu da an- bine toplantısından sonra, 
her yıl Sibirya'daki kıt fırtınalarının cak Amerikalıları teselli içindir. Londra • Roma - Burgos anlaşma 
bu mevsimde bitmesidir. Bilirsiniz Çünkü rüzgar her vakit mutlaka projesi uzun zaman için geriye kal
ki - yahut, bilmiyorsanız, öğreni- serin esmez. Bazı yerlerde sıcak, mış görünüyor. Devamlı bir suite
niz ki - Sibirya'da kıfın hava, kutup- pek sıcak eser. O zaman ortalığı ka- fehhüm, üç şehir arasında arayı 
lardan bile daha soğuk olur. Bun- sar kavurur. Hele zavallı küçük ço- bozmaktadır. 16 nisanda, ingiliz 
dan dolayı ikincikinunda oradan cuklar öyle sıcak rüzgarlara hiç da- başvekili, faşistlerle bir mukavele 
tiddetli bir soğuk dalgası _çıkarak yanamazlar. akdine muvaffak olabilınişti, çün
bütün Asya'yı soğutur ve kurutur. Bereket versin ki bizim memleke. kil ispanyol nasyonalistlerinin ya-

1 La Tribün de Nasyon'dan 1 

Yaz gelince Sibirya llavası biraz timizde öyle methur kötü rüzgarlar kın bir zamanda zaferi beklcniyor
ısınmak zahmetine girdiğinden o yoktur. Bizim en tiddetli lodos rüz- du. Bu zafer pazarlıkta esas tutul
ıneıhur kıt fırtınası geçer, fakat bu garlarnnızın biJe çocukları telef et- muştu: İngiltere bunu bir emriva
sefer Asya'nın 0 fırtınadan kurtu- tiği i§itilmemittir. ki addediyor ve önünde eğiliyordu. 
lan kısımları, gün dönümünden son- Onun için, bizde rüzgar ne kadar Roma ve Burgos, bu zaferi tacil i
ra yer yüzüne doğrudan doğruya ıiddetli olsa teairi sinirlerimizi a- çin İngiltcre'nin de elinden geleni 
gelen güne§ ı§ıklarından §iddetle yaklandırmaktan, kavgaları çoğalt· yapmasını istiyorlardı. Fakat, bu
kızar. Bundan dolayı gene rüzgar maktan ibaret kalır. nu pasif bir şekilde kabule amade 
çıkar ve bize kadar gelerek hepimi- Bazı kimseler rüzgar esmesinden olan B. Çemberlayn, zaferi meyda-
zi sinirlendirir. daha çok ve daha çabuk sinirlenir- na getirmek için müsbet hareket-

Onun için temmuz içinde rüzgar ler. Öylelerine amanofob denilir. Siz lere geçmeyi münasip görmemek· 
eamesi tabii sayılır. Ancak bu yıl, de öyleyseniz üzülmeyiniz: Ameno. tedir. Bu itibarla, İspanya mesele
&eçen senelerden fwa ıürd~ğü _de fob olup rüzgarlı havada kavga çı- si hal olununcıya kadar askıda bı
§Üphesizdir. Bu yıl temmuz ruzgar. karmak vurdum dQYJ1Ulz olup hiç rakılmış olan ingiliz - italyan mu-
larının daha şiddetli ve daha uzun bir §CYe aldırmamaktan iyidir. ahedesi temeli üzerinde sallanmak-
olmasının sebebini hava mütehassıs· G. A. ta ve yıkılmak tehlikesi göstcrmek-
ları henüz bildinnedilerse de bu da tedir. B. Çemberlayn'in şahsi talii 
gene güneıin meşhur lekelerinden G J hJ de bir dereceye kadar bu metne 
ileri gelse gerektir. Geçen yı~danbe- e en seyya ar bağlı bulunmaktadır. Bunu müza-

ri dünyanın bir güneı leke~ı ka~§~ İstanbul, 18 (Telefonla) _ İki A- kere için B. Eden'le bozuşmuş ve 
aında bulundugwunu ıüphesız bılı- 1 • avam kamarasında "iddetli hücum-

h 1 ğustosta Markopu o vapunyle 450, T 

Y
oraunuz. Bunu hava müte assıs a- lara maruz kalmı.,tı. Şüphesiz ki 

1 
d Roma vapuriyle 700, 3 Ağustos'ta T 

..n.1e birlikte gök mütehauıs arı a · İ teşebbüsun~c gene sebat edecektir. 
--J d k Viktorya vapurıyle 600 talyan seya- 'f 
haber vennişlerdi. Bu işler e. P~. .Fakat bunun muvaffakiyeti şim-

1 d su. hı İstanbul'a gelecektir. mütehassıs olanlar spanya a di her zamandan daha ziyade şüp-
rüp giden muharebeyi bile güneı~n helidir. 
lekesine atfetmitlerdi. Muharebenın Macaristan' da 33 ••• 
devamını güne§in lekesine bağ~a- b . f • Roma ve Burgos'da kumanda e-
ma.k güç olsa bile, bu temmuz ruz- kiıiye ir ıt aıye denler ingiliz başvekilini hangi kom 

garmı ona bağlamak pek kolaydır: neferi dü•üyor binezona sürüklemek istiyorlardı? 
Güneş lekeli olunca yer yüzünü da.. Y Kiıçük Almeriya limanında ona, 
ha ziyade kızdırır, Sibirya'nm so- Macaristan'ın s milyondan biraz cumhuriyetçi 1spanya'yı besliyen 
ğuğundan kurtulan Asya toprakla- fazlaca nüfusu olduğu halde bugün gemilerin masuniyetini bahşetmi-
n da bu yıl güneıin lekesind~n da- faaliyet halinde l00.000 itfaiyesi var- ye hazırdılar, şu şartla ki diğer ka-
ha ziyade kızdıkları için bu yı tem- • rasularında hava ablokası tatbik e-
muz rüzgarları hem daha sert olu- dır. Bu mikdar yakında 240.000 e çı-

.. ·· kacaktır. Bu suretle 33 insapa bir it- dilebilecekti. Belki harp meyda-
yor, hem de uzun auruyor .. 

Bu nazariyenin mutlaka doğru faiye neferi düşecektir. nından bir mikdar italyan muhari-
olduğunu, tabii iddia etmiyorum. Bu havadisi veren Macaristan u- bini geri çckmiye de razı olacaklar· 
Zaten hava iılerinde, ıimdilik, na- mumi itfaiye müfettişi demiştir ki: dı. Bu çekilişe rağmen, nasyonalist 
zariyelerin hiç biri kesin değildir. - Harp olursa hava müdafaası it- cephe, üstün gelmekte gecikmiye-
Yalnız bu nazariyenin bir iyiliği var· faiyeye tevdi edilecektir. Bundan cekti. Çünkü denizyolları ve Por-
dır ki, rüzgardan ayaklanan sinir- böyle itfaiye tarp askeri te§kilatta 0 _ tekiz hududundan techiz ve iaşesi-

farzedilse bile ,en kötü ihtimalle 
bile, ancak geçici buhranlar şeklin
de tezahür edebilir. Halbuki, umu
mi bir harp, çok daha korkunç bir 
tehlike, ingiliz ve fransız impara
torluklarının dağılması tehlikesini 
doğururdu. Dovning Strit'de mese
lenin bu kadar sarih bir şekilde va
zedildiğini iddia edecek değiliz. 
Bununla beraber bu muhakemeye 
muvazi müphem endişeler mevcud
dur. Ve burada bilhassa göz önlinde 
tutulacak bir nokta vardır: İngiliz 
dış bakanlığı hadiseleri • ansız dış 
bakanlığının aynı nazarla takip e
der. 

B. Nevil Çemberlayn ve onun 
mahrem müşaviri, Horas Vilson, 
general Franko'nun Barselona 
cumhuriyetinin işini bitırdiği gün, 
onu almanlara ve İtalyanlara bağlı
yan rabıtaların gevşemekte gecik
miyeceği ümidiyle yaşamaktadır
dırlar. Ve bilhassa farfaracılıkları 
ve askeri değersizlikleriyle ispan
yol muhariblerini kendi aleyhleri
ne ayaklandırmıga benziyen ital
yanlar. Fakat tarafgirlikle itham e
dilemiyecek bir çok müşahidler bu 
görüş tarzına itiraz etmektedirler. 
İspanyol hükümetinin yeniden in
şası ezici bir iş olacaktır. İspanyol 
milleti, umumiyetle, totaliter kalı
ba kolaylıkla atılmasına müsaade 
etmiyeecktir. Karşılarında harbe
decek muntazam kıtalar bulmadık
ları zamanlarda da general Fran
ko ile bakanları yabancı yardımına, 
ve yalnız diktatörlerin temin ede
bilecekleri neviden bir yardıma 

muhtaç olacaktır. Almanya ve 1tal
ya'nın paralarını ve adamlarının 
kanlarını verdikten sonra, işin i
çinden çekilecekleri ve işgal ettik
leri ekonomik ve stratejik pozisyon
ları terkedecekleri nasıl kabul edi
lebilir? 

]eri yatı~tırmağa hizmet eder: ln- lacaktır. ni temin edebilecekti, halbuki, düş-
--- L.--1:.:_: .:-:-• .. -~: .... - bU. hidi. man taraf Pireneler kapalı olduğu, ihayet, son günler isbat et-
senin sebebini anlayınca haylıca sa- Seyahat pmpİyonU gerek kara gerekse deniz yolundan miştir ki, B.1.'luso1ini, 16 ni-
kinler, onun için, bu nazariyeyi ka- hiç bir harp malzemesi idhal ede- san ingiliz - İtalyan anlaşmasının 
bul edersiniz siz de, benim gibi, ıu Paria'te miyecekti. Üstelik, İngiltere, 16 ni- meriyete girmesini çok istemesine 
güne§ lekesinin bayırlisiyle seçip san muahedesinin tatbikine baflı- rağmen buna bir fransız - İtalyan 
gitmesini temenni ederek biraz sü- Ben Frank adında amerikalı bir yarak, Habe,istan fethini hukakan anlafIDası illvesinden hoflanmıya-
kun buluraunuz. Kabul etmezaeniz ıekordmen vardır. Bu adam seyabat tanımıyacaktı. caktır. Halbuki, bize karşı kati bir 
rüzgar estikçe çarpmıp durursu- şampiyonudur. Kendisine Amerika'- Bu işin neden tehlikeye düştü- teahhüde girmemekle beraber, B. 
nuz.. nın Marko Polo'au derler. ğünü tetkik etmeliyiz. Çemberlayn, Roma ile anlaşmayı 

Amer.ikalılar her ıeyi istatistik- Dünyada hiç bir memleket yoktur ••• hususi bir uzlaşma şeklinde değil, 
)erle tahkik etmeği sevdiklerinden, kı bu seyyah 10, 12 kere uğramamı~ Londra kabinesi, nasyonalistle • umumi bir hal şeklinin ilk adımı 

olsun. 45 senedenberi memleket mem- · l h. d 1 k · diye "sted"ğ" · ·· d b · k rüzgar estiği günlerde de sinirleri. rın e ın e o an anaatlerıne rağ- ı ı mı uç ay an en te -
ni yatıttmnak için bir kaç büyük lcket bütün dünyayı dolaşır, hayatı- men garbi Akdeniz'e hakim olan rarlamıştır. Biz ona itimat ettik ve 
tehircle istatistik tutmuılar: Rüzgar nın tam 5 &enesi vapurlarda geçmiş- ve yük gemilerini batıran tayyare- tecrübesine yardım ettik. Bir kaç 

wal tir. Paris'e sık sık ugrar ve kendisini lerin İtalya ve Almanya'nın emrin- hafta müddetle, ltalya'nın Fransa'-
kıtm eserse ölüm çog ıyor, yazın e- otel hademelerinden, taksi 11oförle- k ~. b" k k aerae akaine azalıyor. Bu da tem- T de olduklarını ve bugünkü siyasi ya arfı meşru ır ızgınh sebebi 

• d _,_
1 

rinden tanımıyan azdır. Bu adam se- nizamı tahrip etmek i.ıı·yle uğrat· olduğunu (Pirene'lerin silah ve 
muz içinde rüzgar an ayaa anan :s sinirleri yatıttınnak için iyi bir va- yahatlerinde dünyanın pek çok şöh- tıklarım bilmemezlikten geleme- cephane nakliyatına yenickn açıl-

retlı.lerı·yıe kar11ıla•mı11tır. Dünk d'İ- d" G ı F k • f · k ması) ve bu sebep bertaraf d·ı· sıta .. Hele Amerika'nm bazı §ehir- ,. r T ı. cnera ran onun za erı, e - e ı ın-
lerinde yazın yüzlerce adam güne§ york'a Avusturalya ormanlarında seriya Londra ve diğer taraflarda, ce, 11 mayıs tarihli fransız muhtı-
çarpma.sından telef olduğu için, Gal prensine Mozamik'te tesadüf et· sosyal nizamın ihtilal• zaferi şek- rasına cevap vermekte gecikmiye-

. ı b"" ük b. miştir. linde tefsir edı"tı·r ve bu 1°tı"barla ceğine samimi surette inandı. Fa-
rüzgiarın ölümiı aza tmaaı uy ır tesellidir. Ben Frank Paris'te hep Monpar • muhafazakSrlarla daha bir ç.okla- kat Londra anlaşmaları tarafından 
Rüzgarın kıtın neden fena, yazın nas'da küçük kahvelerin terasların- rının hoşuna gider. Fakat bu avan- menedilen hiç bir materiyel artık 

neden iyi olduğunun sebbini tahmin da oturur, piposunu içer. Ben Frank tajlar iki diktatörlüğün üstünlü- fransız • İspanyol hududundan geç-
edeniniz: Rüzgar esince hava soğur. Paris için demiştir ~i: ğünü temin ederse, muhakkak ki, mi yor, bununla beraber italyan hü-
Meaela yirmi derecede ancak bir ha. "Benim için Paris dünyanın en çok pahalıya mal olacaktı. Hem, kümeti Franaa'ya karşı husumeti-
vada saniyede üç metre hızla esen tehlikeli yeridir. Çünkü Paris'e gel- Fransa ve İngiltere gibi ihtiyar ni devam ettirmektedir. Bundan 
bir rüzgar çıkınca sıcaklık on dört dikten sonra gitmek istemiyorum:' milletlerde, sosyal tehlike, arttığı İtalya hükümetinin 16 nisan anlaş-
~~--....... ~~~~~~~~~~~~ ....... ~~~ 

Yüz sene uyuyan adam 
Ya.zan: Hanri Berne 

Tefrika: 12================~ 
Kırk sekiz saat sonra, doktorlar, 

müdirenin riyaseti altında vaziyeti 
müzakere için yeniden toplandılar. 
Ekserisi Trundl'in talimatının aynen 
tatbiki taraftarıydılar: Bütün mesu
liyetin ona ait olduğunu söylüyorlar
dı. Fakat Anni Tompson aynı fikre 
iştirak etmedi. 

- Trundl, dedi, bugün vukua gele
cek şeyler hususunda, ancak tahmin
lerde bulunabilmiştir. Onun ilmi an
cak zamanın ilmiydi, ve bugün basit 
bir talebe bile insan vücudu hakkın
da ondan fazla malUmat sahibidir. 
Gayemize vasıl olmak için bütün bi~
gimizi kullanmalıyız. Bir otomobıl 
hareketsiz kalınca, onu işletmek için, 
bir defa hareket ettikten sonra icap 
edecek olandan fazla bir gayrete ih
tiyaç vardır. Burada da hal aynıdır. 
Bu vücudlara, onları harekete getire
cek bir sarsıntı temin etmedikçe, hiç 
bir neticeye varamayız. 

Amerika hastaneleri umumi müfet
tiıi: 

- Fakat diye itiraz etti, onları öl
dUrmek tehlikesine maruzuz. 

Müdire, 
- Aksini iddia etmiyorum, dedi. 

Onun içindir ki bu sarsıntı fazla şid
detli olmamalıdır; fakat her halde 
lüzumludur. 
Münakaşa uzadı ve Anni Tompson 

nihayet doktorları kendi fikrine işti
rak ettirdi. 
Gıda enzeksiyonu iki misline çıka-

rıldı, ve buna, kalbi zayıflamış hasta
lar üzerinde kanın deveranını artır
mak hususundaki hassası tecrübe e
dilmi§ olan bir başka ilacın enzeksi
yonu da iJave edildi. 

Alimler endiıeyle beklediler. Hiç 
biri salondan ayrılmak istemiyordu, 
ve gözleri iki hareketsiz vücuttan ü
zerinde iğnelerin aynı yavatlıkla kı
mıldadığı iki kadrana gidiyordu. Fa
kat aynı günün akşamı, Anni Tomp
son sevinçle haykırdı: 

- Bakın, bakın! 
Kalbin vuruşlarını kaydeden ilet, 

ezeli dogru hattı yerine, meyli sarih 
bir şekilde artan bir münhani resmet
miye başlamıştı. İğnelerin işaret et
tiği kalb vuruıları dakikada üçe çık. 
ı •ştı. Bir saat sonra, beşe, ve akıa
mın saat onunda, ona çıkmıttı. 

Müdire: 
- Şimdi muvaffak olmak ihtimali 

çok fazladır, dedi, yalnız acele etme
meliyiz. 

Bu inki,afın haberi her tarafa ya
yıldı. Hatta elde edilen neticeler o 
kadar mübalaga edildi ki, uzak mem
leketlerde, uyuyan adamların cam 
mahpeslerinden çıkmış oldukları A>ile 
haber verildi. Hakikatte, onlar henüz 
bu raddeye gelmiş olmaktan uzaktılar. 
Fakat kendilerini üç gündenberi de
vamlı bir dikkatle tetkik edenler 
renklerinin hafifçe değitmit olduğu
nu müşahade etmiştiler. Artık, ziya
retçilerin üzerinde çok fena tet1ir ya -
pan o e&ki ağaç manzarasını göstermi
yorlardı, içinde bir parça pembeliık de 
tahmin edildiği daha aıcak bir renk 
derilerinde görünmiye başlamıştı. 

Anni Tompson: 
- Artık mahfazayı kaldırabiliriz, 

dedi. 
Kapak kaldırrlınca, ilk önce kendi. 

si, korka korka Röne La Tayad'ın 
yanağına parmağiyle dokundu. Deri 
hali sertti, fakat artık biru elaatiki
lik belirmiye başlamııtı. 

Umumi müfettiş: 
- Diriliyorlar, dedi, bayan müdire, 

bu iki adam, hayatlarını size borçlu 
olacaklardır. 

Takip eden gün, bir tehlike atlatıl
dı. Birdenbire Röne'nin nabzı yavaş
ladı ve dakikada 20 yerine ıo a düş
tü. Derhal yapılan bir enzeksiyon bu 
hali geçirdi, ve terekki devam etti. U
yuyan iki adamların manzarası, hay
ret verici bir ıüratlc deiitiyor, cild· 

leri pempeleşiyor ve yumuşakla§ıyor, 
etler yerine geliyordu. 2 mayıs günü, 
tabii bir uyku ile uyuyan normal in
san halini almışlardı. Ve hadisesiz 
bir geceden sonra, 3 mayıs sabahı 
başlayınca, - umulmadık bir hal zu
hur etmediği takdirde - dirilecekle
rine artık muhakkak nazar.iyle bakı
lıyordu. 

Sekizinci fasıl 
Selesten rahat bir gece uykusu ge

çirmiş bir adam gibi hır kaç saniye 
gözlerini uğuşturdu. Henüz biraz 

müphem olan bakışı, beyaz önlüğiyle 
bir hemşireyi andıran Anni Tomp
aon'a takıldı. 

Fransızca: 

- Bonjur, madam, dedi. Demek 
ki çok hastaydım. 

Tam o esnada, Röne La Tayad hız
lı bir nefes aldı. Selesten hemen ba

şını çevirdi ve çenesini yerinden oy
natacak gibi esniyen genç efendisini 
gördü. 

- Hal Anladım! Diye haykırdı. 

Cek Trundl'in uykuıu, guya yüz sene 
devam edecek olan gu milbarek uyku. 

Ama da palavra değil mi? 

Röne zihnini toplamakta, sadık hiz
metçisinden daha yavaı davrandı. Se
lesten devam eden bu uyuşukluktan 
endifeye dU9tU. 

masını iki büyük garp devletini bi
ribirinden ayırmak ve pancerma
nizm'in lehine olarak şarki Avru
pa'yı garbi Avrupa'dan ayıracak 

bir dörtler paktına yol açmak iste
diği neticesini çıkarmamak müm
kün degildir. 

G eriye Londra komitesince, 5 
temmuzda, resmen kabul e

dilen, gönüllülerin geri çekilmesi 
hakkındaki plan kalır. Bir senelik 
müşkil münaka,alardan sonra, bu 
plan kati şekilde tesbit edilmi§ ve 
şimdi Barsclona ile Burgos'a bildi
rilmiştir. Bu plan, ispanyol proble
mini enternasyonal akisleri bakı
mından halle kafi degil midir? Bu
na inanmak acelecilik olur. Güçlük
lerle dolu yeni bir faaliyet yolu a
çılmıştır ve bu iş aylarca sürecek
tir. lki enternasyonal komisyon 
tarafından "'gonullu .. lerin sayılma
sı en şiddetli itirazlara meydan ve
rebilir. Mesela Burgos otoriteleri 
Londra mümessilleri tarafından 
her iki taraf için tesbit edilecek 
rakamlara itiraz hakkını muhafaza 
ettiğini bildirmiştir. lngiliz proJe
si, lokomotife takılan vagonlar gi
bi, Çemberlayn - Musolini - Fran
ko anjaşmasına takılmış olsaydı ta
hakkuk edebilirdi. Lokomotif mev
cut olmadığı için kervan yolda pi
neklemek tehlikesine maruzdur. 
Bununla beraber İngiltere ve Fran
sa, verilmiş sözün tutulması için 
gene isrardan geri durmamalıdır

lar. 
6 tçmmuzda, avam kamarasında 

B. Çemberlayn bu kadarla iktifa 
etmiştir. Bu İ§teki fransız - ingiliz 
görüş birliği müşkil bir tecrübeye 
girmiştir Bu iştirak ebedi olamaz. 
İki devlet fransız ordusunun se
f erberligi ile ingiliz donanmasının 
hareketlerini akamete uğratan va
ziyetin devamına tahammül ede
mezler. Onun içindir ki fransız hü
kümeti, ilk sayımlardan i~ibarcn 
kırk günlük bir müddet zarfında 

yabancı muhariblerin çekilmesine 

ciddi surette batlanmadığı takdir
de, Pirene hududunu açacağını bil
dirmiştir. 

Orta Avrupa'da bir enternasyo
nal buhran çıktığı takdirde, İspan
ya sahasında alman - italyan müda
halesinin sulbü müdafaa eden 

memleketlere cebretmiş oldukları 

askeri ve hatta siyasi kuvetler aza

lışının derecesini ölçebiliriz. 

Aksu üzerinde 
kurulacak köprü 

Maraş, 18 a.a. - Aksu üzerinde 
kurulacak olan 120 metre uzunlugun
daki betonarme köprünün temel ka
zıkları dün merasimle çakılmıftır. İl
bay Osman Şahinbaş, ilk defa şahmer
danı işleterek kazığa ilk darbeyi indir
miştir. Merasimde çok kalabalık bir 
halk kütlesi de hazır bulunmakta idi. 

- Kendinizi nasıl hissediyorsunuz 
mösyö? 

- Çok iyi, aziz Selesten'im. O ka
dar iyi uyuyordum ki uyanmakta bi
raz güçlük çektim. Ya sen, nasılsın? 

- Müthiş surette açım, 
- Ben de, diye itiraf etti Röne. Fa-

kat neredeyiz? 
- Burası biraz hastaneye benziyor. 
Bu muhavere esnasında, Röne'nin 

arkasında bulunan Anni Tompson kı

mıldamamıştı ve yardımcıları çekil
mişlerdi. Röne'nin doğrulmasına yar

dım etti, Çünkü genç adam kendini 
çok takatsiz hissediyordu. 

İngilizce: 

- Yorulmayınız, mösyö, dedi. 

Röne bu dili biliyordu. Müdireye 
paktı, sonra sordu: 

- Neredeyim? 
Anni Tompson: 

- Nevyork'un Rokfeller müzesin
de, diye cevap verdi. 

Röne bir hayret nidası salıverdi, ve 
ingilizce bilmiyen Selesten, hemen 
sordu: 

- Şu kaval seıli de ne söylüyor? 
- Bizim Nevyork'ta olduğumuzu 

söylüyor. 

Bu sefer hayret etmek sırası Se
lesten'e gelmişti. 

- Bu da Trundl'in bir oyunu ola

cak, dedi. Muhakkak bizi evine nak-

-5-

Karadeniz' de 
Amcrjka yerlilerininki gibi kızıl 

derili, ve kııılc: yaşına rağmen, bir 
delikanlı kadar mevzun vücutlu 
doktor, bir su ve bir güne§ banyosu 
arasında, sigarasının dumanlarmı 
savurarak anlatıyordu: "18 günden 
beri devam ediyorum. Görüyorsu
nuz ki karnım göğ&ümden geride
dir. Banyolara baıladığnn zaman 
bedenimin bu iki nahiyesi aksi vazi
yette idi.,, 

- Deniz banyosu ile tatlı su ban. 
yosu arasındaki far<k? 

- iyot ve magneziyom farkı... Fa
kat hel"kes deniz kıyılarına gide
mez. Mevcuttan istifade etmeli. 
Güneş o gÜnef, suyun içindeki hare
ket beden için aynı faydaları temin 
eden harekettir. 

- Şu halde? 
- Şu halde, Karadeniz'e geliniz; 

çocuklarınızı, karınızı getir.iniz. Yü · 
zunuz. Günet banyosu yapınız. 

Gençleıiniz. 
Yanık omuzları ve içeri çekilen 

karnı ile karşımda durup böyle ko. 
nu§an hekim, ijiyenin bizzat kendi
si telakki edilebilirdi. 

Karadeniz'in bizim, Ankara'da. 
Orman çiftliğindeki Karadeniz ha
vuzunun - etrafına baktım. Ka
dınlı ve erkekli belki bin ve belki 
binden de fazla seyirci, havuza girip 
çıkan, tramplenlerden balıklama 
veya fırıl frrıl dönüp türlü münhani
ler resmederek atlıyan - hepsi er. 
kek - altmıf, yetmiı genci seyredi
yorlardı. 

Havuzu tahdit eden tel kafe6leri. 
hayalimde, oradan kaldırdım. Ha
vuzun bir kenarını temiz kum döten
mif bir plaj haline getirdim. Renk 
renk tem&iyelerle burayı süaledim. 
Havuzun suyunu - her gün değiş.ti· 
ği için - daha mavi, daha berrak 
tasavvur ettim. Plajda gün § ban. 
yosQ yapanların sayısını, yarı yarı • 
ya kadın ve erkek, yüzlerce kiıiye 
çıkardım. Burası bir temaıa yeri ol
madığından seyircileri asgari hadde 
indiroim •.. Sonra, bütün bu muhay -
yel manzara gözlerimin önündeki 
hakikate inkılap ediverdi. 

Ankarada neden pisin, ne için 

plaj istiyoruz? 

lc:.eriye girerken verdikleri ücre
tin mukabilini bol bol almak İstiyor. 

mU§ gibi saatlerce suda kalan, ve 
çeneleri birbirine çarpmıya başlar

ken dııarı çıkıp biraz ıaındaktaıı 

aonra tekrar suya dalan çocuklarm 
hasta olmaları ve bunlan da binlerce 

kitinin, bir sirkte imiıçesine, hayran 
hayran aeyrelmeai için mi? Evelki 
gün Karadeniz'de bir çocuk, diğer 

çoc\&klar görüp yetifmeseydilor, bo
ğuluyordu. 

Fakat Karadeniz'de, usulü dai

resinde, sudan ve güneıten istifade 

etmek de mümkündür. - N. Baydar 

Ka) makanı Vt' rncktup~ular 

arasında 

İç Bakanlık kaymakam ve mek
tupçular arasında yeniden bazı deği

şiklikler yapacaktrr. Bakanlıgın bu 
hususta hazırlamış olduğu kararna

me projesi yüksek tasdika arzedil

mek iizere Başhakanlık'a verilmiştir. 

!ettirmiştir. Kaç gündenberi uyuyo
ruz. 

Laboratuvarda bu sahnenin geçtiği 
zamanı karakterize eden hiç bir §ey 
yoktu, yalnız yatakların üstüne ko
nulmuş televizyon aynası vardı, fakat 
bu ayna da yirminci asırda konulan 
ışık reflektörlerine benziyordu. 

Röne: 
- Doktor Cek Trundl nerede? di-

ye sordu. 
Anni Tompson gülümsedi: 
- Doksan sene evel öldü. 
Bu haber iizcrine Röne yerinden 

hopladı. 

- Ninety ye:ırs? diye tekrarladı. 
Fakat öyleyse ... bugun hangi tarihte 
bulunuyoruz? 

- 3 mayıs 2027 
- Demek ki bir asır uyuduk. 
- Tamamı tamamına. 
- 1nanılmıyacak şeyi 

. - Siz, bunu kabul etmemiş miydi
nız? 

- Evet, fakat ... 
Selesten, efendisinin bıleğinden ya

kaladı: 

- Mösyö sizi bu kadar hayrete dil
şürenin ne oldugunu öğrenmek is
terdim. Bu dilden bir şey anlamıyo
rum I 

Bu sefer müdire cevap verdi: 
- Şivemin bozukluğunu mazur gö

rürseniz, fransızca da konuşabilirim. 
2027 senesinde bulunuyoruz, yani de
mek ki uykunuz yilz sene sürmüştür. 

(Sonu var) 



İspanyol iç harbi 
üç yaşına girdi! 

lspanya'da bir bombardıman sahnesi 

( .t:ta§ı 1. inci sayfada) 1 den yardım görmezlerse harp daha 

temmuz 1936 da öldürülen ve sulhçu çab~k bitebilir~i. O~un için, Fransa 
temayüller besliyen sivil muhafızlar 4 agustosta lngıltere ye İspanya işle-
k tas t ğ nl · d J d 1 Kas rine karışmamak teklifinde bulundu. 

ı ı e me erın en oze e - . . . 
'J B t" · u"k 1 1ngıltere bu teklıfı kabul etti. Z2 a-

tıuv ur. u emaye ın ın amını a · _ l 
mak için, 20 kadar sivil muhafız da gustosta talya, daha sonra da diğer 
k 1 l l "d · k" bak 1 ..ı-- devletler karışmazlık anlaşmasına gir-
ıra cı arın ı erı ve es ı an arucaııı d .

1 Kalvo Sotello'nun evine giderek onu 1 er. 
öldürdüler. Karı§mazlık komite11i 

Bu mütekabil cinayet Madrit'te ve 
memleketin diğer taraflarında büyük 
bir heyecan uyandırdı. Hükümet sağ
cı unsurları yatıştırmak için şiddetli 
tedbirler alacağını söylüyor, fakat ko
münistler de sağ partilerle sağcı ga -
zctelerin kapatılmasını istiyordu. 

Kalvo SoteJlo'nun cenaze töreni es. 
nasında Madrid'te nümayişler yapıl

dı. Eyaletlerde heyecan son haddine 
varmıştı. Nihayet 18 temmuzda Mad
rit ve diğer şehirlerde kargaşalıklar 

çıktı. 

General Franko ~a geçiyor 
Hükümct bunları bastırmak üzere 

tedbirler almıya uğraşırken, kabine -
ye karşı ayaklanma hareketi sıklet 

merkezini değiştiriverdi ve orduya da 
sirayet etti: 18 temmuzda İspanyol 
Fas'ındaki Melilla şehrinin askeri 
garnizonun.da bir isyan çıktı ve bu, 
Madrid'e de sirayet etti. Bu hareke
tin batında. o &Unlerde Kanarya adala 
rında bulunmakta iken 17 temmuz ta. 
rüıinde alelacele İspanyol Fas'ına gel
miı olan general Franko bulunuyor
du. 19 temmuzda lejyonla ispanyol 
krtaları Kadiks'e çıktılar ve Sevil'de 
bulunan askerler de onlara iltihak et
tiler. Nihayet Madrit üzerine yürü
yüş başladı. 
~neral Franko ayrıca Gırnata, Ma

laga, Valladolit ve Burgos şehirlerine 
de hikim olmuştu. Hükümetçilerin 
vaziyeti ise bilhassa Madrit'le Kata
lonya'da sağlamdı. Nitekim, Barsc
lon'daki hareket daha başlangıcında a
kim bırakıldı. General Franko cenup. 
tan, general Mola (ki sonradan Bask 
cephesinde bir tayyare kazası netice -
ainde ölmüştür) şimalden Ma4rit ü
%erine ilerliyorlardı. 

5 haftada 20.000 ölü ! 
Memleket artık tam bir harp mey -

danına dönmüştü. Askeri harekat 
başladıktan ancak 5 hafta sonra ölen
lerin sayısı 20.000 i bulmuş, bazı yer
lerde kıtlık tehlikesi baş göstermişti. 
Hükümetçiler, hareketi başlangıcında 

durdurmak, Franko'cular da ba9la. 
dıkları hamlenin hızını azaltmadan 
zaferi çabuk elde etmek için var ku -
vetleriyle çalışıyorlardı. Franko ku -
vetleri bazı seri muvaffakiyetler elde 

etmediler değil... Fakat çok defa, hü -
kümet milislerinin şiddetli mukave -
metiyle karşılaşıyorlar, kuşatılan, bir
kaç gün içinde düşeceği sanılan bir 
ıehir, aylarca dayanıyordu. Franko'. 
cular da aynı vaziyette kaldılar. Ay -
larca süren ve nihayet Franko kuvet
lerinin galibiyetiyle neticelenen Al. 
kazar muhasarası bunun en bariz mi · 
salidir. Buna mukabil, 1936 sonbaha -
rında kuşatılan Madrit, hala düşme· 
miştir. 

Dış memleketlerdeki akisler 
iç harp, dışarda da akisler uyan · 

dırmakta gecikmedi. Almanya ve İ
talya, general Franko'nun galip gel
mesini istiyorlardı ve ona yardım et
mek üzere tedbirler aldılar. Sovyetler 
Birliği de tabiatiyle hükümetçilerin 
kazanmasını istiyordu. Bu hal yaban
cı devletlerin iki muharip tarafa si
lah, cephane ve göniillü göndermele
rine yol açtı. Bu yüzden ilk kaygıla
nan da Fransa oldu. Bunun birkaç se
bebi vardı: Fransa'da halk cephesi 
hükümeti yeni iktidara geçmiş bulu
nuyordu. Fransa'nın ispanya ile müş
terek uzun bir sınırı vardı ve bura
lardaki şehirlere hükümetçiler hakim 
diler. Fransa. hükümetçilere yardım
la itham edilmiş olmamak için, tem
muz 1936 nihayetinde İspanya işleri
ne karıtmıyacağını ilan etti. Diğer 
tarafu.u, muharip taraflar hiç bir yer-

Bu anlaşma neticesinde, Londra'da 
bir komite çalışmağa başladı. Fakat 
çok geçmeden de Akdeniz sularından 
ekseriya hüviyeti meçhul denizaltılar, 
bilhassa Ingiltere'ye ve diğer millet
lere ait gemileri batırmağa başladı -
lar. Bunun üzerine geçen sonbaharda 
Nyon'da toplanan konferans, kontro
lün sıkıştırılmasına karar verdi. Bu
na rağmen, bu gibi hadiseler hala de
vam edip durmaktadır. 
Yabancı gönüllüler meselesine ge

lince, lngiltere'nin İtalya'ya• yakın
ıa,masma muhalif olan B. Eden'in is
tif ası üzerine Dış Bakanlığa gelen 
lord Halifaks, B. Çembcrleyn'in de 
muvafakatiyle, İtalya ile bir anlaşma 
imzaladı. Bu anla9manın tatbik mev
kiine girmesi için, italyan gönüllüle
rin lapanya'dan çekilmesi lazım gel
mekte idi. Bu it için hazırlanan plan, 
İtalya ve lnciltere'ce kabul edildi. 
Fakat fiili sahada henüz hiç bir neti-
ce elde olunmuş değildir. 

Sivil halkın bombardımanı 

Devletlerin me9gul olmak mecbu
riyetini hi11ettikleri bir mesele de, a
çık fehirlerde bulunan sivil halkın 
bombardıman edilmemesi idi. Bilha11-
sa Franko tayyareleri, Barselon, Va
lansiya ve Madrit gibi cephe gerisin
de bulunan 9ehirleri bombardıman e
derek, muharip olmıyan yüzlerce 

kadın ve çocuğun ölümüne sebep olu
yorlardı.Bu hal, yabancı memleket
lerde heyecan ve infial uyandırdı. 
İngiltere, Fransa, hatta papalık, iki 
muharip taraf nezdinde, bu gibi hal
lerin tekerrür etmemesi için teşeb
büslerde bulundular. İngiltere'nin 
teşebbüsü üzerine lspanya'ya bir tah
kik komisyonu gönderilecekti. Fakat 
bu sahada da müspet hiç bir şey elde 
olunamamıştır. 

AtJkeri va:ıiyeı 

Askeri safhaya gelince, Franko ku
vetleri İspanya'nın üçte ikisinden 
fazla bir kısmına hakimdirler. Kanlı 
harplerden sonra Bask mıntakası ta-

mamen Franko kıtalarının eline geç
miş, bundan sonra harp, kışın şiddeti 
dolayısyile bir durgunluk devresine 
girmişti. 
Şubatta hükümetçiler, Valansiya'ya 

yakınlığı dolayısiyle ehemiyeti bü
yük olan Teruel'i geri aldılar. Bunun 

üzerine Franko kuvetleri, zaman za
man yavaşlıyan, fakat daima ilerle
mekle neticelenen taarruzlarda bulu
narak Terucl'i geri aldıktan başka, 
fransız - İspanyol sınırı civarında da 
ilerlemiye ba9ladılar. Madrit'in sı
kıştırılması üzerine, ispanyol bükü· 
metçileri Valansiya'yı merkez yap
mışlardı. Bu son taarruzlar dolayısıy
le de Katalonya bir kıskaç içine gir
mişti. Son -aylardaki arkeri harekat 
neticesinde Franko kıtaları Akdeniz 
sahiline vardılar ve bu suretle Kata
lonya ile İspanya'nın hükümetçiler 
elinde bulunan diğer kısımlarının a
lakası tamamen kesilmiş oldu. 

*** 
lş bu raddeye gelmiş olmakla bera-

ber, ispanyol iç hal'bi yakında bitece
ğe benzemiyor. Frankocuların nihai 
zaferden emin olduklarını söylemele
rine mukabil, hükümetçiler de sonu
na kadar mukavemet edeceklerini 
ilan ediyorlar. Fakat, biribirine zıt 
iki ideolojinin çarp1f1Dası, rahat ya
şamaktan batka bir emelleri olmıyan 
yüz binlerce kadın ve çocuğun haya· 
tına malolmakWı ıeri durmuyor. 

Romanya Valde · 
Kıraliçesi dün 

vefat etti 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

Bükre9 radyoeunun ftrdiği bu ö
lüm haberi hakkında Anadolu Aj~n
sı'nm aldığı telgrafları da sırasiyle 
koyuyoruz: 

ilk kontJiiltasyon 
Bükre§, 18 a.a. - Kıral sarayı na -

zır lığı bildiriyor: 
Valide kıraliçe Mari, refakatinde 

general Ballif, profesör doktor Stör
mer, profesör doktor Hortolomoi ve 
maiyeti erkanı olduğu halde, evelki 
akşam saat 21.15 de Cernautzi'yi ter
kederek dün saat 8.45 de Sinaia'ya 
gelmiı ve istasyonda kıral Karol, Ve
liaht Mihail ve prenses Elizabet tara
fından karşılanmıştır. 

Pelishor sarayında yapılan tıbbi 

konsültasyondan sonra aşağıdaki tıb
bi rapor neıredilmiştir: 
Kıraliçe Mari, kara ciğer ve dalak

ta "Cirrhose" hastalığından muztarip
tir ve bu hastalık, zaman zaman he
moraji yapmaktadır. Sanatoryomda 
Dresden'li profesör Lahman tarafın
dan tedaviyi müteakip kıraliçe Mari 
kendisini iyi hissetmiş ve memleketi
ne dönmek kararını almıftır. Seyahat, 
yeni bir hemorajiye sebep olmuştur. 
Bu hastalığın bu sebeple nüksetmesi 
neticesinde, kıratiçe Mari, Sinaia'da 
tedavi olunmak mecburiyetindedir. 
Bu tedavi, mutlak ve uzun bir istira
hata ihtiyaç göstermektedir. 

Rapor, profesör doktor Störmer, 
profesör doktor Hortolomoi ve dok -
tor Laskar'ın imzasını taşımaktadır. 

Doktorların kati tenbihleri muci -
hince, kıraliçe Mari, otuz gün için hiç 
bir ziyaret kabul etmiyecektir. 

Sıhi vaziyet ağırla§ıyor 
Bükreş, 18 a~a. - Bugün saat 11 de 

yapılan tıbbi konsültasyondan sonra 
neşredilen raporda valide kıraliçenin 
sıhi vaziyetinin birdenbire ağırlaştı
ğı ve yeniden mühim derecede kan 
kaybettiği bildirilmiştir. 

Ôliim haberi 
Bükref, 18 a.a. - Valide kıra

liçe Mari'nm ııhi vaziyeti müte
madiyen ağırlatmıt ve aktam sa
at 18 de Sinaia'da Pelishor 1ara
ymda vefat etmittir. 

Kıra) Karol ile Veliaht Mişel, 
prenaeı Elizabet hastanın bqı 
ucunda bulunuyorlardı. Bqvekil 
Patrik Kriatea ile diler hükümet 
ızasr aa a ı.,a. ·ı=nnt§le1'l!Ir. 

Kıral, karde§ini cena.ze 
törenine çağırdı 

V cnedik, 18 a.a. - Eski Romanya 
prensi Nikola'ya, kardeşi kıral Karol 
akşam üzeri telefon ederek anneleri
nin öldüğünü bildirmiş ve cenaze me
rasiminde bulunmak üzere kendisini 
Romanya'ya gelmeye davet etmiştir. 

Eski prens Nikola malUm olduğu 

üzere bir aile ihtilafından dolayı ge
çen sene prenslik hukukundan iskat 
olunmuş ve Romanya'dan tardedil
mişti. Karısiyle birlikte Brana namı 
altında Vencdik'te oturmaktadır. 

Valide kıraliçenin hayatı 
Bükre§. 18 a.a. - Kıraliçe Mari 

1873 de Saks - Koburg - Gotha pren
sesi olarak doğmuş ve 1893 te Roman
ya kıralı birinci Karolun yeğeni ve 
Romanya veliahti Hohenzollern ha
nedanından prens Ferdinand ile ev -
lenmişti. Kocası 1914 de birinci Fer
dinand unvaniyle Romanya tahtına 

çıkmıştı. Ferdinand 20 temmuz 1927 
de vefat etmi§tir. Mari ile Ferdinand
ın altı çocukları olmuştur. Bunlar
dan be§i hayattadır. En büyük erkek 
evlatları olan Karol bugün Romanya 
kıralı bulunmaktadır. 

Cenevrede çocuk 
terbiyesi konferansı 
Cenevre, 18 a.a. -- Yedinci enter

nasyonal çocu kterbiyeai konferansı 

bugün burada açılmıştır. Konferansa 
43 memleket mümessilleri iştirak et
mektedir. 

..t 111111111111111111111111111111111111 l I ı. --
~ir ingiliz zabitinin hahralare - -- -- -- -
§Plevne müdafaası§ - -- -: 1877 de türk ordusunda : 

Slovakların 

muhtariyeti 

B. Hodza Slovak parti 
şefleriyle görüşecek 

Prag, 18 a.a. - BC1fVekil Hodza, 
Slovak Partisi mümessillerini yeni 
bir mülakata davet etmiştir. Bu mü
lakat yarın vuku bulacaktır. 

Mezkur partinin gazetesi, Partinin 
bu daveti kabul ettiğini, fakat Baş-
vekile hiç bir muhtıra verilmiyece

ğini, çünkü bu muhtıra muhteviyatı
nın slovak muhtariyeti hakkındaki 
kanunda euacn mevcut bulunduğu

nu tasrih eylemekte ve slovakların 
mezkur kanunun tatbikini ve şimdi
ki rejimin islahını istediklerini ilave 
ey }emektedir. 
Diğer taraftan Slovakya'nın muh

tariyet taraftarı halkçı fırkasının en 
müfrit azasından biri addedilmekte 
olan B. Tiaso, K01ıis'de Şarki Slovak
ya sergisinin küşadı sırasında bir nu
tuk irad ederek muhtariyet taraftar
larının takib etmekte oldukları hattı 
hareketin çekoslovak devletinin le
hinde olduğunu söylemiştir. 

Hatip, Slovakya'nın son yirmi sene 
zarfında nail olmuş olduğu terakkile
rin muazzam olduğunu kabul ve tes
lim ettikten sonra 'u sözleri ilave et
mi,tir: "Bizim hattı hareketimiz, çc
koslovak devletinin mevcudiyeti i
çin bir tehlike teşkil ebncmektedir.,, 

Slovak kongretJin'de 

Varşova, 18 a.a. - Pat ajansı, slo
vakların Prcsburg'da akdettikleri 
mahalli kongrenin son celsesine ait 
malUmatı vermektedir. 

Slovak parti.&i mebusları çekoslo
vak hükümetinin slovaklara karşı o
lan hattı hareketini 9iddetle tenkid 
etmiılcrdir. 

Macar mebusları da maear ckalli
yetine karşı yapılan tazyiklerden do
layı sikavetlerde bulunmuflardır. 

Vekillerimiz 

(Ba§ı 1. inci sayfada) 

yin etmek imkanını bulmPŞtur. 

Diğer vekillerimiz de tatil devre -
sinde bu gibi seyahatler yapacaklar 
ve kendi faaliyet şubelerine ait mese
lelerin bir an evci halli neye müte -
vakkıf ise tayin ederek, önümüzdeki 
çalışma devresine, ellerinde yeni pro
jeler olduğu halde gireceklerdir. 

Atatürk rejiminin ayırıcı vasıfla -
rından biri de halk için ve halkla be
raber çalışmaktır. Vekillerimiz halkın 
dileklerini dinleyip, ihtiyaçlarını 

kendi gözleriyle görerek icap eden 
tedbirleri almak içindir ki, bu sıcak
larda tarlada ekinini kaldıran çiftçi
lerin emeğini hatırlatan yorgunlukla
ra katlanıyor ve seyahate çıkıyorlar. 
Zahmetleri, memleketin her gün biraz 
daha mesut olduğunu görmekle mü
kifatlanacaktır. 

Namhi BAYDAR 

Haydarpaıa 

ge~idinde 

yapılacak köprü 
Haydarpaşa geçidindeki köprünün 

inşaaına pek yakında bqlanacağı an
laşılmaktadır. Aldığımız malfunata 
göre, köprü, Hay<larpaf& lilesi istika
metinden gelen yolu mevcud demir
yolları hatlarının üzerinden gc.çire
cek ve beş gözlü olacaktır. Gözlerin 
her biri 34 metre ve köprünün uzun
luğu 170 metre olacaktır. Köprünün 
demir kısmının bittiği yerden itiba
rei lbrahimağa çayırının niıhayeune 
kadar yol betonarme olarak istinad 
dıvarı üzerinden devam edecek ve 
Kadıköy'de normal seviyeye inecek
tir. Köprü 11 metre geni9liğinde ola
cak ve üzerinden aynı zamanda iki 
tramvay ve iki araba geçebilecektir. 
Yaya kaldırımlarınm genifliği de 2,5 
metre olacaktır. 

İhalenin bu günlerde, münakaaanın 
da 10 eylülde yapılacağı haber veril
mektedir. 

İtalya'da üniforma 

: bir bölük kumandanı olarak : 
: Plevnede harb etmit olan : 
: yüzba,ı F. Von Herbert'in : 
: güzel bir üılôbla yazdığı, : 
: arkadaşımız Nurettin AR- : 
: T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
: ği bu kitab, aıkerliğimizin : 
: ~erefli 1afhalarından birini : 
: ranlandırmaktadır. : 
: Aıkerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, aıker olmıyanların da : 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- : 
: kuyabilec:ekleri bu kitab, - Roma, 18 a.a. - Bay Muaolini mül
- kt 100 kuru 1 : Ki idarenin bütün mcmurlannm it aa-
: çı ı. f& lllb ıyor. - ti 'nde cburt ::-:rorma - - a erı mc surette uıu&· 
,.llllllllllllllllllllllll_IJltllllllllll" 1 'i~ -.:ctmiftir. 

Dünkü şiddetli yağmurda 

Solfasol'daki kampları 
gene sular bastl 

Talebelerin hepsi de kurlarlldı 

talebelerin Komutan ve Subaylar 
kurtarılması için fedakarca çalıştılar 

(Başıl.ıncisaylada) ~ı--~--------·--------------___..,., 
tilası altında kalmıştır. Bu hücum İnglliz hu" ku"" m.larlad 
pek ani olmuş ve çadırların içinden ~ 

bugün Paris'te 
hemen hiç bir şey kurtarılamamıştır. 
Yalnız gençler, bütün tehlikelere, 
hatta sudan kurtulamamayı da göze 
alarak, silahlarını ellerinden bırak
mamışlardır. Suyu göğse kadar yük- (Ba§ı 1· inci sayfada) _:ffj 

selen dereyi aşarak çadırından silahı- dirmektedir. Fransız - inıi--:" 
nı alanlar da görülmüştür. dostluğu en metin bir aulh adi' 

Kamp kumandanları ve idarecileri nin timsalidir.,, 
cidden büyük fedakarlık göstermiş, lngiliz ve Fran11ız lxışvekilW 
genç askerleriaı hay~t~arını tehlike ri arasında mektuplar 
altında bırakmamak ı~ın canla başla Londra, 18 a .a. _ Başvekil çeınb" 
çalışmışlardır. Ordug~.hlar~ ~u al~~n- l layn bugün Avam Kamarasında fr" 
da kala? Hukuk Fakultesın~n y~k- sız Başvekili ile teati eylediği ıne~ 
sek ehlıyetname alacak kısmıyle lia- tupları bahis mevzuu ederek bu ~ 
zi lisesi talebeleri gece otom.Jbil ve tupların hususi mahiyette olduğuıı' 
otobüslerle şehre nakledilmişler, di- ve binaenaleyh neşredilemiyece~ 
ğer kısımları, yerleri tehlikesiz oldu- söylemiş ve şunu ilave etmiştir: 
ğu için ordugahlarından ayrılmamış- "- Maamafı tı bu muhabere, fran,-
lardır. ve ingiliz hükümetlerinin tamarni1' 

Dün gece, bir çok talebe velileri bi- mutabık bulunduklarını bir kere 41 
zi telfonla bularak evlerine gelen ço- ha ispat etmiştir. İngiltere taraf 
cuklarının, kamp kumandanları hak- dan yeni hiç bir teahhüdü ihtiva 
kında anlattıkları göğüs kabartıcı memektedir.,, 
sözleri naklettiler. Gazi lisesindeki Frantrı:s - lngiliz hariciye 
iki oğlunun, kamp kumandanları hak-
kında söylediklerini bir baba tele- . nazırları arasında . . 
fonla bize şöyle anlattı: P.a~ıs. 18 a.a. -- Fransız ve ıng 

" 
0 

- 11 · d" ld·ı harıcıye nazırları arasında çarşa _ gu arım şım ı ge ı er, ıs- .. .. k b 1 k ba 1 ··1· . . gunu vu u u aca ş ıca mu a 
}anmışlar, yatıyorlar. Fakat dışlerı t" · d • b" t bl" - e . . . .. . . ne ıcesın e resmı ır e ıg neşr 
tıtrıye tıtrıye bınbaşılarının o henga- 1• d"l · - · h ·· b 11" d - ·1 • _ _ ıp e ı mıyecegı enuz e ı egı 

mede nasıl cansıparane çalıştıgını he- ç·· k"" k 1 p · · t• . . . un u ıra ın arıs zıyare ı 

yccanla anlatmaktan kendılerını ala- 1 k t" · b" ı·- · · t ba . . mem e e ın ış ır ıgını esasen e 
madılar. Çocuklarımızı çocukları gıbı ettirmekte ve kırat ile reisicürnh 
seven ve koruyan değerli kumandan- arasında teati olunacak hararetli 
l~rı~ ~u fedakci~lığa bütün talebe ve- tuklar da hususi bir manayı taz 
lılerının teşekkur borcu vardır.,, mun cyliyccektir. 

Bir dostumuz da şunu anlattı: Bununla beraber, iki hariciye 
"-Selin birdenbire bastırması teh- zırının mülakatından sonra bir tebl 

likesini gören kumandanın ilk yaptı- nc9redilerek iki hükümetin sulh 
ğı iş tepeyi hedef göstererek "marş 1 rundaki işbirliğinin ve Londra' 
mar9 !,. kumandası vermek oldu. isti- fransız ve İngiliz başvekili ve bari 
rahat halinde bulunmakta olan tale- ye nazırları arasında 29 nisanda ya 
ba._hi anda toolanch ve kumandava J@ı konferansta tespit oll!nan dire 
uydu. Fakat çadırlardan hiç bir şey liflere sai:lakatlerının teyıt olun 
kurtarılamadı. Şimdi hepsi çamura pek muhtemeldir. 
bulanmış bir haldedir.,, 

Gene dün gece aldığımız habere 
göre, Hukuk Fakültesi'nin yüksek 
ehliyetname alacak talebeleri şehre 
geldikten sonra Fakülte tarafından 

kendilerinin yeme ve yatma ihtiyaç
ları temin olunmuştur. 

Dünkü yağmur şehrin diğer kısım
larına pek zarar vermemi§tir. Yalnız 
Cebecide Bayan Emine'nin evinin 
çöktüğünü teessürle öğrendik. Baş-

9ehrimize ve gençlerimize bir daha 
geçmi9 olsun 1 

Aza devletlerin milletler 
cemiyetine borcu 

Cenevre, 18 a.a. - Milletler Cemi
yeti Genel Sekreterliği 1938 senesinin 
ilk altı aylığı için aza devletler tarafın
dan verilen paralarn bir cetvelini neş
retmiştir. 

Bu cetvele nazaran bir çok devlet
ler henüz hisselerini tediye etmemiş
lerdir. Bilhassa cenubi Amerika mil-
letleri arasında mühim bir yekfına ba
liğ olan mütedahil borçlan olanlar 
vardır. 

Hayat arkadaşını 

ıeçemiyen ihtiyar 
Amerika'da Jüdson adında 64 

şında bir dülger vardır, haftada 
dolar para kazanır. Bu adam daha 
cukken kendisine: 
"İnsan bir i9 yapacaksa iyi ya 

hdır" diye öğretmişler. Bu adam 
gün 64 yaşında olduğu halde keli 
sine çocukken yapılan bu naaihatı 
unutmamı' ve hayatın her safhae 
tatbik etmiıtir. Hatta evlenmekte 
le. 

Uzun zamandır bekar yaşıyan 

adam son senelerde gittikçe sıkıl 
ğa başlamış, bunun üzerine evle 
için gazetelere ilan vermeğe m 
olmuştur. 

Her tarafdan cevaplar yağmaya 
lamış. Jüdaon gelen bütün bu ce 
ların içinden yalnız ikisiyle alak 
olmuf: Bunlar Vaşington'dan ?ti 
Parist'en Davin imzalariyle aldıl1 

ki mektuptur. 
Jüdson Vaşington'a bir mek 

göndererek Meri'yi bir hafta k• 
yanında kalması için daftt etmit 
yafında buğday renginden bir ba 
olan Meri doğramacının yanında 
hafta kaldıktan sonra Vaşingt 

~1111 Okuyacalın11 kilablar 1111~ dönmüı. kati bir cevap bekle 
: : başlamıştır. 

§ Nasuhi Baydar'ın _: Sıra parisli Davis'e gehni 
- _ Dülger onu da yol biletlerini göıt ---- Tercümeleri ------

: rerek yanında bir müddet kal~ın 
: çin davet etmiş, fakat 44 yaşındaki 
: bayan buğday renginde değil, 
5 dir. Ama has esmer: Esmerin de ----------- = § t Bilinmiyen ln1an : - -: e San Mikele'm Kitabı : - = 

: • Levis ve lren = - -- = : • Evlilik ve ötesi : - -§ • Cihan Şampiyonlan § 
§ e Earanız Hayat : - = § 8 Sığmb : 

- = : • Hayat; aen ne gu
00 zelıin : - -: (telif) : 

- = § • insanlığın Hali : 

§Akba'dan ve her kilabu'dan5 - -- = ,.......... arayınız 1111111111,. 

-• Tais ----• Kırmızı Zanbak -----• Öjeni Grande --
raaı ... 

On gün geçinıce, Meri baictnJf 
beklemekte fayda yok, zaten ndıl 
olsa kendisini dülger beğendi, 
kıp ihtiyar dülgerin yanına 

lanmış. Evlenme kağıdlarmı ~ 
zırlaauş. Aşkından, sadetinden Y 
tutuşarak adamın evine çıkavar 

Bir de ne görsün: Dül 
yanında öteki kadın oturup dur\I 
Meğer o da bu altmışlık ihtiyara 
olup evle.unek için gelmiş. 

Bu vaziyetten çok canı sıkılan J 
son kara kara düşünürken birdeıt 
aklma bir fikir gelmiş: 
Bakayım bir tecrübe edeyim. 

gisi daha iyi ev kadınlığı yaparsa 
alıkoyayım, demiş ve bu iki kadı.,. 
rasında müsabaka açmış. . 

İ9te o zamandır bu zamandır iki 
yan ihtiyar dülgerin evini 
süpürüyor, yemeğini pişiriyor, 

beğenecek, beni beğenecek diye 
yara toz kondurmıyorlarmıfo 
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ı ASKERLiK BAHiSLERi ı 

Muhtelif devletlerin 

Kuvetleri 
Hava siltıhlanmasında 
yapılan büyük yarış 

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

Loran Eynak 

ve ayan azasından 
* ... * ............................................................................ 

Harp tayyareleriyle birlikte yolcu tayy_areleri imalatı da geni§ birö~çüde i.n~~fal e~r:ıektedir. Lult
hansa'nın işletmeğe ba§ladığı bu dört motör1ü tayyare, 36 yolcu ıle 4 kı§ılık nwrettebatı saatte 

vaıati 330 kilometre siiratle t(l§ıyabilmektedir. 

Şiddetli bir hava silahlanması 
humması bu gün Avrupa'yı sars
maktadır; Almanya, ltalya ve İn
giltere birbirlerile çılgınca yarışa 

çıktılar. 
Ahval pek vahim olduğundan 

Fransa da takdire şayan bir gayret 
gösterdi ve bu iş~ şi~~tli ve sürat
li bir istihsal planı ıçıne aldı. Bu 
gün hava hakimiyetini. arıyan 
komşu devletleri bu sılahlan.ma 
&ıtması yakalamıştır. Bundan baş
ka bütün mekteb nazariyelrinden 
daha fazla değeri olan yeni iki ~
keri tecrübe, yani İspanya ve Çın 
harbları, yarının hava harblar.ı 
hakkında açık bir fikir verdı. 
(Şiddetli bombardımanlar,. m~h~
rebe kollarına tayyarelerın ıstı-

nad etmesi..) 

İtalya' da 

İtalyan bavacıliğında terak'k~ 
bilhassa parlaktır. Bazen kıymetı 
de-. . asf' bir karakter ka

gışmıyen v 
M hd d mali vasıtalarla 

zanıyor. a u 
alman neticeler ehemiyete ~yan 
rekorlarla kuvetleniyor. b" 

·· t z ır İtalya hava ordusuyle mum a 
ordu vücuda getirmiştir. Mecmu 

tayyaresi olan 2.000 tayyareden 
1.800 ü ilk hat tayyaresidir. Geri 
kalan tayyareler de 1939 da iki 
misline çıkarılacaktır, bu iş plana 
alınmıştır. 

Avcı tayyareleri Fiyat ve sürat
li Breda tipindedir. Süratli Fiyat 
bombardıman tayyareleri saatte 
440 ve Savoia bombardıman tayya
resi ise saatte 430 kilometre süra
te maliktir. 

Ayda sınai istihsalat 140-150 tay
yareye, 400 motöre baliğ ~ı~r. Bu 
sınai istihsal için 36.000 ışçı çalı
şır. Müstahdemini de hesaba ka
tarsak bu yekun 45.000 i bul ur. 
Bunlar haftada 50-60 saat çalış
maktadırlar. 

Hava ordusunun keyfiyet ve ke
miyet itibariyle artırılm~sı . iç.in 
daimi bir varidat temin edılmıştır . 
İtalya' da "hava filosu:, . bundan 
böyle bir realitedir. Bu ış ıkmal e
dilmiştir. "Filo .. italyan ordu ku-. 

vetlerinin uzvi bir parçasını teşkıl 
ediyor. 

Hava donanması müteaddid fır
kalardan, fırkalar da lival~rdan 
teşekkül etmiştir. B~ ha~~ fılos_u. 
bir kaç yüz tayyare ıle muteha~r~ık 
bir kuvet teşkil eder. Bu teşkılat-

!anma Sicilya yaz manevralarında 
tecrübe edilmiş olan şu formüllere 
karşılıktır: 

Bomba sikleti 1.000 kilo; yarı 
seyir kutru 2.000 kilome·tre ve sa
atteki sürati 400 kilometredir. Bu 
hava filosu yalnız yüksek kuman
daya tabi olarak en asgari bir za
manda hangi muharebe mıntakası
na istenirse orada muharebeye iş· 
tirak edecektir. 
İtalyan mütehassıslarrnm fikir

lerine göre diğer hiç bir yabancı 
devlet bu yenilikte İtalya'yı geçe
memiştir. Yeni birlik teşkilatı an
cak bir deniz filosunun veya bir 
kolordunun teşkilatı ile mukayese 
edilebilir. 

Sovyet'lerde 

Sovyet Rusya hava kuvetlerini 
artırmak ve sınai imkanlarını faz
lalaştırmak için çok çalışmaktadır. 
Bu sınai imkanda en bariz vasıf 
imalatanelerinin ihtısası birkaç 
tip tayyareyi durmadan tekemmül 
ettirmektir. 

Sovyetlerin 900 avcı tayyaresi 
vardır. Bunun 700 ü saatte 450 kilo
metre süratindedir. Saatte 420 ki-

. lan iiç ingiliz Vikerı. Valentia tayyare•i, Kahire üzerinde uçuyorlat 
Aaker ta§ıyaca.k tertıbatı da o 

Milano'da te1hir olunan bir alman muharebe tayyarelİ 
lometre y<ıl alan 500 bombardıman 
ve 800 tane ağır bombardıman, 

1.200 adet hafif ve hücum bombar. 
dıman tayyaresi vardır. Bundan 
başka 7 50 de keşif tayyaresi mev
cuttur. 

Sovyet'lerin tayyare sayısı Uzak 
şark da dahil olmak üzere, 4.500-
dür. Bunlardan 3.000 i ön saf tay
yaresidir. 

Tayyare imalatı; 1935, 1936 ve 
1937 senelerinde yılda 3500 den 

4000 cihaz ve 10.000 motöre çık
mıştır. 

Almanya' da 

Almanya'nın hava faaliyetleri 
Fransa için pek endi§e vericıcHr. 

Almanya, şiddetli bir tavır ta
kındı. Birçok vasıtalara başvura
rak diğerlerine teveffuk etmiye 
çalışıyor: 

Hava ordusu 1935 yılının 1 mar
tında kuruldu ve üç yıılık hır mev
cudiyeti var. İlk saf hava filoları 
teşekkül etti. 3.000 tayyare, 1938 
sonunda 4.000 i, 1939 da da 5.000 i 
bulacaktır. 

Almanyanın tayyare sanayi kud
reti pek ehemiyetlidir. Hafta.da 48 
saat olmak üzere bu sanayıd~ 80 
bin işçi çalışmaktadır. Munzam sa
atler bundan hariçtir. 
Şu noktalar bilhassa dikkate a

lınmalıdır: Yüksek cihazlar saatte 
400 kilometre süratle harcı<et et
mektedirler. 

1938 ikinci kanununda, 400 kilo
metreden fazla süratli 1.000 avcı 

ve bombardıman tayyaresi mevcut
t~. Bugün bunlar 1.500-2.00C dir. 

Saatte 400 kilometreden fazla 
uçan bu kategoriye dahil •ayyare-

lerden Almanya'da ayda 400 tane 
yapılır. Harp zamanında ısı: bire 
karşı 10, hatta 20 artacağı , .:ıesap 

edilmiştir. Demek ki Almanya 
harba 400 kilometre suratle ~ıçan 

tayyarelerle i ştirak edr.cektir. Bu 
sürat ve tayyarelerin avcı tayya
resi olması üstünlüğü temin ede
cektir. 

Almanya dört esas to.yyare ile 
harba dahil olacaktır: <\ vc!lar, 109 
Meserşimit'dir. Süratleri motö
rünün cinsine göre 480 ya
hud 510 kil ,'\ınetreclir. B c.mbardı
manları Dorinier 17, Haynkel III 
ve Haynşel 'dir. !Iaynşc l'in s::latte
ki sürati 400-430 kilometredir. 

Karadan, hava müdahası unsu 
runu ele alırsak bunda .ı\lrnanya i
leridir. Almanya'da 30 alay, t>pan
ya harbında faidesi gorülen dafi 
tayyare toplarından çaydalana-

Şimal Atlantik ticari servisini yapan alman tayyarelerinden 
fllordvind, tayyare limanının vinci tarafından denize indirilirken 
caktır: 88 mm. lik Fla.k riafı teıplar! 
orta ve yüksek irtifalar için, 37 
mm. ve 20 mm. lik Fla1{ dafi topla
rı orta ve az irtifalar için kullanı
lacaktır. 

Almanya havacxhkta dev auım
larile yürüyor. Mali bakımdan 
doğru bir tahminde bulunamazsak 
da, 1936 ve 1937 senelerinde tahmi
nen senevi 20 milyar fran"Klık al
man hava büdcesi vardır. 

İngiltere' de 

İngiltere yeni alman filosunun 
kendi emniyetini tehdi:l ettiğini 

görünce filosunu o sı::viveye çıkar· 
mıya karar verdi. Bu suretle lr:gil
tere büdcesinde 16 milyar fıank 
ayrıldı. 

1935 senesine nazaran ilk sat tay
yareleri üç misli olm•lŞtur. 1935 
senesi ba~ından 1938 senesi başına 
kadar 500 den 1500, 1938 ilkbaha
rında 1850 ye varmıştır. 1939 da da 
2.500 ü bulacaktır. Deniz tayyare
lerini de sayacak olursak 1938 so
nunda İngiltere'nin tayyare yeku
nu 2.600 olacaktır. Ayni tarihler a
rasında, hava filoları adedi 52 den 

123 e çıkmıştır. Her filodaki tayya
re adedi de çoğalmak şartiyle ... 

Roiyal er fors da aynı artışı gös
termiştir: 35.000 insandan 70.000 i 
bulmuştur. 4.500 pilot yazılmıştır. 
Havacılık sanayii tamamen yeni
leşmiştir. 

Dersler 
Avrupa'nın hava hakimiyetini el

de etmesi için böyle çılgınca çalış-

. 
masından şu dersler v ; tecrübeler 
çıkarılır : 

1 - Sürat hakimiyeti: Bombardı
man tayyareleri olduğu gibi avcı 
tayyareleri de saatte 457 kilometre
den fazla sürat istiyorlar: Bombar· 
dıman tayyareleri için 400 • 450 ki
lometre ; muharebe ve avcı tayyare
leri için 450 • 500 kilometre sürat 
lazımdır. 

2 - Adet üstünlüğü: Harpten 
sonra 1918 e doğru 3.000 di. Bir tay• 
yare bir ay dayanıyordu. Bugün i&e 
ayda 

Almanya: Takriben 400 tayyare, 
1ngiltere : Takriben 150 tayyare, 
İtalya: Takriben 150 tayyare, 
Fransa: Son aylarda 40 - 50 tayya-

yare çıkarıyor. 

3 - Hava hakimiyeti aramak : 

Hemen her yerde modern tayya
re filolarında bombardıman tayya
relerinin nisbeti yüzde 50 ve avcı 

tayyareleri ise yüzde 25 - 35 arasın
dadır. 

Avrupa'nın yeni hava vaziyeti 
karşısında Fransa tefevvuka hazır
lanıyor. 

Fransa kendi emniyetini koru· 
mak üzere karadaki tefevvukuna 
rağmen kıta üzerindeki en kudret• 
li hava devleti ile müsavi olmak a
kidesini gütmelidir. Bu havada ku
vetli devlet de Almanya'dır. Fransa 
bu işlerde İngiltere 'yi takip etme
lidir. Ve onun gibi şiddetle kalkın
mal!, Almanya'ya müsavi olmalı 
yahut ona yaklaşmalıdır. Bu daha 
sulh zamanında hava endüstrisi si
yasetinin harekete gelmesiyle kabil 
olabilir. Karar vermiye cesaret et
mek lazımdır. 

Yeni bir alman muharebe tayyareai 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Gomruk ve lnhisarrar Bakanhoı 

BaJ müdürlük binası 
yaptırılacak 

lnhiearlar Umum Müdürlüiünden : 

1 - Şartname ve projesi mucibin
ce yaptırılacak Diyarbakır Başmü

dürlük binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keıif bedeli "36.119,, lira "62,, 
kurut ve muvakkat teminatı "2709" 
liradır. 

ili - Eksiltme 3-VIII-938 tarihi
ne rastlayan çarıamba günü saat 10 
da Kabataıta Levuım ve Mübayaat 
ıubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler "180" 
kuruı bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve milbayaat ıubesiyle Diyar
bakır ve Ankara Ba§IDildürlüklerin .. 
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek isti· 
yenlerin f ennt evrak ve vesaikini ek
siltme gUnilnden 3 gün evveline ka. 
dar İnhisarlar lnıaat ıubesine ibraz 
ederek, mUnakaaaya igtirik vesikası 
almaları lbımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
ve kanuni vesaik ile inşaat şubesin
den alınacak eksiltmeye iştidik vesi
kası ve % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların münaka
sa günU en geç saat 9 a kadar yukar
da adı geı;en alım komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. (2541-4563) 4786 

Çuval alınacak 
lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamesi ve numunesi mu
cibince üzüm ve anason koymağa 

mahsus 50.000 adet çuval kapalı zarf 

Bayınd1rhk Bokonlıgı 

Makas takımı ve saire ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 

26 ağustos 938 cuma gUnü saat 11 de 
Ankara'da vekllet malzeme ekıiltme 
komisyonunda 178890 lira muhammen 
bedelli 90 adet basit v~ 3 adet muzaf 
ingiliz makas takımı ile 4 basit ma
kaslı bir telakinin kapalı zarf usulü 
ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu hususa ait eksiltme şartnamesi 
ve teferruatı 895 kuru9 mukabilinde 
Ankara' da vekilet malzeme müdürlü
ğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 10194 lira 50 ku· 
ruştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekiletten ahn
mıf malzeme müteahhidliği vesika
siyle birlikte 26 ağustos 938 cuma gü
nü aaat 10 a kadar mezkur komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

(2312) 4527 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: An

kara Müzik Oğretmen okuluna ilive 
edilecek kısım in§aatıdır. 

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

sa.at 10 da Nafıa Vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
mUteferri evrak 46 kurut bedel muka
bilinde yapı işleri umum mUdlirlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilern 684 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlilğilnden en az 5000 Ji. 
ralık bu i§e benzer iş yaptığına dair 
"'Uteahhitlllıt •eaikasıı \braa llann
dır. (2471) 4697 

Yüksek mühendis, mühendis 
ve fen memurlarma 

usuliyle satın alınacaktır. Nafia Vekaletinden : 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 Yüksek mühendis ve fen mekteb-
kuruı hesabiyle 21.000 lira ve mu- }erinden mezun olup da kanunen mü
vakat teminatı 157 5 liradır. kellef bulundukları mecburi hizmet-

3 _ Eksiltme 1. 8. 938 tarihine ]erini bitirmeden evel her ne suretle 
raatlıyan puratesi günü saat 13 de olursa olsun vazifelerini terketmiş o· 
KabataJ'ta levazım ve mübayaat şube- }anlarla bu hizmetlerini yapmak için 
sindeki alım komisyonunda yapılacak- şimdiye kadar müracaat etmemiş ve
tır. Fiat, teklif mektubunu ve teminat ya bu husustaki davete icabet etme
akçesi veya makbuzunu ihtiva edecek miş, yahut vekıiletçe istenilen tazmi
olan kapalı zarfların ayn ıgünde saat natı vermemiş veya ikametgahları 
12 ye kadar komisyon başkanlığına meçhul kalmı§ olan yüksek mühen
verilmesi lazımdır. dis, mUhendis ve fen memurları 

(3467) sayılı kanunun muvakkat mad-
4 - Şartnameler 1 lira bedel muka desi hükmüne tevfikan 1 ağustos 938 

bilinde her gün İnhisarlar levazım ve den itibaren üç ay içinde yani te§ri
mübayaat ııubesiyle Ankara ve İzmir nievel 938 gayesine kadar nafıa veka
Ba§müdürlüklerinden alınabilir. letine müracaatla kanunt mükellefi-

5 - Mühürlü teklif mektubunu, ka- yetlerini ifa etmeleri lüzumu, aksi 
nuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası takdirde mezkur (3467) sayılı kanun 
makbuzunu veya mektubunu ihtiva e- hUkilmleri haklarında tatbik edilece. 
decek olan kapalı zarfların yukarıda ğinden alakadarların bilhassa 4 üncü, 
yazılı olduğu üzere eksiltme günü en 5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi
geç saat 12 ye kadar yukarıda adı ge- deler üzerine nazari dikkatleri celbo-
çen alım komisyonu başkanlığına mak- lunur. (2452) 4715 
buz mukabilinde verilmiş olması U-
zımdır. ( 4454/2466) 4696 Kanal ve sınai imalôt 

Eksiltmiye konulan it: Kahn makina kôğıdı Nafia Vekaletinden : 

alınacak 1 - Nazilli'de Çürükaudan Saray
köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve ıınai imalat, keıif bedeli 

lnhiAarlar Umum Müdürlüğünden: (400008) dört yüz bin sekiz liradır. 

1 - Şartname ve nümunesi muci
bince satın alınacak 4000 top kalın 
makine kiğıdı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher tonu 
5.80 lira hesabiyle 23200 lira ve mu· 
vakkat teminatı 1740 liradır. 

3 - Eksiltme 4. 8. 938 tarihine rast· 
hyan perıembe günü saat 10 da Ka
bataı'ta levazım ve mübayaat §Ube· 
ıindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün inhisarlar levazım ve mübayaat 
lfUbesiyle Ankara ve Izmir ba§mUdür 
lüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rası makbuzu veya banka mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 9 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlrğrna makbuz mukabilinde ve
rilmiş olması lazımdır. 

2 - Ekıiltme 6. 8. 938 tarihine rast· 
lıyan cumartesi günü ıaat 12 de Nafıa 
vekAleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komiıyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - lstekliler, eksiltme ıartnameıi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri 
genel §artnameıi, fenni prtname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umum müdürlilğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
teklilerin (19750) lira (32) kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi ve (70000) 
liralık nafıa ıu itlerini veya buna mu
adil nafıa i•lerini taahhüt edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa itlerini baprmakta fennt kabili
yeti olduğuna dair Nafıa veklletinden 
ahnmı' müteahhitlik vesikaır ibraz 
etmeıi, isteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yazılı aaatten 
bir aat evetine kadar ıular umum mil· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver. 
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
(4555/2523) 4768 dilmez. .(2473) 4761 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

Tüze Bokanh{lı 

Kirahk mahal 
Adliye Vekaletinden : 
Yenişehirde Temyiz mahkemesiyle 

vekıilet memurlarına resmi mesai sa
atleri haricinde şartnamesi mucibince 
kahve, çay, ve limonata gibi meşrubat 
yapılıp satmak üzere binanın bodrum 
katında bir oda bir sene müddetle ve 
artırma usulile kiraya verilecektir. 

Arttırma 29 temmuz 1938 cuma gü
nü saat 10 dadır. 

Bir senelik bedeli icarı 60 lira tah
min olunmuştur. 

Muvakkat teminat 4 lira 50 kuruş
tur. İsteklilerin bu işe aid şartname
yi görmek üzere her gUn temyiz bi
nasında levazım ve daire müdürlüğü
ne ve arttırma günü 4 lira 50 kuruş
luk muvakkat teminatın yatırıldığına 
dair vezne makbuzu ile birlikte leva
zım ve daire müdürlüğü odasında 
müteşekkil komisyona müracaat et-
meleri (2458) 4665 

Kültür Bakanlığı 

Kapalı zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Kültür Bakanhğından : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Anlca
ra'da inşa edilmekte olan Tarih, Dil, 
Coğrafya Fakültesi •kalorifer, elektrik 
ve fenni tesisatıdır. Keşif bedeli 138 
bin 996 lira 78 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Kalorife~ va asbt wa'--t proje. 

lerinin nasıl tanzim edileceğine dair 
talimat 

d) Sıhi tesisata ait umumi ve fenni 
şartname 

e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı için 
umumi ve fenni şartname 

f) Hülasa keıif cetveli, kalorifer 
tesisat hülasası, kalorifer tesisat keş
fi, sıhi tesisat hulasa cetveli, sıhi tesi. 
sat keşfi, yağmur dereleri ve boruları 
hulisa ke§if cetveli ve keşfi, havagazı 
tesisat keşfi ve hulasa keşfi, elektrik 
tesisatı keşfi, hususi ve fenni şartna -
me, dahili elektrik tesisatı hakkında 

umumi ve fenni şartname, tesisat izah 
raporu, sıcak su ile teshin hesabı hu
lasa cetveli. 

g) Projeler, 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra. 

kı 6 lira 95 kuruş mukabilinde Anka'
ra'da Kültür Bakanlığı yüksek öğre
tim dairesinden, lstanbul'da Güzel 
Sanatlar Akademisi direktörlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 4. 8. 1938 tarihinde 
perşembe günü saat 11 de Kültür Ba. 
kanlığı yüksek öğretim dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is. 
teklilerin 8.199 lira 84 kuruş muvak
kat teminat vermesi, bundan başka a • 
şağıdaki vesikaları haiz olup getirme
si lazımdır: Bayındırlık Bakanlığın -
dan alınmış 1938 senesi tesisat müte. 
ahhitlik vesikasını ibraz edecektir. 
Bu vesikada bir defada bu i!}C benzer 
50.000 liralık tesisatı ikmal etmiı oldu
ğu yıuah olmaaı farttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yüksek öğretim dairesL 
ne getirilerek eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek. 
tupların nihayet 3. Uncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiı . olmuı ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mıı ol~ı ıarttır. Poatada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez. (2544) 
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Vakıflar Umum M&.ıdurlı.ıgu 

Kapah zarf usulile 

bina in_şaatl 

eksiltme ilônı 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
27 haziran 1938 tarihinde ya,P.ılan 

eksiltmesinde talip çıkmadığından 

1 
dolayı ihalesi yapılamıyan Ankara
da Bankalar caddesinde Osmanlı oan
kası ittisalindeki vakıf arsa üzerine 
borsa, vakıf paralar müdürlüğü, ve 
apartıman binası inşaatıdır. 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahi
di fiat üzerinden ve mütebaki aksam 
maa müştemilat götürü olarak yapıla
caktır. 

3 - Ke,if bedeli 220446,54 liradır. 
Bunun 28184,15 lirası temel için ve 
192262,39 lirası da diğer götlirü akaa· 
mm inşası içintlir. 

4 - Bu inşaata ait şartname ve ev
rak şunlardır: 

A • Fenni ve hususi şartname. 

B • Mukavele projesi ve projeye 
bağlı vahidi fiat cetveli. 

C - Eksiltme prtnameıi. 
D - Proje. 
6 - Yukarıda yazılı evrak Ankara

da Vakıflar Umum müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünden, lstanbul'da İstanbul 
vakıflar BaşmUdlirlüğilnden, İzmir'
de İzmir vakıflar müdilrlüğü'nden 
11,02 lira mukabilinde alınabilir. 

7 - Eksiltme 5.8.938 tarihine rasth
yan cuma günü saat 12 de Ankara' da i
kinci vakıf apartımanmda Vakıflar 

Umum müdürlüğü inşaat müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

8 - Ekailtmeye girebilmek için is
teklinin 12272,33 lira teminat verme
si ve afağıda yazılı vesikaları haiz ol· 
ması şarttır. 

A • 1938 yılına ait ticaret odası ve
sikası. 

B • 1938 yılma ait olarak Nafıa ve
kiletinden alınmlf ve e na,ağı 100.000 
liralık tek bir bina inpatını yapmı' 
ve muvaffak olmuş bulunduğunu bil
diren yapı müteahhitli~i vesikaaı. 

9 - İsteklinin bizzat Yükaek mi· 
mar ve ya Yilkaek i~aat mllhendi.ai 
olmaı;ı ve bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapıp mukaveleyi birlikte 
imza etmeleııi de ~rthr. 

10 - Kapalı zarfın ihzarmda teklif 
mektuplarının yazılışında bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde iateklıilerin 2490 ıayılı ka
nunun 32-33-34 inci maddelerine har
fiyen riayet etmeleri lbımdır. 

Keyfiyet ilAn olunur. (2528) 4781 

Bankalar 
Donanma cemiyeti 

. 
pıyangosu 

İstanbul lt Bankasından : 

Donanma Cemiyeti İkramiyeli Tah
vilatı Piyangosunun 15 temmuz 1938 
günU yapılan 67 nci ke§ideıinde ik -
ramiye ve amorti isabet eden tahvil 
numaralarını eöıterir cetveldir. 

KEŞ1DEDE İTFA OLUNAN 
TERTİP NUMARALARI 

129. 251. 1119. 1265. 2657. 3332. 3968 
7059. 7371. 7473. 8123. 8692. 

iKRAMİYE İSABET EDEN 
NUMARALAR 

İkramiye TL. Tertip No: Sıra No: 
-----

3000 129 61 
100 8692 25 

50 8123 80 
10 7371 21 
10 8692 88 
10 3332 58 
10 129. 55 
10 3332 16 
5 7371 11 
5 8692 91 
5 1265 27 
5 8692 76 
5 2657 60 
5 1119 78 
5 1119 49 
5 8123 8S 
5 3332 6 
5 8123 15 

Balidaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen ııra numaralarından müte
baki aynı tertiplerin diğer sıra numa
ralarına ve 251. 3968. 7059. 7473 No: h 
tertiplere kimilen amorti isabet et· 
miştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
temmuz 1938 tarihinden itibaren tedl. 
ye edilecektir. Amorti bedeli beher 
tahvil için bir :I'ilrk Lirası ve yicmi 
kuruştur. 4798 

TAlbilllSii ZLI lllbEU 
~ARSI 

CELiill l>iiPEA 

Yem ve yataklık ot ile tuz ahnacak 
Ankara Emniyet Mildürlüğün den ı 

Muhammen 
Mlkdan fiatı teminatı 

Cinsi kilo Kr. Santim Lira Kuruş lhale gtin& 
Yem otu 87.840 3 50 231 00 
Yataklık ot 58.560 2 75 121 00 25.7.938 pazartesi gUntı saat 
Kaya tuzu 300 6 00 14 00 12 de 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı yem otu, yataklık ot ve kaya tuzu tlı

siltme ile alınacaktır. lsteklilerin gösterilen gün ve saatte kanun! belge" 
teriyle mildUriyette toplanan komisyona müracaatları. (2349) 4479 

Bir müdür alınacak 
Çocuk esirgeme kurumu genel merkezinden 

"Genel Merkez istatistik ve Propaaanda Direktörlüfü· 
ne yüksek tahsilini bitinniı bir müdür alınacaktır. 11tatM
tik ve grafik İflerinde ihtisası ve tecrübeai bulunan, uker· 
liiini yapmıı ve yabancl dillerden birine vakıf olanlann 
Genel Merkezde Kurum Batkanlığına müracaat etmeleri.,, 

4682 

HR5RRRT • 

• 

sıhhahnizi · 
tehdit! edi!JOT 

f,/ ..,~ 

OHLRDI 
iT 

ile ö~ ilrUnüz 
Uınuıııl Npn• ı ı. ıre111••· lııa .. •I, ııaıaı., VllJftfa "• ı 

3217 



Macar hikiyesl 

Roman muharriri .. 
Yazan : Diplomola Çeviren : F. Zalair Törümküney 
Römer Kamillo ile Katalin'in dü- - Sen kadınları bilmezıin. Derdi. 

ğUnleri, Budapeşte'nin her sınıf hal- Onun eğlenmeğe, vakıt geçimıeğe 
kı arasında büyük bir alaka uyandır- ihtiyacı var. Hem bu onun hak~ıdır. 
dı. Arkadaşım Römer Kamillo, en Fakat bana hiyanet .etmez. Ben~. çıl· 
çok sevilen ve okunan roman muhar- gınca sever. Seven bır .kadın.ın .~ozle
rirlerimizdendi. Katalin ise güzelli- ri sevdiğinden başka kımseyı gor~e.z. 
ği her kes tarafından takdir edilen Daha fazla QUlını aıkmamak ıçın 
tanınmış bir kızdı. Bu iki insanın ku- susardım. Mütemadiyen çalıtıyordu. 
vetli bir aşk neticesinde evlenmeleri Son çıkan romanını okudugum za. 
Budapeşte sosyetesinin aylarca de· man, eski yazılarındaki .he.~ecanı bu
vam eden dedikodu mevzuu oldu. lamadım. Yavq, yavaf ıonuyordu. ~: 

Ben, her ikisini de çok eskidenberi ııl itin en feci tarafı bunun kendısı 
tanıdığım için, mesut olacaklarını de farkındaydı. . . . . , 
pek tahmin etmiyordum. Zengin bir Bütün bot_ vakıtlerını Kamıll? nun 
ailenin birkik kızı olan Katalin, ıı· yanında geçırmeğe başladım. B~r ak
:tnarık ve hoppa olarak yetiştirilmit· şam onunla beraber hır otomo~ıl ~e
ti H t hakk d h" b'r ciddi fikri zintlli yaptık. Eve geç vakıt donduk. 

aya ın a ıç ı . . . "k' k d h b" · }" 
yoktu. Böyle bir kadının Kamillo gı- Kamıllo bır ı ı ~ e ır şey ıçe ım 
bi zeki ve serseri ruhlu bir adamı ida· diye tutturdu. E~ın.~m ~ old~ğu
re edebilmesine imkan taaavvur edi- nu hayretlerle gorduk. H~zmetçıl~r
,_ d" den bile eser yoktu. Kamıllo, cebın· .açmez ı. 

Evlendiklerinin altıncı haftası Ka- deki anahtarla kapıyı_ açmııtı. 
talin'den aldı·ım bir telgrafta, 0 gün Yemek ıalonuna gırdık. Masanın 
Budapcşte'ye g döneceklerini bildiri- Uıtünde bır mektup zarfı .d~ruyordu. 
yordu. Balayı seyahatinden avdet e· Kamillo zarfı aldı. Uzerını okudu. 
den sevgili doetlarımr karfılamak ü- Birde~i.re _sarardı. Bana doğru uzat· 
zere tark arına gittim. Trenden çok tı. Sesı tıtrıyordu: . . 
ne,eli ind~er Evlerine doğru gider- - Şunu okuyuver Vılmo' de~ı .. 
k K 

1
• • tomobilde durmadan Bu Katalin'in, kocasına yazdıgı bır 

en, ata ın o k d" · · bır za 
bir bu uk a lık seyahatlerinin ne ka· mektuptu. K~saca, ·e-~ ~sını • 
dar h;t ge~iğini, geı:dikleri memle- manlar müthış sevdıgını, faka~ daha 
ketlerin güzelliğini anlatıyordu. Yal- fazla birlikte yaşamaların~ ımkan 
nız, genç kadının yüı:ünde arada bir kalmadığını, şimdi başka . b~r adama 
beliren sinir dalgaları gözümden kaç- aıık olduğunu ve onunla bırlıkt.e kaç
..... ~ t B · ak!Clm yemeğine ah- tıklarmı yazıyor ve ayrılma ışınde 
---ınış ı. enı :r-- k . . . d" ordu 
ko k · · çok israr ettiler. Fa at, kolaylık göıtermesını rıca e ıy · 

yma ıçın k .. .. bakt Mek 
uzun bir yolculuktan dönen karı, O· Kamillo'nun yuzune ."?· · 
cayı bu akşamlık yalnıı: bırakmağı tubun, üzerinde yaptığı tesırı anhya
daha münasip gördügümden bütün madım. Gülümaiye.rek. zarfı aldı ve 
israrlarına rağmen kalmadım. Kata- cebine koydu. Sakın bır sesle konuş-
lin'in bayagı canı sıkıldı. mağa başladı: . . . . . 

B · k gün sonra Katalin telefon - Çok güç bir ı§ ... Şımdı hıç bır 
ır aç . k . tt d 

etti. Ak§Sm yemeğine mutlaka ~kle- şeye karar verebılece vazıy~ e. ~-

d . · · ·· ledi Benden batka kımıe· g·mm. .. Yarın sabaha kadar bır düşu
ıgını soy · . . . . ·· ı -· · 

yi çağırmamışlardı. Biribır~erın~ ~a- neyım bak.alı~ ... Y":1'ın oğ e yemegını 
tıl çılgınca bir atkla aevdıkle.rını o birlikte yıyel~m Vılmof... . 
~ece gördüm. Kamillo arada bır, bu- Evime geldım. Yorgun bı.r halde 
giınkiı kadınların çok sinirli olduk • kendımi bir koltuğa attım. Sıgaramı 
Jarından bahsederek karısına takılı· yakarken telefon çaldı. Mikrofonu 
vordu. Katalin, hiç aeaini çıkarma- aldım. Yabancı bir ses: 
makla beraber, bu tarzdapkalara fu· - Çabuk Römer Kamillo'nun evine 
laca ku:dıiı halinden aıılqıhyordu. geliniz .•. Büyük bir felaket var ... Ben 

Yalnu: bir defa Katalin, tanınmıı kapıcı Mi.hal. 
bir muharririn karııı olmanın ne ka- Telefon kapandı. 
dar ıüç bir if .olduğunu. ~i~~o'nu? Deli gibi bir halde Kamillo'nun e-
bir türlil takdır edemedığını soyledı. vine koıtum. Kapının önünde ünifor-

Genç kadının yüzüne dikkaAtle bak- malı bir polis beni karşıladı. Bir ke
tı_m. G~zl.eri sulanmış, fevkalade asa- lime konuşmadan içeri girdik. Sa
bılefDUftl. .. .. lonıda genç bir komiser nazik bir se-

Ha f tanın hemen, hemen U&ı dort 1.:ı_ d" nda . . tMU ver ı: 
gününü onların yanı geçırıyor· - Affedersin.iz. Sizi buraya kadar 
dum. Bir kaç gün gözülmıeaem Kata-
lin derhal telefon eder- ve kendile- rahataıs ettik. Zavallı Bay Kamillo 

' aisin namınua bir mektup bıralmuf. 
rini aramadığım için darılırdı. Kadı- Bunu teslim etmek iıtedik .• 
nın bana kartı takındıiı tavır çok mü-
ıaitti. Ancak, çok sevdiğim bir arka- Komiıer yürüdtl. Kamillo'nun ça-

be hpna odasının kapısını açtı. Gördü-
dafımın karısı idi. Bu ıe pten ar~- dama 1 mızda her hangi bir atk macerası du- ğüm manzaradan kanımıa r a-

l rımda donduğunu hiaettim. 
tilnülemeı:di. Bii zamanlar 0 ?u? a 
evlenmeği ben de tasavvur etmıştım. Kamillo, kanlar içinde yuı maaa· 
Çok hoşuma gidiyordu. Bir it dolayı- sının üstüne kapanmıttL Yanı bqın
aiyle altı ay kadar Paris'e gitmiştim. da kan lekeleri içinde bir zarf duru
Avdetimde Kamillo ile nipnlandık· yordu. Titriyen ellerle zarfı açtım. 
Jarını öğreninr.e bu aayfayı kapadım. .._ Sevgili Vilmof, hayatımdan çok 

Bir akpm fı:tına patladı. Ebemi- sevdiğim Katalin'nin saadetine mani 
yetaiz bh' aık dedi koduıu yapı~o~- olmamaklığım ve onun ayrılma işı· 
duk. Kaınillo bizi dikkatle dınlı- ni kolaylqtırmakhğım için vücudu
yordu. Birden yerinden fırlıyarak mun kalkmaıundan bafka çare yoktu. 
bagırdı: Çok yauk ki: bu kuvetli romanın 

_ Bana bir kaç dakika müsaade e- mevzuunu bir batka•ı itliyecek. Al
diniz 1 Çahıpna od~ ka~a~ gide- laha ısmarladık aziz doltum." 
ce&im. Şimdi anlattıgınız hıkaye, ba-
na unuttugum bir romanın mevzuunu 
hatırlattı. Tekrar unutmamak içi;:ı 
bir kaç satırlık not alayım. 

Katalin aapsarı kesildi. Heyecan-

Maaş cüzdanlarında 

soy adları 
dan titriyen bir seıle söyledi: . 

_ Artık bu vaziyete tahammül e· 
dcmiyece&im ... Nasıl oldu da bir ro
man muharriri ile evlendim? Neden 
konutursak konuşalım Kamillo'nun 
aklına hemen bir roman mevzuu ge
lir. Her ıeyi bu bakımdan tahlil ede~. 
Onun nazarında, bütün insanlar bı
rer roman kahramanı ve yaptıkları 
bütün ifler birer roman mevzuudur. r 

Mütekait, dul ve yetimlerin maaı 
cüzdanlarına soyadlarının da yazılma 
sı kararlaımııtır. Mütekait, dul ve ye
timler maat alırken imzalarını soyad. 
lariyle birlikte atacaklar, mühür kul
lananlar da aoyaıdlı mühür kazıtacak • 
tardır. 

Çıldıraca&ım ı... .. . 
Kamillo ayağa kalktı. Alnına dokil-

len saçlarını zarif bir hareketle dil· 
zeltti. Sonra yavaıça .Oyledi: 

- Bu hareketinin minu,ını anlı· 
yamıyorum Katalin? •• 
Kadın masadan fırladı Ko,arak o

dasına gittı. Bir dakika sonra hizmet· 
çi kız geldi. Madamın .bafı. a~rıd!_gın· 
dan yatacagını ve af dıledığıni soyle-
di. 

Gıttikçe karı kocanın araıındaki u-
$Urum genitliyordu. Genç kadın ar
tık evinde pek oturamıyordu. Soaye
teye gidiyor, daıuıediyor, bnç. oynu· 
Yor ve spor yapıyordu ... Kamıllo, o· 
nu butün hareketlerinde tam mana· 
siyle aerbeıt bırakmıttı. Kendisi de 
var kuvetiyle çalıflyordu. Bir kas de· 
fa ihtar ettim: 

Ankara Borsası 
ÇEKLER 

18 Temmuz 1938 Fiyab 

Londra 
Nev1ork 
Pariı 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Bertin 
Brukael 
Ati na 
Sof ya 
Praı 
Madrid 
Vartova 
Budapefte 
Blilr.ret 
Belırad 
Yokohama 
Stokbolm 
Moııkova 

Ac;ıhıı -6.23 
126.3525 

3.495 
6.6525 

28.94 
69.545 
S0.77 
21.385 

1.14 
1.5375 
4.375 
6.9225 

23.7325 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 
S2.12 
23.7875 

6.20 
125.865 

3.48 
6.6225 

28.125 
69.23 
50.54 
21.29 
ı.ıs5 
UI 
4.355 
6.89 

23.62 
24.10 
0.9325 
2.8575 

36.1950 
31.9650 
23.6725 

ESHAM VE TAHViLAT 
Anadolu demiryollan 

I n il 40.60 40.60 

r:::::::::::~::~::~::~:§:::::::] 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara· lıtanbul araııncla 
pazardan maada her sün ı 
Y eıilköyden hareket 
Ankaradan hareket 

An karadan 
cumartesi ıtlnleri 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya 
Sah : Sebat ve Yeniıehir • 
Çarşamba : İstanbul eczanesi 
Pcrıembe : Merku 
Cuma : Ankara • 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENi 
SlNEMALAR 

Seanı saatleri 
Her cUo 

YENl HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.30 18.45 
Cumaneaı ıtınleri 

YENl HALK ---
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.30 18.45 
Puar pnlerl 

HALK YENl 

11 11 
ıs ıs 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

GPCeleri saat 21 de 

Lüzr.amlu Telefon 
Numaraları 

Yan11n ihbarı: (1521). - Telefon. müra· 
caat tehir: (1023-1024). - Şehirlerara· 
11: (2341-2342). Elektrılı ve Hav~u~ 
Arıza Memurlu&u: (1846). - Mnaıerı 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645. ıoso. 1196). - Samanpazan civa
n: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba
'' Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Gtlven takıl: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddni. Uluı takıl: (1291 ). 

Otobüılerin ilk v• soD 
Seferleri 

Sabah Aktam 
İlk Son 
ıefer ıefer 

Uluı M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'yı 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Uluı M. dan Kec;iören'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Ccbcci'dcnUlus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aa. fabL ra 7.00 --Aa. fabL dan Cebecl'1• --.- 17.00 

Y enltehlr'den Ulu il. na 7.00 n.oo 
Uhaa il. dan Yenlteblr'• 7.10 IS.00 

8. ıl:an'adan .AkUpril'79 8.15 7.00 
A opril'den 8. puan'aa 7.IO 0.41 

1 U. Meydanı ile lataı:pon araamda ber 
bet dakikada bir aefer olup tren u
manlan seferler dalla Rktlr. 

1 U. Me)'danı ile Yeniıehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpuan araımda 1Ut 8 
den 20 ye kadar naatı ber b•ı dakika· 
da: Mat 20 den 21 e kadar ber on da
kikada; aaat 7 den a e •e 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam ıeferlrr vardır, 

' Aktaınlan Ul111 Meydanından aut 23 
deki son aefel'lerle banlann Ulus Me:v· 
danına d8nfltleri ılnemalann datdıı 
aaatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhiitltl 18 e kadardır. 
Poata uat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul edu. 

Tren Saatleri 

Haydarpap'n Her ubab 8.20. Her 

' 
aqam 19.15 •• 19.50 
de ( Puarteai. per· 
şembe. cumartesi 
Toroı ıilrat.) 

8&m11111 hattına : HercUn 9.SS CK.,.._ 
ri, Sıvaa, Ama118 ba 
bat tlaeriadedlr.) 

Diyarbakır hattı : Herıtıa 
Zonguldak battı : 

9.35 
15.00 
16.05 Kınkkale'ye ra:votobüı • 

GONDELIK 

Hicri. 1357 
Cemazil'evel: 21 

s. l>. 
Gtinew: 4 43 

Rumr -1354 
Temmuz: 6 

S. D. 
Akpm: 19 37 

Kütahya tipi çini 

imli edenler 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Elbise yaptırdacak 
ı 

) 

P. T. T. LeYuım Müdürlüiünden 

1 -ldare mUstahdemini için (2561 
takım maa kasket polis grisi elbis 
kapalr zarfla eksiltmeye konmuıtur. 

e 

2 - Muhamen bedel (48659) lira 
muvakkat teminat (3649,43) lira olu 
eksiltmesi, 4 ağustos 938 par11emb 
gUnU aa't 12 de Ankara'da P. T. T 
umumt müdürlük binasındaki satı 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

• 
p 
e 
. 

n 

t 3 - btekliler, muvakkat temina 
makbuz veya banka mektubunu, kanu 
ni veaaikle beraber müteahhitlik ves 
kasını ve teklif mektubunu muhtev 
kapalı zarflarını o gün saat {11) 
kadar mezk(ir komisyona verecekler 

. 
i-
i 
e 
. 

dir. 
4 - Şartnameler, (243) kuru, bede 

mukabilinde Ankara'da P. T. T. Le 
vazım, İstanbul Beyoğlu'nda P. T. T 
ayniyat 11ube müdürlüğünden verile 

1 

-. 
. 

ccktir. (2508) 4764 

Ankara Valiliği 

Stadyomda inıaat ve tesisat 
yaptınlacat 

Ankara Valiliğinden : 

4187 lira ketif bedelli sıtadyom tenis 
sahasında yapılacak in,aat ve tesisat 
işleri 25.7.938 pazartesi günü saat 9 da 
vilayet binasında daimi encümen oda 
sında ihalesi yapılmak üzere açık ek 

. 
-

siltmeye konulmu,tur. 
Muvakkat teminat 314 liradır. 
İsteklilerin teminat mektubu veya 

makbuziyle 2490 No.lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununda yazıl ı 

vesaikten mada Ankara villycti nafıa 
müdürlüğünden bu ite girebilecekle
rine dair fenni ehliyet ve ihtiaaa ve
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler prtname ve ketif evrakı
nı her gün nafıa dairesinde görebilir-
ler. (2347) 4497 

Devlet Demiryolları ve limanları 

Bir eltek daktilo ıhnacak 
D. Demiryollan U. Müclürlüiün· 

den ı 
Makine ite ıUratle yazı yazan, as

kerliğini yapmış en az orta mektep 
mezunu bir erkek daktilo alınacaktır 
Taliplerin Ankara'da Zat i11leri mü
dUrlilfUne müracaattan ilin olunur. 

(2432) 4610 

Orman Koruma 

Ziraat al6tı satııı 
Devlet Orman lflebneli K.anbiik 

Revir Amirliiinden: 

1 - Revire bağlı BUyükdüz onna
nnıda yol kenarına istif edilmit bir 
halde aşağıda yazılı ziraat ilitı açık 
arttırma ile satılacaktır. 

Z - Alltı ziraiyenin bulunduiu 
yer Karabük'e 23 kilometre mesafe
dedir. 

Cinsi 
Büyük yaba 
Küçük yaba 
Tırpan çapı 

Beherinin 
muhammen 

Adedi bedeli 
400 60 
400 40 

1000 20 

. 
bedeli 

mecmuu 
240 
160 
200 

. 600 
3 - Taliplerin muhammen bede

lin % 7.5 ğu nisbetinde teminatla 
22.7.938 cuma günü ıaat 13 de Kara
bilk'te revir merkezinde hasır bulun-
maları. 4733 

Ankara Belediyesi 

Baskül ah nacak 
Ankara Beledi:reainden ı 

1 - Hayvan pazrma konulacak bas· 
kül için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmesi on gün uzatılmııtır. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) li
radır. 

Kütahya tipi çini imal eden ımai 
müeaecıeler 1 hazirandan itibaren mu
amele verıi.inden muaf tutulmuı Ka.. 
mutay'ca kabul olunan bir kanunla . 4 - Şartnamesini görmek iatiyenle-
kararlatmıttL Finans Bakanlıcı bu rın ~er ~Un yazı it~eri kalemine ve i• 
müeueaclerden haziran 1938 ayı mua- teklılerın de 26 temmuz 938 ulı ıünü 
yene ve aatııları için henüz beyanna - saat on buçukta belediye encümenine 
me vermemiı olanlar hakkında bir mu. müracaatları. (2429) 4608 
amele yapılmamasını ve haziran ayına 
ait tahakkuk ettirilmlt verıilerin u
aulil daireıinde terkin olunarak tahsil 
olunanlar varsa bunların da mükellef
lere iade edilme.ini defterdar ve mal. 
mUdilrlülderiııe bildirmittir. 

Tabüyetimize kabul edilenler 
Hicret ve iltica ıuretile muhtelif 

yabancı memleketlerden yurdumuza 
gelen 817 milleıı-.ımızın tlıbHyeti-

Çavdar ekmekleri 

hakkında 
Ankara Belediyesinden : 

- Kamillo, hiç doğru hareket et· 
nüyorsun. Karın hem genç ve hem de 
Sok güzeldir. Onu böyle yalnı.a bqı· 
na bırakmak, yuvanızı tehlikeye dü • 
tilrilr. Biru da karınla mefgUl ol. 

Kamillo, benim bu aö.alerime güler 
ve: 

(PefİJl) • miı:e kabulü Bakanlar Heyetince taa

'-------------_,, vib olunmu9tur. 

Bundan bayle çavdır ekmekleri ıe • 
killeri ne olursa olsun 125 - 250 gram 
olarak çıkarılacaktır. Bundan fazla o. 
tanlar müsadere edilecektir. Bu hu
ıua belediye tenbihleri amma alm
mıttır. Riayet etmiyenler cealandırr-
lacaktır. (2525) 4778 

-9-

T. C. Z 1 R AA T BANKASI 

r Ff!tM!1UtttW.:ı.:4>''1>• 
,. 

Para blrlkllrenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankaıında Kumbaralı ve ihbaraız Ta"nrruf henplarında 

en as 50 llruı bulunanlara senede 4 defa çekilC\,. k kur'll ile atağı
dakl plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 " 2.000 " 
4 " ',j0 .. 1.000 .. 

40 
100 
120 

.. 
" .. 

1()(.1 

50 
40 

" 
" .. 

4.000 
5.000 
4.800 

.. .. .. 
160 .. 20 .. 3.200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
raJan Gf'liı Jiifmİyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/020 
lazlaiyle verilecektir • 

Kur'alar senede 4 dera, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

!~:~!~~ınacak 1 Asker1ik işleri 
1 - Bahçeler için alınacak ıer ne- -------------..ı 

batı, gül ve büyük ambalajlı çam fi-
danları ve aaire on bet gün müddetle 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (5775) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (433) lira
du. 

4 - Lıiate ve tartnameain.i görmek 
İlltiyenlerin herıün yası itleri kale
mine müracaatları ve ihale 5 atuıtos 
938 cuma günü saat on birde Belediye 
encümeninde yapılacaiından iatekli
lerin o gün teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını saat ona kadar be 
ledıiye encümenine vermeleri. 

(2527) 4780 

Parmakhk yapt1rılacak 
Ankara Belecliyesinclea ı 
1 - PlfCkbane civarında yaptuıla

cak h&Mlut parınMlılı on bet gün 
müddetle açık ekailtmeyo konulmuş
tur. 
2- Ketlf bedeli (410,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30,75) li· 

radır. 

4 - Ketlfruıme ve prtn~ini 
g8rmek istiyenlerin hergila Yası lt • 
leri kalemine ve iateklilerin de 5 a
patos 1938 cuma gUnü aut on buçuk
ta belediye encilmemne müracaatları 

(2526) 4779 

Satıhk eski koıum 
ve saire 

Aabra Beledi,...U.dea ı 

t 
Belediye Temizlik itleri hayvana

ına ait feraude kotum ve muyta.biye 
malzemesi açık artımıa ile aatılac:ak· 
tır. 

lateJclilerin 20.7.938 çar,amba günt 
ıaat 10 de İtfaiye meydanındaki gaz. 
hane deposunda hazır bulunmaları. 

(2531) 4782 

ı::::::~~:~~:~:::~:~:::~~::::::ı 
Muhtelif alat ahnacak 

Onmn Umam Müclürlüiünclen : 

r 
Orman amenajman ve ölüçme itle

inde kullanılmak Usere : 
Adet 
100 Ufkl ve fakull daire taksimatlı 

puıula ve dürbünlü ölçme ileti 
250 Ormancı kompaaı 
250 Cep puıulaaı 
100 Mira 
200 Teceaıümat burgusu 
200 Bez tcrit. 
Satm alınacaktır. Kolaylıkta taıma

bilecek hafif allt ve edevat tercih ae
belerinden biridir. 

1 
i 

~u allt ve edevatı vermek lıtiyen
erın aon tadllltı göıteren kataloklar 
le cinı ve nevi, aon fiatı, teallm ede

bilecekleri tarihi gösterir teklif mek
tuplarmı 30 temmuz 1938 tarihine ka
dar orman umum müdürlüğünde te
'I ekkül eden komisyona getirmeleri 
eya taabhUtlU olarak göndermeleri. v 

t 
5 ağustos 1938 aaat 10 da teklif et

ikleri allt ve edevattan birer tane ile 
unlar hakkmda her huauata izahat 
erebilecek bir mümeuil bulundur 

b 
v 

maları ıtaımdır. (2351) 4528 

Tütün ikramiyeleri 
Ankara Aakerlik Şubeainclenr 

1 - Şubemizde kayıdlı ı&kat auba1! 
ile eratın ve §ehit yetimlerinin 938 
yılına ait tütün ikramiyesi dalıtılma· 
aına 13.7.938 gününden batlanacak ye 

13. 2. tetrln 938 gününde nihayet bu• 
lacaktır. Bu dağıtma haftada liri defa 
olmak tlzere çarpmba günleri tehlt 
yetimlerine cuma günleri ıubay ,. 
erata tevziat yapılacaktır. Bu günler
de hak sahiplerinin ellcrind~ki maq 
remnt senediyle maat c\Udanlan •• 
niifuı hüviyet cüzdanı ve tatbik im
zası ile üçer adet fotoğrafı ve maq ~ 
mıyan yetimler de uğ olduklarına" 
evli olmadıklarına dair tatbik imza
sını havi fotoirafh belediye muhtar
hjından tudikll ilmihaber ve nufm 
cuzdanı ve üç adet fotoğraf ile bera
ber müracaatları ilin olunur. (2399) 

4578 

Yedek subaylara 
Ankara Askerlik Şubeaindea ı 

1 - Kara, deniz ve bava birliklerin. 
de istihdam edilmek Usere bu yıl be
aap ve muamele memuru okuluna 
(100) yedek ıubay alınacaktır. !etek• 
lilerin temmuz ayı içinde buluııdup 
yerin •kerlik ıubesine müracaat ede. 
rek kabul prtlarmı anllmMı 1bJm. 
dır. (2550) 4795 

Mahkemeler 
Ankara 3. üncü SuUa Hukuk Ha

kimliiinclen : 

Etimeıut nahiyeaiain Ballıca k&. 
yünden Abdullah oğlu Seyit Allaha 
bu kere vefatı Userine terekesine mah· 

kemece et konmuı oldupndan kef~ 
leti hasebiyle alacaklı olanlar da da
hil oldugu halde bilcümle alacaklı ve 
borçluların ve mirasçının vesaiki re.. 
miyeleriyle beraber bir ay zarfında 
Ankaca 3 üncü sulh hukuk h&kimllii
ne müracaatları ve alacaklarını vak
tiyle kaydettirmiyenlerin miraeçıya 

ne f&haen ve ne de terekeye izaf etea 
tikip edemiyecckleri lüzumu ilin o. 
lunur. 4776 

.;:!111111111111111111111111111111111111111. - -- -~ Dr. Basit Ürek i - -- -: Cebeci Merkez Hastanesi 5 - -: iç Hutabklan mütehaaaııı 5 - -- -- -- H -: er fUn hastalarını Yenitebiı : 
5 Meırutiyet caddesi Urek apartı· 5 
: manında uat 15 ten sonra kabul 5 
: eder. Tel: 1694 : - -.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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RESMİ İLANLAR 
Anka~ levazım AmirliQi 

Ke(i, koyun, sığu ve 
kuzu eli ahnacak 

J\nkara Levazım Amirliği Satın 
J\lma Komisyonundan : 

1 - Edremit ve Ayvalık garnizon
larının bir senelik ihtiyacı olan 74500 
kilo keçi, sığır, koyun, kuzu eti kapa
lı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18625 lira
dır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her gün komisyona müracaat e -
debilirler. 

4 - Eksiltme 25. 7. 938 pazartesi 
günü saat ıs tedir. İştirak etmek isti
yenlerin 1396 lira 90 kuruş teminat 
mektuplariyle birlikte teklif mektup
larını muayyen saatten bir saat evel 
Edremit tüm Sa. Al. Ko. ya vermeleri. 

(2257) 4350 

300.000 kilo un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Sıırttekı bırlıkler ihtıyacı için 

300.000 kilo unun 25.7.938 pazartesi 
günü saat 10 da kapalı zarfla eksilt · 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39.000 lıra 

muvakkat teminatı 2925 liradır. Şart
nameyi görmek istiyenlerin ış saatla
rında her gün. Eksiltmeye girecekle· 
rin mezkur gün saat dokuza kadar 
teklif mektupları ile Siirtte tümen 
satın alma komisyonuna müracaatla· 
rı. (2326) 4466 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

l - Tümen birliklerınin ihtiyacı i
çin 33350 kilo sadeyağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhalesi 29 
temmuz 938 cuma günü saat 11.45 de 
İzmir Bornova'da askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 31682 lira 
50 kuruş olup ilk teminatı 2376 lira 19 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin bildi
rilen ihale gün ve saatından bir saat 
evci teklif ve teminat mektuplarını 
maıct>uz"'karşnıgı 1ıe lzm1'I15ornovaOa 
askeri satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2325) 4465 

Nakliyat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisy<>nundan : 
ı - Ankara garnizonu içinde bir 

sene zarfında muhtelif istikametlere 
yaptmlacack 381 O ton erzak eşya. ve 
malze naklinin kapalı zarfla eksılt

mesi 28 temuz 938 saat 12 de Anka· 
ra LV. amirliği SA. AL. KO. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8915 lira ilk 
teminatı 668 lira 62 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür Kanuni ve· 
sikalarda bulunan teklif mektupları· 
nın saat 11 e kadar komisyona veril· 
mesi. (2327) 4467 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağına talip çıkmadığından ye· 
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 
115 kuruş olup ilk teminatı 4125 li
radır. İhalesi 29 Temmuz 938 cuma 
günü saat 17 dedir. İstekliler şartna 

mesini 300 kuruş mukabilinde satın 
alma komisyonundan alabilirler Talip 
lerin kanunun 2, 3 üncü maddelerin-

l deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2421} 4632 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği !)atın 

Alına Komisyonundan : 
ı - Babaeski civarındaki kıtaatın 

ihtiyacı olan 474.000 kilo odun kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. Ek
siltme Vize'de askeri satzn alma ko
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi
ni görmek istiyenler her gün komis
yona müracaat edebilirler. Eksiltmesi 
25. 7. 938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat ıs te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiatı 9480 lira mu
vakkat teminatı 681 liradır. Münakasa 
ya iştirak edeceklerin bildirilen gün· 
de ve tayin edilen eksiltme saatinden 
bir saat evel teminat ve teklif mek· 
tuplarile icabeden sair vesaikin komis
yona vermeleri. (2256) 4349 

Sade yağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonuna ait 18 

bin kilo sade yağı kaplı zarfla eksilt· 
miye konulmuşsa da teklif edilen fi. 
atlar Vekaletçe pahalı görüldüğünden 
yeniden açık eksiltmiye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli 17100 liradır. 

Muvakkat teminatı 1283 liradır. Ex
siltmesi 29 temmuz 938 tarihine müsa
dif cuma günü saat 11 de yapılacak
tır. İtaya talip olacakların tayin kılı
nan gün ve bildirilen saatte Vize'deki 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

(2258) 4351 

Kaşar peyniri 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1-Harp okulu ihtiyacı olan 7200 kilo 
kaşar peynirinin 13.7.1938 de yapılan 
pazarlıkla eksiltmesinde talip çık

madığından son pazarlığı 22 temmuz 
1938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
tcnılnau 3:11 llradrr. Şar~namesl lı:o-

misyonda görülür. Belli vakitte ko
misyonda bulunulması (2460) 4667 

Garaj inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - 29165 lira .Z3 kuruş bedeli keş

fi olan Bahkesirde Çayırhisardaki 
topçu taburu garajının ikmali ınşa
atı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 

tur. İhalesi 1.8.938 pazartesi günü sa
at 11 de Balıkesir kor satın alma ko
misyonunda yapılacaktır, Muvakkat 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. 

Plan, fenni şartname, ve birinci ke
şif Ankara LV. A. SA. AL. KO. ve 
komisyonumuzda görülebilir. Talip· 
lerin kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikaları var ise yaptığı bu gibi 
işlere ait ehliyet vesikası göstere
ceklerdir. Taliplerin iahle saatından 
bir saat eveline kadar tekliflerini 
komisyona vermeleri. (2423) 46S3 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
l - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade ya
ğı ve 7000 kilo Malkara garnizonu sa
de yağı münakasaya konmuştur. Te
kirdağ garnizon yağının muhammen 
fiatı 107 kuruş 50 santim ve teminatı 
1612 lira 50 kuruştur. Malkara garni-

Erzak, yem, mahrukat ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al ma Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı için aşağıda mikdar muhammen bedel ve teminatları 
gösterilen erzak, yem, mahrukatın hizalarındaki gün ve saatlerde Polatlı 

garnizonu Sa. Al. komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. İstekliler şartna -
me1erini görmek üzere her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri ve te
minalarmı Polatlı mal sandığına yatırmaları teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel komisyona teslim edilmiş olması. (2S33} 

M. bedeli ilk T . 
Cinsi Kilo K S L . İhale gün ve şekli S~at . . ıra 

Koyun, keçi, 
sığır eti 20,000 27 50 448 8-8-938 pazartesi 15. K. Z. 
Un 60,000 10 60 477 " " " " 15,30 

" 
,, 

Arpa 220,000 4 00 660 " 
,, .. " 16 

" 
,, 

Kuru ot 270,000 2 50 507 " " .. " 16,30 
" " 

Saman 200,000 1 50 22S 9-8-938 salı 15 Açık 

Sade yağı 2,200 100 00 165 ,, 
" .. " 

15,30 ,, 
Sabun 1,500 45 00. 51 ,, ,, ,, ,, 16 

" Odun 80,000 2 00 120 .. ,, ,, 
" 

16,30 
" 

Bulgur 8,000 8 00 48 10-8-938 çarşamba 15 ,, 
Pirinç 6,000 20 00 90 " " " .. 15,30 

" 
Kuru fasulve 5,000 17 50 66 " 

,, .. " 
16 " 

Patates 6,000 6 00 27 ,, ,, .. .. 16,30 
" 

4784 

zon yağının muhammen bedeli 112 
kuruş 50 santimdir. Muvakkat temi
natı 592 liradır. Her ikisinin ihalesi 
3 ağustos 1938 çarşamba günü Tekir
dağın saat 11 de Malkaranın 16 da 
yapılacaktır. Kanunun 2, 3 maddesin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar tümen satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2401} 

4630 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
ı - Konyadaki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 23.400 kilo sade yağının 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi Konyada kor sa
tın alma komisyonu, İstanbul, Anka
ra LV. amirlikleri SA. AL. KO. da
dır. İstekliler şartnameyi komisyon· 
larda okuyabilirler. 

2 - Muhammen tutarı 25740 lira -
dır, şartnamesindeki yüzde yirmi beş 
mikdar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı 2413 lira 12 kuruştur. 

3 - Eksiltme 2 ağustos 938 salı 
günü saat 11 de Konyada kor satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İs· 
teklilcr 2. ağustos 938 salı günü saat 
10 na kadar teklif mektuplarını Kon· 
ya LV. amirliği SA. AL. Ko. ya vere
cek ve yahut gönderilecek bu saatten 
sonra verilen ve yahu~ gönderilen 
mektuplar alınmıyacak saat ayarı kor 
daire saatiyle yapılacaktır. 2490 sayı· 
lı kanunun hükümlerine ve bilhassa 
32 maddesine uygun olmıyan mek
tuplarına sahipleri eksiltmeye gire-
miyeecklerdir. (2512) 4706 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Milas, Bodrum, Küllük garni
zonlarının ihtiyaçları olan 13650 kilo 
sade yağma 29 haziran 938 günü tek· 
lif edilen fiat gali görüldüğünden ye
niden kapalı zarf usuliyle l ağustos 

938 pazartesi günü saat 15 de eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15015 lira
dır. Muvakkat teminatı 1126 lira 13 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odasın
dan alacakları ticaret vesikalarını 

komisyona ibraz edeceklerdir. 
İsteklilerin eksiltmeyi açma saatin

den bir saat evveline kadar yanl ısaat 
14 de teklif mektuplarını Milasta or
du evindeki alay satın alma komisyo
nu başkanlığına vermiş bulunacaklar
dır. 

3 - Milas sade yağı ayrı bir şart
name ile keza Bodrum sade yağı ayrı 
bir şartname ile ayrı ayrı isteklilere 
ihale edileceği gibi Milas, Bodrum 
sade yağları toptan bir istekliye iha· 
le edilecektir. (2329) 4622 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat hayvanatı ıçın 838 
ton kuru ot 21 temmuz 938 perşembe 
günü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20112 
lira ilk teminatı 1508 lira 40 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalarile bera
ber teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat evel komisyona vermele-
ri. {2259) 4352 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tire'deki piyade alayının yıl

lık ihtiyaçları için 62,000 kilo sığır 
veya keçi eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme 8 ağus
tos 938 pazartesi günü saat 10 da pi· 
yade alayı satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin muhammen 
bedeli 12400 lira muvakkat teminatı 

930 liradır. Keçi etinin muhammen 
bedeli 15500 lira ve muvakkat temina-. 
tı 1162 lira SO kuruştur. 

2 - İsteklilerin gösterilen saat· 
ten bir saat evetine kadar 2490 saylı 
kanunun hükümleri dahilinde temi
nat mektuplariyle teklif mektupları
nı alay satın alma komisyonuna vere
ceklerdir. 

3 - Şartnamesini okumak ve an
lamak istiyenler Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da ve Bornova'da 57 tü
men Sa. Al. Ko. da Tire'de alay le
vazımına müracaatla okuyabilirler. 

(2S16) 4765 

Yol silindiri alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 

yol silindiri kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. HeP..sinin tahmin bedeli 

43200 kırk üç bin iki yüz liradır . 
2 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 

günü saat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacakt ır. 

3 - tık teminat 3240 lira olup şart
namesi 216 kuruşa komisyondan alı

nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (2Sl7} 4766 

2 Pavyon ve hangar 
yaptırılacak 

Ankara Levaznn Amirliği Satın Al
ma Komiıyonundan : 

1 - İzmitte ve Gebzede yaptırıla. 
cak iki pavyon ile Gebzede bir han
garın ikmali inşaatı ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme S ağustos 1938 cuma günü 
saat 11 de Eskişehir LV. Amirliğinde 
satınalma komisyonunda yapılacak

tır. 

1zmitteki bir pavyonun keşif bede
li (43023) lira 78 kuruştur. Muvakkat 
teminatı {3227) liradır. 

Gebzedeki bir pavyonun keşif be -
deli (15500) lira muvakkat teminatı 

(1162) lira 50 kuruştur. 
İnşaatı ikmal edilecek Gebzedeki 

hangarın keşif bedeli (24329) lira 20 
kuruştur. Muvakkat teminatı {1825) 
liradır. 

Bu işlere ait resim, keşif ve şartna
meler Ankara, İstanbul ve Eskişehir 
L V. Amirlikleriyle İzmitte Askeri 
satınalma komisyonlarında görülebi -
lir. 

İstekliler her üç kısım inşaat için 
ayrı ayrı teklif mektuplarını verecek
lerdir. 

Bu inşaat işlerine girecekler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu 
miktarlarda bu işlere benzer iş yap· 
tıklarma dair vesikalarını ve nafıa 
vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikasile 
teminat makbuz veya banka mektup· 
larile beraber bu işlere ait teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 10 a kadar mez
kur komisyona vermelidlrler. Bu sa
atten sonra verilecek teklifler kabul 
edilmez. {2532} 4783 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Susurluktaki topçu alayı hay

vanlarının 280 ton yulaf kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. İhalesi 5. 8. 
938 cuma günü saat 11 de Balıkesir'de 
kor utan alma komiayonunda yapıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira
dır. Evsaf ve hususi şartlar Ankara 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ve komis
yonumuzda görülür. Taliplerin mu
ayyen günde ihaleden bir saat eveli
ne kadar teklif mektuplarını komis-
yona vermeleri. (2501} 4762 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu için 840 

bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18480 lira ilk 
teminatı 1386 liradır. İhalesi 4. 8. 938 
perşembe günü saat 10 dadır. 

3 - İhalesi Karaköse'de satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenler komisyon
dan alıp görebilirler. İhale günü ve 
saat 9 dan bir saat evel ticaret odası 
vesikalariyle birlikte teklif mektubu
nu komisyona vermiş bulunac~ktır. 

(2S02) 4763 

Millı Müdafaa Bakanltoa . 

Velense ah nacak 
M. M. Vekileti Satın Alma Komis • 

yonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı on bir lira olan iki b!n ila iki 
bin beş yüz tane velense kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21 temmuz 938 ı:ıer· 
şembe günü saat 10 da Ankara'da M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2602 lira 5U kuruş
tur. Şartnamesi 138 kuruşa M. M. V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektubiarını eksiltme 

saatından behemehal bir ııaat eveHne 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri. (2210) 4:;13 

146 kalem ilôç ve 
sihhi malzeme ahnacak 

M. M. Vek&leti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1) 146 kalem il~ ve sıhhi malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 5834 lira o
lup ilk teminat parası 437 lira 55 ku
ruştur. 

3) İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2317) 4464 

Memuriyet imtihanı 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıarh

ğından : 

M. M. vekaleti hava müsteşarlığı 
şubelerinden birinde çalışmak üzere 
sivil memuriyete ücretle alınacağını 
9, 11, 13, 15 haziran 938 tarihli Ulus 
gazetesiyle ilan edilen ve istida ile 

hava müsteşarlığına müracaat etmiş 
bulunan taliplerin imtihanları 20 tem
muz 938 çarşamba günü saat 9 da ya
pılacağından mezkür saatte hava müs
teşarlığında bulunmaları işbu imti · 
han gün ve saatinde ispatı vücut et· 
miyenlerin müracaatları nazarı dik
kate almmıyacağı ilan olunur. 

(2468) 4717 

Bir mütercim ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteşarlı-

ğından: 

Ankarada M. M. Vekaleti Hava 
müsteşarlığında istihdam edilmek ü
zere İtalyanca dile tam vukuıu olan 
ve askeri istilahları da bilen bir ter
cim alınacak. Ve bu mütercime ya
pılacak imtihan neticesine göre (165-
210) lira arasında aylık üçret verile
cektir. 

Taliplerin ellerindeki vesikalarile 
hava müsteşarlığı zat işleri şubesine 
müracaat tmeleri ilan olunur. 

(2469} 4671 

Askeri Fabrikalar 

Kimyager ahnacakt1r 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğünden: 

Umum müdürlük teşkilatında istih
dam edilmek üzere kimyager alına
caktır. İsteklilerin bizzat ve Ankara 
haricindekiler istida ile müracaat e
derek şartları öğrenebilirler. (2081) 

4200 

Harita Umum DirektörhiQLı 

Bir fotoğrafcı ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

l - Ankara'da Harta Genel direk
törlüğü fotoğrafhanesine bir fotoğ

rafçı alınacaktır. 

2 - Aranan evsaf şunlardır: 
A) Türk tabaası olmak, 
B) Askerliğini yapmış bulunmak, 

olmak. 
H) 38 tc mw 918 wiılline 

ınücacaat e_.. b..ı..am.k. 
3 - Aylık ücreti akn»f }oka 

göstereceği ehliyet Ye iktidara 
tezyit olunur. t 

4 - Talipler Ankara'da Harta~ 
nel direktörlüğü kartoğraf t11 

müdüriyetine müracaat etmelidir• 
İmtihan Ankara'da yapıktcaktıC'7' 

(2520} 4 

Muhtelif harta cehelleri-"" 
Harta Genel Direktörlüğündell: 
1 - Harta Gn. Drk. için S. 7. 

salı günü saat 10 da eksiltmesi 1' 
lacak olan 14 adet İnvar cetveli, 30 
ret Golyenin sürgülü hesap cetveli. 
adet Deklinatuvarın eksiltmesine 
lip çıkmadığından eksiltme 20. 1",;. 
çarşamba günü saat 10 da yapıl 

b~ ' 2 - Eksiltme Cebecide Harta ..J 
Drk. binasında Sa. Al. Komisyon 
yapılacaktır. 

3 - Muhaımnen bedeli 920 'fJ 
muvakkat teminatı 73 lira SO kurdflf 
lup makbuz veya banka mektubu 
bul olunur. 

4 - İsteklilerin şubesindeki natl 
neleri görmek üzere her gün ve 
siltmiye girmek için de yukand~ ~ 
lı gün ve saatte teminatlariyle blP". 
te komisyona gelmeleri. 

(2306) 

Talebe kaydı 
Ankara Bölge Sanat Okuhı 

törlüğünden: 

Bölge sanat okullariyle inşaat 
okuluna bu yıl müsabaka ile par 
yatılı talebe alınacaktır. Namzetl 
aşağıdaki şartları haiz olmaları 

zımdır. 

a. - Türk olmak, 
b. - 13 yaşından küçük ve 17 

şından büyük olmamak, 
c. - En az beş sınıflı bir ilk 

dan diploma almış bulunmak, 

d. - Sıhati sanat tahsiline el 
li olmak, 

İstekliler aşağıdaki YC&ik 
birlikte bulundukları vilayetleri-at 
liliklerine baş vurmaları lizımdıt: 

1. - Sanat veya inşaat UıBta o 
na girmek istediklerini tauih 
şartiyle vilayet makamına ~ 
dilekçe, 

2. - Beş sınıflı ilk okvl ad*'..,. 
mesi veya ilk okullardan fazla 
li varsa bulunduğu okuldan a 
tasdikname, 

3. - Nüfus tezkereei 
4. - Aşı raporu 
S. - Üç tane vesikalık fotoğraf. 
Müsabaka imtihanı 22 ağustoe 

pazartesi günü saat 9 da bütün • 
yetlerde kültür direktör:tükle 
tayin olunacak yerlerde aynı % 

da yapılacaktır. 
Müaabaka imtihanı tarihindd 

gün evetine kadar kayıt muame 
nin bitmİl olması lazımdır. 

{2509) 47()( 

Ankara Defterdorlıg ı 

Memur ah nacak 

Ankara Defterdarlığından : 

C) Yaptırılacak sıhi muayenede Defterdarlık varidat scrv· 
sıhati tam olmak, münhal bulunan 16 lira maaşlı t 

D) 35 yaşını geçmemiş bulunmak, kuk katipliğ için memurin kanu 
E) Hüsnü ahlak ve hal sahibi bu- daki evsafı haiz olanlardan en aJ 

iunmak, mektep mezunu bulunanlar ar 
F) Fotoğraf ve rötüş işlerine vakıf 21. 7. 938 günü saat onda mü 

olmak, imtihanı yapılacağından taJipl 
G) Yapılacak imtihanda muvaffak ı evrakı müsbiteleriyle defte 

müracaatları. (2549) 4 

Satıhk arsa 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi Miktarı Ada Parsel Muhammen bedel 
Lira K. 

İstiklal Külhan Arsa 46 M2. 187 18 460 

Yukarda ada ve parsel ve muhammen bedeli gösterilen İstiklal ınah __ 
sinin Külhan sokağında kain maliye hazinesi adına kayıtlı arsanın ıtJiİ 
yeti 3-8-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da defterdarlıkt• 
teşekkil komisyonda açık artırma suretiyle ihale edileceğinden taliP1 

ihale bedelini nakden ve peşinen ve ihale tarihinden bir gün evvel hİ 
da yazılı depozito miktarını havi makbuziyle birlikte adı geçen koınit 
gelmeleri ve mezkur arsayı ve şartnameyi görmek isteyenlerin ınilıt 
lak müdürlüğüne müracaatları. {2S47} 4790 

Sathğa çıkarılan Ev ve Bağ 
Ankara Defterdarlığından: 

Kıymeti Cinsi Mahallesi Sahibleri .uvı~ıu 

2SO Ahşap hane Keçiören Keçiören Konserve Keçiören kon-
fabrikası sahibi maz- serve fabrika-
har ve hissedarları sı sahibi Mazhar 

2000 Bağ .. " 6.20 

cu için. .. 
Yukarda yazılı gayri menkullerdeki hisse, sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 10 gUn ınud . 

temdiden müzayedeye konulmuştur. Talihlerin 25-7-938 gününe müsadif pazartesi günü Ankara vilayet 1 

heyetine müracaatları ilan olunur. · (2393) 4629 
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~ Vilayetler 
Parke taşı 

Konya Ereğli Belediyaindn : 
1 - Ereğli !iarşı yollarına parke ta-

• §1 ferşiyatı on beş gtin müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (4656) lira (76) 
kuruştur. 

3 - Eksiltmeye iştirak için (349) 
lira (25) kuruş teminat akçesinin ya
tırılması lazımdır. 

4 - Arzu eden fenni şartname ve 
sair evrakı Ereğli belediyesi yazı iş
lerinden meccanen alabilirler. 

5 - İhalesi 1-8-938 pazartesi günU 
Ereğli belediyesinde belediye encü • 
nıeni muvacehesinde icra kılınacak -
tır. 4797 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyaıetinden : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

Elektrik tesisatı 37379 70 2804. 00 
ı - Yukarda muhammen bedelı ve 

muvakkat teminat miktarı yazılı E
zine elektrik tesisatı işi 15-7-938 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarxl
ınıştır. 

2 - İhalesi 5-8-938 cuma günü saat 
10 da Ezine belediye dairesinde en -
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamesini İstan -
bul belediyesi heyeti fenniye müdür
lüğünden 185 kuruş bedel mukabilin
de alabilirler. Ve aynı dairede bu işe 
ait plan ve haritaları görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel encUmene makbuz mu
kabilinde verilmesi ve posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının da mez 
kür saate kadar yeti§tirilmiş oiması 
§arttır. 

5 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanu -
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evvel 
müracaatları ilan olunur. 4796 

Memleket hastanesi inıaah 
Malatya Valiliğinden : . . 
59453 lira 67 kuruş keşif bedelını 

muhtevi olup vilayet merkezinde Y~P
tırılmakta olan ve kapalı zarf .usu~ıle 
ve on beş &tin müddetle c~sı~tmıy: 
konulan memleket hastan~sı ık.malı 
inpat ve tesisatına isteklı çıkmadı. 
Jından ~ezkur ~n~aat ve tesi.~at 21:. 7. 
938 tarihınden ıtıbarcn 15 gun mud
dctle ve gene kapalı ıarf uıuliyle ve 
evelce ilan edilmiş olan şartlarla ye -
niden eksiltmiye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminat 4223 liradır. 5. 8. 938 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 12 
de ihalesi yapılacaktır. 1stekl.ilerin . 

teklif mektuplarını havi zarflarını 
mezkur saate kadar vilayet daimi en: 
cümeni riyasetine tevdi eylemelerı 
ilan olunur. (2545) 4789 

Tütün naklettirilecek 
lnhiıarJar Kocaeli Ba,müdilrlüğün

den : 
1 _ 23. 6. 938 pergembe gUnU saat 

11 de kapalı zarf usulU ile eksiltmeye 
konulan Dilzce, Uskübü, Gündoğd.u, 
Hendek ve Adapazarı bakım evler~n
de mevcut tahmini (2.300.000) kılo 
yaprak tütünün İstanbul depola~ma 
kadar nakliye i!Jİ görülen lüzum uze
rine pazarlıkla açık eksiltmeye çev. -
rilmiştir. Muhammen bedel 20.000 lı-
radır. • 

2 _ Eksiltme milddetı 12.7.938 den 

26.7.938 tarihine kadar 15 gündür. 
3 _Bu yoldaki eksiltme şartname

si isteklilere bmit, !atanbul, Ankara, 
Adapazarı, He~dek, Dü~ce, Bolu İn
hisarlar idaresınden verılir. 

4 - Muvakkat ihale 26.7.938 pazar
tesi gUnii saat 15 de İzmit İnhisarlar 
ldaresinde müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

5 _Muvakkat teminat miktarı 1500 
lira veya o miktar itibarı devletçe 
musaddak Milli Bankalar teminat 
mektubu olup 26.7.938 tarihinde saat 
12 ye jcadar kabul olunur. 

6 - Taliplerin ticari durumlarını 
bildirir vesaiki İzmitte müteşekkil 
komisyona ibraz etmeleri l!zxmdır. 

(2548) 4791 

Lokoıhobil ve teferruatı 
müzayedesi 

Kocaeli Nafia Müdürlüj-ünden 
Derince travers fabrikasında ku

rulu on bir bin lira kıymetinde Aıt• 
man maı ka lokomobil ve tef errü9.tı 
müzayedeye çıkarılmıştxr. 

1 - Lokomobil ve teferrüatı evsa -
fına ait şartname ile makinenin kaldı. 
rılması hakkındaki hususi şartname 
Kocaeli nafıa müdürlüğünde görüle -
cektir. 

2 - İhale 3. 8. 938 çarşamba günü 
saat 11,30 da Kocaeli nafıa mUdürlil
ğilnde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 822 liradır. 
4 - Arttırma kapalı .zarf usuliyle 

yapılacağından taliplerin belli gün 
ve saatten yarım saaıt eveline kadar 
teklif mektuplarını komisyona ver. 
meleri ilan olunur. (4565/2542) 

4787 

Göçmen evi yaptırılacak 
lzmir iskan Müdürlüğünden : 
1 - Torbalı kazaımm Y eniköy'ün

de 60 ve Kemalpaşa kazasının Yukarı 
Kızılca köyünde 10 tek kirgir göç. 
men evinrn inşaatının kapalı zarfla 
yapılan ekailtmeaiooe bedeller haddi 
layık görlilmediğinden 17. 7. 938 tari-

işçi yatakhaneleri • 
ınşası 

Ereğli Kömürleri işletmesinden : . . . . 
zonguldak'ta yekdiğerinden ayrı üç mevkıde keşıf bedelı m~cmuu 

350.000 lirayı geçen ceman 1500 kişi istiab edecelc vüşattc itçi yatakhanel_e
riyle duş ve yemekhane inşa ettirilecektir. Bu inşaata ait şartn~e, plan 

ve projeler zo temmuz 938 den itibaren Zon~uldak'ta tııetmemu: Umum 
MildilrlUğünden alınabilir. Taliplerin işletme idaresine en az 20000~ lira
lık bir inşaatı yaptıklarına dair vesaik ibraz ve aynı zama~da tekhf .ede
cekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nlsbetinde muvakkat temınat akçeiı ve-

ya mektup tevdi etmeleri şarttır. _ 
İs.bu inşaata ait tekliflerin kapalı zarf içinde olarak 5 a~u~.t0~. ~~g cuma 

ır • • z ld k't ki Umum Mudurlugune tev-
gün .. saat 12 ye kadar ışletmenın ongu a a 

u . - 4659 dl edilmış bulunması lazımdır. 

5 Kalem erzak ahnacak 
Çanakkale Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen Muvakkat 
lıedeli teminat İhale Ta. İhale Kapalı 

K r.. S zarf 
Cinsi Mikdarı L. K. L. . '-"· . 

Odun 1560000 15600.00 1170.00 1-8-938 pazartesi 11 " " 
Ekmeklik un 705400 91702.00 5835.10 2-8-938 salı 11 " " 

w 24000 24000.00 1800,00 2-8-938 " 11 " ,, 
Sa~cı ya~ı 41800 40204 00 3015.30 5-8-938 cuma 11 " " 
Sıgır etı 1 · 5 8 938 11 
Yulaf 298260 17895.60 1342•17 - - . " " " 

k 1 b. . 1 J Alayına ba~h taburlarla Kırazhdaki J. Tabu-
1 - Çanak a e ırınc · li> b. 11 k ·ı. · 

v tos 939 sonuna kadar ır yı ı ıı.tıya-
runun 1 eylül 938 günilnden 31 agus k hizalarmda gösterilen günle-
cı bulunan yukarda yazılı be~ kalem erzıt i~n onunca eksiltmesi yapılacak
meç ve günlerde J. Alayı satın alrna kom Y 

tır. . ünü saat 10 a kadar komisyona 
2 - Teminat ve teklif mektupları ıhale g 

teslim edilmiş bulunacaktır. . 
0 

tedarik edilebilir. 
3 - Şartnameler parasız olarak komısyonda ) 

4668 (4421-2463 

Satıhk yapağılar 
• . Ç'ftli-i Müdürlüğünden : 

Karacabey Merinos Yetııtınne 1 g Beher kilosunun muhammen 

Cinsi 

Safkan Merinos koyun yapağısx 
Yarım kan ,, ,, ,, 
Safkan Merinos kuzu yünu 

Kilo fiatı kuruş 

9917 
12780 

1824 
2734 

110 
100 
80 
70 

Yarımkan ,, ,. " 
Uyluk, Karmaltı, bacak merinos 

1793 
30 

yiln ve ya~ağısı . . iftliğinin 938 senesi hasılatından yukarıda cins 
1 -: Merınos yetıştırme !1f. t yazılı yapağılar kapalı zarf usulile arttır

ve mıktan ve muhammen ıa 1 

maya konmuştur. . . 938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
2 - Arttırma gUnU 30 temmuz 

on birdir. . • • 2070 'k' b·n yetmit Ura muvaklcat teminat almacaktır. 
3 - Hepsı ıçın ı 1 ı l d d h Un Bur 

. . .. rmek isteyenlerin tatil günlc:r n en ıııaa a er i -
Şartnamesını g.~ . . - . f llk müdürlüğüne müracaatları. 

sa'da Merinos mufettışlıgıne ve çi t • . iftli w 1 mUdürlU~Une fha-
. . K b M ·nos vctı•tırme ~ g s 4 - İsteklılerın araca ey erı J :ı: • ~. • kr f 

l .. .. d e 2490 sayılr kanun hükümleri dahılınde temınat ve te ı 
c gunun e v ~ 1 (4422) 4669 
mektupları ile birlikte müracaatları ilan o unur. 

ULUS 

hinden itibaren on beş gün müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

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

3 - İhale 1. 8. 938 günü saat onda 
İzmir iskan dairesinde müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husuata şartname, keşifna -
me ve sair evrak her gün iekan daire. 
sinde görülebilir. 

S - İsteklilerin yüzde 7 buçuk nis
betinde muvakkat teminata ait vesa. 
ikle iskan dairesine müracaatları. 

(2568/2540) 4785 

Kapah zarf 
eksiltme 

usul ile 
ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş (Pertek 
kazası hükümet konağı inşaatıdxr. 

Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira
dxr. 

kısmında yapılacak ilavei ameliyat a
şağıda şerait dairesinde münakasaya 
konmuştur. 

ı - Keşif bedeli 6590 lira 16 ku
ruştur. Kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - 7 temmuz 1938 den itib:uen 
15 gün müddetle eksiltmeye konul -
mut ve 21 temmuzda ihaleai yap.Ja
caktır. 

3 - Keşif, teferruatı 

A - Keşif 

B - Fenni ve hususi yartnameler 
C - Projeler 
D - Mukavelename 
lşbu evrakı talipler İnegöl Be!edi

yesinde görebilirler. 
4 - Bu işin teminat akçesi % yeui 

buçuk hesabile 49 füa 43 kurus olılp 
ihalede bu mikdar iki misle !;ıKarrl·r. 
Münakasa temmuzun 21 ir.ci perşem
be günü saat 13 ::le bele.diye sa!onun
da belediye encümenı maritctiylt' ya

2 - Bu işe ait şartnameler ~e 
raklar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
,.. - Ba!.. ·ırlak itleri 

ev- pılacaktır. Bu saatten !:.ir saat ... v•rdi
ne kadar zarfların beledıy:ye ceı;lirni 
ve mukabilinde makbuz ahnma·H ~:•rt
txr. Posta ve sair.e dolayıs!yle teah

genel ıart- hür kabul edilmez. (4342-2415) 4500 
nameııi. 

D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, Metraj cetveli. 
F - Yapı işleri genel şartnamesi. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evra

kı 1.60 lira mukabilinde Tunceli Na
fıa müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme temmuzun 28 inci 
günü ıaat 12 de Pertek hükümct ko
nağı malmüdürlüğü dairesinde yapı
lacaktxr. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuJiyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmıı 
938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve bir teahhüde en az Z0.000 
liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
mış olduğuna dair vesika. 

B - Ticaret odaııından almmı9 si
cil vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Pertek malmüdür
lüğ .. dairesinde eksiltme komisyonu 
riesliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 UncU maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumla eyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 4678 

Kaza merkezinin 
halihaztr hartası 

alınacak 
Bulancak Belediyesinden 
1 - 30.6.1938 tarihinde ihalesi ya. 

pılmak ilzere on beış gün müddetle 
uzatxlan kaza merkezinin hali hazxr 
haritaıınm ahnmaıına iıtekli çıkma· 
dığmdan 30.7.1938 günü ihalesi yapd
mak üzere bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştxr. 

2 - Tahminen 50 hektar meıkun, 
55 hektar gayri meskfından ibaret o
lan Bulancak kaza merkezinin 1.1000 
1.500 1.2000 mikyasında haritasının 

alınmasıdır. 

3 - Meskun kısmının hektarı 24, 
gayri meskun kısmının hektarı 10 li
radr. 

4 - Muhammen bede}i 1750 liraı 
muvakkat teminatı 132 lira 25 kuruş
tur. 

5 - Buna aid şartname ve diğer ev
rak Bulancık belediyesinde görülür. 

6 - Pazarlığa iştirak etmek isti
yenlerin bu işi yapabileceklerine da
ir Nafıa Vekaleti'nden alxnmş ehli
yetname ve diğer belgelerile birlikte 
Bulancak belediyesine müracaatları. 
(24~5) '4'670 

Parke yol inşası 
Diyarbakw Nafıa Müdürlüjiin -

den: 
1 - !haleye konulan i': 
Urfa kapı İuet ~fa ca.ddcsl parke 

yolunun 26109,~ liralık inşaatı kapa
n zarfla ihaleye Jı:Qnmuştur, 

2 - Bu ite ait evrak 'unlardır; 
A - Eksiltme JJrtname11i. 
B - Mukavele projcai. 
C - Husuei, fenni, bayındırlık İ§• 

leri genel şartnameleri. 
D - Bu evrak natıa dairesinde gö-

1 üleıbilir. Ve iıtenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 20 temmuz 938 

çarşambq &ünu saat 11 de kapalı zarf 
usuliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
cakttr, 

4 - Eksiltmeye girebilmek içt:.ı 
1958.25 liralık muvakkat cari sene ti
caret odası ıvcsi-kaeı, nafıa vekaletin· 
den alınmıt 10.000 lita<Jan yuk.ırı eh
liyet veliilC:«~U. 

5 - TaHplo.rin zatfları cuma günü 
ihale saatmdan bir saat evel komis -
yon rciıliğine makibuz mukabilinJe 
vermeleri, postada gecikmeler kab\11 
edilmez. (4320/2368) 45()9 

İçme suyu tesisatı 

İnegöl Belediyeainden : 

Belediyemüıiıı içme suyu meoıaı 

Çocuk hastanesi bakiye inıaah 
Izımir Belediyesinden 

Tevfik Rü§tÜ Aras Bulvarında 22 
sayılı ada üzerinde bir k11mı yaptı· 
rxlmakta olan çocuk hastanesinin 
geri kalan heyeti umumiyesi vahidi 
fiatlar esası üzerinden 12-7-938 tari
hinden itibaren 15 gUn müddetle ka
palı zarflı ekıiltmeye konulmuştur 
Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
75,000 lira olup muvakkat teminat 
miktarı 5000 liradır. Vahidi fiat cet
velleri, keşif ve şartnamesi 187,50 ku
ruş bedel mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. Taşradan iste
yenler posta ücretini aynca gönder
melidirler. Kapalı zarfla ihalesi 29-7-
938 cuma günü saat 13 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. İştirak e
decekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmış teklif mektup
larını ihale tarihi olan 29-7-938 cuma 
günü azami saat 12 ye kadar encümen 
reisliğine vermelidirler. 

(2483-2386) 4626 

Halkevi binası 

yaptırılacak 
Kocaeli Cumhuriyet Halk Par

tisi Ba~kanlığından : 
1 - İzmitte yapılacak halkevi bi

nası isin evvela kapalı zarfla ve bila
hare pazarlık suretiyle yapılan müna
ka alaı-da talip bulunmadığından va
hit fiıtlardan bazıları artırılmak su
retiyle bu inşaatın 60 bin liralxk kıs
mı tekrar kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Eksiltme ağustosun birin 
ci pazartesi günü saat 16 da İzmit 
parti haşkanhğmda toplanacak tlyön 
kurul huzurunda yapxlacaktır. 
ı - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi mukavele

name fenni şartname bayındırlık işle
ri genel şartnamesi vahidi fiat liste
si tarifnamesi ve projedir. 

3 - İsteklilerin bu işe ait dosya 
muhteviyatmı Kocaeli nafıa müdür
lüğünde tetkik edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4500 liralık muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. 

5 - Ticaret odası vesikası ve 938 
senesi için muteber 75 bin liralık na
fıa vekaletinden almmış yapı işleri
ne ait müteahhitlik vesikasmı hamil 
olması. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun 
mucibince ihzar edecekleri teklif 
mektuplarmı başkanlığa makbuz mu
kabilinde vermeleri ilan olunur. 

4681 

futbol sahaSI, koıu pisti ,. leferrilah 
C. H. P. Afyon llyönkurul Ba~· 

k1tnlığından : 
Afyon şehri ıtadyomunda yaptmla

cak işlerden ve kısımlardan 20,000 lira 
muhammen keşif bedelli futbol sahası 
ve ko§u pisti ile bunlaı a ait teferruatı 
inşaatı 25 temmuz 938 tarihine müsa
dif pazartesi gUnU saat 1(5 da Cumhu
riyet Halk Partisi ilyönkurulunda te
şekkül edecek komlıyonda ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. ~artnameler, ke
şif name plan ve bunlara mUteferri di
ğer evrak bir lira bedel mukabilinde 
Nafıa müdürlü

0

ğünden alınabilir. Mü
teahhidin bu işlerin bidayetinden ni· 
hayetine kadar yapıldığı müddet zar
fında başında bulunmak ve bu in!aatm 
fenni mesuliyetini deruhde etmiş ol
mak şartiyle bir mUhendia veya rniınar 
sellhiyetli bir fen memuru bulundur
mığı usulü veçhile taahhüt etmiş ol
maaı da ıarttır. 

Muvakkat teminatı 1500 bin beş 
yüı liradır. 1ıtcıklilerln teklif mektup
larmr, muvakkat teminat ve 938 sene
si için Nafıa vekaletinden alıamış as· 
gar! (10000) liralık mliteahhitllk vesi
Icniyle birlikte ihale günü 25 temrnuı: 
938 tarihinde saat 16 ya kadar verme
leri veya glSndermelerl illn olunur. 

,(4345/.2418). 4603 

-11-

-Buz fabrikası 
Belediye Reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında beledi

yeye ait buz fabrikası buz 
imaline başlamıştır. 

2 - Buz almak istiyen bayilerin 
mezkur fabrikadaki memu
ra müracaat etmeleri. 

4794 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satdık : ı--~~~~;;;;;;;;:;;-ı 

Satılık _ Ankara'nın her tarafında ı Dört :;atırlık küçük ilanlardan: f 
ı Bir defa için 30 Kuruş ı 

imarca parsellenmiş inşaata elverişli f İki defa için 50 Kuruş i 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 J Üç defa için 70 Kuruş f 

Satılık - Ankaranm her tarafında Devamlı küçük illinlarm her defası • 

1 
Dört defa için 80 Kı.mış i 

için 10 kuruş alınır, Mesela 10 de-fa f 
ırat getirir beton ahşap apartıman ve neşredilecek bir ilan için 140 kuruş : 
evler. Tel. 2406 Ne§et Şeren 4171 1 alınacaktır. Bir kolaylık olmak ıiır;cre, : 

her satır, kelime aralarındaki boşluk- i 
Satılık - Koyunpazannda ve Zahi- lır müstesna 30 harf itibar cdilmittir. ! 

repazarmda kahvehane ve dükkanlar. Bir küçük Han 120 harften ibaret ol- i 
Koyun pazarında Bay Tevfik Balcı'ya Dört satırdan fazla her satır için ayrı- } 

1 
malıdır. : 

müracaat. Tl: 2058 4472 ca 10 kuruş alınır· i . ................................................. ...: 
Satılık - Hacı Murat mahallesinde 1 Kiralık - Yenişehir Sağlık Bakan

Yeşilağa çifte fırınları pazarlıkla satı- lıgı arkası Süleyman Sırrı caddesi No: 
lıktır. Taliplerin fırın sahibi Ha§ime ı ı de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 
müracaatları. 4540 

4804 

Satılık - Kec;iörcn'dc: arsa. Asfalt 
üstünde 3000 M. Geni~ cephe, içinde 
Baraj suyu, Keçiören gazinosunda 
bekçi Aliye. 4590 

Satılık araa - Cebecide Harta dai
resinin cenubunda yamaçta Sosyal so
kağı 27 X 20 çapında. Cebeci caddesi 
No: 57 eve sorulması. 4646 

Satılık - Kırmızı tabanca boya ü
zerine fransız kadife maruken kumaş
lı kübik bir oda takınu. Yenişehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 464 7 

Satıhk arsalar - Maltepenin en ha
kim yerinde milnf erit intaata elverişli 
ucuı: ar-.lar. ffayri Alıeroğlu Tl: 1 SS8 

4657 
Aeele Sablık - Kavaklxdere Güven 

kooperatifi evleri bitişiğinde bir arsa 
ucuz fiyatla. 'l'el: 3420 da 28 numara
ya müracaat. 4712 

Satılık Otomobiller - 34 Model bir 
Fort kamyonu ve 37 model az kulla
nılmış bir Hodaon marka otomobil sa
tılıktır. Müracaat Birlik takse Tel: 
2333 4713 

Satılık Arsa - Yenişehir'de Bakan
lıklar muhitinde Karanfil sokağında 

7 50 metre çok güzel bir arsa ucuz sa
tılıktır. Tel: 2314. 4742 

Acele Satılık - İsmet Pap mahal
lesinde Müdafaayihukuk caddesinde 
142 No :lu kagir bir kat üzerine 4 oda
lı banyolu icabında bir kat daha çıkı
labilecek bir Ev. 1stanbul'da Deniz
bak İstanbul şubesi liman kontrolu 
Edip Kemal'e müracaat. 4801 

Satılık Motor - B.N.V. markalı 
7 beygir kuvvetinde yeni bir motosik
let satılıktır. Taşhan Zencirli cami so
ka~ındi! taksi kahvesinde soför Ab
durrahman. MUracaat ıaat 6 dan 8 e 
kadar. 4760 

Kfralrk : 

Kiralık Daireler - Havuzbaşı'nda 
Ragıp Soysal apartımamnda resmi da
irelere çok elveri:jli daireler kiralıktır. 
Tel: 3923 4805 

Kiralık Ev Aranıyor - Yeniıehir'de 
6 oda, lıir holden mürekkep havagazı
nı havi bir daire aranıyor. Nafia V. 
köprüler fen heyeti Muhendia Mu
hittin Toköz'e malumat verilmesi. 

4774 
Kiralık - Aşağı Ayrancı'da Ba

kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve su. Fiatı 35 
füa 1:el 29Ql lt7'1'l 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunluca

rni karşı:.sı Alim B. Ap. Bir daire. Ha
vagazı ve konforlu muayenehane ve 
yazıhaneye elverişli. Kapıcıya 4772 

Kiralık - Kavalchdere güven evleri 
yanında elektrik ve ıulu 3 oda vesai
reli geniş ev. Kağıtçı Halil Naci Ti: 
1230 4470 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Türe S. No: 6 da 3 oda 1 bol ban
yo elektrik balkon saire, Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4587 

Kiralık Daire - Yenişehir Dcmirte
pe Necatibey caddesi Köprübaşı asfalt 
üstünde otobüs durak yerinde 2 nu
maralı qpartman.da 4 oda bir hol, ban
yo, havaga:ıu, elektrik, suyu var. kan 
su paraaı ev sahibine ait 58 lira. 4743 

Kiralık ev aranıyor - Yenişehirde 
5 geniş odalı ve 2, 3 aya kadar kiralık 
evi olanların 3305 telefon numarasına 
müracaatları. 4686 

Kiralık daire - Dört oda bir hol ta
mam konfor. Postane caddesinde yeni 
yapxlan Mermerci apartmanında Tele-
fon: 1317 4684 

iş arayan1ar: 

Ders veriliyor - Orta mektep ve H
se I, II, 111 (Fen, Ede) sıruflanna ri
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 

garsonl@rr vasıtasiyle Riyaziye ıubesi 
mezunu F. A. namlarına her giin 16,SO 
. ı 8,30 arasında !lranmasr. 4644 Kiralık - Salhk Bakanlıiı karşı

sında Çağatay sokak 22 No: da 3 oda 
mutbak, banyo kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 4758 t\ramyor : 

Bir Bay için ..... Möble, konforlıt o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
tun sokağr, No. 15. 4237 

Kiralık dükkan ve daireler - MU
dafaayi hukuk caddesi Tan oteli ya
nında No 51 Kapıcıya müracaat edil-
mesi. 458!} 

Kiralık - Ulus matbaası karşısında 
su ve elektriği mevcut 5 odalı ev kira
lıktır. Altı ve üıtU ayrı ayrı kullanıl
mağa elverişll kirası ucuzdur. Tl: 
2816 4611 

Kiralık Apartıman - Yenişehir'de 
Şel;\nik caddesinde No: 44. 6 oda iki 
bUyUk salon. Kalorifer, sıcak su ve bU~ 
tün konforu haiz. Kapıcıya müracaat, 

4803 

Devren Kiralık Kaloriferli Daire -= 
İki oda bir hol sair konfor. AtatUrk 
bulvarı temyiıı: kartm Ertain. apıırtma
nı N. 9 a müracaat 447 5 

Kir-alık Ev Aranıyor - Anafartalar 
veya çoculc sarayı civarında geni~ 2-3 
odalı evi olanlann po~ta kutusu 139 a 
yazmaları. 4771 

lıçi aranıyor - İyi dikiş bilen bir 
lıayan aranıyor. Atatürk Blllvarı Ka
laç apartman ~ ıwmaraya müracaat. 

4773 
Aranıyor - Kilelik bir ailenin işle

rini görmek üzere çalışkan ve temiz 
bir bayana ihtiyaç vfl.rdu. İyi maaş 
verilecek. Y cnisehir Ali Nazmi Ktiçük 
apartman No: 8 4802 

Aranıyor - Ev, apartrman, arsa a
ranıyor. Satmak istiyenler miiracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Aranıyor - Bir Bay: Kalori{ :: 
telefonu olan lıir dairede möbleli ve 
möbleaia bir oda arıyor. Ulµs'ta 
MHT rumuzu mektupla miiracnat e
dilmesi 4 7 ()9 



Dünyaca tanınmış ve tecrübe edilmiş 
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MARKALI AMPULL.ERiMiZIN 
Mümessilliğini 1/7 / 938 tarihinden itibaren: 

AEG ve ELEKTRON 
Iürk Anonim Elektrik Şirketi 

UmuDıiyesi 

İstanbul P. K. 1449 

Türk Anonim 
Şirketi 

İstanbul P. K. 1 144 

firmalanna vermiı olduğumuzu l>eyan ve sayın müıterilerimizin 

badema yalnız bu iki müessese ile temas etmelerini rica ederiz. 

M 
G. m. b. H. 

KOMMANDIT GESELLSCHAFT 

Zayi 
Tüdciye Cumhuriyet Merkez Ban

kaundan: 
Bayan Fethiye adına yurlı D ııııı

fından birlik 13475 numaralı banka
mız h~ ıenedi kaybedilmit oldu. 
ğundan artık hükmü kalmadığı ve ye· 
rine bqka numaralı yeni senet verile· 
ceği bildirilir. 4799 

~SOLUCANLI COCUKLAR ~ 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları dütürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczahanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 4574 

,,.. ..:!JllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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~~~ ~ BÜYÜK PİYANGOSU ji 
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Beri in 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi atıs. çene 
yib butabldan mUtebuaısJ 
Hutalarmı puardan maada 

her gün ıs den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımam 
No: 6 da kabul eder. 4422 

• 
YENi 

BU GECE 

KOR EBE 

Gündüz iki film birden 

Dillerinizi sabah, öğle ıe aklanı her yemekten sonra 

RADYOLIN 
Diı macunu ile 

Et fiyatları 
Belediye Reisliğinden 

19171938 tarihinden itibaren 
Ankara' da perakende olarak 
azami et fiyatlan aıağıdaki 
ıekilde teıbit olunmuıtur. 

Sayıp halka ilan olunur. 
koyun eti 40 
Kuzu eti 35 
Sığır eti (kemiksiz) 35 ,. 
Sığır eti (kemikli) 30 
Dana eti 35 4795 

Sayın Ankarahlara 
ı'.Jcuzluiu ile u zamanda muhterem Ankara haJ1mım rağbetini kazaıııll' 

SAKARYA ECZANESi 
tı Bankaıı kartııında Vehbi Koç mlleueseai ittisalinde 

Meydan Palu otelinin altındaki mafuaya nakletmiıtir. 4363 

U L U S - 19. uncu :rıı. - No.: 6095 
lmtıyu Sahibi 

Nurettin Kimil SUNER 
Umumi Ne,riyatı idare Eden 

Yazı itleri M üclilril 
Mümtu Faili FENiK 

ULUS Burmevt : ANKARA 

Si NEMALAR 
..111111~ - -- -

4770 

HALK 
BU GECE - - DENiZ KORSANLAR! - -- -- -- -- - Gündüz iki film birden - -- -- -- -!ı··-"~:~ ~ Büyük ikramiye 50.000 liradır § l - KOR EBE 5 : l - Yoti•ara 

yl\un~~~ıfo!:~~'.!.l•~ = = - -o- .... ·~·· ._..... .cı ,. ' .z-... ~ 5 Bundan L--ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık lkramiy• -= 
........ •• ' 1<4.0 ...... "" - ... u.. ·(Mi = ..., . -
~ ..... --~, ı... ..._.._ § lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... § 

VAtlDOlı ..... - .,. .... = = ............... __. ....... = = 
-:.(.i ~, 5 Şimdiye kadar binlerce kitİJİ zengin eden bu piyanıo- § 

§ ya iftirik ...- suretile aiz ele talihinizi cleneJıiniz... 5 - -
~2396 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

2 - Yirii:rea Kale . = = 2 - Deniz Konaalan 
Seamları = = Seanslar: 2.30 .. 5.30 Gece 21 de - -2.30 - 5,45 - Gece 21 de : : Fiatlar: Balkon 35 .. Salon 15 - -Fiatlar: · : : Halk Matinesi 12.20 de 

Balkon 35 .. Salon 15 ~11111r BiR GECENiN ISKANDALI 

BUCON SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULİYE 5 KURUŞ 

Ankara Palu'la Şehir Bahçeei aramada Açık 
ifna Si-... ela Gece 21 .., 
DEVLET, KUŞU 


