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Anlaşma. 

Baıbakanın 

bugün • 
ımza 

diyor ki: 

Paris'te yapdan müzakereler de 

Her noktada lam bir anlas 
ile katı suretle neticelenmiş 
Bugün Fransız hariciye nazırı ile Paris BüyQ~ 
Elçimizin beyanatta bulunmala·rı muhtemeldi 

MOzakereler kati tekilde 
-~ .. 

neticelendi 
Paris, 30 a.a. - Anaclola aJanunm hu· 

euai muhabiri bildirfyorı 
Büyük Elçimiz Suad Davas Oe Hariciye 

Nazın Boae arumda Halay ~esi hak
kında yapılan müzakereler her noktada tam 
bir anlatma lle kati surette neticelenmifllr. 
Yum öğleyin Suad Davaz ve Bone matbua· 
ta beyanatta balQnacaldardır. 

Pariı, 30 u. - Anadolu Ajaneı'nm 
buauıl muhabiri blldiiiyor: 
0.-nlı borçlarmın 8denmni tar

ama dair cereyan etmekte olan mllsa
kereler IOll aafbume girmittir. 
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En Büyük Gazeteci 
Ulus ldarehanesi'nın merdivenlerini çıktıktan sonra karşınıza bir 

saygı köşesi gelir: Burada, Büyük Şefin tunçtan bir büstü ve altındaki 
mermer kaidenin üstünde de oyulmuş şu kelimeler vardır: 

ATAT K, BU GAZETEYİ sıv ASTA 
1RADE1 MİLLİYE ADI İLE KURMUŞTUR. 

XV - l.Y • MCMXIX 
Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel Sekreteri 8. Şükrü Kaya, ötey gün 

Kamutay'da Basın Birliği kanunu dolayısiyle verdiği söylev arasında 
§Unlan da söyledi: 
"Hayatımın bir kısmında gazetecilik etmiş olmak ıerelini ha

la duyarım. 
Size gazeteciliğin ne kadar şerefli olduğunu gösteren bir §ey 

daha söyliyeceğim: Bu, Atatürk'ün de gazetecilik etmi§ olması 
ve bununla müftehir bulunmasıdır.,, 

Bu yüksek sözlerin doğurduğu gururla, artık, kendimiz için de ka
nunla desteklenmiş bir meslek vücuda gelmiş olmasının sevinci içinde
yiz. Durmıyacak bir hamle, gev§emiyecek bir enerji ile onun gösterdi
ği amaçlara doğru atılan büyük milletin her parçası, her meslek ve her 
sanattan olanları başlarım yukarıya kaldırdıkları ve ileriye diktikleri za
man O'nu "en büyükleri" olarak görüyorlar. 

En büyük komutan O'dur; en büyük savaşlarda en büyük zaferleri 
O kazandı. 

En büyük şef O'dur; savaşlarındaki zaferlerden sonra barıştaki ör
nek- başarıları da bütün dünya O'ndan öğrenmiştir. 

En büyük öğretmen O'dur; on yıldan beri okuduğumuz ve yazdı
ğımız ne varsa bütün bunları O'nun ilham ve direktifine borçluyuz. 

Nihayet, en büyük gazeteci de O'dur: Büyük Şefin bu sıfatı ile de 
müftehir olduğunu Genel Sekreter'in müjdesinden göğsümüz kabara 
kabara öğreniyoruz. 

O'nun kumandası, O'nun verdiği ilham ve direktif arkasında hür ve 
disiplinli, barış yolunda savaşa hazır bir ordu - milletiz ki iş bölümü bizi 
hangi meslek ve sanata ayırmış olursa olsun, en büyüğümüz ve basbu-
ğumuz O' dur.·- Nurettin ART AM ~ 

İstanbul 
ah nacak 

icin safin 
otobüsler 

İstanbul, 30 (Telefonla)-Belediye
ye otobüs satmak için şimdiye kadar 
35 den fazla firma müracaat etmiştir. 
Belediye bu yıl peşin para ile ancak 
35 otobüs satın almayı ve beş yıl 

içinde §ehirde 200 otobüsten ibaret bir 
nakil şebekesi kurma- .ınüyordu. 

Firmalardan bazılarının belediyeye is· 
tediği kadar otobüsü taksitle verecek 
!erini bildirmeleri üzerine belediyenin 
bir kısım parayı peşin ödemek sure
tiyle ilk partide 7 5-100 otobüs alması 
muhtemeldir. Karar için otobüslerin 
tipi hakkında Ankara'nın noktai na
zarı beklenmektedir, 

Çocuk kam p1arı pazartesi 
günii açılacak 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Mual· 
!imleri kamp işlerini idareye alıştır
mak için Yeşilköyde açılacak hazırlık 
kampx bugün işini bitirdi. Çocuk 
kamplan pazartesi sabahından itiba
ren açılacaktır. Yalnız evelce yedi ta
ne olmasına karar verilen kamplar 
rağbetin azlığından dolayı beşe indi
rilmiştir, Pendik ve Şile'de kamp aç
maktan vaz geçilmiştir. 

l\llilıcndislik kursunu 
bitirenler 

... <Stanbul, 30 (Telefonla) - Mühen
dis unvanını alabilmek için açılan 
kursa giren nafıa fen mektebi mezun
larından % 70 i imtihanda muvaffak 
olmuşlardır. Bunlar bir sene de tek
nik okulda okuyacaklardır. 

Gazi lisesinde talebe resim 
sergisi 

Yüzme teıvik 

müsabakaları 
T. S. K. Su sporları ajanlığından: 
Bu hafta pazar günü saat ıs te yapı

lacak bölge yüzme teşvik müsabakası 
programı aşağıya yazılmıştır. Müsa
bakaya ancak lisansı olan kulüp üye • 
!eri gireceğinden lisansların beheme
hal ikmal edilmesi Hizımdır. 

Hakemler: Karar hakemi ajan, di
ğer hakemler Yekta Atak, Berri Bö
kesoy, Ziya Ozan, Sedat Şahin 

1 - 100 metre serbest 

2 - 100 metre sırtüstü 

3 - 200 metre kurbağalama 
4 - 50 metre serbest (küçüklere) 

S - 400 metre !lerbest 
6 - Atlamalar : 

A) Öne adi balıklama koşarak 

B) Önden perende koşarak 

C) Geriye adi balıklama 

1 - Ankara bayrak yarışı: 50 M. 
sırtüstü, 100 M. kurbağalama, 

50 M. serbest 

Türkiye bisiklet birinciliği 
T.S.K. Ankara Bölgesi Bisiklet A

janlığından: 

Türkiye bisiklet birinciliği temmu
zun 15 ve 17 inci günleri İstanbul'da 

yapılacaktır. Bu yarışlara hazırlan

mak maksadile 10 temmuz pazar günü 
{bölge kupası) teşvik yarışı yapıla

caktır. Bu müsabakada üçüncüye ka-

dar derece alanlara birer madalya ve 
azası en çok puvan alan kulübe de bir 

kupa hediye edilecektir. Yarış 150 ki

lometre üzerinden olacak ve yarış yo· 
lu ayrıca ilan edilecektir. 

ULUS 1-7-lesB -7· 

7 inci milli llp kurultayı Hazineden g·ayri menkwıl-.. -Yerli matlar 
Önümüzdeki birinci 
te~rinde Ankara' da 

toplanacak 

pazarlar1nda utuzJuk alanların borçları · ~;: 
Sümer Bank, Yerli Mallar Pazarla

rında bugünden itibaren tatbik edil
mek üzere dikkate değer fiyat tenzil
leri ile satışa başlıyacaktır. 

bir kan·un 
kabul etti 

Kamutay'dan çıkan 
yeni kolaylıklar 

.e Y 
il b 
ıhu 
,ay 
şeçi Devletin hayatı ucuzlatma, halkın 

istihlak şevkini arttırma siyasetinin 
yeni bir tecellisi olan bu tenzil mu

Her iki senede bir Ankara'da top-
lanmakta olan Milli Türk Tıb kurul- kabil tesirleriyle milli ekonomide da-

ha canlı bir hareket tevlid etmek is
tayının yedincisi, cumhuriyetimizin on tidadmda bir tedbirdir. 

Hazinenin taıksitle sattığı bütün gayrime·nkullerin sabf bedeHe-e~~" 
rinin taba.il sureti hakkındaki kanun layihası muhtelit encümen.l•s.ı 
den geçtikten sonra Kamutay wnumi heyetince kabul edilmiştir,~~~h 

Memleket iktısadiyatınm inkişaf etmekte olduğu senelerd~~ 
muhtelif suretlerle hazine uhdesine geçen arazi, müsakkafa~dei 
iradlı ve iradsız arsalar satışa çıkarılmış ve bunlar o günkü ek<>-ııan 
nomik şartların İcab ettirdiği yüksek kıymetlerle satılarak bedel"Cını 
leri sahibleri adına borç tahakkuk ettirilmişti. nıı.k 

beşinci yıldönümüne rastlıyan 1938 Yerli Mallar Pazarlarında Sümer 
senesine tehir edilmişti. Bank fabrikaları mamulatmda yapıla-

Önümüzdeki birinciteşrin ayının cak fiat tenzilleri hakkında Yerli 
26·28 günlerinde Ankara'da toplana- Mallar Pazarları Müdürlüğünden ma
cağını yazdığımız bu kurultayın mü- tumat istedik: Bildirildiğine g~fre, 
zakere ve münakaşa edeceg-i sü1'eler a- 8 .. k' b K · 1931 tarihinden sonra cihan ekono-umer Ban a mer ut ayserı Bez, 
rasında pek mühim olan ırk hıfzıssrh- Ereğli bez, Nazilli basma, Bakırköy misinin geçirdiği buhrandan memle-
hasr ( Öjenik) vardır. pamuklu fabrikaları mamulatında ta- ketimiz de müteessir olmuş ve bunun 

Bu seneki kurultayda her defasın- karrür eden tenzil nisbeti vasati % neticesi olarak gayri menkul malların 
dan fazla üye toplanacağı anlaşılmak· 10 dur. Diğer devlet fabrikaları ma- kıymetleri de ehemiyetli surette düş
ta ve şimdiden kongre hazırlıklarına mullerinde yapılan ucuzluğu eski ve müştü. Bu vaziyet dolayısiyle malla
başlanmaktadır. Kurultayın Halkevi- yeni fiyatları mukayeseli bir şekil - rmı satamıyan h<ıl'k yüksek fiatla al
nin içtima salonunda toplanacağı ve de yazıyoruz:: dıkları gayri menkul bedellerini mtid
koridorlarla, diğer salonda eskisi gibi Beykoz deri ve kundura fabrikala- detlerinde verememişler ve hükümet 
bir de yerli tıb müztahzarat sergisi a- rı mamulatı: muhtelif kanunlarla zirai gayri nıen-
çılacağı anlaşılmaktadır. Eski fiyat Yeni fiyat kuller, meskenler ve irad getirmiyen 

Sıhat ve İçtimai Muavenet VekaJe- Lira Krş. Lira. Krı. arsaları 20 sene ve akarların bakiye 
ti bir tamim ile bütün vilayetlere ye- taksitlerini bir misli tecil etmişti. 
dinci milli trb kurultayı toplanması Vidala iskarpin 5 25 5 Tecil sebebi bütün gayri menkuller-
hakkında malfımat vermiş, münakaşa Glase ,, 6 50 5 95 de ayni olduğuna göre saıtılan malla-
edilecek süjelerle bu süjelere aid ra- Çocuk ,, 3 25 3 rın bu suretle iki şekilde tecil olunma-
por sahiplerini bildirmiştir. Kurultaya ,. ,, 3 55 3 25 6t her müıbadil istihkakı karşılığı olan 
ayrıca serbest tebligat da yapılacak- ,, ,, 4 15 3 75 akarların tecil olunmaması ihtiyaca 
tır. Yünlü mensucat fabrikaları mamul- uygun görülmemi§ ve ihtiyaca uygun 

Kurultayda başlıca iki süje müna- terinde: yeni bir tecil yapılmasındaki kati za-
kaşa edilecek ve buna aid raporlar o- Eski fiyat Yeni fiyat ruret göz önüne alınarak bu proje hü-
kunacaktır. Lira Krş. Lira Krş. kümetçe Kamutay·a verilmişti. Büdce 

Bunlardan birisi grip bastalrğı, di- ve Maliye encümenlermden mürekkeb 
ğeri de (Öjenik) ırk hıfzıssıhhasıdır. Kostümlük kumaş 5,75 4,95 muhtelit encümen projeyi esas itibari-

Grip hastalığının bütün dünyada " " 6,50 5,75 le kabul etmiş, hükümetin teklifindeki 
verdiği telefat herkesce malumdur. Serj 5,50 5,- borçtan dolayı ipotekli malın satılma-
Memleketimizde de kışın ara sıra mü- SUmer ~anK'm dlğCT ıoınaL.t= b - sma meebu"'iy•t h?sıl olduğu hallerde 
him salgınlar yapan bu hastalığm büslerinin Yerli Mallar Pazarlarında borcun muacceli~t kesbedeceD,i hak
patojenisi ve virüsleri, epidemiyolo- satılan mamullerinin perakende fiat- kında.ki fıkrayı biraz şiddetli Uldıcn. 

f ak · · · · larında da tenzilat yapılmıştır. Bun- fıkraya bir kayıd .ıavesi suretile hüs-ji, pro 1 51 ıle aedavısı ayn ayn, mü-
tehassıslar tarafından mütalaa edile- lar yüzde 10 ila 20 arasında bulun- nü niyet sahibi borçlulara biraz daha 

maktadır. kolaylık temin ctmi.ştir. Encümen, 
rek mevzu münakaşaya konacaktır. 

Yerli Mallar Pazarlarmda satılmak vaktinden evel ödenecek taksitlerden 
Irk hıfzıssıhhasının son senelerde 

ta olan hususi fabrikalar mamulatın- yapılacak ıskoutoyu gösteren madde-
bütün dünyada uyandırdığı alaka ise · da da tenzilatlı yeni fiyatlar tatbiki deki taksıtin bir <>ene evelden tediysi 
pek büyüktür. Hatta bazı hükümetler kararlaşmıştır. şartı hakkındaki hüküm de borçlular 
buna aid yeni, yeni kanun ve prensip- h · · ·ı · 

Yenı. tenzı'llı' fiyatlarla, yukarda da le ine değıştırı n!iştır. 
ler bile koymuşlardır. 
Öjeniğinin jeneralitesi, irsiyet ve yazdığımız gibi bugünden itibaren Projenin Kamutay'ca kaıbul olunan 

tatbikatı da ayrı, ayrı mütehassıslar bankanın bütün Yerli Mallar Pazar- son şekHne göre 25 mar t 1931 tarihine 
tarafından tetkik edilerek raporları ları şubelerinde satışa başlanılacaktır. kadar hazinenin taksitle sattığı gayri 
hazırlarunııttır. Bu mevzuun kurultay- 1 menkullerin satış bedellerinden müş-
da mühim münakaşalara sebep olaca- terinin borcu, bu kanunun neşri tari -
ğı anlaştlmaktadır. Mütehassıs B. Prost hine kadar mal ;:,edeline mahsuben 

Kurultay raportörleri içinde yerli yapılan tahsilat, satış bedelinden indi-
ve yabancı doktorların ve protesörte- iki ay için Paris1e gitti riıdikten sonra faizsiz oıarak kaıan 
rin bazıları bulunmaktadır. meblağdan ibaret olacaktır. Ancak bu 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Şehirci- tarihe kadar tahsil edile:ı. faizler geri 

Memleketimize Mısır' dan bir 
talebe kafilesi geliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - 4 temmuz 
pazartesi günü Istanbul'a kalabalık 

mısırlı bir talebe kafilesi gelecek üç 
gün kaldıktan sonra Ankara'ya gide
cektir. Talebe misafirlere üniversite
lilerimiz refakat edeceklerdir. 

Bugünkü bando konseri 
Kamutay bahçesinde şef İhsan Kün

çer'in idaresinde Riyaseticumhur ban
dosunun vereceği açık hava konseri 
programı şudur : 

1 - A. Bose Marş Aljeriyen 

2 - E. Mullet Vals Jitan 
3 - Mendelssohn Uvertür La Grot 

dö Fingal 
2. kısım 

4 - A. Roussel Senfoni Lö Poem 
dö la Fore 

5 - P . Vidal Bale Dö la Burgond 
6 - L. Grossman Çardaş 

lik mütehassısı B. Prost Paris'in şark verilmiyeceği gibi mal bedelinden de 
ve garb taraflarından genişletilmesi düşülmiyecektir. 
icab eden projeyi tamamlamak üzere 
Paris'e gitmiştir. Mütehassıs Kadı -
köy ve Üsküdar ve havalisinin nazım 
planını yapabilmek için tedkiklerini 
bitirmiş ve notlarını almıştır. Bcyoğ-

1 u ve İstanbul yakalarının evelce ya
pılmış olan nazım planlarına göre 
detay planları belediye imar bürosu 
tarafından yapılacaktır. B. Prost bu 
hususta icab eden direktifleri vermiş
tir. Mütehassıs eyHilde !stanbul'a dö
necektir. 

Bir adam üç çocuğunu otel 
kapısına bıraktı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Hüvi -
yeti tesbit edilemiyen bir adam en 

büyüğü dört yaşında olan üç çocukla 
evelki akşam Sirkecide Akgün oteli

ne gelmi~ ve geceyi otelde geçirdik
ten sonra sabah çocukları otelin ka
pısı önüne bırakarak otelden kaybol
muştur. Çocuklar zabıtaya teslim e
dilmişlerdir. Bırakan adam aranmak
tadır. 

Müşterinin kalan borcu bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren her sene bir 
taksit itibarile on beş senede tahsil o
lunacaktır. Her taksit vadesi 1 eylfıl 
tarihi olacaktır. Bu tariıhe kadar ö· 
denmiyen taksitler tahsili emval ka-

nunu hükümleri dairesinde tahsil olu
nacaktrı. Anca.k müşterinin başkaca 

malı bulunmıyarak ipotekli malının 

satılmasına mecburiyet hasıl olursa 

bütün borç muacceliyet kesbedecek· 
tir. İpotekli malın kati ihalesine ka-

dar müşteri tarafından taksit bedeli 
il~ beraber masraflar tediye olunursa 

kabul edilerek eski hal avdet edecek
tir. 

Bu mallardan ~imdiye kadar tescil 
edilmiyen gayrimenkuller, gayrimen-
kulün teferruğu için icab eden mua

melenin tekemmül ettiği ve tebliğ ta
rihinden itibaren üç ay içinde ferağı

nı alarak Hazine namına ipotek yap • 

ması alakalı tapu idaresi tarafından 

müşteriye tahriren tebliğ olunacaktır. 

' 
Müşteri bu müddet içinde ferağı a~ h 
rak ipotek yaptırmıya mecbur bulun.da 
caktır. ~· 
Müşteri tarafından bu vecibenicı 

vaktinde yapılmaması halinde bütüıt.nı 
borç muacceliyet kesbedccektir. Satı m~ 
aldığı mal peşin para ile müşteri h•~~. 
sabına Hazinece satılarak bedeli borc· ~sı 
mahsub edilecektir. L ;. 

Yukarıya yazdığımız sebeblerin tl 1 

hakkukuna binaen bütün borç muac,m 
celiyet kesbettiği takdirde satıla~ . 
gayri menkul bedelinin borçtan fazli 

1 

sı birinci müşteriye iade, noıksnı ta.t' i: 
sili emval kanununa göre tahsil oluna° 

m!\ 
caktır. 1 

Haziran 1936 tarihine kadar arttı~ ın 
ma ile satxlmış olan her nevi arazi iL11y 
arsalardan borçlu olan müşterilerde ae 
borcunun yüzde yirmisini tediye ef• 
miş olanlar veya tediyatmı bu mikd~~ 
ra iblağ edecekler (aldrkları mal tapu,ti 
ya bağlanmış olsun veya olmasın) ver a 
dikleri paradan dolayı Hazineyi ibrl~ı 
etmek ve hiç bir talebde bulunmamaf1~ 
şartiyle bu malların 1938 mali yılı nftçı 
hayetine kadar geri verdikleri takdile 
de borçlarının bakiyesi kendilerindeıgr 
arammyacaktır. .tu 

n<IZ:_ı •~--. '1-a_tılan gayrimenkuller:: 
den muşterılerıne , ,.._.,_ •-'ilm!ş olan 
ların tescil tarihine kadar işlemış v-

işliyecek vergileri de müşteriler tara an 
fmdan ödenecektir. Hazine bu mat1? 
lardaki intifalarından dolayı kendile11 

rinden bir şey istemiyecektir. tu 
Vadesi gelmemiş taksitlere mahsıf~1 

ben yapılacak tediyeler, ne mikdard.
1 

a 
olursa olsun, vaqeden evel verildiğ; 
takıdirde senelik yüzde altı nişbetinodi)e 
iskonto edilebilecektir. : t 

İstanbul' da 
1 • ti .. 

Ucuzluk kararlar1mn talbik•a 
bugün baılamyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Eğlens 
ce, yıkanma ve dinlenme yerlerinc\f 
yarından itibaren ucuz ve muvakk;m 
tarifeler tatbik edilecektir. Bu tarifıd 
ler kaymakamlarla müessese sahiblc n1 
ri arasında yapılan hususi anlaşmalc is 
neticesinde tesbit edilmiştir. !l 

Kamutay'ca kabul edilen ve bu gilk 
yerlerden alman kazanç vergisini yıdi 
rıyarıya indiren kanunla damga, belı o 
diye, darülaceze resimlerini % 28 dt et 
% 10 a indiren kanun tebliğ edilir ~ 
dilmez bu muvakkat tarifeler üzerk k 
de yeniden çalışılacaktır. 

Yeni kanunla darülaceze resmi ı ıc 
diğer resim ve vergilerle beraber m e 
!iyece tahsil edileceği cihetle bel ~ 
diyenin darülaceze resimlerini cibo 
yet ve kontrol eden heyetler kanı 
nun tebliğini müteakip kaldırılacaıl 
tır, 

Kunıçeşmc' deki depolar : 
kaldırılı yor 

İstanbul, 30 (Telefonla) Lkni ~ 
Geçen sene inşası biten itfaiye mey

danındaki Gazi lisesi binasında bu se
ne direktör B. Necati Aksu'nun id;ıre
sinde resim öğretmeni ressam B. Sey
fi Toray'ın talebeleri tarafından bü
yük bir talebe resim sergisi açılmıştır. 
Sergide ayrı ayrı teknikleri gösteren 
resimler ayrı ayrı odalara konmuştur. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
İşletme İdaresinin Kuruçeşme'de ~ 
kömür deposunun kira müddeti bi 1 

miş ve Denizbank bu depo yerine H a 
liçte cami altında (Hasköyde) bir ele:~ 
po kiralamıştır. 1 

Çapamarkaya Verilen 
Yeni İhtira Beratı 

Avrupa'da emsali olmadığı gibi 
Türkiye'de de ilk defa tarafımdan 
icat edilen pirinç ununun torbalarının 
şekil ve renklerini namıma tescil eden 
Iktısat Vekaletinin (5515-5365-5367. 

5207 ve 5209) numaralı kararlarından 
sonra; bu kere muhtelif materyalden 

vücuda getirilen ve alelumum müstah
zarat ambalajlarının kapanmasını tes-

bit ve temhire yarıyan bir (DİŞLİ 
KAPAMA KAPSÜL0N0N) de 15 

sene müddetle ihtira beratının; İktısat 
Vekaletinin 2511 No. ve 26. 5. 938 ta -
rihli kararile namıma tescil edildiğini, 
alakadarların malU.mu olmak üzere 
aaym gazetenizle il§nını rica ederim. 

Çapamarka Pirinçunu Fabrikaıı 
sahibi 

Kese kôğıtlan 
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................................................ ! 
\merika' da se~im hazırı ığı 

D 0 N YA HA B·· E R L E R İ Barselon bombardıman 
edildi 40 ev· yıkıldı 

50 den. fazla yaralı var 
merika dalına seçim heyecanı i
e ya§ıyan bir memlekettir. Dört 
11. bir cwnhurreis.i deği~yor. 
ıhurreisliği için seçim birer bit
,ayan meclisinin üçte bir azalığı 
seçiın hazırlığı başlar. Bu, niha-

u enir nihayetlenmez, mebusan 
eae. . ı· M ·'- A h-lisi seçimlerı ge ır. er""ezı u-
en· . k A . . ıet seçiınlerunden baş. a, merı-
ttır,ttihadını tetkil eden kırk sekiz 
r~etin valileri, ~dare meclisleri, 

af a~dei umumileri, hi:lciınleri için 
ek°"ıJan ayrı ayrı seçimler, Amerika 
del"Cmı daiıni bir heyecan içinde ya-

naktadır. 
'.umhurreisi Ruzvelt, 1936 seneıı.i 

ı a1' 1 • d ka ı>aharında yapı an seçıın e -
luncdı. Ve 1937 senesinin başında da 

. ci devresine başladı. Bunun he-
.. ~~anı he~1üz devam ederken, mebu

butu meclisinin devresi bitmiştir. Bi
~atınaleyh sonbaharda Va§oingt~ 
rı he l" · · · 435 b eçı'fecekbr· : ısı ıçın me us s 
borc ı· · · de ıdan başka ayan mec ıaı~ . 
. } birini te~kil eden 32 azalık ıçın 
ın t4: ak m yapılac tır. b la 

mua\erek ayan ve gerek me U& r 
tıla 1. . . tm" be .. inci içtima dev-: ısının ye ış ,.. v 

fazla h ft kapanmı~tır. Eger , geçen a a "d 
ı ta.I: h . . tarafından fevkala e n urreısı . 

olunc; vırılmıyacak olursa, seçım maa çag 
1 

e 
ılıncıya kadar ne mebus ar, n 

arttıı.. lisi toplanınıyacaktır. .. 1ııyan mec k 
zı ı aenaleyh meclis kapanır apanl : 
erde b 1 CAr-jm mücade esı :r. me us ar, -T • • 

ye eı ' ak .. e dairelerine gıtmı§· 
i.kd ·~ uzer 

~ır. , • poli-
tapuı'I 1 A d ki Amerika nm ıç 
) ver a ~-tedur beri i.ki ıı.iyasi parti 
. ib unna o en umhu-
ı r·imdir· Denıokratlar ve c . 
amat ·ı . A erika'yı münaveb«: ı~e 
1 .etçı er. m • tının 

ı ı nı d bu iki siyası par 
akdile elen sında esaslı bir fark 

gram an ara · t • ve indeı H "k" i de cwnhurıye çı 
;tur. er ı ıs i etçiler usım 

11 nokrathr. Cumhur ,Y 
4 

ettikten 

Fronko İngiliz gemilerini 
bombalamasın diye ... 

iTALYA TEŞEBBÜS YAPACAK 
Londra, 30 a.a. - Selahiyettar mehafile naazran Pört - Ciano 

mülakatı neticesinde İtalya hükümeti, İngiliz gemilerine karşı 
yapılan taarruzlara nihayet verdirmek için general F ranko nez
dinde tavassutta bulunmağı kabul etmiştir. 

Elçinin bu bombardımanların ingi
liz halkı üzerinde hasıl etmekte oldu
ğu akisle~~ ~e b~nl~rm tekerrür :t
mesinin hukümetı ugratmakta oldugu 
müşkülfitı izah etmiş olduğu tasrih 
edilmektedir. 
Aynı menbalara göre Kont Ciano, 

elçinin serdetmiş olduğu mütaleaları 
dostane bir surette karşılamış, yalnız 
general Franko'nun emri altındaki 
tayyarecilerin fiil ve hareketlerinden 
münhasıran Frankist kumanda heyet
tinin mesul olduğunu ilave etmiştir. 

Bununla beraber Kont Ciano, İtal
yanın yapacağı bir tavsiyenin Burgos 
hUkümeti üzerinde bir tesiri elması 
muhtemel bulunduğunu kabul etmiş 
ve söylendiğine göre, Frankist hükü
metine Londra'nın arzularına uygun 
bir ihtarda bulunmak teahhüdüne gi
rişmiştir. 

lngiltere'nin Roma Büyük Elçisi 
Lord Pört 

Fransız gazetelerinin ı-

yazdıkları iM -· J f 
Paris, 30 a.a. - Lö Jurnal yazıyor: arsi ya imanında 
B. Musolini'den mukabilinde ken-

dilerine hiç bir § y v_.-ncıeJdnlh en li 1 f 1 
~!~.~!i,~~:r:::i:1!~~n°1:~z~t~:kfa~: uU Unan a yon ar 

Avusturya' da 

İhtilaflar olduğu 
haberi yalanlanıyor 
Viyana, 30 a.a. - İlık defa ecnebi 

matbuat mümesillerini kabul eden B. 
Burckel, Alman ve Avusturya nazile
ri arasnda gerginlik olduğu hakkın
.ıdaki şayiaları kati surette reddet -
miştir. Mumaileyh demiştir ki: 

"Bunlar arasında bir rekabet hasıl 
edebilecek sebeb göremiyorum. Hepi
miz Almanız.,, 

B. Burckel, Almanya ile Avusturya 
arasındaki ittihadın be§, altı hafta i
çinde ikmal edilmiş oltluğunu söyle
miş ve Führer'in mevhum bir buhranı 
teskin için mütenekkiren Viyana'ya 
geldiği rivayetini de tek.zib eylemiş -
tir. 

Mumaileyh halen Avusturya'da 
mevcud siyasi mevkufların adedi 
3786 oldugunu söyledikten sonra sa
bık Başvekıl Şuş111g"in Viyana cıa ve 
berhayat oldugunu beyan ve kendisi 
aleyhine bir dava açılması kuvetle 
muhtemel olduğunu ılave eylemıştir. 

B. Burcknel'ın Şuşnig'in Kontes 
Czern'in ile izdivacından hiç bir su
retle malümatı olmadığını beyan et -
miştir. 

Avusturya aleyhinde haber 
çıkaranlar 

Barselona, 30 a.a. - Saat 9.30 da 10 1 
tayyare Barselon'un şimal mahallesi -
ni bombardıman etmişlerdir. 30 kadar 
bomba atılmıştır. Zarar ve ziyan mü
himdir. 

Türk denizcileri 

Bugün kabotaj 40 kadar ev yıkıldığı, 50 den fazla 
yaralı bulunduğu tahmin edilmekte-

dir. vaıansiya civarında bayramını kutluyorlar 
Valansiya, 30 a.a. - Dün a.kşam Va-1 İstanbul, 30 (Telefonla) - Yarın 

lansiya civarının bombardımanı esna
sıında 8 kişi ölmüştür. Valansiya'nın 

10 kilometre cenubunda kain Elprelo 
mevkiine de bombalar düşmüştür. Bu 
mevkide birçok ecnebi konsolosları i
kamet etmektedir. Telefat yoktur. 

Kastellon mıntakasında 
Salamanka, 30 a.a. - Büyük Umu

mi karargahın bir tebliğinde bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

Kastellon cebhesinde Ribesalbes 
mıntakasmda Araya yaylasından Rio 
Mijares'e kadar inen erazinin işgalini 
itmam ettik. 

Frankistlerin ilerleyişi 
Burgos, 30 a.a. - Frankistler, Fra.n

zara'yl' geçmişler, Reşi'yi ihata etmış
ler ve Artena'ya hakim bir vaziyete 
gelmişlerdir. 

Cumhu.riyetçilerin tebliği 

Barselona, 30 a.a. - Ne§redilen bir 
tebliğde cumhuriyetçilerin bir çok 
mevziler ele geçirmiş oldukları bildi
rilmektedir. 

türk denizcileri kabotaj bayramını 

büyük törenle kutlıyacaklardır. Deniz 
ticaret müdürlüğü geniş bir program 
hazırlamıştır. 

Yarın limanda bütün gemiler bay• 
raklarla donanacaklar ve Deniz Ti • 
caret Mektebi talebesiyle türk gemi
leri ve türk bahri müessesat ve mü
rettebatından mürekkeb büyük bir 
denizciler kafilesi alayla Taksim'e gi
derek bayrak çekecekler ve abideye 
bir çelenk koyacaklardır. Abideye 
C. H. Partisi, İstanbul belediyesi, de
niz komutanlığı, Denizbank, deniz ti
caret müdürlüğü, kılavuzluk, deniz 
yolları, Akay, liman işleri, fabrika ve 
havuzlar, Şirketi Hayriye ve hususi 
armatörler adına da çelenkler konu -
lacaktır. 

Akşam saat 19,30 da radyoda De
niz Ticaret Müdürü tarafından bir 
konferans verilecek ve gece bütün ge
miler Kızkulesi tezyin edilecek ve ay
rıca kuleler ve dubalar donatıla
caktır. Denizbank'ın lzmir vapuriyle 
Akay'm iki, ve Şirketi Hayriye'nin 
bir vapurunda da gece eğlentileri ter
tib edilecektir. 

u er "k "d muh" ""' 'h · 
1 ııan ı tı arı 1 rmda çıkan ı tı -

o an -- _;ı. ... .;et ara a 912 imini 
mı§ v an istifade ederek 1 seç 

zere müdahalede bulunmasını taleb Marsilya, 30 a.a. - Belgrad'dan ge-
etmek, hakikaten mümkün değildir. len ve deniz istasyonu civarında an-

Frankistlerden istenilecek olan, bu bara konulmuş olan 3 kasa 1938 kilo 
feragatin mukabili ancak muhariblik mikdarında afyonu muhtevi paketler 
sıfatının tanınması olabilir . ., bulunmuştur. Bunların sevkine müte

Ovr gazetesinde Bn. Tabui, şöyle allik vesikalar, Kurtua adında birisi 

Kasel, 30 a.a. - Havas ajansı muha
biri bildiri,yor: Burada yapılan büyük 
bir toplantıda B. Says lnkuart, şunla
rı söylemiştir: 

"- Avusturya'nın iktısadi teka
mülünden memnun olmıyan bazı kim
seler vardır. Bunlar, ecnebi memle
ketlere yalanlar neşreden yahudıler
dir. Eğer yahudiler Avusturya'nın 
vaziyetinden memnun değillerse bizi 
rahat bırakmıya mecburdurlar. Bu 
memlekette nifak olınamıştır. Beşse
nelik mücadele bizi bideştirmiştir. 
Artık hiç bir şey bizi ayırmıya kadir 
değildir. Hitler'in bize göndermiş ol
duğu B. Burckel'e minnettarlığımı i
fade etmeliyim.,, 

Ribezalt mıntakasında Tanzara ka
sabası yakmrnda şiddetli bir muhare -
be cereyan etmektedir. 

lngitere,nin Burgos'daki ajanı İstanbul elektrik 
r tara rt" • kazanmı§tı· Bu .nokrat pa ısı b" 
u ma.ı • v·ı 'le beraber har 1 ve .1 tı ı son ı ik 
ndı e t F kat sulhtan sonra -

-ıu yap ı. a . ·ıere terketti. 
. ırı cwnhurıyetçı 'k · dA 

ahsll . . d ğurduğu • tısa ı 
yazıyor: namına Belgrad'da tanzim edilmiştir . 

Kont Ciano, bombardımanları men- Marsilya'·da asıl ismi Marini olan d d;ılar da krizın . o k 1932 seçimi· 
. ar . .A"ıi içinde çıekılere 

rıldı2. 1 k andılar. 
. :-:ıemokrat ar az . k hükü-

etı.vk~ 1 )"den olara 
··->emokrat arın ı ,. "Jk dört se-

k·ı d n Ruzvelt sı ı 

etmek istediği takdirde daha yukarı bir Kurtua meydana çıkarılmıştır. Bu 
çıkmasını ve Berlin hükümeti nezdin- adam, afyonun nereden geldiğini söy
de müdahalede bulunmasını Lord !emekten imtina etmiştir. 
Pört'e ima etmiştir. Beynelmilel ofis marifetiyle Yu-: teş ı e e ·ı karı§ık ik-. N D al adı ven en 

ı ew e biık ile geçti. 
di prograınm ta~ .1 uhaJ • 

l umhuriyetr.derın m e 
!:ve t c . ,.1·• telakki e-

J amı ınkı apçı 

Almanya'yı itham etmek için işin goslavyada araştırmalar yapılmakta
içinden sıyrılmak istiyen ltalya'nın dır. 
bu hareketi, İngiltere'nin teveccühü-

ve progr · mukave-
ı yükıı.ek mahkBe?1~= devre bu 
· il k -ıla .. tl ın ;ı e a._,.. ,.. •• Fakat Ruzvıelt 

nü muhafaza etmeğe matuf alelade 
bir manevra mıdır? Filvaki İtalya, 
dün akşam Londra'da daha fazla feda
karhklarda bulunmıyacağını tekrar 
ettirmiş olmakla beraber, İngiltere'
nin kendisine ikrazatta bulunacağına 
Franko'nun muhariblik sıfatını tanı
yacağına, itilafnameyi tatbik edece
ğine, ilh... dair kati teminat vermesi 

JAPONYA 'DA SEL FELAKETİ 
lfflUll;;adele ile geçtı. daki bu müca-

muhalefet aras~ A hayatında 
e Amerika'nm sıyası b" .h 
• d yanan ır ı -

Eğ}eıısadi doktrinlere a . . di pro-
f 1. • R elt 1ktısa lerinC-. be ırttı: uzv . . sanayie 

vakk;mmı tatbik etınek ı~~ e ücret-
i . . tlerını v 

tarif.daha eve ıfçı saa . . labiyet-
. . tmek gıbı sa ahibl· nı tanzım e . . . konomi . . . a· . dırıJe e 

aşmalı ıstemıftı. ır nevı karşıla§tığı 
nek olan bu program b"k edile

bu gilkavemet karşısm<la. ~at ~abiye&İ, 
sini yıcli. Muhalefetin polıtıka uvaffa
a, belı otaj yaparak programı ın ikin-

. ı·· hkA etmek ve 28 dt etsız ıge ma um l ,. yen-
dilir Jevre seçiminde Ruz':e ~u tabi-
.. · !eti Ruzvelt muhalefetin . V 
uzenı · . . . r ettı. e 

ini kendı namına ıstı5111& .. ..k 
· · · d daha buyu smi • tcı devre seçımın e 

her m ekseriyet kazandı. ka-
b k . t. k :zanır e bel :akat u e serıye ı a .. k _ 

i cih .maz, başlıca düfmanı olan yu eç· 
kanı mahkemeye karşı taarruza g ·-

. . . unıhurreı 
rlacaıl sırada kendı partıaı c nra 

ın aleyhine döndü. Bund:~. 50inde 
Ruzvelt demokrat partısı. ıç d fa 
plin teınin edememİ§tir. Bır e • 
ıdai ilan eden mecliıı, cmnh~ 

olar 5anki lideri değil de ınuh~ ~ ii 
tisi rei&i imi§ gibi, her tetd> us -
ıı.abote etmiye ba§ladı. li te 

Llmi . . l k nteC 5 'd ~erçı seçım yak attı ça, bir 
mc e Uı . . . 1 ına kart• 

şartiyle 10.000 gönüllüsünü geri çek-
meğe amade bulunmaktadır. 

Umanite gazetesinde Peri yazıyor: 
"lngiltere'nin bilmesi lazımdır ki 

Kont Ciano'nun ültimatomunun Lon
dra kabinesi tarafından kabulü fran
sız - İngiliz münasebatında bir buh
ra.~a yol açacak ve bunun mesuliyeti 
munhasıran muhafazakar kabineye ra
ci olacaktır. Zira bu mesele, herkes
ten evet Fransa'yı alakadar etmekte
dir. Filhakika lngitere, Burgos hükü
metini tanıdığı takdirde Fransa'nın 
da bu hükümeti tanıması lazım gele
cektir. 

ltalyan tayyarelerinin 
bombardımanı 

Roma, 30 a.a. - Jurnal d'ltalia'nın 
!spanya'daki hususi muhabiri, İtal
yan "lejyoner,. tayyarecilerin 20 ka
dar bomba atmış olduklarını ve bu 
bombaların mühimmat ve tayyareler 
için yedek aletler çıkarmakta olan ec
nebi gemilere isabet etmiş bulundu
ğunu bildirmektedir. eti hl urreısınınyül.e:zu .. a~bnüttür. Me

ine H allık tema u goru . t ver-
bir d~ı Ruzvelt, pek çok eh.e~ye t ka- Bu tayyareler, Alikant limanında 

i azami ıı.aat ve as~arı u~it _ da bir vapuru bombardıman etmişler
Lunu aon günler iç.anele. g erika dir. Vapurda infilak vukua gelmiştir. 

ı----Fakat bir seneden berı ~-' Gazete, gemilerin tabiiyetinden hah-
. organ-arı • k d" A 'letinin tefrİ ye ıcra . setmeme te ır. 

nk . . d . lememiflerdir. . ---~~" ıç~ ebıf --..tlar altında yapıl-
ıte seçım u ~ -

1 
w e 

R elt'in kartı aıtıgı m -
·--,... dadır. uzv krat partisi-

! udur: Hem demo. . . 
""""_..1ıı11 ! hem de o parti ıçınde kendı 

taraftar olan uzuvların yor gramına A 
biyetini temin etmek. Yoksa ı· · 

leyin •··ika'daki devlet sistemi par a
iş, rü•·ıter olmadığı için icra ve teşri or

e hızlaıan ahenk dairesinde çalışmadı
yükae~kdirde biri diğerinin teşebbüsü

erece o~,abote edeceğinden bütün meka-
~ bir çıkmaz içine girer. 

gesinoc A. Ş. ESMER 
yağışlı, 

k, diğer.ooo ingiliz lirasına bir at 

'da 1 ki- &atıldı . • 
a Karsaris, 30 a.a: - ~ndra'dan Fı~~r~. -

Bir rlerniryolu şirk~tinin açığı 
nasıl kapatıldı 

Faris, 30 a.a. - 3 milyar işletme a
çığı bulunan bir milli demiryolu kum
panyası, Nafıa nazırından yolcu tari
felerinin yüzde 20 nisbetinde artırıl
ması müsaadesinin verilmesini iste-

mişti. . . . . 
Maliye nazırı, tanfeleArın yükseltıl-

. .. ··nden münakfelatın azalması-mcsı yuzu . .. . 
. 1 ak için bı etler uzerınden na manı om 'd .. 

alın.makta olan de~lete a~ ~ergıyı 
.. d 12 d .. Je 2 ye indırmıye ka-yuz e en yuv . 

rar V • t" n 4 tedbir sayesınde 4-00 ermış ır . .., 
milyon açık ·...tpatılacaktır. 

150.QQ.Q evi su bastı 
bir çQk odam öldü 

Ayrıca bir de zelzele hfsseaildi 

Tokyo'dan ~el bir görünüı 
Tokyo, 30 a.a.- Uç günden.beri Ja- ı-=--:: 

P_onya'~ın ~erke.zinde yağmakta olan 1 Çokl 1 k 'd 
şıddetlı yagmurlar, kırk kadar inanın e 05 ova ya a 
telef olmasına sebebiyet vermif, 150 
bin evi sular basmıJtır. 

Dün sular, 10 köprüyü alıp götür
müş ve 24 mühim şimendifer hatlarını 
kesmiştir. Yollarda münakalat yapı
lamıyacak bir hale gelmiştir. Tokyo'
nun, Japonya'nın sair aksamı ile ala
ka ve rabıtası bilkuve kesilmiştir. Ha
sarat yüzlerce milyon yen'e baliğ bu
lunmaktadır. 

Bu felaket, son 60 sene zarfında 
kaydedilmiş olan felaketlerin en bü
yüğüıdür. 

Dün gece Tokyo'da kısa süren bir 
zelzele hissedilmiştir. Zelzele, fela
ketzedelerin korılcu ve deh9etlerini bir 
kat daha arttırmıttır. 

Enkaz altında kalanlar 

Ekalliyet iıini 

hal i~in konuımalar 
Prag, 30 a.a. - Çeteka tebliğ edi

yor: Başvekil, dün milliyetler mese
!elerile meşgul olan parlamento he
yetinin ihzari mesaisine devam ı:tmit
tir. 

: 'ldirildiğıne gorc pazar günu bu-
agış ol-~•Pads mükafatını . kazanmış ve 

· kadar asla Yenıııncnıiş olan 
as'ta lO,ıdıye .l ... l<i italyan atı 60.00Q tn-
d . E .. lrlro ad1nu<> B 
ır. ,. . ~arten enwıon :ttiında 

Si iri de z ~ ı:;asrna fından aatnı aı--•• 
1 ·1· "'"'ra -"'-iyarba· ngı ı,'f,4 •• 

Miııt k- .itlpanya, bazı tasarruflar 
yapacağı ve bilhassa vazifedarlarının 
herhaI"li bir sebepten dolayı çekilme· 
si üzrıırine memuriyetlerin ilgası sa
yesi ıde açığını tamamile kapatabile
Cf'pne kani olarak tariıfelerin tezyidi 
talebini geri almıştır. 

Tokyo, 30 a.a. - Yağmurlar yüzün
den erazinin kayması neticesinde dün 
gece Tokyo'nun merkezinde 18 ev yı
kılmıştır. 50 kişi enıkaz altında kalmış
tır. Bunlardan otuzu ısrkarılmş, on do
kuzu ölmüştür. 

Başvekil, bir kaç gün evel davet et
miş olduğu Polonya ve Macaristan si
yasi mahafilinin müme6Silleri ile gö
rüşmüştür. Mumaileyh, Alman 806yal
demokrat fırkasının mümessilleri ile 
de görüşmüştür. Bu görüşme, bugün 
de tekrar edilecektir. 

Ekalliyetlerin siyasi fırkaları mü
messilleri ile yapılan bu müzakerele
rin ırerçevesi dahilinde olmak üzere 
Başvekil, muhaliflerin parlamentoda -
ki gruplarının mümesaillerini de ka
bul edecektir. 

Faris, 30 a.a. - İngiltere'nin .Bur
gosdaki ajanı B. Hoason, bu sabah 
trenle Paris'e gelm}ş biraz sonra lö 
Burje'den tayyare ile Londra'ya ha
reket etmiştir. 

ıirkeli bugün filen 
idaremize g~iyor lngiltere'nin Burgos'taki ajanı B. 

Hodson'un seyahati münaaebetile Ti
mea gazetesi, mumaileyhin hazırladı -
ğı raporun ve fran.kiatler tarafından 

verilmiş olan izahatın ittiıhaz edilec~k 
karara esas teşkil edeçeğini yazmak
tadır. 

B. Hudson'un tekrar vazifesi baı;ına 
gönderilip gönderi~iyec~ği p~ y~
kmda tayin edilccektu:. Bıtaraf bır lı
man ihdaaı imkanı da tedkik oluna
caktır. 

Niyuz Kronik! gazetesinde Bart~l, 
bu teklifin kabine tarafmdan ted.kık 
edilmi.t olduğunu ve bu hüıkü~et t.a
raf ından iatcnilmit olan metnın Bur
goe'a gönderileceğini yazmaktadır. 

Deyli Herald, projeyi ten:kid etmek
te ve fÖYle demektedir: 

"Frankiatlerin İngiliz ticaretine 
lütfen açık bırakmıya muvafakat ede
cekleri yegane llınan, Almesiya'dır. 

Halbuki limanın pek zayıf olan im
kanları Almanların bombardımanı 

yüzünı.den tamamile mahvolmuştur .. 

lspanya'da tahkikat 
komi.syonu 

Barselona, 30 a.a. - İspanya hükü
meti, İngiltere Hariciye Nezaretin
den 24 haziran tarihli notasında teş
kili derpit edilmi.f olan tahkikat ko
misyonunun dünkü Blanea bombardı
manı hakkında tahkikat yapmak üze
re lspanya'ya gelmesini taleb etmiştir. 

Pirene huaudunun 
kapatılmaaı için 

Paris, 30 a.a. - Sosyalist partisi 
daimi idare encümeni, Baıvekil B. Da
ladiye nezdinde kendiıile İspanya hu
dudunun kapatılması meselesini gö
rüşmek üzere B. Blum tarafından ida
re edilecek bir komisyon gönderilme
sine karar vermiştir. 

Afgan'da tahrikler yapmak 
istiyen bir Suriyeli 

Simla, 30 a.a. - Röyter ajansı muha
birinden: Veziristan kabilelerinin 
yardımı ile Afgan hanedanını devir
mek tasavvurunda bulunduğu iddia e
dilen Suriyeli esrarengiz tahrikatçı 
Şamipir, teslim olmuştur. Kendisinin 
Suriye'ye sevkedileceği tahmin olun
maktadır. 

Hahshurglarm emlaki 
müsadere ediliyor 

Viyana, 30 a.a. - Havas ajansı mu
habirinden: Almanya'nm Avuıturya'
daki kıoımi&eri B. Bürkel, Hababurgla
ra aid bütün emlakin yakında müsade
re edileceğini, yalnız: ecnebi tabiiye
tinde bulunan Hat.burglara aid olan 
emlakin müstesna tutulacağını beyan 
etmiştir. 

MalQm olduğu veçhile saltanat id -
dia eden Artidük Otto'yu Almanya, 
Alman vatandaşı addetmektedir. 

İstanbul, 3 ldonla)- latanbul 
elektriği yarın bilfiil devlet idaresine 
geçecektir. İdarenin devlet eiine geç· 
mesi şehrimizde büyük bir sevinç u
yandmnıştır, Yarın ve yarm akpm 
idarenin merkez binaaiyle idareye ait 
bütün müesseseier bayraklarla doiıa

nacak ve tenvir edilecektir. 
Bu sabah saat 11 de elektrik umum 

müdürlüğü ileri gelenleri Umum mü
dür vekili B. Kadri Musluoğlu'nun re
isliği altında toplanarak teelim alacak 
heyetin çalışmalannm neticelerini al· 
mışlardır. Evrak teslim edilmiftir. 

Elektrik prketi müdürü B. Delak· 
ruva işleri tamamiyle umum müdür 
Kadri'ye devretmi§tir. Bugün öğleden 
90!1ra saat 15,30 da §irketin umumi 
heyeti son fevkalide toplantısını yap
mIŞ, toplantıda şirket müdüriyle Av· 
rupadan gelen hissedarlann mümes
silleri hazır bulunmuşlardır, Satın al
ma mukavelesi tasvip ve tasdik edil· 
miştir. 

Şirket erkanı bu akşam merkez bi
nasından aynlmışlarchr. 

İdarenin bugün tebliğ edilen kadro
sunda bir kısmı mütercim olmak üze
re 15 memur a~kta kalmıştır. Silih
darağa fabrikasının tevsii için proje 
hazrrlıyan fen heyeti çalışmalarını bir 
kaç güne kadar bitirecektir. 

Kudüs'te müthiş bir cinayet 
oldu 

Kudüs, 30 a.a. - Kudüs civarında 
kain bir kasabada bir ailenin bütün ef
radı bir arab tarafından öldürülmU.
tür. Katil, evela babayı ve kızını öl
dürmüş, sonra mezarlığa gizlenerek 
cenaze alayının üzerine atet eden:k a
nayı ve oğlunu öldürmü,tür. 

KÜÇÜK DIJ HABERLEI 

X Glaıgoı - Sinek siklet dünya 
şampiyonu lskoçyalı bokaör Bcnni 
Linş, hakem tarafından maçın durdu
rulması ile 12 inci ravundda Ameri
kalı Zürih'e galebe çalmrıtır. 

X La Paz - Milli müdafaa ına.zm, 
Bolivya'nın aske~i hazırlıklarda bu -
lunmakta, silih satın almakta olduğu
na ve bir milyon ingiliz lirası mikda
rmda bir istikraz akdi için müzakere
lerde bulunduğuna dair ecnebi mem
leketlerde intişar etmiş olan şayiaları 
tekzip etmiştir. 

X Londra - 1936 tarihli deniz mu
ahedesinin sehabet maddesi ile kati 
surette içtima etmek üzere hafta niha
yetinden evel İngiltere, Amerika ve 
Fransa hükümetleri tarafından beya
natta bulunulacaktır. 

X Londra - Şimendifer kumpan
yasnun administratörü olan F. V. 
Vanderbilt'in 82 yaşında olduğu hal-
de vefat etmi§ olduğu bildirilmekte
dir. 
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Taarnızcb .-azan neferim daima 

;,anımda gidiyor. Bir ara yattık, yan

dan ıiddetli ateı yedik. Bir iki adım 
ötede yüzükoyun yatan borazana ses
lendim: 

- Ali bak bakalım, Kasım efendi ne 
yapıyor? (Kasım efendi yandaki takı. 
mm komutanı) borazan aea vermedi. 
Diier bir nefer : 

- Efendim borazan uyuyakahmı 
dedi. 

Kızdım, sürünerek yanına yanqtun, 
burası uyunacak yer deiildi, ayafına 
clokundıun, borazan Ali çoktan kaska· 
b olmuıtu. 

Bir müddet sonra ve en ıiddetli 
ateı altında yanıp kavrulurken ıferi..Jf!Jl 

- Orfi bey aiabeyin seni istiyor de
diler. 

Bu müdhiı ateı altında evvela ağa
heyimin nereden çıktığına ,aıtnn. Ge
ri döndüm. Hakikaten aiabeyim bana 
cloiru geliyordu. 

Ben de gayri ihtiyari eeriye doğru 
bir kaç adım attım. T eaadüfen mek
tebden çıkalıdan beri ağabeyimle biç 
ıörütmemiıtik. Diz çöktük, kucakfat
tık, daha yanağımı öpmeden ağabeyim, 

- Ah bqun, yandım dedi ve batı 
cımuzuma düıtü. Yanımızdakiler ayak
lannuzdan çektiler: 

- Deli misiniz, burada sarılmak 
olur mu, diz üstüne kalkılır mı? Bu 
acıklı kucaklqmadan aynldığım za. 
man aiabeyimin enseıinden kanlann 
sızdığını gördüm. Alıp götürdüler. Gi
dit o gidit oldu. Bir daha görmek na
sip defilmiı. 

Maamahif aynı akıbetin beni bul
ması da uzun aürmedi. Dütcn bir top 
mermisinden sonra bacağomn yere 
ıömüldüğünü zannettim. 

- Bacağum yerden çıkarın diye fer
yada batlamııım. Neferler aızan kanı 
ıö.tererek 

Yazan : M. Şevki Yazman 

Çanakkalede Arıburnu muharebatında levkalô:de ibrazı ledakô:
ri eden alaylardan 27 inci alayın sancağına ımaa kurdeliı altın 

ve gümüı imtiyaz ve harb madalyaları talikı merasimi 
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Fena kitapların çocuklar 
üzerindeki tesirleri 

Tezer T Cif kıran 

Geçen yazımızda adi a,k romanla- vine 6 yaşında bir çocuk getirerek O· 

rının, serseriler. katiller ve emsali nu boğmuş ve karnını bir bıçakla kes
kimselerin maceralarını anlatan ki- miftir. Mahkemede kendisine sorul
tabların, çocuklar üzerinde çok zarar- duğu zaman, hiç heyecan gösterme
lı tesirler yapabileceğini yazmış ve bu den, hu cinayeti okuduğu kitapların 

zararları müşahhas olarak gösteren izahlarına göre yaptığını bildirmiş
misalleri bu yazımıza bırakmıştık. Bu tir. 
vakaların çoğunu CcUerier'in "L'an· Elberfeld'dc 3 genç bir çete kur
nee pe<iagogique" de çıka~ "Cinai e- muşlar, içlerinden birisini şef olarak 
debiyat" namındaki yazısından alıyo- seçmişlerdir. Bu hareketlerini hangi 
ruz: polis romanlarının tesiri ile yaptıkla

Hanover'de 13 yaşındaki bir mek- rı çok açık olarak tesbit edilmiştir. 
tepli çocuk Şarlokhölmes kitapları a- 10 • 14 yaşındaki bir kaç mektepli 
rasmda intihar etmiştir. İntiharından haydutluğa ait macera romanlarının 
bir hafta evciden itibaren arkadaşla- tesiri ile mektebi terketmişler ve bir 
rına kendisinden muzafferane bahse- aşiret kurmağa karar vermişlerdir. 
dildigini işiteceklerini söylemiştir. Çete 25 oğlandan mürekkepti. Gayesi 

Wilhelmshaven'de 17 yaşındaki bir Berlin ve civarında hırsızlık yapmak
genç kız havagazı ile intihar etmiş ve tı. Gündelik yagmalarmı inlerine ge
intiharından cvel bir çok kereler ro- tirip aralarında taksim ediyorlardı. 

manının kahramanı kadın gibi güzel Bu nevi kitapların menfi tesirlerini 
bir ölümle ölmek istediğini izhar et- göstermek için bu kadar misal kafidir 
ıniştir. İntiharından sonra sıkılmış e- zannındayız. Gorülüyor ki çocuğun ve 
li içinde bahsemevzu olan roman bu- gencin ışıedigi ciniyetlerle biıyukle
Junmuştur. Kolonya'da 15,5 yaşında :- rın cinayetleri arasında fark vardır. 
yi bir aileden bir oğlan çocuk bir çe- Umumiyetle gençler ve çocuklar cü
tenin reisi olmak istemiş, romanında nimlerıni ne mentaat, ne ıhtiras için 

o eün ki taarruzu Atatürk'ün YB· gözetliyen grup kumandanı (Ata- bahsedılen "darbe"yi tecrübe etmek i- ışleder. Sacıece, soguk kanlılıkla ycıp
nında ve emrinde çalııarak takip türk) bir ara göğaüniin sağ tarafına çin bır çocuğu gizli bir yerde bogmuş- mak için yaparlar, gençlerın yaptık
etmiı bir aubaym hatıratı da foyle- ıiddetli bir ıeyin çaptığını duyuyor, tur. ları cınayt:tıt:rde gostercuklerı bu so
dir: Grup kwnandanı (Atatürk) ça- 15 yaşında bir çırak ihtiyar bir ka- guk kanıılık ekserıya kaydedilmiştir. 

başını çeviriyor ve buı·ada bir delik 
dıTında bir parça İ&tirahat ettikten dını soymak içın öldı.irmüş, fakat işe ı eJkınleşmış çocuk amıl aramıyor, sa-
aonra sabaha doğru kalktı, en ön görüyor. intihar si.ısü vermek için bıçağı kadı- dece yapıyor. Menti telkıni yapabıle-
hatta eeldi. Taarruza kalkacak kı- nın eline yerlcştiıımi9tir. Bu hareke- cek amulerden biri olan tena kıtaplar 
talarm aiperinin üzerine çıktı. Ta- ti kendisine telkin eden "Haydutlar ve aınernalar ona hayatta muzatter 
maınen açıkta ve en yakın meaafe- kaptanuun m8Ceraları" namındaki ki· olmanın yolunu glS&terirler. Bunun i-
den kurıun altmda idi. taptır. çinair ki o da ortada bir sebep yok i-

Boyuna emir veriyort krtaların 12 Yaşındaki bir oğlan babasının ken, amillerı düşünmeden, l•a• ~'"'_.; 
tertibatındaki bazı yanhtlıklan biz- 200 frangını çalmış ve sorguya çekil- tekrarlar ve hana anmakça kenc.ıisıni 
za.t düzeltiyort korku ve zaaf gös- diği zaman "her zaman :Nat Pinger- ôldurür. 
terenleri tiddetle ileriye atılmıya ton romanları okuyordum. Benim de Bu nevi edebiyat yalnız çocukların 
hazırlıyordu. Bir ara hazırlığın u- orada yapılanları taklit etmem lazım ve gençlerin uzerinde degıl, kafi de-
zadığmıt hücumun baılamadıimı geldigini düşundüm. Sinema da bana recede teşekkı.il etmemiş karakterJe-
görünc:e hiddetlendi. Ortalık aydm- bunu telkin etti" demi§tir. rin zayıf ifadelerin veya cinayete 
tanıyordu. Ve bir parça daha teah- Doğrudan doğruya polis ve cinayet müsait olanların da üzerinde şiddetli 
hür, baskını düımana ıösterebilirdi. romanlarının tesiri ile 14 ile 15,5 ya- tesirler yapabilir. Müşahhas vakalar 
Hemen ileri fırl&clı. şında iki çocuk bir çiftliğin bütün sa- yanında çok acı olan bir nokta da bu 

- Efendim bacağınız yere ıömül- - Arkadatlar, dedi, dÜ§man kaç- kinlerini öldürmüşlerdir. gibi kitapların münferit fertlere bu 
memİf, vuruldunuz dediler. Sürükliye h 1 Fak b' .. "Hanrı· Robert" "Çocuk cürümleri" k d ··f · · 1 d mıya azD" anıyor. at ız nıusa.· a ar mu rıt tesır er yapmasın an 
aüriildiye ıeri ıötürdüler. • · b ad ah namındakı" eserı0 nde bı'r kısım cinayet· d ··ı· b' k'ld · dcb'l ade etmiyecejiz ve onu ur a m • ma a şumu ı ır şe ı e tesır e ı · 

AbdWTahman bayırmdaki tara• • ndecejiz. Ben ileri ıidiyorum. Kır- lerlc okunan edebiyat arasında mil- mesi yani bütlin bir gençliık nesli üze-
llUt yerinden bu hücumu aeyreden baçla iıaret verir vermez herkes ileri nasebcti çok açık bir şekilde göster- rinde acı tecelliler yapabilme&idir. şu 
dördüncü fırka kumandanı Cemil atılacaktır. miştir. 1899 senesinde en evel Şikago'- halde gençlik üzerinde bu derece fe-
Bey'in (General Cemil Conk) aD· Biraz daha ileriledi...., İf&!'etİ ver- da kurularak Amerika'nın diğer yer- na tesirleri olan bu ÇCfit edebiyat ile 
lattıldan da §Öyle: di. Saf nizammclaki kıtalar hareke- lerine, Avrupaya ve dünyanın baıka mücadele etmek lazımdır. Bu vazife 
Taamız baılıyacağı zaman orta- te geldiler, bir anda öndeki ha.ttıba- taraflarına yayılan ve yayılmakta olan herkesten evel ailelere daha sonra 

ilk haylı aydmlanmıftı. Ben Conk- layı geçtiler. Bir kaç admncla biz de Nuri Conker çocuk mahkemelerine gelen çocuklar- muallimlere, çocuk terbiye.i ile ala-
bayınnm geriainde keaif bir aurette bura.ya vardık. Ondan sonra bizim- da da okunan edebiyat meselesinin kadar bütün müesseselere düşer. Aynı 
duran kıtalarm aüngÜ parıltılarmı kı'len" oralarda tutınanm mı· kan& 1 Yanında 24 üncü alayın kuman- çok mühim bir cephe teşkil ettiği gö- d C 1 . • • a· ~. .b. b' zaman a e erıer'ın de ıgı gı ı ızzat 
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Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Karışık plak 
neıriyatı - 12.50 Plak: Turk musıkı ı ve 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve hancı ha· 
berler 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla dana 
musikisi - 19.15 Tiırk musıkısi ve halk ı;ar
kıları (Makbule Çakar ve arkadaşları) -
20 Saat ayarı ve arnpça neı;rıyat - 20.15 
Türk musıkisi te halk ıarkıları (Handan 
ve arkadaşlar) - 21 Ulusal ekonomi kuru· 
mu namına konuşma. - 21.15 Studyo salon 
orkestrası: l· Greg: Norvvegıscher Braut· 
znug Voriıberzıehen. 2- Henrıpucs: Rlfan
tanz dance of elves. 3- Augustpcpack: 
Schönste Frau von Wıen. 4· Lehar: End
lıch ailem. 5- Haydn: Sinfonıc N o .2 - 22 
Ajans haberleri - 22,15 Yarınki program 
ve ıstiklil marııı 
t~ıanhul : 

üğle Neşriyatı: 12.30 Plakla türk 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 Pllikla 
turk musikisi - 13.30 Muhtelif plak neı;ri
yatı - 14 Son. 
Akşam Neşriyatı: 18 3 K r 

. O on erans: 
Kabotaj bayramı: 12 inci yıldöniımu, İs· 
tanbul l>enız tıcaret müduru Mufit Necdet 
tarafından - 19 Plakla dans musikısi -
19.15 Konferans: Alı Kimi Akyuz (Çocuk 
terbiyesi) - 19.55 Borsa haberlerı - 20 
Saat ayarı: Grenviç rasathanesınden nak· 
len, M;;zeyyen ve arkadaşları tarafından 
turk musikisi ve halk şarkıları - 20.45 Ha
va raporu - 20.48 Omer Rıza Doğrul ta'a· 
fından arabça soylev - 21 Saat ayarı: Mu· 
zaffer llkar ve arkadaşları tarafından turk 
musikisı ve halk şarkıları - 21.45 ORKES
'fRA: 1- Keler Bela: Uvertur Espanyol. 
2· Frederiksen: Feıılandiya. 3- Al beniz: 
Sercnad. 4- Masene: Navercz. 5- Grıeg: 
Şan do Solveiğe - 22.15 Ajans haberlerı -
22.30 Plakla sololar, og,era ve operet par· 
çaları - 22.50 Son haberler ve ertesi gunun 
programı - 23 Saat ayarı, son. 
Avrupa : 
UP~HA VE OPERETLER: 20 Bukreş 

- 21 Roma - 21.30 Strazburg. 
SENFONİ VE ORKESTl<A KONSER· 

LERİ: 14 Laypsig - 15.25 Hamburg - 11 
Beromunster - 17.15 Berlin - 18 Sarbruk 
- 19.55 Atlone - 19.55 Hilversum 20 
Bruksel - 19.10 Laypsig - 20..10 Munih -
20.30 Lil, Paris - 20.30 Paris - 21 Viyana 
- 21,30 Milano - 23 Kolonya 

\:ıv~o V:ONSERLER1: 14.10 Frankfurt 
- 14.10 Vıyana 14..ın.Hilvcrsum - ıs 
Frankfurt - 15.20 Laypsıg - • n-ı:-
17.05 Stokholm - 17.15 Milano - 18 Doyç
landzender - 20.15 Stokholm - 22.55 l'rag 
- 21.35 Droytviç - 22.15 Luksemburg -
22.30 Doyçlandzender. 
NEFESLİ SAZLAR: 6.30 Konigsberg-

11.05 Prag - 12 Hamburg ve birçok alman 
istasyonları - 19.40 Hilvcrsum - 21.10 
Helsingfors - 22.35 Königsberg. 

ORG: 15.35 Doyc;Jandzender - 19.55 Be· 
romünı;ter. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya - 7.10 

Kolonya - 8.30 Frankfurt - 10.45 Ham
burg - 12 Hamburg ve birçok alman istas• 
yanları - 13 Prag - 14.10 Kolonya - 14.15 
Berlin - 16 Breslav ve birçok alman istas
yonlan - 12.10 Münib - 18 Berlin -18.30 
Frankfurt - 19.10 Bertin ve birçok alman 
istasyonlan -19.15Frankfurt-19.30 Mü
nib, Varşova - 20 Frankfurt - 20.15 Ham
burg - 21.05 Stokholm - 21.25 Brün -
22.30 Kopenhag - 24 Kônigsberg. 

HALK MÜZ1Gt: 5 Königsberg-11.30 
Ştutgart - 18 Ştutgart - 19.35 Deromüns
ter. 

DANS MÜZİCİ: 20 Dansig, Königsber~ 
- 22.35 Laypsig. 

taraaaut yerimden çok gÜzel görü- yoktu. Ta aıaiılardaki biçici maki- danı ve eaki arkadaıı Nuri Bey ( Nu- rülmektedir. bu edebiyatı yapanların da bu tehlike 
JOl"(lum. Tam hücumun baıladıiı neli ve gemi ateıleri olmuaydı ingi- ri Con.ker) vardır. O telaılanıyor. Ortada hiç bir sebep yok iken pat- üzerinde dikkatlerini davet etmek la- Japonlar tarafından mibadere 
U"ada da CÜDef geriden doidu, ile· lizler için gemilere çekilmekten bat· - Efendim vuruldunuzl Diye ba- ronunu kalbinden bıçaklıyan 13 yaşın- zımdır. edilen bir Sovyet genıi i 
ri dofru fırlayan bahadırlarm hucu- ka r.are kalmı.,,,a--1-tı. ğırıyor. daki bir oğlan mahkeme huzurunda T k 30 Do . . d 

:r- ı· ~ Hatt• b" cı'nayetin gazete sayfala o yo, a.a. - meı a3ansın an: muı benim bulunduğum yerden Maiyetinin bundan haberdar ol- "Güzel Juli'' namındaki bir kitapta a ır • 
yani geriden ne kadar vazih görü- Aııl felaketin bundan sonra baı· maamı istemiyen ka"hraman kuman- böyle bir cinayet okuduğunu ve bunu rına aksediş şekli bile mühimdır. Bü- Japon Hariciye nazırı, Japon suları-
Jüvona muhakkak dü-an tarafın· ladıiını da bizzat Atatürk f(>yle an· dan: tekrarlamak istediğini söylemiştir. tün cinayetler iç.in pek ince bir mese- na girmiş olduğundan kaptanı 1500 

1 r-· ı ı ı l b oazeteye aksed' selesi yen· cezaya mahkum edilmiş olan bir dan da o kadar fena aeçiliyordu. Do- atıyor ar: (Sonu var) 15 yaşında, çok iyi bir mektepli e- e 0 an u .. 1J mc 

i 
" 1 "-Ortalık açıldıktan sonra idi ki cürümler çocuklara ve gençliğe ait o· Sovyet gemisinin müsadere edilmesi 

an ıuneı ıua ariyle İngilizlerin gö- }ursa daha çok fazla dikkat isti yen bir üzerine Sovyetlerin yapmış oldukları 
zünü kamaıtırırken ben arkadan düıman hakikaten Conkbayırı'nı ce· ğ .,,1111111111111111111111ıııı1111111111111111111ıııı1111ıııı111111111111ııı1111111111L_ iştir. Mesela çocuklar ve gençler ta- protestonun haksız oldu unu beyan 
aavlet edenlerin kahramanca atılıt· he--- çevı"nnı'tb' Denizden ka · · 

....-aoe • ' - -- Ya ... an.· Alexı"ı Tolıtoı" 9t1 :oN :_ rafından yapılmı§ olan cürümlerin etmıştır. 
la.rmı aeyretmekten doyamıyordum. d b" "k ı ı ht l'f ... So l · 1 • ih · ra an uyu çap ı top ann mu e ı _ __ tafsilatlı, güzel, cazip ve heyecanlaş- vyet er, ıapon arın ıtt az etmış 

Bizim askerler Conkbayırı'nm ö- ld kl k 1905 'hl' P cinate menniJeri Conkbayırı sema- : ___ tırıcı 6ir ifade ile anlatılması, bunla· o u arı ararın tarı ı orts-
te yüzünden öyle büyiik bir hızla a- - mut muahedesi ahkamına muhalif ol-
.,.;;.1 iniyorlardı ki bu hızın rüzgarm- aında bitmez tükenmez yıldırımlar : rm resimlerinin gazetelerin, mecmu-
::ır-• •· d · · rd " - l "Ik f 1 d 1 duğunu iddia ediyorlardı. dan, elbiselerinin ıeriye doiru uçuıu vucu a getırıyo u. : : a arın ı say a arın a yer a ması v~ 

çok bariz görünüyordu. İngilizlerle Bu cehennemin ta ortaamda du- : : büyük harflerle "falan işin kahraman- , ..... , .. \"''t'ı'r"<'l','l"a'~"!'''''''""''""'""·-ı 
bir an bir çalıflDa oldu, aonra bun- ran "Anafartalar kahramanının" ha- - : ları" gibi tabirlerle tasvir edilmeleri :; ! 
ları çıi gibi önüne kattılar ~ aıaiı baya.tmı iac türkün talü bir eaki O- : : j zannedildiği gibi her zaman iğren ile- f 
auruK .... kl~ilerk. urtArtrlk Cot nkbayırı ve meAg-~- aalati.n~ medyunfl dndur. ·ı !rİyİ 1 § § 1 cek, kaçınıl(aScak bi7r t_esi~ yap.mi daz). Yu- """"'"~'ı'~'~~~:.~~ .. ~~~~.~.~:.~ .. -i 
~~~ um~a -erw~ aa~ ~ ·~~ ~------o_n_u_._'_n_c_ı_s_a_y_a_a _________________ _ 
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li ve bulanık akıntılı nehrı aaraılıp 
duran tombaz köprülerden ge!jtneğe 
te§ebbüs etti. 

Sakin bir gündU. Güneş aolgun ve 
soğuktu. Narva ile İvangorod'un kire· 
mitten yapılmıı çan kulelerinde çan. 
lar çatlak ıeılerini elrafa yayıyorlar
dı. 

Kıtalar sıradan çıkarak, tekerlek iz
leriyle delile detik olmuı kumlu yol
da, köprüler kar,ısında toplanıyor

lardı: Petro'nun §ıddetle nefrıct etti· 
ği kenarı tilki kürkü takyelerile stre
liçler halatlarla şuraları buraları tut
turulmuş, içlerine fıçılar, çuvallar, ru
tubetten küflenmiş ekmek sandıkları 
doldurulmuş arabalar... Yolculukta 
parçalanmış elbiseleriyle arabacılar. 
kenevir hamutları içinde aon kuvet· 
lerini sadeden lağar beygirlerini 
kamçılayıp duruyorlardı. Bazan kala· 
balığın başları üzerinde bir sırıga ge· 
çirilmit bir !ilama, kıtasını kaybctmif 
bir topçunun omuzunda bir hartuç 
geçiriliyor, ve hazan bir subay, kapu
tunu ıırtına atmış, elindeki baatonla 
başlara vurarak atını sürüp kendine 
yol açıyordu. Bir boyar oğlu, kaftanı
nın önü açılıp ccddinden kalma zırhı 
meydana çıkararak vahşiler gibi bağı
ra bağıra geçiyor: ve arkası aıra, fıçı 
kadar atlarına binmiş milisleri, dikil
miş keçeden kaftanlarına bürünmüş, 
ıırtlarına tatar yaylarını ve ok kılıf· 
)arını yerleştirmiş gelıyorlardı. 

Hepsi geçerken baflarını. yoldan u· 
zakça, çıplak bir tepeciğin üzerinde, 

- -sırtında çelik zırhı ile, kır bir ata bi- - : saçan gülleyi nızarlariyle takip edi-
nerek elinde dürbinle kıtalara bak- :: : yorlardı. 
makta olan çara doğru çeviriyorlc.rdı. _ : Kalenin surları yüksekti. Yarım da-
Petro'nun yanında, üzengi üzengiye, : : ire şeklinde ileriye doğru çıkmış ve 
elleri kalçalarında, yağız bir yarış atı : : büyük çakıllardan inşa edilmiş olan 
üzerinde, neıeli bir tavırla Men- : : burçlar o derece mukavim idiler ki 
Jİkof kurum ~atıyordu. Rüzgar, altın : _ Üzerlerine çarpan bir dökme gülle bir 
yaldızlı migferinin tüylerini sallıyor- : : ceviz gibi kırılıyordu. Kulelerin maz-
-du. : : gallarından ağır topların namluları 

Kıtalar, cenahlarını Narova nehrine : : çıkıyordu ve bunların sayısı üç yüz. 
vererek kaleden bir top menzili uzak· : : den az değildi. 'Garnizonda iki.bin ki· 
ta yarım daire resmediyorlardı. Şeb- : : şi vardı: Piyade, süvari ve silahlanmış 
rin üst yanında Vayd alayı, merkez- : E şehirli. Narva'nın bir hücumda zabte-
de - agaçlı Hennansberg tepesınin : : dileceğini söylemiş olan keşşaflar ya-
eteğinde - Artamon Golovin alayı, : : lan söylemişti. 
SıOl cenahta - tombazlı köprü yanın· : : Petro, atından inip bir top siperinin 
da - Semenovski ve Preobrajenski a- : : üzerine oturuyor, dizlerinin üzerine 
tayları, Trobeçkoy'un streliçleri top· bir kağıt açıyordu. Emirber Miıka 
landılar. Kıtaları has müşavir ııfotiy- baların, çadirların, hendeklerin yanın- du. Bunlar tela§ etmeden, maharetle hokkayr tutuyordu. Allar yanına çö
le takip etmekte olan dük dö Kroy'un da pathyarak oralardan askerleri u- toplarını kullanıyor, nişan alıyor, meliyor, göziyle mesafeyi ölçüyordu. 
çadırı buraya kuruldu. Petro ile Men· zaklaştırıyordu. Bu patlayışlar bir kaç gözleri tetikte, bekliyorlardı. Aman Petro'nun kocaman eli kaztüyü kale
şikof Kamperholm adasında, bir ha- çiftlikte yangın çıkardı. Yangınlar- bilmez gülle hava.da ıslık çalarak ça- mi yakalayıp dikkatle çarpuk çurpuk 
Jıkçı kulübesine yerleştiler. dan ve yer yer yakılan ordugah ateş- rın ve arkadaşının başları üzerinden çizgiler çiziyordu. Menşikof, atların

Ay tabya, ok tabya ve ıiperleriyle }erinden çıkan dumanlar kurşunimsi geçiyordu. Petro'nun gözleri açılı- dan inmiyen mızraklı süvariler yarım 
bütün cephe boyunca derin bir hen- bir bulut halinde §ehre doğru uzanı- yor, çeneleri kilidleniyor, fakat o gül- dairesinde önüride geziniyordu. 
dek kazıldı. İıtihkimların yüzü hari- yor, ve şehirde de alevler, top mermi- leyi "selamlamıyordu". Böyle şeyleri Allar, yeknasak bir sesle: 
çe müteveccihti. Bundan da maksat lerin yıldırımları göze çarpıyordu. çok görmüş bir adam olan Allar, çeh- - Her bir istihkamı düşürmek için 

b 1 ı k Albay Horn adında cesur ve tecrübeli · k k Reval tarafından gele i ecck aveç ı· rc.ı ası , ayıtsız, ~nksiz, atını mah- bize on beş muhasara topu. yani hep-
• 'h bir muharip Narva kumandanı idi. 1 

talarına karıı koymaktı. Narva ıstı • muz ayıp tam zamanında bir tarafa sini susturmak için kırk sekizlik alt-
kimları karşısına, muhasara toplarını Petro at üstünde, yanında mühen- çekiliyordu. Menşikof - isveçlılere mı§ tunç top ve icap edene yüz yirmi 
yerleştirmek üzere rödutler inşa edil- dis Allar, bahçeler ve evler arkasına karşı topçuyu idare eden 0 idi - aza· bin de gülle lazım ... 
di. Mühen.diı Allar tahkim işlerine gizlene gizlene, kalenin burçlarını metli azametli miğferinin tüylerini Petro, birdenbire: 
nezaret ediyordu. Kalenin burçların- tetkik ediyordu. Bunların isimleri sallıyor. olduğu yerde tepinen atı üs- - Vay canına. dedi. 
dan duman ıütunları yükseliyor, top· vardı: Tomas, Şan, Kristobal, Zafer tünde, kendini övercesine topçulara - Taarruroan evel şehri yakr.-ıak i-
lar sonbahar ıialeri arasında gümbür- gibi... Bazan bunlara o derece yaklaş- bağırıyordu: ••Tutturama.dmız, arka- çin de kırk kadar havan topu ile her 
düyor, kumbaralar duman çıkara çıka- mak lazım geliyordu ki İsveç topçu- daşlarl" Uzun boylu, uzun bıyıklı el- biri için bin kadar kumbara ..• 
ra havada daireler rcımcdiyor ve ara· larmm sert !Sİzgili yüzleri ,ıaöriiniiyor 1i kadar mızraklı süvari, etrafa ölüm Petro, bütün bunlan birer birer 

kayde<lerken: 
- İşte Avrupa'da bu adamlar böyle 

muhakeme yürütürler, dedi. 
- Topları soğutmak için de on bü· 

yük fıçı sirke ... Mareşal Lüksemburg 
bize, muhasara altındakilerin muka· 
vernetini ancak inkitasız bir topçu a
teşiyle kırmak kabil olduğunu oğre· 
tiyor ... On beş bin tane de el kumba
rasına muhtacız; her biri yirmi arşın
hk ve iki adamın koşarak taşıyabile-
ceği kadar hafif bin tane de merdi
vene ... Bundan başka, içleri yün dol
durulmuş beş bin tane torbaya. .• 

- Ne için? 
- Askerleri tüfek kurşunlarından 

korumak için. Mareşal Voban, Dön· 
kerg'i muhasara ettigi zaman, tüfek a
teşine rağmen kale kapılarına kadar 
yaklaşabilmişti, çünkü mermiler yü· 
nün içinde kayboluyorlardı ... 

Petro, elindeki kağıda bir kayıt ila· 
ve ederken mütereddit bir ifade ile: 

- İyi, dedi. Daniloviç bize beş bin 
torba yün lazım. 
Menşikof yumruklarını dizlerine 

dayayıp, rüzgarda sallanan kağıdı iyi· 
ce görmek üzere çömeldi. Ve yü:ıünü 
buruşturarak: 

- Bunlar hep laf, mein H erz, dedi. 
Bu kadar yünü nereden bulacağız? 

(Allar'a hitap ederok !) Azak'ta, yalın 

kılıç kaleye hücum edildi, ve her şeye 

rağmen kale zabtolundu. 
(Sonu var) 
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Gün dönümünden sonra ... 
Sıcaklar artar. Bunu, •iıphe.iz 

b
. y • 

ır yenilik olarak söyltmiyorun1. 
Fakat niçin artar? Mademki gün
ler kısalıyor ve gün.etin biz.e her ~ün 
ırönderdiği aıcak ıtıklarm mikdarı 
azalıyor, gün dönümünden sonra aı
cakların azalmaaı lazım gelirdi. On
dan batka da yazın günet bize kııın 
olduğundan daha ziyade uzakta bu
lunuyor. Böyle olduğu halde gün 
dönümünden aonra, her yıl aıcaklar 
ziyadeleJiyor. 

Astronomi ile meteoroloji he!'.ap
larmın - görünü§te - biribirlerine 
uym.amalarma sebep bir kere güne§ 
ıtık1armın bize, doğru veya eğri o
larak gelmea.idir. Kııın gün dönu
münden sonra gÜneş ıtıkları yer yü
züne eiri olarak gelirler, yeri ısıta
mazlar. Yazm gün dönümünden 
l«lra doadoğru gelirler, yeri çok ıaı
tırlar. Siz de güne§ banyoau yapar
ken giinetin ıııkları Üzerinize doğru 
gelmezae teniniz pek geç ve güç ka
rarır .•. Yer yüzünde geçen itlerde 
her ,eyin doğru&u hoıa gitmese de 
günef ıııklarmın doğrudan doğruya 
gelenleri makbuldür, 

Havanın gün dönümünden aonra 
ıaınma.ama bir aeaep de, havanın gü
n91ten aldığı aıcaklığı tutmaaından 
ileri gelir. Hava yazın gün dönümün 
den önce aldığı harareti bir müddet 
aaklar, bize cün dönümünden aonra, 
hem de en ziyade temmuz içinde 
gönderir, Kıtın yine gün dönümün· 
den Önce aoğuduğu halde, gün dö

nümünden aonra, günler tam da u

zamağa hatladığı vakıt, bize aoğuk 
cönderir. Ondan dolayı her mevaim 
bir evelki mevaim.A•• •ldıfmı aatar, 
J- ı.r. Yine ondan dolayı ilkbahar 
günlerin uzadığı mev&im olduğu 
halde, kıttan kalan teoirle aoğuk o· 
lur. Bir taraftan çiçekler açar, on -
ları gören inaanların içi kaynar. Fa
kat herkeı yine kalın e&vaplarma 
aarılmağa mecbur olur. 

Mevıimler yalnız utronomi he· 
aaplarma ıröre ola&)'dı, bütün yılın 

en güzel zamanları, gün dönümün· 

den aonra günlerin kıaalmağa batla· 
dığı bu mevaim olacaktı. Havanın 
haıiıliği ve ıriinet ıgıklarının i&tika

meti ite karıttığmdan en güzel mev

aiın ırünlerin pek de çok kısaldığı 
aonbe.hara kalıyor. 

O güzel mev&imi bekliyere.k, ıimdi· 
lik yazm bunaltıcı sıcaklarına ta

hammül etmeğe mecburuz. Bereket 

verain ki vücudumuzun, çok soğuğa 
kartı olduğu gibi, çok aıcağa kartı 
da müdafaa vaaıtaları vardD'. Yazın 
iıimiz yalnız elbi.aemizi haf;fletme
ğe kalsaydı, halimiz pek acıklı olur
du. 

Hava pek &ıcak olunca, vücudu· 
muz dıtarıdaki sıcaklıkla içerideki 
arasında muvazene temin için, ilkin 
içerideki kanı dıtarıya .doğru, deri· 
nin altına, gönderir. Çok sıcakta de
rim.iz kızarır, ıımır, böyl~ce aoğuk 
ve mutedil havada kendimiz daha 
fazla kalori çıkararak içerideki ha
rareti azaltmağa çalı§ır. Ancak, bu 
türlü müdafaa vasıtası havanın sı
caklığı bizim derimizin sıcaklığın
dan fazla olmazsa işe yarar. Hava
nın sıcaklığı derimizin sıcaklığından 
fazla olunca deriye hücwn edecek 
kan İçerideki &ıcaklığı - aksine o· 
!arak - daha ziyade arttırır. 

Onun için, ııcağa kartı en teıirli 
müdafaa vasıtamız terlemek.tir. Ha
vanın sıcaklığı yirmi, otuz dereceye 
çıkınca terleme başlar. insan sıca
ğın derecesine göre saatte bir litre
den ziyadeye kadar ter çıkararak 
580 büyük kalöri aarfeder. Vücudu· 
muzda en çok ter çıkarabileee.k yer 
avucumuzun içidir: Yirmi derece ıı
caklıkta, yirmi santimetre murab
baı kadar, yerinde on dakikada 
25 miligram, aonra ayakaltı 14, alın 
12, koltukaltı 10, boyun 6, kol ve 
bacak 5. 

Sıcağa kartı müdafaa vaaıtaları

mızdan biri de 3ık UI< nef almak
tır. l..-n bir ıaatte nef9$iyle 600 
&1. aın au buharı çıkarırsa bu da VÜ· 
cudundan 348 kalori eluilmesine 
yardım eder ... Zavallı köpekler ter
liyemedikleri için onların sıcağa 

kartı yapabildikleri it ancak dille
rini çıkararak sık aık aolumıya kalır. 

Vücudumuzun sıcağa kartı müda
faa vaaıtalarmdan biri de az yeo:nek 

yemek ve yediğimiz yemeklerin me
tabolizmaamı yavatlatmaktır. Onun 
için yazın inaa.nm ittahı azalır, azal

mazsa da yazın az yemek lazun ge
lir. 

insanın metabolizması ikinci k& -
nunda - kıtm gün dönünıünden 

aonra - en kuvvetli, temmuzda -
yaz gün dönümünden sonra - en 
kuvvetsiz olur. Onun için yazın it
tahanıza aldanarak çokça yerıeniz, 

ıitmanlık daha çabuk gelir. 
G.A. 

Hava Gazı fiyatlannda tenzilat 
Ankara Hava Gazı Türk Anonim ~irketinden : 
Yüktek Naf y k'l · · ıa e a etının arzularına itti ba eylemek ve 

~ayın A
1 

nkara halkına bir hizmeti müftehirede bulunmak 
uzere - temmuz 1938 t 'h' d . 'b ık 1 ak f arı ın en ıtı aren tedavüle ç a-
rı a~. .a~ralhrın §İmdiye kadar metre mikabı 12 5 ku
rut uzt:ıku en .. eaa~ edilen hava gazı tarifesinin 11' kuru
ta vet . 1 .ruı uz~rınden tatbik edilen tarifelerin de 10 ku-
ruta eru:ı ı suretiyle tan · d'I v• ·ı· 1 
bu 'k' t 'f d tatb'k 

1 
zım e ı ecegı ve tenzı atın ya mz 

1 1 arı e e 1 0 unacağı ilan olunur. 4164 

,~~~~~~~~~~ 
Memurlar Kooperatifi Mağazalarında, 

Helis Çilek ve Portakal re(ellerinin kilosu 50 kuruıtur. 
4240 

BiR SAATiN DOGRULUGU ~ 
iÇiNDEKi 175 PARÇA ALE- .:! 1111 0kuyacagınız kitablar ııııı. 
TIN UMUMiYETLE MÜKEM- : : 

MELEN HAREKETiNE ; Nasuhi Baydar'ın = 
TABiDiR : : 

REVUE SAAT1N1N bütün yedek : 
aksamı bulunduğu için tamirinin ko- = 
!ay olması bütün saatçilerce malum
dur. 

Fabrika kendi icadı olan bir maki· 
ne ile ihtiraı olan saatlerin bir sani. 
yenin yüzde, binde birine kadar aya
rını ölçebilir. 

İşte böyle fenni a!St ve mükemmel 
bir kontrol sayesinde, pıesizyon de
recesinde nadir geçilmiş REVUE 

• SAATLERİN! vücuda getirmiştir. 
Bir REVUE SAAT! alan herkes 

cidden zikıymet bir eşya sahibi olur'. 

=• = =· -=• -§9 

=• -=• = =· -:• -• -§• -
= =• = 

--Tercümeleri ----Tais ----
Kırmızı Zanbak ---
Bilinmiyen insan ---
San Mikele'in Kitabı = ----

Levis ve fren ---
Evlilik ve ötesi --= -
Cihan Şampiyonları -

-Esrarsız Hayat ---Yabancı --
Hayat; sen ne güzelsin --

(telif) = -
insanlığın Hali ----Tanınmış saatçilerde arayınız. 

REVUE fabrikalarının satış depo
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Kuvvetli bir türk . destanı 
... 

Mütareke 
H alük Nihat Pepey"i, her tür

kün çarpan kalbi gibi tanı
dığı Çanakkale'nin destanını yaz
dıktan sonra, üçüncü eseri olan 
uMütarekc"yi de neşretti. O kara 
günleri, talebelik hayatıma ait 3CI 

hatıralarımla birlikte bana bütün 
iztirabiyle yaşatan bu güzel kitabı 
dikkat ve hayranlıkla okudum. 
Değerli şair, bütün kıyamet ve 

mucizeleriyle her an ruhumuzda 
yaşıyan yegane har .ı.kalar aıcmimiz
den, bize, bu defa da facialarla do· 
lu bir parça göst~riyor. 

Kabataş'da, mektebimizin yatak
hane penceresinden yaslı denizin 
üzerinde, karga sürüsü gibi bir çok 
bayraklarla süslenmiş bir kabus . 
şeklinde gördüğümüz işgal gemile· 
riylc ve bu gemilerin içinden, ku
laklarımıza kadar gelen, vatan kay
gısı içinde bunalmış başlarımızı kö· 
mür çarpmış gibi yastıklara düşü

ren kahpe mızıka sesleriyle, benim 
şimdi bir korkunç rüya halinde ha
tırladığım mütareke şüphesiz hiç 
bir türkün unutamıyacağı yasl: ve 
ümidsiz günlerin acı ifadesidir, Fa
kat ne bu kara günler, ne de türkün 
emııalsiz kahramanlıklariyle dolu 
Çanakka'le i!;in toplu bir eser ya
:ıılmamrftı. 

Zaferın tadını, yalnız türkün çe- • 
lik bileğinde tadan süngünün, yal
nız türkün mert ve çökmez omuz
larına yaraşan tüfeğin şiirini hepi
miz içimiz.den duyduk. 

Çanakkale'yi yalnız türk şairleri 
degil, tabiatin şair yarattığı türk 
köylüsü de, pınarının yaslandığı 
çetin v~ mukaddes phika gibi, uf
kunun kucakladığı güneş kadar bi
liyordu. Fakat bu hirk şahametini 
toplu bir §•kilde yazmayı, bu en 
milfterek duygulara sanatkirca bır 
ifade vermeyi yalnız Haluk Nihat 
düşündü. 

Kıymetli şair, eski tabiriyle (Seh
li mümteni) denebilecek bir buluş
la bu kızıl ve nihayetsiz göklere ce
sur bir kartal gibi atıldı. Ümit, aşk 
ve heyecanla dolu şiir gemisiyle, 
duyulup söylenmemiş görülüp ya
zılmamış engin bir ilham deryasına 
doğru tek başına yelken açtı. Şiir 
de konuştuğumuz dilden yaratılma
sı bakımından, zaten (sehli mümte
ni) değil mi? 

Ş 
air, Mütareke eserine bilhas

sa şu kuvvetli parçaları ta
§ıyan güzel bir şiirle baflıyarak 
maksadını anlatıyor: 

Ölmüş çehreler ıibi şairin yıldızları, 
İçi boşalan a:üneı karanhiın mezarı. 

Her çöküntü altında yeni bir uçurum 
var, 

Mezarların içinden e:öri.ilür mü ıafa.k· 
lar? 

Baıımda bir kaaırca, ruhumda bir er
ıanun, 

Kitabım meydanıdır bu camlı yolcu· 
luğun. 

Kitap, (Siberya'da esirler). (Mü
tareke olmuştu), (Esirler lstanbul'
da), (İstanbul yılba§ı gecesinde yi
ne eğleniyor). (Anadolu'da ... ) kı
sımlarını ihtiva ediyor. Ve bütüne
ser, mütarekenin iztirap ve yesi, i
çinde va tan aşkını kaybetmiyen Se
lim isimli bir kahramanın, bu Ü .. 

' mit timsalinin gördüğü, karşılaştı· 
ğı sahnelerin özlü hikayesidir. 

Selim, büyük harpte esir olarak 
Siberya'da (Tobolsk) da bir müddet 
esar"t hayatı yaşadıktan sonra 
Şanghay yoliyle !stanbul'a dönü
yor. Zillet, sefalet ve sefahat kay
nıyan bu öz vatanda karşıla§tığı es
ki baba dostu Bekir Bey'le !stan· 
bul'un dayanılmaz halinden muhte
lif sahneler görüyorlar. Selim yese 
düşmü' arkadaşını, kendi içinde 
kaynıyan ateşten ümitler vererek 
canlandırmıya uğrapyor, nihayet 
beraber Anadolu'ya çıkıyorlar. Ya
nıp yıkılmış Anadolu'da birlikte do
laştıktan sonra, Selim, krzıl güneşe 
doğru atını sürerken baba dostu Be
kir B. de ümitsizliğinin tabii bir neti 
cesi olarak geri dönüyor. 

(Biri taze bir iman, öteki ümitsizlik o.) 

Şair lcampın en genci Selim'in e
saret hayatını geçirdiği Siberya'yı 
ve esirleri, 

Mezar gibi cömülü karın altında dam
lar, 

Tel örgüler içinde kapatılmıı adamlar. 

Doldurup Siberya'nın karlı zindanla
rını, 

Unutmuşlar bir mazi kadar vataı:ıları
nı. 

diyerek tasvir ettiği gibi o vakitki 
Rusya'yı da, 

Kitabı yazan: 

Haluk Nihad 
PEPEYİ 

Kitabı anlr~an: 

Ömer Bedreddin 
GÖKBELEN 

,..,........................ 
Şehirler birbiriyle, ev kapıyla savaşta, 
Bir harbe girdi akıl kafa taıı ile baş-

ta ... 

mısralariyle canlandırıyor. 

Savaş ıonu ... Ordular dönüyor tabur 
tabur, 

Bir asker ıehri ıibi denizlerde her va-
pur ..• 

Diye ba,lıyan (Mütareke olmuştu) 
knımında bakın ne güzel parçalar 
var: 

Baıını kaldırıyor Conkbayırı uzaktan, 
Nerdeyıe fırhyacak ıehıtleri toprak· 

tan. 
Toplar aellmlaıırken kendi ölüleriyle, 
Tufan cibi aihyor kahraman Çanak

kale .... 

Bir eıir vapuriyle kahraman Se· 
lim'in boğazdan geçişi, İstanbul'la 
karşılaşmaıu cidden enfestir: 

Dertli göğüsler cibi kabarıyor Mar
mara, 

Yeniden kavuaunca bu gazi çocuklara. 

Bir &emi yanaııyor, ıular henüz uyku
da, 

İıtanbul'un aabahı kımıldanıyor ıuda. 
Uzaktan ürkek, ürkek bakıyor pence

reler, 
Derdini yanmak için yükıclmi15 mina .. 

reler. 

H aluk Nihat, yeni nesil ş•irle· 
cinin hece vezninde kolaylı

gı ve istiap kudreti itibariyle bil· 
husa intihap ettiği 7. 7 vezninde 
nazım ahengini hakikaten çok gü· 
zel temin etmit, hattS eserde 6.5 ve 
7 vezinlerini de muvafakiyetle kul
lanmıttır. Yalnız, pek mahdut bir 
kaç yerde görülen, 

Bırakıp Rumeli'yi kendimizle aavaı
tık, 

Erkekçe zaptctmiıtik, bıraktık kan-
cık, kancık. 

Gibi kulağa ho§ gelmiyen mısraları 

da kişki ince zevk ve itinasından 
geçirseydi. .. 

Selim, Bekir Bey'e, güne9leri ka
dın tuvaletleri savururken yerlile
rinin çıplak etleri görülen Şang· 
bay'ı uzun uzun anlattıktan aonra 
aı:ıkadaşiyle yine Şanghay'ı unuttu· 
racak !atanbul'a dalıyor, aaat 10 ol· 
mu§tur, yürüyorlar ... 

Şair: 

Şehir cerdanlık cibi yayılmıı bütiln 
ufka .• 

Diyerek güzel tasvirlerle girdiği 
bu kıaımda bize, 

Val.U. dalıralarmda kucak, k .... 
ca·k genç kızlar, 

Cüneıin etrafmda böyle döner 
yıldızlar, 

Seıleri çoğaldıkça hovarda ıi
telerin, 

Meyhaneden bir farkı kalmıyor 

kötelerin. 

Şiıeier rüya ırörür, kerva.nla§ır 

iatekl.,.., 
Gizli bir harbe girer bacaklarla 

etekler. 

Gibi maharetle, kudretle çizilınit 

portreler veriyor. 

Hele, lstanbul'un emııalsiz man

zaraaına ~deta bir sembol olan mi

narelerinin iztirabı, bakın, ne kadar 

güzel yaşatılmıttır: 

Yurdun kara bahtına o da benzesin di
ye, 

Kara bir bayrak olmuı &ökte Süleyma
niye. 

Taıtan hançerler &ibi yırtıp karanlık
ları, 

Yalvarır son ümidle müezzin minare
ler. 

Nihayet iki arkadatı Anadolu'ya 
geçmiş buluyoruz. Hi~ 9üphe yok 
ki bütün kuvveti kurtulut aavafinın 
büyük destanına tekaif edilecek o
lan bu kr.ıımda; (Ver elini) tarzın
da çok samimi bir tabiri ihtiva e· 
den, 

Kederim ver elini, uı:aklat•P buradan, 
Bulalım iztirabı uyutacak: bir cihan. 

Gibi m11ralar olmakla beraber, 

Bırak Anadolu'yu ırcalama yaıında. 

Şeklinde zaif m11ralar da vardır. 
Bize, o zamanki İstanbul'la birlik

te kısaca o zamanki Anadolu'yu da 
gösteren ve, 

Kapılar kilitlenmiı, damlar yere &ö· 
mülü, 

Sırtlarında ta1;1yor bütün evini köylü. 
Güzelliğinde bir çok parçaları muh· 
tevi olan eserini bitrirken bu feci 
ve ümitaiz günlerin nasıl bir mu· 
cizeye inkılap ettiğine de, 

Dünya ayaklanırsa zihninde bir ada
mın, 

Sonu sabaha varır en kızıl bir aktamuı. 

Mısralariyle temas ediyor ve azğın 
atmı ·güneşe doğru süren Selim'in 
ümit ve heyecanı içinde eserini bi· 
tiri yor. 

t.Jç dört sene eve! (Türk destanı
na gırış) isimli ilk eserini çıkardığı 
zaman ··varlık"da kendi•ini tebrik 
ettiğim kıymetli meslekdaşım, (Mü
tareke)nin mukaddimeaincle, bize 
kurtulut sava9ına ait hazırlıklarıa 

uğrattığını; bütün ömrünü verece· 
ği türk destanını yazacağını mili· 
deliyor. 

Şimdiye kadar verdiği eserlere 
bakarak bu müjdeli vade kuvvetli 
bir ümitle bağlanmak bence zevk ol
duğu kadar bir isabettir de ... 

Kıymetli şairin, Çanakkale kah· 
ramanlarından geni!} göğüslü, inan
lı feragatkar bir türk ukeri azim 

ve kuvvetiyle yazın.ağa giri§tiğı 
türk destanını ba,armaıını, Se
lim'in, ufkuna at sürdüğü en büyük 
harikalar mahşerinden, bize, bekle· 
diğimiz canlı abideyi getirmesini 
diler. Mütareke eseri dolay11iyle 
kendisini bir kere daha tebrik ede
rim. 

~ünyada neler oluyo~ 
Gözlüklü kraliçeler ! 
Bir bu eksikti. Londra gazetelerin· 

den biri de ıözlüklü kadınlar arasın
da bir güzellik müsabakası tertib et
miş! 

Güzellik kıraliçeleri o kadar ç~it
lendi ve çoğaldı ki ,artık bunun da ta· 
dı kalmadı. Zaten onun değeri kırali· 
çenin güzelliğinde değil, tertib eden
lerin keaelerinde idi. Yalnız bir kıta· 
nın veya bir milletin güzellik krrali· 
çesi olaa gene ne iae; fakat artık te· 
hirlerin, kuabalar ve köylerin bile 
birer kıraliçeleri var l Bu kadar bolluk 
olunca, tabiatiyle piyasa da dü§ük o
lur. 
Şimdiye kadar seçilen kıraliçelerin 

hepsi de gözlük&üzdü. Bu defa göz· 
lüklü kıraliçe ıeçilecek. Gözlüklü kı· 
raliçelerin &üreceği aaltanat her hal· 
de uzun ömürlü olmıyacaktır. Ne var 
ki, iki milyar insan aruında teferrüd 
etmek saadetine kavutmuf olacaktır. 

Aşk her ıeyden kuvvetlidir! 
Nevyork hükümetinde yaıayan bir 

milyonerin kızı, yoksul bir memurla 
evlenmek için miruından vaz geçmig
tir. 

Henüz yirmi bir hayatında olan Ro· 
zemeri Nebeter Nevyork'ta ya9ıyan 
çok zengin bir hekimin kızıdır. Bü
yük bir refah içinde büyüyüp yetif· 
mif, para sıkıntıar hiç görmemit olan 
bu genç kız, Sen Lavrenı üniversite· 
ainde tıp tahıilinde bulunmakta imi,. 
Fakat tahsilini bitirip doktor unvanı
nı almağa bir kaç gün kalm19 iken, 
Pol Gilson adında biriyle evlenmek i
çin üniversiteyi terketmi§tir. 

Gilson, haftada yirmi bir dolar ka· 
zanan ufak bir memur olduğu için pa· 
ra biriktirerek ufak bir ıervet yapma
ıma imkan yoktur. Bundan dolayı kı· 
zın anne ve babası bu evlenmiye mu
vafakat etmek iıtememittir. Rozeme
ri, annesiyle büyük bir çıngar çıkar
mıt ve bunun neticeainde miraaından 
olmuştur. Fakat, ıevda ile kanadlan
mıı olan Rozcmeri'nin gözii, ne anne
ıinjn mirasını, ve ne de babasının ri
calarını görmemi§; kalkıp aevgiliıi

nin yanına gitmif. Düğün Gilson'un 
evinde yapılmı9tır. Genç evliler, tabii 
'imdi bir çok masrafları k11mak mec
buriyetindedir. Fakat haftada yirmi 
bir dolarlık bir gelirle geçinilebilece -
ği kanaatindedirler." 
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Tôtil 
En taze babra.lanmız gene çocuklu • 

ğumuza ait olanlardır. Y aıımza ıröre 
ıöy)e on sene, yinni ıene, otuz ve bat
ta kırk &ene evele rücu ediniz; ça
lıtkan talebeden idiyaeniz bile tatil 
devreıini daima heyecanla beklemiş 

olduğunuzu hafızanızın bir kÖ§eainde 
mutlaka bulacakaınız. Tatil hüriyet, 
kayıd11zlık, eğlence, tabiata dönüt, ma• 
vi ufuklar, umulmıyan maceralar de
mek değil midir? lnaandaki bu tema
yüle bakarak onun da kuşlar gibi key
fince hareket etmek üzere yarabhmı 
olduğuna hükmedebiliriz: O elini uza
bp ağaçtan meyva koparacak, cömerd 
tabiatın ıineıinde bütün ihtiyaçlannı 
tatmin edecekti. Fakat önce aile, aon· 
ra kabile, millet, ve nihayet medeniyet 
insanı aiyin dört dıvan araıuıa hap. 
&etti. Sekiz yqmda baJlıyor, öliinciye 
kadar çalışryoruz: Tiıtil bu mütemadi 
didinişin zaman zaman tahakkuk eden 
aükiın devreleridir. 

Sekiz aylık verimli çalışmasmclaıı 

sonra Kamutay evelki gün ti.til dev
reaine girdi. Mebuılarsruz birer birer 
ıeçim dairelerine doğnı yola çıkacak
lardır. Kamutay'ın tatil devresine gir
meai ile Ankara' da çalı tanlar için de, 
diyebiliriz ki, resmi tatil ayları birer 
birer ufukta gülümseıneğe başlamıttır. 
Temmuzda, ağuıtosta, eylulde, h tta 
ilkteşrinde yıllık tatillerinden istifade 
edecekler vardır. Nereye gidecekler, 
tatili naaıl geçireceklerdir? 

Zıunıuumızda tatili içtimai bir 7J\· 

ruret telakki etmeliyiz. On bir ay çalı· 
tan memur gibi evinin ve çocuklanrun 
işleriyle yorulan aile kadınının da, hat
ta bizzat çocuklann da hava cleğiıtir• 
miye, yazın aüneıinden. suyundan, 
yeıil dağlarının &af havasından iıtifade 
etmiye, dinlenmiye, gülüp eğlenerek 

kendilerini unutmıya haklan vardır. 

Tatil ne bir lükı, ne de bir bidattir. 
Çalıf'Ulln daima çalışabilmeıi, cemi
yetteki yerini faydalı ıurette doldura
bilmeıi için vakit vakit tatil yapması
nı elzem bilmeliyiz. 

Tatilde Ankara'da gene birçok 
apartrmanlann pençereleri kağıd!ana -
cak, aokaklarda gidip gelenler seyrek
leşecektir. Serin gölgeliklerde dinle
nenleri, güneı altınt!a koşup gülenleri 
gıbta ile analım. Fakat Ankara'mızı, 

daha aıhatli, tenleri esmerleımi§, göz
leri daha parlamıı olarak dönüp doldu
racak onlar gene onlardır. Hep· 
ıine yürekten "güle güle, temennisin
de bulunmalıyız geziniz, eğleniniz, ,.e 
ıihatle dönünüz." - N. Baydar 

Yatak altında 
gece lômbası 

Amerika'da birinin aklına oldukça 
garip bir dütünce gelmiş! İnsana un
ceden acaip gelen bu düşünce, çok 
pratiktir. 

Bu, yatak odasını allikalandıran bır 
icattır. İcat edeni kimse tanımıyor a
ma, bu usul bütün Amerika'da gün 
geçtikçe tatbik edilmiye başlanmıştır. 

İcat şudur: Gece lambasını karyola· 
nın altına monte etmektir. Bu lamba, 
ne tavan lambasının ve ne de giilZet<: 
veya kitap okumak için baş ucu::-ı.la 
duran gece lambasının yerinı tutma· 
maktadır. Ancak, bu lambanın gozu 
kamattıracak •tığının önüne geçmek, 
uyku ıersemligi ile yataktan kalkılm· 
ca, güçlük çekmeden terlikleri bula -

bilmek, aynı odada baıkaları da varsu 
onları uyandırmamak gibi fayılaları 
vardır. Hele hastahanelerde bu terti· 
bat alınınca, hastalar çok rahat etme>k· 
tedirler. Bu lambanın, yatak altın .a 
toz bulunup bulunmadığını g&terme
ıi gibi ayrıca terbiyevi bir rolü de var
dır. 

Yatak altına hırsızın veya başka bi
rinin saklanıp saklanmadığını göster
diği için de bir çok korkaklar ve hu· 
ıuıiyle kadınlar bu icattan memnun· 
durlar. 

Bunların hepsi boş ve giızel. Yalnız, 
yatak altında alınan bu tertib~tı da 
zaman zaman kontrol etmek fa!des1z 
olmasa gerek. 

Asırlık bir talebe ! 
Dünyada mevcud mektebli kı la• n

ra11nda en yaşlısı her halde B.rle k 
Amerikada Klevland"da yaşıyan Bn. 
Karri Kiri olsa gerek. 

101 yaşında olduğu halde kafaSJ mü
kemmel işliyen bayan bu yaşa kadar 

okuyup yazmamıştır. Fakat, bu yaştan 
ıonra günün birinde kendisinde oku· 
mak hevesi uyanmış ve çalışınrya ba • 
lamıştır. Bn. Kiri, bu yıl ikinci teşri..,· 
de 102 yaşını bitirecektir. Çok çalış
kan bir kız olan bu yüzlük baya!', dog· 
duğu günün yıldönümünü kutlarken 
Şekspir'in eserlerini okumıya başlı· 
yacağını söylemektedir. 
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Paail müdafaada lara:r.i bir yangın aöndürülüyor 

Dün Ankara'da ilk defa o larak 

Hava taarruzlarına karşı pasif 
müdafaa provaları yapıldı ! 

Dün Ankara'da ilk defa olarak İt
faiye grupları gaz maskeleriyle yar:
gın söndürme tatbikatı yaptılar. Tat
bikata itfaiyeden başka 2 can kurta
ran ekibi ve 1 gaz temizleme ekibi 
sefer teçhizatlariyle iştirak ettiler. 

Tatbikatta Genel Kurmay, gaz ge
nel komutanı general Hüsnü Rıza ve 
Dahiliye Seferberlik Müdürü ve gaz 
komutanlığından bazı subaylar bulun 
~uş, a~nı zamanda maskelerin ve ipe
rıt elbıselerinin vücuda uygunluğu 
ve malzemenin bakım keyfiyeti gaz 
komutanlığı tarafından gözden geçi
rilmiştir. 

Bir hava taarruzu esnasında yan • 
gın bombaları her tarafta yangınlar 
çıkarabilir. Bu yangınlarla mücadele 
vazifesi bidayette ev ve mahatle it
faiyesine düşer. Ancak bunların sön
düremedikleri yangınlara şehir itfai
yesi tarafından müdahale edilir. 

Dünkü tatbikatta da, evvela Saman
pazarı'nda büyük bir yangın tasav
vur edilmiş ve itfaiye 9,5 da oraya ye
tişerek faaliyete başlamıştır. Saat ıo 
da Dahiliye Vekaleti binasında itfa
iyenin müdahalesini icab ettiren bir 
yangın çıktığı haber verilerek 2 ta -
kım itfaiye oraya gönderilmiştir. Se· 
ferde yangın bombalariyle beraber 
tahrib ve gaz bombaları da atılacağın
dan itfaiye ile beraber 2 can kurta
ran .e~ipi ve ~ g~ .temizleme ekipi 
Dahılıye Vekaletı bınasında faaliyete 
geçmişlerdir. İtfaiye yangınla müca· 
dele. eder.ke~, can kurtaran ekipleri, 
tahrıb edılmış ve zehirli gazın hücu
muna uğramış bir sığınaktan gaz mu
sablarını kurtarmıştır. 

Diğer taraftan Vekalet binası, ci
varına atılan gaz bombalarından bina
ya giden asfalt cad1ie ve civarının ipe

~itl.endiği kabuf~ olunmuş ve bu mınta-
a ıp ve sarı ılamalarla çevrilmişti 

lperite karşı koruyucu elbise, çizmr. 
ve eldiven giymiş olan gaz temizle~ 
ı:ıe ekipi asfalt caddeyi kireç kayma
gı serpmek ve yıkamak suretiyle te
mizlemiştir. 

Tatbikattan iyj ve memnun oluna
cak netice alınmış, Dahiliye Seferber
lik müdürü ve Gaz Genel Kumandanı 
tarafından efradın kabiliyet ve taham 
mül dereceleri takdir edilmiştir. 

Paıil müdafaaya iştirak eden itfaiyemiz. 

Pasif müdafaada yerler temi:r.lenirken 

Paail miidalaada yaralılar naklediliyor 

uttrs 

İhraç mallarımızın kıymetlendirilmesi 

ve bu mallarda devlet kontrolü 

İç Ticaret Umum Direktörünün 
çok enteresan bir konferansı 
Ekonomi Bakanlığı lç Ticaret Umum Müdürü B. Mümtaz Erk'in 

ihraç mallarımızm ıtandardizaayonu ve kıymetlendirilme&i hakkın· 
da lıtanbul'da ihracat tacirleriyle yaptığı enteresan konuJlnayı habeı
vermit ve B. Mümtaz Erk'in bu münasebetle verdiği konferansın ilk 
kmmlarını birkaç gün evelki sayılarımızda vennittik. 

Konferansın, kontroiün nasıl yapılacağına, kontrolden alman netı
cele?"e ve Türkofia'in yabancı memleketlerdeki ıubelerinin bu husu ... 
taki çalıımalarma aid kı&ımlarını da bugün neırediyoruz. 

!stihsalden başlanması lazım gelen 
standardizasyon işi, bilhassa ziraate 
taalluk eden kısımlarda, uzun vadeli 
ve meyvelerini geç veren işlerdendir. 
Mallarımıza en uygun standardları 
bulmak ancak uzun zaman, dikkatle, 
titizlikle sarfedilecek emeklerin mah· 
sulü olabilir. 

Bundan dolayıdır ki. yukarıda ar· 
zettiğim müşahede mesaisi, işimizin 
mühim safhalarından birisini teşki~ 
etmektedir. 

Bu meı;ai ile, nizamnameler, alınan 
neticelere göre tekamül ettirilmekte, 
ve tedricen ideal standardlara doğru 
sevkedilmeleri temin olunmaktadır 

Bu maksadla. bir nizamnamenin tat· 
bikatına geçildikten sonra, sık sık ih
racatçılarımızla temas etmek. dışarı· 
daki müşterilerimizin mütalcalarını 
almak usulü takip edilmektedir. 

Nitekim, buradaki toplantılarımız 

nihayete erdikten sonra meri nizam
namelerin tatbikatından elde edilen 
neticeleri gözden geçirmek, lüzum gö· 
rülen kararları almak ve bilhassa mal· 
larımızın evsafını yükseltmeğe matut 
olarak nizamnamelere ilave edilme;• 
mümkün yenilikler bulunup bulunma· 
dığını araştırmak üzere Gireson'da 
fındık ve İzmir'de üzüm ve palamut 
tacirlerimizle de toplanarak görüşe. 

ceğiz. 

Kontrol naaıl yapılıyor 
Biliyorsunuz ki, 3018 numaralı ka

nunun ne§rine kadar, kontrol devlet 
teşkilatı tarafından ifa edilmemekte 
idi. Alınan neticeler, bu kontrolün 
bizzat devlet teşkilatı tarafından ya
pılmasını zaruri gösterdiğinden 3018 
numaralı kanun ile kontrol vazif elen 
odalardan vekalet teşkilatına intikal 
etmiştir. 

Bu işleri kendi teşkilatına gördüren 
devlet, ihracatçılara hiç bir külfet 
yüklememekte ve bütün standardi· 
zasyon ve kontrol işlerinin masrafla· 
rını kendi büdçesinden temin etmek
tedir. 

Fakat, bundan dolayı hepimize mun· 
zam bir borç da terettüp etmektedir. 
Eğer kontrolü devlet idaresi yapı· 

yor ve alıcıların itimat ve emniyetle· 
rinin teminatını teşkil eden kontrol 
mührünü bizzat devlet memurları vu· 
ruyor ise, bu mühürün prestijini has· 
basiyetle korumak da hepimize düşen 
bir borçtur. 

Onun içindir ki, kontrol mühürü 
devlet memurları tarafından daima 
ciddi bir kontroldan sonra vurulmak· 
tadır. Ve daıına da aynı ciddiyet ve tı
lizlik muhafaza olunacaktır. 

Bazen kontrolün, eger böyle bir ta· 
bir kullanmak mümkün ise; titizliğin· 
den şikayet edildı~i görülmüştür. Bil· 
mem titiz ve ciddi olmıyan bir kont· 
rola mevcut nazariyle bakılabilir mi? 

Kontroldan alman neticeler 
Sayın ihtacatçılar, 

Şimdi, tetkik edılmekte olan kont· 
roldan alınan neticeleri gözden geçı
rebiliriz. 

Geçen mahsul devresinden beri tat
bik edilen bu kontroldan ne gibi neti· 
celer alınmıştır? 

Bunu anlamak için vekaletimizin 
yabancı piyasalardaki ticaret mümes
sillerimiz vasıtasiyle ecnebi memle
ketlerdeki alıcılarımız arasında bir 
anket açtık. 

Hemen şurasını söyliyeyim ki, 
Hamburg, Bertin, Londra, Nevyork, 

Brüksetl, Cenevre, Roma, Bükreş, 

Varşova, gibi başlıca piyasalardan ge
len cevaplara göre geçen sezonda fın
dık, kuruüzüm, ve palamut üzerine 
hiç bir tarafıia hiç bir arbitraj kayde
diltnemiştir. 

Kontrol neticeleri hakkında müsbet 
bir fikir vermeı;i itibariyle müsaade
nizle, bu ankete gelen cevapları birer 
birer aynen okuyayım: 

Senesine göre umumi üzüm ihraca
tımızın % 55 ila 60 nı ve fındık sev
kiyatımızm % 45 ila 70 ini alan ve 
böylelikle bu iki maddemiz ihracatı
tının yarısından fazlasına müşteri <>
lan Almanya piyasası hakkında gelen 
cevap şudur: 
-TÜRKOFİS HAMBURG ŞU

BESİ'nin 23.3.938 ve 29.3.938 tarihli, 
190 ve 207 numaralı yazılarından : 

a) FINDIK ve ÜZÜM hususunda 
en salahiyettar teşekkül olan, Ham
burg kuru meyvacılar cemiyetinden 
aldığımız yazının bir suretini ili§ik 
olarak s unuyoruz. Tetkikinden de 

anla§ılaca~ı üzere yeni fındık ve ku
ruüzüm nizamnamelerinin meriyet 
mevkiine girdikleri tarihten, bugGne 
kadar Hamburg'da hiç barbitraj vu
kua gelmediği bildirilmektedir. 

Bu iki madde ile müştagil muhtelif 
firmalar nezdinde yaptıgımız tahki
katta aynı neticeyi vermiştir. Malü
matlarına müracaat ettigimiz firmalar 
bugüne kadarki, tatbikatın kendileri
ne kontrolün iyi yapıldığı kanaatini 
verdiğini söylemektedirler. 

b) Alakadar firmalar nezdinde yap
tığımız tetkikata nazaran nizamna
menin tatbikinden sonra PALAM U'1 
hususunda hiç arbitraj vuku bulma· 
mıştır. 

Berlin mümessilimiz, Almanya'nın 
diğer limanlarında da aynı halin mü· 
ş.ahede edildiğini ayrıca bildirmekte
dir. 

- TÜRKOFİS CENEVRE ŞU· 
BESİNİN 30.3.938 tarih ve 43 sayılı 
yazısından: 

a) ÜZÜMLERlMlZE kontrol tat
bik edilmediği tarihlerde, nümune Ü· 

zerine yapılan alım ve satımlarda, 

gönderilen malın nümunesine ekserı
ya uymaması üzerine isviçreli alıcılar
la türk tacirleri arasında bir çok ihti
Iaf çıkmakta iken, üzüm nizamname
sinin tatbikznden sonra bu nizalar or
tadan kalkmıştır. 

Kontrol keyfiyeti, diğer tarafdan, 
mallarımızın müstehlik piyasalarda 
rağbetini arttırmasına yardım etmış

tir. (Cenevre'de üzüm ve fındık itha· 
latiyle uğraşan toptan ticaret yapan 
bir müessesenin sahibi eskidenberi 
Yunanistan'dan üzüm ithal ettiğini ve 
türk mallarının tiplere tabi olduğu ta
rihten itibaren Yunanistan'dan sipa
rişlerini keserek İzmir'de bir türk ti
carethanesiyle temasa geçtiğini ve 
1937 den tibaren türk üzümlerini al
mağa başladığını beyan etmiştir.) 

Kuru üzüm alıcıları üzümlerimizin, 
ihracı esnasında, kontnola tabi tutul
masını memnuniyetle kaqılamakta -
dırlar. Müstehlik tarafından, kontrol, 
yukarıda işaret edildiği gibi, emniyet 
ve itimadı çoğaltmış ve tacirlerinin 
işlerini kolayla§tırmıştır. 

b) FINDIK alıcılarının ifadelerine 
nazaran bu maddenin kontrola tabi tu· 
tulduğu tarihten itibaren şikayetle
rin arkası kesilmiştir. Yukarıda izah 
edildiği gibi kongrol keyfiyeti alıcı
lara itımat hisselerni aşılamıştır. 

İsvi~re'li alıcılar ihraç mallarımız 
üzerinde alınan bu tedbirlerden ve 
harici ticaretimizin inzibat altına a
lınmasından dolayı memnuniyetlerıni 
bildirmektedirler. 
TÜRKOFİS BRÜKSEL ŞUBE

SİNİN 5.4.1938 tarih ve 266 sayılı ya· 
zısından: 

a) İkinci derecede ihracatcıların 
.:.evkettikleri 0Z0MLERLN kalitesı 
nizamnamenin tatbikinden beri mu
hakkak surette ıyileşmiştir. Alaka
darlar nizamname ile anarşinın önürıe 
geçilmiş olduğunu bildirmektedirler. 

b) Nizamnamenin tatbikindenberi 
vurgun FINDIKLARIN sağlam fın
dıklarla karıştırılmakta olduğunu ila
ve ederek bu hususta memnuniyetle
rini izhar etmiştir. 

ihraç maddelerimizin kontrolünden 
maksat her şeyden cvel muayyen va· 
sıflarda tıpler tesbiti ve malın vasau 
standardını yükseltmek olduğundan 
bu neticelerin ~lde edilmiş bulundu
ğuna hükmedilebilir. 

- TÜRKOFtS BÜKREŞ ŞUBE
SfN1N 23.3.1938 tarih ve 167 sayılı ya· 
aısından: 

a) Romanya, halen, yalnız memle · 
ketimizden fındık ithal etmektedir. 
Alakadar ihracatçılar fındıklarımızın 
kalite ve tiplerinden memnuniyetle: 
bahsetmektedirler. Nizamnamenin 

tatbikinden sonra ithal edilen mallar-
da görülen yeksanaklığrn bilhassa 
memnuniyeti mucip olduğunu kay
detmek icabeder. 

b) Memleketimizden bu mevsim 
zarfında (1937 /38) ehemiyetli mik
darda üzüm ithal edilmiştir. Geçen 
mevsim zarfında ithalat yekunu an-

cak 12 tonu bulurken bu sene zarfın. 
da 147 ton ithalatta bulunulmuştur. 
İthalat mikdarında görülen bu artış
ta diğer zaruri ve mücbir sebeplerden 
başka mallarımızın tiplere ayrılması 
kontrolü, ınanipülasyondaki dikkat ve 
itinanın ve yeknasak mal gönderme
nin de tesiri olduğu muhakkaktır. 

Romen alıcıları mallarımızrn tip, 
kontrol §ekillcrinden memnuniyetle 
bahsetmektedirler. Bilhassa manipü -
lasyanda büyük farklar meydana gel· 
diği tebarüz ettirilmektedir. Evelce 
diği tebarüz ettirı'lmektedir. Evclce 
çöplü mallara sık sık tesadüf edildiği 
halde yeni gelen mallarda bunun öniı
ne geçilmiş olduğu bildirilmektedir. 
l'URKOFİS ROMA ŞUBESİNİN 

29.3.938 tarih ve 420 sayılı yazısı da 
aynı mealdedir. 

a) İtalya'da fındık ithalatı olmadı
ğından bunun hakkında bir şey söyle 
ncmez. 

b) Cenevrede ticaret evlerinden Gi
yacomo Barabino, PALAMUTLARI
MIZ hakkındaki intibalarını şöyle an
latıyor : 

"İhracatta kontrol tatbiki hakkında 
ahiren Türkiye Cumhuriyeti hiıkü· 
meti tarafından ittihaz olunan isabet
li karardan !M>nra artık bir gıina §,'ka
yete mahal kalmamıştır. İhraç olun
makta olan nevilerin teftiş ve muaye
nesi alıcılar için büyük garantidir. E
velleri isim altında satılan palamutla
rın kaliteleri hakikatte tabi olması la· 
zım gelen tip standarda tevafuk ve 
mutabakat etmiyordu. Yani alınan 

tedbirden İzmir Ticaret evleri ciddi
yet bakımından da kazanacaklardır. 

Türkofir.o Lahey şubesinin 12.5.1938 
tarih ve 239 sayılı yazılarından: 

a) Kuruüzüm ihracatı kontroluna 
müteallik nizamname Holanda ıtha

latçıları tarafından memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

b) Piyasanın mallarımıza müteallik 
ambalaj ve sair hususlarda bir arı:u ve 
tenkidi yoktur. 

Türkofis Nevyork şubesinin 2.5.938 
tarih ve 167 sayılı yazılarından: 

Fındık, üzüm ve palamut nizamna
melerinin tatbikinde Birleşik Devlet
ler piyasasında müşahede edilen neti· 
celer hakkında yukarıda tarih u sa
yısı yazılı yazınızda zikredilen hu· 
suslar tetkik edildi. 

Bir müddettenberi Türkiye'de!l ge
len malların daha temiz olduğu alaka
dar tüccar tarafından söylenmektedir. 

Başından sonuna kadar çok entere
san olan bu konferans İstanbul ihra· 
cat tacirleri arasında derin bir alaka 
uyandırmıştır. 1hrac mallarımızın 
kıymetlendirilmesinde ve standardi
zasyonu işinde devletin ne gibi ted
birler almış ve almıya karar vermiş ol
duğu hakkında faydalı ve etraflı ma
lumatı ihtiva eden konferansın son 
kısmını da ayrıca neşre-deceğiz. 

Terbiye bahisleri 
(Başı 4. üncü sayfada) 

karda dedigimiz gibi henüz tenkit 
hisleri ve anlaki duyguları tamamen 
kökleşmemiş olanlar üzerinde tam ak
si bir tesir yapabilir ve muharrik ro
lünü de oynıyabilir. "Bu hususta mü
him olan munderecattan ziyade teşhir 
edilış şekli, arzcdilenden ziyade arze
dilış tarzıdır. Aşagıaaki ikı mısal bu
nu gôsterırler. her ne kadar birincisi 
iki kışinin ölümünü, ikıncisi küçük 
hırsızlıkları anlatıyorsa da bunlar

dan birincisi zararsızdır, ikincisi ise 
zararlıdır. 

"Pazartesi sabahı bayan ve hızmet
çisi yataklarınaa o1durlmuş olarak 
bulunmuş1araır. Bu çıft katlin faili evi 
soyoukteın sonra ka~uuştır." 

.du hıç bır kıymetı olmıyan, okuyu
cu üzeruıde tesıri bulunmıyan 3lelade 
bir vakadır. !kincisi ıse: Uşak genç 
B. ücretini artırmak için hünerli bir 
yol tasavvur etmiştir. Ev sahibinın 
kış geceleri, uyumadan evel bir punç 
içmek adeti idı. B. bunun içine punç
la tadı kaybolan bir uyutucu ilaç dö
kerdi.(Buraya ilacın ismi, uşagın bu 
ılfıçtan koyaugu damlaların tam sayı· 
sı yazılmıştır.) iki saat sonra, ev sahi

binin uyuması üzerine uşak odaya gi
rer, efcndinın yazihanesınin anahtarı
nı alır ve gürultüsuzce 20 frank çal
dıktan sonra anahtarı aynı yere bıra
kırdı. Bu küçuk oyun ~. nın tedbir
sizlıgı oln.c..l.sı .. :ı.ı1 devam edecekti 
ki. .. " 

Bu anlatış tarzı cürmün sistematik 
tedrisi için mükemmel hır tiptir." 
(Cellerier, bahsedilen yazı S. 92) 

Görülüyor ki gazetede ve mecmua
larda da bu nevi vakaların naklinde 
çok dikkatli bir lisan kullanmak la
zımdır. 

idam edilen yahudi'nin 
cemue merasimi 

Kudüs, 30 a.a. - Yahudi delikanlısı 
İbniyusuf'un dün öğleden sonra y;.pı
lan cenaze merasimi, mühim mikdar
da zabıta, asker ve tayyarelerin neza
reti altında yapılmış ve hiç bir hadise 
olmamıştır. 

Bütün Filistin'de geniş bir protesto 
hareketi görülmektedir. 



-·-
Polis 

Polis mektebine 

talebe ahnacak 
Emnbet Umma Müclürlüiünden: 
938 yılı birinci tetrin ayı iptidasın

da tedrisata bqlayacak olan İstanıbul 
11- okuluna 200 ıtajyer talebe alma
ktır. 

1 - Memurin kanununun 4 cü mad
desindeki evsafı haiz olmakla beraber 
30 yqmdan yukarı olmamak. 

2-Boyu: 1.64 santimetreden ataiı 
olmamak. 

3 - Gedikli erbat ve diğer askert 
okullara girecek talebenin bedeni ka
bUiyetleri hakkındaki hükümlere uy· 
pn derecede aatlam olmak (tam te· 
,ekldiJlll sallık heyeti muayenesiyle) 
anlqılmak. 

4 - Sarbo1luk ve kumarbazlık gibi 
fena hallerle tanınmıt olmamak. 

5 - Taliblerden fazla izahat almak 
lateyenler bulundukları yerin en bü
yük mülkiye memuruna müracaatları. 

a - Okul yatılı ve parasızdır. Sta· 
Jlyerlcrin iqelerinden bqka giydiril
meal, techizatı okul tarafından temin 
edilir. Ve her ay bir mikdar da harç
lık verilir. 

(1910) 3820 

Ziraat bakanhğı 

3 memur ahnacak 
Ziraat Vekiletincl .. ı 

1 - Türkçeden İngilizceye, ingiliz • 
ceden türkçeye tercüme yapabilecek 
Us memur alınacaktır. 

2 - Bu memurlara ayda 100 liradan 
200 liraya kadar ücret verilecektir. 

Talib olanlarm vesikaları ile birlik
te Ziraat Veklleti levazım müdürlüğü-
ne mUracaat etmeleri. (2012) 4003 

Gumrük ve inhisarlar 8. 

ihale tarihi tebdili 
Cümriik ve "*iearlar V ek&letin

clen: 
Son kabul edilen kararname muci

bince meal saatleri deği§tiğinden 30 
lıuiran 938 per§CIDbe günü saat 15 te 
ihalesi yapılacak olan 30 formalık ge
nel buyruk butırı:hnuına ait ihale iti 
2 temmuz 938 cumarteai günü aaat 
10,30 da yapılacağından ilteklilerin o 
giln ve saatte alım aatmı komiayonuna 
~arL (2141) 4147 

Mllldelif plinör malzemesi 
ıhnacat 

T&ti:atu Genel Direktörlüiün· 
... ı 

thaıeai 24.6.938 cuma günU yapılaca
lı llln edilmit olan 41.000.- lira mu
hammen bedelH muhtelif pllnör mal
Rmeli ebiltmesi S temmuz 1938 sah 
cttntı nat 15 e talik edilmi1tir. 

Teslim ıekli ıif Ankara gümrüğü 
olarak değiftirilmif ve muhammen 
bedeli 42.000 lira olarak teabit edil
miftir. Müddet: yarııı iki ayda ve mU
telMıldsi 4 ayda ikmal edilecektir. 

Muaddel prtname her gün Tilrkku
fll genel dlrektCSrUlğünde ve btanbul
da T. H. X. tubetainde g8rülebilir. İl· 
teklilerin belli gün ve saatte veaika· 
Jarlyle birlikte hazır bulunmalarL 

4081 

Sıhat bakanhOı 

lhlle 11111 tebdili 
lıhhat ft içtimai Muavenet Veki· 

Jeti Hadat ft s.hiller Sıhhat Umum 
Mldiimiiinden: 

1 ı temm 1938 puarteai günü saat 
14 de ihaleli yapılacap ilin edilen bet 
parti malzeme ihaleal aynı gün saat 
onda yapılacağı illn olunur. 

(2189) 4233 

Kültür bakanlıOı 
Bir ç1rak ahnacak 

ltilllr IWcanlıjmdan: 
Bakanllk Yaym DirektörlUIU fo

tıocraf atölyesi için 30 lira aylık ücret· 
Je bir çırak alınacaktır. Bu çırak ilk 
okulu bitirmiı erkek çocuklardan eli 

ite ve rame yakm olanlar arasından 
lcabmda imtihanla .eçilecektir. 

latlyenlerin 9 temmuz 1938 cumar • 
teli sinine kadar okul '8hadetname • 
lerile birlikte Yayın Direkt8rlüğilne 
mfh'aaM etmeleri. (2188) 4232 

(eli dosya dolabı ıllnlClk 
Kültür S.Jranbimdaa ı 

OJ;tJ S 

uaulü ile 50 adet dört gözlü çelik 00.- ' 
ya dollıbı milbayaa edilecektir. •• lfhı 
muhM"VDCn bedeli 6100 liradrr. Vilôyetler _ 

2 - NUmune Ye p.rtnameler bakan
lıkta meft\lttur. ~rmeır ı.t1yen1er Tornaa, Tesviyeci saire alınacak 
hergün Bakanlık levazım direktörlü-
ğüne müracaat edebilirler. Eakitebir Tayyare Fabrikası Di-

3 - İhale 13.7.1938 çarpmba gUnü sa-
at 10 da bakanlık leva.znnında toplana
cak komiay9nda icra edilecektir. Ta
lipler teklif mektuplarını muvakkat 
teminat makbuz veya banka mektupla
rını diğer vesaikle birlikte ihaleden 
bir saat evel makbus mukabilinde ko
miıyon rei•liiine tevdi etmit buluna-
caklardır. (2076) 4034 

Bayınd1rlık bakanhğı 

İstanbul -Edirne yolunda asfalt 
Kaplamah ıose iıqaah 

Eksiltme ilanı 
Nafıa Vek&letinden : 

1 - lstanbul - Edime yolunun Lü· 
leburgazdan itibaren Edirne istika· 
metinde takriben 38.700 metre uzun
luğundaki kısmı tesviye, aınat ima
lat, §OSe ve asfaltlı kaplama ve tefer
ruatı inpatı mevcud projeıine ve ye
niden yapılan ke1if evrakına göre ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarıl
mı1tır. Bu in,aat ile bir senelik müte
madi tamiratının bedeli (1.739.648) 
lira (64) kuruıtur. 

2 - Eksiltme 14. 7. 938 tarihine 
müsadif perıembe günü saat 12 de 
Nafıa vekaletinde ıoae ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasın· 

da yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri diğer evrak 43 lira 50 ku
rut mukabilinde mezkQr reislikten a
lınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin 65.939 lira 46 kurut muvakkat te
minat vermeleri ve Nafıa vekaletin
den alınmıt milteahhidlik vesikaıiyle 
bir defa en az 400.000 lira bedelli as
falt kaplamalı yol veya mümasili in
~tı muvaffakiyetle ikmal etmit ol
duğuna dair resmi veaika ibru etme
leri lazımdır. 

5 - lsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dairesinde huıdıyacak
ları kapalı nrflarmı ikinci maddede 
yazılı vakitten bir saat evetine kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. Poıtada 

olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(2075) 4093 

Muhtelif inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan it: 
l - Küçük Mendern ııWı ıahaaın

da yapılacak büyük f üt, bat yatak ba
tındaki tüt ve (5) küçük köprü inta· 
atı, ketif bedeli (232.450) lira (61) 
kuruttur. 

2- Ebiltme 21.7.938 tarihine rast
layan pertembe gilnil aaat 12 de nafıa 
vekileti ıular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktrr. 

3 - İstekliler, eksiltme §artname
si, mukavele projesi, baymdırhk i•le
rl genel ıartnameıi, fenni fartname ve 
projeleri (11) lira (65) kuruş mukabi· 
linde aular umum müdürlüğünden a
labilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (12872) lira (55) kurufluk 
muvakkat teminat vcrmeıi ve (50) bin 
liralık nafıa ıu itlerini veya buna ı:.u
adil nafıa itlerini tuhhM edip mu
yaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa itlerini baprmakta kabiliyeti 
olduğuna dair nafıa vekiletinden a
hnm119 müteahhidlik veaikaaı ibru et
meai, iıteklilerin teklif mektublarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir aa
at eveline kadar ıular umum müdUr
lU&üne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 
Poıtada olan gecikmeler kabul edil-

mez. (2110) 4203 

25.000 litre benzin ahnacak 
Nafıa Vekiletinden: 

16 temmu 938 cumarte1i günU ı•t 
ll de Ankara'da nafıa veklleti bina-
11nde mabeme müdiirlüğü odaaında 

toplanan malzeme eailtme komisyo· 
nunda ceman 4500 lira muhammen be· 
delli vekalet binaıında iıtendikçe tea· 
lim prtiyle 25000 litre benzinin açık 
ebiltmeai yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
EksUtme prtnameal ve teferruatı 

Ankara'da nafıa veklleti malzeme 
mUdürltlğUnden paraıız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
prtnameainde yudı vesikalarla bir· 
likte aynı gün saat 11 de komiıyonda 
huır buJ'"'ll\lları liaamdır. (2092) 

rektörlüg· ünden: 

Eskişehir Tayyare fabrikasına im
tihanla birinci sınıf (10) tesviyeci, 
(10) tornacı, (2) elektrikçi ve bir tel
sizci alınacaktır. 
İmtihan Eskişehir Tayyare fabrika

sında ameli ve nazari olarak icra edi
lecektir. İmtihandıı en iyi derecede 
muvaffak olanlara (5) liraya kadar 
yevmiye verilecektir. 

Elektrikçilerden sanat okulu mezu
nu olup hariçte staj görmüş olanlar 
tercih edilecektir. 

Telsizcinin muhabereye aşina olma
sı, telsiz postalarında çalışıruı bulun
ması, ve tamirattan anlaması şarttır. 

Fabrikaya girebilmek için Türk ol
mak ve ecnebi bir kadınla evlenmemif 
olmak şarttır. 
Yaşı yirmi beşten aşağı ve krrktan 

yukarı olmryacaktır. Devlet demir 
yollariyle diğer devlet müessese, fab
rikalarında çahşmıı olup da son bir 
sene zarfında bu müessese veya fabri
kalardan ayrılmış olanlar fabrikaya 
kabul edilemezler. 
İmtihana talip olanların apğıda 

yazılı vesikaları beraberlerinde getir· 
meleri lazımdır. 

A- Nüfus tezkeıesi 
B- Varsa mekteb fehadetınamesi 
C- Evelce çahtmış olduğu yerler

de almış olduğu boneervisler 
D- Askerlik terhis vesikası 
E- Hüsnühal varakası (Emniyet 

müdürlüğünden) 

E- 2. adet fotograf 4x6 ebadında 
4234 

Kapalı zarf 
eksiltme 

usul ile 
ilanı 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmiye konulan iş (Pertek 

kazası hükümet konağı inşaatıdır). Bu 
için ke1if bedeli 31.817,55 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
ıu.nlardır : 

A - Ekailtme şartnamesi 
B - Mukavele projeei 
C - Bayındırlık itleri genel pıt· 

nameıi 

D - Hu.us! prtname 

E - Ketif cetveli, silsitei fiat cet· 
veli, metraj cetveli , 

F - Yapı işleri genel prtnamesi, 
İstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

1.60 lira mukabilinde Tunceli nafıa 
mildilrlüğilnden ıatm alabilirler. 

3 - Eksiltme 11. 7. 938 pazartesi &il· 
nü saat 15 te Elbığda Tunceli nafıa 

müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
olacaktır. 

5 - Ekıiltmiye girebilmek için iı
teklinin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve apğıdaki vesi-kaları 

haiz olup göatermeıi lazımdır. 
A- Nafıa Vekaletinden ahnmı1938 

seneaine ait müteahhitlik ehilyet ve
sikası. 

B - Ticaret odaaından ahnmıt ıi -
cil vesikası . 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evelıine kadar Tunceli nafıa mlidürlU
ğü dairesinde eksiltme komisyonu re· 
isliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet 3 üncü maddede yazdı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmıt 
olması lazımdır. Poetada olacak ge
cikmeler kabul edilmez. (2068) 4076 

İdare binası ve 2 memur 
ewi yapllrllacık 

Sivaa &llülaarıar .bafuı .. u.ulüiün
aen: 

1 - Sıvaa İnhisarlar başmüdürlü&il 
mıntakası dahilinde Hargün tuzlasın· 
da 5098 lira 47 kuruş bedeti keşifli ida
re binasile 6117 lira 41 kurut bedelli i
ki memur evinin inşası kapalı zarf u
ıulü ile eksiltmeye konulmuftur. 

2 - İhale 5 temmuz 1938 sah günü 
saat on befte Sıvas inhisarlar b&flDÜ· 
durhiğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projeler U. Müdür
lük ve Ankara ve Sıvas bq müdürlü
ğünde görülebilir. 

4. Muvakkat teminat mikdıarı bede· 
li ke1fin yiızde 7.50 heubile 841 lira 
19 kuruştur. 

5 - 1ıtcklilerin ekıiltmeye &irebil
meleri için diplomalı mühendiı veya 
fen memuru veya mimar olmaları ol
madığı takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütchuaı• inpatın socıuna kadar da· 
imi olarak iıt bqında bulundurulacak· 
ları ve bu gibi 10.000 liralık inpat yap· 
mq olduklarına dair Nafıa Veküetin· 
den muaaddak müteahhit vesikuı ib
raz etmeleri gibi prtnamenin 4 üncil 
maddesinde yuıh bilumum evsafı 
haiz olmaları lbımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale gilnU 
saat on bete kadar komiayona veril· 
mit bulunmalıdır. 

7 - Son e haddi la ik "rüldüiü 

takdirde katt ibaleai umum müdUrUik
ten alınacak mezuniyet ilffrine yepı· 
lacaıktır. (2173) mı 

fenni meılllhl yıpf1rlllrM 
Aluaray Bel._e Ri1uetindenı 
1 - 9287 lira 49 kurut bedeli kefif • 

1i Abarayda inp olunacak fennt 
mezbaha kapalı sarf uaulü ile mU.naka· 
saya vuedllmiftir. 

2 - Talihler inpat& Ut fennt ve bu
ıuai prtname ile pllnlarını Akauay 
belediyee.inden bedelaU alınır ve leti
yene gönderili.r. 

3 - Talipler yibde 7 buçuk muvak· 
kat teminaıt akça.i olacak 696 lira 56 
kurut yatıracaklardır. Bu bedele g8re 
banka teminat mektubu emam ve tlllı
vilit kabul edilir. ihaleyi müteeldp bu 
miktar bir mi•ll dmba ar:ttuıım..ı ll
zımdu. 

4 - Teklif mektupları ihaleden blr 
saat evel Aksaray belediye encümeni· 
ne verilmif ve yMıuıt gönderilmiı bu • 
lunacaktır. Vaktinde verilmiyen ve 
gelmiyen teklifler kabul edilmez. 

5 - Teklifler 2490 numaralı kanu • 
nun tarifatına ve hükümlerine uypn 
olacaktır. 

6 - Katt ihale 14. 7. 938 perJembe 
günü saat 14 te belediye dairesinde ic· 
ra kılınacaktır. 

7 - Talipler ihaleye iştirak etmek 
için mUteahhitlik veaikHı gö8terecek 
ve ticaret ıieillinde kayıtlı olduğunu 

iabat edecektir. (2184) 4230 

Hiiklmel konalı in11llı 
v .. defterdarhimclanı 

1 - Bafkale merkeainde yapılmak· 
ta olan hUkUmet konafının bakiyei 
inpat bedeli mevcud ketifnameai mu· 
cibince 41246 liradır. Bundan 11748 
liruı 938 ıeneainde ve 29498 lirası 
3420 No.lu kanun mucibince 93g se
nesinde tesviye edilmek üzere mez
kQr lftfUt baldyeal eksiltmeye ko
nulmuıtur. Taliplerden yalnız 938 yı
lına ald 11748 liralık kısmı deruhte et
mek iıteyenlerin talepleri de nazarı 
itibare alınacaktır. Ancak aynı za. 
manda her iki kısma birden talip o
lanlarla yalnız bir kısma talip olan
lar bulunun& bunlarm yapacakları 

tenzillt farkları ile mukayyet olmak· 
aızm itin tanwnmı Yeya 931 aene
ıine aid kıtmını ihale etmekte ko
miıyon mubayyirdir. 

2 - Bu ı,e aid ,artname ve evrak 
tunlardır: 

a) Ebiltme prtnamesl. 
b) Mukavele projeal, 
c) Bayındırlık genel prtnamesl, 
d) İnpata aid yapı itleri genel 

prtnamesi ve huauıl prtrıame 

V eklletinıden verilmit miiteahllklik 
.,......_ı Ye fimcliye kact.r 1&akal 
25000 liralık taıieat yapmıf olıdutuna 
dair velikayı muhtevi zarflannı ihale 
uatından bir .. t evetine kadar vill· 
yet daimi encUmeni riyasetine tevdi 
eylemeleri lbımdır. (Bu zarflar 2490 
sayılı a.rtınna, ,:biltme ve ihale kanu· 
nunun 32 inci maddeainde yuıh te
kilde huırlanmıt olacaktır.) Poeta ile 
cön.derilecek mektupların teabhurla 
vürut etmainden dolayı mueret n 
meauliyet kmul edilmez. 

6 - Ketlfname, prtname ve diler 
evrak Malatya, Ankara, lıtanbul na
fıa müdürlüklerinde cörUlebilir. Veya 
3 lira mukabilinde Malatya nafa mü
dUrlUIUnden tedarik olunabilir. 

(2193) 4235 

Kıpıll lll'f maliyle 
.aıı .. lllnı 

Zoaplclalc Amele hirliiinclenı 

1 - Eksiltmeye konulan if: Zon· 
guldak'ta amele birlill butabane bl· 
DMının etrafına 18tinat dwarları ln· 
pııdır. Kqif bedeli (29.301) lira (85) 
kuruftur. 
ı - Bu işe ait evrak .,unlardır: 
A) Mukavele projeıi, 

B) Eksiltme prtnamesi, 
C) Fenni prtname, 
D) Vahit fiat ve ke1if hüliaa cet

velleri, 
E) Dokuz pa~ ibaret plin ve 

maktilar. 
İstiyenler bu evrakı (9) lira muka· 

bilinde Ankara' da iktisat vekaleti ma
adin umum müdürlü~ü muamellt ıoU
dürlüğünden, lstanbulda iktisat ve
kaleti maden irtibat memurluğundan 
ve Zonguldak'da amele birliiinden 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme 15.7.938 cuma ıUnü 
ıaat on bette Zonguldak'ta amele bir
lifi salonunda birlik fail heyeti hu
zurunda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için ta
liplerin (2198) liralık muvakkat te
minat vermesi ve resmi psetenin 3297 
sayılı nUabaıında çıkan talimatname
ye tevfikan müteahhidlik veaikuı ib
ru etmesi llzımdır. 

5 - Taliplerin teklif mektublarını 
üçUncü maddede yazılı saat& kadar a
mele birliği bafkanbğına makbuz mu
kabilinde vermeleri icabeder. Postada 
olacak pcikmeler kabul edilmez. 

4198 

Demir potrel ahnacak 

yılma ald 14151 l'-llk ım..nı 
ubde Mmek iMefenlerin talepleri M 
nazarı itimre .ıtn.calltH'. Ancak a,-ı.-.--ı 
zamanda her iW ırı- birden talil' 
olanlarla yalnıs bir k-- talip o 
lar buhınuna bunların yapacaklar 
tenzillt farkları ile mukayyet oknak 
11zın itin t-wnı veya 938 senesine 
aid knmmı imle etmekte JDomiay 
muhayyirdir. 

2 - Bu ite aid prtnmne Ye 
ıunlardır: 

a) Ebiltme prtname8l, 
b) Mukavele projeai, , 
c) Baymdırlık genel prtnamesi, 
d) tnpata aid yapı itleri ge 

prtnameal ve buıuıl prtname 
e) Metraj ketif bul&uıtı, ıikilel 

fiyat ve fiyat tahlili cedvelleri. 
lstiyenler bu prtnamelerl ve evrak 

ücretıiz Nafıa mtidürlUfilnd: g8rebi• 
lirler. 

3 - Eksiltme 25 buiran 938 tari 
binden itibaren onbef gün müddet 
11. 7. 938 puarteei ıünti uat 11 d 
Van defterdarlık odumda yapı 
caktır. 

4 - Milnakua kapalı sarf muH 
yapılacaktır. . 

S - Eblltmeye girebilmek iç· 
isteklilerin tamamına 3018 lira 60 ku 
ruı 14153 liralık kısmına talip olan 
lar 1061 lira 47 kuru1luk muvakk 
teminat vermesi bundan bafka naf 
vektletinden almm11 fen~t ehliye 
vesikaları ibrazı prttır. 

6 - Teklif mektupları yukarı 

ilçüncü maddede yuılı saatten b 
saat eveline kadar mal undılma 
tırılan muvakkat teminat makbuz 
nun Van defterdarlık makamın 
eblltme komiıyon riyaıetine ftl'e 

ceklerdlr. 
7 - Posta ile gönderilecek mek• 

tupların nihayet üçUncU maddede ya• 
zıh saate kadar gelmit olması ve dlf 
zarfmm mUhUrU umumt ile iyice ka• 
patılmı1 olmaaı lbımdır. Postada ola• 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

4069 

&ölmen ewleri yaptırılacak 
Eli.zıt llkb Müdürliitünclen ı 
1 - Blizıi merkezinde 15 çift evin 

muhammen bedeli 15206 lira ve 20 tek al 
g8çmen evinin muhammen bedeli ull 
109ll lira ve Karakoçan kazasında 11 atr 
çift evin muhammen bedeli 19677 lira ibi 
33 kuruft Sivrice kazaamda 11 çif\ ' 
evin muhammen bedeli 14198 lira o
lup kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko
nulmuttur. 

e) Metraj ketif bulbuı, ıilıileyl Beddli ketfl 4174 lira 14 kurut olan 
fiyat ve fiyat tahlili cedvellerl. elektrik tei>ekesi afaç direklerinin 

2 - Talibler % 7,5 teminatı munk• 
kate verecekleri gibi inpat i!lerinde 
bulunduklarına dair naf ıadan muud .. 
dak bonserviı ile ticaret odamdan bir 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. eli 

3 - İhaleai 4 temmuz 938 puarteei D 
&iiııü saat 14 te Elizıi iskin müdürlü• 
ğünde tetekkül edecek komisyon hu .. 
zurile yapılacaktır. 

lıt.,-enler bu prtnameleri ve evra- demir potrele tahvil ifi 20 gün müd
kı Ucretais Nafıa mUdUrltllUnde g8re- detle kapalı zarf uaulile cıbiltmeye 
bilirler. 

3 - Eksiltme 25 haziran 938 tari- çıkarılmıştır. Bu işe aid prtıname, 
proje; plan ve keşif namelerin bedel

hinden itibaren onbet 1Un müddetle ıiz Karabiga belediyesinden iatenme-
11. 7. 938 pazartesi günü saat onbir· · 
de Van defterdarlık oduında yapı-
lacaktır. 

4 - Münakasa kapalı sarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

S - Ebiltmeye prebllmek lçln lı· 
teldilerin tarrwmına talip olanların 
3093 lira 45 kurut 11748 liralık k111n1-
na talip olanlar 881 lira 10 kuruıluk 
muvakkat teminat Yermeal bundan 
batka Nafıa vekaletinden almmıt fen 
ehliyet vesikaları ibruı prttır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 
ilncU maddede yudı saatten bir uat 
evveline kadar mal aandıtma yatırı
lan muvakkat teminat makbuzunu 
Van defterdarlık makamma ebiltme 
komiayon riyasetine vereceklerdir. 

7 - Poıta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 dl maddede yazılı 
saate kadar gelmiı olmuı ve dıt zar
fının mUbUr mumu ile iyice kapatıl
mı1 olması lazımdır. Poıtada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 4070 

Memleket hastahanesi 
bakiye inıaatl 

Malat79 ValiJiiinclen ı 
1 - Ebiltmeye konulan it: Malat

ya villyet merkezinde yaptırılmakta 
olan memleket butaneti baldyei inp
at ve tetiaatı, 

2 - Bu ite ald evrak: 
A) Ebiltme prtnamesi, 
B) Mukavele projeal, 
C) Bayındırlık İtleri ıenel prtna

meai, 
D) Yapı itleri umumi fennt prtna· 

meal, 
E) Huıud prtname, 
P) Sıblıl teaiaat prtnameai, 
G) Elektrik prtnameal, 
H) Proje, 
J) Keıifname. 
3 - Yapılacak in ... t n tesisat 

1. 7. 938 tarihinden itibaren on bet 
cUn müddetle ve kapalı zarf ueullyle 
ebiltmeye konulmqtur. 15. 7. 1938 
tarihine rutlıyan cuma cUnü IUt ıe 
da ihaleli yapılacaktır. 

4 - Yapılacak iııtUtın muhammen 
ketif bedeli 59453 lira 67 kuruttur. 
Muvakkat teminat mikdan 4459 lira
dır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat
lariyle 1938 takvim eeneai için Nafıa 

ıı. 

Ekıiltme 18.7.1938 tarihine rutlı
yan puarteai ıunu IMt 14 de Karabi
ga belediyesinde yapı!Kaktır. 

Muvakkat teminat 313 lira 10 ku-
ruttur. 

Teklif mektupları aynıl gün aaat 13 
e kadar kabul edilir. Poetada vKi ge
ciıkmeden me9'ullyet kabul ecWmu. 

(4016-2182) 4228 

Ortı okul bakiye i1q11h 
~onun Nafıa MüdlirJü&iiadeıu 

18.7.1938 puarteal günll aaat 16 da 
Çorum Nafıa eksiltme komiıyonunda 
ilıaleıi yapılmak Uzere 20280.91 lira 
ke'if bedelli Çorum orta okul bakiyei 
inpatı kapalı ekıiltıııeye konulmuş· 
tur. Şartname, ketti ve evrakı aairewi 
Nafıa dairesinde görülebilir. ~uvak· 
kat teminat 1522 liradır. 

lateklilerin müteahhitlik ve~i. : :. 
ıikalarile i.hale komisyonuna •.• t:; .... d 

at etmeleri lazımdır. 1-'h 

Gazino yapt1rllacak 
Nijcle Belediyesinden: 

1 • Niide belediye.ine aid hükümet 
8nilndeki parka bir gazino yapılacak· 
tır. 

2 • Ketif bedeli 1933 lira 51 kuruı o
lup 25.6.1938 gününden itibaren 20 gün 
müddetle mUnakuaya konulı.üı..ı ••. u. 
İhalesi 14.7.1938 tarihine ıuu: 4, .... 
pertembe günü saat 14 de beledi} c en· 
cümeninde açık ekıiltme uıuliyle ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin prtname Ye projesi
ni ıarmek için her gün Niide beledl
yealne müracaat etmeleri ll&n olunur. 

4242 

4- Talihler yevmi mezkOrun tMt 
12 ıine kadar teminat makbuzlarile 
diier vesaiki komiıyon reialiiinıe 
ıöndermcleri lizımdır. 

5 - Bu huauaa aid prtnıameler İl
kin müdürlüiünden meccanen alınır. 

Hariçten iıtiyenler mektub ücreti• 
ni gCSndermeleri icabedec. 

(3763/2038) 4010 

Elektrik tesisatı • • prOJISI 
Safranbolu Belediyesinden ı 

1 - Safranbolu kuallDlll elektrik 
teıinıtına aid projenin tanzimi iti a .. 
çık ekıiltmeye konulmuıtur. 
ı - Ekıiltme temmuz ayının 14 iiıl• 

cü pertcmbe &ünü saat 15 te Saf ranbo
lu belediyesinde yapılacaktır. Eksilt• 
me prtnameıi ve buna müteferri eli .. a 
ğer evrak Safranbolu belediyeaiae 
r ıiıracaatla alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat teklif mik .. 
darının % 7,5 niıbetindedir. Eksilt• 
meye girmek iıtiyenler Nafıa Veklle• 
ti:lden bu gibi itleri yaptığına dair 
ahnmıı veaikalariyle ticaret odum• a 
elan bu yıl içinde alınan vesikayı hl• 
milen 14. 7. 938 peffembe günU saat 
15 te Safranbolu beledly"ine müra• a 
caatları ilin olunur. 3901 

Muhtelif et ahnacak 
latanbul Sıhi Mile .. e .. ler Artt.... a 

ma " Eksiltme Kamiayonunclan: 
K;ıraman 

eti 100800 • 120500 40: 
Datlıç 75000 - 75000 
Kuzu 23800 • 31800 
Sıtır 53000 • 63600 35: 
Kapalı nrf1a yapılan eksiltmede is

tekli çıkmıyan ııhht mtleueaelerill 
1938 ma1t yılı umum et ihtiyacı yeni• 
den kapalı Arfla eksiltmeye konul• 
mu,tur. 

Ebltme Calalotlunda sıhhat ve iç· 
tlmal muavenet mtldUrllllü binamda 
kurulu komiıyonda 6-7·1938 çarpmb& 
IÜDÜ IUt 16 da yapılacaktır. 

V• deftwd.rlıimclanı Muhammen flat. muvakkat prand 

1 - Ozalbin merkeai bulunan Kar· yukarıya yaaılmzttır. lartzwnnl 603 
kalede yapılmakta olan bllktlmet ko- kurut mukabilinde her gün komltyoll 

dan almabllir. 
nat.ınm baklyel in ... t bedeli mevcud lltekliler cari ıeneye ald ticaret o
keııfnameal mucibince 40248 liradır. duı veılkulle 2490 Ayılı kanun~ 
Bundan 14153 liruı 938 senesinde ve yuılı belgeler ve bu lte yeter muvak• 
26095 liruı 3420 NoJu kanun mucibin· kat pranti makbu veya banka mek• 
ce 939 ıeneıinde tesviye edilmek üze- tubile birlikte teklifi havi zarfları 1· 
re mukOr inpat balriyeal ebiltmeye hale saatinden bir aaat evvel komiı• 
konulmU§tur. Taliblerden yalnız 938 yona vermeleri. (3689·1978) 3893 
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rli hikaye 

ç bi en b·r piyes 

ak 

ri· 
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de 
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çin 
ku· 
an· 
kat 

ek· 
ya· ~~..;o~~~~~Ntı-..; 
dış . 
ka• Genç ~ •• ıa, vaktinden önce toyluk- ı 

ola· an kurtulmuş, mevsiminden önce piş- ................. Yazan: •"""""""'i 
niş bir tanıdıgnn geçenlerde bana ya- i i 
~ zeki ,yarı sırnaşık, yarı esrarengiz f T I .

1
... ı 

ur gülu§le dedi ki: i op u gne j 
- Üstad, (bu kelimeyi tekrarladı- ................................ ._ ...... _ 

• ,ım ıçin kusuruma bakmayınız; bu ke- lamamıştır. Nihayet, güzel bir bahar 
• • ımeyı handeyse, sebze halinde eski günü, tali bunları başbaşa yanyan .. bı-
evın ;ocuk arabalarile öte beri taşıyan ha- rakır ve genç el'kek - tıpkı şimdi Le
te~ nal çocukları bile biribirlerine kaışı nim bu koltkukta oturdugum vaziyct
delı rullanacaklar !) Ben kendimcie bir ti- te • duygularını ilk defa olarak aimı
a .

17 ıatro muharriri olmak, hatta Molyer ya imkan bulur; ayağa kalkar, pence-
1~? ~ibi, kendi yazdığım piyeslerde rol al- reyi aralar ve: 
çı 1. nak istidadıru ke!fettim; ne dersi-
a o- liz? - Bahar, gerçekten çok güzel Ha· 
ko· B' nımefendi, der; bahar, hakkında şim-ır aralık bu delikanlıya: 

diye kadar yazılmış bütün güzel ~ıir
ak - Mühim bir şeyden bahsetmiyor- lc:ri hatırlatacak ve gene onu ta::.vire 

~de. un; zamanımızda tiyatro yazmak es-
ın · k yeltenmiş bütün kötü şiirleri unuttu-

d >rı yapma tan, rol yapmak mıtinglcr- 1 ·· · b 
sa . • !e nutuk söylemekten daha kolay racak kadar güzel. Ya nız butıin u 
bır · şiirlerin eksigi iki mısradır. Bu mıs-

. ~:ıi~:ı aldı; bunlar, her.kesin elinden ralar da yok değil, var Hanımefendi, 
csı fakat Rimdiye kadar nedense birilıir-.. 1.. Demek istedim. Fakat vaz gertim T 

ur u• :ı: • !erinden uzak, başka başka defterler -
hu. - R~l yapmak, tabii yaşamaktan da- de, başka ba~ka sayfalarda kaldılar. 

ıa tabıı sayılıyor artık, tiyatro oyna-
aat ııak için perde kurulmasına, Şekspir 8 
•1 ~amanında olduğu gibi, bugün de ih

.~~ e .iyaç yoktur. Bütun diınya, apğı yu
ıgıne sarı, perdesiz bir tiyatronun ucu bu

. :ağı bulunmaz bir sahnesidir 
r ıs· D . · 

emeğı de aklımdan geçirdim Fa-
ınır: lı:at bu mutaleayı o kadar uk~ac~ tul-
retıı- :lum ki yarı sırnaşık bir gülüşle kar

tımda gulümsiyen pişkin delikanlıya 
karşı soylemcyı bile muvafık bulma
tfım. 

Onun üzerine düpe düz sordum. 
- Pe)>i, bu istidadını nasıl keştet

ktrik tin? Söyle ha.kalımı 
şi a- - Ostad, bir genç kadın tanıyorum 

ki ziyadesile tıyatro meraklısıdır. 
4 ün· b~ttii ke..,disınin zaman zaman, başk~ 
anbo- ısımlerle sahneye çıktıgı da sôylenır. 
ksilt· Ne yalan soyliycyım üstad, kız,. deli
i di .. kanlı, mı.zalıla ugraşan muharrirlere 
esi.ne bırçoklarının t.ıkınmakta kendilerın-

de bak buldukları tavrı takınarak, ya
mik. ni yılışarak devam ediyordu • pek ho
ksilt• fuma gidıyor. liakat kocası da •:ar; 

ekale· gözlerı insana bır çok şeyler vadedı-

Bugün, onların biribirlerine en ya
kın oldukları gündür; yahud diyelım 
ki biribırlerine yaklaşmalarmın çok 
mümkün olduğu bir gtin. 

Çünkü o mısralardan birisi sizsiniz 
ve söylemtme müsaade edemeniz, 
birısi de ben. ... 

Burada durdum; karşımdaki güzel 
kadının yüzüni.ı tetkik ettim; alay mı 
ediyor, yoksa alfika ile dinliyor mu? 
diye. Fakat ne alay ettiği, ne de ciddi 
bir alaka gösterdiği belli idi. 

Zamane gençlerinin güzel bir musi
k~. güzel bir şiir dinledikleri vakit ta
kındıkları ~chrede olduğu gibi hiç bir 
mana ifade etmiyen bir çehre ile din
liyordu. 

Bunun üzerine ben de durdum ve 
sordum: 

- Peki Hanımefendi, buraya kadar 
s~;Ylediklerime karşı sustuğunuza 
gore bunları pek fena bulmadığınızı 
anlıyorum. Piyesin sonraı;ı nasıl de
vam etsin? Kız ne söylesin. 

Bu sırada kız, ayağa kalktı, pence
reye doğru yürüdü. Ve birden telaşlı 
bir sahne aktrisi halile gerisi geriye 
döndü: 

dair yor ama, entelektucı kadın, bıhrs:nız 
dasın· ya, kendısıne ilanı aşk edılirke.n de bir 
yı ha· az esprı, hele hır çok oriJinalıte ıstcı .. 
·· saat Onun ıçin di.ışundi.uıı, taşındım; ne 
müra• yapsam da gönJiımu bu kadıncağıza 

3901 açsam diye •. Bu aralık, aklıma onun - Kocam geliyor, detli, ben size bir 
tıya~ro, . temsil . meraklısı olduğu kahve hazırlıyayun 1 Ve odadan çıktı. 

k geldi. Bır gun bır punduna getirıp O k 
k ndan sonra ocası geldi; görüş-ocası yokken ziyaretine gittım. Ha- tiık. Benim piyes yarım kalmıştı. 

rttır• vadan, sudan, modadan, at yarışların-
: daki bahislerden, Baraj'da yenı açı!an 

gazınodan, hulasa bu mevsımde clınde 
esaslı mevzuu olruıyan ikı kışı neltr -

: 9 dc.u konuşursa cwlirdan bahsett.k. 
: 90

4 
So-nra, ben bir<leniııre hatırıma gchnış 

. gibi, dedim ki : 
de ıs· H _r .ı· . b . d . - anımwenuı, sıze ır şey anış-
elerın mak . . • . . . 

. ıf>tıyol'uuı. S~ın tıyatrc. hayau ı-
ıkyen1ı· le yakuıd.ı.n olım alakanızı bılirim. onu· 'ID 

vende de buyuk bır merak uyan111. 
. Hem de katmerlı bır merak bu. Hem ve ıç· · 
da pıyesı Yazmak, hem de o piyesi oyna-

asın k · nıa ı.stıyorum. Fakat böyle bir 1şe 
§Clmba kalkışıp d'1 sonra dan zam.anuun 

• evksız, bılı:ı&ız, gorgusuz. münckkid
rantı 1 · · h 
. 3 crının ucumun.a ugraınaktansa ön-

s.ı 60
n ceden bu işı ımlar birisine danışmayı 

ısyo muvafık lıuluyorum. 

uvak· 
mek· 

fları i· 
kom is· 

3893 

Mesela bır sahne tasavvur edebiliriz 
anımefendı: Mecliste iki kışı var
ır: Biri erkek ben; biri kadın siz. Er
ek, uzun zamandanberi içinde sak!a

:!ıgı bir hissi ortaya atmak içın veı.ile 
iramış, bulamamış, cesaret aramış, bu-

Peki, muvaffak olduğuma nereden 
niıkmettıgimi soracak:.ınız, zannede
rım. Bunu ertesi gün o hanımdan al
<lıgım mektubtan anladım. 

Bayan mektubunda diyordu ki 

"Affedersiniz; dün kocamın birden 

bıre gelişi piyesinizi tenkidime imkan 
vermedi. Onun için bu mektubu gon
aeriyorum. Piyesin birinci meclisin
dekı delikanlının tiradı fena değildir. 
Ondan sonra kız ona cevag vermek i
çin düşünuyor. Bu sırada kocası içeri 
gıriyor. 

Yalnı:z siz piyesin ikinci perdesinde 
delikanlının sevgilisini kahve pişirt
mek üzere mutfağa göndermeyiniz; 
tiyatroda her §eyin sahnede geçmesi 
Hlzımdır. 

İkinci rrıeclis şöyle olsun: Delikan
lı ile kız sevişir, öpüşürlerken kızın 
kocası içeriye girer ve tabancasına 
davrandığı gibi ... 

Ondan sonra perdeyi indirtirsiniz.,, 

ULUS 

! 
................................................ ..., 

ANDAÇ __ , ..... ~ ................................... .! 
(HAVA SEJ"'ERLERI) 

Ankara. lıtanbul ara&ında 
pazardan maada her gün : 

Yeşil köyden hareket 
Ankaradan hareket 
An karadan 

9.30 
15.30 

cumartesi gilnleri 14.30 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya •• 
Sah · Sebat ve Yenişehir 
Carııamba ; lstanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez •• 
cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her gün 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi giinleıi 
YENl HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Pazar ~nlerl 
YEN~ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18,45 18.30 

Geceleri saat 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Teleforl. müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Anza Memurluğu: (1846}. - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705), - Taksi Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba-
111, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291}. 

Otobüslerin ilk v~ aou 
Seferleri 

Sabah 
İlk 
sefer 

' 
. 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.lS 

Ulus M. dan Çankayn'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiörcn'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl. ra 7.-00 
As. fabL dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akkbprü'dcn S. pazarı'na 7.30 

Ak~am 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za· 
manlan seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 c ""e 21 den 23 e 
kadar her. 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferi,.:: vardır. 

'i Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağdı~ 
saatlerine tabidirler. 

P oıta Saatleri 
Teahhtltlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 
Haydarpa5a'ya 

Saatleri 
Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. pcr
eembe. cumartesi 
'I'oros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hatu : 

9.35 
15.00 
16.05 Kırıkkale'ye rayotobüs 

r.ONDELIK 

Hicri· 1357 
Cemazıl'evel: 3 

S. D. 
Güne~: 4 30 

Rum'. 1354 
Haziran: 18 

S. D. 
Ak~m: 19 45 

Avusturya borçları i~in 

konuşmalar 

Londra, 30 a.a. - Avusturya borç
ları hakkında İngilizlerle Almanlara
rasında yapılmakta olan müzakerele
re dün de devam edilmiştir. Alman de
legasyonu reisi B. Viyel ile B. Loy
tros, Hazine nezaretinde konuşmuş
lardır. 

Müzakerelerde bazı terakkiler elde 
edilmiş olduğu, yalnız bu müzakere
lerin henüz neticelenmiye yaklaşmış 
bulunmadığı söylenmektedir. 

Bugün başka tıoıplantılar yapıla
caktır. 

Şuşnig'in silıhati iyidir 

Viyana, 30 a.a. - Burkel bugün 

matbuata yaptığı beyanatta eski Baş

vekil Şuşnig'in vaziyeti hakkında iza
hat vererek Şuşnig'in Viyana'da bu
lunduğunu, srhatinin iyi olduğunu, 
kendisine iyi muamele edildiğini ve 
fakat evelce beraber yaşadığı kadının 
katolik zihniyetine uymadığı için şim
di yanında bulunmadığını bildirmiş
tir. 

Başbakanın 

nutku 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

1ı bir Türkiye'nin medeni alem 
içinde, kendi hissesine düten 
milli ve insani vazifelerini yapa
rak devam ve istikrar şartlannı 
her' gün daha fazla takviye ede
rek dünyada kendine layik yeri 
al~ıt olduğuna hiç kimsenin şüp
hesi kalmamıştrr. 

Celil Bayar'ın nutku, müm
kün olsa da, 1908 ile 1914 ara
sındaki meşrutiyet devrine dö
nüp, oradan okunabilse! Bizim 
on beş senemizin meşrutiyette, 
hiç olmazsa asra yakın bir müd
detle ölçülmüş olduğunu hatır
larız. 

Fakat bugün dahi asra yakın 
ölçüler çerçevesi içine giren MlYl· 

sız hizmetler karşısındayız. On
ları başarmak için lazım gelen 
madde, kültür ve ruh kuvetine 
sahih olduğumuza şüphe etmek 
artık en bedbinlerin bile aklın
dan geçmez: Kendi mazimizin 
en büyük değeri, belki meydana 
koyduğu eserlerinin üstünde de
ğeri, Türkiye'nin istikbali için 
sarsılmaz bir inanca olmaktadır. 
Mazi bize istikbali, esas ve he
deflerini Atatürk'ün hazırlamıt 
olduğu muazzam istikbali göste
riyor ve kalblere ona mutlaka 
varmak emniyet ve huzurunu 
veriyor! 

Bir Hatay gölgesi var: O da 
göklerimizin mavısı üstünden 
çekilecektir. Celnl Bayar, Kamu
tay'a, 29 ille.teşrinde, 

300 milyon lira bütçe, 
Eşsiz bir bereket, 
100 milyonluk kredi, 
Ve Hatay, 
senesinin yeni saadet haberle

rini verecektir. 
F. R. ATAY 

B. Nikson 
diyor ki 
(Ba§ı ı. inci sayfada) 

nin yalnız ticaret ve iş tarafiyle ala
kadardır. Siyasi düşünce ile hareket 
etmez. O kadar ki kefaletimiz altın
da Sovyet Rusya'ya bile bazı krediler 
açılmıştır. Türkiye ile alakamız Bo
sert şirketiyle başlar. Türkiye hükü
meti Bosert şirketine sipariş vermiş
ti. Şirket parasını derhal istiyordu. 
Meseleyi tetkik ettik. Türkiye•nin 
kredisini sağlam bulduk. Ve krediyi 
temin ettik. Bunda muvaffak olunca, 
büyük bir türk dostu olan İngiliz se
firi, bu krediyi genişletmek imkanını 
aramamızı istedi. Meseleyi tetkik et
tik. Ve genişletmek mümkün olduğu
nu anladık. Bunun üzerine Bay Mu
ammer Eriş ile Bay İlhami Pamir 
Londra'ya geldiler. Orada uzun uza
dıya görüştük. Ve itilafnameyi imza
ladık. İtilafname gerek ingiliz par
lamentosunda ve gerek Türkiye Ka
mutayında iyi karşılanmıştır. 

Türkiye ile muamele yapmaktan 
büyük memnuniyet duymaktayı::. Bu 
defa Ankara'ya gelmemin sebebi, iti
Iafnamenin tatbik şekli üzerinde gö
rüşmektir. Bu kadar büyük bir itilaf
tan sonra malabitesi üzerinde görüş
mek icab eder. 

Son söz olarak şunu söylemek iste
rim: Bu müzakereleri idare ederken 
türk heyetinin reisi Bay Muammer 
Eriş ile yakından tanışmaktan büyük 
memnuniyet hissi duymaktayım. Eriş 
mahir ve enerjik bir müzakerecidir. 
Türkiye'nin menfaatlerini büyük has
sasiyet ile müdafaa ettiler. Müzakere
ler hazan çetin safhaya girdi. Fakat 
neticede anlaştık." 

ültü bakanı V n'~ 
seyahate ~ıktı 
(Başı ı. inci sayfada) 

Bu tetkiklerden alınan neticeleri 
mahallinde bir kere de bizzat tetkik 
etmek ve üniversitenin kurulacağı ye
ri tesbit etmek üzere Kültür Bakanı 
B. Saffet Ankan dün sabah saat 9.35 
de kalkan Kayseri trenine bağlanan 

hususi bir vagonla Van'a doğnı hare
ket etmiştir. 

B. Saffet Arıkan'a bu seyahatında 
yüksek tedrisat umum müdürü Cevat, 
ilk tedrisat umum müdiirü İsmail 
Hakı, Güzel Sanatlar Akademisinden 
bir zat ve hususi kalem müdürU Nihat 
Adil refakat etmektedir. 

Saffet Arrkan'ın bu sevahatı 20-25 
gün kadar devam edecektir. 

-..,,----

Kooperatil~ilik cemiyeti toplantısında bulunanlar 

Türk kooperatif çİ ·k cemiyeti 
dün yıl ık toplan ısı ı yapti 
Sekizinci yılına basan Tlirk Koope

ratifçilik Cemiyeti yıllık kongresini 
Ankara'da dün saat on yedide Halk
evinde yapmıştır. 

Kongreye vilayetlerden birçok de
legeler iştirak etmiş ve şehrimizden 
de cemiyetin üyeleri ve bilhassa An
kara Yapı Kooperatiflerinin mümes
silleri ve bir kısım ortakları gelmiş
lerdir. 

Kongre Başkanlığına Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdürü B. 
Kemal Zfiim Sunel ve sekreterliğine 
!ktısad Vekaleti müşavirlerinden B. 
Süreyya Ergün seçilmişlerdir. 

Kongrede idare heyetinin yıllık ra
poriyle genel sekreter B. Alaaddin 
Cemil Topçubaşı'nın ulusal ve arsıu
lusal kooperatif durumu hakkındaki 
mufassal raporu okunmuştur. 

Müteakiben kongreye memleketin 
hemen her tarafındaki kooperatifler
den gelen ve kongreyi se}{imlıyan tel· 
graflar okunmuş ve gene bir kısım 
kooperatiflerin mektupla bildirdikle
ri mühim dilekler arzedilmiştir. Ko
operatifçilik hayatımızı alakadar e • 
den bu dileklerin aidiyetlerine göre 
hükümete ve Ziraat Bankasına arze
dilmesi kararlaşmıştır. 

Kongre, eski idare heyetinin maze
retleri sebebile ayrılmış olanların ye • 
rine aşağıdaki zevatı seçerek, ipka et
miştir: 

Ziraat Bankası Genel Direktör mu
avini B. Cezmi, Ziraat Enstitüleri 
profesörlerinden B . Kerim Ömer, Zi
raat Bankası Kooperatifler Müdürü 
B. Hakkı Nuri, küçük evler yapı koo
peratifi reisi B. Sami. 

Bir İngiliz mebusu askeri 
esrarı nasıl öğ enebilir? 

Mebus Sandis Divanı ha e 
Londra, 30 a.a. - Bugün Avam Kamarasında Başveki~ Çem

berlayn resmi mahrem milli müdafaa İ§leri hakkında harbıye na
zırına bir mektup göndererek izahat talcb ettiğinden dolayı diva
mharba çağrılan muhafaz~kar mebus Sandis'in vaziyetini masu
niyet komitesi tarafından keyfi~etin t~tkik ed~ldi~ini v~ divanı
harb tarafından vaki olan davetın teşrn masumyetı muhıl bulu'll
duğunu karar verdiğini bildirmi~tir. 

Müteakiben harbiye nazırı Belişa 
mezkur hadise hakkında tafsilat vere
rek ezcümle demiştir ki: 
- Sandis 22 haziranda bana bir mek

tup göndererek ancak 1 nisanda ha
zırlanan ve hava müdafaa toplarının 
mevkileri sureti tedarikleri ve mez -
kur planda bilahare yapılan tadilatı 

ihtiva eden ve bu itibarla da en mah
rem bir milli müdafaa plfınını ele ge
çirmesiyle muttali olabileceği vakx
alar hakkında sualler sormuştur. 

Sandis bu mektubunda hususi bir mü
lakat istiyerek bu vakıaları tekzib et
mem talebinde bulunmuştur. Burada 
söyliyemiyeceğim bu vakıaları tekzib 
edemezdim. Çünkü bunlar birer ha-
kikattir. 

Hususi lJir komisyon 
Londra, 30 a.a. - Sandis meselesi

ni tedkik ve mebusların resmi devlet 
esrarı kanununa karşı olan vaziye
tini tesbit etmek üzere hususi bir ko
misyon teşkili hakkında Çemberlayn
in verdiği takriri Avam Kamarası it
tifakla kabul etmiştir. 

Zırhlı arın 
ton.lôtosu 

Londra, 30 a.a. - Bugün Avam ka
marasında hükümet, zırhlıların azami 
tonilatosunun 35 bin tonilatodan 45 
bin tonilatoya çıkartan anlaşmanın 
İngiltere, Fransa ve Amerika tarafır.
dan imza edilmiş olduğunu bildirmiş
tir. Topların azami çapı 16 pus olarak 
kalmaktadır. 

Fransa ne ,·apacak? 
Paris, 30 a.a. - Zırhlıların tonilato

sunu 45 bine çıkaran anlaşmanın im -
zasından sonra Hariciye nezareti ta
rafından neşredilen bir tebliğde ez
cümle deniyor ki: 

"Fransa hukukan 45 bin tonluk harp 
gemileri yapabilecektir. Fakat silah
lanma masraflarını asgariye indirmek 
siyasetine sadık kalarak bizzat kendi 
inşaatında 35 bin tonluk azami rakama 
diğer Avrupa devletleri riayet ettik
leri müddetçe o da riayet edecektir. 

Planörle dünya rekoru 
Bcrlin, 30 a.a. - Tayyareci Meyer 

ile talebesi Şineider planörle uçuş 

dünya rekorunu kırmışlardır. Bunlar 
iki kişilik bir planörle ha.vada 22 saat 
kalmışlardır. 

Gönüllülerin 
. 

gerı 

alınmasında anlaşma 

Londra, 30 a.a. - !spanya'daki gö
nüllülerin geri alınması planının he
yeti umumiyesi üzerinde bugün tali 
karışmazlık komitesi bir prensip an
laşması tahakkuk ettirmiştir. 

Komitenin umumi içtimaı 5 tem
muzda vuku bulacak ve İngiliz planı 
mezkfır komitede temsil edilen 27 
devletin tasvibine arzolunacaktır. 

Bir harb halincle CcbcJiittank 

boğazı 

Londra, 30 a.a. - Avam kamarasın· 
da Liberal Mebus Mander, bir harp 

takdirinde Cebelüttarık'dan İngiliz 

gemilerinin serbestçe geçmelerinin 
temin edilip edilmediğini sormuş ve 
Hariciye müsteşarı Butler bu suale 
"Evet!, ,cevabını vermiştir. 

t~tanhul"da )llZ çalışma 

snatlcri 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Vali ve 
belediye reisi B. Muhittin Üstündağ 
bugün temmuz çalışma saatlerini sa 
bah saat 8 den 1 4e kadar fasılasız 6 
saat olmak üzere tesbit etmiştir. Ka
rar yarından itibaren tatbik olunacak
tır. 

Diiııkü çapraz kelim"lcrin 
halledilmiş şekli 
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rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın iı.ıma komisyonunca 20. 7. 938 çar
şamba günü saat 11 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o· 
!arak komisyondan veriiir. Taliblerin 
muvakkat teminat olan (1150) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektublarmı 
mezkur günde saat ona kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün va sa
atte komisrona müracaatları. (i061) 

A. Levazım Ami rtiğİ 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

:Alma Komisyonundan :. 

1 - Adanadaki birliklerin ıenelik 
ihtiyacı için 81 bin kilo sığır eti ka· 
pah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 11 temmuz 938 pazar· 
tesi günü saat 15 de tümen karargıihm· 
da satm alma komisyon odasında ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 20250 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1518 lira ?5 ku· 
ruştur. Teminat ve teklif mektubları · 
nm eksiltme saatmdan bir saat evel 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

4 - Sığır etinin §artnamesi Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyo· 
nuna gönderilmiştir. İstekliler orada 
görebilirler. (2074) 4055 

Bir elektrik ustası ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu için 60, 70 lira üc 

retle bir elektrik ustası müsabaka ile 
alınacaktır. İsteklilerin 10. ? . 938 tari· 
hinde imtihan olmak üzere okulda bu· 
lunmaları. (2132) 4140 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

ihtiyacı için 100.000 kilo sığır eti ka· 
palı zarf usulile satın alınacaktır. Sı· 
ğır etinin beher kilosu 28 kuruştan 28 
bin lira biçilmiştir. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat 16 da Çanakkale Müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - İstekliler şartnamesini 140 ku
ruş mukabilinde Çanakkale Mst. Mv. 
satın alma komisyonu, İstanbul leva
zım amirliği satın alma komisyonu, 
Ankara levazım amirliği satın alma ko
misyonu, ve İzmir levazım amirliği sa
tın alma komisyonlarından görebilir
ler. 

4-Taliplerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 2100 lirayı ve 
ihale kanununun 2-3 üncü maddele
rinde vesaik ile bir saat evel komis
yona müracaat etmeleri. (1970) 3890 

Bir etü memuru bir 
Baş hemşire alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu hastanesi için 60, 
70 lira ücretle ve imtihanla bir etü 
memuru ile 60 lira ücretle ve mektep 
mezunu bir baş hemşire alınacaktır. 
Şeraiti h:-iz olanların vesikalarile bir
likte hastane baştabibliğine müracaat 
etmeleri. (2133) 4141 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 50000 kilo 
sade yağı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 115 
kuruş olup ilk teminatı 4125 liradır. 
İhalesi 8 temmuz 938 cuma günü saat 
17 dedir. İstekliler şartnamesini 300 
kuruş mukabilinde satın alma komis
yonunda alabilirler. Talihlerin kanu
nun 2 • 3 cü madelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat !Ve· 
line kadar tüm satın alma komisyo· 
nuna vermeleri. (2003) 3945 

Sığır, veya keçi, 

koyun, eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 

ma omisyonundan : 
1 - Susıgırlıktaki birliğin et ihti· 

yacı olan 30 ton sığır veya keçi veya 
koyun eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. Hangisi en ucuz olursa 
o cins et 4, 7. 938 pazartesi günü saat 
11 de Balıkesir Kor satmalma komis· 
yonunda ihale edilecektir. Muvakkat 
teminat srğırm 563 keçinin 67 5 ve ko· 
yunun 900 liradır. 

2 - Evsaf ve şeraiti komisyonda 
görülebilir. Talil.ılerin ihaleden bir 
saat evveline kadar teklif mektupla· 
rmın komisyona vermeleri. 

(18?0) 3753 

Sade yağ alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Al· 
ma Komisyonundan : 

1 - Vize civarında bulunan kıtaa· 
tın ihtiyacını temin etmek üzere 12000 

kilo sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

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

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 
bildirilen günde ve tayin edilen ek
siltme saatrndan bir saat evel teminat 
ve teklif mektublariyle icab eden sair 
vesikanın komisyona tevdii ilan olu-
nur. (1844) 3734 

Taze fasulya ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Sabn Al-

ma omisyonundan : . 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 55000 kilo taze fasulyenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 4 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 14 e kadar komisyona veril-
mesi. (1882) 3756 

12.000 kilo sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ· 

ma Komisyonundan : 
1 - Babaeski civarında bulunan kı 

taatın ihtiyacını temin etmek üzere 
12000 kilo sade yağı :.Capah zarfla ek· 
riltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vizede askeri satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 

namesini görmek isteyenler her gün 
komisyona müracaat edebilirler. 

3 - E'<siltm• " - ,. __ t"· ·· , ;.,,. MÜ"<ı 

dif pazartesi günü saat 16 da yapda· 
caktır. Muhammen fiatı 9600 lira mu· 
vakkat teminatı 720 liradır. 

4 - Münakasaya iştirak edeceklerin 
bildirilen günde ve tayin edilen eksilt· 
me saatından bir saat evel teminat ve 
teklif mektublariyle icab eden sair ve
sikanrn komisyonuna tevdii ilan olu· 
nur. (1847) 3735 

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al

ma omisyonundan : 
ı - Ankara garnizon müesseseleri 

için 19000 kilo beyaz peynirin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5 temmuz 938 saat 
15 de Ankara levazım amirliği satın 
alına komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9500 lira ilk 
teminatı 712 lira 50 kuruştur. Şart

namesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesikalarda bulunan teklif mektupla
rının saat 14 de kadar komisyona 
verilmesi. (1880) 3754 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn AJ. 

ma Ko.: 
1 • Manisada tümen krtaları ile ha· 

riç garnizonlardakı kıtaat ihtiyacı i
çin kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konan 30.000 kilo sade yağının 23.6. 
938 perşembe günü icra kılınan müna
kasaya talip çıkmadıgından 2490 sa
yılı kanunun 40. maddesi mucibince iş 
pazarlıga konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 18.7.1938 pazartesi gü-
nü saat 16 dadır. 

3. Tahmin bedeli 27.000 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2025 liradır. 
5 - İsteklilerin ticaret odasında ka-

yıtlı olmaları lazımdır. 

6. Şartnamesi her gün tümen satın· 
alma komisyonunda görülebilir. 

7 • Münakasaya ıştırak edeceklerin 
teminatı muvakkateıerile birlikte mü· 
nakasanın yapılacağı belli olan gün ve 
saatte tümen satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2181) 4227 

360 ton yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - 360 ton yulafın beher kilosuna 5. 

kuruş 74 santim fiat makamca pahalı 
görüldüğünden pazarlıkla ihalesi 20. 
temmuz 1938 çarşamba günü saat 11 de 
yapılacaktrr. 

2 • Muhammen tutarı 25200 liradır. 

kilosu 28 kuruştan 15120 lira biçilmiş
tir. 

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

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat e
vel teminat akçeleri olan 1134 lirayı 

ve ihale kanununun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesaik ile bir saat evel ko
misyona müracaat etmeleri 

(2156) 4219 

-~ 

:· ~-_ fabrikalar , 

Münakasa tebdili 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Al>na Komisyonun· 
dan: 

14.7.938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi 
gazete, Ankara'da Ulus, ve lstanbulda 
Son Posta gazeteleriyle ilan edilen vi· 
da ve perçin çivisi şartnamesinde de
ğişiklik olduğundan mezkfır ilan hü· 
'.<iimsiizdür. (2011) 4073 

6 fon ıeylin yağı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 6 ton zeytinyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 18. 7. 938 pazartesi gü· 
nü saat 11 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerin· 
deki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2030) 

4009 

Z.000 kilo arap sabunu ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (600) lira olan 

2000 kilo arab sabunu askeri fabrika· 
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 18. 7. 938 tarihinde 
pazartesi günü saat 10,30 da açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 
( 45) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkılr 

gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(2027) 4007 

4.000 kilo beyaz sabun alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira o· 

lan 4000 kilo beyaz sabun askeri fahri· 
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 18. 7. 938 tarihin· 
de pazartesi günü sat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona müraca· 
atları. (2029) 4008 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğu :Satın Auna Komiı;yonundan: 

3000 
500 
250 
300 

10000 
1500 
1000 
2500 

Metre ince amerikan bezi. 
Metre kalın keten bezi. 
Metre salaşpur 
Metre Kastamonu bezi. 
Metre fitil kolan . 
Metre pamuk kolan . 
Metre kanaviçe . 
Metre kalın amerikan bezi . 

Tahmin edilen bedeli (5285) lira o
lan yukarıda miktarı ve cinsi yazrlı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü · 
dürlüğü merkez satın alma komisyo · 
nunca 19. ?. 938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan ve· 
rillr. Taliblerin muvakkat teminat o· 
lan (396) lira (38) kuruşu havi teklif 
mektupları:u mezkur gün saa: ona 
kadar komisyona vermelcrı ve kenrli
lerinin de (2-f90J numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte kom!syona müraca:-tla · 
n. (2150) 4217 

Muhtelif maden yağları alınacak 

4~99 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sahn Alma Komisyonundan: 

8000 adet 40 No. siyah veya haki 
makara 

1500 adet 40 No. beyaz zincirli ma
kara (182 metrelik) 

200 metre kendir ipi 
50 kilo pamuık ipliği 

150 adet beyaz saram makarası 
300 paket üç katlı keten ipliği (12 

lik paket) 
500 paket iki katlı keten ipliği (12 

lik paket) 
700 adet 25 No. haki saraç ipliği 
500 adet ıs No. sarı saraç ipliği 

Tahmin edilen bedeli (3755) lira o· 
lan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 

malzeme askeri fabrikalar umum mü· 
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 23.7.1938 cumartesi günü saat 
11 de açık eksiltme ile ihale edilecek · 
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(281) lira (63) kuruş ve 2490 sayılı 

kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2151) 4218 

1 adet aleminyumden mamul 
hamııı azot deposu ahnacak 
Aı;keri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira o

lan bir adet aleminyumdan mamul ha
mızı azot deposu Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16.8.1938 salı günü saat 
10.30 da açık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (112) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2147) 4214 

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 şartlan öğrenebilirler. (2081) 

4200 

13 kalem 11mpara tozu, zımpara 
kağıdı ve cam kağıdı alinacak 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (8018) lira 
(36) kuruş olan on üç kalem zımpara 
tozu, zımpara kağıdı ve cam kağıdı 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 16. 
8.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip· 
terin muvakkat teminat olan (601) li
ra (38) kuruş ve 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları (2149) 4216 

5000 kilo bir kaynamıı bezir 
1500 kilo çiğ bezir 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
ğu Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira o
lan yu.karıda mikdarı ve cinsi yazılı 

malzeme Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo· 
nunca 25.7.1938 pazartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(300) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2148) 4215 

Satılık boş tenekeler İlk teminatı 1890 liradır. Şartnamesi 
126 kuruş mukaıbilinde verilir. İstek· 
lilerin ilk teminat makbuz veya mek
tuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı vesikalarile be
raber ihale günü vakti muayyende 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko-

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
Askeri Fabr!kalar Umum Müdürlü- ğü Sabn Alma Komisyonundan: 

misyonuna gelmeleri (2180) 4226 

Sığır, koyun ve keçi eti 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Ko.: 

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

2 • Sığır, koyun ve keçi etinin beher 

ğü Satın Alma Komisyonundan: 

2 Ton 16 No. maden yağı 
10 Ton 17 N o. maden yağı 
15 Ton 18 No. maden yağı 
12 Ton 19 No. maden yağı 
3 Ton 32 No. maden yağı 
3 Ton 40 No. maden yağı 
3 Ton 45 No. Maden yağr 
5 Ton 46 No. maden yağı 
6 Ton 38 No. Maden yağı 

Tahmin edilen bedeli (15340) lira 
olan yukarıda miktar ve numaraları 

yazılı 9 kalem maden yağı askeri fab-

197 adet boş yağ tenekesi 
96 adet boş peynir tenekesi 

350 adet boş zeytinyağı tenekesi 
643 yeklin 

Tahmin edilen bedeli (23) lira (80) 
kuruş olan yukarıda cins ve miktarı 

yazılı 643 adet boş teneke askeri fab -
rikalar umum müdürlüğü Ankara sa
tın alma komisyonunca 7 temmuz 1938 
perşembe günü saat 10,30 da açık art• 
tırma ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olaraık komisyondan verilir. 
Talipler.in muvakkat teminat olan (1) 

lira (79) lruruı§ ve 2490 numaralı ka
nıunun 2. ve 3. maddelerindeki vcsa.ik:le 
mezkfir gün ve saatıte komisyona mü • 
racaatları. (2152) 4218 

Aakeri Fabrikalar Umum M~ii· 
ğü Sabn Alma Komis7onundan: 

600 kilo flatin vernik 
300 kilo sikatif vernik 
45 tiıe siyah ispirto verniği ( yaı"l»o 

faJ' kiloluk) 
200 kilo japon lak 

Tahmin edilen bedeli (2250) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü mel'kez satın alına komisyo
nun<:a 23.7.938 tarihinde cuıııarte5i 

günü saat 10.30 da açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parası;ı: o· 
larak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (168) lira 
(75) kuruş ve 2490 numaralı kan:..ınun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaıkle mez. 
kur gün ve saatte komisyon-ı müraca-
atları. (214'6) 4213 

1278 takım (amaıu 
(don, gömlek) ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 
ğü Sahn Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (1980) lira 
(90) kuruş olan 1278 takım çamaşır 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alına komisyonunca 16.7. 
938 cumartesi günü saat 10 da açrk 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna· 
me parasız olarak komisyondan veri
lir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(148) lira (57) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerfode.kıi vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2114) 4204 

15 ton döküm kumu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o· 

lan ? 5 ton döküm kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 19.7.938 sah günü 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (2Z5) lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2115) 

4205 

1 O ton gümü~ kumu 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (800) lira o

lan 1 O ton gümüş kumu askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1'6.8.938 salı günü 
saat 10 da açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Talipledn muvakkat te
minat olan (60) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyo· 
na müracaatları. (2116) 4206 

25 ton lüleci kili ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (525) lira o

lan 25 ton lüleci kili askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 16.7.938 cumartesi gü· 
nü saat 10.30 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. 
Şartname parasız olaraık komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (39) lira (38) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle me.zkilr gün ,,e sa
atte komisyona müracaatları. ( .H45) 

4212 

2 ton neft yağı 
( terebantin) alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (3650) lira o

lan 5 ton neftyağı askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 23.7.938 cumartesi gü
nü saat 10 da açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. 
Şartname parasrz olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (273) lira (/5) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (2144) 

4211 

M. M. bakanhğı · 

ecza ambalaj sandığı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3200 lira olan 400 adet demir çenberli 
veteriner ecza anbalaj sandığı açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pazar
tesi günü saat 11 de M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 240 liradır. Şartna-

me ve nümunesi komisyonda göriı 
4 - Eksiltmeye girecekler kail 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ' 
cü maddelerinde yazılı belgelerle l 
lilcte eksiltme gün ve saatında k()C1' 

yonda bulunmaları. (2124) 4~ 

Seyyar ecza sandığı alına<' 

1 

.. 

olu 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko:: da 
l - Hepsine tah~in edilen fı den 

1350 lira olan otuz çıft seyyar ver 
ner ecza sandığı açık eksiltme suf. ~~ 
le satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 938 pa; 
tesi günü saat 10.30 da M. M. V. si 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 8? lira 25 kuru~ 
Şartname ve nümune kol!'ıisyonda 
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kail 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 1 
3 cü maddelerinde yazılı belge! 
birlikte eksiltme gün ve saatmda 
misyonda bulunmaları. (2125) 4 

12 kalem ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 
1 - Hepsine tahmin eüilen fi 

2600 lira olan on iki kal':!ım vetefl 
ecza açık eksiltme suretiyle satı'. 

lınacaktır. 
2 - Eksiltme 18 temmuz pazar 

günü saat 10 da Ankara'da M. :M 
satın alma Ko. da yapılar.aktır. 

3 -11k teminat 195 liradır. Şar 
mesi M. M. V. satın alma Ko. da 
rillür. 

4 - Eksiltmeye girecekier kaf. z 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 1 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
likte eksiltme gün ve saatında :M 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. n 

(2126) 4 a 

Kablo ahnacak, 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
1 • Talunin edilen fiatı 4500 lir 

lan 3500 metre 16 MM. maktaında 
voltluk yer altı kablosu açık eksil 
suretile satın alınacaktır. 

2. Eksiltme 16 ağustos 1938 salı 
nü saat 11 de Ankarada M.M.V. s 
alma Ko. da yaıpılacaktır. 

3 - İlk teminat 337,5 lira olup, 
namesi bedelsiz olarak komisyc 
görülür. 

4 • El«ıiltmeye girecekler kafı 
teminat ve 2490 sayılı kanunun i1' 
ve üçüncü maddelerinde yazılı be 
terle birlikte eksiltme gün ve sa3 
de M.M.V. satın alma Ko. da buluıf 
lan (2179) 4225 

Baş bakanl.i~ 
2 fen memuru ahnacak 

Devlet Meteoroloji İşleri l]ıı' 
Müdürlüğünden: 

Su rasat işlerinde münhal 150 
aylrk ücretli rasat şefliğinde çalı~ 
üzere iki fen memuru alınacaktı!· 

İsteklilerden en az nafıa fen ı:ne 
binden mezun olup memurin katı 
nun icap ettirdiği umumi vasıflar 
iz bulunanların en son bulundu 
vazifelere ait vesika suretlerini 
dalarrna iliştirerek temmuz 938 ' 
sine kadar umum müdürlüğe mura 
etmeleri ilan olunur. (2185) 4 

Harita Umum Md. ··,_: 

Eksiltme saati tebd 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - 4 temmuz 938 pazartesi gü11 
at 1 S de yapılacağı evelce ilan 
14 adet İnvar cetveli, 30 adet 
nin sürgülü hesap cetveli, 27 
Deklinatuvarın eksiltmesi, devairİ 
miyenin 14 de mesaisi biteceği d 
siyle 5 temmuz 938 salı günü sa 
da yapılacaktır. 

2 - Taliplerin yukarıda yazıl 
ve saatte muvakkat teminatlaril 
likte Cebecide Harta Gn. Drk. 
srnda Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(2195) 4 

10,000 kilo el almaca 
Harta Genel Direktörlüğünde 

1 - Har.ta Gn. Drk. kıtası 
temmuz 939 sonuna kadar 
için 10000 kilo et eksiltme s 
ahnacakitır. 

2 - Eksiltme 13 temmuz 93 
şamba günü saat 10 da Cebecide 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. ko 
nunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmede koyun, ke~ -
etlerinden hangisi daha ucuz ol 
et alınacaktır. 

4 - Eksiltmiye konulan eti 
hammen bedeli 3000 lira, mu 
teminatı 225 liradır. 

5 - Eksiltmiye girecekleri 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü madd 
de yazılı vesaikle yukarıda gös 
gün ve saatte, şeraitini öğrenm 
yenlerin de her gün komisyona 
leri. (2190) 
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j Devlet demiryolları 
Eksiltme saatlerinin tebdili 

D. D. Yollan Satın Alma Ko.: 

İdaremiz mesai saatlerinin değişmesine binaen evvelce ilan edilmiş 
olup aşağıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde ve fakat hizalarm-

1 da yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının b.ıı. saatler
t den bir saat evveline kadar verilmesi lazım geldiği alakadarlara ilan olu
r nur. 

o. 
fi 
er: 
t 

Eksiltme Tarihi Günü Saati 

1 - Telgraf bandı 4-7-938 Pazartesi ıı.-
2 - İlaçlar 5-7-938 Sah 11,-
3 - Neft yağı 5-7-938 Salı 11,15 
4 - Meşe kereste 5-7-938 Salı 11,30 
5 - Amyant Klingrit, 6-7-938 Çarşamba ıı.-

Cam, Linoleom v. s. 7-7-938 Perşembe 11,-
6 - Üstüpü 8-7-938 Cuma ıı.-
7 - Plan freze tezgahı 13-7-938 Çarşamba 11,-
8 - Hamızat, Sabun, 15-7-938 Cuma ıı.-

Grafit, Üstübeç ves. 19-7-938 Salı ıı.-
9 - Ampuller 25-7-938 Pazartesi 11,-

10 - Krikolar 26-7-938 Sah 11,-
11 - Otomobil lastiği 1-8-938 Pazartesi 11,-
12 - Kasa 1-8-938 Pazartesi 11,15 
13 - Tav ocakları 4-8-938 Perşembe 11,-
14 - Bilet makinaları 10-8-938 Çarşamba 11,-
15 - Dingil değiştirme vereni 11-8-938 Perşembe 11,-
16 - Muhtelif yay 12-8-938 Cuma 11,-
17 - Lokomotif yedekleri (2162) 4220 
18 - Lavaj tesisatı 

Muhtelif malzeme ah nacak 
İ ~· D.emiryolları Satm Alma Komisyonundan : 
sım: mıkdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatları aşağıda ya-

zılı 6 lıste muhteviyatı muhtelif malzeme 13-7-1938 çarşamba günü saat 
2 15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına
lc caktır. 

1'i Bu işe girmek isteyen,lerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
r~ nunun .. tayin ettiği vesikaları. Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 

aynı gun saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

kaf 
n ilı 
ı bC 
saf 
luf-' 

ini 
938' 
mür# 

4 

nderı: 

i gürı 
lan J 
et 0' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-
§ada Tesellilm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2022) 

4074 

İsmi 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Lira Lira 

1 Adi hamızı kibrit, Sut kostik ve soda 1007 ,50 
2 Beyaz ve arap sabunu 

75,57 

3 
5793,00 434,48 

Vernikler 3610,00 270,75 
4 Grafitler 1646,00 123,45 
5 Ustübeçler 15000,00 1125,00 6 Toz boyalar 6255,00 469,13 

K1rıkkale - Ankara, Gazi - KayaJ hallmda değişiklikler 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğünden: 

l" 30. 6. 38 tarihinden itibaren Kırıkkale - Ankara • Kırıkkale arasında iş
ıye~ ~.ıı. 712, ?1.4 No.lu ve pazardan mada günlere mahsus Gazi • Kayat 
banlıyo trenlerının itinererlcrinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır 

1 
- 715/718 No.lu katarlar Ankara - Gazi - Ankara arasında sefc~den 

kaldırılmıştır. 

d 
2 

.--:- 716/717 /720 No.lu katarların Ankara - Kayaş • Gazi - Ankara arasın
a ıtınererleri değiştirilmiştir. 
3 - 718 No.Iu katar itinereri tebdil edilerek Mamaktan Kayaşa kadar 

devanı ve 719 No.lu katar da Kayaştan hareket edecektir. 
4 -738/739 No.lu katarlar da Mamaktan Kayaşa kadar temdit edilmiştir. 
5 - Yaz mesa· tl · · 1 aaa erının devamı müddetince Ankara - Kayaş - Ankara 

arasında 750/751 ve A k M se .. n ara • amak arasında da 752/753 No.lu trenler 

1 
yrus

1
efere konulmuştur. (752 ve 753 No.lu trenler cumartesi günleri iş· 

emez er.) 

Tren No. 
717 
751 
719 
753 
739 
716 
750 
718 
720 
752 
738 
712 
714 
711 

Trenlerin istasyonlara varış ve kalkış aaatleri 
İstasyondan kalkış saati istasyona varış saati 
~ayaş 6.26 Gazi 7.15 
ayaş 7.08 Ankara 7.45 

~ayaş 7.51 Ankara 8.24 
Ka amak 14.36 Ankara 14.57 
A yaş 20.38 Ankara 21.12 

nkara 5 40 
Ankara · Kayaş 6.17 
Ankara 6.13 Kayaş 6.53 
G · 7.oo Kayaş 7.37 
azı 7 25 Ankara 7 35 Ankara 1 · · 

4.0s Ma k 14 28 Ankara 19.45 ma . 
Ankara 16.05 Kayaş 20.21 
Ankara 19.01 Kırıkkale 18.54 
Kırıkkale 6.15 Kırıkkale 21.29 

Ankara 8.54 
(2170) 4185 

Bilet tabı makinalan ahnacak 1 h~~Hk vesikası ve tekliflerini aynı 
D ~~~ saat 14,30 a kadar komisyon reis . 

· D. Yollan Satın Alma Ko.: lıgıne vermeleri lazımdır. 
Muhammen bedeli 13760 lira olan Şartnameler parasız olarak Ankara-

b~r adet gidi§ ve iki adet gidiş dönüş da malzem_: daircsınden, Haydarpa
bıletlerini basacak bilet tabı makine- ~ada tesellum ve sevk şefliğinden da-
leri 1 8 938 . .. gıtılacaktır. (2017) 4004 · · pazartesı gunü saat 15.30 

~a kap~lı zarf usulü ile Ankara'da Lokomotif yedekleri al ınacak 
ıdare bınasında satın alınacaktır. 

leri. 
42. Bu işe girmek istiycnlerin 1032 li-

ralık muvakkat teminat ile kanunun 

nacak tayin ettiği Vetıikaları ve nafıa müte

.. • ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

D. D. Yolları Satın Alma Komiıı. 
yonundan : 

ndeJ1• .. 
pt~ .saat 14.30 a kadar komisyon re-

ı er11 ı.slıgıne vermeleri lazımdır. 
iht Şartnameler parasız olarak Ankara
suı'i da malze~e dairesinden, Haydarpaşa· 

da tesellüm ve sevk şefliginden dağı-
z 938 trlacaktır. (2084) 4201 

ecide l 
1. korı1 

keçi. 
uz oltl 

netin 
mu\' 

Vagon ve 
yayları 

lokomotif 
alınacak 

!l· Demiryolları Satın Alma Ko· 
mısyonundan : 

Muhammen bedeli 23.000 lira o1a:ı 
vagon ve lokomotif yayları lO. 8. 1938 

klerin çarşamba. günU saat 15,30 da kapalı 
maddcl• zarf usulıle Ankarada idare binasında 
a göste aatın alınacaktır. 

renme" Bu işe girmek istiyenlerin 1725 Iira
yona gc: hk muvakkat teminat ile kanunun ta. 

4z;ı Yin etti w i vesikaları ve nafıa müteah-

Muhammen bedeli 52455 lira olan 
1. No. h liste ile 39000 lira olan 2. No. 
lı liste muhteviyatı 4. cü grup loko· 
motif yedekleri 11.8.938 perşembe gü
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapa· 
lı zarf usuliyle Ankara'da idare bina. 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 N:>. lı 
liste muhteviyatı için 3872,75 ve 2 No 
lı liste muhteviyatı için de 2925 lira 
hk muvakkat teminat ile kanunun tct
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliüine 
vermeleri lazımdır. b 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmakta· 

dır. (1972} 4071 

Lokomotif yedekleri ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi&· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 85.000 lira olan 1 

ULUS 

Avrupa ve Amerika' a talebe gönderiliyor -Maden Tetkik ve Arama Enıtitüıü Genel Direktörlüğünden ı 

1 - Avrupa ve Amerika'ya tahsile gönderilmek üzere müsabaka ile 
20 talebe seçilecektir. 

Bunlardan 12 si maden itleri veya maden endüıtrileri ile alakadar muh
telif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliği ve 8 i de Jeolojik ilimleri 
tahsil edeceklerdir. 

II - İsteklilerin aşağıdaki p.rtları haiz olması lazımdır: 
a) Tilrk olmak. 
b) Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 

tam olmak (sıhhi muayene Ankara'da yapılacaktır). 
c) Laakal Lise veya Kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bu

lunmak. 
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak. 

III - Her istekli, Mühendislik veya Jeologluk mesleklerinden hangi
sini seçtiğini vereceği istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka 
notlarının tasnifi, her iki mesleğin imtihanlarına girilmiş olsa dahi, seçi· 
len mesleğe göre yapılacaktır. 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Sablık - Ankara'nın her tarafmda 
imarca parsellenmiş inşaata elverişli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık - Y enişchir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartımanı Tl; 2181 4063 

Kelepir arsa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile
cek. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 3881 

lLA r .................. -............................ i 
1 Küçük ilôn şartları i 
f Dort satırlık kiıcuk ilanlardan: i 

l Bir defa için 30 Kuruş i 
İki defa içın 50 Kuru • 
üı; defa için 70 Kuruş 1 

• Dôrt defa ıçin 80 Kuruş f Devamlı kıiçuk ilanların her defası 
ı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa ı 
ı neşredilecek bir ilin için 140 kuruş i 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak iızcre, 
i her saur, kelime aralarındaki boşi.uk-
: Jar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. i 
! Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol- : 

i
: malıdır. i 

Dc:irt satırdan fazla her sattr için0~:~:.J ca 10 kuru:1 alırur . 
: .......................................... . 

Acele satılık arsa - SelAnik caddesi Kiralık - Atatürk bulvannda güzel 
Mühendislik veya Jeologluk kaydını taşımıyan istidalar kabul edilmi- 490 - 688 - 67 M. blok baıı uygun fiat- nezareti haiz 2 hol, 3 oda acele 3 aylık 

yecektir. la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 devren kiralıktır. Tl: 3867 ye müra • 

IV - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a) Cebir Her iki meslek için mecburi 
b) Hendese ,. ,, ,. ,, ,, 
c) Fizik ., ,, ,. ,, ,, 
d) Kimya ,. ,, ,, ,, ,, 
e) Ecnebi bir dil ., ,, ., ,, ,, 
f} Nazari hesap Yalnız Mühendistik için mecburi 
g) Müsellesat ,, ,, ,, ,. 
h) Mihanik " •• .. .. 
i) Jeoloji Yalnız Jeologluk için mecburi 
j) Zooloji ,, ,. ,, ,, 
k) Botanik ,, ,, ,, ,, 
V - Açılacak müsabakada üssü mizanı kazanmış olmakla beraber, gön

derilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibariyle, Mühendislik için, 
kazananların ilk 12 ıi ve J eologluk için de, ilk 8 i arasında bulunmaları 
~arttır. 

Üssü mizanın hesabında, ecnebi lisandan kazanılan numara çift sayıla
caktır. 

Mühendislik müsabakasını kazanan 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
doğrudan doğruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
12 inciye kadar olan 4 kişi de, maden işletmelerile madeni endüstrilerin 
idari v'e ticari vazifelerine hazırlanmak üzere (Ticaret ve Organizasyon 
Mühendisi) olarak yetiıtirilecektir. 

Vl - Tahsile gönderilecek olanlar ilerde tahsil müddetleri kadar Dev
let emrinde mecburi hizmete tabi olduklarından, bu hususta mükellefiyet
lerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mu
teber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapılacaktır. 
Tarih ve mühlet ıunlardrr: 
a) M. T. A. Enstitilsllne son müracaat tarihi: 24 ağustos 1938 
b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağuatoı 1938 
c) Müsabaka imtihanları: 29 ve 30 ağustos 1938 

VIII - Taliplerin, nlifuı hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakasını, mek
tep şehadetnamesini veya bunlarm tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğ
raf ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar Ankara'da M. T. A. Ens· 
titüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de 
tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan ap.artımanınclaki Ens• 
titü Merkezinde bulunmalan ilan olunur. (2007) 3927 

Va!uflar Umum ,\·!d. 

2 ev yaphrlla<ık 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konulan iş: Maniaa'da 
İnönü bulvarı üzerinde ve halkevi ci
varında.ki vakıf arsalara yaptırılacak 
ikişer daireli iki kira evinin inşaatı 
vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla 
verileıektir. 

Ke§if bedeli muhammeni: Her iki 
evin keşif bedeli (22357) lira (96) 
kuruştur. 

Muvakkat teminat: (1676) lira (85) 
kuruştur. 

Eksiltmenin yapılacağı yer; 20 tem· 
muz 938 çarşamba giinü saat (15) de 
Manisa vakıflar müdürlüğü binasın· 
da<lır. Teklif mektupları mezkur gU
nün saat (14) üne kadar verilmiı bu
lunmalI<iır. 

Bu işe ait projeler, silsilei fiyat cet· 
veli, fenni şartname, oksiltmc şartna
mesi vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdürlüğünde ve Maniea vakıflar 
müdürlüğünde görülebilir. 

Eksiltmeye girecekler 938 yılına 
ait ticaret odası vesikası ve yaptığı en 
büyük işin on bin liradan aşağı olma
dığına dair nafıa vekiletindcn alın
mış yapı müteahhidliği vesikalarını 
göstermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye gireceklerin ya bizzat 
yüksek mühendis veya mimar olmala
rı ve yahut bunlardan biriyle müşte
reken teklif yapmaları lftzımdır. 
Kapalı zarfların ihzarında, teklif 

mektubunun yazılmasında ve bu zarf
ların verilmesinde ve poeta ile gön· 
derilmesinde 2490 sayılı kanuna harfı· 
yen riayet edecektir. (2117) 4027 

No. lu liste muhteviyatı ile 140.000 lira 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı 3 ·ün
cü grup lokomotif yedeklerı 11.8.938 
perşembe günü saat 15.30 dan itibaren 
ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 No. lu 
liste muhteviyatı için 5500 ve 2. No. lu 
liste muhteviyatı için de 8250 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhit· 
lik vesikası v~ tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kuruşa Anliara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta 

dır. ~(1973) !4072 

Ankara 3e~ecl:yesi 

Şehir mezarlığı yaphrlll(ak 

muhtelif tesisat ve lnıaat 
'.Ank ara Belediyesi imar Mü.dür -

Jüğünden t 

1 - Ek•iltmeyc konulan i§: Ankara 
fehir mezarlığında yapılacak toprak 
tesviyesi, içyollar, gilpreli çamur harç· 
lı duvar, temiz su, kanalizasyon, bir 
kısım çevre duvarı olup kc9if bedeli 
ceman 45293 lira 20 kurugtur. 

2 - Bu işe aid evrak 9unlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename ıureti 
C - Hususi şartname 
D - Fenni şartname 
E - Keşif cetveli 
F-Planlar 
İsteyenler bu evrakı 230 kuruş mu· 

kabilinde Ankara belediyesi imar mü
dürlüğü muhaı;ebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme 8 temmuz 938 cuma 
günü saat 18 de Ankara vilayet kona· 
ğında yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 3396 lira 99 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, bundan baıJka nafıa 
şeraiti umumiyesindeki şartları haiz 
ve ehliyeti olduğuna dair nafıa mü
dürlüğünden vesika getirmeleri ve 938 
senesi için ticaret odasında kayıdlı ol· 
malan lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukardaki il· 
çuncü maddede yazılı saatten bir saat 
cveline kadar Ankara belediyesi imar 
müdUrlüğüne getirilerek eksiltme ko· 
misyon reisliği namına makbuz muka· 
bilinde verilecektir. Posta ile gönde· 
rilecek mektubların nihayet üçüncu 
maddede sözü geçen saate kadar gel· 
miş olması ve dış zarfın mühürlü 
mum ile iyice yapıştırılmış olması 

lazımdır. Postada olacak teahhür ka· 
bul edilmez. (1951) 3911 

Tamirat yaptırılacak 
Çankaya Malmüdürlüğünden: 

Ke~if bedeli 496 lira olan Çankaya 
malmüdürlüğü binasında yapılacak 

tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 16 temmuz 938 cumartesi gü
nü saat ondadır. Keşif ve prtnamcyi 
istekliler her gün öğleden evci göre
bilirler. Taliplerin malmüdürlüğüne 
müracaatları. .(2183) 4229 

4102 Satılık araa - Cebeci hastahanesi ci- caat. 
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 

Kiralık kntlar - Adliye Sarayı kar

şısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek
trik, hava gazı. Kooperatif inişi No. 63 

Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

Acele &ahlık araa - Maltepcde 330 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - 150 hektar
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık - Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lirası 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
odalı 6 dönüm bakılmış bağ. Belediye 
karşısında diş tabibi Fahrettin'e mü-
racaat. 3998 

Satılık ev - Y cnişehir'in en kıymet
li yerinde ÜÇet' odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4064 

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

4065 

Sablık güzel eıya - Müfara.kat ha
sebiyle satılık ev eşyası Radyofon. Sıh
hat Vekaleti karşısı Arman sokak No. 
1 Münür. 4087 

Satılık ev eıyaaı - Yatak ve yemek 
odası takımları, radyo av tüfeği son
daj takrmlan ve sair C§ya. Maltepe 
Uludağ sokak No. 3 4089 

Satılık Fmn - Sene<le 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Tl: 
2181 4122 

l\:cele sabim - 31 mo<lel Şevrole 

kapalr, güzel ve lcullartI§lt. Otomobili 
görmek iatiyenlcrin Ulua Basrme-ri cl· 

Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 

Kiralık daire ve satılık mobilyn -

3 oda, 1 hol, banyo, mutbak komple 
yatak, yemek odası 2 fotöyle beraber. 
Işrk1ar Cad. Trakya Ap. No. 6 4133 

Kiralık oda - Satılık modem salon 
taktmı, tuvalet, yemek masaları, kar
yola, halı, çocuk arabsı. Işıklar Cad. 
Yardım Ap. No. 10 4151 

Kur 1nr: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 

temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 

ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

Arar Lisan Olrulu - Mekteblerin ta
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlar 
açmıştır. Y •• 1ihamam apart. Tel :3714 

3960 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 

sil devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Yeniham:ı.m a-
part. 3961 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık fevka -
Jade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkalare tenzilatla ikinci 3 aylık dev -

reye girmek hakkım haiz olacaklardır. 
3962 

Arar Lisan Okulu - 3. Temmuz. 938 
varı Pansiyon caddesinde Şark otomo- tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 

bil malzeme deposu sahibi Mehmet den sonra müracaat edenleri% 70 ten-
Dcmir'e müracaattan. 4123 

Sablık ucuz radyo - Acele gidiş 
dolayısiyle 935 modeli 1 lambalı Filips 
radyo. Atatürk bulvarında Ati Nazmi 
Ap. t5 No. ya müracaat. 4126 

Kiralık: 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
şun sokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - Çankaya cad. Çek - Slovak 
sefareti karşısında Y C§il apartımanın 5 

oda, 1,hol, 2 helfilı otomatlı, sıcak su· 

lu orta katı. İçindekilere müracaat. 
4103 

Kiralık dükkan - Anafartalar cad. 
Belediye karşısında bir dükkan içinde
ki demirbaşla devren kiralıktır. Tl: 
İ973 No. ya müracaat, 4190 

Kiralık - Yüksek Ziraat EnstitüııU 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kiralık - Yenişehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, ı hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Kiralık katlar - İtfaiye meydanı 
Kurtuluş apartmanında 5 şer odalı. 

Banyo elektrik havagazı. 50 ve 65 lira 
kapıcıya müracaat. 4014 

zilata tabi tutamıyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Lisan Okulu - Yenihal arka

sı Yenihamam apartımanı kat 2 de da
irei mahsusasmdadır. Kayıt muamele

sine her gün devam edilmektedir. Tele-

fon: 3714 3964 

Daktilo kul'Su - Sabah saat sekiz

den gece 22 ye kadar dt;vam eden muh

telif kurlar herkesin devamına imkan 

vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2 Tel: 3714 4027 

Aranıyor : 

Aranıyor - 8-10 bin lira kıymetli 

Yeni şehir veya Çocuksa rayı ile Taş

han civarında bir ev alınacaktır. Başka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3?14 4026 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a· 

ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 

Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

iş arayanlar: 

Çabuk hesnp öğrenmek için - Ye
ni bir metodla çabuk ve kuvvetli hesap 

öğretilir. Ulus'ta hesap rumuzuna 

Kiralık - 3 büyük oda, ı banyo ve mektupla müracaat. 4173 

mutbak. Ulus Halk sineması sırasında 
Sakarya Eczanesi üstünde müracaat: 
Sakarya eczanesi. 4106 

Kiralık mobilyalı oda - Yenişehir 
Cumhuriyet mahallesi İnkılap S. No. 
13 Dr. Apdullah Rasim Ap. kat 1 No. 
S akşam 8 ze kadar müracaat. 4040 

Kiralık Mobilyalr O da - Yenişehir 
Atatürk cadesi Orduevi karşısı Sevim 
Apartman 3 No:lu daireye müracaat. 

4224 

Kiralık kat - Necati bey okulu ci
van Necati bey mahallesi Kıvanç so
kak No. 13. Üç geniş oda hol banyo 
havagazı fevkalade manzara. 4222 

Kiralık kat - Kavaklıderede Fran
sız sefareti karşısında 4 oda elektrik, 
su, bavagazı telefon 3843 4223 

Yabancı bir bayan - Fransızca, al

manca bilir. Çocuklu aile yanında 111ü· 
rebbiyelik aramaktadır. Ulus'ta L. B. 

rumuzuna mektupla müracaat. 4169 

Zayi - İstanbul ithaHl.t gümri.iğün· 
den almış olduğumuz 44908 numaralı 
beyannameye aid 485276 sayılı 
11. 5. 937 tarihli gümriık makbu unu 
kaybettik. Yenisini çıkaracağımızdan 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

A E G Türk Anonim Elektrik 
Şirlteti Umumiyesi 

4239 
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Müsabaka ile memur 
alınacak 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Bankamızrn İstanbul şubesi için müsabaka ile 75 lira 
maaşlı 10 memur alınacaktır: 

1 - Müsabakaya girebilmek için a§ağıdaki şeraiti haiz 
olmak lazımdır. 

a) Türk olmak, bulaşıcı bir hastalığı veya vazifesini 
muntazaman ifaya mini olacak derecede bünyevi zaf a ve
ya arızaya mübtela olmamak. 

b) lffet ve haysiyet erbabından olduğu ve 8.mme hide
matmda istihdam hakkından mahrum edilmemiş bulundu
ğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
d) Laakal lise mezunu bulunmak, 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi dere-

ceda vakıf bulunmak. 

2 - Müsabaka imtihanı programı: 
a} Riyaziyat, 
b) lktısadi coğrafya, 
c) Türk tarihi, 
d) Sosyoloji, 
e) Fransızca veya lngilizce ve yahut Almanca lisanla· 

rından Türkçeye ve Türkçeden bu lisanlara tercüme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağustos perıembe günü saat 
9 da Ankarada İdareyi Merkeziyede, fstanbul ve lzmirde 
ıubelerde yapılacaktır. 

4 - Müsabakayı kazanıpta memuriyete tayin olunanlar, 
Bankaca gelecek Eylül ayı içi·nde Avrupada Yüksek tahsil 
için mevcut memurlar arasında açılacak müsabaka imtiha
nına girmek hakkına haiz olacaklardır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul ve İzmirde Bankaya müra
caatla, memuriyet talebi için Bankaca hazırlanmış olan 
beyannameyi imla ve istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 
20 Temmuza kadar şube müdürlüklerine tevdi etmeleri 
lazımdır. 4197 

Cereyan kesilecek 
'Ankara Elektrik T. A. Şirketinden 

Ulucanlar caddesi ve civarrnda 3. 7. 38 pazar günü sa
bah saat 6 dan 12 ye kadar tamirat clolayısiyle elektrik ce
reyanının kesileceği saym müşterilerimize ilin olunur. 

4187 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -E Egzama ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için E 
- = - ------- E 1 ---------

---
-- -E kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczahanelerden isteyiniz. : 
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Sığır eti ahncicak 
Marmara U"übahri K. Satm Alma Komiayonu Baıkanhğından : 

Cinsi Kilosu Tahmini Fiatı Tutarı llk teminatı 
Kuruş S. Lira Lira Kuruş 

Sığır eti 70.000 27 50 19250 1443 75 

1 - Komutanlık kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından yukarıda mikda
rı yazılı sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2 - temmuz • 938 cumartesi günü saat 12 de İzmitte tersa
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartnamesi 

Ankarada deniz müsteşarlığı levazım müdürlüğünden 1stanbulda Kasım
paşada deniz levazım satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan be
delsiz olarak alınabilir. 

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

.:!JI 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -- -- --- Türk Hava Kurumu - ----- -- -- ------- BÜYÜK PİYANGOSU -------- -- ---- 3 üncü ke,ide 11 Temmuz 1938 dedir. ---- -- -- ----- ikramiye 50.000 liradır Büyük ------- -= Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 
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Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

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

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

Vatandaş ! . Sağlığını bu af etten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hutasalarile hususi bir şekil

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

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B l O G E N l N dir 

B i O G İN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayr açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitleri~i öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temın eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec-

3868 

Cebeci hastanesi 
•• z G 

ffasfahklara 11>üfehassısı 

Dr. MUZAFFER Sander 
A vnıpadaki tetkiklerin· 

: den avdet etmiştir. Muaye-

1 
nehanesi Adliye Sarayında 
Gençağa apartımanından bi- ı 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a-

l 
partımanma nakletmiştir. 
Hastalarını 14 haziran dar 

.. ~=.'.:.€~~~;,~.'.~ .. =~~~~~: .. l 
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§ inıaar müfeahhirlerine ~ 

Şirketi Hayriyeden : 
Yaz mevsiminde Cumartesi günleri umumi tatil a.aatin

den sonra Hoparlör tertibatı, elektrik tenviratı ile hazırla-

nan 71 ve 7 4 numaralı vapurlarla lüks aile taıez
zühleri önümüzdeki 2 temmuz Cumartesinden baılryor. 

Köprüden 71 numaralı vapur 14,45 ve 74 numaralı Ya
pur da 14t30 da kalK.a.caktır. ................................ 

71 numaralı vapurda 11 saonatkirdan mürekıkep mü· 
kemmel salon ve caz orıkestrası mevcuttur. 

Dans için vapurda yer ayrılmıştır. 
Büfe Beyoğlu aile muhitinde çok rağbet kazanmış ille!· 

bur G L O R Y A pastahanesi tarafından deruhte edil
miştir. 

74 Numaralı vapurda meşhur kemani Bay S A D 1 -..e 
meşhur udi Bay C E V D E T Kozan ile şöhretli okuyucu 
Bay ve Bayanlarlmızdan mürekkep 8 kişilik alaturka saz 
heyeti vardır. 

Büfe, meşhur Lokantacı Pandeli tarafından deruhte 
eciilm iştir. 

.................. lltl11111ttttt 

Bilet Ücretleri herkes için 100 kuruıtur. Mevki farkı }'{lk
tur. Paso ve kartlar muteber değildir. Yalnız 71 numaralı 
vapura mahsus olarak ayrıca konsümasyon mukaıbili 25 
kuruş bilet ücreti ile birlikte alınır. 

Vapurlar boğazın muhtelif ve mahdut iskelelerine uğrı
yacak, Altun Kum' da tevakkuftan ve Boğazın Karadeniz 
açıklarında cevelaın yaptıktan sonra avdet edecektir. Faz· 
la tafsilat cep tarifelerinde mevcuttur. 4244 

Lokanta ve Gazinoculortn 
na:?ar1 dikkatine ! 

Fabrikamurn BAŞKURT 111.Wı 

yerli mamulifımrzı görmecltn : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK lalnm· 

lanmıı almayınız. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

A.vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
ele fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer Rank Yerli Mallar Pazarıd 

Pencere ve kapı yaptırılacak 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 

Merkezinden: 
1 - Kerestesi ve hırdavat eşyası Cemiyetimizce temin 

edilmek ıartiyle resmi ve numuınesi veçhile ( 6400) adet 
pencere ve (3200) adet kapı yaptırılacaktır . 

2 - Bu işleri yapabilecek olanların bu mikdar doğra
mayı kısmen veya tamamen ne müddet zarfında ve ne fi
yatla yapabileceklerini bir teklif halinde 5 temmuz 1938 
sair günü saat onhe§e kadar Kızılay C. Umumi merkezine 
bildirmeleri. 

3 - lstiyenler pencere ve kapı resim ve 
umumi merkezimizde görebilirler. 

-~---------------------------= Yenişehirde yapılmakta olan E •••••111111 
: sinema binasının kısa bir zaman· : ~--••••••••••••••••
: da ikmalini teahhüde talip olan- : 
E ların plan ve şeraitini öğrenmek : 

3929 : üzere Kızılay karşısında Ragıp : 
Türk Maarif Cemiyetinden : 

-------------- : Soysal yazıhanesine müracaat- : 
: larr. 4192 : 

Ankaradaki Lisemizde l/T emmuz/ 1938 den itibaren 
İngilizce dersi tatil kursları açılacaktır. BAY 

Pasta ve mahallebi salonu açılmış· 
tır. Hükümet caddesinde İMREN lo
kantası altında • 
Hacı Receb'in baş ustalarından De

mir ustanın ince sanatiyle halis koyun 
sütü ile sırf şekerden imal edilmiş ga
yet leziz mahallebi, sütlaç, tavuk göğ
sü, keşkül ile kaymaklı ve envaı mey
valr dondurma ve çiftlik tuzsuz tere • 
yağlariyle envaı pasta Torta bisküvi
leri imal edildiğini sayın müşterilere 
saygı ile bildiririz. 

Sabah kahvaltısı ve envaı börekler. 
4246 

Daktilo aranıyor 
Türkçeyi iyi bilen bir daktilo· 

ya ihtiyaç vardır. Ücreti, tahsili 
ve iktidarı derecesine göre veri
lecektir. Talihlerin yazı ile An
kara Posta k-.ıtusu 450 ye müra-
caatlan. 4238 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııı1111111L. - = 
~ Dr. Bôsit Ürek ~ 
= -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: iç Hastalıkları mütehassısı : 

: Her gün hastalarını Yenişehir : 
E Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
E manında saat 15 ten sonra kabul 5 
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U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6077 

lmuyaz Sahibj 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı Iıleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : A.NKARA 

YENİ 
BUGÜN BU GECE 

1 - Kurslar kız ve erkek, zayıf ve kuvvetli olmak üzere 
dört gurup olarak idare edilecek. 

2 - Ücret talebe mikdarına göre ayda S ila 7,5 lira ara· 
smdadır. 

3 - Fazla malumat edinmek isteyenlerin Okul Direk-
törlüğüne müracaat etmeleri. (2040) 3989 

l 
..... _ ...................... Bayan ve Baylar için '"""""""""' 11"'~11 • ... 

Mevsimlik kumaşlarımız ge dı 

1 
İpekli, yünlü, pamuklu ve erkek kumaşlarının muhtelif çeşitleri 

ucuz fiyatla satılmaktadır. Belediye sırasında 

i ............ ~~!.~~~~~ .. ~~~:.~~~~~~.~~~~~~~: .. ~~.~ .. 7.~.~.:.. 4194 

SİNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

İki muazzam film birden 
.llllllL - Heyecanlı ve esrarlı casusluk 

sahneleriyle dolu büyük film 
1 - SAHTE ŞOFOR 

2 - CASUS AŞKI (Gitta Alpar) 
Seans saatleri için gişeye müracaat 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

ROMA ATEŞLER İÇİNDE 

-- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -~ ..... ;: 

9 No. lu CASUS 
Baş rolde: Jean Rogers 

26 kısım birden 

Seanslar: 2 - 5,30 • gece 21 de 
Saat 2 de tenzilat: fiatlar 40, 30, 20 

Halk matinesi: 12,15 de: 

--
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango· 

ya iştirak etmek suretile siz de taliinizi deneyiniz ... =: : eder. Tel: 1694 5 Gece saat 21 de • Duhuliye 25 kuruş SEVİMLİ PRENSES -ııııııııııııııırıııııııır-


