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Fransız- İngiliz dostluğunun çok kuvetli tezahürü 
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iiiil'iite·re ... h't~·kümdarları Fransa' da büyük tezahürlerle karşllandı 
Paris büyük 

bayram yapıyor 
halk Yüz binlerce 

hükümdarları 
sokaklarda 

alkışlıyorlardı 

Buğday 
işleri 

Kemal ÜNAL 
1938 hasat yılı, bahtlı türk 

köyh.iaü de içinde olduğu halde dün
ya çiftçilerini aevindirmektedir. He
le buğday, bu yıl bol denecek bir ke
miyettedir. Anbarını iyice dolduran 
bir çiftçi, yalnız gelecek harmana 
kadarki hayatını kurtarmıt olmaz, 
mahsulün zaruri ihtiyaçları atan 
miktarı, eski borçları temizler, YIA
pıları onarmıya, tarlatarı ırenitlet
miye, ev oıya.amı ye.nilemiye yarar, 
ziraat aletler:ini, hayvanlarmı arttı· 
rır: Köyün wnumi itlerine yardım 
hissesi bile onunla genitler. iyi ve 
bol mahsulün köy hayatında yarat
tığı genitlik, ruhlara da nete ve ku. 
vet verir. 

Ancak bol mahsul, bilha5$& bugÜ-
nün ekonomisinde, iktısatçıları v_e 
devlet idaresini çok düfiindüren bır 
mevzu olmuıtur. Parla matbuatmm 
gilnlerdenberi uğraıtıiı. buğ~ay .m.e· 
&elesi bunun tipik bır mısalıdır. 
Fransız köylü&Ü, tarlasmda bol 
mahsulün nete.si içinde çalıtırken 
devlet me11kezinde komisyonlar 20 
milyon kental buğdayı ne yap~cak. 
)arını dütünüyorlar. Bu yılın bugday 
mahsulü 90 milyon tahmin ediliyor. 
Fransa'nuı ihtiyacı 70 milyonu geçe
miyor. Artanı ne olacak?• Jter &iya
si partinin bulduğu çare. b&1kadır. 
Gerek partili ve gerek bıtaraf eko. 
nomicilerin fikirleri ayrı ayrıdır. 
Buğday meıselesi, gazete.~erde ba
:zan öyle çetin bir dille munakaıa e· 
dilmektcdir ki bu yirmi milyonun 
da bir aiyaai ayrılık unsuru olduğu • 
na hükmolunabilir. 

! n1:iltere k:ralr 1 
S. M. Altrncı 

forj ve lngil-
• tere kITaliçesi 

Elizabet 

Paris, 19- Fransa'yı ziyaret edecek olan İngiliz hükümdarları, 
bu sabah saat 9 da Bukingham sarayından Viktorya garına hare
ket etmiılerdir. Çok zengin bir surette bayraklarla süslenmi§ o
lan yol üzerinde binlerce halk, hükümdarları şiddetle alkışlamak
ta idi. Amiral elbisesi giymiş olan kıralın sıhati yerinde idi. Uğ. 
radığı matem dolayıaiyle tamamiyle siyahlar giymiş olan kırali
çenin robu üzerinde üç beyaz 

Ç k 1 k 'd~ çiçek göze çarpıyordu. Kıraliçe ~ e os ova ya 1Cıl 1 kendisini alkışlıyan halkı gülüm
siyerek selamlamakta idi. 

• ---;-, • Kıral ve kıraliçenin beraberlerinde. 
Akalhyetlermı ıdare başlarında Lort Halifaks bulunan bir 

muhtariyeti kabul edildi 
Prag, 19 a.a. - Çekoslovak ajansı

nın bir tebliğine göre reisicumhur Be
neş'in riyaseti altında bugün öğleden 
sonra toplanan nazırlar komitesi a
kalliyetlerin idare muhtariyeti pren· 
sipini kabul etmiş ve mezkur muhtari
yetlcrin teşkilatlan hususunda müza
kerede bulunmuştur. 

[ Çekoslovak mcııclesine dair gelen 
diğer haberlerimiz dördüncü sayfada
dır] 

heyet vardı. Hükilmdarlar trene bin
mezden önce, kırmızı hahlarla döşen
miş olan gar rıhtımında fransız Bü
yük elçisi ve diğer bazı zevat ile 
görüşmüşler ve tam saat 9.9 da, hal
kın alkışları arasında Viktorya garın
dan ayrılmışlardır. 
Hükümdarları Fransa'ya götürecek 

olan, amiralhk dairesinin Anşantres 
yatı hükümdarları almak üzere Duvr'· 
da beklemekte idi. Yat saat 10.55 de, 
kıra) ve kıraliçeyi hamil olduğu hal
de Bulonya'ya hareket etmiştir. Duvr 
rıhtımları hınçahınç halkla dolmuş
tu. Fransız ve İngiliz bayraklariyle 

Kiihiir Bakanımız Trahzon'da süslenmiş olan gemiler, düdük çala
rak yatı selamlıyorlardı. 

Trabzon, 19 a.a. - Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan beraberlerinde üçüncü 
umum milfettiş Tahsin Uzer olduğu 

halde bugün şehrimize gelmiştir. 

Frmısız topraldarrn'ila 
Anşantres yatı saat tam 12.30 da 

(Sonu 7. inci sayfada) 

YaOmur ve sellerden sonra 

Kamplarda normal hayal baıladı 

Orgeneral Asım Gündüz 
dün kampları teftiş etti 

- ' 

( 

Mütevella kıra/içe Mari 

Romanya' da milli 
matem tutuluyor 

Romanya valde kıraliçesi Mari'nin 
vefat ettiğini dün yazmıştık. Roman
ya'da milli matem ilan edilmiştir. Kı
rali!jenin cenazesi pazar günü kaldırı
lacaktır. Bu hususta tafsilat üçüncü 
sayfamızdadır. 

Valônsiya'da 
Solfasol suyu kenarındaki askeri 

kamplar, sel yüzünden uğradıkları 
güçlüklere rağmen dün tekrar normal 
şekilde çalışmalarına başlamış bulun
maktadırlar. Gece şehre gelen talebe
ler erkenden vazifeleri başına dön
müş ve maddi kayıplar kısa zaman 
zarfında kamp komutanlığı ve fakül
te idaresi tarafından temin olunmuş· 

Gene bir ingiliz 
gemisi bombalandı 
Sekiz kiıi öldü 

İstihsal edilirken milyonları ae
vindiren bir ıey, normal istihlak yo
lunu bulamayınca, fedakarlık isti. tur. 

yen milli bir yük oluyor. Fazla bug- Genel Kurmay !kinci Başkanı Or· Londra, 19 a.a. - Royter Ajansının 
day yükünü müatahsil mi yüklene· general Asım Gündüz dün saat 8.30 Valansiya'dan öğrendiğine göre mez-
cek? FranH'da buna imkin yok- da kampları gezerek talebenin vaziye- kur limanda bulunan ingiliz Stanlan 
tur. Çiftçi zaten kalkınmıya muh. tini incelemiş ve gerekenlere lüzum- vapuru bombardıman edilmiştir. Va-
taç. llevlct yıllardan beri buğday fi. lu direktifleri vermiştir. Bu arada di- purda yangın çıkm~tır. Rıhtımda bu· 
yatını, dünya fiyatından yüksek tu· ğer mekteplere ait çadırların da der. lunan sekiz kişi ölmÜ§tÜr. 
tarak köylü hayatını kor~tadı~- hal yamaçlara kaldırılmasını emret· Tal ebe kampını teltif eden 

r-;:;'Jtertı kıra/ 
vtı kıra/içesi taç 
giyme nıerasi • 
minde yata bi-

nerlerktın 

Uzakşark'ta 

SOYYET • MANCUKO 
Hududunda vaziyet 

çok tehlikeli görülüyor 
Sovyeller askerlerini • gen ~ekmezse 

Japonlar şiddeti i ve kati bir 
hareket yapmakla tehdit ediyorlar! 

Onu emeğinin tam karıılrgını aldıgr Rarttelon bomlmrclmwrı edildi 
1 d (Sonu 7. inci sayfada) Orgeneral Asun Gündüz 

talihli bir yılda ihma e emez. Tokyo, 19 a.a. - Royter muhabiri bildiriyor: Ça·nhufeng tepe-lek ti Barselon, 19 a.a. - Evelki akşam 
fazla buğdayı batka mcm ~ . e ~- sinin Sovyel askerleri tarafından işgali keyfiyetinin ikinci bir 

Japonlara silahlarını tealim eden Mançuko aakerleri 

b .. ı d ıl mı saat 2,28 den 4,15 e kadar Frankistle-
re satmak, bu en ta 

11 

yo eg , • Lukuçido hadisesi olmasından burada açık surette korku ızhar 1• ı ı 'da Almanya da rin MaJ'ork adasından gelen bir çok 
dir? Mcae a ta ya ' • · edilmektedir. Malum olduğu üzere Lukuçido hadisesi, Çin' deki b ı h Ul azdır ., .. lun hatta bı • tayyare fı'loları Ba .. selona ve civarını •h 

u yı ma a ' J.. • • mu asamata sebebiyet vermişti. titik kom~unun ihtiyacını bu fazla bombardıman etmişlerdir. Fakir ma-
ile karıılamak mantıki olmaz mı? hali esinde biri ihtiyar ve biri çocuk Sovyctler Birliği • Ma·nçuko 1 
Ancak mukabılinde onlardan ne ah· olmak üzere altı kişinin telef olduğu hududunda havanın gayet tehli-
nacaktır/ !Sugıinun ekonomisi mala bildirilmektedir. Büyük kiliseye bir keli bir mahiyet arzettiği söylen-
kar§ı mal kaidesini koymuftur. Bu~- bomba düşmüştür. mektedir. Mançuko ve Kore hu-
day alabilecek iki kom§U devle tın dutlarının muhafazasına memur 
fiınai maddeleri Fransa'da da yapıl. } 940 QI' · 1 makamlar, Mançuko hududunu 
maktadır. Bunları almak, fransız I m pıya t O rı ihlal ettiklerini ileri sürdükleri 
endüstriııine ağır bir darbe olur. B "k d' k l d h 1 

_,_ ru sel, 19 a.a. - Finlan ıya hü • sovyet ıta arının er a geri Fazla 1• •tı'h•alde fiyatı korum- · · 
.. .. f kiımetı 1940 olimpiyatlarının Helsink- çekilmesini talep etmişlerdir. 

Sıhat Vekilimiz 

Sihat ve İçtimai Muavenet Vekili
miz Doktor Hulu i Alataş dün akşam
ki ekspresle 1stanbul'a hareket etmiş 
ve Ankara istasyonunda vekalet ileri 
gelenleri ve dostları tarafından uğur
lanmıştır. için alınmış bir tedbir olarak bu ":2" si'de yapılmasını kabul ettigini res- Japon menbalarmdan müstacel kay-

lanın yakıldığı veya denize atıldı~r- men olimpiyat komitesine bildirmiş- diyle gelen haberlere göre, bu makam-
nı da hatırlıyabiliriz. Fransız kabı · tir. Ancak bu oyunlar ananevi yani lar, sovyet askerlerinin kendilerine Jıran Hariciye l Tazıırlığı 
neai, meseleyi şöyle halletmi~tir: ~O j eski Yunanistan'da yapılan olimpiyat- bildirilen talebi isaf etmedikleri tak- Tahran, 19 a.a. - lran'ın Bağdat 
milyon kental buğdaydan alkol ıs.., lara inhisar ettırilecektir. Modern o- dirde, ı:ıiddetli ve kati bir surette ha· ı · · M f f Al h 

) :s c çısı u:ı:a er am ariciye nazır-
tihsa) edilerek benzine karıştırı a · i Yag"mur günü ıel altındg kalan talebeden bir grup yqnlar ya,eılmıyacaktır. (Sonu 7. incı sayfada) lığına tayin edilmiştir. 

(Sonu7.incısayfada_>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ankara'nın inkişafı 

bir ınülahaza 
ve 

Şehrimiz, yıldan yıla ve her istikamette genişlemektedir. Şimdi 
Çiftlik yolunda inşası tamamlanmak üzere olan Bahçeli Evler Koope
ratifi'nin modern mahallesi, mevcut inkişaf istikametlerine bir yenisi
ni katmıştır. Hiç şüphesiz ki dört beş sene sonra, bu mahallenin şe· 
hirle irtibatı yeni inşaatla tamamlanmış olacak ve bu civar da kalaba-
lık semtlerden biri halini alacaktır. · 

İşte bu inkişaf seyri bizi bir mülahazaya sevkediyor: Çiftlik yolu, 
istasyonda demiryolu hatlarının üzerinden geçer. Bugün için pek 
mahzurlu olmıyan bu vaziyet, şehrin, çiftlik yoluna doğru aldığı isti
kametle, ortaya yeni bir mesele çıkaracaktır. 

Yolun demiryoJlariyle çaprazlaştığı nokta istasyon binasının hemen 
yanı başında ve trenlerin manevra sahası içindedir. Esasen günden 
güne mikdarı artan tren seferlerine bir de manevra yapan lokomotif 
ve trenlerin yarattığı hareketi ilave edince, yolun, bu noktada sık sık 
kapatılması mecburiyeti hasıl olmaktadır. Şehir içi yollarında ise, bu 
kapanış keyfiyetinin doğurduğu mahzur, münakalelerin fazlalığı nis
betinde hissedilmekten geri kalmaz. Er geç, bu mahzurlu halin ıslahı 
mecburiyetinde kalacağız, demektir. Burada nasıl bir çare hatıra gele
bilir. İstasyonun yakınlığı dolayısiyle, hattı, Yenişehir bulvarında ol
duğu gibi bir köprünün üzerinden geçirmek imkansızdır. Şu halde 
~~iryolunu ~lduğu ye~de ~ırakarak, asfalt yolu hattın altından veya 
ustunden geçırmek kazıyesı kalır. Bu iki şıktan hangisinin daha mü
n.asip .ve ekonomik olacağı tabii mütehassısların tayin edeceği bir key
fıyettır:. Anca~, y~rın vüc~du .ku.v~tle hissedilecek bu ihtiyacı karşı
lamak uzere şımd,den proJelerımızı hazırlıyabiliriz. 

Bunun gibi, Çiftlik yolunun iki tarafında yaya kaldırımı inşası lüzu
mu~ .~atıra ~elm~ktedir. Yeni mahalle açıldıktan sonra, bu yolda ya
ya yuruyenlcrın mıkdarları pek tabiidir ki ehemiyetli surette arta
cak ve bu artış seneden seneye inkişaf edecektir. 

Mütehassıs yeliıtirme 

ücretleri 
nasıl ahnacak ! 

Finans Bakanlığı, sınai 
lerle sigorta §irketlerinde 
ecnebilere mukabil tilrk 

müessese
kullanılan 

Yqar Nabi 

Enternasyonal Coğrafya 
kongresine gidecek heyetimiz 
İstanbul, 19 (Telefonla) - 4 yılda 

bir toplanan ve bu sene Amsterdam'

da toplanmasına karar verilen enter
nasyonal coğrafya konferanSina mem
leektimiz namına Ankara dil tarih ve 
coğrafya fakillteıinden Cemal Ala
göz,le İstanbul Univeraitesinden Ah

met Erden ve Beaim ittirak edecekler

dir. Heyet bugün Amsterdam'a hare
ket etmiştir. 

1Jalkanıar arası acmiryoiları 

konferansı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Balkan

larası demiryolları konferansına bu

gün de devam edilınittir. Konferansta 
mUzakereleri yapılan efya tarifeleri işi 
konferansa iştirak eden devletler ara

sında bir anlaşma ile neticelenecektir. 
Romenlerle yuğoslavlar orta avrupa

lılar, Macaristan'a, Almanya'ya ve 

Çekoslovakya'ya yapılan nakliyatı 

kendi hatlarına intikal ettirmek üzere 

tarifelerinde tenziller yapmaktadırlar. 
İşin bu safhası konferansta oldukça u

zun müzakerelere yol açmıftır. 
Diğer taraftan konferans, Avrupa'ya 

deniz yoliyle yapılan nakliyatı kara 

yoluna çevirmek için tarifelerdeki ten

zilat imkanlarını tetkik etmektedir. 

ULUS 

Bu ders yıhnda 

Kitap 
ihtiyacı 

lemin edilmiılir 
Ankara, 19 }.a. - Kültür Bakanlı

ğından: 
Bazı gazetelerde okul kitaplarının 

tetkik işlerinin bitmediği, basımları
na henüz başlanmadığı, yine kitapla
rın vaktinde yetişmiyeceği hakkında 
bir takım neşriyat görüldüğünden 
Kültür Bakanlığı bu hususta efkarı 

umumiyeyi aydınlatmayı faydalı gör
mUştür. 

1. - Yeni terimlerle hazırlattırıla
rak bir tetkike tabi tutulduktan ıon
ra neşri icabeden kitapların tadil ve 
tetkik işleri aylarca eve! bitirilmiş

tir. Yalnız ilk okullar için müsabaka
ya konulmuş olan ve henüz komisyon
da bulunan geometri kitaplarının tet
kiki de iki, üç gUne kadar bitmiş ola
caktır. 

2. - Önümüzdeki ders yılı için 
basılacak kitapların kaffesi hakkında 
icabeden emirler daha kanunusani a
yında Devlet Basımevi'ne tebliğ edil
miştir. Basımevi bunların hazırlanma 

durumlarını, baskı sayılarını ve depo 
stoklarını göz önünde bulundurmak 
suretiyle muayyen bir plana göre ge
celi gündüzlü çalışarak basmaktadır. 
Şimdiden birçok kitabın basım ve cilt 
işi bitirilmiştir. 

3. - Önümüzdeki ders yılında bir 
kısım kitapların değiştirileceği ve 
bu arada tarih ve okuma kitaplarının 
yeniden yazılmakta olduğu hakkında
ki haberler de bu ders yılı için yapıl
makta olan hazırlıklarla atlikadar de
ğildir. Geçen yıl birinci sınıflarda 

tatbikine başlanan orta okul ve lise 
programının tatbik sahası bu sene i
kinci sınıflara da teşmil edileceğin
den bu sınıfların yeni programa göre 
hazırlanmıf fen kitaplarından başka 

geçen seneki kitaplar aynen okutula
caktır. Yalnız terimleri Türk Dil Ku
rumunca tesbit edilmiş olan derslerin 
kitapları yeni terimlerle basılmakta
dır. 

Enternasyonal Tarih kongresine 
IJllrlk edlyenı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Ağus
tos ba§ında Zürih'te toplanacak olan 
enternasyonal tarih kongresine hükü
metimiz namına doktor Fuat Köprü
lü'nün iştirak edeceği bildirilmektedir. 
B. Fuat Köprülü ayın 25 inde Zürih'e 
hareekt edecek, oradan da 15 ağus
tosta Brüksel'de toplanacak olan tür
koloji kongresinde bulunmak üzere 
Belçika'ya gidecektir. 

İstanbul' daki ziraat 
miiesseseleri toplanıyor 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Ziraat 
Vekili B. Faik Kurdoğlu lstanbul'da 
dağnık bir vaziyette bulunan ziraat, 
orman ve veteriner daireleriyle bu da
irelere bağlı şubelerin bir yerde top
lanması için atakadarlarla bir görüşme 
yapmrştır. 

Gayrlmübadlller 
islihkaklannın 

tasfiyesi 
Gayrimübadiller istihkaklarının 

tasfiyesi hakkındaki kanunun yürür
lüğe girmiş bulunduğu defterdarlık

lara bildirilmiştir. Finans Bakanlığı 
kanunun tatbik suretini izah eden bir 
talimatname hazırlamaktadır. Tali
matname Bakanlar Heyetince kabul 
olunduktan sonra ayrıca defterdar
lıklara tebliğ olunacaktır. Yeni ka
nun gayrimübadillere mahsus emla
kin hazineye devrini kabul etmiş ol
duğundan vilayetlerde bulunan bu 
kabil mallar şimdiden sonra hazine 
namına &atışa çıkarılacaktır. Keyfi· 
yet aU.kahlara bildirilmiş bulunmak
tadır. 

İngiliz müteha!'!lsısı 
memleketine gitti 

İstanbul, 19 (Telefonla) - İngilte· 
re'den gelen ve hayat bahalılığı ile 
mücadele için tetkikler yapan İngiliz 
mütehassısı bir hafta sonra dönmek ü
zere memleketine gitmiştir. 

Sahtekarlığın bir çeşidi 
İstanbul, 19 (Kesekağıdlarının altı

na başka şeyler koyarak ağırlaştırıl

maması için belediye yeni bir talimat
name hazırlamaktadır. 

lstanlml muallimleri 
Edirnc'ye gidiyorlar 

İstanbuh 19 (Telefonla) - İstan
bul ilk okul muallimlerinden 250 işki 
tetkiklerde bulunmak üzere yakında 

Edirne 'ye gideceklerdir. 

Yurlta jeolojik tetkikler 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Kültür 

Bakanlığının teşebbüsiyle, memleke
tin muhtelif mıntakalarında jeolojik 
tetkikler yapmak üzere profesör İbra
him Hakkı'nın reisliğinde bir heyet 
bugün İstiranca'ya hareket etmiştir. 

Trakya hattındaki ucuzlatma 
çok faydalı oldu 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Geçen 

mayısın 1 S inde tatbik mevküne ko
nulan demiryolları Tarkya hattındaki 
tenzfl!tlı tarife mUsbet netfceler ver-
meğe başlamıştır. Trakya hattının 

zahire nakliyatında şimdiden daha zi
yade demiryollarına rağbet edilmek
tedir. Lüleburgaz asfaltı açıldıktan
sonra demiryoluna karşı şiddetli bir 
kamyon rekabeti, başlamış ve hattaki 
ucuzluk bu rekabet neticesinde tatbika 
başlanmıştır. 

Yeni ziraat kollt•ji 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Ziraat 

vekaleti tarafından satın alınan Bakır
köy'de Ayababa çiftliklerinde yeni ku. 
rulacak ziraat kolleji için hazırlıkla -

ra başlanmıı ve müteahasıslardan mü
rekkep üç kişilik bir komisyon kurul
muştur. Bir proje hazırlanacak ve ilk 
iş olarak sahada bağcılık, meyvacılık, 
sebze ve fidancılık işlerine ayrılacak
tır • 

Pul ve kıymetli k6;.~-l
1

:
8

rı [ 
kimler nasıl satacaklar 

Finans Bakanhğı bir talimatname hazırladı 
Finans Bakanlığı hususi kanunla -

rında yazılı resim ve harçların istifa
sı için bastırılmış olan pul ve kıymet
li kağtların bayiler ve noterler vası
tasiyle sattmlması hakkında bir tali. 
matname hazırlamıştır. Talimatname
nin ihtiva ettiği esaslara göre bayilik 
yapmağa talip kimse bulunmıyan yer
lerde pul ve kıymetli evrak satışı def
terdarların tensibiyle malsandıkları 

veya belediye veznedarlariyle posta 
ve gümrük memurlarından birisi va
sıtasiyle yaptırılacaktır. Bayiler gibi 
umumi surette herkese satmıyarak 
müşterilerinin muamelelerini kolay
laştırmak Uzere pul satmak istiyen 
bankalar, Anonim şirketler gibi bü
yük müesseselere de bayilik yaptırı
labilecektir. Herhangi bir vilayet ve 
kaza ve nahiye merkezinde bayiliğe 
talip kimse bulunmıyan ve bayilik 
yaptırılacak belediye, posta, gümrük 
memuru gibi memurlar da bulunmazsa 
bayilik herhangi bir maliye memuru
na yaptırılabilecektir. Bayi bulunan 
yerlerde memurlara da pul ve kıymet 
li evrak sattırılabilecektir. Bu taktir
de Maliye Vekaletinden müsaade alı
nacaktır. Bayiler damğa, tayyare, mü
dafaa pullariyle, kira kontratoları, fe
rağ ve intikal ilmühaberleri, evlenme 
kağıtları satabileceklerdir. Harç pul
ları, hukuk mektebi iane pulları ve 
noter evrakı yalnız noterlerce sattırı
lacaktır. 

Bunların dışında kalan pasaport, 
nüfus cüzdanı, ikamet tezkeresi, köy 
ve inzibat işlerine ait kağıtlar vazi
feleri dolayısiyle bunları kullanmağa 
mecbur olanlara verilecek, bayiler ta
rafından sattırılamıyacaktır. Bayiler, 
noterler ve satıcılar kıymetli kağıtları 
peşin para ile alacaklar ve bunlar mal
sandıklarından başka yerlerden pul 
ve kıymetli kağıt alamıyacaklardır. 

Pul ve kıymteli kağıt satmak izni ve
rilen memurlara 25 liralık pul ve kıy
metli kağıt zimmet mukabilinde ve
rilecek ve memurlar her ayın ıs ve 
30 unda bunlara ait hesabı matsan -
dıklarına vereceklerdir. Bu gibi me
murlar kefalete tabi değillerse satışa 
başladıkları tarihten itibaren kefalete 
tllbf tutulacaklardır. Bayilerle noter
lere Finans Bakanlığınca mahallin i
cabına göre tesbit edilmek şartiyle 

yüzde beş satış §idatı verilecektir. 
Noterlere harç pulları satı§ında 

yüzde on beş verilecektir. Beyiye me
murları yalnız sattıkları damga pulu 
bedelinin yüzde ikisi nisbetinde sa· 
tış aidatı alacaklardır. Talimatname 
bayilik yapacaklarda bulunması la -
zım gelen vasıflarla bunların müraca
at şekillerini ayrı hükümler halinde 
göstermektedir. Ruhsat tezkereleri 
vilayet merkezlerinde iki, kaza mer
kezlerinde 1,5 lira, nahiye merkezle
rinde ise 50 kuruşluk damga resmine 
tabi olacaktır. Dükanlarında mmhası
ran pul ve kıymetli evrak satanlara 
tercihan ruhsat tezkeresi verilecektir. 

Bayilik yapacakların dükkanlarının 
çarşı ve resmi, hususi dairelere müm
kün olduğu kadar yakın olması ara
nacaktır. Muayyen bir dUkkan için 

verilen ruhsat tezkeresiyle ba,ka bit 
dükkanda bayilik yapılamıyacak 'ff 
tezkere başkasına devir ve ciro edil 
miyecektir. Yeniden bayilik için nıG
racaat edenlerin dilkkanlarr civardl • 
da başka dükkan bulunup bulunt111• 
dığı ve dükkanlar arasındaki mesafe
nin az veya çok olup olmadığı araştı• 
rılmıyacaktır. 

Ruhsat tezkeresi almadan pul 
kıymetli klğıt satanlardan bulunduk 
larr mahalle göre ruhsat tezkereai r 
minin be§ misli ceza alınacaktır. C 
za ilk defasında on liradan, tekerril 
rilnde yirmi bet liradan apğı otrııı 

yacaktır.Pul ve kıymetli klğrtları f 
la bedelle satanlardan birinci def uında 
pul ve kıymetli kiğıtların bet misl~ 
tekerrüründe on miıli ceza alınacak·-nı ..... 
tır. Ceza ilk defasında, 25 liradan te-- ~ır: 
kerrUrU halinde 50 liradan az olmıy 1 
taktır. Fazla bedelle satıtları teke ~ 
rür eden bayilerden ruhsat tezkere! 
ri geri alınacak ve ayrıca haklarında 
ceza kanununa göre takibat yapıla• 
caktır. Bayilik ruhsatiyesi alıpta p 
ve kıymetli evrak satmıyanlar ve 
bayilikten vaz geçenler veya dilkkl 
larını kapatanlar ruhsat tezkereıiı:ıl 
ve aldıkları levhaları geri verecekler-: 
dir. Sahibi değişmedikçe o dUkk.IPtlıMır 
için bunlara yeniden ruhaat tezkeretl 
verilmiyecektir. 

Pul ve kıymetli kağıt satanlara .,. 
noterlere Maliye Vekiletince teıbi 
edilecek yeni nisbetler tebliğ edilin 
ceye kadar azamt miktar olan aatıt 
yüzde beşi nisbetinde beyiye aida 
verilecektir. 

Panayır ve sergilerde 
kullanılacak elektrikle 

Elektrik ve havaguı istihlak r 
mi hakkındaki kanunu değiştiren ki 
nun hilkUmlerinin nasıl tatbik edil 
ceği Finanı Bakanlığınca tesbit olu 
muştur. Eski şekille beynelmilel _ ... ı-111 
nayırlarda, panayırın methal ve ce 
besinde, mal teşhir eden pavyonlar 
tenvirat için kullanılan elektrikler i 
tihlak ıreaminden istiına edilmekte 
di. Bu iıtiına hükmü, panayirın r 
men açıldığı günden baglar ve resme 
kapandığı güne kadar devam ederdl.:WSatt'4 

Yeni kanun istisna hükmünü genit• 
Jetmiş ve panayırların açılmasın 
on beş gün evci ve kapanmasından oO 
beş gün sonraya kadar uzatmııtır. 'Fİ• 
nans Bakanlığınca teabit olunan tat'_. ...... NI. 

bik şekline göre yurdumuzda açılaO 
beynelmilel mahiyetteki panayir '11 
sergilerde kullanılan elektrikler, pr 
nayır ve sergilerin ve bunlar dahilin• 
deki pavyonların, oyun ve eilence yet 
]erinin tenvirinde veya iene bu __ ,...---
hallerde muharrik kullanılan muhar
rik kuvette istihlak edilen elektrik• 
ler olacaktır. Muharrik kuvet oıarak•IDllılil 

memur ve 
mütehassıs yetiştirilmesi hakkındaki 

kanuna göre tesbit olunan mütehassıs 
yetiştirme ücretlerinin tahakkuk ve 
tahsil şeklini bir esasa bağlamış bu

bulunmaktadrr. Sınai rnÜl!a&eaelP.rle. .i
gorta şirketlerinden alınacak bu üc
retler için müesseseler bir beyanname 

verecekler ve mahalli tahakkuk şube
leri bu beyannamelere göre ücretleri
tahakkuk ettireceklerdir. Müesseseler 
beyannamelerinde• kullanılan montör 
veya mütehassısların ismini, sayısını, 
sanatını, hangi tarihte istihdama baş
landığını, hangi tarihe kadar istih
dam olunacağım göstereceklerdir. Be
yannameler her finans yılının biri~i 
ayı içinde verilecektir. Maliye daire
leri bu beyannamelere göre senelik 
ücret miktarını istihdam eden mües
ıese namına tahakkuk ettirecekler ve 
finans yılının birinci ve altıncı ayla
rında tahsile vereceklerdir. Altı ay
dan az istihdam olunanların ücretleri 
ise istihdam edildikleri ayların sayı
sına göre bir defada tahakkuk ettiri
lecektir. Altı <iylrk ücreti veren mües 
aeseler altı aydan evet mütehassısın 
istihdamından sarfınazar ederlerse 
bu ücretler müesseselere iade oluna
caktır. Muayyen müddet içinde ya
tmlmıyan ücretler tahsili emval ka
pununa göre yüzde yirmi zamla bir
likte tahsil olunacaktır. 
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kullanılanlar panayır ve sergilerdi 
ufak tefek imalatta çevirici, ı11tıcft 
soğutucu veya tahrik edici kuvet o
larak kullanılanlar olacaktır. KanuJI" 
daki her türlü oyun ve eğlence yer
leri tabirinden de sergi içinde açıl,. 
kahve, gazino, Lüna park, sirk, tiya"' 
ro, sinema, bar ve emsali yerler a..r.lr 

Valde hanının istimlôki 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Yrkılan 

Valde hanının Bahkpazarı tarafındaki 
köıesinde bulunan bina sahipleriyle 
belediye istimlak meselesinden anlaşa. 
mamıtlar, belediye muhammen kıyme
ti, % 20 fazlasiyle bankaya yatırmış
tir. Bu suretle Eminönü'nde bu han
adn batka 14 dükkan ve bina daha 
istimlak edilmiş olacaktır. 

Su tanklarından biri 
İstanbul"a geldi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Deniz
bank tarafından liman işletmesi için 
Almanya'da yaptırılan su tankların

dan biri bugün limana gelmiştir. İ
kincisi yann gelecektir. Gelen tankın 
boyu 36, genişliği 7, derinliği 3 met
redir. hamule tonajı safi 310 tondur. 
285 beygir kuvetinde Dizel motoriy
le müteharriktir. İki de tulumbası 
vardır. Bu tulumbalardan beheri saat-
te 120 ton, diğeri 60 ton su basmakta-
dırlar. Bu tanklar vasıtasiyle limanda 
ıu verme işi düzelmiş olacaktır. 

Bay Yu uf Ziya Öniş'in 
tetkikleri 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Deniz
bank umum müdürü Bay Yusuf Ziya 
Öniş tetkikler yapm"lk üzere Karade
uiz limanlarına gitmigtir. 

Gazeteciler i~in hayırlı bir usul 
Yalova'nın Otel Termal'inde bir 

gece geçirmiye davet edilmiı olan 
lstanbul gazetecileri, dönüşlerinde 
gazetelerinde oteli ve Yalova'yı 
metheden hararetli yazılar yazmış
lardı. Bu arada Burhan Felek otel
de oda fiyatlarınrn .A vrupa'nrn bir
çok su §ehirlerine nazaran çok ucuz 
olduğunu da yazmıştı. Bu yazı, 

Bursa'daki kari/erinden birini kız
dırmış. Kendisine yazdığı mektup
ta Bursa'daki Çelik Palas'rn daha 
ucuz olduğu halde neden onu met
hettiğini soruyormuş. Felek arka
daşımız şaka ediyor: "işler kesat, 
diyor, yakında bir kahveye, bir ça
ya, bir kale kompleye, bir gece kal
maya ne gibi methiyeler yazacağı
mın bir listesini neşredeceğim.,, 

Oteller arasında bir propaganda 
rekabeti başlarsa, biz gazeteciler i
çin k§r/ı bir eğlence yolu açılacak 
demektir. Bugün Bursa'da yarın 

Yalo~a'da izaz ve ikram içinde ke
yif süreceğiz demektir. Bu usulün 
taammüm etmesini temenni ederek 
§İmdiden di§lerimizi bileyebiliriz. 

Spor balonları : 

Bir gazete haber veriyor: lnri
liz amatör futbol muhteliti maç
lar yapmak üzere memleketimize 
ıeliyonnuf. Bu habere İl'lanahm 
mı? Çünkü, mal6m ya, ıazeteleri
miz, her tene, en az on bef, yirmi 
ecnebi takmunı memleketimize 
getirirler, gel ıör ki, biz, aahala. 
rımızda bunlardan ancak bir iki 
tanesini ıörebiliriz. Her hatıra ıe-

len ihtimali, olmuı bitmit bir ha
kikat gibi yazan arkadaılar yÜ
zünden, artık bu ecnebi takımla
rına ait havadisler, evi yanan ya
lancının hiki.yeaine benzedi, doi
ru da olsa insan inanmakta tered
düt ediyor. 

Çocuk ve eroin 

latanbul mahkemelerinden bi
rinde arkadaıını öldürmekten auç. 
lu on dört yaıında ( 1) bir çocu
ğun muhakemeai görülürken, ken
diıine ıorulan ıuaUere cevap vere• 
cek yerde zanlı, "söz aöyliyecek 
halde değilim, bana eroin verin" 
diye baiırmıya, tepinmiye ve Ö
nündeki tahta parmaklıkları kır
mıya batlamıı. 

Özrü kabahatinden büyük bu 
piç kuruau güzel bir falakayı hak 
etmiı mi, diyecek&iniz. Bizçe aaıl 
onu bu körkunç iptilaya alıtlırmıı 
olanları bularak, hem de falaka 
değil, çok daha ağır cezalara çarp
tmnak llzımdw. · 

Y (U çallfma aaaıleri : 

latanbul'da ıimcliki yaz çalıpna 
saatlerini daiittinnek için bir ce. 
reyan vannıf. Memurlar saat 14 e 
kadar aç kalmaktan ıikir.et edi-

yorlannıf. Onun için tam öileyin 
bir aaatlik yemek ti.tili yaparak, 
on bete kadar çalıpna uaulü ko
nulmak dütiinülüyormU§. Fakat 
bu arada, yaz aaatlerinin aebep 
ve hikmeti unutuluyor aaliba. 
Çünkü, bu yerinde kararın aebebi, 
öğle sıcağında memurların çalıı
mamasmı temindi. Saat on beıten 
sonra hava eaaaen yavaf yavat ae. 
rinlemiye baılar. On bete kadar 
çalııtıktan sonra, bunu on yediye 
kadar çıkarmakta bir mahzur 
yoktur denilebilir. Onun için bu
günkü fekle bir yiyip bin ıükret
melidir. 

Bundan ne anlaraını~ ? ' 

Bir ıuetede bir tehri göstermek 
lazım ıelen bir nsim ve üstünde tu 
cümle: "Her türlü hayvan yetiıtir
meie müsait olan kasabada meyva· 
cılık da inkitaf ediyor.,, 

Bir tehirde, ~onomik mani.siyle 
hayvan da, meyva da yetiıtirilemiye
ceii isin cümledeki "kasaba" keli
mesinin "kaza" kelimesiyle tebdili i-

cabedeceiini, ıueteci deiilaeniz, an• 
byamuımız. Fakat biz ıueteciler, 
kullandıfımız kelimelerin mhumı 
bilirsek de, dalgın ve yorsun a• 
damlar olduiumuz için kaza yerine 
kasaba, kaaaba :yerine nahiye keli-

melerini kullanır, ve sonra, biribi
rimizin yanlıılarımı yazılarımıza 
mevzu yapanz. 

Bunu da yeni ijğrendik : 

Yine bir gazetenin aekizinci ıayfa
ıında okuduğumuz bir yazı yan ka
lınca son aatrnn altında ıu kaydı 
ıördük: "Sonu aayfa 4, ıütun 1 de
dir.,, Bu 4 her halde bir tertip yan
lıtının ıadrına uğraımı bir 9 ola
cakta. Fakat hayır, ıekizinci aayfa
daki yazının ıonu hakikaten dör
düncü sayfadaydı. 

Demek ki bu da yapılabilirmi9. 
Gazetecilik terakki ediyor ! 

Sporcu. gazeteciler : 

Bu pazar günü lstanbul gazete
leri ıpor muharrirlerinin Anadolu
hiaan'nda yaptıkları futbol maçına 
divet edilenlerden bazıları gelme
diği için bunlara birer hafta boyko
taj verilmiı. Bu taka - ıpor böyle 
taka • cezalarla bitmek gerekti. 

Fransa'da ıpor muharrirleri ara
aında yapılan bir tenis turnuvaıı 
iıe hala bitememiıtir. Bundan bah
aeden bir gazete ıu filozofça mü
taleada bulunuyor: .. Sabahtan Öğ· 
leye, öileden akıama veya aktam
dan sabaha kadar durmayıp çalııan 
aazetecilerin tumuvaaı, tahmin edi
lir ki, kıtar yine tamamlanmazsa ıe
lecek kıta ve belki daha aonralara 
kadar dev111n etsin. 

Filvaki durmadan çalı§IDak gaze
tecilerin alınyazıaıdır: Hafta tati
linden bile mahrüm bqka meslek 
erbabı biliyor musunuz.? 

şılacakt'lr. 

Dün en s1eak yer Diyırbakınlt 
Dün şehrimizde hava bulutlu ger' 

mit. rüzgar 'imalden saniyede S met" 
re hızla esmiştir. En yükıek ısı gaı
gede 27 derece olarak kaydedilmitdt• 
Yurdda Ege, cenubun doğu kıımi1Jlı 
Karadeniz garp kıyılarında hava aç .. 
şark kıyılarında kapalı diğer yerıerd• 
a.z bulutludur. 

Son 24 ıaat içindeki Karadeniz ki" 
yıları ile Trakya ve orta Anadoludr 
ki bölgelerdemevzii yağmurların r.tJfP 
re murabbaına bıraktıkları su miktl" 
rı Çarpmba'da 24, Ankara'da 5, Urfr 
da 3, Trabzon'da 2 kilogramdır. 

Yurdda en yüksek ısılar Kocaeli'll" 
de 30, Bahkeıir'de 31, Adana'da ,ı. 
1zmir'de 33, Diyarbakır'da 34 dereci" 
dir. 

Ankara paraşüt kulesi 
Türkkutu Genel Direktör• 

lüğünden: 

Ankara paratüt kulesinill 
her gün saat 8 den 19 a ka• 
dar faaliyette ve sayın bal· 
ka açık bulunduğu illn olu• 
nur. 
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Uzakıark'ta Fransız· inalliı 

iJbirliği 
Geçen gün, japonlarm. H~yn~ 

duma ihracat yaptıkları ıddıa edı
rken B. Butler Avam Kamaraaı'n.. 

bu münuebetle demitti ki: "ln
iltere ile Franaa icabederM vaziye-

e hakim olacak i1tinatgahlar üze
. de müttereken ittifak edecekler • 
ir.,, 

DÜNYA HABERLERİ 
Macaristan ve İtalya 

Muıolini ile Macar Baıvekili 

Bu aöz, ya hiç bir feY demek iat•· 
İyor; yahut da: eğer bu iki devlet 

iddi bir tehlike kal'§ıamda kaldık
• ~ .. ı.rı taktirde kendi müdafaa ve icra 

aaıtalarını birleftirec:eklerdir, ~e-
1'1plh* iatiyor. Bu vuıtalar nelerdir, 

iz biliyoruz: lngiltere'nin ~· 
Üyük bir aakeri limanı vardır, Sin • 

lıpanya Cıunhur Reiıi Azana 

Cumhurreisi Azana 
sulh hakkındaki 

fikirlerini izah etti 

ve hariciye nazın arasında 
müzakereler devam ediyor 
Roma, 19 a.a. - İtalyan ve Macar • 

devlet adamları aruındaki görlifme· 
lcrc dün öfleden eonra iki aaat müd
det devam edilmittir. Bu müzakere
lere B. Muaeolini, B. lmredi, Kont 
Ciano ve B. Dö Kanya ittlrlk ctmif
lcrdir. &pur. Bu liman sa,..t iyi ~ ~ 

ihnittir. Bundan batka lnaılt~ • 
· n Uzak Şark' ta Hoq • KODI' ıa-

inde bir hareket iiuü ~· .v~~ 
Franaa'nm be, Hindi • Çmı I' 

· b" ·· t •-•--·= mevcutt .... 9"lf ır mua em...- ... 
:-..:a· ç· "'d .. t.ne bahrı ua var. 
UllUI • ını e UÇ ile 
r: Sen Jak burnu, K.m Ruıh 
long koyları. . 
K Ranh ÜNÜ tahkiftl edılmek-

,11ed. am Ş :--t edelim ki bu •• ır. uraalDI ~ - .• 
-= hilleri olan Hincli • ÇIDI tam .... , .. l ••zerin 
· ngapur • Hcıes Kona yo u u -

ir. . . 
Yani B. Butler demek i.temiftır 

i: Singapur'un öte tarafında Fran-
' in 'ltere'nin menfaat ve nın ve ıı b" 
Paratorlukları biribirine atkı ır . --·tor· ... 9urette batlıcia. Bunu ma..--fr 

L • • ·ı me-1..u olan bütün Mt • 
nı ... ı e ırv • 

1 
franaız. 

zlar taavip edecektir. &a:sA 
la beraber biz ele ıunu ilin ·~ 

İnı ki Cava, Somatra, Borneo 8~1 

daı.:ı ve Yeni K.ine'nia bir 1ullll•r· 
Holancla imparatorlutu da 60 ~il

LDl~m hak bir nüfuala Franaız • lnııliz 
--·~una tabiatiyle dahil olacaktır. 

atta belki Filipin adalarmclan ~o
J'I bu birleflDiye Birletik Amerika 

evletleri de katılabilir. Male~~ 
am adalarında ve o civarda ~ 

ı.-P-- f at temin edec*E olan Avıutu· 
-;:,... Yeni Zelaacl domia,..aan 
L---iakiİ 1111W&..a9aİDİ idame .. a- ,___.. 

ecek detilwna ... 
8 iki dcımin7oDUn imparator! .. 

• u • ehemi,.tleri fazla olcluju 
. i Birletik ~a Devletleri 

taamdan da keza çok ehemiyet
diT. Çünkü Avuaturalya v~ Yeni 
uıdblar insilialwle ameribelar 

umda dün,.mn bu nıoktumda 

Banelona, l9 a.a. _ Cumh.urreisi 
B. Auna, dün öğleden aonr<& ırat _et: 

. olduau bir nutukta harbı, mıllı 
mı9 • .. .k. ba 
ve beynelmilel olmak uzere, ı ı • 
kımdan tetkik etmiftir. B .. Azana, 
her türlü ecnebi müdahalcsınden ~
zade bir lspanya'nm vakar ve hayaı· 

t. dahilinde bir ıulh yapılması le-

hy~d 'e bulunmuftur. Müprünilcyh, 
ın · "h Tf lapanya harbini umumi bır ı .tkıA a 
kl. aokacak her türlü tahrı ata 

ıe ıne 
1 

. . H 
aleyhtar olduğunu •~Y .e~ıttır. ~-
tip bu harbe ancak iıhtılafın umumı-
lct:Uemeainde menfaati ola? ?evl.~tlc
rin nihayet vercbileccklerını soyle
mlttir. B. Azana, müstakil lapanya 
için sullıun zar~ri ol~~ğ~ndan bah· 
met ve affı ilerı aUrmuttur. 

Tahkikat komiıyonuna 
iııiral' etmiyenler 

Londra, 19 a.a. - Baıvekil B. Çem
berlayn, Amerika ve lıveç hükümet
lerinin, lapanya'daki bombardıman
lar hak.kında enternaayonal tahki~at 
yapacak komiıyona iştirak. etmek ıa
temcdikleri cevabını vermıt olduk
larını, dün akpm Avam Kamaraarn
da bildirmittir. 

Hindistan' da ~arpıpnalar 
Londra, 19 a.a. - Hindistan'ın 

garb şimali hududunda yeni müsade
meler olmu~tur. İki ingiliz askeri ile 
bir Hindli subay ve iki asker vurul
mut ve ölmU9tUr. 

bal ~il =-·~ decektir. Jqiltere ltu iti hail.debi· 
a Amerika • • • lir pmkü elinde dün,...- • lır.uwet· 

atejik bakendaa F~:.!';"W: li doaaD"MR vardır. Basüa teasila-
pon \Weri tarafın~ ae • ta ber biri 35 bia tıoa olauık iia.e 

iyettedirler. l,te bar tehlike inm· t.am 5 aırhhaı mevcutt.... Holenda 
Amerika fiıloları AV\Mt ... ~ ~·- İM 0 da bu iti fnailtere'nin ~ye· 

uiyle Male~ya. ~~alarma, F~m. ıine ıirerek yapabilir. Bize sel~~e, 
re ve Hindi Çmı ye ulatac ar- biz Holanda ıibi 8 milyonluk k~çük 
. T bir devlet deiiliz. Bizim 42 mılyon 
Bu zaviyeden mütalea ~= Avrupa'da ve 107 milyon bütün 

• Butl•'İn Avam ~ .. .. dünyada nüfuaumuz vardır. .. 
utm•" çok eb_.:retbclr. B~ Şimdi 107 milyon nüfulıla dünya-
qımubk tahminini bir an lıÇlll on birde birini kontrolu altanda 
edeJıim, bele insilisı.in" fraa· ::und ... an bu Franaa'JUD Japonya'-

&l'ID Çin'd.miihim derecıde eko- dan daha as harp doaanmaw olmuı 

Çinliler şimdiye kadar 
25 harp gemisi batırdılar 

. menfaatleri nwft~tar. . re•alet d•iil anidir? lki aeae eonr• Yongtze'de de geçen gu·· n 3 Japon İngilizler tarafmclan lliM v~• alman •• ltalyan donanmaları da 

Uzak Şaık'taki -~~ı-:;sz• Franaa'yı ıeçecektir. . . ... k • b •• • • k b • r 
ap verecek ~~ rol9 mub .,._:: ltt• bu c1evıetm öcityemedii• kor. ıOPÇe erı ve UYU 1 
ek jçia tam bı•- olauyaa • · bir borçtur. h • · d h b İ 1 d 

riwe ibti:rac ... a varı Evvela:: k'7.n bu vasiyeti aık ark. ortaya arp gem 151 a a a 1 rl 1 
&torluk duys"-:'.', --.:..... liirclüm, buıiin d• tekNr eclıyo~. Kanton, 19 a.a. _ Şckiayi ajanaı: Japonlar Yangtzc nehrinin menbaı 
i bir tekil~• m : IMa Mhil· ArtJk Frana kara politikaaa Y~ Çin kuvetlerinin ayın on birinci gü· taraflarına birkaç topçeker gönder
Hincli • Çini'~•; ~nrahr. ·· .._ deniz politik•••• imp.ır ... torluk ~lı • .amali mitlcrae de, bunlar Çin aahil muhafa-
e b.'n'-i amıf bır ba ı uaae tik••• ıu"'tmelid:-, L- buna kanı1111 .• nü, Kvantunı l&hilinin 1&rki ,. • 

,._ - .. - 'nd N _... · ·rd -ı......11.ı sa topçuları tarafından durdurulmu§-p olacaju:. . Fakat bu deniz ve imparatorluk poli- aı e amoa IKIUlftl ıatı at ıı::TI6& e-
Hakikati aöylemek lazam ı•.ı .. laea : tikaw kudretli bir deab ve ha~a fi· ri resmen bildirilmektedir. Ada, bir tur. 

izde iftlparatorluk duysmu b t 1 " kuvetli imparatorluk gamızoa. ay evci japonlar tarafından i9pl edil· Bu sabah Çin tayyareleri Yangtze 
•t, usun müddet yafaclaktan eoara JMan.., _.-ı. iyi teçhiz edalmit birçok mitti. Çin taarruzu ayın onunda vaki nehri üzerinde bulunan 18 japon harp 
"'atemlekecı.·ıik,.0imÜ!I• aeva1 ~1.: d...iz~.n iater. Bu itlerle meı~ul olmut ve muhtelif japon harp ıcmi· gemiaine taarruz etmitler, 3 topçeker 

uttu. Şimdi ,...u 79DJ a.det - L--lunan dört nazır vardll'ı Harbıye leriyle bir gün süren bir muharebe· ile bir büyük harp gemiıini batırmıt-
. Hatırlatmak llsmuhrı FNBll~ - b-L-=ve nazm hava nazm ve den sonra Çin kuvetleri adaya çıJmut lardır. Bundan batka bir japon avcı 
• ~.ır.. ı.ö-'- 1•1" aasll'I, w•., ' tardır. tayyaresi de diltUrülmütttir. ta••-.. • 7

- 1-L· Yalnız unutma· ,,., 
• t Smiye'cle nelw yapa. müateaı -at nazm. hi Namoa'nın istirdadı, Kvantun• un V 

~- 11 rbmı oldutu tekilci• ia- mak lazımdır: Cezair,.~edor7y d • yirmi mil cenubunda olan Svatcw il· Ç tayyare düıürüldü 
"k~ bulmllf bir imparalorl'* mayeain~~ Bovo mevku tara m an manmm emniyetini artırmaktadır. Hankov, 19 a.a. _ • Şekiayi ajanıı-
aau sütariiJW• idare edılır. DUn aabah 20 japon tayyareai Vuçan-
T kr edePn 1938 temusun. lmparatorluiumuza topıatopu & Şimdiye kadar 25 harp cı bombardımana tetebbUs etmi9lerac 
~U.:. Çini ~afaa eclilmit bir nezaret bailanmıtbr• lıte aaıl can gernul batırıldı de Çin avcı tayyareleri tarafından bil-
. ette d.iildir. Ne olwaa ol.-, .. acak nokta da budur. Senelerden- Hankov, 19 a.a. _ Çin orduıu na- cuma maruz kalmıtlardır. Vuku bu· 

azıy kadar Kam Ranh'da ~111b. beri, oa aenedenberi hepai impara • mına ı6s ı6ylemiye aellhlyettar bir lan muharebede 3 japon tayyarcıi dil
er ned Diyeıo Suarç'da yahut Da· torluk plana üzerinde yapılabilec~ zat japonlarm Hukov mmtalrumda tUrUlmllt diferleri kaçmııtır. 
~da abele Suri:re Trablv.a'~a reformların süçlüiünü idrak etmit· fena bir vuiyette olduklarmı bildir· lehirde evler yanmıı. 17 ev harap 

' TA ç· laari»aa· 1 clir 1 200 • i ahri üaae muhtacı•. • 
18 

• • • • • mektedir Her ne kadar japonlar Pen- o muı ve sıv 1 l:Slmüttilr. 
beri bir filo bile mevcıat d•~· Gene anlamıtlardır kı hari!'.-lar· gtıeh'in prk · tlmallndeki dıt mahal· • 

fak bir avıao ve to~erle 8 ~ da, bütün kıtalar araamda, dunya- lelere sokulmakta iıeler de, Çln ku· Hanlcov ılddeıle bombalandı 
uk hafif bir. ~vazor. Holandaek nm dört yol •iızlanncla ~ı ~azalı vetlerl Hukov ile Penıtaeb ar11mda Şanıhay, 19 a.a. _Japon ha-
aömürıelennt muha~~ •tm olchıiu halde Franaa canlı bır ampa. altı mühim ıevkulcen noktumı mu· kuvetl · bu bah H k , 

· y..-tddan bir de bizim yap- ratorluk deiilclir. bafaza etmektedirler. Çin hava kunt Y&dd r boen ba aa an ~v. u 
lannuz mukay ... edibin. ~- Belki ceRll' adamlar aelecekte bu lerinin Yanıtze nehrindeki japon ıe· ti .et ı ID • r~ıma~ ebnıttır. 

oinadan doğruya aekeri plan uz• kökl•flDİf büyük yükten kurtara· milerine yaptıkları tiddetli taamı• Şehırde 1500 kıtı ölmilt V~ y~a
. olaun iater dmiz" bav~ ~lin· caklardır, temenni edelim de ı~ dilpnanın tuiyetlnl bUebUtUn mGt- l~tt·~· Sıiına~ olarak ıttıhaz 

üzerinde olawa Holanda bıaı s•· kalınaaınlar. Çünkü dünyanm ikinc! kUlleıtirmektedir. edılen tiyatro bınaımın enkazı 
ler. Sebebi? Sebebi holanclablarcla. imparatorluiu dördüncü de"c:eclekı Buıilne kadar Çin kuvetlerl 25 ja- akından 300 çeaet çıkarılDUJllT. 
ki İlnparatorluk d~~u~~· • • • bir donaama ile müdafaa ~~--· pon harp ıemiainl batırmıı ve on do-

Balta ile idam 
Buncian batka HiDdi Çmı sibı .~ar Bu dördüncü derecede kalaa ıyı :ra, kuzunu hizmet görmiyccek derecede 

lniiateınaıeke uzaktaa ela ıdar•.~;r· ~ann ı.eıinci veya altıncı dereceye tahrip etmi9tir. Bunlar aruında hafif 
Bi-.. imparatorluiWDU Paafik •· diifecekijr. kruvazörler, torpito muhrlpleri, m&• 

'-••Çin kapdanna kadar u~ıt· Yapdatmuz aensi ve ~.tasla- yın ıemileri ve bir tayyare ıemiai Bertin, 19 a.a. - Breala~'lı ~elmut 
~· Bu imparatorlutun .~• Pa· 1 bir cihan içinde f_. . ~·f~ vardır. Xuh~n, bu aabah ba;lta ıle iıdam e-
l'la't.ı de elde tutul&bil•. Yalma :ilmit bir imparatorluk ol.- tehli· Japonlarm birçok Çin nakliye ıe· dilmittır. Kuhlrnan, hır yabancı dev-
a-... merkeziyle her an m~lMrat . aruadur. milerint batmnıı olduklarına dair 1 let beaabma casusluk cürmü ile diva-
._ İrtibatta bW~ bir denia "": bliD9 m Yazan: Piyer Dominilı verdikleri haberleri aynı sat teblp nı harp tarafından ölüme mahkQm ol-
Yeti bulunmak f&rlıyle.. MeaeleJI La R p_iihlilı'te etmektedir. muıtu. 
lnailtere, Franaa ve Holanda baDe- • 

......................................... t . 
YENi TEFRIKAMIZ 

. • . . . . . . . . . . . 
Büyük Petro -. --. - Yakında bitiyor . . . . . -. Yeni tefrikamız 

Anatol Frans'ın 

GÜLÜN( HİKAYE 
. 

Adındaki edebi romanıdu . . . . . . 
Gülünı hikiye 

. . . . . . 
• . . . NASUHlBAYDAR -• . - . - • - . • Tarafından Türk~eye . • . . . . . . . . 

çevrilmiştir • . . . - -- . 
""'lıııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııt" 

Dördüncü enternasyonalin 
katibi kayboldu 

Gaseıelerin ymdıkları 

Bütün gazeteler aiyah çerçeveli o
larak çıkmııtır. Matbuat, kırali!jenin 
hayatına sayfalar doluıu yazılar has.. 
rctmekte ve vefatını derin bir teeuür
le kaydeylemcktedir. 

Gazeteler bilhaaaa, kıraliçe Mari'
nin gayet ağır bir vaziyette iken bile 
memleketine dönmek ve pek çok sev. 
diği topraklarda ölmek için ıarar göa
termi§ olduğunu tebarüz ettiriyorlar. 

t.a:siyeler 

Bu sabah Sinaiaya ıelen hilkilmet 
izisı doiruca FoW.or sarayına ıide
rek Kıral'a anneainin ölümünden do
layı taziyede bulunmu9lardır. 

Müteakiben Peliaor urayına git
mit_lerdir. Mui'nin cesedi önünde c
ğilmifler ve korunlar koymutlardır. 

Batvckil Patrik Kriıtea dini iyını 
bizzat kendiıi yapmıt ve bu Ayında 
kıral ile veliaht, prenseı Elizabet ve 
hükümet erklnı hazır bulunmuıtur. 
Tabut oradan polia sarayına nakle
dilmi9tlr. Kmd sağında veliaht ve so
lunda prenaes ve hUkilmet eritlnr ol. 
duğu halde tabutu takip etmittir. 

Yüksek sovyet meclisinde 
Moıkova, 19 a.a. - R. S. F. S. R. 

Sovyet yükaek mecliai bupn Krem
linde alelade içtima devresinin ilk 
toplant .. mı yapnuı ve divan riyase
tine ittifakla mebus .Eıoroviç'i aeç
mittir. 

r:······························-J TÜRKİYE BASINI . .............................................. . 
İngiltere - Fransa 

CUMHURIYET'te Siyasi lanal aü
tununda Muharrem Feyzi Togay ya· 

br. 

Mahaza eaki demokraai üideaine 
üç büyük devletin aadık kalmalan bu 
devletlerin harici politiaklarını biri
birine aımaık1 bailanuı değildir. Siya• 
aette rol oymyan daha ziyade maddi 
menfaatlerdir. lnsiltere kendisinin 
maddi menfaatlerini Almanya'yı ko
rumakta, Japonya'ya karı• koymakta 
ve 1 talya ile anlaşmakta bulduğundan 
demokrasi dütüncelerini ikinci plinda 
bırakmakta asla tereddüt etmemiıtir . 

lngiltere'nin en büyük düıünceai ne 
Avnıpa'da, ne de Asya'da büyük dev
letlerin binbirine düımemesi , yani 
ıulhun muhafazasıdır. Bunun için la
panya'da ıtdemi müdahale, Çekoalo
vakya'da uzlaıtırmak ve Uzakıarkta 
Japonya'yı serbeat bırakmak politika
ama ısrarla devam etmektedir. 

lnsiliz kıralının aeyahati münaaebe
tiyle yapılacak temas ve müzakereler• 
de de lngiltere Franaa'ya kartı her· 
hangi yeni bir taahhüdde bulunmıya
caktır. Bu seyahatin arifesinde İngiliz 
ve franıız baıvekilleri araaında teati 
edilen mektupların muhteviyatı da 
bunu İspat ediyor. Jngiltere Franaa'yı 
kendi topraklan haricindeki yerlere &• 

it taahhüt ve ittifaklarından dolayı i· 
leri giderek mevcudiyetini tehlikeye 
koymaktan ihtiraz& bir claha davet e
decektir. Cideli bir uzlqtırmak politi
kaaına Franaa'yı iyice celbedecektir • 
Binaenaleyh İngiliz kıral1nın aeyabati 
ıulbu aaıl laıtıracaktır.,, 



-4-

r" 1 il1111111111 .... 11 . 111. 11111 ...... . il 11 1 ot ı ·ı· 1 111 11 1 1 11 1 .......... l tt 111 ••• il ı .. 1111 1111111 1 il11 1 1 1 I 
ii Mahkeme Röportajları ı 
........................................................................................................ ! 

Ortada bir bıcok iki 
..> 

suçlu var, fakat bıçağın 
sahibi yok ! 

Suçlu davac ı y ı hava a lmak 
için kahveden çıkarıp döğmüş ! 

Ortadaki iki biçaktan sustalısının 

sahibi belli ... Davacı açıksa : 
- Bu sustalı benimdir, !ilan yer. 

den, şu kadar kuruşa almışımdır, şu 

kadar zamandanberi kullanırım, fakat 
insan vücuduna ilk defa - o da kaza
ra - dokunmuştur, diyor. 

Fakat daha çok ekmek bıçağına 
benziyen, sapı kemik olan ötekınin 

sahibi bir türlü meydana çıkarılamı. 
yor. Ortada iki suçlu var, bu bıçak da 
mutlaka suçlulardan birine aittir ve 
aksi gibi gbz gibi yarayı açan da bu 
bıçaktır. 

Kabahat samur kürk olsa kimse üs-
tüne alınmaz, diye bir söz vardır. Za -
vallı geyik derisi saplı bıçak samur 
kürk oldu ve pek ısrarlı tahkikata 
rağmen kim:;e "benimdir,, demedi. 

Şahitlerin ifadeleri de pek yaraya 
merhem olmuyor. Bakın hadiseyi en 
yakından gören, kavgacıları ayıran 

ve bıçakları polise teslim eden genç 
irisi şahit ne anlatıyor : 
"Komşudan annemle babamı da alıp 

sinemaya gidecektim. Tam kahvenin 
önünden geçerken, içeriden yanyana 
iki kişi çıktı. Hatta ben onlara geç::;in. 
ler diye yol verecek oldum. Fakat 
meğer onların derdi başkaymış. Kapı
dan dışarıya iki adım ya atmış, ya at
mamışlardı ki bir tanesi, duvarın di. 
binden kaptığı tahta iskemleyi "küt!" 
diye ötekinin kafasına yapıştırdı. Be
riki neye uğradığını şaşırdı. O da bir 
iskemle acıyacak oldu, fakat ilk is
kemleyi yapıştıran buna meydan ver. 
metli. Tam bu sırada kahveden biri 
daha çıktı. Ben, dayak yiyeni kurtar
mıya geliyor zannettim. Fakat yeni 
gelen öyle yapmadı. Ötekine yardımcı 
oldu; o da tekme tokat dövmiye baş
ladı. 

Tabii bu hali görünce hemen arala. 
:un giTdiın; kav acnlaı:ı. ayn:Tn&k iatc

dim. İlk tecavüze uğnyanı tutup da 

oldu, bir aralık ben ortada karşılıklı 
gidip gelen bıçakları yakaladım ve ya. 
kamı sıyırarak kaçtım. Etraftakiler 
bıçakları elimde görünce beni tutmak 
yakalamak, polise vermek istediler. 
Fakat ben daha evel yetişen polise 
yaklaştım : 

- Kavga eden ben değilim, şunlar -
dır. Hele siz onları karakola götürün; 
şu elimdeki bıçaklar da kavgacıların, 
dedim. B ıçaklarr teslim ettim; ve ne 
yalan söyliyeyim beni şahit gösterme
sinler, işimden gücümden kalmıya. 

yım diye bir kenara sıvışıverdim. Bir 
kahveye gittim ve ta köşelerden biri
ne oturdum. Fakat yarım saat sonra 
polis geldi beni orada buldu, çıkardı -
lar. Gördüklerimi anlattım. 

Kavgayı niçin çıkardıklarını, beri • 
kinin niçin ötekini dövdüğünü bilmi -
yorum. Benim bildiklerim, söyledikle
rimden ibarettir . ., 

Asıl dayağı ve bıçağı yiyen genç de 
bu işi şöyle anlatıyor: 

"Hep beraber gezer, tozar, eğlcni. 
riz. Biribirimizin küçüklük arkadaşı -
yız. Hadisenin olduğu gece de akşam 
erkenden buluştuk. Bir tarafta birkaç 
kadeh içtik. Sonra kahveye tavla oy
namıya gittik. Oyunda o şeşcihar at
tr, düşes oynadı. Ben de jA;iraz ettim. 
Bir küçük ağız münakaşası yaptık; 

sonra gene oyuna devam ettik Bir a
ralık bana dedi ki: 

- Halil istersen çıkıp biraz hava a
lalım. Burası pek basık .. Öteki arka -
da§ da yanımızda oturuyordu. 

- Hadi siz çıkın da gelin, ben şura
cıkta beklerim, dedi. Biz de yanyana 
kahveden çıktık, Fakat çıkmamızla 

iskemleyi kafamda bulmam bir oldu. 
Ondan sonra bana bıçak çekti, bacağı
ma sapladı, kanı görünce ben de nef. 

ULUS 

Çekoslovakya' da 
milliyetler statüsü 

Prag, 19 a.a. - Çekoslovak hüküme
ti, milliyetlerin statüsü hakkındaki 

mesaisine bugün de devam etmiştir. 
Koalisyonun altı eksperinden mürek
kep olan komisyon, yarın idari ısla

hat projesini tetkik ve müzakere et
meğe başlıyacaktır. Umumi intiba par
lamentonun 25 temmuz ile 2 ağustos 
arasındaki hafta içinde toplanacağı 
merkezindedir. 

Nazırların toplantısı 

Prag, 19 a.a. - Dün akşam bazı na
zırlar, başvekil B. Hodza'nın riyase
tinde toplanmışlardır. Yarı resmi 
menbalardan bildirildiğine göre, bu 
içtimada, milliyetler ve muhtariyet 
politikası hakkındaki kanun projele
ri görüşülmüştür. 

Japon Bankas1nm madeni 
paralarından bir kısmı 

kullamhyor 

Sporumuzda yeni durum: 4 

Spor hekimi 
Memleketimiz şimdiye kadar Av· ı temel hastalıklara karşı mağlup ol

rupa'dan getirttiği antrenörlerin ya- mamak için vücudları sertleştirmek, 
rısı mikıdarında spor hekimi celbet- tek bir söz ile, memleketin müdafa
ı;eydi veya bunları yetiştirmiş olsay- asını ellerine alacak olan gençleri 
dı durum çoktan başka bir ~ekil ala- sağlam, gürbüz ve dayanıklı yetiştir
caktı. Bugün bizde ne spor hekimli- mek için tek bir çare ancak spor he
ği vardır, ne spor hekimi. Biz bu yok- kimi yetiştirmekle, onlara bu sahada 
suzluğu hekimliğimiz veya hekimle - hakları olan yeri vermekle mümkün 
rimiz için bir kusur saymıyoruz. olacaktır. 
Çünkü memleketimizde sporu idare İliive edelim ki bir tarafdan spor 
edenler hekim mütaleasma ve heki- hekimi yetiştiriyorken bir taraftan 
me değer vermiş değillerdi. da onların muvaffakiyetle çahşabil

20 - 7 - 1938 
~ ........ ..._..,._ __ .,.__...,,,,,_ __ ....__._.,,;' 

f:_. __ R_A_o_v_o_~ 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 14.30 Karışık p 

neşriyatı - 14.SO Plakla türk musik111 

15.15 Ajans haberleri. 
Akşam Neşriyatı: 

18
.30 pi~ 

dans musikisi - 19.15 Türk musikisi (Ji 
met Rıza) - 20.00 Saat ayarı ve ıır• 
neşriyat - 20.15 Tiırk musikisi (Mııl<b 1 - 2ı.oo Konferans (Şakir Karııç•~ 
21.15 Studyo salon orkestrası: 1. }ic f 
Senfoni No, 2 ve 4 - 2. Heydn : Sc11 

Nd, l ve Z - 3. Lord Zing: Uvertür: W 
schütz operetinden - 4. Leopold w;ı; 
ger: Volga ıezicileri prkısı - 2Z· 
Ajans haberleri. 
ı~tanhul : 

Oğle Neşriyatı: 14.30 PlSkl• ı• 
musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 P~ 
türk musikisi - ıS.30-16 Muhtelif 
neliriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 pli 
dans musikisi - 18.50 Nihal Asım ve at* 
daşları tarafından türk musikisi <f

11 feza ve mahur) - 19.20 Konferans: J{ 
oğlu Halkevi namına, Cemal GünenÇ ( 
kın belediyeye karşı vazifeleri) - Jrı: 
Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarr: 

Kendilerini spor sahasında hazırla- meleri için muhtaç oldukları vasıta
mış olan doktorlarımızdan şimdiki !arı şimdiden temine başlamak icap 
halde ehemiyetli birer mevki işgal e- eder. Bu nokta hatta spor sahaları 
den üç tanesini hatırlıyoruz ki faal kurmaktan da önce başarılmalıdır. 
olmak için zemin bulamadıklarından Doktorun göziyle, eliyle, kulağiyle 
dolayı sadece fizyoterapöt olarak ta- yaptığı muayeneler hiç bir vakıt tam 
}ebesiyle veya kabinesiyle kanaat et- bir hüküm vermek için doğru ola
mişlerdir. Hatta bir tane genç ve kıy- maz. Şimdilik hiç olmazsa büyük mer
metli hekim tanırım ki önünde bulu- kezlerde rontgeni, laboratuvarı ve i
nan bu misalleri gördüğü halde dahi cabeden diğer vasıtaları bulunan 
(spor hekimi) olabilmek için on sene muayene merkezleri yapılmalıdır ki 
hekimlik hayatından sonra fakültede spor doktoru elinde bulunan gençle
fizyolojiye başlamış, onu tamamla- ri hakkiyle muayene edebilsin. Bir 
mrş, fakat nih. yet çalı~ma imkansız- kalp dahamesi hakkında doktor her 

Tokyo, 19 a.a. - Kabine, ihracata lığı içinde üç beş ay önce istemıye- vakit doğruyu söyliyemez. Bir akci
tahsis edilecek maddeler imali mak- rek fizyolojiyi ihtisas yolu olarak ka- ğer veremini doktor her vakit teşhis 
sadiyle ecnebi iptidai maddeleri sa- bul etmek temayülünü göstermiştir. edemez. Fakat elinde muayene vasıta
tın alınması için Japon bankasının Bizde sporun ihtisas olarak kabul lan tam olursa doktorun teşhisleri 

edilmemesine iki sebep vardır: kuvetlenmiş olur. Bir örnek: 

viç rasathanesinden naklen Şehir ba11d(t 
Cemil Dôlener idaresinde: 1. Uvc 
Bandi-supe - 2. Rev dö valt: O. Straııf 
3. Nabükotonozor: Fantezi, Verdi - 4 
geııidene frav: Vals-Valtofel - 5. ])J 
Hongruvaz No. 5-Brams - 6. Ma:ı~ 
Sensans. - 7. Marş türk-Mozart -
Hava raporu - 20.43 Wmer Rıza DO 
tarafından arapça söylev - 21.00 Ş 
Bedriye Tüzun, Stüdyo orkestrası rcf 
tiyle - 21.30 Tahsin Karakuş ve arlı• 
ları tarafından türk musikisi (Hicll 
faslı) - 2:1.10 Müzik ve variyete: TcPe 
şı belediye bahçesinden naklen - ız.5)111 
Son haberler ve ertesi cünun pro~• 
saat ayarı. 

madeni para mevcudunun bir kısmı
nın kullanılması hakkında maliye na
zırı tarafından yapılmış olan teklifi 
tasvip etmiştir. Hükümet, bu maksat

la bankadan takriben 300 milyon al-
tın yen kaldırmağa ve bir "ecnebi dö
vizleri tedavül sermayesi" ihdas et-
meğe karar vermiştir. 

i)lı~ır Ra~vekili ile yaprlacak 
nıiizakereler 

Londra, 19 a.a. - Deyli Meyl gaze
tesinin bildirdiğine göre, çarşamba 

günü Londra'ya gelecek olan Mısır 

başvekili ile yapılacak görüşmelerde 

ı - (Spor hekimliği kanunen ayrı İlk mekteplerimizde beden terbi-
bir ihtisas olarak tanınmaz. yesi dersi vardır. Haftanın belli gün-

Avrupa : 2 - Şimdiye kadar spor hekimliği le rinde çocuklara ~ücut. hareketleri 
insana günde bir paket sigara alacak yaptırılıy~r. Muallımlerı on.lara . ~u 
kadar bile ihtiyaç karşılığı olamıyor- h~.re~~:~~rın fay~alarını dıllerının OPERA VE OPERETLER : 12 S 
du ve sporcular hekimin rolünü tak- d~ndugu kadar soyler. Hatta derler ~ri9.30 ~~~~h~~~h;f4s P1:ı.i~~~~~' 
diretmiş değillerdi. k.ı_: Bu .h~reketlerle ~ocukları~ızın ORKESTRA KONSERLERİ ' 

B ı d b
. . . . . b . cıgerlerını bol ve temız hava ıle yı- SENFONİK KONSERLER: 13.15 I' 

un ar an ırıncısının u sene ı- k lonya - 17 .Beromünster - 18.25 Liıkf 
çinde hallolunacağı muhakkaktır. İ- aHyoruz. . ld ğ 'b' •w l . d burg - 19.15 Frankfurt - 20 Sotteııf 
k. · · ı· y f' ·· er şeyı o u u gı 1 cıger erı e 20.SS Prağ - 21 Viyana - 21.20 Berlill-
ıncısıne ge ınce: a ızyoterapot o- . 1 k . . d' A k b . • 1 ODA MUSİKİSİ·. 17 Berlın - 2 

l k 1 h k. 
1 . 1 temız eme ıyı ır. nca u cıger er 

~r~ ça ışan e ım er spo_r _ış e- yıkanmağa müstait olmak şartiyle. Ştutgart - 21.20 Kcinigsberg - 21.30 
rının başına davet ve sporda ıhtısasa L . 'd 'lk k kl riı - 22.30 Kopenhag. 
hazırlanmış olanları yolların<la deva- dıyon a1 ı me tep çlocud arılara- SOLO KONSERLERİ: 17.15 :M11 

. . sın a yapı an muayene er e on arın - 18 Breslav, Brno - 18.20 Miınih -15 
ma teşvık etmek, yahut yenı baştan ot. 0 · 1. "b k" l 1 Jd - .... 1 Kolonya, Ştutgart - 19.45 Ştutgart -

• • • • • 1 0 3 gız ı tu er u oz u o ugu goru - ı 
spor hekımı yetıştırmek ıcap eder. .. .. Pl .

1 
b' Prac - 20.45 Monte Ceneri - 22 1' 1 

. . . . . . muştur. evra ve ree arazı ı e tes ıt - 2'2.30 Doyçlandsender. 
Hekımlerımızın sporda ıhtısas ka- olunan bu rakamın 0 0 65 i seriri mua- NE.FESLİ SAZLAR (Marli v. s.) 

zanmaları güç bir "?esele değildir. yene ile bir şey gös:ermemişlerdir ve Breslav, Hamburg, Layepziğ -19.15 il 
M kt t k t a burg - 19.20 Droytvic; - 21.30 Tulu!·, 

e .ep. en çı ıp s. a~ını y~p~ış, y- çoğu trakeo bronşik adenopati, umu- ORG KONSERLERİ VE KOR OY· 
Akdeniz vaziyeti ile Filistin mesele- rıca ıhtısas devresını geçırmış olan mi zaaf ve dahamelerle dikkati cel- 15 Münih _ 17 Strazburg _ıs.ıs Koll 
si bahis mevzuu olacaktır. Ayrıca, 

Süveyş kanalı mıntakasında İngiliz 

kıtalarına yapılacak kışlalar işi de 
görüşülecektir. 

bir hekim için spor hekimliği çok kı- betmiştir, röntgen muayenesi ise en ber&t - Layepziğ. ı 
sa zamanda elde olunabilir. Sadece HAFİF MÜZİK: S Breslav -

büyük te his amili olmuştur. Basit Hamburg - 6.30 Bsevlav, Kolonya -
tıb ilmi dahi spor hakkında insana bir bir adenopati hadisesi, boğazda bir ve- Kolonya - 8.30 Breslav, Frankfurt -, 
fikir verebildiği halde esasen beden Berlin - 10 Berlin - 10.30 Hnmbu' 

jetasyon, bademciklerin şifkinliği, 12.45 Prağ 13.ıS Breslav, Münih - 1-4 ~ 
hakkında geniş bilgi sahibi bulunan' burunda eğrilik ... Gibi teneffüs yolu- lonya, Layepziğ, Ştutgart - ı4.10 F,1 
mesela bir dahiliye mütehassısının nu tıkıyan manialar mevcut iken bun- furt, Viyana - 14.15 Berlin - 15:25 ı> 

iyi bir enstitüde ufak bır kurs geçır- ... ~ ı 
___ ,,.. .. ......... '"! •por ihtisasını dahi elde etmesi için burg - 16 Alman istasyonları - 18 Ş 

B 1
. B L 1· Y Q G ... R A f YA . . lardan haberi olmıyan muallimin ÇO· gart - 18.30 Frankfurt - 19 Alman i 

cukların ciğerlerini temiz ve bol ha- yonları ve Varşova - 19.15 Münib - ı(; 
bir kenara ı-ekeyim dedim Fakat ö mekten başka hiç bir şeye ihtiyacı' B r 20 ıs ş 2 B 1 .g " 

h
.. 'k' · b~ · ·k· ' · '..ki d ' l - terim. .. .................................. ,,,,,,,,,,,,,,, yoktur. Çok değil, şimdiye kadar Av- va ile yıkadığına inanması onun ka- m e~~n 27.4s Budaı;::;ı;.ı - 1 res 1 

' 

tıimi m üda faa için çakımı ( 1) çıkar

dım. Fakat ne bir yerine batırdım, ne 
de gösterdim. Davacıyım. Hakkımı is-

ur ı ısı ızım ı ımıze yu en ı er. Y f bahati olmıyabilir. Fakat maarif sıhi- HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştuıgart 
1 . k lı d b Suçlular kendilerini gayet kolay Q rı n f n mektep e rı· rupa'dan getirilen antrenörlere ve- . ~ Ik tecavüz edem ya a yayım a e- , ye müfettişınin de kabahati değildir. 11.40 Berlin - zı Beromünster -
riki hiç olmazsa kaçsın, diye düşün- müdafaa ettiler. Birincisi : rildiğinin yarısı kadar itibar gördük- Çünkü sıhiye müfettişinin vazifesi Viyana - 23.10 Budapeşte (Sigan rııii• 
d .. B d f d k d b. ld .. _Beraber ı-ıkıyorduk. Kapıda ku··- En son terbiye sistemlerinin Ame- leri gün doktorlarımız arasında kıy- b' k •1• 'h . h 1 - 24 Ştutgart. ,.. um. u e a a ar a aşı ıze sa ır- " ır ço a ata ve ı tısasa mu taç o an DANS MÜZlôl: ı 9 Kolonya_ zz r· 
dı. Hulasa, durup dururken ben de für etti. Ben de mukabelede bulun- rika'da tatbik şekillerini gösteren metleri başka yerlerdekilerden her bu muayeneleri başarmak değil, sade- ransa - 22.15 Stokholm - 22.25 Lo116 
bayag~ ı dayak ycmiye başlamıştım. meşhur ped~goji alimi Jon Devvey'- halde daha a~ağı olmıyan elemanlarr ce mekteplerde ijyeni tesis ve idame Recyone - 22.30 Breslav _ 23 Dror' 

dum. Vurdu, ben de vurdum. Mesele in bu eseri Prof. Sadrettin Celal An- az zamanda bulabileceğiz. Milino, Roma - 23.15 Paris - ~ 
İşte tam bu, ellerin ayakların biri - b d 'b t · b k b · d - .1 1 f etmek, bulaşık hastalıklara meydan Droytviç - 23.40 Paris. P. T. T. ,/ un an ı are tır, ıı-a enım egı - te tara mdan tercüme edilmi«= ve Ka- Bundan evelkı· yazımızda so"yledi- ~ 

birine karıştığı sırada, benim elıme :ı • vermemekten ibarettir. Bu çocukla-
ince, sert, soğuk bir şey dokunur gibi dir." naat kitabevi tarafından neşredilmış- ğimiz üzere açılacak olan spor ensti- rın bir kulak ve boğaz, bir ortopedi, gazetelere aksetmiş olanları bile ô 
oldu. Vakit gece, sokak karanlıktı. E- Zavallı bıçak, sahipsizlikten boynu tir. tüsünde beden terbiyesi sistematize bir dahiliye mütehassısı bulunan ve kate alırsak milli takımı hazırll 
ğilip görmiye vakit kalmadı. O soğuk bükük ortada bekliyordu. Gene en Son terbiye cereyanlarında mühim edildikten sonra bu tarzı memleketi- rötgen makinesiyle mücehhez olan kampında ağır bir tüberküloz ,,a1'• 
şeyin, şöyle etrafımızda bir yarım da- şefkatlisi mübaşir çıktı. Aldı ve götü. bir tesiri olan J on Devvey'in bu eseri mize yayacak ve yürütecek olan un- merkezlerde muayene edilerek srhat nın görülmesi, gene uluslar af 
. . d 'kt de kendisi kadar şöhret kazanmış ve sur ancak spor hekimi olabilir. hallerinin tesbiti icap eder. Lı·yon'- maı-lara hazırlanan genr gu·· reı:.ı-ilt 
ıre çız ı en sonra : rüp emanet odasına koydu. s C r1 A 1 'b' l.h. ç kl k ld 1 k " ::ı; ·n 

H t d . 'Ik t ·· - rıya onun · e a nte gı 1 sa a ıyettar ocu arımızı çıt ırı ım 0 ma tan da bunu yapıyorlar ve başka memle- den bı'rı·.,ı·nı'n tu"bcrku" lozdan o"l ... et 
- ar ... ıye 1 ecavuze ug • Davacı sözünün dog· rulug-unu isbat bir terbı'yecı'mı· .. tarafından tercu··me k rta mak ya · onların u"cudlarınr .. , •• 

nın baldırına saplandığını gördüm. .. u r ' nı v ketlerin srhiye müfettişinden muk - gibi hadiseler bile bizi mütalear1'1 

ı'çı'n tekrar ettı· · edilmi" olması eserin ehemiyetini ufak tefek arızalardan mu"teessı'r ol- · Fakat çıkaran ve saplıyan kimdi; se - • r tedır olmadığı işleri istemiyorlar. haklı gösterir. 
çemedim doğrusu... O da bu vaziyeti "- Çıkar çıkmaz iskemleyi benim artırmıştır. mıyacak derecede mukavemete alış- Spor işlerimiz bu örneği ihmal ede- Spor hekimi yetiştirelim. Fakat 

k f ı d ğ kah · B Bilhassa ilk okul öğretmenlerine tırmak, şiddetli havalarda beline ka- H 1 f bol .. · ı · f görünce elini kolunu oynattı; cebin- a ama sap a ı ını vecı ayram a- mez. e e ut , gureş, atletızm gibi arın şahsiyetlerinden fazla bır 
den mi, belinden mi, neresinden bil. ğa da gördü. Hatta beni kurtaran da tavsiye ederiz. dar çamura gömüldükten sonra muh- faal sporlarla meşgul olan gençleri istemek için mutlaka ellerine mu•' 
mi yorum, beyaz bir şey çıkardı: Bu Bayram ağa oldu.'' ara sıra böyle merkezlerde inceden ne vasıtalarını tam olarak vere!• 
da şu gördüğünüz sustalıdır. Mahkeme Bayramın şah it srfatiyle _, 1 llllllll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL inceye muayene ettirmezsek bunlarla Yeni spor idarecilerimizin bu dtİf 

Bu zamana kadar etraftan yetişen- celbine ve orta<iaki bıçağa sahip çık - _ yazan: A lexi• T olstoi No: 155 : meşgul olan gençelri tam bir tehlike- celere göz yummıyacağrnı bilirit? 
ler, kahveden çıkanlar dört tarafımızı mıyan iki suçlunun mevkufen muha. : - ye atmış oluruz. Şimdiye kadar he - eserlerini yakında göreceğimizi u 
aldılar; kimisi seyretmiye daldı, kimi- kemelerinin devamına karar verdi, = : kimlik hayatımda gördüğüm acı va- rız. ılJ 

_si_d_e_a_y_ı_rm_ı_y_a_ç_a_ıı_ş_tı_._N_as_ı_ı_o_1_d_u_y_sa __ ay_ın_ı_9_u_n_a_ta_l_ik_e_d_i_ıd_i_. ---- 1 ~- ~ ı kaları bir tarafa bırakıyorum. Yalnız Doktor O•man Şevki V/ıtD 
- 1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: ::ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııı ı ıııııı ı ıııı ııı ıııııı••' 

- Ah, majeste, zannedersem, fran- sürüklediler, ateşin önüne uzattılar. : = yordu... Sıcak omuzunda uyuyor - Bütün Moskova, bu gibi vaziyet 
sız işi bir tabakadan bahsediyordum.. Petro, Königsek'in vücudunu büküp = = dum ... Sersem... Aptal... Peki, ala.. re uygun bir şekilde, tam iki lı~ 
Gidip hemen getireyim.. kollarını kaldırdı, indirdi, ağzına üf- _ : İşte hepsi bitti." bayram etti. Bir çok sayın zatlar i" 

lçine korku girdiğinden gömleği- ledi... Elçi Königsek hayatına buda- ;: ;: Ümitsiz bir adam haliyle kalktı, ta düştü, hatta bu ziyafetler net 
nin önünü çözerek çaya doğrl} koştu. laca nihayet veriyordu ... Gömleğinin : : çubuğunu bıraktı. Gıcırdıyan bir se- sinde göçüp gitti. Büyük Meyda~ 
"Aman alahım, aman allahım, nasıl düğmelerini çözen Petro onun göğ- - fer karyolasına uzanıp üzerine bir pirohu pişiriliyor, possadskilerlC t 
öğrenmiş? Bunu saklamalı, atmalı ... " sünde, yeni doğmuş bir çocuğun : : gocuk çekti. ka dağıtılıyordu. Her gece ba"~ıı 
Parmakları dantelalara takılıyordu. el ayası büyüklüğünde bir ma- = : - 5 - şekleri Kremlin kulelerinin uıcrı f 
Nihayet madalyonu eline geçirdi, ve dal yon buldu. Ceblerini karıştırdı; : : Noteburg kalesi adı değiştirilip yükseliyor, çarkıfelekler dıvarı;, 
koparıp atmak için çabalarken ipek bir tomar mektup çıktı. Aleksaşka i- : Şlüsselburg - Anahtar - Şehir - adı dönüyordu. Hatta, Mery.em'in şa e 
kordela boynunu kesip fena halde ca- le birlikte hemen çadırına döndü. - : konuldu. Gedik tamir edildi. Yanan günü, bütün ziyafetleri ve eğıerı', 
nını acıttı. (Petro yukarıda kalmıştı. Aleksaşka, yüksek ı;esle: : : kulelerin ahşap çatıları yeniden inşa ri de unutulmamak suretiyle billıl 
Gözleriyle takip ettiği Königsek başı - Bay subaylar, eğlence yeter, de- : - olundu. Mevkie yeni bir garnizon i- bir yangın çıkarmağa muvaffak~· 
ile işaret verdi: "Şimdi, derhal geti- di. Çar yatacak... : : kame edildi. Kıtalar kışlık ordugah- du. Ateş Kremlin'de, Kitaigor 

1 
# 

receğim ... " Büyük çakıllar arasından Davetliler çadırdan çıkmağa şitap _ : !arına çekildi. Petro Moskova'ya dön- çıktı. Rüzgar kuvetli idi ve k1"ı '~ 
homurdanarak derin akan çayın üzeri- ettiler. Bunlardan bazılarının kolla.. : : dü. lar Moskva nehrinin öte kıyısırıll,~ 
ne köprü vazıfesi görmek için bir kü- rma girip, mahmuzları yeri kazıya : : Tanınmış tacirler Petro'yu, çan dar uçuyordu. Alevler, dalgalar 

1
, 

tük uzatılmıştı. Königsek karşıya kazıya sürümek icap etti. Petro, yarı ;: : sesleri arasında v~ sancaklarını aça- bütün şehri istila etti. Ahali ıcaP1

11ı geçmek üzere kütüğün üstünden iler- boşalmıt yemek kapları, yarı yanmış : : rak Moskova'nın medhalinde, Mis- doğru koşuştu. Alevler ve du~11~ 
lemeğe başladı. Çamurlu kunduraları mumlar arasına ıslak mektupları yay- - niçkaya kapısında karşıladılar. Mis- arasında Petro'nun, bir feJeJl'I t 

kayıyordu. Mütemadiyen kordelayı dı. Tırnağı ile madalyonu açtı: An- _ : niçkaya caddesi, yüz sajenlik bir me- yangın tulumbası üzerinde, !rr ş 
da çekiyordu. Sendeledi. Ümidsizce hen sanki canlı idi. Mavi masum göz- - : saferle kırmızı kumaşlarla örtünmüş- gibi geçtiği göründü. Hiç btr ç 
kollarını salladı ve arka üstü çaya yu- leri ve parıl parıl yanan dişleriyle _ : tü. Tacirler kalpaklarını havaya fır- kurtarmak kabil değildi. Bir 1'1lra~ 
varlanch. gülümsüyordu. Petro Aleksiyeviç'in ;: : !atıyor, yabancı moda veçhile bağırı- na müstesnd. olarak Kremlin toP 111 

Petro: pek çok öpmüş olduğu sarı saçlar bu : : yorlardı: "Viva !" bir oldu, eski saray alevler aras. ~ 
_Aptal, sarhoş, dedi. resmi çerçeveliyordu. Madalyonun Petro: mussuzun biri idi bu meyhaneci kız.. Petro, eski zamanlar muzafferleri- yanıp yıkıldı. (Çarın kız karde~ı 
Bir an beklediler. Aleksaşka kaşla- iç kapağında enine kazılmış iki keli- _ İşte, dedi. Dirseklerini masaya Çoktanberi sana söylemek istiyor- nin kullandıkları gibi altın yaldızlı revna Nataliya ile oğlu Ale1'seı t(I 

rını çattı, tasalı, tepecikt'11 aşağı in- me vardı: "Aşk ve sada kat." d k. bir harp arabası içinde ve ayakta geç- laf• 
Petro, madalyonun camını çrkarıp dayayıp mumun alevlerine gözlerini um ı... ti. İsveç sancakları yere sürünerek la kurtarıldı). Bütün prikaZ dr• ~ 

di:_ Petro Aleksiyeviç, zan edersem saçlara elini sürdükten sonra hepsini dikti. Haydi, izah et, bakalrm (acı acı - Sus, sus ... Cesaret ediyorsun, ha 1 peşi sıra götürülüyor, ve esirler, baş- nastırlar, silah depoları da ya~ bll'ıı 
başına bir felaket geldi, adam çağır- birden dökülen şaraplardan hasrl ol- gülüyor, başını sallıyordu). Onu ba - Defol! larını önlerine eğmiş, arkadan geli- oldu. Müthiş İvan kulesinde1'~ bil'/ 

1 ma bir 'birikintinin içine attı; mek- na tercih etmiş ... Anlamıyorum .. Ya- Çubuğunu doldurdu. 'Gene dirsek- yorlardı. Yüksek ve agw ır bir araba ü- çanlar düştü, ve bunlardan e Jaf11 
ma ı... ğü - 8.000 pud ağırlığında 0 

Çay, fazla derin olmamakla beraber tupları okumağa başladı. Bu mektup- lan söylüyormuş. Bana yalan söylü- lerini masaya dayayıp dumanları sa- zerine konulmuş tahtadan bir arsla- ~ 
k · h b l k k b'l 1 1 A h t f d K" 'gs k'e yormu, Aleksaşka ... Öyle ise ı'lk gün- vurdu. Şarap birikintisı' ı'dnde yu" zen na "P K " N'k't z t f da çatladı. .JlY Königse 'ı emen u ma a ı o - ar n en ara ın an onı e " rens - ayser , ı ı a o o , a- Küller arasında dolaşanlar r 

madı. Anlaşılan düşerken ensesini gönderilmişti: Aşkın gevşettiği bir denberi, ilk tesadüften beri mi? An- madalyona bakıyordu. "Seninle bu- ta biner gibi binmiş, başına teneke-
sivri bir taşa çarpmış ve boğulmuştu. kadın üslfıbu ile çocukça, cali lisan- lamıyorum ... "Aşk ve sadakati" luşmak üzere kaç defa çitler üzerin- den uzun bir külah geçirmiş, omuzla- diyorlardı: 
Askerler onu sudan çıkarıp çadıra lı mektuplardı. - Kaltağın biri, Mein Herz, na- den atladım ... İsmi dilimden düşmü- rına erguvani bir manto atmıştı. (Sonu ,,ar) 
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Yıldızlar ve insanlar 
Holivud'daki meşhur yıldızların duğu fikri şüphesiz ıaçmadll'. F~kat 

da hayat ve sıhatle münasebetleri, yıldızlardan her biri dofm.aııyle, 
b b batmuiyle, hareketleriyle .. ha~anın 

şüphesiz, pek çok olmakla era. er, ınıa 
... d k ) sıcaklığma, rutubetine, ruz&'ar. ' 

şimdilik niyetim gökyiızun e ı ~ı 7 tazyı'kına, elektiriğine v.e d&ha bıl~-
dızlarm insanlarla münasebetlerını d B 

d . v. 'z •eylerine tesır e er. ı-
söylemcktir. Zaten sinema yıldızla - me ıgımı :r • ı d . .. dumuz da bu tesır er en 

b •. .. · · d en devamlı ak- zım vucu h' rı utun sene ıçın e . 1 O halde yıldızların, ıç 
lüalite olduğundan, ömrü ~e~a edın- kurtu am:~teorolojik tHirleri var 
ce onlardan söz açmak ıçın fırsat olmazsa, 

' lbuk' "t k' d mektir 
her zaman ele geçer. ~~ .. ı ~ ~. 1 e Halb~ki gökyüzündeki cisimler -
yıldızları görebilmek ıçın gokyuzu • d .. 'n ıııklarından ve ııcakb .. 
nün geceleri 'mehtapsız ve buluts~z _ end gun~ı tka reyonları bulunduğu 
olması §arttır. Mehtapsız gec~ler~~ g~~. a~k -~zünde nereden geldikleri
vakitleri belli ol&a da, bu yıl gokyu- g~ bı. gl 

0 ~~ig-imiz fakat pek derinle-
.. .. b l .. k f rsatı o ka • nı ı cm ' d' - . 

zunu u u\suz g~rme ı re kadar tesir ettiklerini öğren ıgı -
dar az çıkıyor kı... .. . k zmikte bunlar da vardır. 

y ld 1 · l sında mu- mız o d ı ızlar a ıns!1n ~r ~r~ ek eski Onun içn bir gün yıldızların a 
tı.asebet bulundugu fıkrının p ld' 1 k d'lerine mahsus reyonlar çıkar -
olduğunu bilirsiniz. Nereden. ge . ı - d eı:; ı ve onlarla insanlar üzerine 
ğini ve nereye gittiğini bilenuyen ın: ı . arı tt'kleri anlaşılıraa o gün bu 

_ 1 d .. ünmiye daha yenı tesır e ı 
san og unun Uf • d' . l · k tfe taımaınalıyız. 
başladığı zamandan berı ken ı&ıy e yenı e G.A. 
ök .. .. d k' yıldızlar arasında g yuzun e ı v • • 

münasebet aramakta oldugu ıddıa 
edilebilir. . . 

B f 'k' hekimliğe de gırmıt ve u ı ır .. .. .. 
uzun uzun asırlarca da a~nnuştu. 
Eak" .. ccim hekimlere gore, ken-

ı mune .. "k Al 
d'l . . tAbiriyle bir kuçu a em 

ı erının a . bir bü-
(mikrokozmos) olan ınaan A. 
yük alem (makrokozmo&) olan kaı. 
ııatın bir minyatürüdür. .. 

B" "k Alemde yedi esas olan Gu-

1 uyAu a Ju"piter Venüs, Satüm, 
net e, y ve ' 1 k 
Mars, Merkür yıldızların": v k~ı~. 1 

. k lbı' beyni karacıgerı, bobmaa.nm a , ' . . 
rekleri, dalağı, safrası ve ~cığerı 

d Bu uzuvlardan her bırı o ye-
vu ~ d . o 
di eaaatan birine bağlı ve aıma -
nun tesiri altındadır. 

Fiziyoloji böyle yıldızlara bağlı 
olunca tedavi usulünün ~e ~ene on -
lara bailı olması tüphesızdı. On_dan 
dolayı, mesela karaciğ~r hastalıgına 
iyi gelecek olan hindibayı .. kır~.aı:~a 
mutlaka Mars yıldızının gokyuzu?
d örünclüiü zaman toplamak la-

~g..:ı Çun" kü karaciğere hastalık 
ZJJDUI• ld 
veren Jüpiter yıldızıdır, Madrs Y~ .. ızı 
d un en büyiik düflllanı ır. uş. 

a 00 b' · d t uıaıumızın düımanı ızım os umuz 

lur kaidesince Mars yıldızı da ka-
0 , h' d'b raciier haatalığına kartı ın ı ayı 

bize ilaç yapar ... 
Saçma fikirler, dediniz. Şüphesiz. 

Onun için o saçma fikirlerin daha 
ilerisine gitmiyeceğim. BugÜn o saç
ma fikirlere ne hekimler inanır, ne 
de hekim olmıyanlar. 

Fakat bundan dolayı yıldızlarla 
. lar arasında münasebetin ke. 
msan rd· 
silmit olduğuna h~kme~~1m~ ı .. ır. Eski müneccim hekımlerın ı erı sur-

dük. ) . münasebetler saçma olsa da, 
erı 'b. vl 

Batlamyos ve Kepler gı ı. sag ~ 

d .. .. .. lu" pozitif alimlerın dedık-
uşunuş , l 

leri yabana atılamaz. Onlar ~a yı -
dızlarla insanlar arasında m.unase: 
betler bulunduğunu söylemışle.rdı. 
Bu münasebetler müneccim hekım -
lerin aöyledikleri tarzda olmua da 
münaaebetin bulunduğunu kabul et-

mek lazımdır. 
Bugünkü düıünütlere .göre, sad~-
b . · yeryüzünde ve ınsan cemı-

ce ızım -· .. .. kA' t 
yetleri arasında degıl butun ~na -
ta her ıey birbirine bağlıdır ... K:~ına .• 
tın bir tarafında çıkan en k~çük hır 
h • d' un her tarafına tesır eder. a ıse on . . l 
Her hadisenin sebeplerı v~ netıce e. 

. d llmı'n i•i gayesı de o se-
rı var ır. Y, 
hepleri ve neticeleri bulmakt~r •. 

Yıldızlardan her birinin bızım u-
b . · h " kim bulun-zuvlarunızdan ırıne a l 

duğu, onun hastalıklarına sebep o • 

· -=~.- -·-· 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN 

Yer sarsıntısından felakete u~_rıyan va
tandaşlarımıza yardım yapılmak uzere aı~
gıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mu~ 
essesat tarafından hizalarında yaz;ılı para
lar veznemize yatırılmııtır. Bu hayır ıde~er 
zevat ve muesseaata ıerek feliketz.~ e ~r 
ve gerek cemiyetimiz namına teııekkurlerı-
mizi sunarız. 

Lira Kr. 
81 29 Kıbriı MaiUııa ka&a_baaı.~ Ay: 

todoru ve Ayıergı koylerı 
türklerinden 13. 2. 3. sterlin 
mukabili 

12 40 Kıbris Solon Muon loca&ı 
tarafından 2 Sterlin mukabili 
Gole Kızılay Şubeıinden 51 45 

25 00 
110 00 
20 29 

D. Ergani ,, ,, 
Reşadiye ,, ,, 
Tokat belediyesinden Tokat 
Kızılay M. vaaıtasiyle 

653 
60 

145 
19 

14 
356 
200 

60 
77 

279 
2589 

196 
688 
331 

17 
5988 

324419 
330407 

·---

18 Bursa. Kızılay Merkezinden 
00 Çorum ,, ,, 
00 Rize " ., 
50 Mardin gazi okulu dernek 

kolundan 
34 Adıyaman Kızılay şubesinden 
34 Çorlu ,, ,, 
oo Elbıt ,, ,, 
58 Sungurlu ., .. 
ıs ııeın .. .. 
00 Erbaa •• ., 
05 Safranbolu ., " 
50 Ş. Koçhisar 
00 Ak3ehir 
79 Görele 
92 Karaburun 
78 
21 
99 

Evelki listelerden 

,. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni baıdıf -

Çık ti 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruş 

Yüz sene uyuyan adam 
Ya.zan: H anri Berne 

::=Tefrika: 13 =======================~ 
Sel esten: 
_ Oyleyse açlığımızda 

d ile söz söyliyen üniformalı bir a-

l k 1 k
e aademi azasını hayretle görmüttü. 

şaşı aca · h k'k' Resim son derece nettı. ve. a ~ ı 
bir şey yok, dedi. 

Ve kendini toplryarak: 
_ Yok canım, bizimle eğleniyor-

! D . e atıldr. Bu ameı ikalı kadın ar... ıy M " 
bize bir muziplikte bulunuyor. os-
yö hiç de yiız yirmi beş yaşında bır 
adama benzemiyor. 

_ Öyle ama, Selcstcn ... 
- Bckliyelim, mösyö. Ben ~.o~ay 

kolay inanan insanlardan d cgılım , 
hen şahit isbat isterim. 

Anni Tompson bir dı.iğmeye bas-
mıştı . Bir erkek sesi işitildi : . 

- Burada, Silven Granjan, Parıs ı
limler akademisi duayeni. Rokfelleı· 
müzesi mUdiresi bayan Anni Tomp
son'a iki vatandaşımı ilk selamlıyan 
olmak şerefini bana verdiği için te
şekkür ederim. Röne La Tayad, Se
lesten Markizo, bir asırlık bir uyku: 
dan sonra tekrar doğduğunuz bu ye~ı 
dUnyaya he>! geldiniz demekle bahtı· 
yarım. 

Seleııten, baş parmağını başı üstüne 
kaldırarak haykırdı: 

- Mösyö! ... Mösyö! .... 
Röne, aynada, kendisine resmi bir 

renkleri taşıyordu. Yüz yırmı be' ya· 
şındaki genç adam, Sen Klu'da ~~k
tor Cek Trundl'in ilaçlarının tes~n~
le uyumuş olduğu gündcnbcrı ~ır 
haylı zaman geçmiş olduğunu ılk 
defa olarak farketti. 

Fakat ayna birden karardı, çilnkı.i 
Anni Tompson gene düğmeye baamı§
tr. 

- İstirahat etmelisiniz, baylar, de-
di, çünkü ecnebi bir reaksiyondan 
korkarım. 

Röne: 
_ Yok. kendimi mükemmel hiase. 

diyorum, dedi. 
- Aç mısınız? 
- Evet, arkadaflm da açtır. .. .. 
_ Yemenizde bir mahzur gormu-

yorum. 
- Bir kbe çorba hiç de fena ol-

mıudı. 
Anni Tompson: . 
_ Bende daha iyisi var, dedı. . 
Yuvarlak küçük bir kutuyu açtı. ı-. 

çinde nohut büyüklüğünde kurşunı 
haplar vardı. 

-S-

lr----..... 
___ 1 Q ...... ü~IQ, .......... i Filistin İşi 

çok vahimleşti! 
B irkaç haftalık bir sükunet devresinden sonra, ' filistin'de 

vaziyet birdenbire vahimlemitti. Bütün memlekette tet
hit hüküm sürmektedir, ve, İngilizler tarafrndan ahnmıt olan ted
birlerin son derece tiddetli olmasına rağmen, gitgide geniıliyen 
ve derinleten bir ayaklanma araplardan, yahudi ve avnıpalılar
daıı yüzlerce kurban vermektedir. 

Bu hafta dikkatimizi üzerinde durdurmıya layik iki hadise 
vardır. 

Bir yandan bir yahudi mu
kavemetinin ilk alametleri ile, 
öte yandan arap isyanının Fi -
listin dıtına ıirayetinden bah
ıetmek istiyoruz. 

Şu son günlere kadar yahudi
ler işkence edilmelerine sa

bırla tahammül etmişlerdi. Onların 
tarafından şiddet hareketleri tama
men ferdi bir müdafaaya inhisar 
etmişti; hatta, organize mukave
metleriyle, esasen geniş olan bir 
kavgayı daha ziyade geni§letmekle 
itham edilmemek için bütün ümid
lerini ingiliz himayesine bağlamış 
görünüyorlardı. İmdi, bir kaç za -
mandanberi, onların mukabelesine 
şahit oluyoruz, bu hareket, arapla
ra karşı müdafayı, onların kullan
dıkları vasıtalara müracaat ederek 
bizzat organize etmek arzusunda 
olduklarını gösterecek mahiyette
dir. Ayaklanmanın başlangıcında 

yaratılmış olan yahudi nefis müda
faası grupları, bombalarını ekseri
ya konserve kutularında yapan a
raplara nazaran daha tesirli faali
yet vsıtalarına maliktirler. 

Bu tezahürler tamamiyle yeni bir 
vakıadır ve bir sükunet alameti di
ye gösterilemezler. Filist:n, gitgi
de, her ikisi de hariçten kuvetlc hi
maye gören ve aralarında bir uzlaş
ma imkanı bulmak kolay olmıyan 

iki hasmın amansız mücadlesine 
sahne olan bir kapalı saha haline 
gelmektedir. Siyonistler, her halde 
Filistin'deki bu yahudi mukabele
sinin organizasyonuna yabancı ol. 
mıyan dünyanın büyük yahudi ce
maatlerinden müzaharet görür ler. 

Onlar tarafından toplanan ve 
sübvanaiyone edilen Tel - Aviv hal
kı, bu arzuya kartı gelemez: Beni 
İsrail taarruza geçmiştir, arapların 
ardında kendi can düşmanları olan 
Almanya ile ltalya'yı gördüğünden 
daha büyük bir hevesle ileri atıl
maktadır. 

D aha az ehcmiyetli olmıyan i

kinci vakıa: Arap isyanının 
genişlemesi. Arap birliği hissi şim
diye kadar yalnız yakın şarkın hü
kümdarları ve müslüman şeflerinin 
protestolariyle tezahür etmişti. I
rak kıralı birinci Gazi, Hicaz kıra
lı lbni Suud, Maverayı Ürdün emi
ri Abdullah, isyan edenlere kardeş
çe hi11iyatlarını bildirmişlerdi. Bir 
çok üniveraiteler, mektepler ve te
şekküller de bu hareketi taklit et
mişlerdir. Panarab faaliyeti , bu 
platonik tezalıilrlert' ve bazı mali 
yardımlara inhisar etmişti. 

İmdi, geçen hafta, bu milslüman 
tesanüdü, yeni ve vahim bir şekil
de tezahür etmiş, Filistin çer -
çevesinden aşarak, Maverayı Ür-

Bu haplardan bir tane alınız, :ii
ye tavsiye etti. 

Efendisi bu sözü yerine getiriıken 

Yazan:---· 
Andre Klo 

La Tribün de Nasyon'da 

dün'e sirayet etmiştir. Hükümet 
merkezi olan Amman'da dükkanlar 
kapanmış, bir çok kimseler ölmüş 
ve nizam ancak güçlükle iade edi
lebilmiştir. Aynı zamanda Süveyş 
kanalı imalathaneleri işçileri ara
sında bir grev zuhur etmiş, işçiler 
bir dubayı yakmışlar ve batırmış
lardır. Bu gelişi güzel bir hadise 
mi, yoksa Mısır'm arap tahrikatçı
larınrn ingiliz hükümetine ilk ih. 
tarı mıdır? Her halde şurası mu
hakkak ki, bu hadise büyük bir he
yecan uyandırmı§tır ve arap tesa
nüdünün yakın bir günde Akde
niz'in d:ğer müslüman memleketle
rinde daha şiddetli bir şekilde te
zahür etmesinden korkulur. 

Pek nazik bir mesele ortaya çık
maktadır: Bu arap tesanüdü şark
ta uyanmakta olan müthiş yangını 
tek başına ateşliyecck kuvette mi
dir? 

Ş arktaki tahriklerin genişle

mesi hadisesinin tam, is
panyol meselesi dolayısiyle İngil
tere ile İtalya arasında yeni !Hr 
gerginlikten endişe edildiği sıra
larda meydana çıkamsı dikkate de
ğer bir keyfiyettir. Yakın şarkı 
kaplıyan ingiliz düşmanlrğı dalga
sında italyan propagandasının oy
nadığı rolü bilmiyen yokt ur. İtal
yan fa§izminin arap tahrikçilere 
getirdiği müzaharet münakaşa e
dilmiye hacet kalmıyacak kadar 
malüm bir hakikattir. Filistin'de 
karı§ıklıkları arttırmak ve bu ka
rıfıklrğı Mısır'la Hindistan'a yay
makla tehdit etmekle, İtalya, 16 ni
sanda, İngiltere'yi İspanya mesele
sinde tavize ııevketmek için kullan
dığı taahhüdü geri almak istiyor 
değil midir? 
Diğer tarafdan öğreniyoruz ki 

bu meselede ikinci derecede bir rol 
oynamıf olan Almanya, Filistin me
selesine ve umumiyetle arap ale
mine gitgide daha fazla alaka gös
termektedir. Tan'ın Kahire muha
biri, bu yakınlarda, alman hüküme
tinin, İran'da demir madenlerinin 
işletilmesi için çok mühim ekono
mik anlaşmalar imza etmiş olduğu
nu ve Almanya'nm bu memleketin 
dı' ticaretinde Sovyctlcr Birliğı'n
den sonra ikinci mevkii işgal etti
ğini bildiriyordu. 

Roma - Berlin mihveri Avrupa 
ve Afrika'da olduğu gibi İç Aıya'
da da faaliyet halindedir. Ve İngi
liz kuvetini akamete uğratmak için 

kat olmuştur. İnsan vücudunu kimya 
vasıtasiyıe gıdalandırmayı ilk defa o 
düşünmüştu. 

- Ya yemekler? 

GÜNÜN POLİTİK 
HADİSELERİ 
her vasıtaya bag vurmaktadır. 

• • • 
Bu şartlar içinde - arap isyanı

nın hızlanması ve genişlenmesi, ha
rici teşviklcı: - Filistin meselesi
nin yakında hal edileceği umulabi
lir mi? Filistin'e gönderilmiş olan 
ikinci ingiliz komisyonunun hazır· 
lıyacağı her hangi bir planın mu
vaffakiyet ihtimaline inanmıyo. 
ruz. Büyük ingiliz haftalığı Obser
ver geçen pazar şöyle yazıyordu: 

"İki tarafın bir uzlafmıya amade 
oldukları görülmedikçe hiç bir hal 
şeklinin empoze edilemiyeceği ve 
hatta tasavvur bile edilemiyeceği 
aşikardır." İmdi bu karşılıklı hüs
nüniyet gitgide daha uzak görün
mektedir ve İngiltere İrlanda tec
rübesiyle bilir ki kuvet vasıtasiyle 
hal şekilleri faydasızdır. 

Şeria üzerinde daha uzun zaman 
kan akmasından korkmalıyız. ,

' 

Yolculardan al 1nacak 
nakliye resimleri 

Muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle 
seyahat eden yolculardan alınacak 

nakliye resmi hakkındaki kanuna !it 
talimatnamenin dördtincii maddesi 
yeniden değiştirilmiştir. Yeni şekle 
göre nakliye resminin hesabında beş 
paradan aşağr olan kesirler be§ para
ya ve emsaline iblağ olunarak tahak
kuk ettirilecektir. Yani be§ paraya ka
dar olann akJiyat resmi kesirleri beş 
paraya, 5-10 para arasındakiler on pa
raya 10-15 para arasındakiler 15 para
ya, 15-20 para arasındakiler 20 para
ya, 20-25 para arasındakiler 25 para
ya, 25-30 para arasındakiler 30 para
ya, 30-35 para arasındakiler 35 para
ya. 35-40 para arasındaki kesirler de 
40 paraya iblAğ olunacak ve allkalı 
milesseıc ve şirketlerce yolculardan 
bu esasa göre tahsil olunacaktır. Nak
liye ~irket ve mUeHeıelerinin 'im
diye kadar yolculardan almıı oldukla
rı resimlerin bu esasa göre dlizcltil
mesinc imkan olmadrğmdan talimat
namenin yeni dördüncü maddesi hük

mü makabline teşmil cdilmiyecektir. 

Ruzvelt Meksiko'yu 
ziyarete gidecek 

Mekıilı:o, 19 a.a. - B. Ruzvelt, önü
müzdeki sene içinde Mekıiko'ya gi
deceğini söylemiştir. B. Ruzvelt bu 
tasavvurunun halihazırda qağı Kali
forniya ıahillerinc demirlemif olan 
Hutson kravazöründc kendiıini ıc

lamlamağa gelmif bulunan Mekıika 

Reiaicumhuru B. Kardena'ya söyle
mi,tir. 

Ugak: 
- Evet, mösyö, cevabını verdi. Bu 

fena bir gey değil. 
- Emin misin? Selesten sordu: 

- Nedir bu? - Yemek usulü kaldırılmıştır .. Bes- - Mösyönün terzisine bir haylı 

- Anlaşılan kahvaltımız olacak. 
- Dişe dokunacak bir şeye benze-

miyor. 
- Bir tane yutunuz. 
- İıtcraeniz btitün kutuyu yuta-

yım. 

Reme La Tayad, hap midesine iner 
inmez, kendisinde garip bir değişik -
lik husule geldiğini hissetti. Henüz 
bir dakika geçmemişti ki, mufassill 
bir taam etmiş gibi doymuştu. 

Selestcn atıldı: 
- Mösyö! 
- Ne var? 
- Altı yumurta ile bir piliç yemiş 

gibi oldum 1 Vay canına! Hem midem 
de ağrımıyor! Trundl bizi uyutmak· 
la hiç de fena etmemiş! 

Anni Tompıon, Röne'nin nabz:nı 
yokluyordu. 

- Nabzınız normaldir ... Dakikada 
altmış sekiz vuruyor. 

- Bu hapın tesiri harikulade, ma
dam. 

Müdire: 
- Madmazel, diyin, diye tuhih 

etti. 
- Pardon, madma~cl .. Bize verdi

ğiniz neydi? 
- Nesiçlerinizin gıdıtlannıası için 

bütün elemanlar. Otuz ıenedenberi 
aliminiz Bertlo'nun hülyası bir haki-

lenmek için kıymetlı zamanlarınızı 

beyhude yere kaybediyordunuz. Şım
di bu i' otu~ saniyede bitiyor, bu su
retle ife daha fazla zaman ayırmak 
imkanını buluyoruz. Hazım da bizi 
eskisi gibi ağırlaştırmıyor. Fakat ben 
gevezelik ediyorum, halbuki bizi bek
liyorlar. 

- Kim? 
- Bütiın dünya! Müsterih olı.ınu.ı, 

bugün ancak bir kaç kişi görcceksi· 
niz. Giyinebilecek kadar kcndini?:i 
kuvetli hissediyor musunuz? 

Röne, mafsallarını oynatarak: 
- Evet, dedi. 
Anni Tomp~on'un yardımcıları iç 

çamaşırları, ve bir şeritle bağlanan 
ö}tçesiz ayakkabılar getirdiler. 

Selesten: 
- Fakat bu ipek, dedi. 
Hakikaten, yumuşak ve parlak gö

rünüşlü kumaı, suni ipeğe benziyor
du. 

Röne La Tayad, Rokfeller müzesi 
müdiresine ıormak istediği sualleri 
ıonraya bıraktı. Edinebildiği az ma
lQmatla, şimdiden, bir çok ı;ürprizler 
kargısında kalacağını ve bütün ıoğuk 
kanlılığına ihtiyaç hissedeceğini an
lıyordu. 

- Sclestcn, dedi, biz ititilmcdik 
bir ma-cera yaşamaktayız. 

borcu vardı. Bu adamcağız uzun za
mandanberi ölmüş olmalıdır. 

- Zamanımı-zda Borneolu bir vah
şi birdenbire Paris'e getirilince ne 
kadar hayrete düferse, biz de bu yeni 
alemde ayni vaziyette kalacağız. 

Sclesten hararetle protesto etti: 
- Yok biz, pek ala medeni insanla

rız. 

- Ben aynı derecede emin değilim. 
- Her halde pek rıarsak görünme-

mek için kendime itina edeceğim. 
Mösyöyii utandırmak istemem. Fakat, 
işte ilk defadır ki ipekli çamaşır gi
yiyorum. 

İki hortlağın rahatça giyinmeleri i
çin dışarı çıkmış olan Anni Tomp
son geri dönmü,tü. 

- Bir fransız gazetecisini kabul et
mek ister misiniz? Dedi. 

- Memnuniyetle 1 
- Sizi görmek için dün Paris'ten 

hareket etmig. 
- Dün mil? Atlas okyanusunu ne 

kadar zamanda geçiyorlar? 
- Enpresle on ila on iki saatte. 
Şaşırmış olan Röne, ciddi mi söylU

yor diye muhatabına baktı, fakat An
ni Tompaon hiç pka etmezdi. 

Gabriyel Kler içeri girdi ve Rönc 
derhal onun kendi ırkından olduğu -
nu tefrik etti. Ona ellerini uzattı, fa-

Evlilikte buhran 
İstikrarsızlık, pahalılık, iş&izlik, 

yarın kaygıaı, kadmın müstaki:l ya.. 
şıyabilmesi imkanlarının gittikçe 
fazlalaıması, köylülerin yavaş ya~ 
vaş şehirlere tehacümü gibi birçok 
sebepler, bazı Avrupa memleketle
rinde aile yuvasını iki cepheli bir 
buhrana maruz bıra.kmıf görünüyor. 
Bunlar arasında Fransa' da vardır. 
Geçen sene bu memlekette 274.122 
evlenme kaydolundufunu bir fran. 
sız gazeteainde okuyoruz. Halbuıki 
1930 da evlenme aaym 349.059 idi. 
O tarihten 1937 ye kadar her yıl 
muttarit surette azalan evlenmeler, 
itaret ettiğimiz sayıya kadar inmiı
tir. Ancak, hadisenin bir cephe.si da· 
ha mevcuttur: Bo§anmalarm çoial
maııı 1930 da 17 de 1 aile bozulu
yordu. Bugünkü niıbet 12 de 1 dir. 
Fakat, bu iki hi.diaenin tabii netice· 
si olan üçüncü bir cepheden daha 
bahıedebiliriz: Evlenmeler azaldığı 
ve botanmalar çoğaldığı için doğum 
da eksiktir:1930 da 749.935 olan do
ium sayısı devamlı bir eksilme gö. • 
termektedir: 1937 doğumu 616,863 
olarak kaydedilmiıtir: Yedi aenede 
100.000 den fazla bir tenakus ... Do
iumla ölüm arasındaki nisbet de yıl
dan yıla doğum aleyhine dönmekte
dir 

Bütün bunlardan bahseden pari&
li mealekdatımız, devletin bir bui. 
day politikası, bir ~arap politika.aı, 
bir eğlence politikası olduğu gibi 
neden bir de evlenme politi:kası ol -
mamalıdır? sua1ini soruyor. 

Sual, muhakkak ki, yersiz clıeiil -
dir, ve demografi itleriyle uğraıan
lar bu meseleyi etraflıca ve eeıneler. 
den beri tetkiık etmekte bulunmU§
lardır. Ancak, Franaa'daki bu eon 
yedi aenenin istatiıtikleri hakikaten 
nüfus meseleleriyle meıgul olanları 
ürkütecek niıbetlerin ifadesidir. 

Bu misalleri &'Öz önüne getirerek 
de hükmedebiliriz ki bizde kadm 
ve erkek evlenme yaşlarmda yapı

lan son clıeiitildikler endüstri haya
tına ıirmekte olan memleketimizin 
i.atikbali için haywlı olmuttur. 

Evlenmek, dirli-k ve düzenlik 
içinde y&J&mak, çoğalmak li.1:1111-
dır. - N. Baydar 

Ankara Borsası 
ÇEKLER 

19 Temmuz 1938 Fiyatı 

Londra 
• Nevyork 
Pariıı 
Milino 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prac 
Madrid 
Varıova 
Buda peşte 
Bükrcş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acıllb Knpanuı 

... -
6.20 6.20 

125.85 126.-
3.-48 3.48 
6.62 6.6125 

28.815 28.8375 
69.24 69..2725 
S0.5575 50.60 
21.285 21.3025 

1.135 1.135 
l.53 1.53 
4.355 4.355 
6.89 6.89 

23.62 23.62 
24.80 24.80 

0.9325 0.9325 
2.8575 2.8575 

36.195 36.195 
31.965 31.965 
23.6725 23.6725 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk borcu l. 19.20 19.25 P. 
1933 1kr&miyeli Ergani 

96.25 96.25 
Anadolu demiryolları 1 ve 11 

40.45 40.65 

kat gazeteci, yarım asırdanberi unu
tulmuş olan bu hareketin manaaını 
anlamadı. SelimlamalC için, Roma u
sulü sağ kolunu kaldırdı. 

- Sizi sıhatte görmekle bahtiya
rım, dedim. 

Selesten büyük bir sevinç içinde: 
- Aman yarabbi, diye haykırdı. 

Siz fransız, mösyö 1 
- Parisli ! Diye gazeteci tasrih et

ti. 
- Sizi gördüğüme çok memnun <>1-

dum. Paris naııl? 
- Çok güzel, çok güzel. 
- Ş ehirini, Eyfel kulesini görmek 

için sabırsızlanıyorum. 
- Ah Eyfel kulesini göremiyecek-

siniz. Onu yıkalı çok zaman oldu. 
- Niçin? 
- Seyrüsefere mani olduğu için. 
Selesten'in ağzı açık kaldı. 
- Seyrüsefer mi? 
- Evet tayyarelerin ve helikopter-

lerin seyrüseferine. Paris'te bazı ufak 
tefek değişiklikler bulacaksınız .. En 
ziyade havada gezilmektedir; fakat 
uçmayı çabuk öğrenirsiniz. 

Selesten enerjik bir tavırla: 
- Asla, diye haykırdı. Ben bir kır

langıç değilim. 
- Ayaklarınızı eskitmeyi tercih e· 

duseniz o sizin bileceğiniz iştir. Di
rilişinize ait makalemi dikte etmiye 
gidiyorum. Bana ı;öyliyccek huıusi 
bir şeyiniz var mı? 

Röne: 
(Sonu var) 
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İzmir'de sıcakla mücadele ediliyor IYURDDAN RESİMLER 
Halk plajlardan mesire 
yerlerinden ayrılmıyor ! 

Yamanlar 
güzel 

Kampı İzmir1in 
köşesi olmuştur 

en 

/zmir'de Yamanlar kampında 

1 
İzmir, (Hususi) - Son günlerde 

- --------------• yaz, İzmir 'i epiyce terletti ve rahat
sız etti. Şehir, serinlenmek ve dinlen· B. Kesebir 

Çankın (Hususi) lktısat 
Vekilimiz B. Şakir Kesebir Zon
wldak ve Karabük'ten dönerken 
~rimizde bir müddet kalmıt
tır. B. Kesebir kendisini İstasyon
da kartılıyan Çankırı mebusla
riyle vali, belediye reisi ve diğer 
zevatla birlikte istasyon bahçesi
ne gelmit ve bir saat kadar isti
rahat etmittir. Bu kısa zama·n -
dan istifade ederek vekil, Çankı
rı'nın umumi vaziyeti ve ekono
mi durumu hakkında izahat al-

mek için kıvrandı, durdu. Burada en 
alakalı eglence, gezinti ve serinlen· 
me yerleri şunlardır: 

Kültürpark ve Fuar, Yamanlar da
ğı .. 
Akşam vakitleri Fuar ve Kültür· 

park, bağıran, çağıran, patenlerle ka· 
yan, paraşüt kulesinden athyan, mo· 
tosiklet ve bisikletlerle alabildiğine 

yarış yapan kadınlı, erkekli, çoluklu, 
çocuklu binlerce izmirli ile dolup bo
şalmaktadır. Burası, şehrin orta ye· 
rinde halk için en ucuz, en yakın bir 
gezinti ve eğlenme yeri olmuştur. 

Şehirdeki banyolar, geceli gündüz
lü doludur. Halkın bir kısmı da 1nci
raltı pHijlarına taşınmaktadır. 

Vakti, hali yerinde olanlar Çeşme 

ve Aliağa plajlarına gitmektedirler. 
Akşamları şehir gazinolarında otu· 
rulacak yer bulunmuyor. 

Pazar günleri, muhtelif nakil vası
t;alara ile Verem Mücadele ee-iyed

nin Yamanlar kampına çıkanlar da 
ayrıdır. Burası, hem bir sağlık yur· 
du, hem de bir eğlence yeri olmuştur. 

Kampın teşkilatı geçen senelere nis
betle çok normal ve muntazamdır. 
Müzik, teganni, oyun ve eğlenip din
lenmek için burada her şey vardır. 
Kamp baştan aşağı canlı ve eğlence
lidir. Dinlenmiye çıkanlardan sıhat İ· 
tibariyle kısa zamanda büyük istifa
deler temin edenler pek çoktur. 

mışlardır. 
Gönderdiğim resimler B. Şakir 

Keaebir'in Çankırı'yı ziyaretine 
ait hatıralardır. 

Doğu Üniversitesinin kurulacağı yer 

Tuğ'da ikinci •ınıl bir otel 

Tuğ, (Hususi) - Tuğ kasabası, Van gölünün en güzel kötele
rinden biridir. 
Tuğ'un yam ba-şında Tatıvan kasabası vardır. Eskiden Van'a 

giden gemiler bu iskeleden hareket ederlerdi. 

Şimdi Tuğ, Tatıvan'm yerini ı vam etmektedir. 
tutuyor. Tatıvan, Ortop ve Tuğ Doğu üniversitesi ıçın Kültür Ba
Van gölünün batı kıyılarında kanı Bay Saffet Arıkan Tuğ'a ge· 

b. b" · · t k"b d k"k lerek tetkiklerde bulunmuştur. üni-
ır ırım a ı en onar a ı a . . . . .. 

f · ·ı . k "" I d" versıte temelının bu guzel kasabada 
iT' "~"' e ı e serpı rrıış oy er ır. atılaca ~ d"l kt d " 

O , b b" h 1.k b"' .. k b. gı zanne ı me e ır. rtop ta eş ın ane ı uyu ır 

göçmen köyü yapılmak üzeredir. Kö· 
yün planları haz ırlanmıştır. 

Van gölü i şletmes i Tuğ'a elektrik 
getirmiş ve bir çok t esisat yapmıştır. 

Güzel bir tersane, fabrika, memur 
evleri, birinci ve ikinci sınıf oteller, 
resmi binalar küçücük kasabayı süs
lemektedir. Kutum boğazından temiz 
bir su da getirilmiştir. 

Kutum deresi ve Tuğ köyünün ar
ka tepeleri tamamen ormanla kaplı· 

dır. İran demiryolu Kutum deresi 
yoliyle Tuğ'a u ğrıyacaktır. Demiryol 
ikmal edilirse Tuğ, Doğu'nun en gü
zel köşelerinden biri olacaktır. 
Tuğ'da bir kontrplak ve kundura 

çivisi fabrikaları ile soda istihsali 
için tesisat yapılması için etüdler de· 

Hapisaneden ka(an 

ü~ kad1n yakalandı 
Bursa, (Hususi) - Çatalca hapisa

nesinde bulundukları sırada birden
bire ortadan kaybolan Güldane, Le
man ve Emine adında üç kadın Bursa 
zabıtası tarafından yakalanmışlardır. 

Bu kadınların bir çok hırsızlık suçla
rı bulunduğu ve bu suçlarından dola
yı tevkif edildikleri Çatalca hapisa
nesinin dıvarını delmek suretile kaç-
tıkları anlaşılmıştır. Kadınlar muha
faza altında Çatalca'ya gönderilmiş

lerdir. 

Kampa çıkan bayanlardan 
bir çadır halkı 

~ 

Konya' da 
K öy Ebe Mektebi 

Bu yı l ça lşımalanna 

başlıya bilecek 
Konya, (Hususi) - 3017 sayılı si

hat ve içtimai muavenet teşkilatı ve 
memurin kanununun 34 üncü madde
sine tevfikan Konya'da iaşe ibate ve 
ilbası mektepçe temin edilmek ve üç 
sene köylerde mecburi ve bilhassa i
cabında kendi köyünde,, vazife gör
mek üzere Konya'da bir ebe mektebi 
açılması tekarrür etmiştir. 

Bu köy ebe mektebine alınacak ta
lebeler Konya, Afyonkarahisar, An
talye, Seyhan, Niğde vilayetleri mın
takasındaki köylerden alınacak ve bu
radan mezun olanlart da köy ebele
rinin vazifeleri ve sureti istihdamları 
ha)ckındaki talimatname hükümleri 
dairesinde tercihan kendi mıntakala
rındaki köylere dağıtılacak, bu mek· 
tebe en ziyade köylü kızları tercihan 
alınacaktır. 

Talimatnamesindeki kabul şartları
na uyğun olanlar doğrudan doğruya 
villyet; eihM •e içtimai muavenet mU

d ürlü ğü vasıtasiyle Konya köy ebe 
mektebi müdürlüğüne müracaat ede
ceklerdir. 

Diğer taraf tan mektep için ayrılan 
bina Sıhat Vekaletince muvafık görü. 
!erek tesisat ve malzemesinin tedari
kine başlanmıştır. 

200 kiloluk 
bir köpek 

balığı 
yakalandı 

lzmir (Hususi) - Urla'nın Kiliz· 
man köyünde oturan Muharren\ oğlu 
Ahmed namında bir balıkçı, bir kö
pek balığı ile iki saat mücadeleden 
sonra balığı öldürmüş, kendisi de ya
ralanmıştır. Ahmed balık avlarken, 
oltasına iki iri trança balığı düşmüş 
tam bu sırada büyük bir köpek balığı 
trançalardan bir tanesini yutmuştur. 
Köpek balığı çok yakın olduğu için 
Ahmed, elindeki zıpkını tam bir İsa· 

bet ve şiltle balığa savurmuştur. 
Balık, zıpkını yiyince biraz uzak

laşmış, fakat Ahmet, zıpkının ucun
daki ipi bırakmamıştır. Balık, bir iki 
defa çrprndıktan sonra birdenbire ge
ri dönmüŞ sandala çarpmış ve balık· 
çıyı yuvarlamış, sandalı da devirmiş· 
tir. Balıkçı, kapaklanan sandalı siper 
alarak, sağ elindeki kamayı bu defa 
da balığın kuyruğuna müteaddid de
falar saplamıştır. Kuyruk, köpek balı
ğının en can alacak noktası olduğu 

için biraz sonra hareketleri aksamış 
ve 200 kl1o kadar olan balık yavaş 
yavaş suyun üstünde kalmıştır. Balık

çı da canavarı sahile çıkarmıştır. 

Zararlı böceklerle 
mücadele 

Bumava Enstitüsü 
Orijinal bir keıifte bulundu 
İzmir, (Hususi) - Ziraat Vekaleti 

teşilkatının en faal ve verimli müeue
selerinden biri olan Burnava'daki ha
şeratla mücadele istasyonu mühim bir 
haşere keşfetmiştir. Nebatat aleminde 
beynelmilel bir muvaffakiyet olan bu 
keşif, mevcut haşeratla mücadele ens
titülerinin başlıca çalışmalarından bi· 

Diyarbak1r sanat okulu 

(ahım alan 

Diyarbakır, (Hususi) - Diyarbakır 

erkek sanat okulu yanında maran
gozluk işlerine tahsis edilmek üzere 
üçüncü bir atölye binası yapılmakta
dır. 20 bin liraya mal olan binanın in
§aatı bitmiştir. Dahili tertibatına baş

lanmıştır. 

Bu suretle yurda çok faydalı ele
manlar yetiştiren sanat okulunun ö
nemli noksanlarından biri ikmal e
dilmiş oluyor. Yukarıdaki resim tor
na atölyesinden bir köşeyi göster
mektedir. 

rini teşkil ediyordu. 

Pamukçuluğumuzu yakından alaka
dar edecek olan bu hadise üzerinde, 
enstitü çalışmalarım genişletecektir. 

enstitü çalışmalarını genişletecektir. 
Bulunan haşare, pamuk yeşil kozasına 
ariz olan ve yeşil kozanın içinde yu
murta bırakan bir haşeredir. Henüz 
adı bile yoktur. Haşerenin familyesi 
anlaşılmış ve bulunan yumurtaları 

beslenmeğe başlanmıştı r. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübelerdeı 
pamuk kozasının çürüklüğüne bir se
bep bulunamıyordu. Neticede yumur
taları elde edilince işin mahiyeti anla
şılmıştır. Her sene pamuklarımrza 

yüzde on - onbeş nisbetinde zarar ve
ren bu haşerenin parazitleri meydana 
getirilince mücadele imkanları da elde 
edilecektir. 

Afyon'da haşhaş tarlas ı 

. 
lzmir 1 iseleri kampında 1 

İzmir, (Husu
si) - İzmir li
seleri talebesi de 

kampa çık. 
mıştır. Bunlar-
dan Bornova'da 
bulunan 1300 ki
şilik büyük bir 
grup, müstah
kem mevki ku -
mandanı vekili 
önünde muvaf
fakiyetli bir de 
geçit resmi yap
mıştır. 

Kumandan, sa
hada talebe as
keri teftiş ettik
ten sonra, bir 
nutuk vermiş, as· 
kerin meziyet ve 
vasıflarını, ku
mandan - asker -
talebe • muallim 

münasebetlerini, genç türk talebesin
den beklenilenleri, türk vatanmm ve 
inkilabrnın kıymetini anlatmıştr. Ta
lebe, komutanı alaka ile dinlemiştir. 

Bunu takip eden geçit resmi, her-

kesin göğsünü kabartacak bir in~ 
ve parlaklık içinde geçmiştir. ~ 
rin muvaffakiyeti takdirle karşıI;-,,,,,. 
tır. Kamplarda hayat, büyük bir 
ve eglence içinde geçmektedir. 
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İngiliz hükümdarlan· Paris'te 

Kıral ve Kıraliçe büyük 
tezahüratla karşılandı 
(Başı ı. ınci sayfada) 

Bulonya limanına girmiştir. Muhtelif 
fransız harp gemileriyle yatın lima· 
na girişini görmek istiyen yüzlerce 
meraklı ile dolu sandal, romorkör ve 
motörler, denize açrlmış bulunuyor· 
lardı. Harp gemilerindeki bor~ların 
selamı ortalığı çınlatırken. denı~ as· 
kerleri de seHim resmini ifa etmışler-
dir. Bu esnada da kıratın şahsına mah
sus bayrak, yatın arka direğinde dal-
galanmakta idi. 
· Rir bölük deniz askeri, saat 12·35 • 
te kıralı selamlamış ve hükümdarla
rın yatı, saat 12.40 da karaya yanaş· 
mıştır. Dış Bakanı B. Bone, sa~t 12.45 
te yata binmiş ve kıralla_ kıralıçe tam 
saat 12•50 de, rıhtımla cıvar sokakla
ra birikmiş olan halkın sürekli alkrş· 
ları ve sevinç çığlıkları arasında ka
raya çıkmışlardır. Büyük bir balıkçı
lık limanı olan Bulonya'nın halkı, 
cadde ve rıhtımları fransız ve İngiliz 
bayraklariyle süslemek. üzer~ ad~ta 
biribirleriyle yarış etmışlerdı. H~. • 
kümdatların ı karaya çıkmasını g?r· 
mck üzere bir gün önce, Bulonya ya 
gelmiş olan binlerce ingil~z ?~ yapı· 
lan hararetli tezahürlere ıştırak et. 
mekte idiler. Bu heyecanlı manzara
yı da, sabahleyin bir ara k~playıp ~~ğı
Jan sisten sonra, parlak hır yaz gune
şi aydınlatmakta idi. 
Kıra/ 2 e Kır<tliçe karşılanı)·or 

Hükümdarlar karaya çıktıktan son
ra Kırat B. Bone'ye doğru iki adı~ 
il~rlemiştir. Elinde bir gül demetı 
tutmakta olan dış bakanı, kırata yak
laşarak elini sıkm~ş ve ~ıraliçe~in ö
nünde eğilerek elındekı buketı ken
disine takdim etmiştir. 

Rıhtımda birikmiş olan halkın al
kışları arasında Kıral ve Kıraliçeye 
generallerle diğer zevat takdim edil
mişti r. Kıral, ihtiram resmini ifa et
mekte olan bölüğü teftiş ve birinci 
piyade alayının sancağı önünde te
vakkuf etmiştir. Bu sırada Marsey
yez marşı çalınmıştır. 

Mektep çocuklan evela ingiliz mil
li marşını ve müteakiben marseyyez'i 
terennüm etmişlerdir. Kıraliçe, ço
cuklara tebessüm etmek suretiyle il
tifatta bulunmuştur. 

Bu sırada, hükümdarlann trenını 

)?aris'e çekecek olan aerodinamik lo
komotif katara bağlanmış bulunuyor
du. Kıral ve Kıraliçenin bir kaç basa
mak çıkarak perona gelmeleri eı.na
sında bir "hazırol" kumandası işitil-
mi~i~ . . 

Kıral ve kıraliçe, refakatındekı ze-
vat ile birlikte, hususi trene binmiş
ler ve vagonun penceresinden istas
yonda kalanları pek nazik bir surette 
selamlamışlardır. 

B. Bone, Kıral ve Kıraliçeyi hamil 
hususi trenin hareketinden beş daki
ka evel kalkan trenle Paris'e gitmiş
tir. 

Kıral ve kıraliçeyi hamil tren, saat 
13.57 de hareket ederken, büt~n ?alk, 
ingiliz hükümdarlarını samımı ve 
coşkun bir surette alkışlamıştır . . 

Bulonya'dan Paris'e kadar de~ıryo
lu boyunca askeri kıtalar dizilmı§ bu
lunmaktadır. 

l'cıri.~'ıc 

Bütün Paris halkı bugün şehrin 
garbına akın etmişti. Kesif bir ~a~k 
kütlesi ingiliz kıral ve kıraliçesının 
parlak ve mutantan geçiş alayını sey
retmek için istasyondan har~ciye ne· 
zarctine kadar olan yol üzerınde,. p_o-. 
lis kordonunun arkasında birbırını 
çiğniyordu. Bilhassa istasyon civarın· 
da asker kordonu halkı guçlükle tuta
biliyordu. 

-- ·· ····------.. ...,,, nrvro 

Ziyaretin yüksek 
politik manası 

Havas ajansından: Mütareke
den sonra Paris'e gelen ilk mütte
fik devlet reisi be§inci Jorj olmuı
tur. Kendisinin Bulonya ormanı 
istasyonuna muvasalatı, tekrar 
kavufulmuş olan sulh içinde, Fran. 
sı.z • Jngili.z dostluğunun muaz;
.zam bir te.zahürüne veı>ile teşkil 
etmiftir. Yirmi sene ısonra altıncı 
Jorj'un .ziyareti iki milletin •ulhu 
muhafa.za etmek için yorulm':~ 
bilme.z bir surette gayretlerını 
birleıtirmiye devam etmek hu~u
sundaki azimleı·inde bu dostlul{U~ 
temadisinin ve kuvetinin bir ci~ıl 
olarak mevcut bulunduğunu gos. 
termektedir. Yeni ingilız kıralı
mn Delhi'de Hindistan imparato
ru aılatiyle taç giymeden evel _ ke~
di memleketleri dışında resmı bır 
ziyaret yapmıf ve ilk .ziyaret~nı 
Fransa"ya tah•i• etmiı olması dık. 
kati celbetmekten hali •. .ılmı)·~
caktır. Bu da şimdilu z,yaretın 
medlülünü ve şımdiki hal ve şart
lar içinde bu ziyaretin yüksek si
yasi ehemiyet ve şümulünü gÖs. 
termcktedir. 

J 918 de olducu gibi bu defa da 
bu bı.iyük tarihi hcidisey~ Bulonya 
ormanının ufacık istas)'onu şahit 
olu)'or. Bu ulak istasyonun yanı
baıında mua.zzam bir istasyon in
ıa edilmiıtir. Bu istasyonun hari
ci bayraklar ve çiçeklerle t~zyin 
edildiği gibi dahili goblen halıları 
ve kırmızı aarı kumaşlarla süslen. 
mi§tir. /ngili:5 kıralı ve kıraliçesi 
istasyondan çıkarlarken iki mem
leketin bczyraklarını taşı)'an mu
azzam direkler ve Fransa'nın bir 
iıtikbal jesti yapmakta olduğunu 
göıteren oltın kaplamo bir heykel 
önünde bulunacaklardır. ( a.a.) 

ınzr roan o nere an SJlJfS s o• 
Alay protokol mucibince teşekkül 

etmiş ve merasim arabaları saat 17 de 
hareket etmiştir. Alayın önünden ve 
arkasından parlak üniformalı süvarı 
müfrezeleri geliyordu. 

Alay, Paris halkının fasılasız alkış
ları ve "yaşa" sesleri arasında ağır a
ğır ilerlemiştir. İngiliz kıral ve _kıra
liçesi müteheyyiç ıki tarafı selamlı

yorlardı. 

Ziyaretler 
Kıral ikametine tahsis olunan ha. 

riciye n~zaretine gırdiği vakit tarihi 
elbiseli bir baltacı üç defa baltasının 
sapını yere vurarak ~ıralı. se~amlamış
tır. Arkasından kıralıs;e gırmış ve onu 
da iki defa baltasını yere vurarak se. 
lamlamıştır. Alay methalde tek:ar t.e. 
şekkül etmiş ve muazz.am merdıvenın 
her basamağında yalınkılıç duran mu
hafızların arkasından geçilerek yuka
rı çıkılır.ıştır. Bir müddet sonra .Reisi
cumhur ile bayanı kıra! ve kıralıçeden 
ayrılmışlar ve Elize sarayına dönmüş
lerdir. 

Saat 17.45 te kırat ve kıraliçe Elize 
sarayına giderek ~eisic~mhur . i~e ba
yan mı ziyaret etmışl~rdır. Reısı~un_ı
hur kıraliçeye fevk~la~e kıymetlı bır 
mahfaza hediye etmıştır. 
Halkın alk ışları arasında hariciye 

nezaretine dönen ıngiliz kıralı orada 
Paris'teki elçileri kabul etmiş ve on· 
!arla musafahada bulunmuştur. 

Gect•ki ziy<Lf ct 
Saat 20 de ingiliz kıra! ve kıraliçesi 

hariciye nezaretinden ayrılmışlar ve 
şereflerine verilen ziyafette b_ulun
mak üzere Elize sarayına gelmışler· 
dir. 

Gerek garın içi, gerekse alayın ta. 
kip edeceği yol bayraklarla dona~ıl
ınış, süslenmiş ve halılarla döşenmış • 
ti. Muhtelif askeri sınıflara men~up 
35 bin asker yolun iki tarafında se.lam 
duruyordu. Binlerce çocuk el_Ier~~e 
küçük ingiliz bayrakları oldu.gu . a • 
d . d e mısafırle-e Fransa'yı temsıl e en v . 
. 1. 1 an heykelın rı remzi olarak se aın ıy 
civarında yer almış bulunuyordu. 

1'rcrı gclirkrn . . 

Kıral ve kıraliçenin arabasına bir 
süvari müfrezesi refakat edıyordu. 
Bütün yol boyunca iki taraflı dizilen 
asker selam resmini ifa etmiştir. Halk 
misafirleri çılgınca alkışlamıştır. 

Tren istasyona saat 16,5o de gır~ış
tir. Borular çalınmış ve mızıka da 10 

• 

giliz milli havasını çalmıştır. .. .. 
Reisicumhur ve Bayan Löbr~n, 

yanlarında bütün resmi zevat oldugu 
halde vagondan inen İngiliz k~ral ve 
kırali~esine doğru ilerlemişlerd1r.1s: 
ker selam resmini ifa ediyor~u. kı 
devlet reisinin mülakatı fevkalade sa . 
m. • 1 hükümdarlar beraberle. 
ımı o muş, ld 

rinde fransız ricali olduğu ha e as-
kerin önünden geçerek istasyondan 
çıkmıslardır. 

f:li:ıe tcar<Z)'ırıdll 
İngiliz hükümdarları Elize'ye gel. 

dikleri vakit boru ve trampete ile se
lamlanmışlar ve mızıka ingiliz milli 
marşını çalmıştır : Arabadan inerler
ken teşrifat müdürü ve Elizc askeri 
kumandanı tarafından karşılanmışlar. 

dır. 

Reisicumhur yanında Bayan Lö
brön olduğu halde misafirlerin istikba
line gitmişler ve onları Mura salonu. 
na götürmüşlerdir. Orada davetlilerin 
takdiminden sonra reisicumhur kırali· 

BÜTÜN FRANSIZ GAZETELERİ 

AKSİYON FRANSEZ'DEN ÜMANİTE'YE KADAR 

İngiliz hükümdarlarımn 
Fransa'ya gelişlerini 

BÜYÜK MEMNUNLUKLA KARSILIYORLAR 
Paris, 19 a.a. - Aksiyon Fransez'. 

den tlmanite'ye kadar bütün nüans
ları havi gazetelerin hepsi ingiliz kı
rat ve kıraliçesinin ziyaretlerini hara
retle karşılamakta ve bu ziyaretler 
neticesinde Fransız - İngiliz anlaşma
sının resanet kesbcdeceğinden dola
yı memnuniyet izhar etmektedirler. 
Gazeteler, bu ziyaret meselesine he
men hemen sayfalarınm kaffesini tah 
sis etmekte ve İngiltere krral ve kıra
liçesinin fotoğrafilerini neşretmekte

dirler. 
Pöti Pariziyen, siyasi, diplomatik 

ve askeri birçok zevatın beyanatını 
neşretmektedir. 

Figaro gazetesi, İngiltere kıral ve 
kıraliçesine hoşamedi beyanını muta
zammın olarak edebiyat, ilim ve san
at adamlarının yazmış oldukları el 
yazılarını neşretmiştir. 

Bütün gazeteler, Fransa'nın altın

cı Jorj ite kıraliçe Elizabefi büyük 
bir şevk ile karşılamıya hazırlanmak
ta olduğuna işaret etmektedirler. 

Aksiyon Fransez şöyle yazıyor: 
İki imparatorluğun, hava ve deniz

de ve 1914 - 1918 harbınm unutulmaz 
mücadelelerinde yekdiğerini müteka
bilen takdir etmesini öğrenmiş olan 
iki milletin kuvetli itilafını bütün 
dünya nazarında tebarüz ettirecek o
lan bir gün yaşıyacağız. 

Uman ite diyor ki: 
Komünistler, bu ziyaretin vesile 

verdiği fransız - İngiliz anla§masının 

tezahüründen son derece memnun
durlar. 

Şuna iman edelim ki sulh, demok
rat milletlerin ittihadiyle kurtulabilir 
ve kurtulmak icabeder. Fransız - İn

giliz anlaşması, Fransa için bir zaru
rettir. Fakat İngiltere için de bir za
rurettir. 

Popüler, yazısının başlığında şöyle 
diyor: 

Ilür bir millet, hiir bir milletin hü
kümdarlarını alkışlıyacak. 

Bunu müteakip B. Leon Blum, şöy
le yazıyor : 

Kıra! ve kıraliçenin ziyaretine B. 
Çemberlayn'in kabinesi karar vermiş
tir ve kıral ile krraliçeye Lort Hali
faks refakat edecektir. Fransız halkı 
B. Çemberlayn ile Lort Halifaks'a 
karşı dostane minnettarlığını göstere
cektir. Her ikisinin de ismi birkaç 
saat sonra başlıyacak olan tarihi şen
liğe bağlı kalacaktır. 

Pöti Jurnal'de albay dö La Rok, 
şöyle yazıyor: 

Fransız - İngiliz tesanüdü, Avrupa
nın temel taşıdır. İngiltere kıral ve 
kıraliçesinin Fransa'ya gelmeleri, me
deni dünya nazarında çok esaslı bir 
hadise mahiyetini iktisaJb etmektedir. 

Lö Jur gazetesinde Leon Belbi di
yor ki: 

Avrupa'da harp ateşini yeniden a
levlendirmek hayalini besliyen kimse 
!erin bundan böyle yapacakları hesap 
ve tahminlerde ihya ve tecdit edilmiş 
olan İngiliz - fransız itilafının harba 
girildiği gün gafil avlanmıyacak müt
tehit bir cephe halinde karşılarına çı
kacağını bilmeleri Hizımdır. 

çeye ve kıral da Bayan Löbrön'e kolu-ı rağme~ kendi ~ukadderatla~ının .ö~ü: 
nu vererek yemek odasına gidilmiştir. ne geçılmez bır tarzda bırleştıgını 

.. •• , .. görmüşlerdir ve münasebatımızın bu-
IJobro11 11 n nutkıı günkü kadar samimi olduğu bir dev-

Reisicumhur Löbrön bu akşamki reyi hatırlamaklığımıza imkan yok· 
ziyafette ingiliz kıralına hitaben söy. tur. Uzun ve sıkı bir işbirliği göster
lediği nutukta fransız milletinin me. miştir ki, iki memleket aynı ideal ve 
serretine tercüman olduğundan dola- memleketlerimize en elverişli olan de
yı bahtiyarlığını beyan ettikten sonra mokratik prensiplere aynı bağlılıkla 

demiştir ki : ve keza fert hüriyetinin iyiliğine ay-
En çetin imtihanlar geçiren ve nı imanla mütehassis bulunuyorlar. 

aynı hüriyet ve sulh idealini besliyen Diğer büyük milletlerin de iştirak et
Fransız • İngiliz dostluğu ancak in- tiği _bu si~ase~ten müft.ehiriz, fak~t 
sanlığın kıymeti hakkında aynı dü- bu sıyasetın agır mesulıyetler tahmıl 
şüncenin temin edebileceği bir sağ- ettiğini de müdrikiz. Bu ~iyaset .YÜ~
lamlık elde etmiştir. Yedinci Edvar. sek kıym:tte ve .k.uvette kıyasetlı asıl 
d'ın teyit eylediği bu antant ne kadar vasıflan ıcabettırıyor. 
müessir olduğunu umumi harp zama- Aramızdaki dostluk hakikaten inhi-
nında göstermiştir. Sonraları şekli de
ğişmiştir. Fakat harp ateşinin yuğur
muş olduğu tesanüt asla bozulmamış
tır. Bugün dünyanın geçirmekte oldu
ğu manevi buhran içinde sulhun en. 
ternasyonal kanuna riayet dahilinde 
muhafazasına ve her gün sarfedilmesi 
icap eden gayretlerde en küçük bir 
gevşek!iğe tahammülü yoktur. 

l ki mcmlcl;ctiıı i~birliii 
Majestelerinin P a ris'te bulunuşu, 

iki memleketin mi.ışterek işbirliği az
minin en yüksek bir delilidir. Bu tam 
ve mükemmel antant sulhun ncfine o· 
larak emniyetin en esaslı unsurların -
dan biridir. Hiç bir devlet bundan 
kuşkulanamaz. Çünkü diğer dostlukla. 
rı reddeder mahiyette değildir., , 

Reisicumhur Löbrön, iki hükümet 
tarafından sarfolunan ı;ayretlerin bu 
canlı hakikate daima artan bir parlak
lık veI'.mesi temennisinde bulunarak 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Kı rtılın CCtı(lbl 
Kıra! cevabında, Reisicumhurun 

cemilekıir sözlerinden ve bugün ken
dilerine yapılan hararetli kabulden 
dolayı teşekkür ettikten sonra şöyle 
demiştir: 

"- Tahta çıktıktan sonra harice o
lan ilk seyahatimizi Büyük Britanya
nın birçok müşterek hatıralar ve fe
dakarlıklarla bağlı bulunduğu bu dost 
memleketin asil hükümet merkezine, 
Paris'e yapmak bizim için derin bir 
rneserrettir. 

lki memleket aralarındaki denize 

sarcı olmadığı gibi diğer hiç bir dev
let aleyhine de müteveccih değildir. 

Hükümetlerimiz, sulhu tehdit eden 
siyasi meseleleri ve beşeriyetin refa
hına mani olan iktısadi işleri enter
nasyonal anlaşmalarla halletmek eme
lindedir. İki memleketin istediği ha
kiki bir i birliğiyle milletlerin saade
tini temin eylemektir.,, (a.a.) 

lluriciye rıa::ıırları nıiililkatı 
Paris, 19 a.a. - Fransız hariciye 

nazırı Bone ile İngiliz hariciye nazırı 
Lort Halifaks yarın öğle üzeri ilk 
mülakatlarını yapacaklardır. Bu mü -
Iakat müddeti bir buçuk saat olarak 
tesbit olunmuştur. 

Öğleden sonra başvekil Daladiye -
nin de iştirakiyle iki hariciye nazırı 
görüşmelerine devam edeceklerdir. 

(a.a.) 

Planörle mesai e rekoru 
Moskova, 19 a.a. - Tayyareci Ka

rataşef 17 temm~zda iki kişilik bir 
planörle yanında bir yolcu olduğu 

halde Moskova'dan hareketle Uşnia 

civarında yere inmek suretiyle 640 
kilometrelik bir uçuş yapmıştır. 15 
mayısta gene Sovyet tayyarecisi İl 
çenko'nun 552 kilometre 100 metre 
olarak tesis ettiği doğru hat üzerinde 
enternasyonal mesafe rekorunu kır
mıştır. 
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Talebe kampını •u baıtığı gün 

Yağmur ve sellerden sonra 

Kamplarda normal hayat ba~ladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

miştir. 

Ordugahının dereye yakınlığı itiba
riyle selden en çok müteessir olan
lar hukuk fakültesi kampındaki genç
lerdir. Fakat bu kamp, biri yüksek 
diğeri orta ve tamlara ait olmak üze
re iki kısım halindedir. Yüksekler 
mesleki talim ve terbiyelerini fakülte 
talim taburunda görmekte, orta ve 
tam ehliyetname alacak talebeler de 
kurmay binbaşı Remzi'nin komutanlı
ğında kamp yapmaktadırlar. Dünkü 
sayımızda da yazmış olduğumuz veç
hile havada şiddetli yağmur alametle
ri belirir belirmez binbaşı Remzi kam. 
pını derhal yamaçlara naklettirmiş 
ve bu suretle çok tehlikeli vaziyetle
rin önüne geçmiştir. Orta ve tam eh
liyetname alacak talebe zamanında 
alınan bu tedbir sayesinde sahayı baş
tan başa kaplıyan selden zerre kadar 
müteessir olmamış, ve normal şekilde 

talim ve terbiyelerine devam etmiş
lerdir. 

Tn/t>b,•nin lwmutanfora 
'''~f·l.·kii rii 

Dün gazetemize gelen hukuk fakül
tesi talebe cemiyetinden bir kaç 
genç, pazartesi gecesi maruz kaldıkla
rı şiddetli yagmur ve korkunç sel 
karşısında komutanlarının büyük fe
dakarlıkla kendilerini açık tehlikeler
den kurtarmış olduklarını anlatmış -
lardır. Gençler, bütün fakülte arka -
daşlarının hislerine tercüman olarak 
komutanları binbaşı Remzi, fakülte 
talim tahıru komutanı Mehmet Ali 
ve arkadaşları yüzbaşı Fuat'la, teğmen 
Münir'e ve bütün diğer komutanlara 
karşı besledikleri teşekkür hislerini 
ifade etmişler, o hengamede yakın 
köylerden yardımlarına koşup gelen 
köylülerin fedakarca gayretlerini de 
ayrıca tebarüz ettirmişlerdir. 

Filistin' de her gün bombalar 
patlıyor ve suykastlar oluyor 

Kudüı, 19 a.a. - Filit.tin'de pazartesi günü ak§amı arbedeler ve 
ıuykaatlar yeniden altı ki§inin kurban gitmesine sebebiyet venniştir. 
Uç kiti ölmüı, üç kiti ağır eurette yaralanmıı ve dün ölenlerin miktan 
bu ıuretle dokuza çıkmı§hT. 

Kudüı'te ve Hayfa'da dükkanlar hala kapalı bulunmaktadır. Filis
tin'in timalinde tethiıçilerin tahrikat merkezinden kaçan yahudi ailele
ri muhacereti haber verilmektedir. 

İngiliz makamah harice gönderilecek telgraflara. &anıür koy:mU§-

lur. 
Geçen hafta jçinde Filistin'den takibata manız bulunan 50 kişi dört 

kamyonla Şam'a gelerek iltica etmİ§tİr. 

SOVYET -MANCUKO 
Hududunda vaziyet 

çok tehlikeli görülüyor 
( Başı 1. inci .-;aylada ) ı bunların geri alınmasını istemesini ri-

reket ile tehdid eylemektedir. ca etmiştir. 
Hadisenin mahallinde halledilmesi Domei ajansı neşrettiği yan resmi 

için başlıyan Sovyet - Mançuko mü- bir tebliğde bu mülakatın meselenin 
zakerelerinin de kesilmiş olduğu bil- muslihane ve tam olarak halledilme-
dirilmektedir. sine yardım edeceği ümidini izhar ey-

Jcıponform i.ııtedikl<•ri }emektedir. 
Tokyo, 19 a.a. - Havas ajansı mu- ılfon•.~fll Rliilıer 

habirinden: Bir gazete haberine gö
re ıovyet makamatından Sovyet - Man 
çuko hududundaki ihtilaflı mıntaka -
dan sovyet askerlerinin derhal geri 
çekilmesi talep edilmiştir. Bu talebe, 
yapılmadığı taktirde muzaf bir tehdit 
terfik edilmiş olduğu söylenmektedir. 
Aynı habere göre sovyetlerle Man

çuko arasında hadisenin bir hal su
retine raptedilmesi maksadiyle müza
kerelere devam edilmektedir. Bu mü
nakaşa etrafındaki hava, gerginliğini 
muhafaza etmekte ve Tokyo'da hadi
senin şümul peycia etmesinden endi
şe edilmektedir. 

Mam.:uko luulıulunda 
talıkimat mı ? 

Tokyo, 19 a.a. - Domei ajansına 
göre, japon gazt'tcleri, Mançuko 
hududunda sovyetlerin tahkimat yap
makta olduklarını haber vermektedir
ler. 

Hali hazırda Avrupa'da bir seyahat 
yapmakta olan Japonya'nın Moskova 
sefiri B. Şigmitsu'nun işe vaziyet et· 
mek üzere bugün tayyare ile Mosko
va'ya hareket etmiş olduğu haber ve· 
rilmektedir. 

Soı yet kıtmıtı takviye 
cdili~·or 

Moskova, 19 a.a. - Luşov hadisesi 
üzerine Mareşal Blüher'in uzakşark 
ordusu kumandanlığından azlcdilece
ğine dair japon kaynaklarından çıka
rılan haberler tekzip edilmektedir. 

Buğday 
• 

erı 
(Başı I ıncı sayfada) 

caktrr. Bu hal benzin fiyatını bugü • 
ne gorc biraz yuk&eltnuş olacaktır. 
Benzin kullanan nakil vasıtaları ve 
kuvei muharrikelcr biraz pahalıya 
çalı§acaklar v..: bunlardan istifade 
edenler· yiı·mi milyon ödemiş olacak
lardır. ~u kararın, turizme ve bir 
kısım enduatrıye tesiri olacağı inkar 
edilmemektccıır. Ancak bu tesir 
hcrl< sin gôruş za vıyesine göre de. 
ğİ§mckt.:: uır. ı urkiye de fazla buğ· 
day hen.iz fransa 'Jaki niııbcti bul
mamıştır. hjemlekctin kurulu§ ham· 
lesi, yabancı memlck tıcrl<"= buğday 
mübadelcsinı kolayla§tınnnktadrr. 
Karşılığında yurdu imar edecek 

, makine ve ma~zcme alarak buğday. 
Tokyoı 19 a.a. - Seul'den buraya !arımızı satmaktayız. Bu mahsulü-

gelen haberlere göre Çanfeng'in gar- muz kalite bakımından da dış piya
bindeki .. tepele~de bulun~n sovyet kı: salarJa çok rağbet görmektedir. 
taatı mutemadıyen takvıye kuvetle rı Rejim türk köylüsünü, fazla buğ-
almaktadır. day i s~ihııaline yalnız teıvikle kal. 
Japon t•lci!4İne t•erilen talimat maı .n .. tadır. Bütün imkanlar bu 

Tokyo, 19 a.a. - Hariciye nazırı maksada tevcih edilmiştir. Güzel 
Ugaki, Japonya'nın Moskova büyük neticeler aldığımız bir hasat devrc
elçisine bir telgraf göndererek derhal sinde buğdayın bizim için başka 
Litvinof ile temasa gelmesini, Çang- memlek ~ tlcrdeki tarzda güç bir 
fiçeng dağının sovyet kıtaatı tarafın- mevzu olmadığını hatırlıı.mak ye
dan işgalini protesto etmesini ve rinde olur. Kemal ÜNAL 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Ankara Okulları Satm Alma Ko mi&yonundan : 

erzakrn adı 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Koyun kara ciğeri 
,, işkembesi 

Sığır ,, 
Koyun beyni 
Paça 

Pirinç 

Yumurta 

Zeytin yağı 

Sade yağı 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Kuru soğan 
lnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru Fasuly .. 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunye 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve (sebze; kiloluk) 
Turşu (karışık) 
Kuru Bamya · 
Börülce 
Kuru bezelye 
Şeftali konservesı 
Soda ., 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Sabun 

Taban 
Pekmez 
Taban helvası 

Yassı kadayif 
Tel 
Ekmek ,, 

Tavuk 
Hindi 

Elma 
Zerdali 
Armut 
Taze üzüm 
Portakal 
Şeftali 
Taze kayısı 
Ayva 
Çilek 
Kira;ı; 

Vişne 
Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

Muhammen F. 
Miktarı kuru§ 

293000 kilo ıo 

56000 
14900 
8100 

13700 
1750 

.. .. 
•• 
" .. 

6400 ade1 
2100 
210 

1415 
10150 

" 
" 
" ,, 

27600 kilo 

285000 adet 

10105 kilo 

28822 kilo 

5200 
8761 

6100 

27500 
23700 

400 

32100 
8240 

540 
3330 

13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
3645 
3870 
4ıo 

472 
55 
49 

1990 
1700 

25 
68 

4450 
460 
64ı 

660 
1100 
1200 
8600 

8 
12 
27 
28 
31 

33283 
15016 

15650 

1185 
1400 
2650 

1450 

" .. 

,, 

,, 

" 
" 

" .. .. 
" 
•• ,, 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

paket 
kilo 

n .. 
•• 
" .. 
" kutu 

kilo 
,, 
,, 

kilo 
kutu 
kilo 

,, 
n 

" 
" ,, 

" ,, 

" 

.. 
,, 

" 1600 ,, 
3705 çift 

3900 adet 
2210 .. 

8150 kilo 
2500 ,, 
5450 

11500 
34700 
2350 
1800 
7600 
1300 
1700 
3360 
3711 

16800 
• 16lJOO 

" 
" adet 

kilo 

•• .. 
,. 

" 
" .. 
,. 

" 

45 
30 
35 
40 
35 

25 
10 
35 
15 
2 

20 

ı,75 

60 

100 

70 
50 

35 

15 
20 

zoo 

5 
7 

70 
25 
12 

7 
200 
350 

12 
13 
12 
15 
10 
20 

120 
30 
ıs 
15 
60 

150 
30 
30 

110 
ı5 

30 
60 
ıo 

300 
300 
150 
300 
110 

28 
32 

45 

32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
ı5o 

30 
12 
25 
25 

5 
20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 

8 
8 

Tutan 
Lira Kr. 

29300 00) 

25200 00) 
4470 00) 
2835 00) 
5480 00) 
612 50) 

38597 50 

ı600 00) 
210 00) 

73 50) 
212 25) 
203 00) 

2298 75 

5520 00) 

4987 00) 

6063 00) 

28822 00) 

3640 00) 
4380 50) 

8020 50 

2135 00) 

4125 00) 
4740 00) 
800 00) 

9665 00 

1605 00) 
576 80) 
378 00) 
832 50) 

1620 00) 
2457 00) 

60 00) 
980 00) 
578 40) 
988 00) 
437 40) 
580 50) 
41 00) 
94 40) 
66 00) 
14 70) 

298 50) 
255 00) 

15 00) 
102 00) 

1335 00) 
438 00) 
705 10) 
99 00) 

330 00) 
720 00) 
860 00) 
24 00) 
36 00) 
40 50) 
84 00) 
34 10) 

16685 90 

9319 24) 
4805 ı2) 

14ı24 36 

7042 50) 

379 20) 
280 00) 

1060 00) 

1719 20 

362 50) 
480 00) 
926 25) 

1768 75 

2145 00) 
3315 00) 

5460 00 

2445 00) 
300 00) 

1362 50) 
2875 00) 
1735 00) 
470 00) 
540 00) 
912 00) 
585 00) 
425 00) 
840 00) 
482 43) 

1344 00) 
1344 00) 

ı5659 93 

1 Drk. binasında satın alma komisyo . 
'lunda yapılacaktır. 

Odun ve tuz ahnacak 

3 - Muhammen bedeli 295 lira, 
.nuvakkat teminatı 22 lira 13 kuruş· 
tur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gürı 
ve saatte komisyona gelmeleri. H arti\ Genel Direktö-rlüğiinden: 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası ıçin 
10000 kilo kuru gürgen odunu ve 1000 
kilo tuz eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 1938 cuma 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 

(2404) 4593 

Fotin ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'aaı eratı 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

2197.50 

2894.8J 

172.41 

414.00 

374.06 

454.73 

2161.65 

601.54 

160.13 

724.88 

1251.44 

1059.33 

528.19 

128.94 

132.66 

409.50 

1174.49 

• 

İhale 
Tarih ve saat 

29-7-938 10 

" 10.30 

.. 10.30 

29-7-938 ı ı.so 

29-7-938 12 

29-7-938 12.30 

29-7-938 13 

30-7-938 10 

30-7-938 11 

30-7-938 11.30 

30-7-938 12 

1-8-938 10 

1-8-938 11.30 

1-8-938 12 

1-8-938 12.30 

1-8-938 13 

1-8-938 13.30 

2-8-938 10 

ıçın 1030 çift Fotin eksiltmeye k·:>n· 
ulmuştur. 

2 - Eksiltme 5 ağustos ~93B cuma 
günü saat 11.30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4944 lira, 
muvakkat teminatı 370 lira 80 kuı·uş
tur. Muvakkat teminat olarak Mali
ye makbuzu veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gUn 

Erzakm adı 

Hıyar 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Havuç 
Ispanak 
Semiz otu 
Domates 
Taze soğan 
Maydanoz 
Patlıcan 

Nane 
Dere otu 
Çalı fasulyası 
Ayşe kadın fasulya 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereviz 
Lahana 
Prasa 
Bal kabağı 
Bakla 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Karnı bahar 
Yer elması 
Taze bezelye 
Enginar 
Taze Sarımsak 
Kırmızı turp 

Iyi su 
Buz 

Çam fıstığı 
Kuş üzümü 
Fındık içi 
Kuru kayısı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 

•• Erik 
,, İncir 

Bal 
Reçel 
Buğday 

Tere yağı 

Uskumru balığı 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 
Palamut 
Kalkan 
Levrek 

.. 
,, 
,, .. 
,, 
,, 
,, 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa §ehriye 
Tel şehriye 
İrmik 
Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 
Hara rot 
Tarhana 

Meşe odunu 
GUrgen odunu 
Çıra 

Mege kömürü 

Kok kömUrü 
Kıriple kömUrU 

Gaz yağı 
Makine yağı (A. F.) 

,, ,, (B. B.) 
Benzin 

Miktarı 

9900 
5ıoo 

840 
1380 
835 

5600 
26400 
3080 

22550 
2950 

adet 
kilo .. .. 

,, 
.. 
n 

n 

" ,, 
1598Q demet 
24500 kilo 
3300 demet 
7950 ,, 
2850 kilo 

13800 " 
17700 kilo 
54000 adet 
3300 kilo 
7050 

12450 
19900 
4100 
7700 
9400 
6500 
680 

4100 
2660 
400 

6300 
300 

2900 

" 
" 
" ,, 

" adet 

" kilo 

" .. .. 
adet 
demet .. 

Muhammen F. 
kuru§ 

5 
ıs 

15 
25 
25 
8 

12 
12 
12 
ıo 

2 
15 
2 
2 

ı5 

ı7 

12 
3 

15 
ıs 

7,5 
7,5 
7 

10 
s 
5 

10 
ı7,5 

8 
20 
13 
5 
2,5 

33100 Teneke 
300 kilo 

ıs 

7,5 

308 
260 
285 

2100 
790 
110 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

,, 
•• 
" 
" .. 
" ,, 

" .. 
,, 
,, .. 

1850 kilo 

2ı45 

1700 
ı400 

300 
900 

3420 
1400 
300 

17600 
6050 
640 
590 

1740 
730 

1350 
1000 
120 
450 

kilo 
,, 
,, 
,, 
" .. 
" 

kilo .. .. 
.. .. 
" 
.. 
,. 

165000 kilo 
90000 

1750 
15200 

,, 
,, 

2490 Ton 
297 Ton 

120 
25 
80 
50 
50 

ı2o 

30 
25 
20 
ıoo 

40 
20 

140 

55 
70 
25 
80 
80 
20 
60 

100 

13 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
50 
25 

2,5 
2,25 
ıo 

6 

2600 
2000 

50 
15 

5 
720 

Teneke 312,5 
,, 1000 

•• .. 1000 
330 

Tutarı 

Lira Kr. 

495 00) 
765 00) 
126 00) 
345 00) 
208 75) 
448 00) 

3168 00) 
369 60) 

2706 00) 
295 00) 
319'60) 

3675 00) 
66 00) 

159 00) 
427 50) 

2346 00) 
2124 00) 
1620 00) 
495 00) 

1057 50) 
933 75) 
ı492 50) 
287 00) 
770 00) 
470 00) 
325 00) 
68 00) 

717 50) 
212 80) 
80 00) 

819 00) 
15 00) 
72 50) 

27479 00 

4965 00) 
22 50) 

4987 50 
369 60) 
65 00) 

228 00) 
1050 00) 

395 00) 
132 00) 

1404 00) 
575 00) 
170 00) 
200 00) 
480 00) 
188 00) 

5256 60) 

2590 00) 

1179 75) 
1190 00) 
350 00) 
240 00) 
720 00) 
684 00) 
840 00) 
300 00) 

5503 75 

2288 00) 
1815 00) 
192 00) 
177 00) 
435 00) 
219 00) 
405 00) 
300 00) 

60 00) 
112 50) 

6003 50 

4125 00)' 
2025 00) 

175 00) 
912 00) 

7237 00 

64740 00) 
5940 00) 

70680 00 
156 25) 
150 00) 

50 00) 
2376 00) 

2732 25 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

2060.93 

374.06 

394.25 

194.25 • 

412.78. 

450.26 

542.80 

5301.00 

205.14 

20 - 7 - 1938 

İhale 
Tarih ve saat 

2-8-938 ıt 

2-8-938 12 

2-8-938 12.30 

. 2-8-938 13 

2-8-938 13.30 

3-8-938 1e 

3-8-938 11 

3-8-938 11.30 

3-8-938 12 

1 - Yukarda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyaç miktarı eksiltme ıartnamesine göre komisyonumu• 
za bağlı okullar namına parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya konulmuş ve her parti• 
nin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açık eksiltme suretiyle ihale edilecektir. 
3 - Talipler. partiyi teşkil eden erzakm her birine ayrı, ayrı fiat teklif edeceklerdir, Heyeti umumiyeti 

üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler kabul edilmiyeccktir. 
4 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedelden aııağı olacaktır. 
5 - Eksiltme Ankarada İsmet paşa Kız Enstitüsünde toplanacak komisyon huzurunda belli gün ve saat• 

terde yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebileceklerin 938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine gö· 

re ellerinde bulunan belgelerle, Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noter• 
tikten alma vekUetname ile komisyona baş vurmaları; 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerindeisteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak suretiyle rnühi.İt 
mumu ile kapamak şartile ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahlarıl11 

yazarak belli gün ve saatlerden evel makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belll 
gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltme saatlerinden daha evci Ankara ınelc • 
tebler muhasebeciliğine yatırılması lizımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankarada Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon katibi· 
ne baş vurabilirler. 4421 

------------~-------------~------~--------------------------~------------__... 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2405) 4594 

Sıva ve badana i_şleri 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Dr. daire binasiyle 
müştemiliunm harici sıva, badana ve 
boya işleri eksilmtye konulmu,tur. 

2 - Eksiltme 28.7.938 per~embe gü· 
nU saat 10 da Cebeci'de Harta Gn. 

Dr. binasında satın alma komisyo- 1 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1382 lira 92 
kuruş, muvakkat teminatı 103 lira 72 

kuruş olup maliye makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

Talihlerin yukarıda yazılı gUn ve 
saatte 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. ci 
maddelerinde yazılı vesaik ve temi· 
natlariyle birlikte komisyona gelme· 
leri. (2514) 4707 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan ınaada 

her gün 15 den itibaren AtatUrlı 
Bulvarı Foto Cemal apartıınanı 
No: 6 da kabul eder. 442!., 
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[::::::::::~::~::~::~:~::::::::·:::] 
(BAVA SEFERLERi) 

1.30 
ı.ao 

pazardan muda ....... 1 
Y qilköyden hareket ı 
Anbradan hareket ı 

Anbradan 
camarteal dnleri ı 115.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk n 8abr7& ecABeleri 
Pazartesi : Eıe Ye Çanka:ra • 
Salı : Sebat ye y miteblr • 
Cartamba : tatanbul ec:saneal 
Perıembe : llerka • 
Cama : Ankara • 
Cumarteal ı Y ml ye Cebeci ecmeleri 

HALK " YENi 
ltNBMALAa 

TENt 

14.45 
16.45 
18.45 

YENt 
ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

nNt 
11 ti 
ıs ıı 
14.45 ıuo 
16.45 ıuo 

ıuo 
11,45 Geceleri .aat 11 dl 

Lüsaml• Telef•• 
N amaralara 

Yanllll ibbanı (15'1). - Telefon. mfln. 
caat ıehir: (lOU-10~ ~= 
•: (2S41-ZMI). - Bl, •• ..,. " ·~ Ansa ............ _,. -
8eldr Ani.un (1705). - T ak il 9: 
lefClll ....,..ıanı ıiDclrli -- cılwn. 
(2&45, 1050, UM). - .. ..,.npean dft• 
n: (2806. S2S9). - Yenipblr, ~~: 
11 Bı.lm tabiı (1521) - BaftS.-.-• 
GÜ,,ea tabi: (9141): BirWrtabl: (23JJ) 
- Çaalan cadcl-1. U1aa tabi: (1291). 

Otobiialeria ilk •• eoD 
Seferleri 

~ ...... .... .., .. .., .. -
VaM.d8DJc.~ MI IUO 
L..W•VJulL• 7.11 IUO 

m- il. .... ÇaalrQa'7a 7.IS IUO 
Clılllra:ra'du Ulu il. u 7.10 2S.20 

Uluı M. dan Dikmen'e uo 20.00 
Dikmen'den Ulu M. na 7.00 20.30 

Ulu il. dm K~ar.'e l.00 11.00 
~dam.il.• ... IUO 

1J1u iL ela Btllk'• uo ILIO 
Btlik't9 Ula il. • , .. tı.11 
uı... .. dan CebecrJoe 7.00 il.il 
Cebeci'cl-.Ulu il. - 7.IO AOO 

7.00 ---- 17.00 

Y enlteblr'den Ulu il. na 7.00 ıs.oo 

tıı..11. elan Y-....ır'• 7.10 ıs.oo 

B. puan'nc1an Aldtapril'J'• &.15 f.00 
Akköpril'd• L puan'aa 7.30 t.45 

ıu.11~u.ı....,......-• 
bet dakikada bir Hf• olap tna ... 
manian seferler dalla uktlr. 

1 U. il.,._ De Y-....ır, Bıhn1drl•r, 
Cebeci. •IDlnr•n U'U1lldıl .. , 1 
den llO ,.. bdar YU&tl 1aer bet daldb
da; 1aat 20 cl-. 21 •kadar il• oa da· 
kibda: pat' d• •• ,,. 21 d• 2S e 
kadar 11w 11, JD ,,. IO dalrihde Mr 
llalntaalll seferin' ftl'dlr. 

1 Aqamlan Ula llQ'danınden .at 2S 
deki 10D seferlerle ban1ann Ula il~ 
danma dantltlerl .......... dlllbl 
... tlerine dbldlrler. 

Poıta Saatleri 

T..ımt1t11 11 e bdanbr· 
Poata aaat 19 ı bdar htaüa1 ciJattlM 
DMktabha.ıecler. 

Trea Saatleri 
HaJ"Clarpqa')a Bw nı..11 I.& B• 

.._.,1.11,,.ıuo ., ............... =-=-.._..__ ıHersBat.11(~ 
rl. ...... AmUJ'9 -
llat 1serindedlr0 ) 

~nrbalar battı ı Hwıla 1.11 
x~~ battı ı • 15.00 
---.·'h~.. il.Ol 

S.,ONDELllC. 

, .... .., ... z Wllllls 1111~ 
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- -§ • Kırmızı Zanbak § 
E • Öjeni Grande § - -§ • Bilinmiyen iman E 
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Kozalar 
Hükümet konağı 

yaptırılacak 

ULUS -9-
maddede yasılı IUtten bir ... 
at eveline kadar teklif mektuplarını 
milhUr mumu ile iyice kaıptılmıt ve 
milhUrltl oldufu halde koml•)"Oft rl· 
yuetine vermeleri mercudur. Potıta· 
da vuku bulacak cecikmeler kabul e· 
dilmez. (2455) 4662 

Kapalı mflı eblU. Hlıı 
Hozat MabnüdürlQiilul•ı 
1 - Ebiltmeye konulan iı: (Hozat 

kuuı hilktlmet konqı inJUtıdır.) 
Bu itin kepf bedeli 35406 lira az ku· 
ruttur. 

2 - Bu ite ait ,artnameler ve ev· 
rak 9unlardır. 

A - Ebiltme 1&rtnameai 
B - Mukavele projeei 
C - Bayındırlık ifleri ıenel prt

nameei, 
D - Huıual prtname 
E - Keıif cetveli, ıilsilei fi&t cet· 

veli, metraj cıeweli, 
P - Ke,lf ve ıenel prtrwneal 
tstlyenler bu prtnameyl ft wrakı 

2 lira mukabilinde Tunceli nafıa mü· 
dUrlUIUnden satm alabilirler. 

3 - Ebiltme 28.7.938 per,embe 
uat 10 da Hozat kazuı malmUdUrlU· 
ğii oduınla yapılacaktır. 

4 - ltblltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek için istek
linin 2655,51 lira muvakkat teminat 
vermesi ve &J&iıdaki veaikaları baU 
olup &lSstermeal lbımdır. 

A - Nafıa veklletinden alınmıt 
938 eeneıine ait milteabbidlik ehliyet 
veaikuı ve ticaret ve eanayi oduın
dan almmıt ıicil vesikası. 

B - Bir tahhiiddc. en u 20.000 Ji. 
rahk bina ve nir infUt yapmı9 ol· 
dutun& dair veeillL 

Askeri Fabrikalar 

780 Tlkım yazllk erat 
ellaiseıi llılllelk 

KÜÇÜK 
Sabhk ı 

Aak•i Fabrikalar Umum Müdür-----
IQi s.t.. Alma KcımiaJQDUDd- ı Sabhk - Ankara'nm her tarafında 

Tahmin edilen bedeli (6162) Hra o- lmarca panellenmif inpata elveriıli 
~n 780 takım yazlık erat elbiıesi A•- analar. Tel. 2406 Nqet Şeren. 4170 
keri Fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez utın alma komiıyonunca 5.8. 
938 cuma eünU sa1t 15 de kapalı .zarf. 
la ihale edilecektir. Şartname paruız 
olarak komiıyondan verilir. 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahpp apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Sabhk - Hacı Murat mahallesinde 
Y eıilaia çifte fmnlan pazarlıkla ntı· 
hktır. Taliplerin fmn aahibi Hafime 
mUracaatlan. 4540 

İLANLAR 
Küçük ilôn şartları 

Dört satırlık küçük ıllnlardaa: 
Bar defa için 30 KW111 
İkı defa ıçın 50 Kuruı 
Uç defa ic;ın 70 Kuruı 
Dort defa içın 80 Kuruı 

Devamlı kuc;ük ılinlarm bcr defau 
için 10 kuruı alınır. Meaell 10 d~fa 
nqredilecek bir illn ic;in 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her aatır, kelime .ıralarındaki botluk· 
lar muateana 30 harf itibar edilııu,tir. 
Bir kuçuk ılin 120 harften ıbaret ol· 
malıdır. 
Dort satırdan fazla her satır ic;in am
ca 10 kuruı alınır . 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(~2) lira (15) kurutu havi teklif 
mektuplarını mezktir günde saat 14 e 
kadar komiıyona vermeleri ve kendi· 
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
•e 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr 
gün ve saatte komisyona müracaatla-

Sabhk - Keçiören'de arsa. Aıfalt ""------------' 

rı (2489) 4749 

Tenlyed " tornacı ıhaak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüiünclen & 

ilıtünde 3000 M. Geniı cephe, içinde 
Baraj ıuyu, Keçiören gazinosunda 
bekçi Aliye. 4590 

Sablık ana - Cebecide Harta dai· 
resinin cenubunda yamaçtı Sosyal so
kaiz 27 X 20 çapında. Cebeci cadde11: 
No: 57 eve IOl'Ulmaa. 4646 

I~ arayanlar: 

lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me
zunu 7 sene doğrama kereste fabrika.. 
sı idare etmiş ayrıca milteahhıt yanın• 
da çalışını' her yere gider. Ulus'da 
F.K. 4820 

Birinci ıınıf tesviyeci ve tornacı a· 
hnacalı:tır. Kmkkalede bulunan bir 
fabrikamız için beı birinci ıınıf tea· 
viyeci ile bet tornıcıya ihtiyaç vardır. 

Satılık - Kırmızı tabanca boya Ü· Knr~lar : 
zerine franaız kadife maruken kumaı· ---
lı kübik bir oda takımı. Yeniıehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 4647 

!eteklilerin Ankarada ıillh, tıtan
bulda Zeytinburnu ve İzmir'de ailih 
fabrikalarımıza müracaatları. (2202) 

4366 

Münakasa tebdil ve tehiri 
Aak•İ Fabrikalar Umum Müdür. 

Sabhk analar - Mıltepenin en ha
kim yerinde münferit inpata elverişli 
ucus analar. Hayri Alıcroğlu Tl: l 538 

4657 

lütii Saba Alma Komiayonunclan: Acele Sablık - Kavaklıdere Güven 
12.8.1938 cuma &ünU saat 11 de ka- kooperatifi evleri bitifiiinde bir araa 

palı zarfla ihale edileceii Resmi ga· ucuz fiyatla. Tel: 3't20 da 28 numara· 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında ba hyor. 2 Ay· 
da diploma verilir. Yenihil arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 4822 

Ders veriliyor - Orta mektep ve Ji. 
se 1, II, III (Fen, Ede) ımıflanna ri
yaziye ve Fizık. Cihan kıraathanesi 
garsonları vasıtaaiyle Riyaziye !Ubesi 
mezunu F. A namlanna her gün 16,30 
• 18,30 arasında aranması. 4644 

Tortmn KaJIDÜamlıjmdaa ı 

Tortum'da yeniden yapılmakta ~ 
lan HWdimet koutı 30 bln Ura bedel 
ketifil ikmal inpatı kapalı zarf uau· 
llle ıblltmeye konulmuttur· 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
UçUncU maddede yazılı IUtten bir aa
at evetine kadar Hozat malmUdilrlU· 
tu dairesine ebiltme komiayonu re· 
isliiine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

zete, Ankara'da Ulus ve İltanıbul'da ya müracaat. 4712 
Sonposta ıuetelerile 23, 25, 28 ve 30 '\irnlık •• 
huiran 938 tarihlerinde ilin edilen Satılılc Otomohlller - 34 M' odel bir ----

1 - Ebiltme 4 atusto. 1938 per· 
fCmbe pil aut 16 da HtlkUmet ko
natı içinde kaymakamlıkta yapıla· 
caktır. 

z - lluftkkat teminat 2250 liradır. 
3 - latekliler bu ifin evrakı fenni· 

yeeini Er.surum Nafıa müdilrlüiUnde 
ve Tonum kaymakamlıimda okuya
bilirler • 

4 - !etekliler reemt ıasetenin 7.5. 
1936 tarih ve 3297 eayıh nu.bumda 
intipr eden talimatname mucibince 
1938 takvim yılına aid Nafıa Veklle
tinden alınmı1 ehliyetname ve tica· 
ret odası veaikasile birlikte birinci 
maddede yuılı aaattm bir aut eve· 
line Ddar teklif mektuplarını mWıUr 
maımı ile iyice kapatılmıı ve mUhUr-
11 ...... llalde ..... ,. dJ!İıledDO 
nrmelerl mercadar. Poetada vab 
balacalr ........ ıer ...... edllmes. 

(2454) 4elt 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Huan Kale Ka,...aJremlaiindaa ı 

Huankale'de yenldlll yapılmakta 
otan hikilmet konatının 30 bin lira 
bedel ke,UU llıımal tnpatı kapalı sarf 
111ullle eblltmeye koaulmuttur. 

1 - Blmiltmt 4 aiU1toa 1938 per 
feaıbe pi 8Ut 16 da HWdlmet ko· 
nalı i~indı kaymakamlık ocllllında 
yapılacaktır. 

Poeta ile cBnderllecek mektupla • 
rm nihayet ilçllacl maddede yuıh 
ıeate kadar celmlı olmalı dıt zarfı
nm mWıUr mumu ile iyice kapanmıı 
olması lhımchr. Pc.ta ile olacak ıe
cikmeler kabul elilmn. (2530) 4811 

D::~lct Ocmıryollorı ~e Lımonlorı 

300 ton Katod bakırın tartnameainde Fort kamyonu ve 37 model az kulla· 
defiıiklik yapıldığından bu bakıra nrlmıı bir Hodson marka otomobil sa· 
aid mezkfır günlerde çıkan illnlar ttbktır. Müracaat Birlik tane Tel: 
hilkümıUzdilr. (2435) 4747 2333 4713 

Aak•İ Fabrikalar Umum Müdür. Sablık Ana - Yenifehir'de Bakan-
lüiü Satm Alma Komiayonandan: lıklar muhitinde Karanfil aokağında 

640 Takım kıfhk erat elbiaeai 7 50 metre çok ,UZel bir ana ucuz sa· 
502 adet erat kaputu tıhktır. Tel: 2314. 4742 
515 adet avcı yeleği 
12 adet nöbetçi kürkü Sablık Motor - B.N.V. markalı 

Tahmin edilen bedeli (14070) lir.ı 7 beygir' kunetinde yeni bir motosik
(50) kuruı olan yukarıda mikdarı ve let satılıktır. Tafhan Zencirli cami so
cinai yazdı melbuıat Aıkert fabrik~· kağında tabi kahvealnde tof8r Ab· 
lar Umum müdilrlüiü merkez Atın durrahman. Müracaat aaat 6 dan 8 e 
alma komiıyonunca 6.8.1938 cumarte- kadar. 4760 

ıi eünü IUt 11 de kıpalı zarfla ihale Acele Sabhk - !1met Pqa mahal· 
lhRIClk edil~ektlr. Şartn~e par~ıız . olarak leıinde Müdafaayihukuk caddeainde 

komııyondan verılır. Talıplerın mu- 142 No:lu kagir bir kat üzerine 4 oda· 
D.uD. Yolları Satı~ Alma~.: vakkat teminat olan (1055) lira (29) 1ı banyolu icabında bir kat daha Ciıkı
M hammen bedeli 150.000 lira olan kunııu havi teklif mektuplarını mez- labilecek bir Ev. !etanbul'da Denb

qapta yuılı 4 Jralem ell:HeeJik ku- kQr ıünde aut 10 na kadar komiayo- bak !etanbul ıubeai liman kontrolu 
_, 2. 1. HH Mil aUal -* 11 de na nrmeleri ve kendilerinin de 2490 Edip Kemal'• mUnıcut. 4801 
laıpaJı ad mull De Aalaln'da idare aumanb kanunun z n 1. mactdele-
lıılumndlı •tm alıawktlr. riadekf w1aHde meskflr s0n " mt- labhlı - Anbral\ıım her ~ 

Bu ... sümek ~ 10.250 ı. komlqona mOracaatları. (2490) kat ptlrlr l»etoa '" ahpp aputıman 
ıtraJık muftbt ....... ile 1ırang._ 4750 .. mer Tel: SHS. Ali Ceclz. 4832 

:=:.~ vee1~!:e"t~n1!:: a':; 250 ton mazot ah nacak . SabWı - ~~·~ • taraf~ 
cUn uat 10 a kadar ı.--ı- nıilll tmarea pane.._, ınpata elvenfli 
~.. leri ll--L -rna - A*.-i Falmkalar Umum Mü. analar. Ali Cenp Tel: 35H 4833 
.... e nrme -r. dMfitl S.tm Alma Komiı)'Ola•· -------------

laftnameler 7 50 inanıp Ankara ve claa 1 
Haydarpap veznelerinde satılmakta- Tahmin edilen bedeli (17.500) lira it erenler 1 

dır. olan 250 ton mazot ukerf fabrikalar 
ır.tre umum mtldilrlUiU merkez aatın alma 
10.000 llemur allılHıd itin 1mmq komleyonunca 29 temmus 938 cuma 

5.000 Memur paltosu iPı ,, ıBntl aaat 11 de kapalı aarfla ihale e-
10.000 MO.tabdem tlbiletl için" dllecektir. Şartname paruız olarak 
5.000 Mhtahc!em paltosu için.. komiıyondaıı verlllr. Taliplerin mu· 

(2424) 4690 nkkat teminat olan (1312) lira (50) 

Eksiltme gOnO tebdı"lı" ıcurufU bavt teklif mektup1armı mes
kilr &ünde nat 10 na kadar komiayo-

IKi ......,_ - iyi dildı bilen bir 
bayan aranıyor. Atatürk BulYan Ka
laç apartman 2 numaraya mUracaat. 

4773 

ı-Muvakkat teminat 2250 liradır. 
3- leteklller bu itin evrakı fenni· .!;.!· ~ oDan Saba Aa.. Komi.,.. 

yeelnl Huankale kaymakamlıimdan İfletmemls ihtiyacı lçin &-10-14 ve 
n Eraurum Daimi encllmenlnde oku- 18 temmu 938 tarihlerinde ~umburl
ytıbilirler. yet, Uluı ve Anadolu auetelırinde 

4 - 1atekliler rnml psetenln 7.5. 21 Temmu 938 tarihinde peqembe 
1938 tarih ve 3297 nyıh nOah•mde. eünU 1&&t oıa bette eblltme.l yapıla
inti,ar eden talimatname mucibince caiı iltn edilen balMtrn elmlltme ea-
938 takvim yılma aid Nafıa Vekile· ati kanuni çallfm& haricinde kaldılm· 
ti'nden almmıt ehliyetname Ye tlca- dan bu ebiltme 22-7-9S8 tarlblnı mi· 
ret ocJuı veeikulle birlikte birinci j aadif cuma ,UnU ... t on birde yapı· 

na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
namaralı kanunun 2 •• S maddele
rindeki veaaikle meskQ: stın ye uat· 
te komlıyona mllracaatları. 

(2335) 4576 

A......,. - Ktlçük bir ailenin ifle
rlnl ekmek ilHre çalıfkan " temiz 
bir ~ ihtiyaç vardır. iyi maaş 
verilecek. Yenifeblr All Numl Kil~ 
apartman No: 8 4802 

lnsiliace Mualllmi Aranıyor- Kül
tür Bakanlıfmca ehliyeti tanınan bir 
ingillzce aıretınenine ihtiyaç vardır. 
Arar Liun Okuluna ıntlracaat. Tel : 
3714 4831 

-------------- lacatı ilin olunur. (462o-2572) 4126 

Muhtelif tezgahlar ah nacak 
Apiıda muhammen bedelleri w muvakkat teminatları yualı muhtelif 

a prup tuıthlar ayr ıayrı ihale edilmek ,.niyle 1·9-931 pef19111be ,onu 
... t ı 1 den itibaren 11ra ile ve kapalı sarf UlulU Uı Ankara'da idare blna
ımda eatm alınacaktır. 

Bu lfe ıJrmek iıteyenl~in af&iıda ıatterilen mikdarda muvakkat temi· 

1358 Çift erat fotini 
.\ranrvor t 

A*-i Fabrikalar Umum MGdiir- ----
IQfi S.tm ~ KomiaJOBanclan ı A.....,. - Ev, apartnnan, ana• 

Tahmin edılen bedeli (6382) Ura ranıyor. Satmak iatfyenler müracaat 
60 kurut olan 1358 çift erat fotini a• TeL 2406 Neıet Şeren 4172 
ked fabrikalar umum mlldflrlilitl 

A......,.. - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dalnde m&bleli ve 
mableliz bir oda arıyor. Ulua'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e
dilmesi 4 709 

Kinlık EY A...,.. - Amfartaıar 
veya çocuk urayı civannda ı•nlt 2-3 
odah ıvi olanlann poeta kutuau 139 a 
yumalan. 4 7 7 l 

Bir Bay için - Möble, konforlu ~ 
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yigitko-
şun sokağı. No. ıs. -4237 

Kiralık - Yenişehir Meırutiyet 
Cad. Ture S. No: uda 3 oda ı bol ban· 
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine muracaat. 4587 

Kiralık daire - Dört oda bir hol ta-
mam konfor. Postane caddesinde yeni 
yapılan Mermerci apartmanında Tele-
fon: 1317 4684 

Kirabk - Sağlık Bakanlıiı karşı· 
anda Çağatay sokak 22 No: da 3 oda 
mutbak, banyo kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 4 7 58 

Kiralık - Samanpazan Kurşunluca
mi karşısı Alim B. Ap. Bir daire. Ha
va&azı ve konforlu muayenehane ye 
yuıhanoye elvcrifli. Kapacıya 4772 

O...... Kiralık Kaloriferli DllİN -
İki oda bir bol lair konfor. AtatUrk 
bulvarı temyü karfUlı Enin apartma
m N. 9 a müracaat. 4 77 5 

Kiralık - Apfı Ayrancı'da Ba
kanlıklara yalan 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve ıu. Fiatt 35 
lira Tel 2901 4777 

KiraWc Apartıman - Yeniıehir'cle 
Selinik caddeainde No: 44. 6 oda iki 
büyük aalon. Kalorifer, 11cak ıu ve bil
tUn konforu hm. Kapıcıya milracaat. 

4803 
Kinlik - YenifChir Sağlık Bakan

lıfı arkası SUleyman Sırn caddesi No: 
11 de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 

4804 

Kiralık Daireler - Havuzba,ı'nda 
Ragıp Soyut apartımanmda resmi da
irelere çok elveri11i daireler kiralıktır. 
Tel:- 3923 4805 

Kiralık - Ziraat EnıtitilıU mabaJ.. 
lesinde müstakil üç odalı bir daire ki
ralıktır. Tel: 3991 de Mahmut Silr'e 
nıüraeaat. 481& 

Kiralık Küçük Daireler - Kwlay 
civan Çankaya kaymakamlığı arkası 
Çalıkkale sokağı 2,3,4 odalı tam terti
batlı. Alt kata müracaat. 4818 

Ankara 3. üncü Su1lı Hukuk Hi
kimliiinden : 

Hicri • 1117 Rami • 1114 nat ile kanunun tayin ettili vnikaları ve Nafıa Müteahhitlik YlllJralannı 
CemuU'nel· 21 T_.ır ve tekliflerini aynı ciln ... t 10 a kadar komia10n relelliine vermeleri 1'. 

merku Atın alma komiayonuDQ 5." 
938 cuma rtlnU ıaat 11 de kapalı zarf· 
la ibalı edilecektir. Şartname para11s 
olarak komisyondan Yerilir. Tallple
rln munkkat teminat olan (478) Ura 
(70) lnırutu havi teklif mektuplarmı 
mukOr cUnde aaat 10 na kadar ko
ıalayona ftrmeleri Ye kendllerlnln de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeld •eaaikle mesk6r cUn ve sa
atte komiıyona milrecaatları (2491) 

200 ton Elektrolit 
bakır ahnacak 

Ankaran,ın Yenice mahallesinde 56 
nyılı evde mukim iken bu kere vefat 
eden Ankadın namı digeri Anenin 
terekesine mahkemece el konmuı ol· 
duğundan kefaleti hasebile alacaklı 
olanlar da dahil olduğu halde bil
cUmle alacaklı ve borçluların ve mi· 
ruçının vesaiki reımiyelerile bera
ber bir ay zarfında Ankara 3 Uncil 
sulh hukuk mahkemesine müracaat. 
ları ve alacaklarmı vaktiyle kayıt et· 
tirmiyenlerin miruçıya ne phaen ne 

4751 

300 ton katod balar 
abnacak 

1 D. • fg e'l. anadır. 
__ Otla __ .. _=_4_44 ___ Aklam ___ • _ Şartnameler paruız olarak Aııkara'da IMkeme daireeladen " Haydar· 

pap'da TnellUm ye aevk ,.mtinden dalıtılmalıtadır. (2425) 

..:::::. 3. flllCi Sala H~ n \ Jl11h•ftll!Mln llunkkat 
ı A-..ı Fabrikalar Um._ Müdir-

016 avukat Hacı Ahmede • ııi s.tm'lurup bedeli tmn&t ffill Saba Alma Komle70Dandan : 
ille mahalleai efllle IObimct.f miıı bedeJNo. Tuglhm clnsl Lira Ura Tahmin edilen bedeli (135.000) Un 
Mo. lr kadaMroaun 539 ada " Lira kurut - i - ola SOO ton Katod bakır Aıkerl Fab-
DUftlarab ve 4200 lira kıymeti Bir adet çapak alma preaea ) rlblar umum mUcfflrlilftl merkez 1&· 

lbbıeU ev ve bahçe ile aynı ai 11700 oo Bir adet clftta ucu fren tesıAlu ) tın alma komisyonunca 3.g.g31 cumar-
& kapı No. 1ı " 240 lira k ınacak miktar el Uç adet civata dit ~ tesıtlu ) teai cUnU aut 12 de kapalı sarfla iba-
~eH ev ve halen on yUs yetmit bu,Bir adet otomadk rondelt kelme tesıtau ) 40000 3000 Jı edllıcektlr. Şartname (6) Ura (75) 
tarl1alae mtludlf eah ,unu tos 1938 cuma gUnilıd adet çubuk ıı... tesclhr ) kurut mukabilinde komiıyondan ve-
ın.iıkemece ve bilmilayede ~adet cl&ıer kok ocatr ) rillr. Taliplerin muvakkat teminat o-
lınc1an talip olanların ytbd mbe umartesi gün adet frilmiyon dftta ve perçin presi ) im (IOOO) llreyı havi t.eklff mektup-
çuk pey akçell ile birlikte rıe c larmı mezkilr cUnde 1&&t 11 re kadar 
tarihte Ankara s ilDCtl 1 at tı ıro.m.,-. wrmeterl n lrendllerfnln 
llılhJse..tne Ye daha si1&de e günil uat 10 na kad et IOIDWI otoma ) de 2490 numaraıı kanunun 2 w S. mad-
allllQ lltiyealerin mealrtlr f mektuplarını makbuz iPt " • ) 30000 UOO delerlndeJd Yllailrle IDMktr cBn ve 
ır.ı--. ldnM:utları llln o ınezkiir gün ve saatte ko& otıomadk IOIDllD dit asma tacAı ) Rette komll)'Ofta mtlncaat1arr 

4807 (2534) 4744 (2433) 4745 

A.keri F...._ u.- Midir- de terekeye izafeten takip edemiye • 
illi Saba Alma ıc.m.,..--. 

1 
cekleri lüzumu ilin olunur. 4821 

Tahmin edilen bedeli (90.000) Ura 
olan 200 ton elektrolit bakır Aıkert lci.:.::;.a 3~ incü Saib Hukuk Hi
fllbrlkalar umum mtldtlrltltu merkez 
aatıa alma komllJontaaca ı. qltll ts8 Ankara Sümer Bankta fen heyeti 
c-.rteai iUnil ... , 11 de kapalı Atf· mühendiılerinden Sileyınan Saminin 
la ihale edilecektir. vefatı ilzerlne terekesine mahke-

§artııame (4) ika (50) kurut mu- mece el konmuı oldutundan ke
~illnde koaılıyondan verilir. Ta- faleti baaebiyle alacaklı olanlar 
lıplerin muftkbt tllllinat olan da dahil olduğu halde bilcüm
(5750) lirayı havi teklif mektupları- le alacaklı ve borçlularm ve mirasçı-

kQr larm veeailı:i reamiyeleriyle beraber 
nı mez ıtlnde IUt lO na kadar ko- bir ay aarfında Ankara Sulh Hukuk 
~,!Yona Yermelırl " kendilerinin de mahlı:emeeiııe milracaatları Ja--L 
~numaralı bııuaua 2" 3 madd larmı ve a ..._. 
lerlndeld ftlalkle lllhkar ~ e- Y&ktiyte kayıt ettirmiyenleda 
at1ıe kcmdqoaa lllllacaatlar ( ~:-)-. mfrusıya ne tahaen ve ne de tereke" 

1 ı_., IAfetea takip edemi ecekJtri 
4741 ma UID olanur. 
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RESMİ İLANLAR 
A - 2490 sayılr kanunun 16 ve 17 in-' 

ci maddelerine uygun 429 lira mu· 
vakkat teminat, 

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

mucibince eksiltmeye girmeye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalr bir mek
tup, 

-Milli Müdafaa BakanlıQı 

Yol silindiri alınacak 

4 - Eksiltmeye girecekler 
.:minat ve vesikaları ile birli 

.. iltme gün ve saııatıncla korni•4'f 
bulunmaları. (2337) 

Haki Ye siyah saten il 

Sıhat Bakanlığı 

Kü~ük sıhal memurları 
mekteplerine ahnma 11rt1art 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Yeki· 

!etinden : 
Çorum leyli, ve İstanbul nehari 

küçük sıhhat memurlar mekteplerine 
alınma şartlan şunlardır : 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasın· 
dan olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 
dan yukan bulunmamak (yirmiden 
yukarı olanların askerlikle ilişiği kal -
mamış olacaktır.) 

2 - Orta mektepten pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmak Oise sınıfların
da bir veya iki sene fazla okumuş o
lanlar tercih edilecektir. Bunlarla kad
ro dolmadığı takdirde orta dereceliler 
de alınır.), 

3 - İstekliler dilekçelerini aşağı • 
daki vesikaları ile birlikte 1 eylfıl 938 
tarihine kadar Çorum mektebi için 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti
ne, İstanbul mektebi için İstanbul Srh· 
hat ve İçtimai Muavenet müdürlüğü 
vasıtasiyle mektep mülürlüğüne gön • 
derecklerdir. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta mektep şehadetnamesi aslı, 

(daha fazla okumuş olanların şehadet
name ile birlikte tahsil müddetlerini 
tasdik eden resmi vesika), 

C - Mütehassısları ~am bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu. (Bu raporu hastane 
başkatiplikleri zarflıyarak üstünü mü 
hürliyecek ve istekli tarafından mü • 
hürlü zarf halinde olarak gönderile • 
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa nü
mune hastaneleri; İstanbul Çocuk 
hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Ada
na, Samsun memleket hastanelerinde 
yapılacak ve istekliler bu hastanelerin 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet müdürlüklerine bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıktan mektepten veya ma
halli polisinden alınmış hüsnühal ki -
ğrdı, 

E) 4.5X6 boyunda ilç tane fotoğraf 
4 - Çorumdaki leyli mektebe gir -

mek istiyenler bu vesikalardan başka 
bir de aşağıda örneği yazılı, noterlik
ten tasdikli taahhüt senedi verecekler-
dir. 

Taahhüt senedi ömeği 

Çorumdaki leyli küçük Sıhhat me
murları mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğunda, Sıhhat ve İçtimaf 
Muavenet Vekaletinin tayin edeceği 
vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu 
hizmeti kabul etmediğim veya kabul 
edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktığnn ve sıhhi sebebler dışında 
mektepten daimi olarak çıkarıldığım 

' takdirde benim için sarfedilmiş olan 
parayı tamamen ödemeği ve bu taah -
hüt senedi mucibince benden istenecek 
para için, ödemek mecburiyetinde ol -
duğum tarihten itibaren % 9 faiz yü • 
rütülmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazılı 

olan .•...• ın bu taahhütname muci
bince ödemek mecburiyetinde bulun -
duğu her ders yrlr için iki yüz lira ol
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman dört vüz liraya kadar paravr 
faiziyle birlikte borçlu ..•. ile bir
likte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 
(2230) 4334 

Leyli Tıb talebe yurduna 

talebe kabul 11rtları 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka • 
Jetinden : 

Bu yıl, leyli tıp talebe yurduna alı
nacak talebenin kabul şartlan şunlar
dır : 

1 - a) F. K. B. sınıfı için: Tam dev
reli liselerden veya lise derecesinde 
olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik e -
dilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi de
recede mezun olmuş, olgunluk imti -
hanlarını vermiş olmak, 

b) Diğer sınıflar için: Bulunduğu 

sınıfı iyi derce ile geçmiş, yabancı dil 
ve askerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin 30 eylf.ıl 1938 tari
hine kadar doğrudan doğruya Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü • 
racaat eylemeleri ve dilekçeleriyle bir
likte aşağıdaki evrakı tamamen gön -
dermeleri lazımdır : 

A - Türkiye Cumhuriyeti tebaasm
dan olduğunu ôildiren Nüfus hüviyet 
cüzdanı aslı, 

B - Mekteb şehadetnamesinin aslı 
<imtihanlarını tamamen bitirdikleri 
halde şehadetnamelerinin tasdik mu
amelesi gecikmit olanlar mekteb mü-

ı dürlüğünün - aynı zamanda mezuniyet 
derecesini de gösteren - fotoğraflı ve 
;esmi mühürlü bir vesikasını göndere
ceklerdir.) 

C - Okudukları mekteplerden alm
mış hüsnühal varakası. 

D - Mütehassısları tam bir hastane 
heyetinden, basılmış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan 
bir sıhhat raporu. (Bu raporu Hastane 
Baıtabiplikleri zarflıyarak üstünü mü
hürliyecek ve istekli tarafından mü
hürlü zarf halinde olarak gönderile -
cektir.) 

İşbu muayeneler Ankara, Sivas, 
Erzurum, Diyaı bakır, Haydarpaşa nü
mune hastaneleri; Istanbul Çocuk has
tanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana, 
Samsun memleket hastanelerinde yapı
lacak ve buralarda muayene olunmak 
için bu hastanelerin bulunduğu vila
yetlerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
müdürlüklerine istikliler bizzat müra
caat edeceklerdir. • 

E - Örneği aşağıda gösterilen, no -
terlikçe tasdikli bir taahhüt senedi (bu 
senet istekli tarafından aynen tanzim 
ve imza edilecek ve altı, örneğinde gö
rüldüğü veçhile kefili tarafından keza 
aynen ve tamamen yazılarak imzala
nacaktır.) 

F) 4.5 X 6 boyunda altı tane fotoğ
raf. 

3 - Yaşları 22 yi geçkin bulunan • 
lar, yurtta okumaya ve ileride mecbu
ri hizmetlerini yapmaya engel olacak 
bir hastalığı veya uızası olanlar kabul 
edilemezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilekçe 
ve vesikalann Vekaletçe alındığı ad 
reslerine bildirileceği gibi bunlara gö
re kabul edilip edilmedikleri de gene 
adreslerine ayrıca bildirilecektir. 

Taahhüt senedi örneği 

Leyli tıp talebe yurduna kabul e -
dilerek her hangi bir tıp fakültesinden 
tabib olarak çıktığında, 2.000 sayılı 

kanun mucibince, yurtta geçirdiğim 
zamanın (tatiller de dahil) üçte ikisi 
kadar bir müddetle Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinin lüzum görece • 
ği mahallerde hizmet ifasını kabul et
mediğim veya muayyen müddeti bitir
meden hizmeti terkeylediğim takdirde 
yurtta benim için sarfolunan paranın 
iki katını ödemeği ve tıp tahsilini ter
lcettlthn veya nhbt ~pter dı!ınd• 

fakülteden daimi olarak çıkarıldığım 

veyahut yurtta bir seneden az bir müd 
det kalarak terkeylediğim takdirde be
nim için sarfcdilmiş olan parayı tama
men ödemeği ve bu taahhüt senedi mu 
cibince benden istenilecek paralar için 
ödemek mecburiyetinde olduğum ta
rihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini 
ve 2.000 sayılı kanunun diğer cezai 
hükümlerinin de hakkımda tatbikı -
nı kabul ve taahhüt eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hüviyeti yazıh

olan ••••• m bu teahhütname muci
bince ödemek mecburiyetinde bulun
duğu her ders yılı için üç yüz lira ol 
mak üzere bütün tahsil müddeti için 
ceman 1.800 liraya ve iki katını öde -
mek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde 
3.600 liraya kadar parayı, faizile bera
ber, borçlu •••••• ile birlikte müte -
selsil kefil ve müşterek müteselsil borç 
lu sıfatiyle ödeyeceğim. 

(2240) 
Kefilin adresi 

4335 

Zayi diploma 
Ankara Sıhat Müdürlüğünden 
Ankara ta.bibi adlisi Dr. Behçet 

Kamay 23.3.336 tarih ve 3118 sayılı 

tabip diplomasını zayi ettiğinden 
yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hük
mü olmadığı ilin olunur. (2478) 

4675 

Marangoz alil Ye malzemesi 
ahna<ak 

Sihhat ve içtimai Muavenet Veka
leti Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum Müdürlük marangozhanesi 
için 912 lira 65 kuruş keşifli (78) ka
lem marangoz alat ve malzemesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 68 lira 45 ku
ruştur. Liste ve ıartname parasız ola
rak Ayniyat §ubesinden alınacaktır. 

Taliplerin 5 ağustos 1938 cuma gü
nü saat 10 da Ankarada Umum mü
dürlük satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2578) 4827 

Ekonomi Bakanlioı. 

Boyacı ve marangoz: 
aranıyor 

iktisat Vekaletinden : 
On bet gün müddetle çalışmak üze

re bir boyacı ve bir marangoz ustası 
aranmaktadır. Taliplerin Türkofis 
Reiıliiine acilen müracaatları. 

(2562) 4824 

Finans Bakanlığı 
> 

Parke işi 
Maliye Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Başve

kalet binasında parkedir. 
2 - Keşif bedeli 4900 lira 8 kuru§-

tur. 
3 - İstekliler bu işe aid şartname

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

D - Belediyeler İmar Heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girmek için 
3 gün evvel alacakları vesika, 

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

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

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler İmar Heyeti 
Fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2474) 4809 

4 _ lş açık eksiltme ile yapılacak· ı 
tır. Gümrük ve inhisarlar BakanlıQı 

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

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

Bayındırhk Bakanlığı 

Yapı işleri ilanı 
Nafia Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş. Ankara 

maliye vekaleti mahzeni evrak ve 
defterdarlık binasında yapılacak ka
lörifer tesisatıdır. 
Keşif bedeli 20.000 liradır. 
2. Eksiltme 1.8.938 pazartesi gunu 

saat 10 da yapı işleri eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak bir lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

4. İstekliler 1500 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış en az bir defada 10.000 
liralık kalörifer işi yaptığına dair ve
sika göstermesi lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i. 
kinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar yapı işleri eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2472) 4718 

Harita işi 
Nafia Vekaletinden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra yüksek ziraat enstitüleri binaları
nın yapılacağı hudut dahilindeki ara
zinin hali hazır haritasının alınması 
işidir. 

Keşif bedeli : 1500 liradır. 
2 - Eksiltme 3.8.938 çarşamba gü· 

nü saat 10 da nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında pazar
lıkla yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 8 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü • 
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 112 lira 50 kuruı
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
nafıa vekaletinden alınmış harita iş
leri müteahhitliği vesikası gösterme-
leri lazımdır. (2437) 4719 

' 

Tüze Bakanlığı , 

Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden : 
Hukuk İşleri U. Müdürlüğü kale -

minde açık bulunan 10 lira maaşlı ka
tipliğe müsabaka ile bir memur alına
caktır. 

Memurin kanununun 4 üncü madde
sinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz olan
ların 22-7-938 cuma günü saat ona ka
dar Evrakı müsbitelerile beraber sö
zü geçen müdürlüğe müracaatları i-
lan olunur. (2582) 4830 

iç işler Bokanhğı 

Harta yaptırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

M. Kemalpaşa kasabasının meskun 
ve gayri meskun 286 hektar olmak 
üzere halihazır haritasının alımı işi 

aşağıdaki şartlar dahilinde toptan gö
türü olarak eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 5720 li
radır. 

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

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

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

Muhtelif tamirat yaphnlacak 
Ankara inhisarlar Bqmüdürlüğün

den: 
1 - Sarıkaya tuzlası idare binası 

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

2 - Sarıkaya tuzlası anbar tabanla
rının döşenmesine ait 291 lira 6 kuru
şu muhtevi keş; f varakasına göre ya
pılacak iş. 

Aleni eksiltmeye konulmuştur. A
çık eksiltme ve ihale 25.7.938 tarihin
de pazartesi günü saat onda ayrı ayrı 
icra edileceğinden taliplerin teminatı 
muvakkate olarak birinci maddede 
yazılı tamirat için 11 lira 18 kuruş ve 
ikinci maddede yazılı iş için 21 lira 83 
kuruşla birlikte baş müdürlüğümüz 

binasında toplanacak komisyona gel-
meleri ilan olunur. (2314) 4434 

Orman Koruma 

Kaput, kışhk, yazhk 
elbise yaptırılacak 

Orman Koruma Genel Komutanlı
ğından : 

1 - Orman koruma genel komutan
lığı için kumaşı İstanbul anbarından 
verilmek ve diğer malzemesi müteah
hide ait olmak üzere yaptırılacak o -
lan 2676 adet kaput, 34-09 takım kışlık 
elbiee, 3454 takım yazlık elbiaenin di
kimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli ~10619) 
lira (95) kuruş ve ilk teminatı (796) 
lira (50) kuruştur. 

3 - İhalesi 5 ağustos 938 cuma gü
nü saat onda Ankara'da genel komu
tanlık satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait evsaf ve şartna
me ve nümuneler mczkftr komisyon-
dadır. (2546) 4815 

' 
Vakıflar Umum MüdurluQu 

Satılık tarla ve mera 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Madde l - Kırklareli vilayetinin 
Babaeski kazasına bağlı Erikler yur
du köyünde mazbutan idare olunan 
:iazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri (560) ve üçüncüsü (612) 
dönüm üç parça mera ki ceman (3640) 
dönümden ibaret bir parça tarla ve 
üç parça meranın mülkiyetleri satıl
mak üzere 11 temmuz 938 gününden 1 
ağustos 938 gününe kadar şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usuliyle artır· 
mıya konulmuştur. 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayri 
menkullerin birlikte muhammtr. be
deli (15700) liradır. 

Madde 3 - İhale bedeli peşin aJr. 
nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 1 ağustos 938 
arihine müsadif pazartesi günü saat 

1 14) de Kırklareli vakıflar müdürlü· 
gü ihale komisyonunca Vakıflar u
mum müdürlüğünün tasdikına talikan 
yapılacaktır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayılı 
kanuna göre hazrrlıyacaklarr teklif 
mektuplarını (4) üncü maddedeki sa· 
atten bir saat evetine kadar Kırklare
li vakıflar müdürlüğü ihale komisyo
nu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde 6 - Teklif mektubiyle te
minatını vaktinde vermemiş olanlar 
artırmıya kabul edilmiyeceklerdir. 

Madde 7 - Tahmin edilen bedele 
göre muvakkat teminat (1177) lira 
(50) kuruştur. 

Madde 8 - Satışa ait şartname An
kara'da Vakıflar umum müdürlür 
emlak ve arazi müdürlüğünde, İ .. 
bul'da İstanbul Vakıflar baş 
lüğünde, Kırklareli'nde vakıflar 
dürlüğünde parasız verilir. 

Madde 9 - Artırmıya iştirak eden
ler şartnamenin bütün muhteviyatını 
kabul etmiş sayılır. 

.(2518), 4736 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis
yomandan: 

1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 
43200 kırk üç bin iki yüz liradır. 

2 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

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

nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
t~minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatrndan behemehal bir saat eve
line kadar Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (2517) 4 766 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

miayonundan : 
1) 10.000 çift fotin kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 45.000 

(kırk beş bin) lira olup ilk teminat 
parası 3375 liradır. 

3) İhalesi 2 ağustos 938 salı günü 
saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 225 kÜruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komiayo
nunda alrnır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenilen belgeleriyle birlikte; 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününde en geç bir saat evetine ka
dar M. M. V. satın alma komisyonu-
na vermeleri. (2409) 4t51 

Kuıkkalede askeri sanğal 
lisesine Ü<relle labib Ye eaau 

ahna<ak 
M M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 lira 

aylık ücretle bir tabib ve 108 lira ay
lık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecbu.i hizmeti olmıyan ve aı
kerlik vazifesini yapmış bulunanlllr· 
dan istekli olanların muvazzah adres
leri yazılmış dilekçeleriyle birlikte 
diploma, nüfus tezkeresi tasdikli su
retleriyle fotoğraflı hal tercümelerini 
Ankarada askeri liseler müfettiıliği
ne göndermeleri lazımdır. 

3 - Durumu uygun eörillerek Hçi
lecek olanlardan ayrrca lüzumlu ev-
rak istene~ktir. (1939) 3858 

Komutanlık binası yaphrilacak 
M. M. V ek&leti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayında 

yaptırılacak komutanlık binası kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450) lira (05) 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 
333 kuruşa M. M. V. satın alma Ko. 
dan alınır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 51 kuruş-
tur. 

4 - Eksiltme 22 temmuz 938 cuma 
günü saat 12 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikaları ile birlikte 
teklif mektuplarını eksiltme saatin
den behemehal bir saat eveline kadar 
Ankara'da M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (2213) 4329 

yonundan : . 
1 _ Beher metresine tahınııı 

len fiatı 7 5 kuruş olan 3~00 met~ 
ki saten ve 1543 metre sıyah sa 
çık ekRiltme suretile miinakaeaY" 
nulmuştur. 

2 - lhale•i 8 ağustoe 938 
günü aaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (272) Ura 4' 
ruıtur. 

4 - Evsaf ve şartnameei 
olarak M.M.V. satın alma ko 
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı 'kanunun ikinci ve üçüncii 
delerinde gösterilen vesaikle ve 
natile birlikte belli gün ve sal 
M. M. V. satın alma komisyonurıl 
meleri. (2553) 4823 

125 Kalem alil we sıllll 
malzeme ahna<ak 

yonundan : 
1) 125 kalem al at ve sıhi 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 1311 

45 kuruş olup ilk teminat pa 
lira 40 kuruştur. 

3) İhalesi 20 ağustos 938 cu 
günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele 
istenilen belgelerile ihale gün ., 
atinde M. M. Velialeti satın alııı' 
misyonunda hazır bulunmaları. 

(2252) 4346 

Kinin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Muhammen bedeli 2800 lira 
kilo klor maiyeti kinin kompr 
satın alınacaktır. Şartnamesi A 
ve İstanbul sıhat müdürlüklerine 
racaatla görülebilir. İsteklilerin 
günü olan 21. 7. 938 perıembe 
saat 9 da vilayet daimi eneli 
gelmeleri. (2263) 4353 

125 Mel pullllll ... 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Vilayet çiftçilerine dağ 
üzere satın alınacak olan (125) 
iki tekerlekli ecnebi mamulatı 
ğun 22 ağustos 1938 pazartesi 
saat 9 da vilayet daimi encüın 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların muhanunen 
3250 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve 
bul ziraat müdürlüklerinde meC 
verilir. 

4 - İstekliler pullukların 
tutarı olan meblağa ait banka 
bu veya hususi muhasebe müd · 
veznesine yatırılmı§ depozito 
makbuzu ile birlikte eksiltme 
gösterilen saatte vilayet dairni 
menine gelmeleri itan olunur.~..& 

(2382) 4~· 

Ağa(lama Ye ~imleme i 
Ankara Vilayetin,f en : 

1 - Keşif bedeli 4824 lira 5 
tan ibaret olan Ankara vilayet 
yom ve hipodrom sahasının 

Komutanhk binası yaphrlla<ak kalan bazı kısımıarının ağaÇ · 
çimlenme ve sair işleri açık ek•• 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- ye konulmuştur. 
miayonundan : 2 - Eksiltme 4 ağustos 938 

1 - Kütahya tayyare alayında yap- şcmbe günü saat 9 da Ankara "1 
tırılacak komutanlık binası inşaatı daimi encümeninde yapılacak~~ 
kaplı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 3 _ Talipler bu işe ait ket' 

2 - Eksiltme 22 temmuz 938 cuma ve fenni şartnameyi vilayet 
günü sat 11 de M. M. V. Satın alma müdürlüğünde görebilirler. 
Ko. da yapılacaktır. 4 _ 1steşliler muhammen 

3 - İlk teminat 4571 lira 61 kuruş· % 7,5 tutarı olan meblağa ait t 
tur. Keşif ve projelerile şartnamesi mektubu veya hususi muhastb' 
333 kuraşa Ko. dan alınır. nesine yatırılmış depoizte 

4 - Bu inşaatın keşif bedeli altmış makbuzu ile birlikte eksiltl1le 
altı bin dört yüz otuz iki lira beş ku • gösterilen saatte vilayet dai111i 
ruştur. menine gelmeleri ilan olunur· 

5 - Ek'iiltmiye girecekler kanuni (
2510

) 
teminat ve !490 sayılı kanunun 2 ve 3 ~ _ • .( 

üncü maddelerinde yazılı belgeler!! ~ 140 Adet pulluk ıhlll"""' 
müteahhit vesikalariyle birlikte t · :> n k 
lif mektuplarını eksiltme s-~ 1" ıu ıkara Vilayetinden: 

. r . ~ unu ' ~rt 
behemehal bır saat eve .•ne•.,;c ·~ na ve Vilayet Çiftçilerine da1> 
karada M. M. V. satın-~ (1' ~~ ıcrinden satın alınacak olan (l40) 
ğine vermeleri. (22~ ~<-~4,..., ~ .. ~ f .nirli ecnebi mamu~~~. 

50 iane iv ö'"?· ~ .,~.~/ .,...uhaacbeciliıstos 938 paz~rtesi .g~n; 
~ O'~ ~ ~ '\., alı zarf usulıyle vılaY Jctıl 

dülll"J. ~,..,"'?o ~ ~ ? .ıinde ihalesi yapılaca n 
At"~·~<' ~ (f) 0ullukların muhanutıe 

I'" ........ ,L., d 
~ t""" v~ • a ır. I• 

~~ '\~,<-./-, ;,t~ ' Q iartnamesi Ankara ve 
<-~ ~~ <>~ • 92 tıüdürlüklerinde mec~ 
~ ('~ .,. 
~ t" ~ '11'a 

72 Dr. Nttekliler pullukların" 7 
~ •. veya ka 

Şat 

rülür. 

'Ç Cebeci Has meblağa ait ban Ud 
~ -ı. .. yüz baıı.susi muhasebe ~ 

~ .-;. "c gun ve Haıtalarnre yatırılmış depozı:~o• 
'-';. .,,,.,l. ve 3. el h .. 15 ı ile birlikte ihale 5~ 

v er gun ı . d · i .,~ tt ve temi· Bulvarı Foıaatte vılayet aı~ 
}ona gelme· N . 6 d k.ızır bulunmaları ıJaıı 

4707 ° · a • (2383) 
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. Ankara LeYGzım AmirliOi 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kars garnızon ihtiyacı içi~ ıo 

bin kilo :ı:ıde yağı kapalı zarf usulıyle 
2.7.938 den itibaren eksiltmeye konul· 
mu~u~ . 

2 - İhalesi 25 temmuz 938 pazartesı 
günü saat ıo da Kars'ta askeri sı:ıtrn 
alma komisyonunda yapılacak_tır. 

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

4 - Evsaf ve sreaiti görmek isti
yenlerin her gün °vfi ihaleye ~ştirak e
deceklerin belli zamandan hır saat e
veline kadar teklif mektuplariyle ti
caret vesikalarım vermek şartiyle ko-
misyona müracaatları. (2260) 4370 

Sığn veya keçi eli ahnacak 
· ı·-· Satm Ankara Levazım Amır ıgı 

Alma Komisyonundan : . 
1 - Karadenizi buğazı birlikl.erı 

için 56300 kilo sığır veya keçi etlerın· 
den fiatı müsait olan satın almacak 

"h 'esı· 22 temmuz tır. Kapalı zarfla ı a. 
938 Ü .. saat 10 da yapılacaktır. cuma g nu .. 

2 - Muhammen bed..:li sığır ~tının 
21879 ı· e keci etinin 13923 lıradır. 

ıra v ~ 1 r a 
İlk teminatları sığır etinin 164 ır 

k . . . 1044 liradır. Şartname· ve eçı etının .. .. . . İ .. 
s· k . da her gün gorulebılır. s 

ı omısyon kb a 
t k1·1 . ·ık teminat ma uz vey e ı erın ı k n 2 tnektublariyle 2490 sayılı anunu ' 
3 maddelerinde yazılı vesikalarla be· 
raber ihale gün ve ihale saatı~dan ~n 
az bir saat evetine kadar teklıf mert-

d ki d komutanlık A J tuplarını Fm 1 ı a 
4

371 
KO. ya vermeleri. (2261) 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi5yonundan : .. 
1 

· 
l - Ankara garnizon muı:ss~se erı 

ihtiyacı olan 65,000 kilo pirıncın ka-
. · d talip cıkma-pah zarfla eksıltmesın e . ~ tem 

dığından pazarlıkla eksiltmesı 23 . . 
muz 938 saat 11 de Ankara Lv. amırlı-
ği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. . 

2 - Muhammen bedeli 13,000 lıra 
ilk teminatı 795 liradır. Ş.~r.~n.~me ve 
nümunesi komisyonda gorul~r. ~a-

• 'ka ve teminatla bellı vakıt· 
nunı vesı . . 
te komisyona müracaat edılmesı. 

(2442) 4640 

Reçel ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

ihtiyacı olan 24.000 kilo rcçe~in k~pa
lı zarfla eksiltmesinde t~klıf edılen 
fiat pahalı görüldüğünden pazarlı.kla 
eksiltmesi 21 temmuz 938 saat 12 de 
Ankara LV. amirliği SA. AL. KO da 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 10320 _tira 
ilk teminatı 774 liradır. Şartnam~sı ko-

. da görülür Kanuni vesıka ve 
mısyon · . d 
teminatla belli vakitte komısyon a 
bulunulması. (2447) 4655 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . 
1 - Demirköy hayvanatı ıhtıyacına 

. k ·· 110 000 kilo kuru sarfedılme uzere · 
k "ltm konul-ot kapalı zarfla e sı eye 

muştur. . r 
2 - Muhammen bedeh 550~ ıra -

d M kkaıt teminatı 413 lıradır. 
ır. uva . .. d"f 

Eksiltmesi 29.7.938 tarihıne musa 1 

CU il .. saat 11 de vize satın alma ma g nu T 1i 
0

_ 
komisyonunda yapılacaktır. a p 
lanlarm tayin kılman gün ve saatta 
Vize'deki satxn alma komisyonuna 
müracaatları. (2330) 4491 

Domates ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ! . . ü 
1 - Ankara garnizon bırlık vem. -

es&eseleri için 35.000 kilo domates~~ 
açık eksiltmesi 27 teıM?u~ -~38 saat L 
de Ankara levazım amırlıgı SA. A . 
KO. da yapılacaktır. . . 

2 - Muhammen bedeli 2100 lıra ılk 
teminatı 157 lira 50 kuruftur. ŞarAtna
mesi komisyonda görülür. Kanunı ~e
ika ve teminatla belli vakıtta komıs-
~onda bulunulması. (2292) 4488 

Sade yağı alınacak 
A k 1 -vazım Amirliği Satm n ara..-

Alma Komisyonundan : .. 
- 61 tümen merkez kıtaat ve mu-

l tının senelik ihtiyacı için 28.000 
essesa 'hal 
k"l sade yağı kapalı zarfla ı eye 
k~~muştur. !halesi ıı ağustos 93~. ta~ 
rihine tesadüf eden perşembe gu? 

t 11 de tümen satın alma komıs
s:unda yapılacaktır. Zarflar ihale 
~aatından bir saat evele kadar kabul 
edilecektir. . 

2 - Muhammen bedeli 24080 !ıra 
akkat teminatı 1806 liradır. Şart-muv . 

namesi tümen satın alm.a komıs!o
nunda her gün görülebihr .. İsteklıle
rin belli gün ve s.aatte temınat mek
tup ve makbuzlari!'l~ ve kanunun 
mrettiği vesaikle bırlıkte Sarıkamış 

e .. SA AL KO ya müracaatları. tumen · · · 
(2422) 4652 

Kap kalaylatt1r1lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . .. 
1 - Ankara garnizon bırlık ve mu-

esseselerinin 29 kalem kap kalayı a
çık eksiltmesi 29 temmuz 938 saat 11 
de Ankara LV. amirliği SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 _Muhammen bedeli 2692 lira 78 
kuruş ilk teminatı 201 lira 96 -~~-r~ş
tur. Şartnamesi komisronda gor~lur. 
Kanuni vesika ve temınatla bellı va
kıtta komisyonda bulunulması. 

(2344) 4495 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 

hayvanatı 938 senesi ihtiyacı için ka
palı zarf usul ile 4 Temmuz 938 pa -
zartesi günü ihalesi yapılan 120.000 
kilo yulafa verilen 5 kuruş 43 santim 
fiat makamca pahalı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

z - Muhammen fiatı 6 kuruş olup 
ilk teminatı 4850 liradır. İhalesi 8 a
ğustos 938 pazartesi günü saat 17 de
dir. lste'kliler fartnamesini 400 kuruş 
mukabilinde Sa. Al. Ko. dan alabili
ler. Ve her gün görebilirler. İstekli
ler kanunun 2, 3. maddelerindeki ve
saik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten· en az 
bir saat evetine kadar tümen satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(2580) 4829 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 _Malatya birlikleri için 1.170.000 
kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. . 

2 _ Tahmin edilen bedel 14625 lıra 
ilk teminatı 1096 lira 88 kuruştur. 

3 _ Eksiltme 5 ağust~ 938 ~~ma 
günü saat 10.30 da tüm bınuı ıçınde 
satın alma komisyonunda yapılacak-
tır. 

4 _ Şartnamesi cumartesi sah per-
şembe günleri adı geçen komisyonda 
görülebilecektir. 

Odun ahnacak 
Ankara Levuım 

Miktan 

. 1. v. 5 tın Alma Komiıyonundan : 
Amır ıgı a . 

Tahmin bedeli İlk Temınatı 
Lira kuruş Lira kuruş Kilo Cinsi 

33000 00 2475 00 . . 
2200000 Odun k ı'ktar cins tahmin bedel ve ılk temı-k · 'çin almaca m 

1 - Elazığ mer ezı 1 
.k. ··z bin) kilo odun Elazığ tilm satınal-

1 (İk" milyon ı ı yu . natı yukarda yazı ı ı .. .. aat lO da kapalı zarf eksıltme-
ma komisyonunca 5 ağustos 938 cuma gunu s 

sile satın alınacak~ır. b umartesi günleri adı geçen komiıyonda 
2 - Şartnaınesı salı perşem e c 

görülecektir. . .. .. t 9 a kadar kanun ve şartnamesine ·1 . ksıltme gunu saa 
3 - !steklı erın e kl.f mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 

.. 1 1 ak lan te ı 1 
gore ıazır ıyac . . . de mezkür gün ve saatte komisyona müracaat arı. 
vermeleri ve kendılerının (2535) 4813 

Odun ah nacak 
Ankara Levazım A . 1. - · Satın Alma Kom:syonundan : 

mır ıgı . 
Tahmin bedeli İlk Temınatı 

Miktarı 

Kilo Cinsi Lira kuru§ Lira kuruş 

-- 11700 00 877 50 . . 
1170000 Odun k 'ktar cins tahmin bedeli ve ılk temına· · ı idn almaca mı 

ı - Hozat a ayı :s .. t ·ş bin) kilo odun Elazığ tüm satın 
(b. ·ıyon yuz ye mı 

tr yukarda yazılı ır ~ı a günü saat ıı de kapalı zarf eksilt-
alma komisyonunca 5 agustos 1938 cum 

nıesile satın alınacaktır. tesi günleri adı geçen komisyonda 
2 - Şartnamesi salı perşembe cumar 

görülebilecektir. .. .. t 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
t kl ·1 in eksiltme gunu saa 

3 - ste ı er . k 1 mı makbuz mukabilinde komisyona .. 1 kları teklıf me tup ar 
gore hazır ıyaca . . zkur ün ve saatte komisyona müracaatları. 

ULUS 

s - İsteklilerin ekıiltme günü sa
at 9.30 za kadar kanun ve prtnamesi
ne göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını komisyona makbuz mukabi
li vermeleri ve kendilerinin de gün 
ve saatında komisyona müracaatları. 

(2536) 4814 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
ı - Kırklareli tümen birliklerini 

938 mali yılı ihtiyacı için (4000000) 
kilo odunu kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiatı 1 kuruş 25 santim o
lup ilk teminatı 3750 liradır. İhalesi 
4 ağustos 938 perşembe günü saat 11 
dedir. İstekliler şartnamesini 250 ku
ruş mukabilinde satın alma komisyo
nundan alabilirler. Taliplerin kanu -
nun 2, 3. maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınalma komis-
yonuna vermeleri. (2579) 4828 

' Posta, Telgraf ve T elcfon 

Nakliyat münakasası 
P. T. T. Ankara Muavinliğinden : 
Ankara vilayetine bağlı posta mer. 

kezlerinin posta nakliye müteahhit
likleri mahallerince 7. 7. 938 günün. 
den itibaren on beş gün müddetle ek-
ıiltmiye çıkarılmıgtır, . 

İsteklilerin her giln ait oldukları 
Postane şefliğine müracaatları lazım 
gelir. (2348) 4478 

Satılık sandıklar 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
Etimesutta yaptığımız radyo istas

yonu için celbett.iğimiz makinelere 
ait ambalaj sandıkları pazarlıkla sa
tılacaktır. Mikdarı tahminen on bin 
kilo kadardır. Taliplerin yapılacak 

pazarlığa iştirak etmek üzere 29.7.93.8 
cuma günü Etimesut P. T. T. şeflı
ğinde müteşekkil komisyona müra· 
caatları ilan olunur. (2511) 4705 

Ankara Defterdarlığı 

Memur alınacak 
Ankara Defterdarhğından : 
Defterdarlık varidat servisinde 

münhal bulunan 16 lira maaşlı tahak
kuk katipliğ için memurin kanunun. 
daki evsafı haiz olanlardan en az orta 
mektep mezunu bulunanlar arasında 
21. 7. 938 günü saat onda müsabaka 
imtihanı yapılacağından taliplerin 
evrakı müsbiteleriyle defte-rdarlığa 
müracaatları. (2549) 4792 

· Vilôyetler 
-Orta okul binası 

yaptır1lacak 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
10-8-938 çarşamba saat 11 de İstan

bulda Nafıa Müdürlilğilnde (22182,61) 
lira ke~if bedelli Fatih Zincirli kuyu 
orta okul ikmal inşaatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele ,eksiltme, Bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnam~
leri, proje, ketif hutasasile buna mu
teferri diğer evrak dairesinde görü
lecektir. 

Muvakkat teminat (1664) liradır. 
bteklilerin teklif mektupları ve en 

az (15.000) liralık bu işe benzer i§ 

yaptı~ına dair 938 yılına aid Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyet ve tica· 
ret odası vesikalarını havi kapalı zarf
larınr 10·8-938 çarşamba günü saat 
10 na kadar İstanbul Nafıa Müdürlü-
ğüne vermeleri. (4604-2570) 4825 

Elektrik tesisatı 
&lu Belediye Riyasetinden : 
Bolu belediyesinin 42271 lira 50 ku

ruşluk bedeli keşifli elektrik tesisa
tından 13712 lira 50 kuruşluk kısmı 
kapalı zarf usuliyle mtinakasaya ko· 
nulmuştur. 

ihalesi 22-8-938 pazartesi günü sa
at 15 de Bolu belediye encümeni hu· 
zuriyle yapılacaktır. 

İsteklilerin keşif bedelinin % 7,5 
ğu olan 1028 lira 44 kuruş muvakkat 
teminat akçesini ve 2490 sayılı kanu
nun 10 cu maddesinde yazılı olan la· 
zım ve .. aiki ve teklif mektuplarını i
hale saatinden evvel encümene ver -
meleri lazımdır. Proje ve şartnameler 
Bolu belediyesinden ve lstanbulda 
Galata Aıekurazione handa elektrik 
mühendisi Bay Hasan Halet Işıkpı -
nardan alınabilir. 

Doğumevi binası 
yaptınlacak 

Erzurum Valiliğinden : 
İl merkezinde yeniden yapıln. kta 

olan doğum evi binasının 12397 lira 
57 kunıfluk ikmal inşaatı kapalı zaı f 
uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 peı 
şembe günü saat 16 da hükümet kom 
ğı içinde Vilayet daimi encümenindr 
yapılacaktır. 

3 - İstekmer bu işin evrakı fenni
yeıiıni Erzurum Nafıa müdürlüğünde 
ve daimi encümen& okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
1.936 tarih ve 3297 sayılı nü&hasında 
intitar eden talimatname mucibince 
938 takvim yılma aid Nafıa vekale
tinden alınmış ehliyetname ve tica
ret odası veaikasile birlikte birinci 
maddede yazılı saatten bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını mühür 
mumu ile iyice kaaptılmış ve mühür
lü olduğu halde komisyon riyasetine 
vermeleri mercudur. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

(2453) 4660 

Su boruları ahnacak 
Erzunmı imar Birliği Bqkanhğm-

dan: ~ . 
Eksiltmesi 11-7-938 de yapılacagı ı· 

lan edilip on beş gün uzatılan Erzu
rum ıehri için alınacak olan su boru
larının 1120 metre tulündeki borula
rın iç kuturları üç .yüz milime!re ve 
622 metre tulündekı boruların ıç ku
turları 250 milimetre ve 1799 metre 
tulündeki boruların iç kuturları 200 
milimetre ve 1435 metre tulündeki 
borularm iç kuturları 150 milimetre 
olmak ve mikdarı kılfi hususi parça
lar tahminen bulundurmak üzere 192 
ton sikletinde çelik akıuz haddeden 
geçirilmiş kurşun kalafata mahsus 
normal yuvalı 12-6 metre tullerinde 
dahilen ve haricen sıcak olarak beton
landıktan sonra sıcak betona batırıl
mış uçları yan yana olmak üzere ha
ricen yün keçe ile sarılmış ve kireç· 
lenmiş olmak şartiyle 22.000 lira mu
hammen bedelli içme su boruları ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konul
muştur. Mezkur borular Trabzonda 
teslim edilecektir. Eksiltme 26-7-938 
sah günü saat 15 de Erzurum beledi
ye başkanlık odasında teşekkül eden 
imar birliği komisyonunda yapılacak
tır; İstekliler teklif mektupları ve ti
caret odası vesikası ve 1650 liralık 
muvakkat teminat mektubu ve Nafıa 
Vekaletinden 938 takvim yılına mah
sus müteahhitlik vesikalariyle birlik
te ihale günü saat on dörde kadar İ
mar birliği komisyonu başkanlrğına 

gönderilmesi ve bu zarfların iyice 
mühür mumu ile kapatılmış olmaları 
lazımdır. Postada vuku bulacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. Bu iş için 
fazla izahat almak isteyenler beledi
ye fen heyetine müracaatları. (2436) 

4635 

Göçmen evleri yaptmlacak 
lzmir l skan Müdürlüğünden: 
1 - Çeşme kazasının U zunkuyu 

nahiye merkezinde 21, Menemen ka· 
zası merkezinde 14, Çandarh nahiye
merkezinde 118, Kuşadası kuasının 

Davutlar köyünde 29 tek k!rgir göç· 
men evinin inpatmın kapalı zarfla 

, tapılan ekıiltmesinde bedeller had~i 
.1yik görülmeditinden 12-7-938 tarı. 

hinden itibaren on bet gün müddet
le pazarhğa konulmuftur. 

2 -.IBu evlerden beherinin muham· 
men kegif bedeli 542 lira 26 kuruftur. 

3 - İhale 28-7-938 günü ıaat onda 
İzmir iskin daireainde müteşekkil 

komisyon tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu husustaki şartname, keşif

name ve sair evrak her gün iskan da
iresinde görülebilir, 

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

4627 

Kapah zarf usuliyle 
motorin ahnacaktır 

lıtanbul Mıntakaıı Sıtma Mücadele 
Riyaseti Artırma ve Eksiltme Komis· 
yonundan: 

1 - Mıntaka ihtiyacı için "80" ton 
motörin alınaeaktır. 

2 - Eksiltme 22-7-938 cuma günil 
saat 10 da Kadıköyilnde Moda cad
desindeki 91 numaralı Sıtma Mücade
le riyaseti binasındaki komiıyonda 
yapılacaktır. 

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

4 - Şartnameler her gün Kadıkö
yilndeki mücadele riyaseti kalemin
de görülebildiği gibı bedelsiz de alı· 
nabilir. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek şartla· 
rına aahip olan iıteklilerin teklif 
rnektuplariyle muvakkat teminatları. 
nı eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar Kadıköyünde Sıtma mücadele 
bina11ndaki komiıyona vermiş olma-
ları prttır. (4232-2318) 4446 

Bıhkesir Pire Edremit 
yolu tamiri 

Balıkesir Vilayeti Daimi EncÜ· 
ıneninden : 

1 • Pazarh~a bırakılan Balıkesir • 
Edremit yolunun 700 + 86 - 400 + 
94 üncü kilometreleri aruındaki kıs
mın tamiratı eaaalyeıinin yapılması i
çin ihale tarihinde isteklisi çıkmadı
ğından gene ayni şerait dairesinde ya
pılmak üzere 28 temmuz 1938 tarihine 
tesadüf eden perşembe 'ünü saat 10 a 
kadar bir ay zarfında pazarlıkla veril
mesine karar verilmittir. 

A- Kefif hulasaaı, Hat bordra&u, 
metraj cetvelleri ve m&neme gııaftk
leri 

B- Husuei ~ fenni JKtıuuaaerle 
eksiltme şartnameıi. 

C- Mukavele örneği 
!stiyenler bu evrakı vi~ayet da-imi 

encümen kaleminde veya Nafıa mü
düriyetinde görebilirler. 

3 - Pazarlıkla ihale Balıkeıir'de hü
kümet dairesinde teşekkül edecek vi
layet daimi encümeninde yapılacak-

tır. 

İstekliler encümenin mutad toplan
tı günleri olan pazarteıi, perşembe ve 
cumartesi günleri ıaat 10 da Encüme
ne müracaat ederler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için Na
fıa vekaletinden 938 yılı için alınnuf 
ve bu ife girmiye salahiyet veren mü
teahhitlik vesika11tıı ibraz etmiye 
mecburdur. 

5 - Teminatı katiye bu baptaki teb
ligat ahkamına tevfikan pazarlığı mü
teakip ita edilecektir. (4103·2246} 

4336 

Yol tamir ettirilecek 
Aydın Daimi nEcümeninden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın 
vilayetinin Söke - Ortaklar yolunda 
14+000-18+000 kilometreleri ara
smda esaslı tamirattır. Ketif bedeli 
15749 lira 44 kuruftur. 
Yapılacak iş: 4 kilometre uzunlu

ğunda şoae tamiridir. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardır. 

A - Eksiltmt: fartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel fart· 

namesi, 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar

gir infaata dair fe wi §artname 
E - Hususi şartname 
F - Ke§if cetveli, silsilei fiat, met

raj cetveli. 
G - Grafik, proje 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı bedelsiz olarak nafıa müdürlüğün
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.7.938 tarihinde 
perşembe günü saat 11 de vilayet en· 
cümeniınde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için iı
teklinin 1181 lira 20 kurufluk muvak
kat teminat vermeıi ve nafıa veklle
tinden alınmıt müteahhidlik veıika
aı ve yaptığı e.n bUyUk itin bede.Ji 
12.000 liradan a,ağı olmaması müte
ahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olınaaı veya bunlardan bi
riyle mUttereken teklif yapmaıı ve 
mukaveleyi birlikto ima etme1i il· 
zımdır. 

6 - Teklif meıJctupları yukarıda il· 
çüncil madded~ yasılı saatten bir aaat 
eveline kadar vJJtyet encümenine ıe· 
tirilerek ekılltme encümen reiılifi
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile g8nderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiı olmaıı ve dıt zarf ı.n mü· 
hür mumu ile iyice kapatılmıt olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 4498 

İ_şletme binası ve 
garaj depo in~ası 

-11-

raMıi haiz oknı.ya.n tdrMf melt~ 
kabul edıi~eii itiırı ohlnM'. 

( 2 44+) 4ı8ıf;4 

Tütin na4dettiorHecek 
inhisarlar Kocaeli ~-..WWiia 

den : 
1 - 23. 6. 938 perşembe gUn-ü Nı9t 

ıı de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulan Düzce, Üskübü, Giindoğdu, 
Hendek ve Adapazarı bakım evlerin
de mevcut tahmini (2.300.000) kilo 
yaprak tütünün İstanbul depolarına 
kadar nakliye işi görülen lüzum üe
rine pazarlıkla açık eksiltmeye çev -
rilmittir. Muhammen bedel 20.000 li
radır. 

2 - Eksiltme müddeti 12.7.938 den 
26.7.938 tarihine kadar 15 gündür. 

3 - Bu yoldaki eksiltme prtname
si isteklilere İzmit, İstanbul, Ankara. 
Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu İn
hisarlar idaresinden verilir. 

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

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

6 - Taliplerin ticari durumlarını 
bildirir vesaiki lzmitte mütetekkil 
komiıyona ibraz etmeleri lizımdır. 

(2548) 4791 

Soğuk hava deposu ve buı 
yıpma tesisafl yıpllnla<akhr 
Zonguldak Urbaylığından : 

1 - Bu iş (30) gün müddetle " 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuftur. 

2 - İşin mttohenıılıMn bedeli (28.000), 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (2100-) HN
dır. 

4 - İhalesi 8 ağustos 1938 pazarte
si günü saat (12) de Zonguldak bele
diye daireıinde Daimi encümen tara
fından yapılacaktır. 

5 - Talipler şartnameyi parasız o
larak yalnız poeta pulu göndermek 
ıuretile Zonguldak belediyesinden ., 
lacaklardır. Şartname münderecatı 
hakkındaki ıorgular ihaleden evel so
rularak halledilmek llzımdır. 

6 - Teklif mektuplarına teminat 
mektubu ile bu ite dair plan, proje, 
ketifname, fennt ,artnameden ba..fka 
firmalarının bu iıteki ihtiıu ve sall
hiyetlerini gösterir vesikalarla bera
ber Türkiye' de şimdiye kadar bu ka
btl yaptıkları teıiaatın liıteıini ve t_i
caret odaaı vesikalarını ihaleden bn:_ 
ıaat evetine kadar Urbayhfa vererek 
makbus almaları illn olunur. 

(24.56) 4663 

iskele yaptırılacak 
Denizbank b:mir Şubeıi MWlüdi

fünden : 
Mordoğanda 7455 lira 55 kuruş be .. 

deli ketifll bir iıkelenin inpatı eksiJıt,.. 
miye konulmuftur. Ekıilıtme 2 ağu• .. 
toı salı günü saat 11 de denizbank 
İzmir şube binasında yapılacaktX'. 
Muvakkat teminat 559 lira 16 kurut· 
tur. İsteklilerin eksiltmiye girebtl. 
mek üzere hais olması lazım gelen. 
şartları öğrenmeleri ve daha fama 
malumat almaları için şubemize müra-

Adana Su İtleri 6 ıncı Şube 
hendisliğinden : 

Mü. caatları ilan olunur. (2548/2522) 
4738 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılan Adanada elektrik fabrika
sı civarındaki aru üzerinde yapılı· 
cak işle!me binasiyle teferruatından 
bulunan garaj ve depoya talip :zuhur 
etmediğin<kn ipbu intaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf uauline tevfikan 
eksiltmeye çıkarılan üç binanın ke
şif bedeli 29349 lira 28 kuru11tur. 

3 - Eksiltme 938 senesi ağustosu
nun 3 üncU çarfamba günü saat 10 da 
Adana su işleri 6 ıncı 9ube mühen
disliği binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye cirebilmek için 
2200 lira muvakkat teminata ait vez· 
ne makbuzu veyahut hilkümetçe mu
teber banka mektubu ve ticaret oda-
11nda kayıdlı olduğuna dair veıikayı 
ve 20.000 liralık in1&at yaptığına da
ir nafıa vekaleti müteahhidlik ehli
yetnamesinin ibrazı mecburidir. 

5 - İıtekliler bu işe ait eksiltme 
fartnamesi, mukavele projesi, nafıa 
işleri genel şartnamesi, hususi ve 
fenni şartnameleri, ketif cetveli ve 
projeleri 1.50 kurut mukabilinde ıu 
işleri daireıinden alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarıdaki 
üçüncü maddede yuılı aaatten bir 
aaat eveliaine kadar ihale kıomiıyo
nu riyasetine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihalenin yapılacajı sa
ate kadar gelmif olmaaı ve dıt zarfın 
ayrıca kapatılmış bulunmatı llznn
dır. 

Yol tamir ettirilecek 
Bahketir Vilayeti Daimi Eaeiime

ninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Baldııe
ıir - Sındırgı yolunun 1 + 896 - lO 
+ 950 inci kilometreleri arasındaki 
kısmın tamiratı esasiyesi olup 21 tem
muz 938 tarihine raatlıyan perşembe 
günü saat 10 da ihalesi yapılmak ö
zere 15 gün müddetle ve kapah saıf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu tamiratın keşif bedeli 11814 
lira 7 5 kuruı ve muvakkat teminatı 

886 lira 11 kuruıtur. 
3 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) Keşif hulasası, fiat bordrotu, 

metraj cetveli ve malzeme grafikleri. 
' B) Hususi ve fenni şartnamelerle 
eksiltme §Brtnamesi ve Bayındırlık it
leri genel şartnamesi. 

C) Mukavelename örneği 
İstiyenler bu evrakı her giln vilayet 

daimi encümen kaleminde veya Nafaa 
dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkesir hükümet ko
naiında vilayet daimi encümeni tara
fından yapılacaktır. 

S - İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den 938 yılı için alınmıı ve bu i§e gir
miye selahiyet veren müteahhidlik ve
sikasını ve şayanı kabul müteahhidllk 
evrakını ve muvakat teminatını mal
aandığma yatırdığına dair makbuz ve
ya şayan kabul banka mektuplarmr 
2890 No.lu kanunun 32 inci maddesi 
ahklmına tevfikan zarflıyarak ihale 
saatinden bir ıaat evel vilAvet daim! 
encümen relıltğlne makbwı mukabi
linde vermeai lhrmdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul vermeleri. Ve kendılerı de me g (
2

534) 4812 

~~~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~ 
2 - Kegif bedeli 25534 lira 38 kuruı 

• )lan b\J iıe aid evrilk ıunlardır.: 2 - M.ur.lkkat teminat 930 liri\•; 

7 - İsteklilerin teklif mektupla
rına yukarıda g8ıterllen proje ve te
f errilatrnın pullu ve imzalı birer nUs
hasını eklemeleri " tendllt mikda.
rım yazı ve rakam ile ayrı ayrı gös
termeleri mecburi olduğundan bu gc- edilmez. (4167/2308) 4411 



Başağrısı, dişağrısı 

NEVRAUI 
Bütün ıstırabları teskin eder 

Bilhassa bunlar karşı müessirdir. 

lş başında, seyahatte, evde her zaman yanınızda bir kaşe 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR. 

ismine dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 4808 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Lirahk 4.000 Lira 

4 .. 
4 

40 
100 

120 
160 

,, 

" 

" 

500 
250 
100 

50 
40 

20 

,, 2.000 .. 
,, 1.000 .. 
,. 4.000 ,, 

.. 5.000 .. 

.. 4.800 .. 
,, 3.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/020 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

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

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

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve 1stan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

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

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (17 5) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanup.umuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
. 6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya 'noterden tas
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rrn en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 

Jandarma 
Kışlık elbiselik alınacak 

Jandarma Genel Konıutanhğı An.. 
kara Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Metresine iki yüz seksen ku
ruş kıymet tahmin edilen vasıf ve 
örneğine uygun (1787) metre kışlık 
elbiselik kumaş 1.8.938 pazartesi gü
nü saat onda kaaplı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan be
delsiz alınacak bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin (375) lira (27) ku
ruşluk teminat makbuz veya banka 
mektubu ve şartnamede yazılı belge
leri muhtevi teklif mektuplarını 

belli gün saat dokuza kadar komisycr 
na vermiş olmalarr. (2395) 4650 

Okullar 
Talebe allnacak 

Gazi Orta MuaJlim Mektebi ve Ter
biye Enstitüsü Direktörlüğünden : 

iıtahs1ılık 
Hazımsızlık 

Şişkinlik 

Ekıilik 

Bulanh 
Gaz. sanu 
Dil pashğı 

Mide bozuklllf 
Barsak ata18' 

inkıbaz 

Sarılık, safra 
Sıkıntı, sinir 
Karaciğer 

Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsı.1' 
larında mutlaka Hasan Meyva ()! 
istimal ediniz. Mide için her yetti 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım t.ı' 
dak su içinde ve barsak hastalıkıat' 
da her sabah veya gece yatarkeıt 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarı111 ~ 
dak su içinde köpürterek içmetı 
Hasan Meyva Özü meyvalardall 
meyvalarm özlerinden yapılrnlf 
harikai san'attir. Avrupa ve billı" 
İngiliz meyva tuzlarından daha 'f 
sek olduğu katiyetle sabittir. Si 

1938 - 1939 ders yılı için enstitü'
nün türkçe - edebiyat, tarih - coğraf

ya, tabiiye, riyaziye, pedagoji, resim 
- iş, ve beden terbiyesi şubelerinin 

birinci sınıflarına yeni talebe alına
caktır. Aliikadarlar kayıt ve kabul 
şartları ile müsabaka imtihanı şekil · 
ve günlerini kültür direktörlüklerin-

ragmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. Hasan Meyvaôzü yalnız bir türlü olup şekersi-6 
Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 - 100 kuruştur. 

den öğrenebilirler. (2529) 481Ô HASAN GAZOZ ÖZÜ 
.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. ---
= Dr. Bôsit Ürek -

-
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------
Cebeci Merkez Hastanesi 

lç Hastalıkları mütehassısı E: nevilerinde olup şekerlidir . V e meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün e'Y"!.afma rnJ 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iy i gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupa da kazinolarda temizliği ve kol 

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılır . İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yül<fİ 
evsafa maliktir. 

--:; Her yün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 - Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yeril 

mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 - 60 • 100 kuruştur. 4487 
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Cümhuriyet Merkez Bankasının 16. 1. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türlı: Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.155,499 24.130.582,06 
16.516.754,-
1.346.372,41 

469.410,62 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 12.736;038,33 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 5.082,38 
Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 9.183.796,66 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi-
kan hazine tarafından vaki tediyat 15.057.949,-

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 4.200.000,-
Ticari senedat 53.110.937,65 

Esham ve Tahvilat Cüzdam: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahvilat (iti· 
bari kıymetle) 39.518.448,48 

B - Serbest esham ve tahvilat 6.905.639,73 

Avanslar: 
Altm ve Döviz üzerine 101.241,82 
Tahvilat üzerine 9.284.847 ,54 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Yekiin 

Lira 

41.993. 708,47 

469.410,62 

21.924.917,37 

143.690.614,-

57 .310.937,65 

46.424.088,21 

9.386.089,36 

4.500.000,-

12.407.519,72 

338.107.285,40 
------

PASiF: 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye l:ıakiyesi 
Karşrhğı tamamen altın :>larak ilaveten 
teda viile vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:ı.:ed. 

Türk Lirası Mevduatı: 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

. -1 

158.748.563,-

15.057.949,-

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

653,22 

35.253.961,59 

Lira 
15.ooo.oolt 

8.712.23 

175.690.tll• 

20.933.SoN 

. ____________ ı_T_e_m_m_u_z_1_9_3_8_ta_r_ih_._ınden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans o/o 3:..J 

Ankara 3. üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Ankara 1. İnci Asliye Hukuk Mah· 
kemesinden : 

Ankaranın Kadı çeşmesi sokağında Ankara Yenidoğan mahallesinde 
33 numaralı evde mukim iken 6 mart Cemal bey sokak Bila No. h hanede 

938 tarihinde vefat eden Halim Ham- mukim iken bilahare yerini değişti

zakaraın terekesi mahkemece el kon- ren ve elyevm nerede oturduğu belli 
muş olduğundan kefaleti hasebiyle olmıyan kel Ali kızı Nuri yeye: 

alacaklı olanlar da dahil olduğu hal
de bilcümle alacaklı ve borçlular ve 

mirasçıların vesaiki resmiyeleriyle 
beraber bir ay zarfında 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine müracaatları ve 

alacaklarını vaktiyle kayıt ettirmi -
yenlerin mirasçıya ne şahsan ve ne 
de terekeye izafeten takip edemiye
cekleri lüzumu iliin olunur. 4819 

Kocanız Rüstem tarafından aleyhi
nize açılan boşanma davasının duruş-
ması 28-9-938 çarşamba saat 14 de ic
ra kılınacağından mezkur gün ve sa
atte Ankara Asliye birinci Hukuk 
mahkemesine gelmeniz ve yahut mu
saddak bir vekil göndermeniz lüzu. 
mu davetiye makamına kaim olmak 
üzere H. U. M. K. 142 ci maddesi mu-
cibince ilan olunur. 4817 

ismet Santonin Bis üviti 
Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yaşıyan solucanları 

düşürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruştur. 4452 

Sayın Ankarahlara 

SAKARYA'm ECZA·t~fESı 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

~ Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4~ 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım ve Trıyomf markalı motorumun 
147 numarah plakasını kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Ankara Koyun
pazarmda Akasya mağazasında Niyazi 
Yüney. 4834 

•ı========-================================~ 

ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6096 

lmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi N eşriyatJ İdare Eden 
Yazı lşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

• 
YENi 

BU GECE 

YÜRÜYEN ADA 

Gündüz iki filim birden 

1 - KÖR EBE 
2 - Yürüyen Kale 

Seanslar: 
2.30 - 5,45 - Gece 21 de 

Fiatlar: 
Balkon 35 - Salon 15 

SİNEM.A.LAR HALK 
..Jllllh .. --- -- --- --- -- -- -- --- -- --- --- ---- ---.,lllllr" 

BU GECE 

KAÇAKÇILAR ADASI 

Gündüz iki film birden 

1 - Yoşivara 
2 - Deniz Korsanları 
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
Fiatlar: Balkon 35 - Salon 15 

Halk Matinesi 12.20 de 
BlR GECENİN lSKANDALJ 

BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULİYE 5 KURUŞ 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında Açrk 
Hava Sinemasın da Gece 21 de 


