
;::""--________ .....,. ___ ..,...... _____ ~-- ~ -

1 Pazar 

24 
fEMMu.l 

1 Q 3 8 

Uluı Baaımevı 

Çankm caddesi. Ankara 

Telgraf: Uluı • Ankara -TELEFON 
Başmuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 

Yar1n neşre başl.yoruz: 

Gülün~ hikaye 

Ls KURUŞ Yazı i:ıleri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 ADiMi ANDIMl'ZCJlr:l. Yazan : Anafol Frans 

Çeviren: Nasuhi BAYDAR Atölye 1064 

Sovyet -Mançu sınırında çarpışma 
BEYNELMiLEL TEDRiSAT KONFERANSINDA I 

Prof. Bn. Afet'in bir 
takriri tasvip edildi 

Mançurili askerlerle Sovyet 
sınır nöbetçileri arasinda 

Ateş teali edildi 
Profesörün okuduğu raporlar 

karşılandı 

1 ki taraf da kabahati birbirine yüklüyor 
Moskova, 23 a.a. - Habarovsk'tan Tas ajansına bildiriliyor: 

büyük bir alôka ile 21 temmuzda Mançurililerin iki motörlü bir sandalt Usuri nehrinde do
laşarak Vidnoe kasabası civarında hududa tecavüz etmişler ve Sovyetlerin 
Fengov adasına altı asker çıkarmışlardır. Bu askerler, o civardan geçen 
bir Sovyet sandaltna karşı ateş açmışlardır. Sovyet hudut muhafızları, bu 
altı askeri yakalamağa muvaffak olmuşlardır. Bunlardan ikisi yaralan
mıştır. 

a. ı. - Burada toplanmakta olan .Y~dinc~ ~eynel
·Cı elnevrde! 2t3k n. feransı son günlerdeki celselerını eskı lısanla-

mı e te rısa o k' 1 'Ik ktep 
kt ı d kutulmasına mektep ıtap arına ve ı me 

rın me ep er e o ' · h · · b lunu .. ~ l . 'len maa!l meselelerıne ta sıs etmıJ u -ogretmen erme verı ~ 

yordu. 

Prole•Ör Bayan Alet 

İngi.ltere 
Kıralının 
Seyahati 

A. Ş. ESMER 
İngiltere kıralı Albncı Corc'un ge-

çen aonbaharda kararlqan Pariı se
yahati, bu ha§metli hükümdara liyık 
debdebe ve tantana içinde yapılmıtlır. 
Pariı halkının lngiltere bükümdan 
hakkında gösterdiği candan kabul de 
Franaa'da İngiliz doıtluğunun politika 
ıahasından çıkarak franıız milletinin 
yüreğine intikal ettiğine de~l ol~ 
gösterilebilir. Çünkü lngılt~re ı~e 
Fransa arasındaki siyasi doıtlugun bar 
batınhk tarihi olduğu halde, İngiliz ve 
franıız milletleri bu zaman zarfmda 
biribirine yabancı kalnu§lardır. İngiliz
ler, Avrupa kıtasındaki milletler ara -
sında almanlan kendilerine daha yakın 
sayarlar. Bundan başka Fransa ile 
İngiltere asırlarca zaman, rekabet ha· 
linde iken. Prusya, Avrupa k:ıtasmda 
lngiltere'nin aadık müttefiki idi. Ge
rek resmi ve gerek gayri resmi sabada 
alman dostluğu lngiltere'de o zaman
laraan beri yerletmiıtir. 

Muvazeneyi degıttıren amil, 1870 
harbıdır, Franaa bu harpta magliıb ol
duktan aonra, kendiıini büyük ve ku
veUi bir Almanya'ya kar§ı koruyabil
mek için Önce tarka dönerek Ruıya ile 
ittifak imzaladı . Sonra da bunu kifı 
görmiyerek kendisini İngiJtere'nin 
kucağı arasına attı. Almanya, deniz
lerde rekabete giriştiği için lngiltere'
yi de korkuttuğundan bu asnn baı
langıçlarında İngiliz • fransız anlan· 
tı te§kil edildi. Bununla beraber, bu 
dostluk resmi sahaya münhasırdı. Bu 
dostluğun başlangıcı olarak kabul edi
len yedinci Edvard'ın ziyareti, çok 
tantanalı, fakat aynı derecede soğuk 
olmu§tu. Hatta halkın bu ıoğuk kabu
lüne hükümdann nazarı çekildiği za -
man, kıral yedinci Edvard'ın verdiği 
cevab meşhurdur: 

- Neden ıoğuk olmasın? 
İngiliz - l=ransız antantı kurulalı, 

Sen nehrinden çok su akımtbr. Büyük 
harba kadar geçen seneler içinde bu 
antant gittikçe aamimileşti. Nihayet 
büyük harbın kanlan içinde boğuldu. 
Harptan sonra bir aralık eski şümul ve 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Eski lisanların okutulması mesele
sinde Türkiye başmurahhasr ve kon
ferans ikinci reisi profesör Bayan 
Afet, yüksek tedrisatta latince ve 
eski yunancadan maada Eti, Sümer, 
eski Mısır ve Etrüsk lisanları gibi es
ki medeniyetlere ait lisanların da o
kutulmasını teklif etmi~ ve bu mak
satla bir de takrir vermiştir. Bu tak
rir konferans heyeti umumiyesi ta
rafından tasvip edilerek hükümetlere 
tevdi edilecek konferans kararları a
rasına alınmıştır. 

Tarih kitapları meselesi 

Japonlara göre .• 
Hsingking, 23 a.a. - Domei ajansı bildiriyor : Sovyet - Mançukuo hu

dudunda yeni bir hadise olmuştur. Altmış Sovyet askeri, Sinking viJaye
tinde Tunganşen'in dün beş kilometre yukarısında Usuri nehri üzerinde 
üç devriye vapuru ile dolaşırken on kadar Mançukuolu üzerine ateş aç
mışlardır. 

. d 

Profesör Bayan Afet diğer bir top
lantıda da mektep kitapları meselesi 
müzakere edilirken çocukların tarih 
kitaplarından diğer memleketlerin 
tarihleri hakkında yanlış fikirler al
maması ve milletler arasında anlaşma
yı kolaylaştırmak için bu gibi kitap
ların bitaraf olmasma dikkat edilme
sini ileri sürmüıı ve bu fikir konfe
rans reisi ve bir çok murahhaslar' ta
rafmdan tasvip edilmiştir. Fakat bu 
mühim mesele ile esasen 6 seneden
berl beynelmilel Fikri Teşrikimesai 

(Sonu 7. inci sayfada) Sovyet aımr mu'fıalıı:.ı hududu gözetliyor 

Türk - Alman ticaret anlaşmasının 
pazartesi imzalanması muhtemel 

Be;Iİ'n, 23 a.a. - Anadolu Ajanaı husu
si muhabiri bildiriyor: 
Menemencioğlu heyetinin müzakereleri 

her gün geç vakitlere kadar devam etmekte-
dir. Görütmelerin inkitafına nazaran Türk
Alman ticaret anlaşmasının bugün intaç 

: edilerek pazartesi günü imzalanması ku- ı 

C .................. ~~~~~.~.~~~~~~~~.i.~: ............................................ J 
B. ŞAKİR KESEBİR 

Gazetelerin kağıt 
meselesiyle 

alakadar oldu 

I ktısat Vekilimiz 
B. Şakir Keıebir 

İstanbul, 23 a.a. - Bugün saat 16 

da Beyoğlunda Basın Kur~mu m~r
kezinde Iktısat Vekili Şakır Kese?ır· 
in huzuru ve gündelik gazete ve sıy~
si mecmua sahipleri ve kitapçılaı mu
messillerinin iştirakiyle bir to.plantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda Vah ~u~ 
bittin Üstündağ, İktısat Vekal.~tı 
müsteşar vekili Hüsnü Yaman, Tur
kofis Asbaşkanı Nihad hazır bulun· 
muşlardır. 

Bu içtimada, gazete ve matbaa ka
ğıtlarının toptan tedariki maksadiyle 
b~r kooperatif kurulması mahzurlu 
görülmüştür. Böyle bir teşe~külün 
şimdiki şartlar içerisinde temın ede-

(Sonu J. üncü soıyf ada) 

Maarif Vekili 
Samsundan geçti 
Samsun, 23 a.a. - Şarktaki tetki

kattan avdet etmekte olan Maarif Ve
kili Saffet Arıkan bu gün Samsun'a 
gelmiştir. Hükümet, kumandanlık ve 
belediye dairelerinden sonra Parti'
de Atatürk'ün tarihi odalarım, Hal
kevi, lise ,orta ticaret, orta mekteple
ri, dikiş yurdu sergisini gezmiştir. 
Vekil, bilhassa yeni yapılan mektep
leri tetkik ve Samsun'un kültür hare
ketlerindeki başarıları taktir etmiş
tir. 

Hatay'da kayıt işi 

normal gidiyor 
Antakya, 23 a.a. - Anadolu Ajan

sı'nın hususi muhabiri bildiriyor; Ka 
yıt mnamelesi dün her tarafta normal 
bir şekilde cereyan etmiş ve her 
büro 'a iki yüzden fazla müntehip 
kaydedilmişt i r. Hiç bir hadise vuku 
bulmamıştir. 

Türk dostluğu taraftarı olarak 
Şam'da çıkan Eddifaa gazetesi, Tür
kiye lehindeki neşriyatı dolayısiyle 
bir ay müddetle tatil edilmişti. Bu 
tatil müddetinden sonra "Eddifaa,, 
daha büyük hacimde olarak yeniden 
intişara başlamıştır. 

Filistin' de tethişçilik 
Kudüs, 23 a .a. - Filistin'de son iki 

gün zarfında muhtelif suykastler ne
ticesinde 13 yahudi ölmüştür. Ayrıca 
bir çok yaralı vardır. Bir ingiliz nefe
ri, aldığı yaraların tesiriyle ölmüş
tür. 

Genelkurmay Ba1kanı Marefal 
Fevzi Çakmak 

Mareıal Çakmak 
pazartesi İzmir' den 

hareket ediyor 
İzmir, 23 (Hususi muhabirimizden) 

- Mareşal Fevzi Çakmak, tzmir'e 
gelmeden önce Denizli'de müze ile 

bazı müesseseleri de ziyaret etmiştir. 
Dün akşam '"Güzelyer., adı verilen 

Yamanlar'ın eteğindeki gazinoJa ve

rilen ziyafet çok parlak olmuştur. 
Mareşal Fevzi Çakmak, bu sabah 

Çeşme'ye kadar gitmişler ve akşam 

üstü avdet etmişlerdir . Mareşalm şe

refine belediye tarafından tzmirpalas 

salonunda bir akşam şöleni verilmış
tir. Ziyafette Mareşal'la İlbay Fazlı 

Güleç ve orgeneral İzzettin Çalışlar, 

Korgeneral Mustafa Muglalı ve Ke

ram~ttin Kocaman, Tümgeneral Ra

sim Aktuğ ve Seyfi, Hava müsteşarı 

Albay Şefik Çakmak'la askeri, mülki 

ve adli erkan ve İzmir' de bulunan say
lavlar, bankalar müdürleri, matbuat 
erkanr, muhtelif teşekküller reis ve 
mümessilleri bulunmuşlardır. 
Mareşal yarınki pazar günü Bor

pova'da askeri kampta bulunan lise 
talebelerini de teftiş edeceklerdir. 

1 

Tayyareci Bayan Sabiha Gökçen lnönü yelken uçuş kampına 
iştirak eden gençlerle ve T ürkku§u öğretmenleriyle bir arada 

İnönü yelken uçuş kampı 
3 üncü yılına girerken 
İnönü yelken uçuf kampı üçüncü yıl çalıtmalarına baş.Jamı!(IT'. iki 

yılmı büyük bir muvaffakiyetle dolduran ve türk havacılığma değerli 
elemanlar yetittiren kamp faaliyetlerine ait izahatlı zengin re6İmleri 
7. inci sayfamızda bulacaksınız. 

Çekoslovak ekalliyetleri 
işi halledilebilecek mi ? 

(emberlayn • Fon Dirksen görüımesi 
etrafında muhtelif tefsirler yapllıyor 

Londra, 23 a.a. - Hitler'in yaveri yüzbatı Vidmon'un seyaha
tinden sonra Almanya'nrn Londra Büyük Elçisi Fon Dirkıen 8. 
Çemberlayn'la görütmüştür. Birbirini takip eden bu ziyaretler, 
Londra' da muhtelif tefsirlere yol açmıştır. 
Südet alınanları meselesinin halli

ne müteallik olarak fon Dirksen tara
fından B. Çemberleyn'e .iört taraflı 
bir müzakere projesi verildiği hakkın
da dolaşan rivayetler için ' ıül:ümet 
mahfillerinde ademi malümat !leyan 
edilmektedir. 

Fakat Hvaa Ajansı, bu ketumluğa 
rağmen Parlamento mahfillerinin bu 
havadise kıymet ve ehemiyet ;,erdik
lerini ve fon Dirk&en'in B. Çember
leyn'e Vidman'ın ileri sürdüğü fikir
lerıi daha sarih bir şekilde anlattığını 
bildiriyor. 

Alman teklifleri mi 
Söylendigine göre Almanya, Çe

koslovakya ekaliyetleri meselesınin 

L•lli için Fransa, İngiltere, Almanya 
ve İtalya arasında müzakereler yapıl
masını teklif etmiş ve bu iş halledil
dikten sonra Almanya Çekoslo
vakya 'ya lJeş senelik bir ademi teca
vüz paktı yapmayı teklif edecektir. 
Aynı müzakerelerin, silahların ve 

hava kuvetlcrinin tahdidi hususunda 
daha geniş müzakerelere baslangıç 

T Südet almanları ıelı' Henlayn teşkil edeceği de ilave olunuyor. 
Paris'ten bildirildiğine göre, fran- - --------------

sız ~azeteleri fon Dirksen'in yaptığı l 
teklıfler hakkında tefsirde bulun
makta, fakat bunlardan bazıları bu 

Dış bakanımız 
teklifleri bir manevra telakki ederek B •• k / • • 
kabule taraftar bulunmamaktadırlar. u reş e g ıttı 
Gzeteler ayrıca, Çekoslovakya'nın 
davet edilmediği bir konferansın İstan~>~l, _23 (Telefonla) - Harici· 
toplanmasını da ihtimal dışında gö- ı re ~ ekılımız Dr. Tevfik Rüşt~ A_ras 
rüyorlar. bugun saat 12 de Zafer torpıtosıyle 

Kostence'ye hareket etmiştır. Dr. A
ras, yarın Bükreş'te yapılacak olan 
Valde kıraliçe Mari'nin cenaze me
rasiminde Türk iye'yi temsilen bulu
nacaktır. Rüştü Aras'la birlikte Bük
reş elçimiz Hamdullah Suplıi Tanrı
över'le Cümhur Reisliği Başyaveri 
B. Celal Üner de B iikreş'e hareket et
mişlerdir. 

Prağ' daki tenuısl<ır 
Prag'da Başbakan Hodza ile ekal

liyet şefleri arasındaki görüşmeler 
devam etmektedir. Başbakan südet 
almanları heyetini kabul ettikten son
ra, Polonya heyetinin verdiği sekiz 
maddelik bir muhtırayı tetkik etmiş
tir. Slovenski gazetesinin yazdığına 
göre Prag hükümeti bu taleplerin 
büyük bir lmımıru isafa muvafakat 
etmiştir. B. Hodza ekalliyetler işi 
hakkında İngiltere elçisiyle de gö
rüşmüştür. 

B§vekil Hodza'nın bugün südet 
alınanları heyetiyl e yapt ığ ı m:ılakat 

(Sonu J. üncü sayfada) 

l ' al>arıcı delegasyonlar 
gelm.iye başladılar 

Bükreş, 23 a.a. - Ana kıraliçenit: 
cenaze merasiminde bulunmak üzen 
muhtelif ecnebi heyeti murahhasalaı 
gelmiye başlamıştır. Bu meyanda bir 
çok e<:nebi prensler de gelme.ktedir. 
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Vicdan mı, menfaat mi? 
Vicdan, hayrı şerden ayırt eden bir iç kuvettir. Vicdan mukaddestir. 

Menfaat böyl~ bir kudsalhğa çok kereler nail olmamakla beraber itiraf 
etmeli ki insanlığın hayatında vicdandan daha tesirli olmuş ve cemiyet 
münasebetlerini düzene koymakta veya onun düzenini bozmakta diğer 
amillerin pek çoğunu geride bırakmıştır. Daima sübjektif olan keyfiyet
ler güç anlaşılır, verimleri güç elde edilir şeylerdir. Hesaplanması kolay 
ve idraki daha az emeğe muhtaç olan müessirleri büyük halk kütleleri
nin güdümünde esas almak daha pratik ve daha emniyetli olmuştur .Vic 
dan sübjektif, menfaat daha objektif mahiyette olduklarına göre bu tür
li.i işlerde ikinciyi prensip almak bir çok sosyal meseleleri daha isabetle 
halletmeğe imkan verir. 

Maktu fiat kanununu, alıcıyle satıcı arasındaki menfaat ayrılığını her 
ikisine koruyucu ve yüksek bir müsavat zaviyesinden bakan devletin 
makul bir ahenkte muvazeneleştirmesi manasına alıyoruz. Yoksa satı
cının istediği fiyata mal satması zannına düşülmemelidir. Alıcıların 
menfaatiyle satanlannki rasyonel bir ahenk içerisinde bulunmayınca a
sıl zarara uğrıyan müessese, bizzat halk ve millet olur. Halbuki devlet, 
milletin şahsiyet ve iradesinden başka bir şey değildir. Şu halde alanın 
veya satanın sadece vicdanına işi bırakmayıp bu iki zümrenin karşılıklı 
menfaatlerini kütlenin büyük menfaati prensibine dayandırmak en 
doğru bir harekettir. Satıcılar, aralarında doğacak rekabetin zararından 
kurtulmak için kolayca birleşebilirler. Devlet bu işi üstüne aldığına gö
re murakabesini şiddetle ve adaletle kullanmalıdır. Burada mevzuuba
his olan umumi menfaattir ve onu koruma vazifesi de fertlerin değil, ce
miyetin vicdanına düşüyor demektir. 

Hasan - Ali Yücel 

Diş ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban

kasından alınan hesap hulasalarına 

göre 16.7.1938 tarihinde kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cumhuriyet Merkez Bankasına 

verilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring he:;apları 

borçlu baki~leri 

. Memleket Miktar T.L. 

Almanya 5.800.300 
Avusturya 936.500 

Çekoslovakya 3.354.300 
Finlandiya 451.800 
Fransa 3.221.600 
Holanda 1.024.400 
İngiltere 9.933.500 
İspanya 318.500 
İsveç 2.683.700 
İsviçre 868.900 
Letonya 36.200 
Macaristan 1.410.900 
Norveç 876.700 
~Romanya 1.027.100 
s.s.c.ı. 1.160.300 
Yugoslavya 387.000 
Yunanistan 44.00 
~ 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat için Cümhu~iyet 
Merkez Bank.asma verilmiş olan 

teehhütler yekünları 

Resmi Hususi 
daireler liahıslar Yek\ın 

Memleket T.L. T.L. T.L. 

Almanya 16.095.619 9.976.505 26.072.124 
Avusturya 19.652 173.819 193.471 
Belçika 19.978 19.978 
Çekos. 476.720 623.145 1.099.865 
Eıtonya 24.312 24.312 
Fenlandiya 175 4.509 4.684 
Fransa 7.348 266.781 274.129 
Holanda 57.818 65.180 122.998 

İngiltere 794.673 629.416 1.424.089 
İspanya 27.764 10.802 38.566 
İsveç 1.771.881 298.555 2.070.436 
İsviçre 28.423 190.151 218.574 
İtalya 13.784 183.981 197.765 
Letonya 19.998 19.998 
Macaristan 461.137 112.235 579.372 
Norveç 1.610 13.134 14.744 
Lehistan 265.486 17.782 283.268 
Yuıoslavya 12.776 5.577 18.353 
Yunanistan 1.054 36.194 37.248 
s.s.c.t. 128.776 128.776 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 

6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Huauat ••hıalar 

Memleket T.L. T.L. 

Almanya 1.310.133 5.681.718 
D.M. 1.176.2.20 2.032. 762 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi daireler Husuai şahıslar 

Memleket T.L. T.L. 

Almanya 
D.M. 

14.785.486 
2.764.081 

4.294.787 
791.563 

Cetvel: 3 

Muhtelif memleketlerin Merkez 

bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alaeil.klarımız 

Memleket 

Belçika 
Eatonya 
İtalya 
Lehistan 

Miktarı T. L. 

27.400 
39.800 

2.763.700 
129.000 

Kıdem zammı alacak 

öğretmenler 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Hazır

lanan bir listeye göre bu yıl İstanbul 

vilayetinde 703 ilkokul öğretmeni kı

dem zammı alacaktır. 

ULUS 

ilk ve orta tedrisatta 

Tayin, nakil ve terfi 

hazırhklar1na ba~landı 
Kültür bakanlığı, önümüzdeki ders 

yılı için hazırlıklarına şimdiden baş
lamış bulunmaktadır. Bakanlık, bir 
taraftan bu sene orta mekteplerde ih
tiyaca göre açılacak şubeler etrafın
da hazırlık yaparken, diğer taraftan 
da orta tedrisat muallimlerine ait kı
dem terfi tablosunu hazırlamakta, 
bir vilayetten diğer bir vilayete na
killerinde sıhi ve idari sebepler görü
lenlere ait listeyi de hazırlamıya baş
lamış bulunmaktadır. İlk tedrisat 
muallimlerinin bir vilayetten diğer 

bir vilayete verilmeleri hakkındaki 
müracaatları da peyderpey gelmekte 
ve tasnif edilerek tetkika başlanılmış 
bulunmaktadır. Bakanlık, bu yıl öğ
retmen okullarından mezun olanla
rın vilayetler emrine verilmesi işi et
rafında da ilk hazırlıklarını yapmak
tadır. 

Bu yı 1 eğitmen sayısı 

arttıralıyor 
Kültür Bakanlığı önümüzdeki dev

re köy eğitmen kursları ve okulları 
için Ziraat Bakanltğıyla temasa baş
lamak suretiyle ilk hazırlıklara gi
rişmiş bulunmaktadır. Halen tatbi
kat gören Manisa, Trakya, Erzincan, 
Kars, Kastmaonu, Malatya, Eskişe

hir ve Arifiye eğitmen kurslarında 

bulunan 1500 ze yakın eğitmen teşri
nievel sonunda kursu bitirmi,- ola
caklar ve muallimsiz köylere derhal 
tayinleri yapılacaktır. Bu suretle en 
az 1500 e yakın köyümüz daha eğit

mene kavuşacaktır. Şimdiye kadar 
yapılan tecrübelerden çok iyi netice
ler alınan eğitmen işine önümüzdeki 
ders yılı daha önem verilecek ve açı
lacak kurs sayısı artırılmakla beraber 
kurslara alınacak eğitmen sayısı da 
2000 i geçmiş bulunacaktır. 

Köylümüze yalnız kültür cephe
sinden değil, ziraat, ev yapıcılığı, te
mizlik, sıhat cephesinden de çok fay
dalı bulunan eğitmen sayısının art
ması, köylümüzün yaşayı-ş ve çalışma 
tarzı üzerinde yepyeni çığırlar aça
caktır. 

P. T. l. umum müdürlüğü 
B. Nazif'in valiliğe tayiniyle açı

lan Posta, Telgraf ve telefon umum 
müdürlüğüne Bayındırlık bakanlığı 

münakalat idaresi reis muavini B. Şe
rafettin Karacan vekaleten tayin e
dilmiştir. 

Bursalıların Trakya'<la 
tetkikleri 

1stanbulı 23 (Telefonla) - Bursa'
dan şehrimize 40 kişilik bir kafile 
gelmiştir. Bursalılar buradan Trak
ya'ya giderek tetkiklerde bulunacak
lardır. 

Şirketi Hayriye'nin 
yeni vapuru 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Şirketi
Hayriye'nin Haliç'te yaptırdığı 76 
numaralı vapurun bu gün tecrübeleri 
yapılmış ve tecrübeler muvaffakiyet
li neticeler vermiştir. Yarın işlemiye 
başhyacaktır. 

Edirnekapı - Eyüp yolu 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Edirne

kapı - Eyüp yolu cümhuriyet bayra
mına kadar bitirilecek ve bayramda 
yolun açılış töreni yapılacaktır. 

Parasız 
yatılı talebe 

İmtihanlara bir 

Eylülde başlanacak 
Bu yıl, kültür bakanlığına bağlı li

se ve orta mekteplere parasız yatılı 
olarak alınacak talebenin imtihanları
na bir eylfılde başlanacaktır. Bakan
lık, kazalarda bulunan orta mektep 
talebesinin de imtihanlara girmesini 
temin için orta mektebi bulunan bü
tün kazalarda da imtihan açacaktır. 
Her yıl meccani leyli talebeden orta 
mektep ve liselerde mezuniyet imti
hanı verenler sayısı kadar leyli mec
cani talebe alınmakta idi. 

Bu suretle haddi zatında 1000 kişi
lik meccani leyli talebe kadrosuna va
ziyete göre 300-500 talebe alınabili
yordu. Kültür Bakanlığı okumak isti
yen, fakat maddi imkansızlık dolayı
siyle okuyamıyan fakir talebenin da
ha geniş mikyasta alınabilmesini te
minen 1938 büdcesine koymuş olduğu 
tahsisatla bu yıl 1500 meccani leyli 
talebe alabilecektir. 

Bu imtihanlara girmek istiyen ta
lebe 27 ağustosa kadar bakanlığa veya 
kültür direktörlüklerine müracaat e
debilecektir. Müracaatlar için türk 
olmak, lise ve orta okul talimatname
sinin her sınıf için tesbit ettiği yaş
larda bulunmak, bedence, ruhca, has
talıklı, sakat ve kusurlu olmamak, o
kutamıyacak kadar babası ve anası 

fakir olmak, zekası, calışkanlığı, ah
lakı talebe bulunduğu okulca tasdik 
edilmek şart olacaktır. Fakir olanlar 
şehirlerde iseler beledieylerden, köy
lerde iseler köy ihtiyar heyetlerinden 
fakir olduklarına dair vesika alacak
lardır. İmtihanlar 1 eyliilde başlıya
cak ve üç gün devam edecektir. 
İmtihanda aynı derecede muvaffak 

olan talebeden şehit çocukları üstün 
tutulacaktır. İmtihan sualleri bakan
lıkça vilayet ve kazalara gönderile
cek ve kazananlar tesbit edildikten 
sonra gazetelerle ilan olunacaktır. 

Muallim mekteplerine 

alınacak talebe 
Kültür bakanlığı her yıl olduğu 

gibi bu yıl da kadro boşluğunu dol
durmak üzere muallim mekteplerine 
parasız yatılı talebe alacaktır. Alına-
cak talebe türk olacak ve talebede 
milli duygusunun sağlamlığı karak
terinin düzgünlüğü, ruhi ve bedeni 
sağlamlığı aranacaktır. İmtihanlara 
muallim mekteplerinin birinci sınıf
ları için 15-19 yaşında, ikinci sınıfla
rı için 16-20 yaşında, üçüncü sınıfları 
için 17-21 yaşında olanlar alınacaktır. 
Birinci sınıflara orta mekteplerin 
pek iyi, iyi dereceli mezunları, ikinci 
ve üçüncü sınıflara lise ikinci ve ü
çüncü sınıflarından pek iyi ve iyi de
recede geçmiş olanlar alınacak, lise
lerin ikinci ve üçüncü sınıflarından 
muallim mekteplerinin muadil sınıf
larına geçmek istiyenler meslek ders
lerinden imtihana tabi tutulacaklar
dır. Sınıfını orta derecede geçmiş ve
ya ikmale kalmış talebenin yapacak
ları müracaatlar kabul olunmıyacak
tır. Müracaatlar, mezun oldukları ve
ya kayıtlı bulundukları mekteplere 
yapılacak, bakanlığa yapılacak müra
caatlara cevap verilmiyecektir. Mek
tep idareleri müracaat edenlere ait 
hazırlıyacakları listeleri bakanlığa 

gonderecekler ve bakanlık bu listeler 
üzerine parasız yatılı talebeyi seçe
cektir. Seçilenlere tebligat yapıİacak 
ve kendilerinden taahhüt senedi iste
necektir. 
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Hazinden 1931 yılına kadar 
taksitle gayri menkul 

almış olanların borçları 

Teci 1 hakkındaki kanunun tatbik 
şeklini gösteren izahname yapıldı 
Hazneden 25.3.1931 tarihine kadar 

artırmak suretile taksitle gayri men
kul malı satın almış olanların geri ka
lan borçlarının on beş sene müddetle 
tecili hakkındaki kanunun tatbik su
retini gösterir bir izahname hazırlan
mıştır. Bu izahnameye göre kaybol
muş Şahıslardan veya mübadil rum
lardan metruk veya ötedenberi hazne 
uhdesinde bulunup da 25.3.931 tarihi
ne kadar haznece taksitle ve artırma 
suretile satılmış olan bütün gayri 
menkul malların satış bedellerine ait 
bakaya yürürlüğe girdiği tarihte :jÖY
le tespit olunacaktır. 

Ana paradan yapılan tahsilat mal 
bedelinden düşülecek, faizden ya
pılan tahsilat mal bedelinden dü!iül
miyeceği gibi geri de verilmiyecek, 
tahakkuk edip henüz tahsil edilme
miş faizler silinecek, ana paradan ge
ri kalan miktar yeni tahakkuk olarak 
kabul edilecek ve bu miktar on beş 
müsavi taksitte alınmak üzere on beş 
senede tahsil olunacaktır. Her taksit 
tealluk ettiği senenin eylülünün bi
rinci günü tahsil edilmiş bulunacak
tır. Taksit vadesi geldiği zaman öden
mediği takdirde bu borç, borçlunun 
menkul ve gayri menkul malları ara
narak tahsili emval kanununa göre 
tahsil edilecektir. Borçlunun gayri 
menkul ve menkul malı yoksa hazne
den aldığı ipotekli malı satılacak ve 
bu taktirde borçlunun bütün borcu 
muacceliyet kesbedecektir. İpotekli 
malın kati ihalesine kadar borçlu 
taksiti faizini ve masrafını verirse 
mal kendisine iade olunacaktır. 

Satılan gayrimenkul mallardan 
şimdiye kadar tescil edilmiyenlerin 
müşterileri namına tescili için tapu i
darelerine derhal tezkereleri yazıla
caktır. Bu tezkereler üzerine tapu i
daresi gayrimenkulün teferruğu için 
icap eden muamelenin tekemmül etti
ği ve tebliği tarihinden itibaren üç ay 
zarfında ferağını alarak hazne namı
na gayrimenkulü ipotek yapması lü
zumunu mütteriye yazı ile tebliğ ede
cek ve tebellı1g ilmühaberini de alıp 
hıfzcdecektir. Bu tebligat üzerine 
kanunun tayin ettiği üç aylık müddet 
zarfında müşteri tapu idaresine mü-

İSTANBUL'DA 

Eğlenme, yıkanma 

yerlerinde ucuzluk 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Eğlen

me ve yıkanma yerlerinin ucuz tari
felerini hazırlayıp belediyeye tastik 

ettirmeleri hakkında verilen mühlet 

bu ayın sonunda bitecek, 1 ağustosta 

şehrimizin her tarafında yapılacak 

kontrolda yeni nispetlere göre ucuz 

tarifeler tatbik edilecektir. Tarifesi

ni yapıp belediyeye tastik ettirmiyen 

veya bunları halkın görebilecekleri 

yere asmıyan esnaf cezalandırılacak
tır. 

racaatla tescil ve ipotek muamelesi 
yaptırmazsa borçlunun bütıin bor' 
muacceliyet kesbedeceği cihetle rollt' 
terinin müddetinde tescil yaptırıı>' 
dığı tapu idaresi tarafından rncUl? t 
bildirince yukarda izah edildigı şe 
kilde bütün borç için tanzim edilece 
müfredat cetveli ve tahakkuk bordrO 
su tahsilata verilecektir. Bunun uıC' 
rine gayrimenkul peşin parayla 11111 

teri hesabına tahsili emval kanunuıı' 
tevfikan satılarak bedeli borcu 
mahsup edilecektir. 

Para borçtan fazla olursa faz.l~ 
müşteriye iade olunacak, az olu 
gene tahsili emval kanununa go 
borçludan tahsil olunacaktır. 

18.6.1936 tarihine kadar artırma 
satılmı~ olan her nevi araziyle arsl 
]ardan borçlu olan müşterilerden bO" 
cunu yeni ihale bedelinin yüzde 20 " 
ni tediye etmiş vaziyetinde oıarıl 
veya tediyatını bu miktara iblağ ede 
terin aldıkları mal tapuya raptedı 
miş olsun olmasın verdikleri para~ 
dolayı hazneyi ibra ettikleri takti' •• ı 
bu malları 938 mali yılı sonuna kaor 
geri verebilecek, bu taktit"de borçlar 
nın bakiyesi terkin olunacaktır. 

1938 senesi mali yılından sonra tf 
tık geri vermek mevzuubahs oıaınıY 
caktır. 

Haznece satılan gayrimenkul ~ 
dan müşterilerine teslim edilmiş 
!anların teS<:il tarihine kadar işle~ 
ve işliyecek vergileri müşterıl 
tarafından ödenecektir. Buna ınu1" 
bil tescil tarihine kadar müşteriler 
bu mallardaki intifamdan dolayı na' 
nece bir şey aranılmıyacaktır. 

1 

15 sene müddetle tecil olunan t~ , 
&itlere mahsuben vadesinden evel Y'. . 
pılacak tediyeler ne miktar olursa rİ ı 
sun yüzde 6 iskontoya tabi tuıtulaca' ~ 
tır. ; 

Haznece satılmış olan gayrinıe 
kullerin taksitlerine devlet tahvillef : 
de kabul edilecektir . 

Eski vaziyete ve eski hesaplara ~ ~ 
re tahakkuk ettirilip tahsilata ve 
miş olan ve bu kanunla tecil edil~ ~ 
bulunan gayri menkul taksitlerı 

ait tahakkuklar yeni vaziyete g'ôl 1 
derhal tenzile alınacaktır. 

Diin Ankara' da hava 
f ırlnıalı geçti 

Dün Ankara'da hava bulutlu 

( 

t 
t 
t 
[I 

(l 

miş, saat 16 da ~rk şimalinden a 
metre süratinde esen rüzgar toz ! 
tınası husule getirmiştir. En dilJ ç 
ısı 18, en yüksek ısı da gölgede 32 t 
recedir. d 

Yurdda hava vaziyeti şöyledir: 
ge'nin cenup kısımlarında açık el~ b 
bölgelerde umumiyetle bulutlu (11' 
miştir. 24 saat zarfında yağnıU • 
metre murabbaına bıraktığı su t11 e 
tarı Kars'ta 10, Ardıhan'da 4 ~1 

gram, Bolu'da cüzi miktardadır· n 
En yüksek ısılar Malatya'da ç. 

Siirt'te 36, Diyarbakır'da 39 derece 
larak kaydedilmiştir. le 

E 

İzmir turistik yolunun 
etüdlerine baılandı 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Yerli mallar sergisinin ilk 

!'~·· 
P"ri 

pı 

Kamutay'ın son toplantılarında ka
bul edilmiş olan bir kanunla İzmir tu
ristik yollarının yapılmasına müsaa
de edilmişti. Aldığımız malfımata gö
re İzmir turistik yollarının etüdleri
ne başlanılmış bulunulmaktadır. 

Etüdler en kısa bir zamanda ikmal 
edilecek ve projelerin hazırlanmasına 
başlanacaktır. 

Hama1Jara örnek PlhiS(' 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Beledi

ye hamallar için örnek bir elbise tipi 
kabul etmiştir. 15 gün sonra bütün 
hamallar bu elbiseleri giyeceklerdir. 

Ankara paraşüt kules; 
Türkkuşu Genel Direktör· 

lüğünden: 
Ankara paraşüt kulesinin 

her gün saat 8 den 19 a ka
dar faaliyette ve sayın hal
ka açık bulunduğu ilan olu
nur. 

Farenin bir çeşidi 
Cenup memleketlerde yaptığı 

seyahattan dönen bir arkadaşımız 
anlattı: 

- Ben ömrümde farenin bu çe
şidini görmemiştim. Bacakları biraz 
daha uzun olsa ve başmrn şekli ben
zeseydi kedi zannedecektim. Tom
bul tombul, löp löp bir dolaşışları 
var ki insan hem korkuyor, hem 
gülüyor. 

Ve şu hikayeyi de ilave etti: 
Bir gün bir ahçı dükkanına gir

dim. Palabıyık ahçı elinde koca bir 
maşa masaların altında şaşrrtmaca 

oynryan bir hayvanı kovalıyordu. 

Anladrğı lisandan: 
- Bu nedir, diye sordum. Ya

bancı olduğumu anlayınca hayret 
etmedi, sakin cevap verdi: 

- Bir fare ... Deliğinden çıktı, 

şimdi bir daha giremiyor, yakala
mak için çabalıyorum, fakat maşa
ya da sığdıramıyorum. 

Titiz arkadaşımız ahçı dükkinın
da fazla kalamamış, başka yere git
miş. Binaenaleyh farenin akıbetini 
bilmiyor. 

Hikayeyi dinliyen arkadaşlardan 
biri merakını yenemedi ve: 

- Bizim fareleri kediler tutar, 
acaba onlarrn peşine kimi musallat 
ediyorlar? diye sordu. 

Bu suale kedi gibi fareleri gören 
dostumuz da cevap veremedi; yal
nız : 

- Bildiğimiz fareleri kediye tut
turunca, keili kadar farelerin peşi
ne de arslanları düşürmek lazım 

olmalı, diye işin içinden çıktı. 

OndiiUi.ıJyan makineleri 

Gazeteler lstanbul belediyesı
nin yeni bir tip ondülasyon maki 
nesi kabul ettiğini ve eski maki. 
neleri ortadan kaldıracağını İstan
bul berberlerinin de bu kararın 

bir noktasını değittirmesi için be
lediyeye müracaat ettiklerini ya
zıyorlar. Berberlerin istedikleri, 
ellerindeki ondülaıyon makinele. 
rinin de muhafaza edilmesidir. 

' 
Belediye, bu talebin yerinde olup 
olmadığını tetkik için bir komis
yon teşkil etmit. Komisyon, mev
cut ondülasyon aletlerinin sıhate 
ve fenne uygun olduğunu görürse 
bırakacakmıt. 

lstanbul berberlerine timdiden 
haber verebiliriz: 

Komisyon azası bekarlardan 
seçilirse mesele yok, fakat ondü
lasyon iptilasının alıp yürüdüğü 
şu yıllarda evliler karar verecek 
olurlarsa hüküm şu olacaktır: 

Yalnız mevcutlar değil, Avru_ 
pa'dan yeni getirtilecek ve hatta 
bundan sonra icat olunacak maki
neler de sıhate, fenne, ilme, edebe 
ve ahlaka mugayirdir. 

Hizmetçi bulıranı 

Avusturalya'da hizmetçi buhranı 
varını§. Bunun için evlerinde hiz-

metçi çahıtırmak istiyen zenginler 
bu iti cazib bir hale koymak için 
yanlarına geleceklere huıuıi banyo 
daireleri, gezinti biletleri ve saire gi
bi imtiyazlar vadediyorlanmı. An
karamızda da bir hizmetçi buhranı 
bulunduğu malümdur. Evlerde !ça
lışan kadın ve kızlann burunları Kaf 
dağındadır ve adeta kendilerini mü
zayedeye koymaktadırlar. On beş li
ra aylık alırken on yedi liraya talip 
çıktı mı, hemen elbise degiştirir gibi 
ev değiştirirler. Korkarız ki bu gidiş
le, Ankara halkı da, hizmetçi bul
mak için avusturalyalılar gibi feda
karlıklar yapnuya mecbur kalmasın
lar. 

~ııtrlık frıtholrular 

lngiltere'de profesyonel futbol

cular, mukavele ile bağlı oldukları 

kulüpler tarafından alınıp aatılırlar. 

Şimdi Arsenal kulübü, meıhur bir 

enternasyonal oyuncuyu kendi kad

rosuna almak için bir başka kulüble 

müzayedeye girişerek tam on dört 
bin İngiliz lirası ödemiş. 

Bir de asrımızda kölelik ve esir 

ticareti bulunmadığını söyleriz. 

İstanbul, 23 (Telefonla) - ~el hı 
mallar sergisinin ilk gününde bl? t k: 
ce istanbullu sergiyi ziyaret ettJ11cl v. 
İlk günün verdiği ziyaretçi ade 
bakılırsa sergi bu yıl çok rağbet g 
cektir. 

Bundan başka bu gün gene c;sll 

saray lisesinin bir kısmında bir re 
sergisi açılmış ve bir çok ze'lat ti 

fından ziyaret olunmuştur. 
di 
Sı 

Ziraat Fakültesi mezunla~ ~t 
Bu yıl ziraat fakültesinden 7 ıcı ~ 

erkek olmak üzere 52 genç ıneıufl 
muştur. Henüz askerliklerini t~ 
mış olan genç ziraat müherıd 1\1 
ziraat vekaleti memleketin tJlıl 
ziraat bölgelerindeki zirai istaııY,~ 
ra ikinciteşrine kadar staj görrf1 ıı 
araştırmalar yapmak üzere . gd' 
mektedir. Fakülteyi pek iyı ft 
ile bitiren Orhan Düzgüne§• e 
Alp, ve Fikret Çağlar'ı da ~
Pcşte'de toplanacak olart erıtc 1< 

nal ziraat kongresinde bulııll~i'• 
re Macaristan'a göndermekte 
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Çekoslovak 
ekalliyetleri 

(Başı 1. inci sayfada) 

daha ziyade ilerideki müzakerelerin 
ne tarzda yapılacağı üzerinde cere
yan eylemiştir. 

ULUS 

· D 0 N Y A H A. B e· R L E R i 
İngiliz hükümdarları Londra'da 

muazzam tezahürlerle karşılanddar 
Majeste 

Gönünllüler işi 

İspanya' dan 
cevap yok! 

İ ngi 1 iz 
güçlüğe 

plônı 
uğradı 
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Hatay'da Türklüğün 
kuvetlend i ril mesi 

SON POSTA'da B. Muhiddin Bir
gen bıu hatlıkla yazdığı bir bat yazı• 
aında ezcümle ıöyle demektedir : 

"Çanlun'da çıkan Duygu gazete• 
ıinde S. Oğuz Alpkaya imzaıile net • 
redilen bir yazıda Hatay muzafferiye • 
tinin türklük bakmundan ehemiyeti 

Südet alınanları erkanı, alman spor 
şenliklerinde bulunmak üzere, Al
manya'ya gideceklerinden önümüz
deki hafta heyetle hükümetin temas
ta bulunabilmeleri pek muhtemel de
ğildir. 

Resmi alman görüşü 
Berlin, 23 a.a. - Halifaks - Dirksen 

mülakatı hakkında alman D.N.B. a
jansı salahiyettar mahafilden aldığı 
malfunaıta istinaden yaptığı bir tav
zihte diyıor ki: 

kıral Jorj ve Alber 
samimi telgraflar teati 

Löbrön arasında 

edildi 
Londra, 23 a.a. - Gerek Viktorya İltaıyonu civarında, gerek 

·saraya kadar olan yol üzerinde birikmit olan halk, Pariı'ten dö
nen kıral ve kıraliçeyi son derece tiddetle alkıılamıftır. Hatta 
halk, polis kordonlannı bile yamııt olduğundan kıral ve kıraliçe
nin otomobilleri bir an için olduğu yerde kalmııtır. 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 

Londra, 23 a.L - Deyli Telgraf ga
zetesinin yudıtına nazaran, İspan
ya'daki ecnebt gCSnülltUerin geri alın
ması hakkındaki iıngiliz planına he
nüz İapanya'd1ın hiç bir cevap gelme
m1' olduğundan ademi müdahale ko
misyonu reiıi Lord Plimut, komis-

üzerinde durulduktan aonra fikir ale
mimize bir teklif yapılıyor: Hatay'cla, 
Atatürk namına bir ünivenite teais et• 
mek. 

Bu orijinal fikir beni hayli düıün
dürdü; teklif hiç fena değil, batti gÜ· 
zeldir. Türkiye'nin ünivenite muhiti 
zaten dardır; bu muhiti adım aclnn ge
niıletecek tedbirler almıya ithiyaç var
dll'; bu maksatla Ankara'yı yavat ya • 
vat ikinci bir üniverıite muhiti yap. 
mayı kaıteden bir takım gayretler 

"Mezunıen memleketine gelmekte 
olan alman elçisini ingiliz başvekili 
Çemberleyn dahi iki memleket müna
seba tı hakkmda göri.iıfmek üzere nez· 
dine davet etmiştir. .. .. 

Bu mülakat eenaamda alman buyuk 
elçisi. Prag'da:n gelen haberler~ naz~
ran Çeko&lovakya hüıkümetinın ~ç 
de südet metalibatına karşı uysal bır 
hareket hatı ittihazına mütemayil bu
lunmadığı huauauna ingiliz b~k~e
tinin nazarı dikkatini celbetın1'tlll". 

Çemberleyn, Büyük Britanya. hü
kümetinin Çekoslovakya nezdınde 
teşebbüste bulunacağını beyan eyle-

miftir. . .. 
Ne alınanlar ne de ıngılızler ~ ~a: 

fından hi~ bir tekr.if yapıılmadıgı gibı 
her hangi müabet bir telkinde de ~~
lunulmamrştır. Fon Dirbecı bu gun 
Berlin'de beklenmekltedir. 

Berlin'de, B. Dirk.en'in i~~~z .baş 
•ekilini ziyareti bakılanda . Y~ı;;~~~ 
faraziyeler, hayal mahsulü . 
mektedir. Sefirin mezunen hareketin· 
den evel böyle bir ziyarette bulunma· 
91nın normal olduğu beyan edilmek -
tedir. 

Görii§meler 'baflıyor mu? 
Londra, 23 a. a. - "Pres Associa

. on'' un öğrendiğine göre, önüm~d~
. haf ta Çekoelovakya meseleaının 

ali.hane bir tarzda halline çalrJı1a • 
u tır. Avrupa'nın teskini i.§inin ana 
ahtan Pragıda bulunduğu anl&§llmış

Ekalliyetler statüsü Prağ'da neşre
• ğl vakit en buhranh an gelip çat
ş olacaktır. Her halde ihtilaflı me • 

leler hakkında Almanya ile İngilte • 
arasında açrk bir görüşme İngiltere-

. hedefi olan siyaai ve ekonomik tes· 
işini kolaylaftıracaktır. 
Lord Halifaks çarpmba gUnkii ka· 
e toplantısında Paria'te yaptığı ko

upnaıar hakkında izahat verecektır. 

-
B. Şakir Kesebir 

( Başı ı. inci sayfada) 

ği faydalar ve ileride yapılması ~s
enecek daha genit teşebbüsler ıçın 

ırlıyacağı imkanlar ittifakla ka-
l edilmiş ve İktnsad vekilimizın, 
tbuatın inkişafında müessir bir rol 

Ynıyacak olan bu esaslı teşebbüsü 
!kışlarla teyit edilmittlr. 
Bunun üzerine derhal tatbikata ge

ilmesi kararlaştırdmıt ve bu husus
. projenin tanzimi işi de intihap e

ilen zatlara tevdi edilmiştir. 
Bu münaıebetle gazetecilik ve mat
acıhk sahuında alınacak tedbirler
milli kültüre ifa edilecek hizmet 

Yrıca alika ve memnuniyetle tebarüz 
ttirilmittir. 
Bu topla.nbdan ıon·ra Basın kuru
u tarafından Vekilimiz şerefine bir 
Y ziyafeti verilmi§tir. 
Toplantıdan eonra Vekil gazeteci
rle beraber, Almanya'dan gelen ve 

remit hattına tahaiı edilen Sus 
puruna gitmiftir. 
Sua vapurunda bir çay ziyafeti ve
iyorıdu. B. Şakir Keaebir orada va
r hakkında kendisine verilen iza
tı dinledi. Çay ziyafeti ıeç vakte 

ar çok neşeli bir hava içinde de
m ett~. 

Bükingham sarayı önünde coşkun
luk azami haddini bulmuştur. Sarayın 
önünde ecnebilerden mürekkep bir 
grup, fransızca olarak "yapsın kıral" 
diye bağırmış ve marseyyez'i teren
nüm etmiştir. Buna derhal halk ta 
iştirak etmiştir. Kıra! ve kıraliçe 
balkona çıkmışlar, bunun üzerine 
halk kendilerini alkışlamış ve milli 
ingiliz marşını söylemiştir. 

Kıra/. Jorj'un B. Löbrön'e 
telgrafı 

Kıral Jorj, B. Löbrön'e bir telgraf 
çekerek fransız reisicumhuruna ve 
nazırlarına kendi hakkında gösteril
miş olan dostluktan ve misafirperver
likten dolayı hararetle teşekkür et
miştir. Kıral, bu telgrafında demiıtir 
ki: 
"Kıraliçe ile ben, zevkimizi ve isti· 

rahatimizi temin için göıterilmif o
lan ihtimamlarx takdir için kelime 
bulmaktan aciziz." 

Telgrafnamede şu sözler de vardır: 
"Paris'te bizim için yapılmıı olan 

tezyinatın tenevvuu bizde uzun müd
det tesiri zail olmıyacak bir intiba 
tevlit etmittir." 

Kıral, fransız halkının "hararetli 
ve muhabbetli" istikbaline karşı his
setmekte olduğu minnettarlığı ve he
yecanı ifade ettikten sonra şöyle de
mektedir: 

"Ben bunu uzun müddettenberi iki 
memleketi yekdiğerine bağhyan, 
müşterek ideallere, müşterek feda· 
karlıklara istinaden ve münhasıran 

adilane ve devamlı bir sulhun mu· 
hafazasına badim kılınmış olan 
ihliiskarane ve mütekabil takdirin bir 
delili addediyorum. Fran.aız milletine 
"tekrar görüşürüz" eliyor ve kendüıine 
tefekkür ediyoruı!' 

Franıız nasırlar mecUdnde 
Paris, 23 a.L - Bu sabah na.ırlar, 

Cümhur Reisi B. Löbrön'ün riy•e· 
tinde toplanmışlardır. 

B. Daladiye ile B. Bone, İnifİltere 
kıral ve kıraliçenin Paria'teki ika. 
metleri eanumda yapılmıt o1aın diır 
Iomatik görüf111eler hakkında maUi
mat ve izahat vermişlerdir. 

B. Bone, harici vuiyeti iaah ve taı
rill etmiftir. 

B. Martando, Mcclie malt vaziyeti 
hakkında mahlmat vermiştir. 

Meclis bundan sonraki içtimaını 29 
temmuz cuma günü Elize sarayında 
aktedecektir. 

Fransıs gazetelerinin 
neşriyatı 

Fransız. cümlıurreilİ B. Löbrön 

Figaro gazetesinden : 
" Fransrz milleti, fransız • ingiliz 

anlaşması siyasetini fevkalade hara • 
retle karşılamış ve kabul etmiıtir. 
Fraıwz milletini tCfkil eden bütün un· 
surlar, aynı hitlle iftirak etmiflerdir. 
BiltUn framulamı lttiflk ettilderl nok 
ta frama - lngilis anl"t"'ll.-.lır • ., 

lngiiü gueıeleri çok memnun 
Londra, 23 a. a. - Ingiliz ıazetele

ri ,kıra! ve kıraliçenin avdetlerini 
Franaa'yı ziyaretlerinin tevlit etmlı ol
duğu neticeyi, kayıt ve p.rtsız olarak, 
müttefikan tebcil etmek suretiyle kar
şılamakta ve dyaretin Avrupa'nın ıulh 
ve ıük\lnunu temine fevkalade hldim 
olacatını tahmin etmektedir. 
Taymiı paeteıl bu aiyarotin kıral 

ve kıraliçe· için blr saf er oldutunu ve 
iki mfllet için bir bahtiyarlık tetkil 
etmİ§ bulunduğunu yazmaktadır. Bu 
guete, franaıa bqvekill ile harlc1ye 
nuırınm ıcçenlerde Londra'yı siya • 
retlerini müteakip lnıUtere kıral ve 
kıraliçeaintn· Pam'i dyaret etmelerinin 
Franaa ile lnıtttere'nln Avrupa mil· 
Jetlerini ıulha kavutturmlktan ve ıulh 
ve adaleti •ilam bir ıurette tesla et • 
mekten ibaret olan büyük dbada mü
tehauia olduklannı 16ıtermekte bu • 
lundutunu yuın&ktadır. 

Paris, 23 a.a. - Gazeteler, İngilte
re kıral ve kıraliçesinin Fransa'daki 
ikametlerinin son gününe ve Londra'· 
ya muvasalatlarına bir çok sayfalar ve 
fotoğraflar tahsis etmiılerdir .Gazete
ler, "binlerce ingilizin kıral ve kıra • 
!içenin Londra'ya avdetlerini marsey • 
yezi terennüm etmek sureteiyle se· 
l!mlamış" olduklarını bUyilk harfler
le yazmaktadırlar. 

Perçinlenmİ§ bir itilaf 
Lö Jur diyor ki : • .. . 
" HJç kimae, hatta buıun, ln&ilte-

Semere vuecelc tohumlar 
Eter bu teırild mnal, muallak me

selelerin muılihane uıulle nıafet da· 
ircainde hallini teahll için kullamlacak 
oluna • ki muhakkak ıurtte bayle o • 
lacaktır. • atlntln birinde milletlerin 
daha ıeniı mikyaıta teırlld meaailerl· 
nin bir merkesi haline gelmni kuvet· 
le muhtemeldir. 

X Bükreı - Evelki gece Roman -
ya - Polonya sınırında muazzam bir 
Polonya tayyaresi fırtma yüzünden 
yere düşmüf, on yolcu ve 4 tayfa öl • 
müştür. 

X Kiel - B. Hitler, halkın alkışla
rı arasında buradan hareket etmiştir. 

X Londra - Mısır başvekili Mah -
mut paşa bu sabah, ingiliz hariciye na
zın Lord Halifaks ile uzun bir müll
katta bulunmuştur. 

X Londra - Kıral ve kıraliçe haf
ta tatilini geçirmek üzere Sandring
ham'a gitmişlerdir. 

X Cenevre - Arjantin hariciye na
zın, Milletler Cemiyeti genel sekrete • 
rine Şako muahedesinin imzasını res
men bildirmiştir. 

X Londra - 42 ya§Inda ingiliz 
Voteroft, yüzerek Fransa'dan İngilte
re'ye Manı denizini geçmeğe tqebbüs 
etmiı dalgalara ve rüzgira binaen te • 
ıcbbüsünü tamamlıyamamıgtır. 

X Vaıington - Senato dış işler 
komisyonu reisi, Meksika'nın istimlak 
ettiği amerikan emlaki mukabilinde 
tlvi% vermezse Amerika'nın bahtetmiş 
olduğu iktrsadi muafiyetten istifade et 
mek hakkını kaybedeceğini söylemiş -
tir. 

X Pariı - General Gamlen ile mü
lakatta bulunmuı olan ingiliz harbiye 
nazırı Hore Beliaha, Paris'e gelmiı
tir. Yarın tayayre ile Londra'ya ha. 
rQket edecektir. 

X Praf - Bu ıabah askeri tayya • 
re talimleri esnasında üç tayyare çar • 
pışmıştır. Tayyarecilerden biri para • 
şütle atlamağa muvaffak olarak kur • 
tulmuı diğerleri ölmüştür. 

yon ıekreterinıi lıpanya'ya göndere
rek mezkQr plin hakkmda her iki ta· 
rafla temasa getirmek fikrindedir. 
MezkQr plinın kabulü bpaaıya'da ba
zı milfkülata uğram19tır. 

Asilerin tebliği 
Salamanka, 23 a.a. - Resmi tebliğ: 

Estramadure'de şimal mıntakasında 
mühim olan ileri hareketimize devam 
ettik. Mevziimizi Guadiyana nehri il· 
zerinde tesie eyledik ve hatti Orella
vala • Viyeja cenubunda bu nehri aş
tık. 

Sort • Katalonya mm takaa.ında düş
manın bütün taarru-zları püakürtül· 
müştür. İki tabur tamamiyle imha e
dilmiştir. 

Kastellon cephesinde: sağ cenahı
mız, iki kilometreden fazla bir derin
likte ilerledi. Sağ cenahımız Valansi
ya vilayetine girerek düşmanı hezi
mete uğratmış ve dütman 400 den faz
la maktul bırakmıttu. 

Gebiyel mıntakaaında Paviya kasa
basını işgal ettik. 

Dün bin kadar eıir aldık. 

Hava muharebeleri 
Barıelona, 23 a.a. - Reımi tebliğ

de ezcümle töyle deniliyor ki: 
"Şark cepheıinde dli§lllanın 5 tay

yareai, bir hava muharebesi esnasın
da yere dUşilrillmüftiir. 
Frankiıtlerin tayyareleri, bu aaba.h 

Denya'yı bombardıman etmiştir. 

A.r;ık ıehirlerin bombaidı -
ınanı meıeleıi 

Parw, 23 a.a. - Açık tehirlerin 
bombardımanına karfl enternaıyooal 
konferans bu gün Parie'te açılmıgtır. 
Delegeler arasında Robert Cecil, 
Bonkur, Noel Baker gibi tanmımş 
ta.heiyetler de vaııdır. 

Dublin'de 
talebeye 

ltalyan 
tecavüz 

Bir çok hatipler ve bilhuaa R~Oert 
Cecil ve Juho açık tehirlerin ve aivil 

" halkın öldilrülmeıini takbih etmitler-
dlr. • 

Dublen, 23 a.L - HaUhuırda iıld 
italyan mektep gemisinin şehri ziya 
ret etmekte olan bir çok talebesi, e
velki ıece tehir aokaıklarında ıenç
lerden mürekkep bir takımı grupların 
ted:vUzüne mlrua kalmıflardır. Bu 
gen,ler, "Ha:beılıtan'ı aklınua getl· 
rlnlı.,, dılye bağırm191ardır. Zabıta, 
italyanları himaye etmek ve kendile· 
rini gemilerine kadar götürmek mec
buriyetinde kalmııtır. 

Amerika'nın dııarıya 

sattığı silahlar 
V .. ington, 23 a.a. - Harbiye neza

retinden bildirildiğine göre, geçen 
haziran ayı içinde Hollanda Hindis
tanına dört milyon, Japonya'ya bir 
milyon 700 bin ve Çin'e de bir milyon 
200 bin dOlar kıymetinde harp levazı
mı ihracı için mU.aade verilmiftir. 

Bu müsaadelerin mühim bir kısmı 
askeri tayyareler içindir. 

Leh dış politikasının .. 
ana hatları nelerdir? 

V&rfOva, 23 a.a. - Hariciye nezaretinin ıazeteıi olaın Ekıpres
Poranni, Polonyatnın harici aiyaıeti direktifleri hakkında çok 
entereaan itaretlerde bulunmaktadır. 

Yunanistan' da 
yeni zelzeleler 

-
Hasar ve ölü yok 

ı 
Bu guetoe, Baltmk ile Karadeniz 

araaında hiç bir blokun veya mihverin 
teşekkül etmediğini bir kere daha kay
dettikten sonra Polonya'nm harlct si • 
yasetlnl ıu on noktada hulba etmekte
dir : 

1. - Harici siyasette katt bir is
tiktll. 

2. - Memleketin emniyetini garan
ti edecek kuvetlerln bizzat memleket 
içinde tegkili. 

B. Stoyadinoviç 
seyahate çıktı 

re kıral ve kıraliçesinin ziyaretleri ne
ticeainde franaız • ingili.a ittifakmın 
rasanet peyda etmcsi~den cih~ ıulhu 
ile bizim sulhumuz içın tevelliid ede • 
bilecek olan ve etmesi lazım gelen m~
nafii takdir ve tahmin edebilecek. vazı. 
yette değildir. Ancak şu şartla kı per
çinlenmiş olan itiUif, l:SnUmUzdeld ay • 
lar içinde dunılmaktımn, bir An bile 
fuıla verilmeksizin akisleri ıiyast sa
hada inkişaf ettirilmelidir." 

Deyll Teleıraf, ıuetealnden : 
••Hakikat halde Avrupa'da alyuf 

havanın bu haftanın h&dlıeleri neticc
ıinde ktlfaylı peyda etmtı oldufu ı6y· 
lenebilir. Belki de B. UbrlSnt Londra· 
ya ıelmeden evel eJdlmlt tohumlar ae· 
merelerinl verecek ve Avrupa'nın kan· 
tik tarihinde bir deilıiktlk huıule ıe • 
tirecektir." 

Atina, 23 a.a. - Atina ajansı bildi
riyor: Orepu mıntakuında aarsıntıı
lar bu ıece de tekerrür etmifH de hiç 
blr sarara aobebiyet vermemittir. 

3. - Herhangi bir bloka igtfrakin 
reddi. · 

. 4. - . Kolle~tif emniyet gibi hayali 
hır düıünceilın reddi ve münhasıran 
meşru müdafaa veya bir müttefike yar
dım için barba girl9t11ek, 

ıarfediliyor. Bir üçüncü üniverıite mu 
bitinin de şarkta vücude getirilmeıi 

mukarrer. Buna bir de cenup muhi • 
tini ilave etmek elbet iyi olur. 

Bence bu mühim it için en pra • 
tik uıul ıu üç cümlede toplanabilir: 

1 - Hatay' da orta mektep tahsili· 
nİ kuvetlendinnek. 

2 - Hatay'la Türkiye arasındaki 
ikbaadi münaıebetleri artbracak bir 
ıürü tedbirler almak. 

3 - Bizzat Hatay'da, türkler tara
fından ferdi veya devleti her nevi iktı· 
aat teıebbülerjni, bilha11a fabrika ve 
atölye i~lerini kabil olduğu kadar ileri 
götürmek. 

Bu üç tedbirler siıterni Hatay türk. 
lüğü.nün birdenbire kuvetlenmeıini, ge
liımeıini, ve türk kültürünün tekrar 
canlanıp yayılmaıını temine kafidir. 

Halbuki Hatay'da vaziyet bununla 
da kıyas edilemez: Orada bükümet 
türk, halkın büyük bir ekıeriyeti türk· 
tür. Türk elile idare edilen ikbıadi fa
aliyet ne kadar ilerler, geniıler, ku· 
vet bulursa türklük de o kadar kolay 
canlanr. Bilhaaaa atölye, fabrika, kü· 
çük, orta ve büyük ıanayiin, nakil va• 
ııtalarının, otellerin, gazinolann1 bu
laaa halkı bir araya toplayan her ikb • 
aadi faaliyetin bu iıte kuveti pek bü
yüktür. Bu aırm e nbüyük kültür ku
veti üniverıite deiil, fabrikadır. Fab
rika laboratuarlan üniverıite dena
nelerinin çok uzun meaafe ile önle • 
rinden gidiyorlar. 

Bence, Hatay'ın Halk PartİJİ türk· 
lük davasındaki mücadelesine en eve\ 
bu noktalardan baılamalıctır." 

ANKARA RADYOSUNU 
FAALiYETE GEÇlRlRKEN 
CUMHURIYET'te B. Yunus Na-

di yubnki bqWda yazdıiı bir bat· 
:ruıaında E timeıiut'ta kundan radyo
nun i.kmil edilmeaini ele almakta · ve 
senit halk tabakalarının da radyonun 
aanat, kültür ve ınü:ı.ik aahuındaki nİ• 
metinden iıtifad eettirilmeleri tezini 
ortaya abnakta ve yazııma ıöyle ele • 
vam etmektedir : 

''-Köylünün rady~u yok! 
Evet belki çoğunun yok, fakat ne

den bw köyümüz\in bil' r&dyoıu bu. 
lunmum. Mmtaıkalara ayrılaut bir 
plan dahilinde her tür.k köyiiııe be. 
da•a birer radyo temin etmek ve 
meMla (nüfusu ıu kadardan az olan 
yerlerden abone paruı alınmaz) di
yerek bu kültür ve medeniyet va11 -
taamdan - onun kurulmaıı için hi.
aeaini alnınm teriyle ödemiı - köy. 
lümüzü niçin müstefit etm~elim ? 

Bu, belki ilk bakııta güç bir it gi• 
bi görülebilir. Belki de öyledir. Fa· 
kat güç olması onu batarmak mec • 
buriyetinden bizi hiç bir zaman kur. 
taramaz. Mademki bütün memleket 
halkının içinde hiaseai bulunan bir 
kültür ve eğlence merkezi kuruyo • 
ruz, en geniı halk tabakalarının da 
istifadesini gözönünden uzak tuta· 
mayız. 

Belgrad, 23 a.a. - B. Stoyadinoviç, 
· Ba.kar'a &itmek Uıı:ere otomobille 
upk'tan hareket etmi9tir. 

Bqvekil ve Hariciye nazın B. 
oyadinoviç'in Dalmaçya ıeyahatin· 

bahaeden Samuprava gazetesi, 
makaleainde hükümet reiıinin 

·m ihtiyaçlar dolayıaiyle bu ıeya
ti ihtiyar etmit olduğunu, bilhassa 

Paris :dyareti ve clominyonlar 
Epok ıueteainde dö Keriliı, ya • 

:ııyor : 
'' Dominyon gazetelerinin İngilte

re kıralınm aeyahatı e.nuınlaki hara
retli müt&leaları, bütün ingillıı: imparL 
torluğunun Avrupa meaelelerindeki ia
tibaleyi son derece alaka Ue takip et· 
mekte ve dominyonlann ana vatanın 
yanı başında azimkirane mevki almak· 
ta olduklarını gl:Sstermekıtedlr.'' 

lngiliz donanması 
manevradan döndü 

Londra, 23 a.a • .a.. flmaı• deniıl H· 

hillerinde yapılmakta olan donanma, 
aahil müdafaaaı ve -hava kuvetlerlnh\ 
müıterek manevraları bu ıün bltmlı· 
tir. ' 

Veliaht, dün Hlacle mmtakuını 
gemıi,, bir çok felikıetsedelerle ga. 
rUptlf, ihtiyaçlarını ıormuı ve kıra
lm " bluat kendiainin acmpatl hiı
lerlne terceman olmuttur. 

HUktlmet, f ellketıı:edelerin yardı· 
mma kotmuf ve kendilerine yiyecek 
tevsi eylemittir. Gazetelerin yardım 
toplamak üzere bir komite tefkil e
ôllmit oldufu hakkında verdiii ha· 
ber üaerine, hllık.Umet, bu tetebbüıü 
menetmiıtir. Zira, hük.Umetin fikri, 
bizzat devletin felaketzedelerin ihti
yaçlarını karfılryabilecek vaziyette 
bulunduğu merkezindedir. 

S. - Zecri tedbirlere ittirlk etme _ 
me)E ve memleketi bloklar arasında 
harp sahasına çevirmemek lçin her
hangi bir ecnebt ordusunun geçmesine 
milaaade e~emek, 

6. - Harict siyasette her tilrlU ide • 
oloji taraftarlığının reddi, 

Köylere, mekteplere, kıtlalara raıci
yo temini çarelerini ararken itlemei• 
batlıyacak olan Ankara radyosunun 
programlannı da yalnız ıehirlilere hi· 
tap ediyormuı gibi hazırlamamağa dik 
kat etmeliyiz. Rdyoıu olan köylerimiz 
her halde vardır. Biz, her köy Ankara
yı dinliyormuı gibi hareket etmek, 
propamlan ona göre hazırlamakla 
mükellefiz. Köylü naıd ve nelerle tat
min edilir? Onun yor&'unluğunu naaıl 
dinlendirmeli, onu naııl eğlendirmeli? 
Kültürünün ve bilgisinin artmaıına ne 
türlü çalıtmalı? Arqtırmabyız. 

Radyodan edilecek iıtifacleler ara· 
aında sarp muıikiıinin metodik bir te
kilde yayılmaaı ve öiretilmeıi balıai 
de vardır. Her mektepte bir radyo ba
lunuraa muayyen ıaatlerde Ankara 

k . 1 

• Stoyadinoviç'in geçenlerde cenu· 
Sırıbiıtan'da yaptığı v&çhile Dal
ya sahillerindeki iktıaİ'dl, kültü-

1 ve içtimai zaruretleri biz.zat tet· 
k etmek ve bu mıntakada bulunan 

çok doetlan ve bu muıtaka ahalisi 
temas etmeok iatemif bulunduğunu 
maktadır. 

Övr gazetesi, yazıyor : 
"Kırat Jorj, dün Viller • Bretono 

abidesi önlinde büyük bir itimat ile 
gercı.; Avuıturalya, gerek Kanada ve 
gerek İngiltere namına .az ısöY.lemek 
fırsatını bulmuştur." 

Bu manevralar 1CSaterml7tir ki, gi· 
mal denizi sahlllerine ·yapılacak her 
hangi bir taarruz tardedilebllecek ye 
deniz, kara ve hava kuvetleri arnıın
da sıkı bir ifbirliii uycainde oralara 
yaklaşmıya muvaffak olacak dütman 
kuvetlerinin arkuı keıilebilecektlr. 

Bafvekil Metaka.ia, Türkiye, Fran· 
sa, İtalya, Bulgari.atan ve dah diğer 
hilkümetlerden sempati ve taziye tel
eraflarr almıttır. 

7. - Diğer devletlerin dahili itleri
ne karIJmamak, 

.s. - Re~iıt bir ıiyuet caaaı olarak 
kOtn§ularla iyi mUnaaebetler teıia et
mek, 

9. - Allkadar tarafların iıtiri.ki ol
~ksızın hiç bir karar verilemiyece • 
gınden bütün devletler araunda mut • 
tak bir milaavat tealıi, 

1 O. - Herhangi bir devletin veya 
zümrenin heıemonyasının redöi. 

~ ~den idare edilmek f&rlile, mu-
-!lımın nezareti altında çok faydalı ne
ticeler elde edilebilir. Bu denleri halk 
da istifade ile takip eder. 

• Bu ve buna benzer birçok mesele -
len hallettiiimiz zaman radyodan tah
minimizin üıtüncle faydalar aörecefi. 
miz ıiipheıizdir. 

Deferli Ali Çetinkaya'nm, radyo 
politikamız için münevverler araaında 
bir anket imlcinı hazrrlamaıı memleket 
ki.ilttirüne büyük bir hizmet olacak· 
tır.'' 
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Saygon limanındaki lransız denizaltı gemileri 

Haynan adası ve Hindi çini 
Fransa ve İngiltere Japonya'nın bu adaya el 
koymam,sında aynı derec,de meni aallardır 

Çin'e ait olan adaların en büyüğü, 
Haynan adası japonların eline geçti
ği takdirde, Hindi - Çini'nin strate
jik emniyeti ile Singapur'u Hong • 
Kong'a, Filipin adalarına ve Pasifik 
hatlarına bağlıyan denizyollarının 

emniyeti derhal tehlikeye düşerdi. 
Hint okyanusuyla uzak şark arasın -
daki hava münakalelerinin serbestisi 
de ihlal edilmiş olurdu. 

Bu ada Ton kin körfezini adeta ört
mektedir. Çin'in Kuantung vilayetin
den, Tonkin limanlarının Hong -
Kong ve Kanton'a doğru deniz müna
kalelerinin içinden geçtiği, tehlikeli 
bir boğazla ayrılır. Cenupta bu ada 
Saygon, Koşihşin ve Annam'ın Ton. 
kin'le münasebetlerine hakimdir. 

Şarkta cenubi Çin denizini gemi 
nakliyatının büyük bir dört yol ağzı 
haline getiren bütün yolları tarassu
du altında bulundurur. 

Yazan: 

Lusyen Romiye 

çin, işgal edilmemiştir. 
Bugün fransızlar ve ingilizler, 

Hindi.Çini kadar Hong - Kong'u teh
dit edebilecek olan bu adaya Japon
ya'nın el koymamasında ayni dere<::e
de menfaat sahibidirler. Amerika da 
mesele ile biraz alakalıdır, çünkü 
Yunnan'ın kurşununu ve gümüş ma
denini Tonkin yoliyle alır. 

Üstelik, mesele 1907 fransız - japon 
anlaşmasından beri hüsnüniyetle hal 
edilmiş görünmektedir. Bu anlaşma 
ile Fransa Japonya "bilhassa iki hü
kümetin hükümranı, himaye ve işgal 
haklarına sahip oldukları arazi ya
kınlarında" bugünkü vaziyeti tadil 
enneıneyi taahhüt cttni~lerdir. An
laşmayı hazırlıyan müzakerelerde 
Haynan'ın vaziyeti sarih bir surette 
tetkik ve tarif edilmiştir. 

Şimdiye kadar Japonya kendi hu· 
susi şeref telakkisiyle müftehirdi: 

1 
mekte menfaati yoktur. --· 

Japonya'ya karşı, Çin - japon har· 
bının başlangıcmdanberi Fransa ka-
dar dürüst hareket etmiş bir devlet 
daha gösterilemez. Uzak Şark'ta Ja
ponya'yı gene Fransa kadar az ra
hatsız eden devlet yoktur. Fransa, 
Japonya'nm talihinin inkişafına hiç 
bir zaman fena niyetle bakmamıştır. 

Nihayet uzak şarkta sağlam bir sul
hun teessüsünde Fransa kendi emni
yeti için büyük faydalar görür. 
Avrupa'nın hesapları hakkında ja

ponlar ne kadar uyanıksalar, kendi -
leri de, daima fizik ve politik netice
ler doğuran manevi hataların şumu
lünü idrak edecek kadar hesabidirler. 
Her vaziyette durumları değişen ve 
sinizmleri değişmiyenler tarafından 

aldatılmalarına müsaade edecekleri -
ne inanılamaz. 

Hind i -Çini'nin şimali yoliyle yapı 
lan silah kaçakçılığma gelince, fran
sız makamlarının almış oldukları ted
birleri göz önün-de tutunca. bu ka
çakçılığın ehmiyetli bir unsur teşkil 
etmesine ihtimal yoktur. Her halde 
Çin - japon harbmın devamı bu yüz
den değildir. 

Sıhal bahisleri 

Sporun bedendeki tesiri 
Futbol, tenis, atletizm, bisiklet gi

bi büyük hareketlerin hepsi kolay 
terletici ekzersizler olduklarından 

deri ve böbrekler için belli başlı fay
daları vardır. Ancak şurasmı hemen 
düşünmiye mecburuz ki böbreıklerin 
hastalık halinde fazla hareketi icap 
ettiren bu ekzersizlere müsaade olu-
namaz. 

Sporlarla bedendeki muzır madde
lerin, yağların yanması daha fazla o
lacağından şişmanlık tedavi olunabi
lir; sinir halleri, uykusuzluk arıza
larında intihap olunan spor yorgun
luk derecesine vardırılmamalıdır; 

aksi tesir yapar, zarar görülür. Her 
zaman ve her halde deveran makinesi-
nin (kalp ve damarların) hali göz ö
nünde olmalrdır. Bu vaziyetler karşı. 
sında spor iki yüzü keskin bir bıçak 
gibidir. İtidald-en ayrılmama.le üzere 
spor bünyeyi ıslah eder; fakat ekzer
sizlerde ölçüsüz ve mantıksız hare
ket olunursa, ifrata varılırsa zarar 
görüleceği tabiidir. Şiddetli adali ha
reketlerde iç uzuvlarının sinirleri 
kamçılanacağından kan tazyiki ar· 
tar, kırmızı kan damarlarından daha 
fazla kan geçer; bu zorlama karşısın
da ince (Şari) damarlar genişliyerek 
elastiki hassalarını kaybederler. Kır
mızı kan damarlarının nesci bozulmı
ya başlar, bunu da arteris kleroz takip 
edebilir. Üst üste çok şiddetli adeli 
.hareketler yapıldığı zaman kan kal
ıbin sağ cihetinde teraküm eder; bu 
~ebeple kalbin sağ buteyni kendini 
rtamam boşaltamaz. Teneffüs kesilir, 
ani ölüm vukua gelebilir. 

Böyle hallerde sol kalp de genişler. 

bilir. Hele bira, şarap gibi ispirtolu 
ve gazoz gibi mideyi ~işiren içkiler
de mayi mikdarının çokluğundan 

başka fena tesirler de görülebilir. 
Bu sebepten sporcuların yorgun

luk vaziyetlerinde azar azar su içme
leri muvafıktır. 

Umumiyetle mutedil spor hare
ketleri kalp için faydalı olabilir. Ha
fif ve devamlı eklzersizlerle kan taz
yikinin düşürülmesi mümkündür. Ga
lop at gezintilerinde de aynı tesir 
kaydedilmiştir. Ekzersizlerin en iyi 
şekli yürümek v-e yahut mutedil su
rette kollarla kendini yukarı çekme 
harekteleri yapmak ve yaıhut müsait 
vaziyetlerde ağaca tırmanmaktır. Mu
tedil ekzers.izlere devamdan sonra 
kalpteki büyümenin azaldığı tecrü
belerle sabittir. 

Fak.ıat ekzersi.z yapıldığı esnada 
na.bız tabiatiyle süratli olur. 

1 R~DYO....,.... 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: ız,30 }{arı~. 
neşriyatı - 12.50 Plakla türk_ ınusil<ttl 
riyatı - 13.15 Ajans haberlerı 
Akşam Neşriyatı: 18.30 ıcarıtllı . . . .,e 

neşriyatı - 19.15 Türk ınusıkısı 1' 
şarkıları (Mukadder) - 20 Saat a.~ 
arapça neşriyat - 20.15 Türk ınus~ 
halk şarkıları (Salahattin) - Zl Ştral 
lan - 21.15 Stüdyo salon orke5 udi 
Fetrez: Ednnerung. 2- Siede: L~1• 
fcrehens Hochzeit. 3- Josel Gun~ bJ 
phyr - Lüfte. 4- Siede: Die LtC

5 
~ 

schaft. 5- Strauss: Die Flederınau 
J.jans habe•l!.ı ve son. 

İstanbul : 

Oğle Neşriyatı: 12.30 Plakla ti 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.0ı~f 
türk musikisi - 13.30-14 MubtC 1 

neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 g 8fif 

zik: Tepebaşı Belediye bahçesindu;'; 
len - 18.50 Konferans: Fatih Ha 1' 
ınına, Sırrı Enver (Lozan) - 19.20 
U'lar ve arkadaşları tarafından -~ii~ 
kisi (Uşak, hüzzam ve halk tur t 
Grenviç rasatanesinden naklen saıı 

0 keman konseri: Konservatuvar pr ı; 
!erinden Ali Sezin, viyolonit: 1- .»e, 
Sonat re majör. 2- Şopen: N oktüruıı. ti{ 
binstayn: Romans. 4- Bandegger: }l 
serenat. 5- Albeniz: Malagenya. 6· 'vl. 
Perpetuum mobile. - 20.40 Hava rıı 
20.43 Ömer Rıza Doğrul tarafınd35 
ça söylev - 21 Saat aayrı, ORK?ıııı: 
l- Verdi: Travyata, fantezi. 2- Frı ft 
diyan Lov. 3- Löfor: Tandr babı 
21.30 Klasik türk musikisi: Nuri Jl 
arkadaşlar ıtarahndan: Tahir busel 
h: 1- Peşrev, 2- Beste: Başıma d::ı,r 
bezmi meyde naleler benim, Me;.ı 
3- Şarkı: Görmesem gül • yiizUI": 
gece ey mahi Cenan, muallim Kazı~ 
Şarkı: Nim nigahı çeşmi mestin 
nalan eder, Hafız Ahmet. 5- Şarkı:6 o gamlı eyyamı serma, Rahmi'nin· 
kı: Nazlım ne kadar güler yüzün .,,,. 
fız Ahmed'in. 7- Şarkı: Seni cand~ 
rim aşkına kurban olurum, Hafız _.I 
8- Y. Semai: O gül endam bir al D": 
rünsün yürüsün, Hacı Sadullah'ın· 
semaisi: Kemani Rıza'nın - 22.10 tİ 
variyete: Tepebaşı Belediye bahc; 
naklen - 22.50-23 Son haberler "" Şiddetli ekzersizler yapmadan evel 

çok sağlam olan adamlar da bile kalp 
uzun müddet mukavemet edemez, bü
yümiye başlar. Bu sebepten sıhatte 
olduğu halde sporda yolsuz ve man
tıksız şekilde kendini yoran bir ada
mın hali böyle olursa kalbi ya
ıhut böbrekleri bozuk ve damarlarının 
•nesci yıpranmış bulunan bir insanın 
dah fena akibetlere duçar olması pek 
tabiidir. 

Büyük bedeni hareketleri istilzam 
etmiyen ve kalp üzerine zararlı tesiri 
az olan bazı sporlar vardır. Misal ola
rak at gezmelerini söyliyebiliriz. Bu 
spor bedende az çok aşikar ritmik 
sarsıntılar husule getirir. Tırıs deni
len binişte süvari muntazam fasıla

larla kalkar iner. İngiliz tırısmda bu 
kalkma ve inme büyük ve geniştir. 
Serbest teneffüsler temin eder. Ata 
binmek vücudun serbestçe terleme
sine, deveranın kuvetlenmesine hiz
met eder, bacakların deverenını ha
rekete getirir. Ekzersizlerin en iyi
lerinden sayılmalıdır. Çok defa gö -
rüldüğü gibi meslekılerinde ezilmiş, 

yorulmuş adamlar olan cokeyler ha -
riç tutulduktan sonra umum süvari
lerin gösterişli sağlam halleri dikkati 
celbedecek derecede aşikardır. At ve- günün programı, saat ayan. 

Spor, yaşlı insanlarda damarların 

alastiki basası azaldığı zaman tehli
•keli olabilir; damarlar sertleşmiştir, 
kolayca açdamaz, genişliyemez; çok 
.zorlu ekzersiz böyle hallerde felaket
le neticelenibilir. Kendilerini ifrat ü
zere spora verenler, çok terliy-erek 
çok su kaybederler ve mütemadiyen 
su içmek ihtiyaciyle yanarlar. 
Kanın suyunun çoğalması neticesi 

olarak kalp ve damarlar fazla şiş.er
ler. Bizim memleketimizde terli ve 
yorgun su içmenin ma.zarratını herkes 

lospit gibi bazı sporlardan kaza ihti
malleri düşünülerek çekinildiği va • 
kidir. 

Asabi admlarda düşmekten husule 
gelen şiddetli nevrozlar (asabi, dima
ği hastalıklar) şeker hastalıklı ana 
badadan gelenlerde görülen şeker 

(diyabet) zuhur edebilir. Keskin si· 
nirlilerde ve ecdadında şeker olanlar
da bu cins sporların ınenolunması 

faydalı bir tedbirdir. 
Bazı hususi mizaç ve bünyelerde 

velospidin menini icap ettirebilecek 
son bir sebep de çabuk yorunulmadı .. 
ğından tehlikeye karşı müsamaha 
hissinin artınası keyfiyetidir. 

Sporun en az tehlikeli ve en kolay 
olanı yürümektir. Düz yolda büyük 
kuvet sarfetmeden çabuk yürümek ü
zere uzun mesafeler alınması çok iyi 
neticeler verir. Mümkün olduğu ka
dar yürümelidir ve acele bir iş olma
dan araba, otomobil almamalıdır. Bu 

Avrupa : 
OPERA VE OPERETLER: 1s.2' 

- ıı Milano 
ORKESTRA KONSERLERİ VS 

FONİK KONSERLER: 10 Stokhold 
Hamburg - 11.30 Frankfurt - 17 
sig - 20 Brüksel - 21 Breslav ""' 
Bükreş. 

ODA MUSİKİSİ: 17.20 DroytviÇ 
Paris - P.T.T. .ı 

SOLO KONSERLERİ: 8.330 ?f{ıır 
9.30 Breslav - 10.20 Viyana - u.~ 
nigsberg - 11.30 Berlin - 16 Dro7j 
17.10 Varşova - 19 Kolonya - 21. 
- Zl.45 Monte Ceneri - 22 Droyt~ 
NEFESLİ SAZLAR (Marş Y 

Hamburg, Königsberg - 10 Fran~ 
12 Königsberg - 19 Berlin. 

ORG KONSERLERİ VE KOR 
8 Laypsig - 9 Prag - 9.30 FrankfıJ 
P~ris - P.T.T. - 18 Münih, Viyaııl 
Vıyana - 22.50 Laypsig. 
HAFİF MÜZİK: 7 Ştutgart 

Frankfurt - 8.30 Kolonya - 9.lS 
burg - 10.30 Münib - 11 Prag - .~ 
lin, Breslav, Frankfurt - 16 Köni~ 
18 Doyc;landzender, London - Rccr. 
20.10 Alman istasyonları - 22.30 lJ 
23 Doyçlandzender 

Fransa'nm Brötany'ine hemen he
men müsavi büyüklükte olan ve mer
kezde dağların hakim olduğu, fakat 
vadileri, ovaları ve tropikal nebatla
rın örttüğü çok münbit topraklı sa
hilleri bulunan bu ada kısmen vahşi 
bir haldedir. Muhtelif madenleri, bil
ha'ssa büyük mikdarda kalayı ve fena 
işletilen ormanları vardır. Zirai mah
suller hususunda arzettiği imkanlar
la maruftur: Bazı toprakları senede 
üç defa pirinç mahsulü verir. Yaban
cılar şimdiye kadar buraya h:iıç nüfuz 
etmemişlerdir: Şimal sahiline baz1 
gemiler domuz, şeker, araşid ve kop
rah yüklemek için uğrarlar. Ekserisi 
kantonlu olan ve mikdarları pek faz
la olmıyan çinliler burada ticareti el
lerinde tutarlar. Dahilde, ~inli olmı
yan, avcılık, ormancılık ve ziraatle 
geçinen yarı müstakil bir halk yaşar. 
Bugün terkedilmiş bir vaziyette olan 
ve sıtmanın hüküm sürdüğü geniş 

mesafeler yalnız ziraate değil hay
vancılığa da çok elverişlidir. 

Dürüstlüğe dürüstlük, kötülüğe kö · 
tülük. 

Muhakkak ki Japonya'nın Fransa
ya karşr anan.esinden dönmesi için 
sebep ve ona karşı fena niyet göster-

tedbir sayesinde bir çok bedeni arı
.:! 1111111111111111111111111111111111111111111111 llllll lllll lll llllll l lllll llllllll 1~ zaların önüne geçilir ve bünyede sa-

DANS MÜZİÖİ: 16 Dansig - ~ 
gart - 20.30 Lil - 21.50 Krakovi, 
22 Floransa - 22.20 Königsberl 
Lüksemburg, Paris, Paris - P.T.'l'·• 
Ştrazburg. 

Fransız Hindi-Çini'sinin muhafaza. 
sından mesul makamlar, mazide, Hay. 
nan adasının vaziyeti dolayısiyle ar
zettiği ehemiyeti idrak etmişlerdir. 

Fransız diplomasisi, 1898 de, Kuan
tung sahillerinde, Haynan boğazına 
yakın bir yerde bir milyon kilometre 
murabbaı arazi ile üç küçük adanın 

imtiyazını almıştır. Bir serbest lima
nı, bir iki kasabası ve 1.200 köyü olan 
bu sahada 200 bin nüfus vardır ve i
dare merkezi Fort · Bayard'dır. 

- Yazan: Alexiı Tolatoi No: 159 : lah hasıl olur. 
: - Yürümekle bacak etleri mütemadi-

Orta mektep 
öğretmenliği i~in 

imtihan 

------------------Orta mektep muallimliği için açı- : 
lan yazılı riyaziye, türkçe, tarih - : 
coğrafya, fizik - kimya ve tabiiye im- : 
tihanlarına girmiş bulunan 450 ye ya- : 
kın ilk tedrisat muallimlerine ait im- : 
tihan evrakının tetkiki bitmiştir. Bu : 
imtihanda muvaffak olanların bir lis- : -tesi hazırlanmaktadır. Liste kültür : 
bakanının tasdikine arzedilecek ve : 
kazananlara tebligat yapılacaktır. : 

Şifahi imtihanlar şehrimizde, Gazi -
Terbiye enstitüsünde olacaktır. Şifa- : -hi imtihanların yapılacağı günler bi- _ 

--~~l""'l"l""I : yen tekallüs eder, deveran intizam .. t 
: bulur. Bu intizam yalnız bedenin aşa- siçlere çok oksijen girmiş 0 11:"1' 

Q~~I Kalp hastalığı ve arteriyö s~ 
: _ğı kısmına ait değildir. Diğer parça- olanların yüksek dağlara tırısı: 
: lar da alakalıdır. Yürümenin faydası 
- lan katiyen menolunmalıdır. 

~~~IJ : süratli yüründüğü zaman daha çok o- ma neticesi tehlikeli olabilir. 
L....ıldiiW~~;;ı::....L.11..!..l~~l!!m : lur. Yokuşları çıkarken deveran 

: Bu sebeplere göre iyi işliyen bir luklarma karşı durmakı için d~.ı 
_ deveran cihazına sahip olmamız için muntazam fasılalarla nefes al? 
: aynı zamanda sıhi, pratik bir adale Bu kaide her türlü ekzersiz;t~ 
: ekzersizi olan çabuk yürmek tedbiri- maha olunması caiz olmıyaıı 
: ni kabul edebiliriz. Bu maksatla gün- dedir. .J 
_ de bir kaç defa, bir kaç dakika koş- Almanya'da mutedil kalp ~ 
: mak, terlemek bedende çoğalmış bu- larında hatta ciddi şekillerıı>Jı = lunan zararlı mahsulatı defetmek i- her gün yokuş veya bayırlar"'" 
: çin müfit olur; bu usul köy hayatın- dikkatli ve yavaş yürütülaıC~ 
: da, sayfiyelerde ve şehir içinde bü- tiyle kalp adalesi üzerinde fa~d 
: yükçe bahçesi olanlar için kıolay tat- lan bir tedavi usulü vardır. "_A 

: bik olunabilir bir usuldür. tedavisi). Bu tedavi müteb~ 
: Çok süratli koşmak kalp üzerine hekimin hususi bakımı ile ta 
: fena tesirler yapabilir, muvafık de- na.bilir. Muhtelif oyun s~'ct 
: ğildir, böyle koşulduğu zaman kati- yürümek, yok·uş çıkmak, giiJ' 
: yen bir dakikayı geçmemelidir. hava gibi diğer hükmi vasıtalf 
: Bünyesi müsait olanlara yokuş çık- leştirilmesi ve iyi tatbik o ili' 
- mak düz yerde yürümekten daha gençliğin, enerjinin taraYe:dl 
: fazla kudret sarfını mucip olur ve bu retin temadisi ve ihtiyarlığ'..J 
: şekildekıi sporlardan daha faydalı o- kalınası hususlarında en ııı~ 
: labilir. Evela kan tazyiki artar ve reler olduğunu fennin son teı: 

Asıl Hanyan adası ise, her halde 
İngiltere'nin endişelerini ayaklan -
dırmamak için, aynr zamanda, vahşi 
bir halde olan ada ıssız göründüğü i-

13.hare tesbit edilerek alakalılara bil- : 
dirilecektir. Diğer taraftan kültür ha- : 
kanlığı, gene orta mektep muallimli- : 
ği için eylUl ayı içinde 1stanbul'da : 
bir imtihan açacaktır. Bu imtihan ls- : 
tanbul üniversitesinde olacak ve im- : 
tihanın günü ve şartları tesbit edilir : 
edilmez gazetelerle ilan olunacaktır. : 

--
: sonra düşer. Derin nefesler almakla tı tesbit etmektedir. ~ 
§ ciğerlere ve bedeni terkip eden nıe- Doktor Şükrü~ ~ 

- .~ -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
Aleksaşka mütemadiyen kadehle

ri dolduruyordu. Şömineye odun 
koydu. Tipi hala öyle gamlı uğuldu
yordu. Petro, kısa burnunu kırıştı

rarak gerindi. Katerina'ya baktı: 

az daha derin giren kazığa bakıyor- : 
lardı. : 

§ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl~ 
: Binlerce fersah mesafeden gelen ta - lsveç gemilerinin yeıketıi' s 
: binlerce işçi, sallar ve sandallarla tünde - uzak memleketleri~ ~ 

- Eh, uyku zamanı geldi, değil 
mi? Gidiyorum... Katuşa (1) bir 
mum al da, bana yolu aydınlat ... 

Kederli Mujik Feaka - yıkan - ça
murda, vurulmuş olan damganın kıp
kırmr?.ı taze izi alnında, yüksek bir 
kerevet üstünde, zincire bağlı çıplak 
ayaklarını açarak uzun saplı bir me
şe tokmağı kaldmp bütün kuveti ile 
bir kazığın tepesine indiriyordu ... 
O gürbüz bir mujikti. Diğerleri - ki
mi el arabasını bırakıp, kimi omuzun
da taşıdığı direği yere atıp - belleri
ne kadar su içinde, tokmağın her ini
şinde kıvının camurlu toprağına bir-

lll Müstakbel imparatoriçe Katerina 

Bu kazık, - fince Janni Saari de - : 
nilen - Tavşan adasını tahkim için : 
ilk çakılan kazıktı. Üç hafta eve!, : 
Neva'nın iki fersah ilerisindeki kil- : 
çük Nienşanç kalesi İsveçliler tara- : 
fından ruslara bırakılmıştı. İsveçli- : 
ler Neva kıyılarını bırakıp Sestra'ya : 
çekildiler. Filoları kumluklardan ka- : 
çınarak uzaklarda, güneş altında par- E 
1 1 körf~~,ı ~ .. = -küçük gemi Neva mansabına, yüzbaşı _ 
Vasiliyef'in kumandasında ve bir 5: 
koruda gizli bataryanın bulunduğu : -Kirvi - Saari adacığına kadar sokul. 
mak istediler. Hemen kadırgalar ta- ''Büyük Petro" romanının müellifi Aleksi Tolstoi 

_ Neva'nın sağ kıyısına, Koiba. Saari ti gibi, büyük deniz sisler.~ ı 
: adasına geçirildi. Ada kulübeler ör- yordu. Kotlin adasında ııob' ıı' 
: tünmüştü. Odun yığmlarından hava- yen askerler, yalnız onlar, 
- ya dumanlar yükseliyor, hızarlar gı- bulutları, bu sonsuz sahaıat, 
: cırtlıyor, baltalar odunlara iniyordu.. güneşin kızıllıkları içinde~ 
: Buraya, toprağın bittiği yere, hiç yüzünü esyrediyorlardı. '&.'!'' 
: durmadan, dönmek ümidi olmıyan tu. Veba çıkmış olan !ngrı t 

: amele doluyordu. Neva üzerine, Koi- tık ekmek gelmiyordu. Ne~~' 
: ha - Saari önüne, Janni - Saari adacığı. ri ve. dökülmüş ağaç kabu1' ,,ı 
: na, rus toprağının bütün ticaret yol- liyordu. Petro, prens - ga'/ ... 
: larının birleştikleri noktayı muhafa- modanovski'ye mektup yaıar •' 
_ ~a maksadiyle, altı çıkıntılı bir kale madiyen adam istiyor~ıı ~ıet 
: ınşasına başlandı. llk temel taşı ye- hasta düşenler çoktur, ole.le' 

rafından abluka elilip borda borda
ya barba mecbur oldular. 

Ruslar kanlı cehid pahasına La
doga gölünden açık denize kadar bir 
geçit edindiler .. Sayısız arabalar, iş-

çiler, kürek mahkumları Sarktan iti- kıtlığı çekiyoruz. Bütün şehirlerdeki 

haren buraya kadar kafile halinde perikazlarca, şehir idarelerince ka -

uzandılar. (Petro, Romodanovski'ye yıdlı canileri toP.lat, heP.sini buraya 

şöyle yazıyordu: "... burada adam gönder."" 

rine konulurken - Çar'ın kulübesi t·•r." Gelen ara' ,]arın, işçı ~ 
önünde çekilen büyük bir ziyafet es- rek mahkQmlarının ardı at '7.J 
nasında ve top ateşleri ve sıhate içiş- silmiyordu. Fedka • Yıkatt ~ 
ler arasında bu kaleye Petersburg ateş ve ter içindeki atnıııd ııi§ 
adının :verilmesi düş~~üld~. A nı çekerek meşe tokma.ğ 111:dıv 

Denız el altında ıdı. Ruzgar onu madan, indiriyor, indirıy0 

neşeli dalgacıklarla örtüyordu. Garp- - S o N -
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G o N O N P 

Yeni 
o L 1 T 1 K MESELE R L E 

kabine devrinde 
1 

Yüzme havuzlarının suyu 
lnaanlar eskiden çokça yiirürlerken 

suda yüzmek az hatıra gelirdi. Deniz 
kenanndaki tehirlerin halkı arasmda 
hile hiç yüzme bilmiyenler, batta deni
ze hiç gİnnemit olanlar pek Gok bulu
nurdu. (inanmazsanız istanbullulann 
biraz yaılıcalanna sorunuz). Şehirler
de yürümek fırsatı azaldığından beri 
yüzmeyi öğrenmek bir medeniyet ihti
yacı oldu. 

me havuzunun tetkikinde bir hekim 
mikrop muayenesinden daha ileriye git 
mit, Bu havuza pazar pnleri fÖyle 
böyle yüz bin kiti airer çıkar11111. Bun
dan dolayı meraklı bekim. acaba, de
mit bu yüz bin kitinin hiç biri .... Na
sıl demeli? 

Bilirsiniz ki banyo sıcak da olsa, 
soğuk da olsa inaanm metabolizmaamı 
arttırır. Çocuk obmyanlar terbiyeli 
olup ela kendilerini tutsalar bile o yüz 
bin lütinin içinde haylice çocuk bu
lunduğu tabiidir. Ondan dolayı merak
lı hekim bakb çıkmıf, pazartesi günle
ri büyük havuzdaki suyun onda biri, 
evet, onunla kanıık bulunmuf .•. 

Deniz kenarındaki tehirler, kqın 
alık ıulu havuz aramazlarsa, yazın bu 
ihtiyacı denizde kolayca temin ediyor
lar. Deniz kenannda bulunnuyan te • 
birler de büyük yüzme havuzları yap
tınruya mecbur oluyorlar. Yazın soğuk 
ıuda serinlemek, kııın da ıhk ıu içinde 
ıaınmak için pek iyi bir icad •. 

Sağlık bakımından, yüzme havuzla
n pek değerli müesseselerdir. Yüzmek 
ıağhğı kOl·umak için iki katlı bir iyi· 
liktir: Bir taraftan su, bir taraftan ha -
reket .. Güzellik bakımından yüzme ha
vuzlannın büyük fayc'aamı, ıüpheıiz, 
benden öğrenecek değilsiniz. Orada 
gösterilecek güzel vücudlan olanlara 
yüzme havuzu büyük fırsat verir, VÜ -

cudlan gösterilecek kadar güzel ola • 
mıyanlar da orada güzelleri görerek en 
canlı bir müze gezmif kadar istifade 
ederler. 

Yüzme havuzları en yeni medeni
yetin en faydab icadlanndan biri ol • 
duğu için bunlara hiç kimseni? ~r di· 
yeceği bulunmıunıak lizım gelirdi. Fa
kat dünyada, oyun bozmak istiyen a
damlar eksik olmaz. Hekimlerin ara· 
aında da böyleleri, maalesef, daiına bu
lunur. Yüzme havuzlarında eğlenen • 
lerin keyfini bozmak için de iki hekim 
çıkmıı. hem de iki profesör, fakat 
oyun bozan olduklarını yazdıktan son
ra adlarını aöylemiyeceğim • Paris'te
ki yüzme havuzlarından birinin mik
roplarını saymışlar. Su içindeki mik • 
roplar posteki gibi sayılmadığı için, bu 
profesörlerin diyecekleri daha önceden 
battaldır, demeyiniz. Niyetleri bozuk 
olsa da akıllan bozıuk denilemez. Onun 
için sözlerine inanmak zaruridir. 

Onlann tetkik ettikleri yüzme ha • 
vuzundaki wyun bir santimetre mika· 
bında yüz yetmit bin mikrop bulun • 
muş. Bunların kırk bini de kolibasil 
denilen mikrop. Bir &antimetre mikabı 
suda yüz yetmit bin mikrop pek çok 
-.ayılmaıa da kırk bin kolibasil hiç ho
!& gidecek bir teY deiildir. Bu mik
rop türlü türlü liastabklara sebeb ol
duğu gibi bqka hastalık mikroplannı 
davet ettiği için hekimler onu hiç sev· 
mezler. 

Zaten, denize girenler de, çıkbk • 
tan sonra, tuzlan temizlemek niyetiy
le, ibrikle temiz su dökünürler. 

G. A. 

Ylldmm iki kiJiyi öldürdü 
Sındırgı, (Hususi) - Son günlerd.: 

yağan çok şiddetli yağmurlar epey za
rar verdikten sonra dinmiştir. Yakın 
köylerden gelen haberlere göre mah
suller yağmurdan çok müteessir oL 
muşlardır. Emendere köyü civarına 
da birkaç kere yıldırım düpnüş ve 
tarlada çalışan bir kadınla bir erkeği 
kül haline getirmiştir. 

Dursunbey panayırı 

Dursunbey, (Hususi) - Her yd 10 
ağustosta açılmakta olan Dursunbey 
panayırının hazırlıkları bitmek üze -
redir. Panayırın bu sene daha güzel 
ve zengin olması için büyük gayret 
sarfedilmektedir. Panayırın son gü
nünde kızılay ve çocuk esirgeme ku • 
rumu menfaatine güreşler tertip edil
miştir. 

Kamptan dönen talebe 
Kampta bulunmakta olan ticaret li

sesi ve Erük öğretmen okulu talebe
si dün kamptan dönmüştür. Talebe 
başta bando mızıka olduğu halde U
lus meydanına gelmişler ve Zafer a
nıtı'na törenle çelenk koymuşlardır. 

Emekli bir adliyecimiı 
Temyiz mahkemeai birinci hukuk 

dairesi Reisi B. Vehbi tekaüt olmuş 
ve dün İstanbul'a hareket etmi9tir. 
42 senedenıberi adliye mesleğinde bu
lunan ve muhitinde daima saygı ve 
sevgi yaratan bu emekli adliyecimiz 
şerefine dün istasyon büfesipde ar
kadaşları tarafından bir çay ziyafeti 
tertip olunmuştur. Toplantıda Adli
ye vekaleti ve Temyiz ileri gelenleri 
bulunmuşlardır. 

Nizipte elektrik 

Yüzme havuzuna girmek istiyen -
ler - bir ite yahud mektebe girmek ia
tiyenler gibi • uzun uzadıya hekim 
muayenesine tabi tutulamaz. Hele, her
kesin cildindeki mikroplann cinsini ta· 
Yİn etmek hiç yapılacak it değil. Mik· 
l'oplu kimseler yüzme havuzuna gir • 
dikleri zaman mikroplarından bir kıs • 
rnını suyun içine bırakmalan da pek 
kolay bir teY· 

Onun için timdi büyük telıirlerdeki 
Yüzme havuzlannın idareleri havuz 
suyundaki mikroplann mütemadi ola
rak telef etmek için usuller anyorlar. 
Bazdan her günki muayene neticesini 
•e hiç bir tane kolibasil bulunmadığı
nı her gün yaftalarla ilan ediyorlar. 
İnanmazsanız kendiniz de sayabilirsi
niz •.. 

Fakat Berlin şehrindeki büyük yüz-

Nizip (Hususi) - Nizip, vilayet 
dahilinde ilk defa elektriğe kavuşan 
kazadır. 933 senesinde Nizip beledi
yesi tarafından kurulan elektrik te
sisatı son zamanlarda kasabayı idare 
edememeğe başlamıştır. Bunun üzeri
ne belediye tesisatı genişletmeğe ka
rar vermiş ve eski 18 beygirlik motör 
yerine 65 beygir kuvetinde yeni bir 
buhar motörü getirerek bir elektrik 
santralı kurmuştur. Yeni tesisat bir 
aya kadar çahşmağa başhyacaktır. 

Mısır' da yeni bir 
faaliyet ve sokun 
8 ir seneden fazla bir zaman

dan beri Mııır'm iç siyaset 
vaziyetine derin bir surette tesir 
etmiş olan buhran, kati olması muh
temel yeni bir safhaya girmiş bu
lunuyor. Başvekil, Muhammed 
Mahmud Pa,a'nın, kıralla tama
men mutabık olarak, teşebbüsü ü
zerine kabinede ehemiyetli bir ta
dilat yapılmıştır. Ekseriyeti itiba
riyle, Muhammed Mahmud paşa • 
nrn riyasetindeki teşrii liberaller
le, doktor Ahmed Mahirle Nokraşi 
paşanın etrafında toplanmış olan 
Sadistler (Vafd partisinden ayrı
lanlar) dan mürekkep bir muhtelit 
kabine, memleketi milli ekonomi 
için lüzumlu istikrara kavustur -
mak maksadiyle kurulmuştu;. Ye· 
ni kabinenin parlamento önünde 
hususi bir vaziyeti olacaktır. Fil -
hakika, mecliste muhaliflerin sayı
sı yirmiyi geçmediği için çok leh
te bir duruma malik olmasına mu
kabil, Ayan meclisi karşısındaki va
ziyeti aynı olmıyacaktır. Bugün 
ayan 135 azadan mürekkeptir; bun
lar arasında 68 Vafd'cı mütecanis, 
faal, ve hükumetin teşebbüslerini 
kötürümleştirmiye muktedir bir ek
seriyet vücuda getirmektedir. 

Montrö konferansından beri 
Mısır'da derin bir sıkıntı inkişaf 

etmekten geri durmamıştır. Bil
hassa şahsi ve partizan sebebler 
dolayısiyle, Vafd'cı kabinenin,için· 
de birleşmiş olan rakib unsurlar 
arasındaki anlaşmazlık, Mısır de
legasyonu tsviçre'ye giderken, Na
has paşa kabinesi azaları arasında 
öyle görüş ihtilafları doğurmuştu 
ki vahim bir buhranın zuhuru mu
hakkaktı. Yalnız kapitülasyonlar 
konferansının muvaffakiyetini boz
mamak endi§esidir ki, Vafd parti
sinin en nüfuzlu azalarından bir 
kısmını bilhassa Nokraşi paşayı, 
kendilerini hükümet şefine bağlr
yan rabıtaları ke•mekten alıkoyu
yordu. 

MontrCS'den sonra, Vafd'cı de
legasyonunun Kıral Altıncı Jor
j'un tac giyme merasiminde hazır 
bulunmak üzere gittiği Londra'dan 
dönüşünde buhran meydana çıktı; 
Bu hadise, geçen 29 temmuzda re
şid olan Kırat Faruk'un kılıç ku
şanmasından birkaç gün evel vukua 
geliyordu. Vafd'ın otoriter ve dik
tatoryal müfrit bölümünü teşkil e· 
den Nahas Paşa ile arkadaşları, hü
kümet şefinin direktiflerine inkı -
yat etmeyi kabul etmiyen eleman -
ları evela hükümetten, sonra par -
tiden çıkarmıya karar verdiler. Bu 
direktifler, niyabet meclisine ve 
genç hükümdara karşı bir husumet 
hia&inden ilham alıyordu. Kıral Fa
ruk, tahta çıkar çıkmaz sıkıntıyı 
dağıtmak ve memleketin iç vaziye
tini tehlikeye koymak istidadında 
olan bir ihtilafı önlemek için bü
yük gayretler sarfetti. Sarayın bü
tün uzlaştırma teşebbüsleri, kıra-

devresi 
başladı 

,. 
······~·· ' t •• t . ' .. 

Genç ve enerjik 
hükümdar 

gecikmeden 
tahakkul< 
ettirilmesi 
icap eden 

.._, 
programın 

ana hatlarını 
bizzat çizmiştir 

......... YAZAN: 

Jorj Meyer 
Lö Tan gazetesinden 

lm bütün tavsiyeleri hükümet ta
rafından reddedildi. Nahas paşa • 
nın anlaşılmaz beceriksizliği, de -
vamlı hataları bÜhranın inkişafını 
tesri etmekten geri kalmadı. Böy
le bir vaziyetin memleket ve taht 
için yarattığı tehlikeyi müdrik o
lan, diğer taraftan bütün içtimai 
tabakalarda kırallık halkının müt
tefikan kendisine karşı hararetle 
izhar ettiği bağlılığı bilen genç 
hükümdar, ana yasanın kendisine 
temin ettiği haklara dayanarak, 
Vafd'cı kabineyi azletmek ve iktı
dar mevkiini, muhalefette toplan
mış olan küçük partiler §eflerin -
den mürekkep bir muhtelit kabi
neye tevdi etmek mecburiyetinde 
kaldı. 

H alk hiç bir reaksiyonda bu
lunmadı ; eveke kadiri mut

lak olan Vafd, derhal bütün nüfuz 
ve itibarını kaybetti: Bütün mem
leket tarafından birkaç gün sonra 
çılgınca bir heyecan içinde kutla
nan kıralın evlenme merasimi, hü
kümdarın durumu lehinde adeta bir 
plebisit oldu ve halkı tahta bağlı • 

yan sıkı birliği tebarüz ettirdi. Bü· 
yük şehirlerde oldugu gibi vilayet-

lerde de, tarafgir ve gürültücü bir 
idarenin ağır boyunduruğunu taşı
maktan bıkmış olan halkı ve mü
nevverleri bir iç sükun : arzusu, de
rin bir kalkınma ve istikrar ihtiya
cı birleştiriyordu. Yirmi sene evel 
Saad ZağHH paşa tarafından tarif 
edilmiş olan milli ideale sadık su
rette bağlı olup, artık Vafd'm ele
başılarına, Nahas paşaya ve bilhas
sa hükümdara karşı takındığı ta
vır tahammülfersa bir hal alan Mak· 
ram Lbeyd paşaya itimad etmek is
temiyenlerin hepsini koynunda 
toplıyan yeni bir parti çok geçme
den meydana çıktı. Ahmed Mahir 
ve Nokarşi paşaların idaresinde o
lan bu yeni parti, daha teşekkülü 
anmda, saflarına memleketin bü
tün elit unsurlarının, memleketin 
siyasi hayatında nüfuzlu bir rol 
oynamış olan üniversite gençliği -
nin koştuğunu gördü. 

Bu yeni grup, Saadist partisi, 
geçen 2 nisanda meclisin ta

tilinden sonra yapılan intihabatta 
filen muzaffer oldu. Muvaffakiye
ti öylesine oldu ki, parlamento 
sahnesinden Vafd'ı tasfiye etti ve 
sefl erine mecliste sadık, müteca -
nis ve anlay ı şlı bir ekseriyet te
min etti. 

Saa<list partisinin mecliste al
dığ ı hakim vaziyet, tabii olarak, bu 
grupun ':abineye iştirakini icab et
tirecekti. Fakat intihabatın erte • 
sinde, Ahmed Mahir pap.ya yapı
lan iştirak teklifi grup tarafından 
kabul edilmedi. Bu parti kabine 
kombinezonu dışında kalmak ve 
gerçi hüsnüniyetli fakat uyanık 
ve faal bir muhalefet rolü görmek 
suretiyle parlamentoda daha geniş 
ve semreli bir istiklal muhafaza 
etmeyi tercih etti. Bu durum an
cak muvakkat olabilirdi; uzadığı 
takdirde kabinenin otoritesine za -
rar verebilir ve rakiblerin menfaa
tine olarak kendi siyasi itibarını 
zedeliyebilirdi. Onun içindir ki, 
bu son günlerde, mecliste reylerin 
beşte dördüne malik olan iki gru
bun aynı kabine içinde birleşmele
ri yolunda son merhalenin de a
şılması kararlaştı. Alakalı partile
rin uzlaşma zihniyeti sayesinde bu' 
iş kolaylıkla yapılmıg görünmek -
tedir. Bundan böyle. ve Jı , 
müsaade ettiği takdirde semreli o-

(Sonu 7. inci sayfada) 

Yüz sene uyuyan adam 
etmeden yemekten vazgeçebilir ... Fa· 
kat sizden ayrılmalıyım, beni bekli
yorlar. Yarın sabah sizi ararım. 

cesaret edemedi. 
Doktor: 

ca etti. Sonra televizyon makinesinin 
kuHanuma usulunı.i ızah ettıruı ve ki
tap istedı . 

adam dışarı çıkarken Selesten onu 

-o-

r 
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Yerli mallar Sergi~i 

On aene evel açılan ilk Y erlimal
lar sergisini iörmüt ol.anılar, onuncu 
sergiyi seyrettikleri zaman, hafıza • 
larmı zerece zorlamadan, bu on se
ne içinde endüstrilepne aahaamda 
katetmiı olduğumuz meaafenin ne 
kadar dolu olduğunu derhal aeze. 
ceklerdir. Birinci sergi, bütün teva. 
zuu ile hatırımdadır; dokuzuncu 
aergiyi ziyaret ettim; onuncusunu 
görüp gezmeyi kendime vadecliyo -
rum. Fakat, bu ııerginin açılmlf oldu
ğunu öğrenmekle bile bir yıllık iler. 
leyiıimizin derecesini tahminde güç· 
lük çekmiyorwn. Zira geçen aeneki 
Ankara kömür sergisi, bu ııene hepi. 
mizi hayran eden sanat okullan ve 
kız enstitüleri ııergiai yalnız endüa.
trileşmede değil, endüstı·inin muay. 
yen bir §Ube&mde ev ve el sanatla
rında bile ne kadar ilerlemekte ol
duğumuzu gö;tcı·en birer ölçü idi. 
Eski hatıralarla bu örnekleri yan
yana getirerek onuncu yerlimallar 
sergisinde yeni yeni terakkiler ta.. 
hakkılk ettirilmit olacağına tereci. 
dütaüz inanıyorum. Bilhassa bizim 
g,ibi büyük hamlelerle ileri atılmak 
azminde olan memleketler için ser• 
gilerin zihinleri aydmlatıp ruhlara 
tevk verici mahiyetlerini takdir ve 
tea.Jim etmek laznndır. Bwılarm ka -
pılarmdan girdiğimiz zaman ilk 
duY.gumuz dekora, tertip ve tanzime 
taalluk eder. Sonra eski ile yeniyi 
mukayese ederiz. Bunu iki benzer 
matahı biribiriyle karıılattınna takip 
eder. Sadece mütteri iaek gördüğü. 

müz etyadan fiyatça uygun bulduk
larmırzı aatın alma heveeine kapılı

rız. Ticaretle uiratıyoraak tetbir o • 

hman malların fiyat ve vasıflan üze. 
rinde dururuz. Bu tevakkuf bizi yeni 

itlere giritmek imkanları hakkında 
zihinlerimizi yormıya sevkeder. En
düstriye mensupaak muhayyelemiz 

noksan veya kifayetsiz gördükleri • 
mizi İtmam ve ikmal ile faydalanma
nın çarelel'İni araıhrnııya batlar. 
Tenvir veya tanzim edecek mevkide 

isek ali.kalılara daha iyi yollar gös. 

termek fmıatmı bulmuş oluruz. Ve 

nihayet, sergiler, bize maddi ve ma· 
nevi varlığnnızın derecesi hakkında 
doğruca bir fikir vereceğinden iç ve 
dıt pazarlardaki vaziyetimizi tesbit 
için bunlardan intibah hiaaemizi alı • 
nz. Fakat, birçok ticaret mallarmm 
tethir olunduğu bu gibi sergiler, fa.
tanbul gibi büyük şehirler için, genit 
alııveriı hareketlerine sebep olduk
ları nisbette birer de cazibe te~il 
ederler. 

Onuncu Y erlimallar sergisine bu 

sene 160 finnanm iıtirak etmiş oldu. 
ğunu öğreniyoruz. Geçen aeneki aer

gıyı yanm milyon kiti ziyaret et
mitti. işte iki rakam ki Yerlimallar 
sergisine kartı tüccar ve halkça gÖ6-
terilen rağbetin derecesini izah edi. 
yor. Tasavvur edilen sergi binaaı in
şa edildikten sonra bu rakamlarm 
çok geride kalacağı muhakkaktır. 

iyi batladık; iyi devam ediyoruz; 
hedefimiz olan daha iyiye, en iyiye 
eriteceğiz. - N. Baydar 

- Ben de kendime bunu soruyor
dl.lılil. Her halde hayatın zevklerinden 
bir kısmını ilga etmişler, yerine ne 
koymuş olduklarını ise bilmiyoruz. 

Ya.zan: Hanri Berne 

Tefrika: 16 

Ve kayboldu. 
Seleaten: 
- Yirmi birinci asır bir şeye ben

zemiyor, diye söylendi. 

- Akşam saat dörde kadar yatakta 
kalınız, dedi. Bir şeye ihtiyacınız O· 

lursa, şu mikrofona seslenerek bir 
gardiyan çagırabilirsiniz. 

!kisine de külah şeklinde küçük 
birer alet verdi. 

çagırdı: 

- Mösyö ondan bir 
yemez mı ? 

Git gide can sıkıntısı artan Seles
şey daha isti- ten: 

Aynı esnada bir se8 • 

--:. Nihayet açabildin°iz, diyordu. lş-
B
te dordüncü defadır ki sizi arıyorum ... 

en ka · .. rantına doktoruyum. 
Rone: 

~ - ~aıur görünüz, dedi, henüz bu 
aletlen kullanmasını bilmiyorum. Ne 
arzu ettiniz? 

- Evela sizi görmek ve yarın saat 
sekiz için evinizde randevü almak. 

- Peki, sizı bekliyecegiz. 
- Aynı zamanda ben gelınciye ka-

dar bir şe} yememenizi tavsiye ede -
cektim. 

- Peki. 
Cam karanlıklaştı. 
Rcine kendisine doktorların sözle

r ini terceme cdınce Selesten: 
- Hiç bir şey yememek bir mahru 

miyet değ ildir, dedi. Eskiden olduğu 
gibi, uyandığımız zaman sütlü kakao 
ve kahveler, tereyağlı bisküviler ve 
kızartmalar emrimize amade olsaydı, 
iş degişirdi. 

Röne : 
- Sus dedi, agzımın suyunu akıtı· 

yorsun ... 
Zil sesi gene i;;itildi. 

Selesten: 
_ Ah, dedi, bir lahza rahat bırak· 

mıyacaklar mı? 
Bu sefer, buzlu camda . görünen, 

Anni Tompson'un mütebeuım çehre-

si oldu. 
Fransızcll olarak: 
- Nasdsını.z, diye sordu. 
Röne: 
- Pek iyi, cevabını verdi. Fakat 

şimdiden canımız sıkılmıya bafladı. 
Müdire bir kahkaha ile cevap ver

Ji. 
- Halbuki vakrt geçirmek için im· 

kanlardan mahrum degilsiniı. Karan
tinada on binlerce kitaplık bir kütü· 
pane vardır: Gardiyandan kataloğu· 
nu istiyebilirainiz. Sonra, timdi kul· 
landığmız Alet, arzu ettiğinis takdir· 
de, size bu akp.m intihap edeceğini.z 
her hangi bir tiyatro termilini dinle
tebilir. Bahçelerde dolapi>ilirsiniı.z ••• 

Seleaten, ıuratlı: 
- Fakat canımız istediği gibi ye

mek yiyemiyoruz, dedi. 
l\.nni Tompson yüzünü ekfitti: 
- Hep de bunu dilşünilyorsunuz. 

Size temin ederim ki insan hiç esef 

Onuncu Fasıl 
Ertesi sabah, doktor tam zamanın

da geldi. iki ahbabın kendısini bekle
dikleri salona girdi, kendisini elinde 
küçilk bir kutuyla bir heDl§ire takip 
ediyordu. 

- Hemen işe baglryacagız, dedi. 
Bugün, size kufpalazı aııhyacağun. 

Röne kendiıine pek de cesaret ve
rici olmıyan bu habeti verince Seles· 
ten: 

- Ne, bize kutpalazı mı atılıyacak
mıt? Diye tekrarladı. 

Doktor: 
- Her a9ı, dedi, ıize hafif ve teh

likeai.z tekilde bir hastalık geçirtir, 
bundan sonra aynı hastalıga bir daha 
tutulmazaınız. Yüz ıene evel de bu 
keyfiyet biliniyordu. 

Röne: 
- Doğru, diye itiraf etti. Fakat ben 

ilk hayatımda çok tey öğrenmit de
ğildim. 

Doktor omuz silkti. 
- Yatınız, dedi, vaktim dardır. 
Röne'ye ve Selesten'e birer iğne 

yaptı. Doktorun aceleci ve sert hare· 
ketleri karşıamda Selesten şikayete 

Doktor dışarı çıkınca Selesten: 
- Fakat bu bir ycı-e telle merbut 

değil ki, dedi. 
Rönı:: 

- Bütün gördügümüz insanlar va· 
kitlerinin darlıgından bahsediyorlar. 
Bu müesseseden çıkınca ihtimal biz 
de onlar gibi olacagız ... Şimdilik gar
diyanla konuşmanın çaresine baka· 
hm. 

Külahın içine seslenince kendi· 
sine derhal cevap verildigini görmek
le hayrete düştü. 

- Ne istiyoraunuz? 
- Mümkünse derhal gelmenizi. 
Ve aleti masanın üstüne koyarak: 
- işte harikulade bir şekilde işli-

yen bir telefon, dedi. 
Selesten gene söylendi: 
- Lüzumundan fazla iyi işliyor. 

Bu asırda her şey lüzumundan fazla 
iyi işliyor. Artık talihe ve tesadüfe 
yer kalmamış .. 
Gardiyanın gelişi bu sızrltılarını 

kıs~ kesti. Röne, yatakta geçirecek -
len uzun saatlerde canları sıkılmama
sı için Sele.sten'in karyolasını kendi
sininki yanına getirmesini ondan ri-

- Ne istiyeyim? 
- Yüz seneden fazla oluyor ki bir 

pipo içmedim, benimkıni de Sen Klu'
da bizim meşhur Trundl'in laboratu· 
varında bırakmış olacagım... Acaba 
bir pipo ve biraz da tütün tedarik et
mek mümkün olamaz mı? Kğer mÖ6· 
yö rahatsız olmazlarsa .. 

Röne: 
- Mükemmel fikir, dedi. Ben de 

memnuniyetle bir cigara içerim. 
Fakat bu arzu gardiyana ifade edi

lince, o ilk önce şaşırmış, sonra da 
kızmış göründü. Onunla Röne arum
da uzunca bir muhavere oldu, bu ıe· 
fer de hayret etmek sıraaı Röne'ye 
geldi, 

Selesten: 
- Ne diyor? Diye sordu. Her halde 

tütün satın almak için paraya ihtiyaç 
olduğunu söylüyor, değil mi? 

:- Hayır Selesten'ciğim. Anlaşılan 
elh senedenberi tütün içmek Ameri
ka'da yaaakmı9. 

Selesten kollarmı havaya kaldırdı. 
- Hey allahnn, bunlar yemezler 

içmezler 1 Peki ama ne halt ederle; 
öyleyse?. 

Röne: 

- Ama da acaip hayatı Diye soy· 
lenpi. 

Biraz sonra, bir şeye ihtiyaçları o
lup olmadıgını bgrenmiye gelen ka· 
rantina müdürü içerıye girdi, 

Röne: 

- Bir çok şeyler istiyeceğiz, ama, 
anlaşılan bunlar l:Yıırada yasak edil· 
mig, dedi ... Evelce bazı itiyatlarımız 
vardı ki artık dünyadan kalkmış, ve 

itiraf ederim ki bu yeni vaziyete alış
mamız pek kolay olmuyor. 

Müdür: 

- Alışırsınız, alr§ırıınız, dedi. in
san her ıeye alışır. Buradaki ikamet· 
gihınızdan pek fena bir hatıra muha
faza etmemeniz için elimden geleni 
r~pac~ğm. Mis Anni Tompson sizin 
ıçın bılhaısa tavsiyede bulundu. 

Röne gelişi güzel : 
- Pek ıevimli bir kadın, dedi. 
- O birinci sınıf bir ilimdir. O ol-

masaydı bilmem dirilmeniz mümkün 
olur muydu? 

Seleıten: 

- Vallahi, dedi, bana kalırsa uyur
ken daha bedbaht değildim. Acaba 

(Sonu var) 



Anlttaalrlar iatayon eatl Jeairulen ıelare P/i;,orlar 

Anltan/Jan Çanlan'ya tenazülff8 selenler net•)'e ÇaMın'7a 
ve tanulılılanntı oeJa etli;,orlar 

• 
de dolapıılar, istaayon saatine baka-
rak dakikaları aayan teze.anlılar, tren 
rötar yapacak mı diyt. tualananlar_ 
Büyük, küçük, kadın, erkek, genç, ih
tiyar, lriWM kalabalık." 

Dıkik.ılar geçıyor, kiriıte olan ku~ 
laklar ainyal iCaini beklıyor .. 

Saatin yeıkovuı 7 dakika ilorb· 
mittir. UzaklM\lau i9itilen bir sin
yal ••• Kayn.ıpn kalabalık... İıtaıyon 
battı boyunca üçer. befer arka, arka
ya ve baftan >.ııJ:ı bir i.bfirAm alayı 
balinch di.zıye gelen Çilll&ırıhlar-

Neyi, kimi bekledi.klerini merak 
etmeyiniz? Bir kelime ile cevabı: 

- Ankaralı miaafirlerini- Tenea
&Db trenin::i-

B una ,.pnaymız. Çünkü gelecek 
bir amcayı, bir dayıyı, bir ağabeyi, bir 
balayı, bir arkadap uprl yarım dü· 
sine iman bekliyor. 

- Pencerelere iyi bak amcan var 
mı? 

- Umia dikkatli bakalım. 
- Bu hafta da mieafir ıelirae hapı 

yuttum, iflia ettim. 

- Nevin abla 1 Nevin abla 11 Geldik 
geldikl ... 

- Selimi bahçe~ hazırladın mı? .. 
On bet ki9iyiz ..• 

Tren duruyor. Bir.kaynqma;- 1-

ler, el erkanlar ... Miaafirlerini arıyan
lar" Bulamayınca; belki kıalababkta 
göremedim diye iıtuyon caddesinin 
ikıi tarafına cfizi tetkil edenler- Bul
duldarı misafirlerini otomobile, fay
tona doldurup gidenler, Yalizleri ye
mek sepetleri, gramofonları, suları, 
fotofl'U makineleri ellerinde tehre 
dojru ilerliyenler ... 

Emin olun bu caddenin bu andaki 
kalabalıfı ne İstanbul'un Beyoflu'n· 
da, ne de Ankara'nın Karaoilan cad
desinde görülmez. 

Gelen ve kartıhyan kalabalık aa
yılsa üç bet bini ıeçer. Köprünün 
dört yol meydanında tabime uğrı· 
yan bu kalabalıktan bir saat sonıı 

kimaeler kalmaz. Güneı bom bo9 olan 
bu yolu ııcacı ile döver durur ... 

Çankırı üç yılın yas mevsimindt' 
ankarahların pazar günlerini .1erin 
ıpç gölgeliklerinde geçirmek, çok 
nefia dondurmuiyle hararetlerini 
gideren bir tene~ziirb meaire yeri ol
du. 

Diye konupaılar gözlerini d6rt a
çarak önlerinden geçen vagonların 

pencerelerindeki insan bqlarmı ba- Hemen denebilir ki Çankırı')~a gel
kıyorlar. Bu batJarın gülen yüzlerin- miyen onun sık •iaçlarınm ye9il göl
de, bak.an gözlerinde aynı dikkat var. geliklerinde, bahçelerinin serin ha -

onlar da tanıdıklarını, akrabalarını wz kenarlarında 6 saat eilenmıyen 

t.l:uyonu dolduran bin bir bat içed- peku anmalı var •• 
ıinden seçmek istiyorlar... Çankırı bahçelerinin füsunkar gü-

Pencerelerden afızlar açılıyor, kol. zelliii baltalar oldu ki iki treni bir-
lar aallanryor: 1 den 2.000 yolcu ile ıinnine çekti. 

AN KIRI 
Ankara'nın en güzel 

sayfiyelerinden biri oldu 

Pazarı Çankırı' da geçirenler 

N
asll gelirler 
asıl gezerler 
ası 1 dönerler 

? 
• 

- Haftaya rene b&ylece ft daha olan Çankm memleket 
çok kalabalık~a geliniz. Diye anbra- temeli dUn ytlslerce çankırılmlll 
lıları uiurhıyodar. rüiyle atıldı. Şeliir bandoeunım 

Çankırı'nm puarı b&yle biter. dip latikW marpyla ~ 
Fabt bu 6 IUtlik cesinti ne miu- de llyledifi nutukta butane 

firi ne de ev ulübini tatmin etti. Ay- Ruim .e\U Ulaen tialild baa1tmt 
llllli!l(llflllMM,~: Jııal .... llllnl .... fll.l.., .. llBl .. llİı:~~~~Uı~c•~'•~l,~.a.oautakRsn 

ten, öteki de afırlıyamamaktan mü- ne 'UsgtSren cumhuriyet deninde 
tnellit bir ekıtıdik duydular. bat i9lerine Yerilen önemin sGsıel 

ÇoJr nelu bir laaaui)'ette olan ÇaMın'nm lttqmaJdı JonJrırmo. 
İlk zamanlarda Çankırı bu misafir. 

lerini belki liyik oldukları tekilde a
tırlıyamadı. Yaftf yavq hepai dü
zeldi. Parklar, bahçeli sah kahveler, 
radyolar, temiz sulannuı caddeler .. 
temiz yiyecekler hülisa her,eyi yo
luna girdi. 

Fakat bunlara lüzutn yok 1 .. Çünkü 
üç yıldır ankarah çankırılı ile ahbap 
oldu, akraba oldu. Bu suretle bücün 
ıetenler Çankırı bahçelerine dqılı
veriyor da 9ehirde i.zleri bile kalmı-
yor ••• 

Kaybolan anlauahları bulmak iı -
teraeniz dotuca "Karaköprü" bahçe
lerine gidiniz. Aiaç altlaı'mda, çi
men üstünde, havu.1 bafında yemek 
yiyen, gramofon, cünbüf, keman, 
mandolin çalarak, aahncata binen, 
ellenen aile kafilelerini, aonauz zevk 
ve ne,e içinde bulununuz. 

Güneı her tarafı yakıp kavururken 
bahçelerin serinliklerinde 6 aut o ki· 
dar çabuk ıeçer ki, etlenıceye doy • 
madan yavat. yavq ıehre gelme&e 
bqlarlar. Şehrin puarlarmda bof&· 
lan yeme~ sepetleri, valizleri yeni
den yiyecekle dolar ... Ekmek meyn, 
Jı:ızarmıt tawk trende geçecek gece 
yolculufunun prati-k yemeiictlr 

Bet uattenberi bom bot kalan is
tuyon gene dolmafa baflar. Günetın 
harareti kayboldufu bu aaatte iaUı· 
yon gidecek ankaralı ve ufurlamaıa 
gelen çankırılı ile dolmu,ıur. 

Saat 6.30 dur. 

Tren hareket ettl 

Vqon pencerelerinde bq ba9 Os
tüne ... Eller bilekten, lr;ollar dinek
taa aallaaıyor .. 

- Allaha 11JDarlaclık 1 ... 

- Haftaya gene gelecetizl ... 

- Var olsun çanlurıblar 1-

İstısyonun bir' batından tir batı· 
na kadar dizilen çankırıhlar misafir
lerini bahçeliklerinde gezdirmf9 ei
lendirmif, neplendirmit olmaktan 
duydukları bir sevk ve doatça bir 
mubalıbetle: 

timAli olacak o'lan ıs..taaealn 
YuDDI çanıkmlıların bir ricaaiyle rı için olan değerini anltttı. 

bitirececim: 
Tene.ıztlh treninin hiç 01,,,.,..a cu

martesi günleri IUt 15 de Ankara'. 
dan kalkan Zonpldık treniyle bir· 
le9tirilmeai Yeya bir cün nelden ay
rı bir teneszWı treni iıhdu edilmeei... 
Ankarı'dan 4-5 aut uzak olan Çan

laırı mesiteai, onları tenıiz ye ucuk 
yatacak yer temin edebilir. 

Bu ıuretle ankıralı misafirlerimiz, 
Çankm'nm eüzel aabahmı da görebi
lecekler .e mutlaka Çankırı'yı daha 
çok sewceklerdir. - Kadri ICormaa 

Çankırı' da 
-

Memleket hastanesinin 

temeli törenle atıldı 
Çankırı, 23 a.a. - Aut her türlü 

techiAt n YUıtaları ihtiva edecek 

Yoıgat'll zelzele 
Yozgat, 23 LL - Şehrimizde 

gece aut 24 de oldukça tiddetd 
yer aanmt111 olmUftur. Zarar 
tur. 

Biirlian.lye'de spor Te 

itleri 
Bürhaniye, (Hususi) - B• 

içinde yapılan Bürbaiye lclmMI 
du mkala,le kongresinde 
~t idare heyetine seçilmitl 

Ziraat memuru Nuri, Kuım 
Sabri, Ahmet, MustafL 

Bürbaniye HalkeYi kita~Dl&lrdl 
geçtikçe zenginleımekte oldu 
mevcut dolaplar Wi gelmemit 
nl, bllytlk bir dolap daha ya 
tır. Bu ay içinde hediye edilen 
terin miktarı da 200 stı apillftlL, 



Üçüncü lnönü kampı açılırken 

Prof. Bn. 
takriri tas ·p e,aildi 

İngiltere 
Kıralının 
Seyahati 

1 

ll•ceyl halledip 
(B• S. irıci •.,taô) 

1ld<1 dantlerine ı..a.
reddetmekteclir. 



H. M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS T ARIHl 1880 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
TUrk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı lhracatçmı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve TUrkofis 862 

Sabhk bina ve bahçesi 
İrak Sefaretinden: 

Ankara Y enitehirdeki eski Irak Sefareti binası ve binayı iha
ta eden bahçe müzayede ile satıhta çıkarılmıtbr. Talip olanlann 
cuma ve pazar günlerinden maada her gün aabah saat on buçuk· 
tan on iki buçuia kadar Çankayadaki Irak Sefretine milracaatla
n lüzumu ilin olunur. 

Müzayede 31 temmuzdan 31 ağuetosa kadar devam edecektir. 
(2601) . 4928 

~-or. KAMİL GÖREN-~ 
Şişli Çocuk Hastanesi Röntgen Müteha11ısı 

Beyoğlu Taksim, İstiklal Caddesi (Oıkeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köte Ustü Telefon: 40123 

Pazardan ba,ka her gün saat 15 den 19 a kadar 
Portatif RONTGEN vardır 

Dr. SAADET KAMİL GÖREN 
Emrazı İntaniye Hastanesi Röntgen MUteha11ısı 

~-- Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 ••t' 

Askerliğe davet 
İrak Sefaretinden: 

1913 tevellüdlü Irak tebaasının mecburi ukerlik hizmetini ıör· 
.mele üzere 1 Ağustos 1938 tarihine kadar bailı olduklan ahzıu
.ker ıubelerine, ve bu hizmeti tecil etmek istedikleri takdirde ev
rakı müıbitelerini müataıhiben en yakın Irak Sefaret veya komo
loeluiwıa müracaatları lüzumu ilin olunur. (2600) 4929 

Müdüriyet ve merkez binalarının nakli 
Ticaret Türk .Aaoa.im .aı.il&ı8URCl4•;~ ... ., 

Şirketimiz, !tıklar Caddesi, Saylavlar Sokağı, Hakkı Gül apar· 
tımanmdaki MUDURlYET ve MERKEZ bürolarmı; ULUS MEY
DANI, KOÇAK HANI, UST KAT dairelerine nakletmittir. 4933 

2880 

Cildinizin tahrit edilmemesini 
iateneniz? 

Dünyanın her tarafmda seve 
seve kullanılan, ve cildi brq

tan sonra pamuk ıibi 
JUlllUt&t&n 

POKER 
hras biraklannı nllınınıı. 

Memur alınacaktır 
Sümer bank Umum MüdürlüOunden: 

Gemlik Sunğipek fabrikası için 140 lira ücretle almanca muha
bere, tercüme ve daktiloya vakıf bir memur alınacaktır. 

Taliplerin S-8-938 tarihine kadar tahsil veaaikile Ankarada Umu· 
mi Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) 4942 

Oteller, çama,ırhaneler, hastahaneler 

Havalandırma tesisatı 

... . . 
ve müel~er IÇID 

gayet mükemmel ve itinalı bir 
tarzda yıkayan modem çamaıır 

yıkama makinaları 

Pratik, kullanıflı vı elzem 
çamatır yıkama, çamaıır kurutma 
ve çamaıır ütüleme makinaları ile 
dezenfekte cihuları ve -.ire tak-

dim ve teslim ediyorus. 

Sinema, tiyatro, sanayi atölyele
ri, ldarehaneler, aakert depoları ve 
saire gibi bava gazı tesisatı olan 
mahallerde otomatik bir surette 
bavanm tanzimi ve temizlenmesi 
talep üzerine havanın 11ıtılması ve 
IOfutulmaaı küçük ve büyük yer· 
lerin havalarıdırılmaaı tesisatı 

J. A.. JOHN A. G., ERFURT, DEUTSCHLAND Sabt ye
ri: lstanbul Kurukahveci Han 21 DEJÖ GIYA.RMA.Tl 
Tel: 21187 4440 

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S 1 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liruı 
Şube '9e ajana adedi: 262 

Para biriktirenlere 28.800 llra ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 

4 .. 250 .. 1.000 " 
40 • 100 .. 4.000 • 

ıoo n 50 • 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 • 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndllki paralar bir aene içinde 50 li
radan qafı Jiifmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o20 
lazlaayle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylill, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~ .......................................... , 
ismet Santonin Bisküviti 

Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yıfıyan solucanları 
düıünnek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruıtur. 4452 

r;:== Sayın Ankaralılara 
Ucmlufu ile u nmanda muhterem Anlı:ara haHnnm rafbetiıü kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 

( Müsabaka imtihanı ) 
TDrkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

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

2 - Bu mUaabakaya girebilmek için Siyasal lUlgfler veya Yük· 
sek tktıaad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lomalı olmak lbnndır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül 938 günlerinde Ankara ve İltan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Tetrinievvel içinde sözlü biı imtihana tlbi tutulacaktır. 

4 - Müfettit namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiı ve mUfettiı namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaısız mezun aayılırlar. 

MUfettlt namzetleri iki ıenelik bir stajdan sonra mUfettitlik 
lmtlhanma tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mil
fettitlite terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamıs memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair ,artları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir 

G - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden ta•· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Tef tit Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek SU· 

retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektublyle vesikala· 
rm en geç 24.8.938 tarihinde teEtit heyeti Reisliğine gelmlt olması 
me,ruttur. (2397) 4570 

Buz fabrikası 
Belediye Reisliğinden: 
1 - İtfaiye meydanında beledi· 

yeye ait buz f abrikaıı buz 
imaline baılamııtır. 

2 - Buz almak iıtiyen bayilerin 
mezkiir fabrikadaki memu
ra müracaat etmeleri. 

4794 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111ıı ---------------------------

Memurluk müsabaka 
imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından : 
~ Banakmızın ıube ve ajansları için lüzumu kadar memur alı 
i üzere müıabaka imtihanı açılacaktır. 
i Müsabakaya ıirebilmek isin en u orta mektep mezunu 
i yaıı 18 den •talı ve 30 dan yukarı buluMWn.lk prttır. 
i 18 den apğı yafta olanlar imtihana ıirebillrleıwe de 18 
i evet memurluk sınıfına ıeçemezler. 
i Ankara, İzmir ve İetanbul'dakl imtihanlara orta mektep me 
i ahnmıyacaktır. 
i Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek me 
S mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarf 
i orta mektep mezunlarına otuz, llae ve daha yukarı tahsili olanlara 
S liraya kadar ve imtihandaki muvaffaklyet derecesiyle mütenasip 
: rette Ucret verilir. -i İyi derecede yabancı dlll (franıızca, lnglllzce, almanca) bilenle 
: ücretleri emnlinden 10-25 lira arasında yüksek tutulur. 
5 Henüz aıkerllllnl yapm&m.ıı olanların daimi kadroya almma 
i ukerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur ve aıkerde bulund 
i ları müddet zarfında maapız mezun sayılırlar. 
i Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak ol 
E Jar, on beş liradan apğr olmamak üzere yüzde 20 nisbctinde z 
5 (TEKAUDE TABİ DAİMİ KADROYA) alınırlar. -: Yabancı dil bilen ve asgart lise tahsili olanlar - talimatnamesin -: ki tartlar dairesinde - bet senelik muvaffakiyetli bir memuri -: devresinden sonra bir sene için Avrupa'daki bankalar nczdine s -: gönderilirler. -i Müaabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Ay 
: Balıkeıir, Buraa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Edime, Erzu 
i Erzincan, Eskitehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kaatamonu, 
i Kayseri, Konya, Kütahya, Gireaun, Malatya, Marat. Samsun, Or 
5 Sivaı, Tokat, Trabzon, Van, Yosgat ıubelerlmlzde orta mektep 
i zunları için 16 ve 17 atustosta lite ve daha yukarı tahsili olanlar i 
5 18 ve 19 afustosta saat dokuzda batlanacaktır. -: Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve neler -: imtihan yapılacafı yukarıda isimleri yuılı ıubelerimizden elde e -: lebilecek izahnamelerde garülebilir. -: lıteklilerin müsabakaya ittirlk edebilecekleri mahaldeki banka -: besi müdürlüğüne ve Ankara'da bankanın penonel itleri müdürlü -: ne 15. 8. 1938 tarihine kadar müracaat etmeleri lhmıdır. -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Kereste nakliyatl 
K11llıy Cemiyeti Genel Merkezi• 

Yerköy istasyonundan, sehele mmtablı olan Xzrtehir'ln 
ker nahiy .. ı hududu dahilinde (Tatarilyaa, Akpmar ve Hami 
~etfte tGeO 111'2GGO-ıaette mDı:lbı ~ere9te naldettirlleceğinden 
lip olmak istiyenlerin üç gün zarfında bir teklifname ile Kızıl 

Cemiyeti Umumi Merkezine mUracaatlarL 4931 

{/ôi5elerlnizi 
GÜVEURE ~ 

Harsı Koruyunuz 0 ,, 

daima Öl.DURUR J FLiT 
.,_.., ..,... . '· .....,, ıua .. aı, aaıata, ,., .... Mu ı 

.::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ----:: Türk Hava Konunu = --5 BOYOK PİYANGOSU ----5 Dördüncü ketide: 11 Aiuatoa 1938 dedir. ---
~ Büyük ikramiye 50.000 liradır ---:S Bundan bqka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık llrl'llllllJI._ --5 lerle (10.000 ve 20.000) lirabk iki adet mükifat ~ -----:S Şimdiye kadar binlerce kitİJİ zengin eden bu p·;;.· ,... .. 

§§ ya ittirik etmek auretile ıb de talihinizi cleneyİllİS-.. 

ı::;j11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111iııııııııııı 
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Ankara - İstanbul arasında 
pazardan maada her ııün : 
Yeııilkoydcn hareket 
Ankaradan hareket 

Ankara dan 

8.SO 
8.31) 

cumarte1l pnleri : 16.00 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya •• 
Salı : Sebat ve Yeniıehir ., 
Çarşamba : İstanbul eczaneısi 
Perşembe : Merkez 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SlNEMALAR 

Seans saatleri 

YENl 
Her gün 

HALK 

14.45 14.SO 
16.45 16.SO 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 

YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.4! 16.30 
18,45 18.30 

PılZar günleri 

YENl HALK 

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

G..-;eleri saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Kiralık : 

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

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Türe S. No: 6 da 3 oda 1 bol ban
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine mUracaat. 4587 

Kiralık - Ulus matbaası karşısında 
su ve elektriği mevcut S odalı ev kira
lıktır. Altı ve üstü ayrı ayrı kullanrl
mağa elverişli kirası ucuzdur. Ti: 
2816 4611 

Kiralık - Aşağı Ayrancı'da Ba
kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve su. Fiatı 35 
lira Tel 2901 4777 

Kiralık - Yenişehir Sağlık Bakan
lığı arkası Süleyman Sırrı caddesi No: 
11 de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 

4804 

Kiralık Daireler - Havuzbaşı'nda 
Ragıp Soysal apartımanında resmi da
irelere çok elverişli daireler kiralıktır. 
Tel: 3923 4805 

Kiralık - Ziraat Enstitüsü mahal
lesinde müstakil üç odalı bir daire ki
ralıktır. Tel: 3991 de Mahmut Sür'e 
müracaat. 4816 

Kiralık Küçük Daireler - Kızılay 
civarı Çankaya kaymakamlığı arkası 
Çelikkale sokağı No 3 de 2,3,4, odalı 
tam tertibatlı. Alt kata müracaat. 

İLANLAR 
r·~~·~~k .. ;;·~·~ .. ~:·;;;:~;· .. 1 

Dôrt satırlık kUçUk illnlardan: f 
Bir defa için 30 Kuruı ı 
lki defa için 50 Kuruı 
Üç defa iı;in 70 Kuruıı 
Dört defa için 80 Kun.ıı 

Devamlı kilçlik illnların her defası i 
iı;in 10 kuruı alınır. Meseli 10 dda i 
ne:ıredilecek bir ilin için 140 kun.ıı 1 
alınacaktır. Bir kolaylık olmnk Uzcre, 1 her satır, kelime aralarındaki boljiuk-

i lar mliıtesna 30 harf itibar edilmiştir. i 

l 
Bir küçUk illn 120 harften ibaret ol· 
malıdır. • 

.. :~~~~:~~~:::::.'.'.'.~.:~ .... ! 
Bahçcli Evler Kope;ratifinde B 4 ti

pi ev satmak iatiynlrin Ulus'da Fran
sızca Ankara Gaztcsi MüdürlUğüne 
17 den 20 ye kadar müracaatları. 

4932 

Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiı in§aata clverişlı 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getırir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Satılık - Keçiörcn'de arsa. Asfalt 
üstünde 3000 M. Geniş cephe, içinde 
Baraj suyu, Keçiören gazino unda 
bekçi Aliye. 4590 

, ..,Bankalar · 
İnşaat ilônı 

Sümcrbank Umum Müdürlüğün
den: 

1) İzmit'te kağıt ve sellilloz fabri. 
kalan miıştemilfitından kantin bina
sı, garnj ve methal binası ile mUdiıri -
yet bincsında laboratuvar kısmı tevsi. 

1 atı inşaatı vahidi fıyat esasiyle ve ka
' palı zarf usuliyle eksiltmiye konul -
muştur. İşbu inşaatın muhnmrnen ke. 
şif bedeli 92252,49 liradır. 

2) Eksiltme evrakı S lira mukabilin
de Siımerbank inşat şubesinden alına
bilir. 

3) Eksiltme 6 ağustos 1938 cumarıte. 
si giınu saat 12 de Ankara'da Sumer
bank umum müdürliığünde yapılacak
tır. 

4) Muvakkat teminat miktarı 5870 
liradır. 

S) 1steklıler ihale gününden en az 
üç gün evel Sumerbank inşaat şubesi. 

ne gelerek kantin, hastane, gazıno ve 
otel gibi asgari 60.000 lira kıymetinde 
tek bır bina inşa ettiklerine dair yetle
rinde bulunan vesikaları ibraz etmıye 
ve bu ana kadar yapmış oldukları her 
nevı inşaatın bir listesini vermiye ve 
bu işler hakkınd aldıkları vesaiki 
gostermiye ve bu hususta kimlerden 
malümat alınabileceğini ve hangi ban
kalarla muamelede bulunduklarını bil
dirmiye mecburdurlar. Banka yapaca
ğı arastınnaların neticesine göre İL 
tekliye sözü geçen cksiltmiye iştirak 
edebilmesi içın icabeden vesikayı ve
rip vermemeKte serbestır. Münhal kôtiplik ve 

tahsildarlık 
Ankara Cumhuriyet Müddeiumu

pniliğinden : 

Ankara mahkemelerinde münhal 
,,ulunan Uç 14, iki 10 liralık katiplik

. e bir 14, bir de 16 liralık icra daire
• ~i tahsildarlıkları için 27.7 .938 çar-
4 ~mba günü saat 12 de yapılacak mil-

Zayi - 1927 senesinde Kırşehir 

Kaman nahiyesi ilk okulundan aldığım 
şahadetnameyi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan hlikmil olmadığı iHin olu
nur. Ankara Etipalaş'ta Aşır Aykutlu. 

Ya~ın ihbarı: (1521). - Telefon, müra. 
caat ııehir: (1023-1024), - Sehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrilı ve Hıvagazı 
Anza Memurlufu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Ta k ı i Te
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı clva. 
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Hıvuzba
ljı, Bizim takısi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksı: (2333) 
- Çankın caddesi. Ulus taksi: (1291). 

4818 

. . Kiralı~. ev -:- 4 odal! büyük bahçe 
ıçınde mustakıl, Yenışehir Yüksel 
Cad. 40 Ataç sokağı No: ıs her gün 
15-18 arası görülebilir. 4837 

Satılık - Kırmızı tabanca boya il
zerine franıız kadife marukcn kuma§· 
lı kübik bir oda takımı. Yeniıehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. N o: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 4647 

Satılık arsalar - Maltcpenin en ha· 
kim yerinde münferit inşaata elverişli 
ucuz arsalar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 

4657 

6) Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak ihale gilnu saat 11 e ka
dar makbuz muknbılinde Ankara'da 
Sümerbank umumi muhaberat şubesi 
miıdürlügiıne teslim edilmiş olacak. 
tır. 

Posta ile gdnnerilecek tekliflerin 
nihayet ihale saatinden bir saat eveli
ne kııdar gelmiş ve zarfının kanuni 
şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

4951 Otobüslerin ilk vtt ıoo 
Seferleri 

f.ıbaka imtihanında en ziyade muvaf-
1 lak olanlara yüksek maaş verilmek 

luretiyle memur alınacağından rne· 
urin kanununun 4 cU maddesinde 
azılı şartlara haiz ve yazı makinesi 

llanabilen taliplerin mezkllr gün 

kitabet, hesap ve umumi malUmattan 
imtihanları yapilmak üzere Ankara 
C. M. U. liğinde ispatı vücut eyleme· 
Jeri ve imtihan gününe kadar da ev
rakı müsbitelerini istida ile birlikte 
adliye encümenine ibraz eylemeleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. derc'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Cankaya'ya 
Cankaya'dan Ulus M. na 

Sabah 
llk 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

Akşam 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

ilan olunur. (2653) 4943 

............................................................................................................ 1 
Adana Milli Mensucat Fabrika Si Ud. Sosyef esinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebiyle 20 • 

temmuz 938 tarihinden itibaren kabot bczlerimizin aşağıdaki fi- J 
yatlarla satılacağını ilan ederiz. ! 

Genişlik Top Kuru§ i 
Şapkalı rip 6 85 Cm. .36 Metre 672 

,, .. 6 90 •• 36 " 701 
"' ,. 5 85 .. 36 " 709 
" ,, s 90 .. 36 ,, 739 

Arslanlr .. 2 90 ,, 36 .. 740 
ı - Yukarıdaki fiyatlar fabrikamız teslimi bedeli pe in tediye-

lidir. ıı 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 

% 2 zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip S ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 1 
4 - Kabul edilen siparişler sırasiyle gönderilir. 
S - Sipariş kabulli ve sevki fabrikamızın l mayıs 938 tarihli 

tamimine müstenittir. • ............................................................................................................ 

Satılık ev hissesi 

kıymeti iradı 

180 

Ankara Defterdarlığından : 

MahalJesi Eski 

Cinsi Sahibi No: 

Hane 1/2 Zafer oteli Ahiyakup 7/7-1 
eski müs- Ulucanlar 
teciri Ali sokak 

Yeni 
No: 

13/9 

İzahat 

Kızıl b e y 
tahsil şu

besine 931, 
932, 935 se
neleri ka-
zanç ver
gisi bor
cundan do
layı hane-

nin 1/2 his
sesi. 

Yukarıda yazılı gayri menkuldeki hisse, sahibinin vergi borcundan do
layı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliple:in 
15. 8. 938 tarihine mu" d'f . .. .. Ankara Vilayet idare heyetıne . sa ı pazartesı gunu 
müracaatları ilan olunur. (2575) 4962 

5 Kalem erzak ah nacak 
Çanakkale Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat İhale Ta. 

Mikdarı L. K. L. K. 
lhate 

G. S. 
Kapalı 

zarf 

dun 1560000 15600.00 1170.00 1-8-938 pazartesi 11 " " 
kmeklik un 705400 91702.00 5835.10 2-8-938 salı 11 ,, " 
de yağı 24000 24000.00 1800.00 2-8-938 ,, 11 " " 

ığır eti 141800 40204.00 3015.30 5-8-938 cuma 11 " •• 
ulaf 298260 17895.60 1342.17 5-8-938 ., 11 " ,. 
1 - Çanakkale birinci J. Alayına bağlı taburlarla Kirazlıdaki J. _T~lm· 
nun 1 eylül 938 gününden 31 ağustos 939 sonuna kadar bir yıllık ıhtıya· 
bulunan yukarda yazılı beş kalem erzakın hizalarında gösterilen günle· 
Ç ve günlerde J. Alayı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacak· 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 10 a kadar komisyona 
lim edilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parası?. olarak komisypndan tedarik edilebilir. 
(4421-2463) 4668 

Uluı M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Kc(iören'c 
Keçiören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulu M. na 
Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUlus M. na 

Cebeci'den As. fabl. ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yenisehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniıchir'e 

S. pazan'ndan Akköprii'ye 
Akkopriı'den S. pazan'na 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 --
7.00 
7.10 

6.15 
7.30 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanı ile İltaayon arasında bcr 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika· 
da; ıaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kfkada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam seferin vardır. 

~ Akııamları Uluı Meydanından saat 23 
deki son ıeferlerle bunlann Uluı Mey. 
danına dönüşleri sinemaların dağılıı 
saatlerine tlbldirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa:;a'ya Her aabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi. per· 

eembe. cumarte1I 
Toroı ıürat.) 

Samsun hattina : Herıı:ün 9,35 (Kayse
ri, Sıvas, Amaııya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır hattı : Hergün 
Zonguldak hattı · 

9.35 
15.00 
16.05 Kmkkale'ye rayotobüı " 

GVNDELIK. 

Hicri - 1357 
Cemazil'evel: 26 

S. D. 
Güne~: 4 47 

Rumi - 1354 
Temmuz: 11 

S. D. 
Ak,am: 19 33 

::!••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
~ir ingiliz zabitinin hahralar~ - -- -- -
~Pf evne müdafaası~ 
E 1877 de türk orduıunda E 
: bir bölük kumandanı olarak E 
E P.~evnede harb etmit olan E 
: yuzbaıı F. Yon Herbert'in ; 
§ güzel bir üılubla yazdığı, : 
: arkadatmnz Nurettin AR- = 
E T AM'ın da dilimize çevirdi- E 
§ ği bu kitab, aıkerliğimizin E 
: şerefli safhalarından birini : 
: canlandırmaktadır : 
E Askerlerin bir ~eslek ki- : 
§ tabı, aıker olmıyanların da E 
E hey~nh bir hikaye gibi o- : 
: kuyabılecekleri bu kitab : 
E çıktı. 100 kuruta satılıyor. ' = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kiralık . dükkanlar yeni şehir 
Meşrutıyet caddesi kö ebaşı Babao
ğul!a~ı apartmanı altında her şeye el
verışlı. Kapıcıya müracaat. 4838 

Acele Satılık - Kavaklıdere Güven 
kooperatifi evleri bitişiğinde bir arsa 
ucuz fiyatla. Tel: 3420 da 28 numara· 
ya müracaat. 4 712 

Kiralık Bağ - İncesu'da 15 dönüm 
bağlı bahçeli 2 oda l sofa mutfaklı evi 
bulunan bir bağ meyvesiyle. Mukad
dem mahallesi istasyon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya müracaat. 

4877 

Kiralık kat - Yeni şehir Demirte
pe' de Necati bey caddesi köprü başın
da asfalt üzerinde otobü dura ı kar
şısında 2 No :lu apartman 4 oda ı hol 
havagazı, su, elektrik, bnyo, gayet ha
vadar. Su parası qıaI sahibine 58 lira 

4878 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
Cad. Türe S. No. 6 da 3 oda ı hol ban
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4880 

Kiralık - Kooperatif arkası Ağaoğ
lu apartmanı üst kat, 4 oda mutfak 
banyo, ican ucuz. İçindekilere müra-
caat. 4891 

Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
lı daireler ve müstakil odalar. İtfaiye 
meydanı Hukuk fakültsi arkası Pa
mukçu apartımanı. 4913 

Kiralık - Yenişehir İzmir caddesi 
24 numaralı ap. 4 numaralı dairesi ki
ralıktır. Aynı yere müracaat. 4949 

Kiralık kaloriferli daire _ 4 oda, 1 
hol, tam konforlu, Bakanlıklar Tem -
yiz karşısı Ersin apartımanı No, 4 

4978 

Ki~alık - Kalöriferli, mobilyalı, gü
zel bır oda kiralıktır. Atatürk bulvarı 
57 Ali Nazmi Ap. daire No. 11 4979 

Kiralık daireler - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
S oda,. 6 ?dalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedıldır, her konforu haizdir. Kapı-
cıya mUracaat. 4981 

Aranıyor : 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a· 
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 

~ede Satılık - İsmet Paşa mahal
lesınde Miidafaayihukuk caddesinde 
142 No :lu kigir bir kat üzerine 4 oda
lı banyolu icabında bir kat daha çıkı· 
labilecek bir Ev. fstanbul'da Deniz
bak İstanbul şubesi liman kontrolu 
Edip Kemal'e müracaat. 4801 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
hat getirir beton ve ahşap partıman 
ve evler Tel: 3563. Ali Cegiz. 4832 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
imarca paraellenmit inpata elverişli 
arsalar. Ali Cengiz Tel: 3563 4833 

Satılık arazi -Toprak kazısına baş
lanan yeni Kamutay'a dliz yol ayakla 
25 D. Manzaralı, metre 15 K. Toptan, 
Samanpazarı istasyon caddesi No. 43. 
Bakkal Mustafa. 4839 

Satılık arsa - Yenişehir'de yeniyol 

asfaltı üzerinde tek veya çift apart

man yapmağa milsait blok başı arsa 
satılıktır. Tl: 2640 487 5 

Satılık bağ - Yenişehir'de Kilçük 

Esat'ta otobüs durağı civarında bakılı 
meyvalı su ve elektrikli 2 odalı eviyle 
Tl: 2640 4876 

Satılık - Fırınlı gaz ocağı, gramo
fon, şilte, soba, karyola Sto, mutfak 
takımı, masa, sıhiye vekaleti arkası 
Gelir sokak S 4879 

Satılık ev arsa apartman - Ankara
nın her semtinde irat getirir ev apart
man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4904 

Satılı arsalar - İstasyon arkasında 
im:lrca parsellenmiş arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4905 

Acele ıatılık arsa _ Maltepe'nin en 
g.Uzel y~rinde 330 M. ehven fiyatla ve
rılecektır. Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4906 

7) Bu inşaatı, banka dilediği milte -
ahhide vermek hn:kkını muhafaza e. 
der. (2660) 4966 

Talebe pansiyon 
yaptırılacak 

binası 

Türkkuıu Gnel Direktörlüğünden ı 
1 - Ankara'da Türk Hava Kuru. 

mu Merkez binasiyle Türkkugu oku
lu arasında yaptırılacak Türkkuşu 
Talebe Pansiyon binasının inşaatı ka
pa\ı ı.arf usu\iyle eksi\tmeye konul • 
muştur. 

2 - Eksiltme 1 Ağustos 1938 pa
zartesi gUnü saat 11 de Ankarada 
Hava Kurumu Merkez binasında ya
pılacaktır. 

3 - Keşif bedeli: 129.612 lira 68 
kuruştur. 

4 - İnşaat müddeti: 15 ağustos 
1939 dur. Bedelin 100.000 lirası ı938 
mali senesinde, miitelıakisi 1939 sene
si tahsisatından ödenecektir. 

S - Muvakkat teminat 9720.95 li -
radır. 

6 - İsteklilerin en nz 100.000 lira
hk bir i~aat işi yaptıklarını Nafıa 
Vekaleti tarafından verilmiş bir ve
sika ile isbat etmeleri şarttır. 

7 - Bu işe ait şartname, keşif pro
jeleri ve plan dosyaları ıs lira bedel 
mukabilinde Türkkuşu Levazım BU
rosundan alınabilir. 

8 - İsteklilerin belli günde eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
usuli dairesinde ve mutad vesaiklc 
birlikte tekliflerint Türkkuşu Leva -
zım şubesine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunmaları lftzımdır. 4562 

l!'; arayanlar: 

İş Aranıyor - Sanatlar mektebi me
zunu 7 sene dograma kereste fabrika
sı idare etmiş ayrıca müteahhit yanın
da çalışmış her yere gider. Ulus'da 
F.K. 4820 

Tecrübeli diplomalı bir alman inşa
at mühendisi iyi maaşla bir iş arıyor. 

Ulus'da (mühendis) rumuzuna mek-
. ~atılık ev - Bahçeli evler koopera

tıfınde B. 4 ve diğer tiplerden acele 
satılık hisse Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4907 

tupla müracaat edilmesi. 4874 

Kurı-lar: 

Tel. 2406 Neşet ~eren 4172 

Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 

möblesiz bir oda arıyor. Ulus'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e
dilmesi 4709 

Satılık otomobil - 31 model kapalı 
iyi kullanılmış Şevrole otomobili satı
lıktır. Görmek istiyenler Telefon 2821 
müracaat. 4911 

Ders veriliyor - Orta mektep ve li
se 1, il, III (Fen, Ede) sınıflarına ri
yaziye ve Fizik. Cihan kıraathanesi 
garsonları vasıtasiyle Riyaziye şubesi 
mezunu F. A. namlarına her gi.in 16,30 
- 18,30 arasında aranması. 4644 

Kiralık Ev Ar1U11yor - Anafartalar 
veya çocuk sarayı civarında genit 2-3 
odalı evi olanların posta kutusu 139 a 
yazmalan. 4771 

Kiralık ev aranıyor - 6 odalı kalö
riferli konforlu. l ilkteşrinden itibaren 
Ulus'da (M) rumuzuna mektupla mü-
racaat. 4840 

Spor otomobili aranıyor - İyi kul
lanılmış Opel veya mümasili bir oto

mobil müsait fiatla satın alınacaktır. 
1216 nrmaraya telefonla müracaat. 

4914 

Satılık - Alman sefarethanesi ar
kası:ıda asfaltta mükemmel hava ve 
nazaretli arsa. Uygun fiyat. H. Dil
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 

Satılık Ev - Cebeci asfalt üzerin
de vdörd~r odalı üç katlı bilyük bahçli 
uygun fıyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe ba§ı. Fiyat mu
tedildir mliracaat Havuzba§ı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

Kelepir fotoğraf makinesi - 10xl5 
büyüklükte kuvvetli objektif. Deri 
çantalı şasileri ve sehpası beraber 
Bankalar caddesi Foto Naim. 4950 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında başlıyor. 2 Ay
da diploma verilir. Yenihal arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 4822 

iş verenler : 

İngilizce Muallimi Aranıyor - Kül
~ür. ~akan lığınca ehliyeti tanınan bir 
ıngılızce öğretmenine ihtiya9 vardır. 
Arar Lisan Okuluna müracaat. Tel: 
3714 4831 

Tetgahtar aranıyor - Kırtasiyeci
likten anlaması Uizımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim İrengün'e müraca
at. 4889 
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RESMİ İLANLAR 
441 ~ift postal ah nacak 
Ankara BelE"diyeainden : 

1 - Temizlik amelesine alınacak 

441 çift postal on beş gün mü ddetle 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

Gümrük Muhafaza 

Yazhk elbiselik yaphnlacak 

yapılacak vazife sey.llıatleri ~ 
ayrıca harcirah verilir. 

3 - Yüksek mimar diplonıalt 
iz olması prttır. 

4 - Taliplerm evrakı ınüııb 
riyle şahsan veya ycızı ile yol 
sine müracaatları ılan olunur. 

Boyındırhk Bokanhğı 

Yapı işleri ilônı 

en çok 18. ağustos. 1938 alqamına ka
dar bulundukları yerlerin kültür di
rektörlüklerine müracaat etmeleri la
zımdır. 

Anl-:ora Belediyesi 

2 - Muhammen bedeli (2028,60) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (152,15) li
r~dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen. 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta eblediye encümenine 

Gümrü Muhafaza Genel Komu
tanlığı latanubl Satm Alma Komia -
yonundan: 

l - 4294 takım erat yazlık elbise
sinin kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 13.8.938 cumar

tesi günü saat 11 de pazarlığı yapıla
caktır. 

(2595) 4 

Harita Umum Direktörlugu 

Nafia Vekaletinden : 

Paralı yatılı veya parasız yatılı gi
recek'ler yukarıda adları yazılı okul
ların kültür direktörlüklerine 1. tet
rinievel tarihine kadar müracaat ede-

Elbise yapt1rılacak 
Ankara. Blediyeaindea : 
1 - Temizlik amelesine yaptırıla

cak 441 takını elbise, kasket ve tozluk 
on beş gün müddetle kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

müracaatları. (2666) 4970 
2 - Tasınlanan tutan 21470 lira ve 

ilk teminatı 1611 liradır. 
Arka çantası 

ve saire ahnac '1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Temyiz mahkemesi harici donan
ma tesisatıdır. 
Keşif bedeli 3145 lira 25 kuruştur. 
2 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesi 

günü saat 10 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usulile yapılacaktır. 

bilirler. (2654) 4959 

Finans Bakanhğı .. 

Bir memur ahnacak 
Maliye Vek&letinden :. 

2 - Muhammen bedeli (5843,25) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (438,24) 
liradır. 

Otobüs yolcularına 
Ankara Blediyeainden : 

3 - Şartname ve evaafları lromie -
yondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve aaatında ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesi -
kalariyle birlikte 'Galata C6ki ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel~ 
mcleri. (4649/ 2617) 4953 

Harta Genel Direktörlüğün 
1 - Harta genel Drk. kı 

279 adet arka çantası, 71 adet 
50 adet tüfek kayışı, 30 adet p 
eksiltme suretiyle alınacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 16 kuruş bedel mu
kabilinde Yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 235 lira 90 kuruş
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
Nafıa vekaletinden alınmış elektrik 
müteahhitliği vesikası göstermeleri 

Hukuk müşavirliğinde açık bulu
nan (60) lira ücretli daktiloluğa im
tihanla bir memur alınacaktır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör
mek istiyenlerin hergün yazı işleri ka 
lemine müracaatları ve ihale 9 ağustos 
938 salı günü saat on birde belediye 
encümeninde yapılacağından isteklile
rin o gün saat ona kadar teminatlari
le birlikte teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri. (2665) 

Bakanlık ve civarı semtlerde otu
ranların Kavaklıdere arabalarına bin -
meleri dolayısiyle muayyen olan Ka. 
vakhdere yolcularının arabalarda yer 
bulamadıkları nazarı itibara alınarak 
badema mezkur arabalarda (12.5) ku ' 
ruşluktan aşağl bilet kesilmiyeceği 
ilan olunur. (2663) 4967 

Benzin ah nacak 

~evlet Oemiryollorı ve Lima"nlorı~ 

2 - Eksiltme 15.8.938 p 
günü saat 10 da Cebeci'de har 
Drk. binasında satm alma k 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1871 
muvakka~ teminatı 140 lira 32 
olup maliye makbuzu veya 
mektubu kabul olunur. 

lazımdır. (2476) 4674 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Veki.letinden : 

Taliplerin 30 temmuz 938 günü ak· 
şamına kadar müşavirliğe bizzat mü
racaatları ve bundan evel imtihana 
ginnif olanların tekrar imtihana alın
mıyacakları ilan olunur. (2587) 4860 

Posta, Telgraf ve Telefon 

4969 

Satıhk enkaz 
Ankara Blediyesinden : 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye otomobili için alına

cak 8-11 ton orta benzin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2581) lira
dır. 

Eskişehir'de inşaat 
D. D. Yolları Satm Alma Komia

yonundan: 
Eskişohirde inp edilecek leyli çı

rak mektebi ile tüccari eşya ambarı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

4 - Eksiltmeye girecekleri 
karıda yazılı gün ve saatte te 
lariyle birlikte komisyona gel 

(2515) 47 

Sıva ve badana işle 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'

da devlet mahallesinde yapılacak 
Gümrük ve inhisarlar vekaletı ikinci 
kısmı inşaatidir. 

Satılık sandıklar 
P. T. T. Müdürlüğünden : 

Etimesut'ta yaptığımız radyo istas
yonu için celbettiğimiz makinelere 
ait ambalaj sandıkları pazarlıkla sa
tılacaktır. Miktarı tahminen on bin 
kilo kadardır. Taliplerin yapılacak 
pazarlığa ı,tirik etmek üzere 29.7.938 
cuma günü Etimesut P.T.T. tefliğin
de müteıekkil komisyona müracaat-

Cebeci'de sıyasal okulu civarında 

kadastronun 522 nci adasının 40 nu
maralı parselindeki kargir evin enkazı 
21. 7. 938 tarihinden itibaren muham. 
men bedeli olan 90 lira ile on beş gün 
açrk arttmnıya konulmuştur. 4. 8. 938 
tarihinde saat 12 de imar m:.idürlü
ğünde ihalesi yapılacağından taliple
rin % 7,5 teminat akçesiyle müracaat. 

3 - Muvakkat teminatı (193) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 29 temmuz 1938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encü-

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
ceman 260.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarının 
Ankara, Eskişehir ve Sirkeci vezne
lerinden 13 lira mukabilinde alabilir
ler. 

Harta Genel Direktörlüğündeil 
1 - Harta Gn. Dr. daire bin 

müştemilatının harici sıva, bad 
boya işleri eksilmtye konulmuft 

2 - Eksiltme 28.7.938 perşe 
Keşif bedeli: 720.996 lira 15 kurut

tur. 
2. Eksiltme 8.9.938 Pazartesi günu 

uat 10 da nafıa vekaleti yapı itleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 32.589 lira 85 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve· 
kaletinden 1938 senesinde alınmış 

müteahhidli'k vesikası ibraz etme5i 
ve bir defada yapıntı olduğu buna 
benzer en büyük iş bedelinin 400.000 
liradan az olmaması ve müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mı
mar olması veya bu şartları haiz mü
hendis veya mımarlardan biriyle 
müştereken teklif yapması ve muka
veleyi birlikte imza etmesi lazımdır. 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 36 lira 5 kurut bedel 
muk-1>ilinde yapı ifleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

5. stekılilerin teklif mektuplarını 

2 inci maddede yazılı saatten bir •a· 
at eveline kadar komiıyon rehılltlile 
makbuz mukabilinde ftrmeleri li· 
.smıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (2573) 4961 

Gumm q lnhısorlor Bakonlı~ı 

Çuval ahnacak 
inhisarlar Umum Müdürlüjiinclen: 

1 - Şartnamesi ve numuneai mu
cibince ü.ıüm ve anuon koymaia 
mahaua 50.000 adet çuval kapalı zarf 
uauliyle aatm alınacaktır. 

2 - ?d:uhammen bedeli beheri 42 
kurut hesabiyle 21.000 lira ve İnu· 
va.kat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihine 
ruthyuı pa.ırateal gUnU saat 13 de 
Kabatat'ta levazım ve mübayaat ıube
alndeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Fiat, teklif mektubunu ve teminat 
akçesi veya makbuzunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ayn ıgünde saat 
12 ye kadar komisyon bqkanhğına 

verilmesi llznndrr. 
4 - Şartnameler 1 lira bedel muka 

bilinde her gün İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubeaiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nuni veaaik ile % 7 ,5 güvenme para11 
makbuzunu veya mektubunu ihtiva e
decek olan kapalı zarftann yukanda 
yuıb olduğu üzere eksiltme gilnU en 
geç saat 12 ye kadar yukarıda adı ıe
çen almı komisvonu başkanlıhna mak
buz mukabilinde verilmiş olması 11· 
nmdır. (4454/2466) 4696 

~ 

Kültür Bakanllgı 

Talebe ah nacak 
Kültür Bakanlıimdan : 

Ankara inpat usta okulu ile Anka
ra, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edime, 
İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya 
bölge unat okulljlrına talebe alına· 
caktır. 

1. - Paruı.ı yatılı olarak girmek 
iatiyenler bulundukları vilayet mer
kezlerinde açılacak müsabaka imti · 
hanında kazanacaklar arumdan aeçi-
lecektir. 

a. - Paralı yatılı veya yat•ıs ıir
mek iıtiyenler için imtihan yoktur 
Paruız yatılı girmek istiyenlerln. 

ları ilin olunur. (2511) 4705 

Sıhat Bakanlığı 

Talebe alınacak 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka

leti Konya Köy Ebe Mektebi Müdür· 
lüğünden: 

Bir yıl leyli oktlduktan sonra üç 
yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek üzere köy 
ebesi yeti,ıiren mektebimize bu yıl 

30 talebe alınacaktır. Şartlar tunlar
dır: 

1 - TUrkiye cumhuriye.ti Uıbum
dan olmak 

2 - tlık tahsilini bitirmit veya o 
derecede tahsil görmliJ olmak 

3 - Yatı on sekizden apğı, 35 den 
yukarı olmamak 

4 - Evlenmemiı olmak prt değil
dir. Evli veya dul olmakla beraber 
(2-10) yaıma kadar çocukları olanlar 
dahi, çocuklarının her türlü bakımı 
temin edilecetine dair bir taahhütna
me getirirlerse kabul edilirler. Ço
cuklar mektebe gelemez. 

5 - İlteldilerin ha.ziran batından 
afustoe 15 ine kadar doğrudan doğ
ruya mektep mUdUrlUğiine müracaat 
etmeleri ve dilekçeleriyle birlikte • 
pfıdaki vesikaları eksiksiz olarak 
röndermeleri 11.ıımdır. 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı 
B) ilk mektep phadetnamesinin 

ulı veya bu derece tahsil gördüğünü 
isbat eden fotoiraflı tasdikli vesika. 

C) Tahıiline ve ileride hizmete en
gel olacak bir hastalığı olmadığına 
tair villyet hastanelerinden ahnmı• 
ııhhiye heyeti raporu 

'O) Orneii bu ilin sonunda yazıl
dıiı pkllde kefilli ve noterlikten 
casdikli bir taahhüt senedi. 

E) Çocukları (2-10) yaıına kadar 
olan dul kadınların tahsil müddetin
ce çocuk1-rınm anne, kız kardef, ha
la ıibi yakm akrabası tarafından ba
kılacağma dair taahhütname (evli ve 
çocuklu kadınlar için tahsil müdde
tince bakacaima dair kocaamm taah· 
hütnamesi). 

F) X6y ihtiyar heyetinden alınmıt 
ve zabıtaca tasdik edilmit hüsnühal 
varakur. 

G) 6 X 4,5 boyunda dört tane fo
tojraf. 

TaabhUt senedi ömeii 
Konya kCSy ebesi mektebine alma

rak tahsil edip mezun olduğumda Sı
hat ve içtimai Muavenet Vekiletinin 
yahut vali veya kaymakamlarm tfyin 
edeceii k5yler mmtakasında Uç yıl 
bbmet etmeli ve bu hizmeti kabul 
edip de muayyen müddeti bitirmeden 
bıraktıiım ve sıhhi ıebepler dıımda 
mektepten daimi olarak çıktığım ve
ya çıkarıldılım takdirde tahsil mas
rafı karfılrlı olmak Usere maktuan 
100 Ura •ermeli kabul ve taahhüt ey
lerim. 

(Sarih ikametglh adresi) 

lan ilan olunur. (2671) 4975 

Kiralık odun ve kömür 
depo yerleri 

Ankara Blediyeainden : 

menine müracaatları. (2457) 4664 

Ankara Valiliği 

Stadyomda in11at ve tesisat 
yaphnlacit 

1 - Hapisane civarındaki 8, 9, 10 
numaralı odun ve kömür depo yerine 
istekli çıkmadığından açık arttmnala
rı on gün uzatılmştr. 

Ankara Valiliğinden : 
4187 lira keşif bedelli stadyom tenis 

sahasında yapılacak inşaat ve tesisat 
işleri 25.7.938 pazartesi günü saat 9 da 
vilayet binasında daimi encümen oda
sında ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (180) li. 
radır. 

3 - Muvakkat teminatları (13,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 2 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2664) 4968 

Ecza ah nacak 
AllkM'a -..ı,.wwla l ı a ı 

1 - Belediye haataneei.ne alınacak 
ecza on bet gün müddetle açık ebilt
miye konulmuf1:ur. 

2 - Muhammen bedeli (765) liralır. 
3 - Muvakkat teminatı (57,37) lira

dır. 

4 - Liste ve ıaırtnamesini görmek 
iatiyenlerin her gün yazı itleri kale. 
mine ve iateklilerin de 9 ağuatoe 938 
salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

(2670) 4974 

Muhtelif yağ ahnacak 
Ankar. Blediyeainden : 

1 - Belediye ve 1ubelerindelri ve
aaitte kullanılacak yazlık ve kıtlık 
yağlar on bet gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11272,21) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (845,56) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 9 ağustos 1938 sa
lı günü saat on birde Belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin 
o gün aaat ona kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını belediye 
encümenine vermeleri (2667) 4971 

Tenvirat • • 
ışı 

Ankara. Blecliyeainden : 
1 - Şehir bahçe.inde yapılacak 

tenvirat iti on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (696,85) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (52,5) liıra-
dır. · 

4 - Şartnamesini ve listesini gör
mek iatiyenlerin her gün yazı itleri 
kalemine ve isteklilerin de 9 ağustoa 
938 salı günü saat on buçukta Beledi
ye encümenine müracaatla,ı. 

(2669) 4973 

Satıhk eski lôstikler 
AnkaN Blecliy•inclen : 

1 - Otobüa idaresinde bulunan es
ki 256 dıt ve 200 iç listik on bet gün 
müddetle açık ek•iltmeye kıonulmuı· 
tur. 

Muvakkat teminat 314 liradır. 
İsteklilerin teminat mektubu veya 

makbuziyle 2490 No.lu arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununda yazılı 

vesaikten mada Ankara viliyeti nafıa 
müdürlüğünden bu ite girebilecekle
rine dair fenni ehliyet ve ihtisaa ve
sikaaı ibraz etmeleri lazımdır. 
ı.t.kwer.-.....-..bfif ..nab

nı her gün nafıa daire.inde g5rebilir-
ler. (2347) 4497 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valiliiinclen : 

1 - Onuncu yıl yatı okulu talebe
sinin iateleri için muktazi erzak 
(7961) lira (50) kuruı muhammen be· 
del üzerinden kapalı .zarfla eksiltme
ye konulınuıtur. 
2- isteklilerin ,artnameyi görmek 

üzere her gün kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 25.7.938 pazartesi 
günü saat dokuzda kanuni tarifatına 
göre tanzim edecekleri teklif mektup· 
tarını viliyet daimi encümenine ver· 
meleri. (2272) 4376 

Muhtelif yiye<ek ahnacak 
Ankara Valiliiinden : 

1 - Kızılcahamam yatı okulu tale
besinin iaşeleri için mukta.ıi erzak 
(5746) lira (50) kurut muhammen b~
del üzerinden kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmu1tur. 

2 - İateklilerin !artnameyi görmek 
üzere her gün kültür direktörlüğünt 
ve ihale günü olan 25.7.938 pazartni 
günü saat dokuzda kanuni tarifatınaı 
göre tanzim edecekleri teklif mektup
larını vilayet daimi encümenine ver 
meleri. (2271) 4375 

Ai~ama ıe ~imleme iıleri 
Ankara Vilayetin-len : 
1 - Ketif bedeli 4824 J.ira 5 kurut· 

tan ibaret olan An.kara vilayet stad 
yom ve hipodrom sahasının çıplair 
kalan buı k11ımlarının ağaçlanma, 

çimlenme ve sair itleri açık eksiltme· 
ye konulmuttur. 

2 - Eksiltme 4 ağustos 938 per -
,embe günü saat 9 da Ankara viliyet 
daimt encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler bu ife ait ketifn.ame 
ve fenni prtnameyi viliyet .ziraat 
müdürlüğünde ıörebilirler. 

4 - lsteıliler muhammen fiatın 
% 7.5 tutarı olan meblağa ait teminat 
mektubu veya hususi muhasebe vez
nesine yatırılmıt depoizte akçaıu 
makbuzu ile birlikte eksiltme günU 
gösterilen saatte viliyet daimt enen. 
menine gelmeleri ilin olunur. 

(2510) 4756 

3 - Eksiltme 15.VIIl.938 tarihin -
de pazartesi günü saat 12 de Ankara
da devlet demiryolları yıol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 11 re kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazım-
dır. ' 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 14150 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu giib inşaat işlerinden en az 
50.000 lira kıymetinde bir in~aat yap
mış olduğuna dair nafıa vekaletin 
den muaaddak ehliyet veıikaaı. 

(2586) 4883 

fevkani 191if köprü yaptırllacak 
D.D.Y.u.n...._...._ •K .. -. 

yonundan: 
Haydarpafa<la yapılacak kısmı aza

mi demir fevkani geçit köprüsünün 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

1 - Bu inpatın keJif bedeli 461.000 
liradır. 

2 - istekliler bu ite ait prtnamc 
ve sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpqa, Sirkeci veme -
lerinden 23 lira mukabilinde alabilir· 
ler. 

3 - Eksiltme 10.9.938 tarihinde cu
martesi günü saat J2 de Ankarada 
devlet demir yolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonun~ yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlık· 
te apğıda yazılı teminat ve veaaıki 
aynı gün saat 11 re kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmit olmaları li· 
.zımdır. 

A) 2490 sayılı kanun ahkimına uy
gun 22190 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayın ettiği veııka
lar, 

C) Naha vekaletinden muaaddak 
müteahhıalik vesiku., 

5 - Fazla tafsilat almak istiyenle
rin devlet demıryolları yol dairesine 
müracaat etmeleri. (2593) 4884 

Diplomah orman mühendisi 
ıh nacak 

D. D. Yolları Umum Müclürlü.fün· 
deq ı 

1 - Devlet demiryolları yol daire
sinde çalıımak üze1·c 7 inci derece
den 208 lira ücretle bir diplomalı or -
man mühendıJi alınacaktır. 

Z - Ankarada iltihdam edileceğin
den (15) lira meskeıı tahsisatı ve hari
ce :yapılacak vazife ıeyahatleri için 
de ayrıca harcirah verilir. 

nü saat 10 da Cebeci'de Harta 
Dr. binasında satın alma konı' 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1382 Ji 
kuruş, muvakkat teminatı 103 li 
kuruş olup maliye makbuzu 
banka mektubu kabul olunur. 

Talihlerin yukarıda yazılı gil 
saatte 2490 sayılı kanunun 2. ve 
maddelerinde yazılı vesaik ve t 

natlariyle birlikte komisyona ge 
leri. (2514) 470 

Yazlık elbise alına 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
1 - Harta Gn. Drk. Kıtası er 

çin 650 takım yazlık elbise eksi 
suretiyle alınacaktır. 

2 - EkSiltme 8 ağustos 938 p 
teıi günü saat 12 de Cebeci'de 
Gn. Drk. binuında aatJtn almak 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4712 1' 
kuru§, muvakkat teminatı 353 l · 
kuruı olup maliye makbıuu 
ka mektubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda ya.zıh 
ve saatte teminatlariyle birlikte 
misyona gelmeleri. (2486) 

Sade yağı ahna 

1 - Harta Gn. Drk. Kıtası er 
çin 1600 kilo sade yağı ebil 
retiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağuatoa 938 
&iinil saat 10 da Cebeci'de har 
Drk. binasında satın alma ko 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1680 
muvakkat teminatı 126 lira ol 
liye makbuzu veya banka 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazı 
ve saatte teminatlariyle birlikt• 
miıyona gelmeleri. (2485) 

Yular, ~aşağı vesai 
ah nacak 

Harta Geftel Direktörlüjündell 
1 - Harta Gn .. Drk. kıtaıı iç 

ip yular, 50 adet alafranga ka 
ıebre, 250 yem torbası 75 adeC 
belleme, 50 adet kıl çul, 150 
kolan eksiltme suretiyle alın 

2 - Eksiltme 8 ağustos 938 
teai günü saat 12.30 da Cebeci' 
ta Gn. Drk. binasıında satın 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 681 
kuruf, muvakkat teminatı 51 
kurut olup maliye makbusu .o 
ka mektubu kabul olunuı-. 

4 - Taliplerin yukarıda 
ve saatte teminatlariyle biri 
misyona gelmeleri. (2487) 

3 - Yüksek orman mühendia dip
lomasını haiz olmaıı prttır. 

4 - Travers itlerinde bulu:mıut o
lanlar tercih olunur. 

5 - Tliplerin evrakı mü9biteleriy
le flllhsen veya yazı ill" yol dairesine 
müracaatları ilin olunur. 

146 kalem ilaç 
sihhi malzeme alln 

M. M. Vekileti Satm 
mia~an: 

(2594) 

Diplomalı • 
mımar 

4963 

ıh111e1k 

1) 146 kalem iliç ve sıhhi 
kapalı zarfla ebiltmeye ko 

2) Tahmin edilen bedeli 
lup iUr teminat paraaı 437 lid 
ruıtur. 2 - Muhammen bedeli (3700) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (278) lira
dır. 

Münhal memurluk 
Ankara Vilayetinden : 

D. D. Yollan Umum MüclürHiiiin· 
den: 

3) İhalesi 25 temmuz 938 
günü aaat 12 dedir. 

Yukarıda adrea ve hüviyeti yazılı 
olan • • • • • • • nm bu taahhüt 
ıenedi mucibince maktuan CSdemek 
mecburiyetinde olduiu 100 lirayı 
kendiıiyle müteselsil kefil ve mUıte
rek mtltnelail borçlu ııfatiyle ödiye
cefim. 

4 - Şartnamesini görmek iadyen
lerin her gün yazı itleri kalemine ve 
iıteklilerin de 9 ağuıtos 938 salı günü 
saat on buçukta Belediye encümeni-

Maliye muhakemat mUdilrlüğün
de 200 lira ücretli muhakemat me -
murluğu için, prait ve evsafı kanu -
niyeyi haiz olanlarm Muhakemat 
mildürliliilne mU.tacelen müracaat-

1 - Devlet demiryolları yol daire
sinde çahtmak üzer~ 7 inci dereceden 
208 lira ücretle bir diplomalı mimar 
alınacaktır. 

2 - Anurada istıhd.am edileceğin
den 15 lira mesken tahliatı ve barice 

4) Eksiltmeye ıirecekleria 
yılı kanunun 2, 3 Undl ma 
istenilen belgeleriyle, temioaC 
lif melrtuplarmı ihale gün 
bir saat eveline kadar M. Jıf. 
alına komisyonuna verme~ Kefilin adeni 4740 ne müracaatları. (2668) 4972 

(2317) 4464 
larL (2643) 4941 



. ,, 

Vilayetler 
Beton asfalt ve Pist 

yaptırılacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

8.8.1938 tarih pazartesi günü saat 
11 de İstanbul'da Nafıa müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında (18172. 
53) lira keşif bedelli Yetilköy hava 
istasyonu binası önünde yapılaA:ak 
beton asfalt pist inşaatı kapalı Hrf 
usuliyle eksiltmeye konulmu9tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık i9· 
leri genel hususi ve fenni prtname· 
leri, proje, keşif, hulaaasiyle bu~~ 
müteferri diğer evrak dairesinde go
rülecektir. 

Muvakkat teminat ı363 lira (00) 

kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektupları ve 

en az (15000) liralık bu işe benzer İ.§ 
yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara istinaden Nafıa 
vekaletinden alınmu; 938 senesi ehli· 
yet ve ticaret odası vesikaları '!e .~a.~ 
Palı zarflarıhı 8.8.ı938 pazarte&ı gu~~ 
saat ( 10) na kadar lstanbul Nafıa mu· 
dürlüğüne vermeleri lazIDldır. 

(450ı-2506) 4754 

Memleket hastanesi inıaalı 
Malatya Vililitinclen : • . 
59453 liTa 67 kurut ketif bedelmı 

muhtevi olup villyet merkezinde yap
tırılmakta olan ve kapalı zarf usulile 
ve on beş gün müddetle ekıiltmiye 
konulan memleket hastanesi ikmali 
inşaat ve tesisatına istekli çıkmadı· 
ğından mezkur inşaat ve tesisat 2ı. 7. 
938 tarihinden itibaren ı5 gün müd
detle ve gene kapalı zarf usuliyle ve 
evelce ilan edilmiş olan ıartlarla ye -
niden eksiltmiye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminat 4223 liradır. 5. 8. 938 
tarihine rastlıyan cuma günü s~t ~2 
de ihalesi yapılacaktır. İsteklılerın 
teklif mektuplarını havi zarflarını 
mezkur saate kadar vilayet daimi en -
cümeni riyasetine tevdi eylemeleri 
ilan olunur. (2.54.S) 4789 

Halketi binası yapt1rllacak 
Ordu Halkeri Bqkanlıimdan : 

ı - Ordu halkevi binaaının 25.000 
lira keşif bedelli birinci kısım infUtl 
8. 7 .938 güıuıtlden itibaren 30 gün 
müddetle ve kapalı zarf muliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Bu i'e ait şartname ve evrak 
ıunlardır. 

A - E ksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proj :.i 
C - Nafıa i.fleri genel şartname· 

si 
D - Yapı ~erin• ait umumi ve 

fenni şartname 
E - Husuıt ve fennt prtname 
F - Keşif cetveli ve projeler 
İstiyenler bu evrakı bedelsiz ola-

rak Ordu C. Halk Parti11i ba9kanlı
ğından alabilirler. 

3 _ Eksiltme 8.8.938 tarihinde pa· 
.zartıesi günü saat 13 de parti ilyön • 
kurulunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için İ8· 
teklilerin 1875 lira muvakkat tCllli· 
nat vermesi ve bundan başka atağıda
ki vesikaları haiz olup göstermesi li· 
zınıdır. 

On beş bin liralık yapı iti yaptı-
ğına dair nafıa vekiletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhidlilG vesika· 
sı, Ticaret odasında kayıtlı bulundu
guna dair vesika. 

5 - Teklif mektuplan yukarıda il· 
Çüncü maddede yazılı saatten bi.r .sa
at eveline kadar C. Halk partısıne 
getirilecek ve eksiltme komisyon~ 
reieliğine makbuz mukabilinde verı· 
lecektir. Posta ile gönderilecek mek· 
tupların nihayet üçüncü maddede ya· 
•ılı uate kadar gelmit olması, dıt zar
fın lllilhür mumu ile iyice upatıloııt 
bulunması lizımdır. 

Postada olacak gecibııeler kabul 
edilmez. (4695/2640) 4956 

Maden kömürü alınMlk 
lataaıbul Sıbi Müeaaeaelr Arttır· 

ma •• Ekailtme Komisyonundan: 
Haydarpaşa nümune hastanesinin 

~1 . 600 ton çoğu 700 ton kok köm~· 
r~. ı~e azı 300 çoğu 400 ton kriple ko· 
~uru için kapalı zarfla yapılan e~· 
iıltnıede teklif edilen fiyat fazla go
rilldüğUnden yeniden kapalı z.arfla 
~ksiltnıeye konulmuştur. .. 

1- Eksiltme 10.8.938 çarşamba gu· 
nü saat 11 de Cağaloglunda l~~~b~l 
sıhat ve içhimai muavenet ınudurlu
gü binasında kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Kok kömli· 
rü için 1724 kriple kömürünün tonu 
1274 kuruştur. . 

3 - Muvakkat teminatı: ı287 bra 
30 kuruştur. . 

4 - Şartnamesi 472 kuruş mukabı· 
linde lromisyondan alınabilir. 

5 - İstekliler cart 1eneye ait tica· 
ret odası vesikasiyle 2490 &ayılı ka· 
nunda yazılı belgeler ve bu ite yeter 
ınuvakkat garanti makbuz ver~ ban: 
ka mektubu ile birlikte tekhfı havı 
zarfları ihale saatınckn bir saat evet 
koınisyoına vermeleri. (4669/26ı9) 

4954 

1 otomobil 2 kamyon ahnacak 1 
Adana Beüıd,. Riyuetinden ı 

ı - Bir adet imdadı sı.bt otomobili 
ile bir adet idrolik devirme tertibatlı 
çakıl ve kum nakline mahsus kamyon 
ve bir adet de buz nakline mahaus 
kamyona talip çıkmadığından ihale 
müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - İmdadı srhi otomobilinin mu
hammen bedeli 31SO lira, devirme ter
tibatlı çakıl nakline mahsus kamyo
nun muhammen bedeli (3500) lira, bua 
nakline mahsus kamyonun muham· 
men bedeli 2500 liradır. 

3 - İmdadı slht otomobili için rtıu
vakkat temin.at (237) lira, çakıl nak· 
Hye kamyonunun muvakkat teminatı 
265 lira, buz nakliye kamyonu mu· 
vakkat teminatı (188) liradrr. 

4 - İhaleleri ağustosun birinci pa
zartesi gu;u saat onda belediye encü 
meninde yapılacaktır.. 

5 - Şartnameleri belediye yazı iş
leri kalemindedir. lstiyenler oradan 
paruı.s alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale cUnli muvak· 
kat teminatlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatlan ilan olunur. 

4965 

Kozalar 
Elektrik tesisatı 

Esine Belediye Riyuetinden : 
Muhammen :Muvakkat 

bedeli teminatı 

Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

Elektrik tesisatı 37379 70 2804 00 
ı - Yukarda muhammen bedeli ve 

muvakkat teminat miktarı yazılı E
zine elektrik tesisatı iti 15-7-938 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

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

3 - Istekliler prtnamesini Istan -
bul belediyesi heyeti fenniye müdür
lüğünden 18S kuruş bedel mukabilin
de alabilirler. Ve aynı dairede bu iıe 
ait plin ve haritaları gCSrebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel encümene makbuz mu
kabilinde verilmesi ve poata ile gön
derilecek teklif mektuplarının da mez 
k6r saate kadar yetiştirilmiş olması 
şarttır. 

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

Kapall zarfla ebiltme il8ıı 
Hoaat Münüdll'liiünden: 
l - Eniltmey• konulan it: (Hozat 

kazası hükümet konağı ın,.atıdır.) 
Bu itin keıif bedeli 35406 lira 82 ku-
ru9tur. • 

2 - Bu ite ait prtnameler ve ev-
rak tunlardır . 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık ifleri genel fUt· 

namesi, 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli, silsilei fı.t cet-

veli, metraj cetveli, 
F - Keşif ve genel fllrtnameıi 
tıtiyenler bu ,artnameyi ve enakı 

2 lira mukabilinde Tunceli nafıa mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 28.7.938 per,embe 
saat 10 da Hozat kazası malmüdürlü
ğü odasınla yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek için istek-
linin 2655,51 lira muvakkat teminat 
vermeıi ve a9ağıdaki vesikaları haiz 
olup 1a.termesi lbnndır. 

A - Nafıa veWetinden ahnmıt 

938 senesine ait milteabhidlik ehliyet 
vesikuı ve ticaret ve sanayi oduın-
dan almaııt ıicil vesiknı. . 

B _ Bir tabhUdde· en u 20.000 lı-
ralık bina ve sair inpat yapmıt ol· 
duğuaa dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yuk~ıda 
.. .. cu" maddede yazılı saatten bır ıa-
uçun len" dürl'" line kadar Hozat ma u u-
at eve . k . nu re· 
iü dairesine ekııltıne omıayo . 
isliğine ~kbus mukabilinde verı-
lecektir. k 1 Posta ile gönderilecek me tup a • 

'h t .. "ncü maddede yazılı 
rın nı aye uçu d f 
saate kadar gelıni' olmaaı ıf nr ı
nın mühür mumu ile iyice kapanmış 
olması lazımdır. Pcıeta ile olacak ge· 
cikmeler kabul etilmez. (2530) 4811 

tstanbul sularından evinize teslim 
Tatcfelen 200 Kurut 
Karakulak 200 " 
Kayitdağı ı 10 " 
ıcocataı ıso " 
Eskiıehir kaplanlı 100 " 
Taze olarak her zaman Cihan oteli 

telefon: 1775 den istersiniz. Bu nu
maradan Kızılay maden n Hayat 
menba ıuları da ıalep edilebilir. 
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Ankara Levazım AmirliQi 

2 Pavyon ve hangar 
yaptırılacak 

Ankara Levazan Amirliği Sabn Al
ma Komisyonundan : 

ı - lzmitte ve Gebzede yaptırıla. 
cak iki pavyon ile Gebzede bir han
garın ikmali inşaatı ayn ayn kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 5 ağustos 1938 cuma gilnil 
uat 11 de Eskişehir LV. Amirliğinde 
satınalma komisyonunda yapılacak

tır. 

Izmitteki bir pavyonun ketif bede
li (43023) lira 78 kuru,tur. Muvakkat 
teminatı (3227) liradır. 

Gebzedeki bir pavyonun keşif be -
deli (15500) lira muvakkat teminatı 
(1162) lira SO kuruştur. 
İnşaatı ikmal edilecek Gebzedeki 

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

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

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

Bu inşaat işlerine girecekler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu 
miktarlarda bu işlere benser iş yap
tıklarına dair vesikalarını ve nafıa 
vekiletinin 938 yılı ehliyet veaikasile 
teminat makbuz veya banka mektup
larile beraber bu işlere ait teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 10 a kadar mez
k6r komisyona vermelidirler. Bu sa
atten sonra verilecek teklifler kabul 
edilmez. (2S32) 4783 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
1 - Tekirdağ tiimen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade ya
ğı ve 7000 kilo Malkara garnizonu ıa
de yağı münakasaya konmuıtur. Te
kirdağ garnizon yağının muhammen 
fiatı 107 kuruş 50 santim ve teminatı 
1612 lira 50 kuruştur. Malkara garni
zon yağının muhammen bedeli 112 
kuruş 50 santimdir. Muvakkat temi· 
natı S92 liradır. Her ikisinin ihalesi 
3 ağustos 1938 çarşamba günü Tekir
dağın saat 11 de Malkaranın 16 da 
yapılacaktır. Kanunun 2, 3 maddesin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gi1n ve saatten 
bir saat e'9Teline kıdar tümen satın 
alma Jtomiayonuna vermeleri. (2401) 

4630 

Domates alınacak 
Ankara Levazım Amirlili Satm 

Alma Komiıyonunclan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

eseeaeleri için 35.000 kilo domatesin 
açık eksiltmesi 27 teıımıus 938 saat ı2 
de Ankara levazım imirliii SA. AL. 
KO. lia yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira ilk 
teminatı ıs7 lira 50 kuruştur. Şartna· 
mesi komiıyonda görülür. Kanuni ve· 
aika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması. (2292) 4488 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Komisyonundan : 
ı - Tire'deki piyade alayının yıl· 

lık ihtiyaçları için 62,000 kilo sığır 
veya keçi eti kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye konmuıtur. Eksiltme 8 ağus
tos 938 pazartesi günü saat 10 da pi
yade alayı ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Sığır etinin muhaınmen 
bedeli ı2400 lira muvakkat teminatı 
930 liradır. Keçi etinin muhammen 
bedeli 15500 lira ve muvakkat temina
tı 1162 lira "50 kuruştur. 

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

3 - §artnameıini okumak ve an
lamak iatiyenler Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da ve Bornova'da 57 tll· 
men Sa. Al. Ko. da Tire'de alay le
vazımına müracaatla okuyabilirler. 

(2516) 476S 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonunclaa ı 
1 - Van hudut birliklerinin sene

lik olarak fabrika unu ihtiyacı Van 
askeri hastanesi i'in ı2o bin kilo ve 
Çaldıran birliği için 120 bin kilo yük· 
sekova birliii için 116 bin kilo olarak 
ayn ayrı kapalı zarf U6uliyle eır.ilt· 
meye konulmu,ıur. 

2 - Bunlar Van'da hudut satın al· 
ma komisyonu binasında 10 ağuatos 
938 perıembe günü Van poetanesinin 
saat ayariyle Van hastaneıinin u.at 
9 da Çaldıranın saat ıo da Yükseko
vanın saat ı5 de ayrı ayrı münakasa
ları yapılacaktır. 

3 - Şartn~ler paraıız olarak ta-

til günleri hariç her gün görülebilir . 
4 - Van hastanesinin ilk teminatı 

1170 lira Çaldıranın ilk teminatı 1440 
lira Yükaekovanın ilk teminatı ı561) 
liradır. 

5 - Muhammen tutarı Van hasta
nesinin 15600 lira Çaldıranın 19200 
lira Yüksekovanın 20880 liradır. 

6 - İstekliler teminatı muvakkate 
mak.buzlariyle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltmenin yapılacağı bel
li saatten en aşağı bir saat evel satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2558) 4960 

Harp okulu kampı 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komiayonundan : 
1 - Bu sene harp okulu ikinci sı

nıfına terfi eden ve kampa iştirak et
mesi zaruri olan okurların kampı 
Samsunda yapılacağından bu okurla· 
rın 27 temmuz 938 de okulda bulun-
maları ilan olunur. (2650) 4957 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kırklareli tümen birliklerinin 

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

2 - Kilosunun muhammen fiatı 
115 kuruş olup ilk teminatı 412S li
radır. İhalesi 29 Temmuz 938 cuma 
günü saat 17 dedir. İstekliler şartna· 
mesini 300 kuruş mukabilinde satın 

alma komisyonundan alabilirler Talip 
lerin kanunun 2, 3 üncü maddelerin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2421) 4632 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

1 - Demirköy hayvanatı ihtiyacına 
sarfedilmek üzere 110.000 kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira -
dır. Muvakkat teminatı 413 liradır. 
Eksiltmesi 29.7.938 tarihine müsadif 
cuma günü saat 11 de vize satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Talip o
lanların tayin kılınan gün ve saatta 
Vize'deki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2330) 4491 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabo 

Alma Komiayoııundan :, 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 
bir Mnclik ihtiyacı olan 86300 kilo 
sıtır koyun ve keçi etlerinden fiatı 
nıileait olanı alınacaktır. 

2 - Kapalı arf usuliyle i:halesi 
10.8.938 çarşamba gUnü saat 10 da Niğ
de komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
1S534 lira koeçi etinin ı9417 lira ve ko
yun etinin 30205 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü
lür. 

5 - İsteklilerin teminaıtı evveliye 
ve teklif mektuplarını muayyen olan 
zamandan bir saat eveline kadar Niğ
de tümen satın alma komisyonun~ 

vermeleri. (2636) 4955 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

l - Milis, Bodrum, Küllük gami· 
zonlarının ihtiyaçları olan 13650 kilo 
sade yağına 29 haziran 938 günü tek
lif edilen fiat gali görüldüğünden ye
niden kapalı zarf usuliyle ı ağustos 
938 pazartesi günü saat ıs de eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli lSOlS lira
dır. Muvakkat teminatı 1126 lira ı3 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odasın
dan alacakları ticaret vesikalarını 
komiıyona ibraz edeceklerdir. 

İlteklilerin eksiltmeyi açma saatin
den bir saat evveline kadar yani saat 
ı4 de teklif mektuplarını Mili&ta or
du evindeki alay satın alma komisyo
nu başkanlığına vermiı bulunacaklar
dır. 

3 -: Milis sade yağı ayrı bir şart
name ıle keza Bodrum sade yağı ayrı 
blr prt~ame ile ayrı ayrı isteklilere 
ihale edıleceği gibi Milis, Bodrum 
ıade yağları toptan bir istekliye iha-
le edilecektir. (2329) 4622 

Kap kalaylattmrdacak 
Ankara Levasmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı · 

l - Ankara gaırnizon birli'k ve mü-
esseselerinin 29 kalem kap kalayı a-
çık ekıiltmesi 29 temmuz 938 saat 11 
de Ankara LV.1.mirliji SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2692 lira 78 
kuruş ilk teminaıtı 201 lira 96 kuruı-
tur. Şartnamesi komisyonda görülilr. 
Kanuni veıika ve teminatla belli va-
kıtta komisyonda bulunulması. 

(2344) 4495 

Fikir biraz cüretkarane görülebilir ••• 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

L Kadın olmanın yeg&ne 

1 mahzurunu unutturur. 

lcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede l büyük bir serbestiye ve emaalsiz bir rahata 
1 kavuttu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzilcü giln· L lerde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden 
1 kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları L altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi-
1 yetini kat'iyyen farketmez. 

Mikr,oblu bezlerin ve pamuk tamponların kal drnların bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
1 tenaaüli ıztırablarrnı ortadan kaldırır. 

.
1 

Kanı emici ve mu haf an edici beyaz ve kırmı-
f E M l zı hususi iki cins pamuktan kimya harikala

/ rlyle mikrobsuz bir şekltde yaprlmı§tır. 

L 
Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci 

1 yardımcısıdır. Sıhatini ıeven her 

ve bağı 

SOLUCANLI ÇOCUKLAR 
Gıdalarını solucanlara verirler. Bunun için en birinci deva 

ismet Santonin Bisküvididir. 
Solucanları düşürür, çocuğu cılızlıktan kurtarır. Eczahanelerde 

KUTUSU 20 KURUŞTUR. 4574 

Armutlu kaphcası 
yeniden açıldı 
Mudanya karsısında 

Radyo aktivitesi en çok olan Kaplıcadır. Romatizmalara, Nikrl• 
Asabi hastalıklara, tenasül soğukluğuna ill .. çok eyi gelir. Daha etraflı 

bilgiler edinmek isteyenler doktor Mustafa Hakkı'nın 

(Kaplıcalar hakkında genel bilıiler ve Armutlu kaphcuı hak• 
kında ilmi tetkikler) İ•İmlİ kitapçıimı (Tarık Edip) Kitap evin
den tedarik edebilirler. 44 ayfa 10 kunq. 

Kaphca'da yatak flcretl J'ffllllye 2 liradır. Bir haftadan fazla kalanlara 
% ıs aile ile oluna " 20 teulllt bir banyo 50 kurut 10 banyoluk karnede 
% 20 tensilit. TraJc vapuru ile !ıtanbul'dan Z saatte cldilir. Sahilden oto-
büs servisi vardır. 4843 

Zayi makbuzlar 
Ankara Levazım Amirliği Satm.Alma Komisyonundan : 
ı - 4-7-938 tarihinde Cebeci merkez hastahanesinin iqesi için taMlm 

edilen atağrda tarih, numara ve muhteviyatı yazılı Uç kıta ayniyat teael. 
lüm makbuzları ipe neferi tarafından zayi edilmiıtir. Yeniıi çıkarılaca. 
ğından eskisinin hükmü olmadığı illn olunur. (2623) 4903 

Muhteviyatı Tarihi numaruı 

Kilo gr. Cinsi 

10 000 sıfır eti .\-7-938 9/11 304911 umumi 
130 000 koyun eti 4-7-938 9/ 12 304912 " 
34S 000 ekmek 4-7-938 9/ 13 304913 " 

Erzak, yem, mahrukat ahnacak 
Ankara Levu11D Amirliii Satın Al ma Komisyonundan : 
Garnizon ihtiyacı için apğıda mikdar muhammen bedel ve teminattan 

gösterilen erzak, yem, mahrukatın bizalarındaki gün ve saatlerde Polatlı 
garni~o~u .~a. Al. komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. İstekliler prtna. 
melerını gormek üzere her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri ve te
~inalarını Polatlı mal ıandılma yatmnaları teklif mektuplarmın ihaleden 
hır uat e~el komlıyona teslim edllmlı olmuı. (2533) 

M. bedeli ltk T. 
Cinıl kilo K. 8. Lira İhale glin ye tekli Saat 

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

.. ,, ,, ,, .. .. 
220,000 4 00 660 

Kuru ot 
.. .. .. .. 16 .. .. 

270,000 2 50 507 16,30 
Saman 

.. .. .. .. .. .. 
200,000 ı 50 225 9-8-938 sah 15 Açık 

Sade yağı 2,200 100 00 165 
Sabun 

.. .. ,, ,, 15,30 • 1,500 45 00 51 ı6 
Odun 

.. .. .. .. " 80,000 2 00 ııo 16,30 
Bul&ur 

.. .. .. " .. 
8,000 8 00 48 lO-S-g38 Ç&rf&IDba ıs 

Pirinç 6,000 20 00 90 • 
Kuru fasulye S,000 17 

,, .. .. ,, ıS,30 • 50 66 
Patatet 6,000 

,, ,, .. .. 16 .. 
6 00 27 US,30 .. .. .. .. .. 

4784 



Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve bütün ha~eratı 

AYDA 
"BUTON HASARAJI,, 

dLDlJ.RUR , 
./-lıdJANı O-E'POSV 

Adi gazı boyalı su ile karıştırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 - 1/4 
30 - 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kurut Toptancılara tenzilat. 

4424 

H A s A N 
Yarım yağlı gece ve deniz kremile 

menekşe ve acıbadem 

Yağsız Kar Kremi 

ACIBADEM YACI 
KREMİ 

Çilleri, sivilceleri, ergenlikleri izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir 

HASAN ismİnt'! ve markasına dikkat.. 4581 

H i L KAT;-.. 
Daima kanunlar1na sadıkllr 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak

kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha

reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviye

tini gözden geçir ve gördüğün en ufak arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 

kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi • 

yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

içmiye başla FOSFARSOL tababetin esasını teşkil eden bütün dok· 
torlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni bir 
surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. İştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 

oütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütiin neşelerle 
geçirtir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik, 

ve gençlik saçar, her eczane~e bulunur. 4916 

. 

Dünyaca tanınmış ve tecrübe 
bulunan: 

edilmiş 

' 

Markah ampullerimizin 
1;7/938 tarihinden 

AEG 
Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Umumiyesi 

ve 

mümessilliğine 

itibaren: 

Türk Anonim 
Şirketi 

• 

ISTANBUL P. K. 1449 İSTANBUL P. K. 1144 

Firmalarına vermiş olduğ·umuzu beyan ve 
sayın müşterilerimizin badema yalnız bu iki 
messese ile temas etmelerini rica ederiz. 

G.' m.b.H. Kommandifgese!fschaff 

3 kôtip alınacak 
Şurayıdevlet Umuma Kitipligin

den: 

Dairemizde 17 buçuk lira asli ma
aşlı ı.iç katıplik miınhal olup bir ta
nesine orta mektepten ve daktilo kur· 
sundan ve diğer ikisine orta mektep
ten mezun olanlar alınacaktır. 

30 temmuz cumartesi günü saat 10 
da dairede müsabaka yapılacaktır. 

Daireye kabul edileceklerin hiç biı 
veçhile ali veya diğer bir tahsil için 
daireden infikakine izin verilmiye
cektir. 

Memurin kanununun 4 ve S inci 
maddelerindeki şartları haiz olanla -
rın gerekli evrakı müsbiteleriyle bir
likte arzuhal ile Şurayl'devlet reisliği
ne müracaat etmele~i. 2652) 4958 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6100 

lmtıya.ı Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basrmevi : ANKARA 

~==========::::::=======::/ 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -- .. -
~ Dr. Basit Urek ~ - -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : 

~ iç Hastalıkları mütehassısı ~ 1 

: Her yün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE ............ BU GECE - -

SU11ST1MAL DAV ASI - -- - BEKLENİLMlYEN ŞAHİT - -- -- - Gündüz iki filim birden Gündüz iki film birden - -- -- -1 - Suüıtimal davaıı - - 1- Kaçakçılar adası - -
2 - Tehlikeli Atk - -- -- -- - 2- Cesur kaptan - -

Seanılar: - -- -- - Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
2.30 - 5,45 - Gece 21 de - -- -- -

Aynca - 11 ve 1 de ucuz matine - - Aynca - 11 ve 1 de ucuz matine - -- -
Fiatlar : 20 - 15 - Fiatlar : 20 • 15 .,11111r 

Ankara Palaa'la Şehir Bahçe&İ arasında Açık 

Hava Sinemasında Gece 21 de 

DlLEDlClM Gl Bl YAŞARIM 

; 

1 

~ 


