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Baain •· ini sayfada 

Galin~ hlkiye 
Baımubarrir 1371 
Franıızca Ankara 1063 
Yazı iılerl 1062-1063 
İdare müdilrliltil 1061 
Atölye 1064 

5 KURUŞ 
ACIMl'Z ANCIMl'ZDIR. Yazan : Anatol Frans 

Çeviren: Nasuhi BAYDAR 

• 

B. CELAL BAYAR HALKIN TEZAHÜRLERİ ARASINDA 
DÜN YERLİMALLAR SERGİSİNİ ZİYARET ETTİ 

Başvekilimizin beyanatı 
t' ... 

• 
Lokantalarda, iıki yerlerinde, 
kahvehane, pastahane, otel, 
bar, ve berber dükkanlarında 

•• Mevcut şartlara gore 

Sergiyi muvaffak 
bir eser 

telakki edebiliriz 

Ucuzluk yapıldı 

B. Celôl Bayar'ın sergi 
hal<kındaki ıntıbaları 

tatanbul, 25 (Telefonla) - Bafvekilimis ıs. CeW Bayar 
bugün ı 7 de o.IatMaray Yerlimallar 9erpinl ziyaret etmlt· 
terdir. Her pavyonda ayrı ayrı izahat alan Bqvekiılimüı ıa.tlk 
pavyonunda kendiaine izahat verilirken ıunıarı liSylemitlerdirı S.,uelıilima Bay Celôl Bayar 

Bütun esnaf 
on gün içinde 

• Yeni fiyatlara göre satış 
listesini hazırlıyacaktır 

Ucuzluk 
Yüzde 20 ile 

40 arasındadır 

Radyo: 
mühim 
meselemiz! 

1 
•- DericiılerJe 11.tikçilerin lll'Mlil· 

da b• ı tık var. Bunu hallede- • • - - - o o - - o o o O P o er -ır an qmu - - %JLAV _r; 

cek bir' kombinezon bulalım.,. A k' 1 
Baıvekilimiz . aergide dolaııcken ta t u• • r e Llstelerl neıredlyoruı: Ankara'Ja hayatı ucuzlatmalı yo/unJa mühim kararlar alan 

beletliyemüin Reisi ue Ankara Valisi B. Nevzat Tantlofan 

F. R. ATAY 

Pek yakında Etimesğut rad: 
yo istasyonları açılacaktır. !:1k 
radyo programlarını hazırla. 
üzere bir de komisyon tetkil e
dilmit olduğunu gazetelerden 
Öfreniyonız. 

istasyonlarımız, kısa ve uzun 
dalgalarla, türk sesini dünyanın 
her tarafma itittirebilecek ku· 
Vettedirler: Eski iıtuyonlarımı· 
zın dar ses muhiti içinde nıah· 
pus kalmaktan kurtuluyonız. 

Radyo, sanki bizim gibi mem· 
leketler dütünülerek ~apılbıt 
icatlardan biridir. lçerıde e! 
türlü sanat ve fikir terbiy~ı 
vermek, dııarıda yeni Türkı!e 
ilemini sanat ve fikir kudretiY· 
le tanıtmak için onun kadar mü· 
e11ir bir vaııta tahayyül bile e
dilemez. 

Radyo amatörlerinin ~ir l':c· 
rübesi vardır: Mütemadıyen ıı· 
taıyonlar üzerinde oynamak v~ 
hangisinden cazip bir seı geh· 
Yona onu dinlemek! en uzak yer· 
lere kadar ıea ulaıtırmak ne ka· 
dar mühimse, radyo dinlemekte 
olanlara türk iıtasyonlarmı arak 
nıak merakmı ve adetini verme 
de o kadar mühimdir. imdi, ~
•eli hanki aleme hitap ettijim•· 
zi düıünerek, programlannuzı 
ona göre hazırlamak lazımdır. 

Biz kendi alemimize hitap e; 
decefiz: yani garp alemine. 
F aııl musikisinin öldürücü ye~· 
llasaklığı veya donuk derslere 
lrarplılara kendimizi drnleteme· 
Yiz. Her memleket ara11ra fol~k 
lor neıriyatı yapar. Fakat ha 
tiirlriileri ve çalgılariyle fasıl j'!. 
&İlliıini birbirinden ayırmak a· 

(Sonu 7. inci nyf ıda) 

halk tarafından ııddetle alluılanmıt-
Ankara belediyeai et fiyatlarında ve ainema ücretlerinde yapı-r--------------

lan tenzilittan sonra yiyecek, içecek ve yatacak yerlerde de ucuzluk yap- J • 111111111 
.... 

111111 
................. 1 \. 

lardır. Celil Bayar bir aralık .ergi 
komiserliği odaamda mirabat etmiı • 
ler burada Cumhurreialiği Umumi 
katibi B. Hasan Rıza Soyak ile gö
rüflDÜ§lerdir. Batvekil bilahare cam 
adam pavyonunu gezmiı ve haılkın al. 

B. Löbrön 
arasında 

k 1 aramda buradan ayrılmıflar· 
ıı arı Ankara, 25 a.a. - Fransız milli bay· 

dır. k'l muharririmize ıu beya- ramı münasebetiyle, Reiaicilmhur A-
Batye 

1
1 

tur. tatürk ile Fransa Reisicümhuru B. 
n~~~ b;e:':1:!rgil~rimi.zi i.ki noktai Alber IAl>r.ön araında aıağıdaki tel. 

dan ütalea etmek faydaılı olur. graflar teatı olunmuıtur ı 
~~ .. m mi k_.in i.etihsalitını ve Ekaelina B. Alber Löbröa 
Bırıncıaı me e ... F R · • ümh' 

·1 · · kemiyet ve key- ranaa eıe1e uru her aene yenı erının p · 
. · · i le aradaki farklarını arıa 

fıyet •tıbar Y -----..ııa bu milli ia. Fransız milli bayramı münasebetiy-
görmek ve aynı ~,.... . ) 

• A --'-'l nazaran fiyat faıık• (Sonu 1. ıncı sayfada 
tıhaalatm ~1 ere - -am T?7Y7 77 o o o o - - o a 

(Sonu 1. inci sayfada) & v_ - - - - - n 

B. Şükrü Kaya'nın 
Jandarma Subay 

okulundaki tetkikleri 
B. şükrü Kaya telsiz denleriyle de alakadar 

oldu ve bazı karakollarla muhabere yaptı 
. . Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri 

Da~~lı>:~ Ka a dün öjleden evel refakatinde Jandarma Genel 
Bay Şukrü K y eneral Naci Tınaz olduiu halde Jandarma Subay 
Komutanı . or~ ler ve subayların askeri ceza imtihanında bu· 
okuluna ııtmıt 

nuya karar vermi; ve bu karar Belediye Daimi encümenince de ka-
bul olunmuftur. Bu ucuzlatma kararı, hayat pahalılıjiyle müca
delede varılan muvaffakiyetli bir neticedir. Bilhuea en pahalı yer di
ye iımi çıkan Ankara'mızda hayat prtlarmm deiittilini gösteren 
hayırlı bir if&l'ettir. Belediyenin verdiii karan sıruiyle diğerleri 
de takip edecektir. Yeni karar ile lokantalarda, bahçelerde, çalıı· ı 
lı ve çalgısız içki yerlerinde kahvane, putane, han, otel, bar 
ve berber dükkanlarında ucuzluk yapılmaktadır. 

Belediye bütün bu yerlerin bu.günkü fiat listelerini ayrı ayrı 
tetkik etmif, bundan 90nra yeni fiatları teabit etınittir. Bütün es
naf bugünden itibaren on gün içinde yeni fiatlara göre sabt liıte
ıi hazırhyarak belediyeye tasdik ettireceklerdir. On gün içinde 
liateıini tasdik ettimıiyen esnafın dükkinlan kapanacaktır. Ten
zili.t niabetleri dün belediye zabıtuma da teblii edilmiıtir. 

(Sonu 1. incı sayfada) 

Hayfa'da facialar 

Gene bir bomba patladı 
bir çok kimseler öldü ! 

Yahudi mahalleleri kuvetli asker 
müfrezelerinin muhafazası altında 

Hayfa, 25 a.a. - Bu sabah sebze pazarmda bu ayın altısında 
yapılmıt olan wykutin vukubulduğu a~ı mahalde bir bombanın 
patlaması neticesinde 30 kiti ölmüt ve 50 kiti yaralanmıttır. 

Vekili 
Şiddetli tedbirler 1 

Hayfa, 25 a.a. - Bu sabahİi auy- j M • f 
kaıt haberi Hayfa mıntakaaında sür- QQ rl 

lunmuılardrr. 

gezisinden 
İstanbul'a döndü 

atle etrafa yayılmıt ve halk arasında 

1 

Askeri ve türk ceza kanununun asabiyet tevlit etmiştir. Şehrin muh- Sark 
mukayeseli meseleleri subaylar ta- telif mahallelerinde arbedeler olmu§ 

( I " 1 Bayar ve rafından öğretilmit ve öğrenilmit ve bu arbedeler esnasında bir yahudi e a bir tekilcle münak8f8 ve izah edil- ölmüı ve bir çok yahudi de yaralan-
mittir. mııtır. 

A 'I Şehrin aşağı mahallelerinde gece Dr. ras a B. Şükrü Kaya okulda muhabere sokağa çıkılmaaı ve lflk yakılmaaı 
dersiyle de ala.kadar olarak telaiz mu- menedilmiştir. 

d habere vasıtalarını tetkik etmiıler ve Askerler ve bahriye efradı devriye 

Melaksas arasın a jandarmanın elindeki aeyyar telai.z va. gezmektedir. Mıntaka etrafında mü 
aıtaaiyle Etimesgut ve Baraj'daki ka • nakalit inkitaa uğramıştır. 

Ankara 25 a.a. - Y~i.tan'da rakollarla telaiz telefon muhabereei Hayfa, 25 a.a. - Yahudi mahallele-
.İea zelzeleler üsenne, .,.. 

vukU& 1 (Sonu 1, iaei sayfıda). (Sonu J. linc:li uy/adı) (Sonu 7. inci say/ada) 

latanbul, 25 (Telefonla) - Maarif 
Vekili B. Saffet Ankan bugün Güney
su vapuriyle doğu viliyetleri tetkik se
yahatinden latanbul'a döndü. Galata 
rıhtımında kartılandı ve doğruca Ma
arif idaresine giderek çalıpnıya baıta
dı. Vekil latanbul'da Uç gün kalacak 
ve burada maarif itlerini tetkik ede -
cektir. 

15 inci yll 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterlifin

den : 

• 

Cumhuriyetin ıs inci yılclöaü- • 
mü hatıra11 olarak bir tarafm· 
da Büyijk Önderimiz Atatürk'
ün kabarbna bir reaimleriyle 
6 ok, diier tarafında Camburi· 
yetin 1 S inci ydmı teabit eden 
yazı bulunmak üzere Partimiz
ce bir madalya yaptınlacakbr. 
Sanatkarlarmuzm, açbilllllz bu 
müaabakaya ittirelderi ve ha-
z .. byacaldan nümuneleri ai~ 
toaun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partili Genel Sekreterliii· 
ne ıöndenneleri rica olunw. 

~ ...................................... .. 

Mareıal (akmak 
İzmir, (Husu.si) - Genel Kurmay 

bafkanımız Marepl Fevzi Çakmak 
beraberinde generallerden diğer ze· 
vat bulunduğu halde dün gece husuıt 
bir trenle fehrimizden ayrılmıttır. 
Mareşal Çakmak lunir istasyonun· 

da fehrimizin ileri gelen mülki ve aa· 
keri makamları tarafından selamlan· 
mıf ve halk tarafından alkışlanmııtır. 

Kii tahya' dan ger.erk.en 
Kütahya, 25 a.a. - Genel Kurmay 

Başkanımız Fevzi Çakmak bu gün 
13.30 da fehrimizi teşrif buyurdular. 
Şereflerine Halkevi'nde bir çay .ziya
feti verilmittir. 
Mareşal saat 20 de ıehrimizden mil· 

farakat etmiftir. 

Mareıal (,akmak 
Afyon' dan 1(eçti 

Afyon, 25 a.a. - Mareşal Fevzi 
Çakmak tehrimizden geçmiştir. la
tasyonda memurlar, halk ve bir aske
ri kıta tarafından istikbal ve teıyi e
dilmittir. 
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Ze k e • te b·yesi 1 
Zevk terbiyesine fikir ve ahlak terbiyesi derecesinde kıymet ve ehe

miyet vermiyen münevverlere pek çok rastlanır. Entelektüllere demi
yorum, çünkü müne\•verlikle entelektüellik arasındaki fark yalnız bir 
nüans farkından ibaret değildir. 

Zevki, pek tabiidir ki halk dilinde aldığı eğlence ve haz manasında 
kullanmıyorum. Zevki terbiye eden vasıtalar, edebiyat ve güzel sa
natlardır. Hayatta muvaffak olmuş zeki, kabiliyetli, kendi sahasında 
mütehassıs pek çok insanlar vardır ki, zevkleri, gii:-el sanatlara karşı 
alakasrzhkları nisbetindc inkişaf tan mahrum kalmıştır. Güzel bir tab. 
lo, bir oper aryası, belki gözlerini ve kulaklarını okşıyarak ho lanna 
gider, bir romandan, zihinlerinde bir takım fikirler uyandırdığı ıçın 
haz duyabilirler. Fakat bu neviden eserlerin Üzerlerindeki tesiri ancak 
satıhta kalır, derine i§lemez, ve onlardan mahrum kalmayı bir uzvi 
eza gibi his etmezler. Çünkü zevkleri, zeka ve bilgileri gibi i§lenme
miş, dumura uğramıştır. Bu neviden münevverlerde, daima kendini his
settiren bir eksiklik vardır. Dünyayı görüş ve kavrayışlarında mahsus 
bir darlık, hadiseleri mütalaa edişlerinde şümulllu bir sathilik sezilir. 
Münevverlikten entelektüelliğe çıkaran tek basamağı aşmak kudre
tini kendilerinde bulamazlar. 

Fikri dumura uğratan tek başına bir zevk terbiyesi de, şüphesiz ki, 
entelektüeli vücude getirmiye kufi değildir. Ne kadar büyük musikişi
naslar, ressamlar ve hatta edipler gösterilebilir ki entelektüelliğin icap 
ettirdiği bütün meziyetlere malik değillerdir. 

En mükemmel terbiye, ne birinin, ne de diğerinin zararına olarak, 
zevkle fikri müsavi bir ehemiyet ve itina ile iRlemek ve inkişaf ettir
mektir. Büyük filozoflar, bu sentezi en mükemmel surette temsil 
eden insanlar değil midir} -Yaşar NABi 
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Maliye Bakanlığı malmüdürlcri ve malmüdürü ve sair maliye memuru 

bir kısım muhasebe memurları arasın - yetiştirmek üzere açtığı maliye mcs
da yeniden bazı nakil ve tayinler yap- lek mektebi bu yıl 21 genci mezun et· 
miştir. Bunlan yazıyoruz: miştir. Maliye Vekaleti bu gençleri 

Isparta vilayetinin Şarki Karaağaç bilhassa şarki Anadolu'ya tayin et
kazası malmüdürlüğüne Başkale kaza- miştir. Yeni malmüdilrlerimizle tayin 
sı malmildürU Muharrem Erçin, Bitlis edıldiklerı yerleri yazıyoruz: 
vilayeti Kutum kazası malmüdıirlüğü- Urfa'nın Suruç kazasına Ali Şalcı, 
ne Şırnak malmüdürü Şiıkrü Oktay, Diyarbııkır'ın Ergani Osmaniye ka· 
Van vilayeti Başkale kazası malmü - zasına Apturrahman Özalp; Eıtl.zığ'ın 
dürlUğUne BeytUşşebab malmüdürü Sivrice kazasına Fahrettin Veldet, 
Osman Balcıoğlu, Ankara vilayeti Ka- Van'ın Gürpınar kazasına Salabattin 
lecik kazası malmüdürlüğüne Torul Diren, Elazığ'ın Baskil kazasına Hü
malmüdürü Rahmi Karaman, Gümüşa- seyin Diker, Ağrı'nın Yatnus kazası
ne vilayeti Torlu kazası malmüdürlü • na Kaya Sungur, Siird'in Şirnak ka
ğüne Surliç malmüdiırü H. Erdem, ı zasına Apturrahman Taşkan, Muş'un 
.,.... •• "A •' .,., ~• 1 • - -~ı-::..t::- Ruhın•lr J, .... ...,... ll'.~t .. •İ ~rr,sıt S\i.r:fk
lüğüne Artuva malmüdürü Mehmet ın cruh kazasına l''anrı uznım, na -
Turan, Tokat vilayeti Artuva kazası kari'nin Beytüşşap kazasına Mehmet 
Mutki eski malmildiırü Sami Güngör, Tokur, G. Antep muhasebe müdürlü
Muğla viliyeti Marmaris kazası mla • ğüne Recai Balkır, Kars'ın Kağız
mildürlüğüne lsparta Tümen muha- man kazasına Tayfur Demiralp, Er
sebecisi İbrahim Özel, Elfizığ'da Tü- zincan'm Kemah kazasına Hamdi Er
men muhasebeciliğine Milli müdafaa 
muhasebe mümeyyizi Mehmet Ali 
Akı, lsparta'da Tiımen muhasebcili
ğine Sarıkamış Tümen muhasebecisi 
Rifat Fıratgil, Sarımakış'ta Tümen 
muhasebeciliğine Elazığ Tümen mu
hasebecisi Sıtkı Yunusoğlu, Urfada 
Tümen muhasebe katipligine lsparta 
Tümen muhasebe katibi Remzi Ter
can, 1sparta'nın Şarkikaraagaç kazası 
malmüdürliığüne Başkil kazası mal
müdiırü Muharrem Ercin, Merzifon'a 
Ezine'den Mustafa Sırrı Ünal, Ezi
ne'ye Bitlis'ten Mahmut Gönül, Bit-
lis muhasebesine Çerkeş'ten Nurullah 
Erdem, Çerkeş'e K.argı'dan Osman 
Ayan, Kargı'ya Gürpmar'dan Cemil 
Tezel, Iğdır'a Yusufeli'nden Hamdi 
Erol, Yusufeli'ne Sürmene'den Rıza 

Özel, Sürmene'ye Gercüş'ten Fevzı 
Yalçın, Divriki'ye Fatsa'dan İbrahim 
Akaltın, Fatsa'ya Yatnus'tan Osman 
Özkanı Hekimhan'a Kemalpaşa'dan 
Mustafa İnan, Kemalpaşa'ya Çeşme'· 

gene, Kars'ın Yushuf kazasına İhsan 
Buğra, Erzıincan'ın Refahiye kazası-
na Celal Erçetin, Erzurum'un Aşka
le kazasına Rüştü Haytaoğlu, Tunce. 
li'nin Çemişkczck kazasına Faik Oy-
man, Kars'ın Arpaçay kazasına Ke
nan Erdem, Erzurum'un İspir kazası
na İhsan Eronan, Elazığ'ın Ergani
rnadeni kazasına Yaşar Esen, Mardi
n'in Midyat kazasına Mustafa Eren. 

Bir ·(ok yerlerde yeniden 
zelzeleler oldu 

Şehrimize gelen malumata göre 
evelki gün Çorum'da, Aksaray'da, 
Yozgaf ta, Kırşehir ve T okat'ta zel
zele olmuştur. Bu şehirlerimizde o
lan zelzeleler saat 22.54 ile 24 ara
sında fasılalı bir şekilde olmuştur 
ve hiç bir zarar yapmamıştır. 

ULUS 

Ü iversi e'd 
Loz n 

.. 
u •• 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Lozan 
zaferinin yıldönümü bugün saat 16 da 
üniversitede merasimle kutlandı. Me
rasime istiktal marşiylc başlandı. Pro
f esör B. İbrahim Fazıl açış sözünü 
.söyledi, büyük günün ehemiyetinden 
bahsetti. Lozan'ın memleketin mali ve 
iktısadi kalkımmına yaptığı tesirleri te
barüz ettirdi. Doçent B. Yavuz Lozan 
muahedesini tahlil etti. Talebeden B. 
Sulhi heyecanlı bir hitabe ile L-0zan
dan sonra Türkiye'nin büyük inkişaf 
hamlelerini anlattı. 

Avrupa'ya gönderilen 

genç veterinerlerimiz 
Yüksek Ziraat Enstitüsü veteriner 

fakültesinden bu yıl 51 gencimiz me -
zun olmu tur. Geçen sene bu fakülte
mizden 36 genç mezun olmuştu. Fa
külte'den bu sene çok iyi derece ile 
mezun olanlardan dört gencimiz tetkik 
için Avrupa'ya gönderilmektedir. Bu 
gençlerimizden BB. Ali Öktem, Hayri 
Ba ar, Mahir Pamukçu ve Ali Muhid
din Peşte'deki beynelmilel kongreye, 
oradan da muhtelif yabancı memle
ketlerin veteriner teşkilatını gez~· 

cekler ve tetkikler yapacaklardır. 

Bina ve erazi vergisi 

bakiyeleri 
Bazı vilayetlerde vergi bakayasının 

tasfiyesine dair olan 2566 sayılı kanu
nun tatbikatı hususunda yanlışlıklar 

yapılarak mükelleflerin mağduriyeti
ni mucip ahvale sebebiyet verildiği; 

Bina ve arazi vergi bakayası nami
le halktan istenilmekte olan paranın 

mükelleflerin hakiki borçlarından faz
la olarak tahkkuk ettirildigi; 

Mükelleflerden bazıları borçlarına 

mukabil makbuz ibraz ettikleri halde 
eski hesapları tetkik ve borçlannın ha
kiki mikdarı müfredatiyle tayin edil -
miyerek evelce maliyeden hususi mu -
hasebeye verilmiş olan devir cetvelle -
rinde yazılı mikdarın tahsilinde ısrar 
edihnekte olduğu; 

Müfredatlı cetveller.in mevcut ol -
mamasından birçok yanlı lıklara sebe -
biye verildiği anlaşılmı tır. 

.. f"" D"'t.-..-1.t.. '-'•• J..,,~_nc>•"' f.:1~ ...... 1 ...... 
bır tarrum yapmış ve ou yo suz muıı -
meleiere lıir son verilmesini ve borç 
mikdarının tesbitindcn sonra vergile -
rin tahsili cihetine gidilmesini istemiş
tir. 

Fran~a'dnn dönen 
binicilerimiz 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Fran -
sa'da at satın almak için kalmış ofo.n 
süvari binicilik okulu müdürü Albay 
B. Cevdet ile yUzba ı B. Cevat Gürknn 
döndüler. Satın aldıklan 20 atı da be
raberlerinde getirdiler. 

Rumelihi arı mezarlığı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bebek -

lstinye yoluna rastlıyan Rumelihisarı 
mezarlığının yola alınıruyan kısımları
nın yeşil saha haline getirilmesi karar
laşmıştır. Mezarlığın Hisar tarafında 

bulunan tarihi kısım etrafı kapatılarak 
muhafaza olunacaktır .• 

Eğlence y«·rlcri kontrol edildi 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Sayfiye 

yerlerindeki, eğlence yerleri dün kont
rol edilmiş tarifeye riayet etmiyen ve 
asılı tarife bulundurmıyan 11 müesse
se hakkında zabıt tutulmuştur. 

y 1 

e raf 

ahahhğı 

aki e üdler 

ediyor 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Hayat 

pahalılığı hakkında etUdler yapan is
viçreli mütehassıs raporunu memleke
tinden gönderecektir. İngiliz müte
hassıs Bemhav Zonguldak'tan lştan
bul'a gelmiş muhtelif gıda maddeleri -
nin maliyet ve sabş fiatlan hakkında 
belediyeden malUmat alınış ve şark vi
layetlerimizde tetkikler yapmak üzere 
Trabzon'a gitmi tir. 

Yeni y pllacak 
hüküme binalar. 
1ç Bakanlık, idare amirlerimizin 

resmi mevkileriyle ve temsil eyledikle
ri devlet kudretinin §erefiyle miltena
sip birer hükümet binası yaptırılması
nı kararlaştırmıştır. Bilhassa uzak vi -
Jayetlerimizin birçok kazalarında mah
rumiyet içinde iş gören idare amirleri
miz bakanlığın bu emri üzerine birer 
hükümet binasına kavuşacaklardır. 

Binalar hususi idare büdcelerinden 
temin edilecek tahsisatla yapılacaktır. 

Lüks ve israfa ka)jılmıyacak iklim şart 
lan göz önünde bulundurulacak ve bi
nalann mümkün mertebe mahalli mal
zeme ile yapılmasına dikkat edilecek • 
tir. Kaza ve nahiyt' merkezlerinde ya -
pılacak hl!kümet binalarının tip ve 
planlan ve kcşilleri en kısa bir zaman
da hazırlanarak tet~ik edilmek üzere 
Bakanlığa gönderilecektir. 

Bildcelerine bu iş için tahsisat koy
mamış olan vilayetler elde edecekle -
ri tasarruflarla bu imkanı temine çalı
şacaklardır. 

Ha1kc,•indc balkon 16 elan 
21 c kadar açıktır .. 

Halkevi Baıkanlığından : 

Evimiz geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da halkımızın istirahat etmeleri ve 
gazete okumaları için Müze tarafında . ~ 

her gün saat 16 dan 21 c kadar açıktır. 
ı-~~~~~~~~~~~~~~ 

Di arbakn' da ısı 38 derece 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

az bulutlu geçmiş, rüzgar şimalden sa
niyede 3 metre hızla esmiştir. Dün en 
yüksek ı ı gölgede 32 dereceye kadar 
yükselmiştir. Yurdun doğu Anadolu 
mmtakasında hava mevzii yağmurlu, 

Karadeniz sahilleriyle cenubi Anadolu
nun şark kısmında bulutlu, orta Ana -
doluda az bulutlu, diğer mıntakalarda 

açık geçmiştir. Son yirmi dört saat i-
çinde Karadeniz sahilleriyle farki A· 
nadolu mıntakasındn.ki yağ11ların ka • 
remetreye bıraktığı su mikdan Kars
ta 20, Gircsun'da 19, Erzurum'da 3, 

Erzincan ve Trabzon'da 2 kilogramdır. 

Dün en yüksek ısı Konya'da 30, Edir
ne'de 33, Adana'da 34, Antalya'da 35, 

İzmir ve Bodrum'da 36, Diyarbakır'
da 38 derecedir. 
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Is u - Edirne asfal 
yolu üzerinde ça ışm a 

Yolun 40 kilom frelik kısmı ihale dil i 

Trakya'da Lüleburgaz asfalt yolu 
İstanbul - Edirne asfalt yolunun 

LUleburgaz'dan Edirne vilayeti hu
duduna kadar olan takriben 40 kilo-
metrelik kısmı 1.739.648 liraya ihale 
edilmiştir. Bu 40 kilometrelik yol 
1940 senesi birinciteşrinine kadar bi
tirilecektir. Diğer taraftan yolun iki 
tarafının ağaçlanması işine devam o
lunmaktadır. Şimdiye kadar dikilen 
yirmi bin ağaca ilave olarak bu yıl da 
yeniden mühim bir yekQna baliğ olan 
ağaç dikilecek, ağaçlama işinin teşki-

Aydm'da kültür heykeli 
Aydın, (Hususi) - Heykeltraş Fu

at Mensi Dileksiz'in uzun ~alı§malar
dan sonra bir kUltilr heykeli yaptığı -
nı bildirmiştim, Şehrimizde ciddi bir 
mesai mahsulü olan heykelin bir res-

mini gönderiyorum. 

latı ile sulama işlerine devam oluna
caktır. Sulama işinin devamlı şekilde 
başarılması için bu yıl müteaddit su 
tankı bulunan kamyonlar alınacak

tır. Su temini için yapılan etüdlerden 
sonra Büyük Karıştıran mevkiindeki 
sudan istifade edilmesi düşünülmüş 
ve 3 kilometrelik mesafeden asfalt 
yol kenarına bol su getirilmiştir. Bu 
suretle hem ağaçların bol ve devamlı 
sulanması temin edilmiş ve hem de 
susuz olan bu mıntaka susuzluktan 
kurtarılmıştır. 

Denizli'de 

Topraksız köylüye 

arazi dağıtılıyor 
Denizli, (Huııust) - Merkez kazası 

içinde hazineye ait 3000 hektarlık 

Şamlı çiftliğinin topraksız halka da -
ğıtılması hakkında hUkümetçe veri. 

~cdi:.:-vnıyc"t~~~t\rg ~w;a;; edır;· gö-
re, bu çiftlikten arazisi olmıyan köy
lüye azami yilzer dönüm olmak üzere 

yer dağıtılacaktır. Çiftliğin artan kıs. 
mı da Balkanlardan ana yurda gele
cek olan göçmenlere verilecektir. 

Antep'te soğuk var 
Gaziantep - Birıkaç günden beri 

esmekte olan rüzgarlar geçen hafta. 
nın boğucu sıcaklarını unuttunnu§
tur. Bilhassa geceleri soğuk iyiden 
iyiye hissedilmektedir. Yazın orta a
yında Uşünecek soğuk şehrimizde ilk 
defa görUlmektedir. 

Türk spor kurumu 

~ahımalarma devam edecek 

den Cemil Bengi, 'Gercüş'e Safranbo
lu'dan Sadık Saygun, Safranbolu'ya 
Bulanık'tan Cafer Bayraktaroğlu, 
Erdek'e Eruh'tan Şinasi Deren, Tar
sus'a Akdağ'dan Celtilettin Guran, • 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kamutay'ın son toplantısında ka
bul ettiği Beden Terbiyesi genel di
rektörlüğü teşkil&tı kuruluncıya ka
dar Tilrk Spor kurumu'nun faaliyeti
ne devamı zaruri görülmüş ve gerek 
Türk Spor kurumuna ve gerek bölge
ler başkanlıklarına eski program mu
cibince mesaiye devam edilmesi için 
CUınhuriyct Halk Partisi genel sek
reterligince tebliğat yapılmıştır. Akdağmadeni'ne Mut'tan Kemal Er· 1 ngilizceyİ bilen kim ? 

dem, Mut'a Çine'den Sadık Ergün, 
Çine'yc Ulukışla'dan E1der Mazman, 
UJukışla'ya Aşkale'den Sıtkı Sayan, 
Bolvadin'e Dinar'dan İsmail Barış, 
Dinar'a Gilndoğmuş'tan Fahrettin 
Güngör, Gündoğmuş'a Adana Osma
niye'den Salt Demirol, Osmaniye'ye 
lspir'den Sadık Sagsöz, Seydişehir'c 

Refahiye'den Hilmi Sağun, Kandır .. '· 
ya Yushuf'tan Naim Uzman, Tirebv· 
lu'ya Arpaçay'dan Hamdi Bayramoğ· 

lu, Adıyaman'a Mutki'den Rıza Eren, 
Gediz'e Kığı'dan Nihat ıeren, Kara
deniz Ereğli&i'ne Çemi kezek'ten Sa
lih Yalçın, Yalvaç'a Beypazarı'ndan 

Murat Ayber, Beypazarı'na Edremit· 
ten Fevzi Ulusoy, Edremit'e Erganı
rnadeni'nden Enver Aral, Mecitözü'· 
ne Keban'dan Cemal Aközcan, Keba· 
n'a Silvan'dan Mehmet Ulusoy, Ho
pa'ya Sivrice'den Ömer Palaoğlu, 
Hadım'a Karaisalı'dan Raşit Açıksöz, 

Karais:ıh'ya Ergani Osmaniye'den 
Memduh Turan 

Maliye Meslek mektebi 
mezunlara tayin edildiler 

Ankarada Maliye V ekaleti'nin 

Bir gazel de bir bebek resmi 
gördük. Önündeki bir levhada in
gilizc ıu ibare yazılı ''Pleaae do 
not kisa me'' , yani "lutfen beni 
Öpmeyiniz". Fakat resmin altında 
§U satırları okuyoruz: lngili:zce bi
lirseniz anlamrısuıızdır. Bilmez
senİ2; biz söyliyelim: Bu beyaz ka
ğıdın üzerinde koca harflerle ya
.zılı olcın cümlenin manası "liitfcn 
beni kucaklamayınrz" dır. 

H tanın sebebi aıikar. Yazı bir 
franınz gazetesinden iktibas edil
mif. Fransızçadn "embrasser" ke
limesi aynı zamanda hem öpmek, 
hem de kucaklamak manasına ge
lir. Fakat bu fr nsızca kelimenin 
burada ifade ettiği manayı anla
mamı§ olan arkadaıın kendisine 
İngilizce bilir süsünü vermit olma· 
sı tuhaf kaçmıyor mu? 

Bir gazetede §U cümleyi gör
dük: Metresi (20) liraya alınmış 
kanapeye ayaklarını dayıyarak 

uzanmak ... ". llnhi, demek kana
peyi metreyle ııatnnlar da varmı§! 

lotohar 

Motosikletlerde hayli inki§af 
var. Bir zamanl r yanına korka 
kork bir küçük kutu ve bir de te
kerlek ilave ederek iki kitilik o
lan motosikletlerin bazılarında 
!İmdi ekleme araba, spor otomo
billeri gibi bir hal aldı. Dört beş 
kişilik bir ailenin bir motosiklete 
dolarak gezinti yaptıkları görülü
yor. Bu inkİ§af devam ederse, ya
kında bu neviden nakil vasıtala

rma motosiklet değil, motOkar de
mek icnbedecek. 

iJğle tiitili 

Sah hleyin erkenden dültknn· 
Jarının kepenklerini açrp ak§Bm 
muayyen zaman kad r durma
dan müıtcrilerin arzularını yeri
ne sctir:miye uğra,tan dükkancı-

1 rın, Ank r 'da olduğu gibi, lıı
tanbul'da da öğleyin bir saat tatil 
yapmak istediklerini öğreniyoruz. 
Öğle vakti rahatça biı· lokma ye-

mek yiyip biraz dinlenmek esna
fın da hakkıdır. Bu talebi İstanbul 
belediyesinin kabulde tereddüt e
deceği bir nn akla gelmez. 

... on <mıcrilw11 modaları 

Moda bize ıimdiye kadar Paris 
ve Viyann'dan gelirdi, lstanbul'da 
çıkan arkadaılarımı:ı:dan biri A-
merik 'da moda olan kadın elbi
selerinden ikisinin resmini basa
rak tarifini yapıyor. Erkeklerin 
kulakları çınlasın ! 

Ucuz bir Reyaliat . 
Hugheı'ün yaptığr devrialcm se-

yaht\tindcn sonra Duglas Korrignn 

adlı amerikalı bir sporcu, gayet es • 
ki model bir tayyare ile yola çıktı ve 
Dublin'de yere indi. Gayet kötü tek
nik ıartlar içinde yapılmıı böyle 
mühim bir tayyare aef eri nz görül
müıtür: Korrigan hükümctten ne 
izin, ne de pasaport almıştır. istika
meti tayin için elinde yırtık bir hari-
ta ile bir atlas vardı. Hava şartlan 

hakkında hiç bir şey bilmiyordu. Ye-

re indiği zrunan deposunda ancak 56 
litre esans kalmııtı. Tayyareyi gö-
renler bir bo§ ıiıe görüp merak e
derek bunun ne iıe yaradığını sor
dular. 

Korrigan cevap verdi: 
- r çmck için aldığım suyun ıi

tesi. Geri verince parasını iade ede
cekler de onun için atmadnn l 

Ucmat etlen <ına lmıili 

ıns n çok sevdıgı annesini hns
tnlığın verdiği ıstıraplardan kurtar
mak için bet tabanca kur§uniyle öl
dürebilir mi? Fransız hakimleri bu 
suale, bir hükü.,,Je, "evet,. cevabını 

vermiılcrdir. Ren Ruzo adlı bir genç 
kız, çok hasta olan annesini, çektiği 

Acı bir kayıp 
Adliye Vekaleti Baş Müfettişi B. 

Sırrı'nın bir müddettenbcri tedavi e
dilmekte bulunduğu Nümune hasta
nesinde dün vefat ettiğini teessürle 
haber aldık. B. Sırrı uzun zamandan
beri devlet hizmetinde bulunmu ve 
i§inde daima muvaffak olmuş bir ad-
liyecimizdi. Vakitsiz vefatiyle ke
derlenen ailesine başsağı dileriz. 

Merhumun cenazesi bugün öğleyin 
Hacıbayram camiinden kaldırılacak
tır. 

korkunç acılardan kurtarmak için 
öldünnüttür. Müddeiumuminin, ön
ceden dü§ünülüp hazırlanarak yapı
lan bu katil itinin mnzur görülemi
ycccği, binaenaleyh, prensip bakı

mından, Ren Ruzo'nun cezai nmnıı 
icap edeceği yolundaki iddianamesi
ne rağmen. kızcağızın samimiyetine 
iyice kani olan jüri nzaıı, beraat ka
ran venniılcrdir. 
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Çekoslovakya ve Almanlar 1 Bogota'da 

... ~~.~~:~~:\:~~ . .,:~::,~-~~: f rankocu tayyare er dostluğu kimsenin fikirleri ve hareketleri 
~n buhran geçeli, Çekoslovakya hü~ M d .d,. ·dd ti B · tayyare 
edecek kanunla me,gul olduğu halde ... ,;, ckalıi,.ıı.n. i•ı.•ü•Ü•Ü tanzom a rı 1. ŞI e e 1 r aleyhine deg~ildir 

~~~~;~.=~::a~~:~ı=!~r. ~u bombardıman ettiler kalabalıg'- ın 
Kooperatifçilik cemiyetinin Anka • 

ra'da yıllık kongresini yapması dolıı
yısiyle Curnhuriyet'tc bir baş makalo 
yazan B. Yunus Nadi, koopcratifçili • 
ğin memleketimizdeki mühim mevkü
ne işnret ederek bu fikri rebatla ya
§atmıya çalışan cemiyeti hararetle teb
rik ettikten sonra diyor ki: 

Mesele ile doğrudan doğruya ala-
kadar olan Südet almanlan asabileıi-

Yorlar. İngiltere ile Franaa aras~nda b b d • t •• • • d •• t •• 
ihtilaf beliriyor. Çekosıovakya'dakı .ı. ş; 1; E 1 ç; 1 ; ğ; ne de om . a . ,u. ş_ u ı ç 1 ne U Ş U l'nanlann mukadderatı meselesi halle: 

dilrnedı'kçe büyu" k devletler arasındaki 'd 25 _ f rankistlerin tayyarelerı Madrıd ı ııddetle 

Budapeşte, 25 a.a. - Macar başve
kili B. lmredi, bu sabah Roma ve 

Venedik'ten Budapeşte'ye avdet et
miştir. 

Milli birlik namına kendisini se
Himlryan hilklimet partisi reisi veki

linin bir hitabesine cevap veren baş
vekil istasyon peronunda İtalyan -
İnacar dostluğunun karşılıklı bir sem
patiye ve menfaat birliği esasına is
tinat etmekte olduğunu beyan etmiş
tir. 

" Herhangi meslekte sebat ve 11 -

rarla devam çok iyi bir şeydir. Fakat 
bu devam kooperatifçilik işinde elzem • 
dir. Çünkü zahirde pek sade ve kolay 
gibi görünen bu çok hayırlı İ§, haki
katte sadeliği ve baaitliğile maküscn 
mütenasip olarak zordur. Sebebi eski 
ferdiyetçi itiyatlar yerine yeni cemi -
yetçi ve tesanüdcü adetler yaratılıp İ· 

af Madrı , a.a. d f 1 b"" d" münasebetler gerginliğini muh aza b d an etmiştir. Şehrin ortasına 400 en az a o us uş-
edecektir. ~~ ald ',?1 tahmin edilmektedir. Halihazırda 3 ölü 33 yaralı sa- 33 ölü, 104 yarala var Hakikıı.t bu merkezde olmakla be- mu§ 0 ugu 
ta.her, Çekoslovakya'daki e~liyet~: yılmıttır. 
llıeııcleııinin haUi, bugün belki de ; Bir çok binalara, Şili .se.f areta
ay evelkine nazaran daha uzakta ır. nesine obüt isabet etmıştır. Ha
Filhakikıı. ortada birçok ihtilaflar var· vas ajansı bürolarının bulundu-

dır · 1 ğu bi·nada da üç obüs patlamış, 
~anghay' da siyasi 

bir suykasf 

Bogota, 25 a.a. - Bogota şehrinin 
tesisinin dört yüzüncü yıld.önümünü 
tesit maksadiyle bir şenlik programı 
tertip edilmişti. Dün sabah Kampo c!ö 
Marte'de be!ii bin kişinin iştirak etmiş 
olduğu bir askeri geçit resmi, Reisi
cümhur'un ve hükUm: t erkanının hu
zurunda icra edilmiştir. Geçit resmi
nin sonunda teğmen Sezar Abadiya'
nın kullanmakta olduğu bir avcı tay
yaresi, askerin üzerinde pek az bır 
yükseklikte canbazhklar yapmıya 
başlamıştır. Birden bire motör zayıf
lamış ve tayyare Reisicümhur'un tri
bününün yanrbaşında yere dü~üş ve 
ateş almıştır. 33 ölü ve 104 yaralı kal
dırılmıştır. 

kame edilmesinden ileri gelir, ve koo • 
peratif fikri onu kabul edecek inaanlar 
için bir nevi nhll\k ve adet haline geti
rilmiş olmadıkça teessüs etmiş olamaz. 
Buna nazaran hakiki kooperatifçilik 
cebir üzerine değilı ancak iyi telakki 
ve iyi kabul ile kuvetli tatbika müste
nit hür ve şahsi bir tesanüt kanaat ve 
hareketin muhassalasıdır diye tarif edil 
melidir. Binbir adet ve icaba esir insa
na göre hürriyetin bile ne zor §eY ol-

0

] _En batta Südet almanlaı:ırııe yukarı katlarda mühim hasarla-ç k l ak h"k:;-ti araıındaki • I e os ov ya u w .. ~ ra sebep o muştur. 
tilM gelir. • 

2 - Jkinci olarak Çekos ovakya Alikante de bombardımlln 
hiikümctini teıkil eden vekiller ara· edildi 
•ında anlll§mıu.lık vardır. . 

'd k. partıler 3 - Çekoslovakya a 1 

kendi aralarında anlaş~yoafrlar. Çe • 
4 - Almanya ile bır tar tan 

k "'k" f dig~ er taraftan oılovakya hu ume ı, d iht'l"f 
da Fransa ve İngiltere arasın a ı a 

Şanghay,, 25 a.a. - Reforme edil: 
miş Nankin hükümetinin tuz resmı 
servisleri müfettişi B . Yetyennen, bu 
sabah beynelmilel imtiyazlı mıntaka
da rovolver kurşunu ile ağır surette 
yaralanmıştır. 

Hatip ilave etmiştir : 

"- Macaristan ve İtalya, Tuna hav
zasında aynı gayeleri takip etmekte 
ve aynı adalet ve ahilik ideallerinden 
ilham almaktadırlar. İtalyan - macar 
dostluğu hiç kimse aleyhine müte
veccih değildir. Ve hatta bu dostlu
ğa başkalarının iştiraki mesailerinin 
ifa hususunda kendilerine yardım et
mekten başka bir netice vermiyecek
tir . .,, 

\"ardır. d in 
5 - Hatta çekleri himaye e en • 

giltere ve Fransa bile meseleye aynı 

Alikante, 25 a.a. - Saat 8.~5 de beş 
frankist tayyare, şehrin üzerınden u
çarak kırk kadar bomba atmışlardır .. 
San Blas mahallesi~de .. 25 .. -~.v harap 
olmuştur. Beş kişinın oldugu v~ kırk 
kişinin yaralandığı rivayet edılmek
tedir. 

Bir polis tarafından yaralanan mü

tearrız hastaneye kaldırılmış, fakat 

şimdiye kadar hü.viyeti t~sb!t edile
memiştir. Bu hadıse, yenı bır siyasi 
suykasttir. 

Bütün fenlikler tatil edilmiştir. 
Memlekette yas hüküm sürmektedir. 

Kanada' da büyük 
duğunu bilenler kooperatifçiliğin öyle 
sanılabileceği kadar kolay bir İ§ olmı. 
yacnğını takdir ederler. Halbuki koo • 
peratifçilik halkn çok faydalıdır. Onun 
için onun uğrunda ve yolunda Hl"arla 

çalışmıya ihtiyaç vardır.'' 
ıaviyeden bakamıyorlar. .. . 

·· soylı-Südet almanlan nam~na soz kal-
Yen Henlayn seçimden bıraz ~v~l,_ e . 
ı . 1 . . tat" .. hakkındakı fıkirlen· ıyet erın ı& uııu .. 
ni hulasa etmiıti ·. Bilahare Sudet m~: 
t'a.hhaslariyle Çekoslovakya t>atveki ı 

da 1 temaslarda bu liodza arasın yapı an 
1 'h edilmiıtir- Almanlar, tart ar tavzı • . alt d 

kendilerine, nazi devlet sistel'Dl ın a 
}'atamak imkanını verecek dereced.e 

"' · · · ı r Alman lı-gcniı bir otonomı ıslıyor a: .. · 
&anının her yerde çek lisanıyle musavı 
tutulmasını taleb ediyorlar. Çe~oılo -

d ;;.; .. mesıne tavakya dıt politika•ının eo·:r 

raftardırlar. h -k"" ti "milletle-
Çekoslovakya u ume 'attında bir 

·· k nu" namı rin istatüsu anu · · dil kamı -
1• .h h---rlamaktadır. Bın 
ay;ı a ..... .. .. 

.k. iııi ekalliyetler kanunu, uçun· 
n~, .~ dıne~dari ıslahata aid olan bu la-
cuıu h .. kü . 
...; ı üzerinde çekoslovak u me-

Estramaclur ceplıe1iinde 

Salamanka, 25 a.a. - Resmi bir ~eb
liğde, bilhassa şöyle deni~mektedır : 

Vaiansiya cephesinde bır çok -~~~
heleri işgal ettik ve düşmanın butun 

M r · Adover mukavemetini kırdık. e ur, 

ve Sorkatolonya mıntakasrn~ düşma
.. k'" tt"' k düşmandan bınlerce enı pus ur u • 

sir aldık. 

2780 karehilonıctrelih arazi 
::;;flpt<>lıırıclıı 

Sovyel -Man(ukuo 
Japonya anlaşmazlığı 

hal için Sovyetlere 
bazı teklifler yapacak 

Sovyetlerle japonlar, ve ingilizlcrlc japonlar ara-

bir hava ÜSSÜ 
Nevyork, 25 a.a. - Kanada'da bü

yük bir ingiliz hava üssü tesisi su
retindeki teklifi N evyork Taymis 
gazetesi tasvip etmekte ve şöyle de
mektedir: 

"Birleşik Amerika ile Kanada ara
sında ötedenberi mevcut olan sulh a
nanesi ve ingiliz lisanı ile mütekel
lim milletler arasındaki tabii müşte
rek menfaatler sebebiyle şimal hu
dudumuzun ortasında kuvetli bir in
giliz ve Kanada hava filosunun bu
lunmasına ancak müdafaamızın diğer 
bir emniyet tertibatı nazariyle bakı
lacağını söylemek mümkündür.,, 

Kooperatiflerin muhtelif branşlar • 
da oynıyabilccekleri mühim ve fayda· 
lr role İ§aret eden B. Yunus Nadi, sö
zü Ankara'nm mesken meselesine nak
lederek ~yle diyor : 

"Kooperatifçiliğin envaı var,· istih
sal, istihlak, sah§, ahı ilah... Hulasa 

toplu insanlık hayatının hiçbir tık ve 

safhası yok ki kooperatifçilik nizamile 
en doğru ve en iyi yoluna konulmuı el
masın. Ankara'daki meııken ihtiyacı, 
hükümetin alacağı daha toplu tedbir • 
lerc intiznrcn, tıpkı yumurtasını yarıp 
çıkan civciv gibi, hususi kooperatif te
§ebbüsleriyle adeta fırlıyarak ortaya 
çıktı. Maamafih Ankara'da hususi 

tını eşim eaen •-.- ----..-- .. 
rin ihtilaflar çıkbğı anlll§ılmaktadır. 
Çekoslovakya'da devlet ıiııteminin de
mokrasi ve parlamantariz:m olduğu ha
tırla k oluna, bu derece §Ümullü 

Estramadura'da yapmış olduğumuz 
taarruzlar neticesinde 2780 kilometre 
murabbaı arazi, 23 mühim kasaba ve 
400.000 sivil nüfusu ele geçirdik. Bü
tün Serena vadisi, elimizdedir. Düş
man binden fazla maktul ve binlerce 
esir bırakmıştır. Süvari ileri hareke
tine devam etmektedir. Bu cephede 
ciüsmanm. Jic bombardıman t ayyaresi
nı duşurduk. ,.sm<laki &iirüşmcle re yeni bir hız Yerilecek 

Fransa bisiklet 

himmctlerle ortaya çıkan evcilik koo
peratiflerinin bin zorlukla haJledebil
dikleri ev mikdan henüz bet yüze bile 

baliğ değildir. Halbuki Ankara'da va-

naca . ·ı""ı: k 

Piiskiirtillcn f rankisı 
taarruzları 

Tokyo, 25 a.a. - Yarı resmi bir ı ikinci bir komisyon teşkilini teklif 
kaynaktan bildirildiğine göre, japon edeceği söylenilme.ktedir. 
hükümeti, hudut hadiselerini bilhas- Domei ajansına göre, bu kararları 
sa Çangufeng hadisesini halJetmek i- ittihaz etmif olduğu söylenilen prens 

çin Sovyet Rusya, Mançukuo ve Ja- Konoye, bazı geniş ente~n~syonal f~a
ponya'nın mümessillerinden bir ko- liyetlerde bulunmağı dlişu.nm:~tedır. 
misyon kurulmasını Moskova'ya tek- Sovyetlerle japonlar ve ıngıhzlerle 
lif etmiye karar vermiştir. japonlar arasında yapılmakta olan 

\uı unun ın:\h;.t:\·c:a İ 

Paris, 25 a.a. - F:ransa bisiklet tu
runa iştirak etmiş olan milletlerin 
umumi tasnif neticesindeki vaziyet
leri şudur : 

••• : ı..o .... "1 ... cono -- ~-: .......... 
Büdce, pahalıfık zammı unvanı altında 
mesken bedeli olarak her yıl havaya 
2 milyon lira vermekte devam ediyor. 
Bu iki milyon lira kartılık tutularak 
ve hükümctçe yardımlar yapılarak ala
bildiğine taaddüd ettirilecek koopera -
tiflerle Ankara'da ucuz mesken ihtiya
cı üç dört ve nihayet beş altı yıl gibi 

kısa bir müddet zı.rfında bertaraf olu
nabilir. Bu sayede biz bir şehir kaza • 
nırız, Ankara'da oturmak mecburiye • 
tinde olanlar da ~ıhi evlerine kav:u§ur
lar. 

L· • • A me• .. le etrafında ıhb N çı -oır 11yası ..... 
ı:nasını da tabü gönnck l~m~r. Bu
gilnkij Çekoslovakya kabınesı on ka • 
.;J • • art·ınin yardnnına dayanan uar aıyaııı P . t 
bir kovalisyon hükümetidı~. En. kuve -

Barselona, 25 a.a. - Resmi tebliğ: 

J - Belçika, 207 sa. 39 dakika, 1 
saniye. 

2 - Fransa, 208 sa. 5 dakika, 3 sa-
niye . 

li hükümet partisinin mechsteki -~~
eudu da kırk betten fazla. deg.ıldı~. 
Çiftçileri, klerikalleri, ııosyalıstlen, bır 
Program etrafında toplamak kol~~ de
iildir. Çekoslovakya'nm iç polı~sı 
batmmndan diğer bir zorluk da fU ~r 
ki, kanun layihalannın meclisten ~eç•: 
rilebilmesi için hükümetin ekıenyetı 

Şark cephesinde hüküm;tsiler _fran
kistlerin Beji yolundakı mevzılerle 
Salada tepesine karşı yapmış olduk
lan bütün taarruzları püskürtmüş

lerdir. Estramadura'da frankistler, 
Monterübiyo mıntakasını Siyerro 
Kaatuera'ya ve Kastuera kasabasını 

Japonya'nın Sovyet Rusya, Mançu- görüşmelere yeni bir hız verilccek
kuo ve Kore hudutlarını tesbit i~in tir. 

3 - İtalya, 208 sa. 18 dakika, 15 sa-, 
niye. 

4 - İtalya 208 sa. 18 dakika, 45 sa-
işgal etmişlerdir. . 
Düşmanın tayyarelerı ~an Feli 

Wi değildir. 
kı mesela Uyihalann bir ınu, 

dil hakkındaki teklif, Çekoılo~akya 

Guiksalı'ı bombardıman ctmışler . ve 
bir çok kişinin ölümüne sebebıyet 

vermişlerdir. 

Göniilliilerin çeldlmesi i§i 
Londra, 25 a.a. - l~pa~~ol cu~u-

. . h"kümetinin ıngılız planına 

35.000 Sovyet 
büyük bir geçit 

sporcusu 
• 

resmı yaptı 
1 · · d -i tirecellrıa yaaaıının madde crın_ı eı. f 

•. .. 'ki ·· 1üı ekserıyet lazımdır. gınc gore, ı su . k · 
lialbuki hükümetin ınediıteki e ıen • 

.. evcudun yanıın-
Yeti ancak üç yuz m orluk kar _ 
dan on kadar fazladır. Bu z 

1 
. . 

• "zakere en ıt•ıında iki aydan berı ınu lisi 
dare eden baıvekil Hodza'nın,. mec · 
f l k 'da bır nevı eshederek Çekos ova ya d 
ot . .. k rmak tasavvurun a orıter re1ım u . 
olduğu rivayet edilmektedır. 

Almanya, Çekoslovakya h_~k~ıne -
t • . 1 .. · d bir turlu ka • •nın bu meııe e uzenn e .

1 ~a varamamasından lngiltcre ve b~ • 
hassa Fransa'yı mesul addetmek~~:~~
Atnıanlara göre Çekoslovakya u u-

. l 'l 'den yardım lnetı, Fransa ve ngı tere ... 
iiın.id ettikçe, ekıı.lliyetlcr meselesı uze
tinde südetleri tatmin edecek konııe· 
ıiyon yapmaktan kaçınacaktır. Mese!e
nin yegane hal çaresi, Çekoılo~akya yı 
Yalnız bırakmaktır. Gerçi lngıltere de 
~koılovakya'nın Almanya ile _ ;ı;ıı 
karııya bırakılmasna taraftar degı ır. 
takat Çekoslovakya'ya yardım 
•. - d. . ·ı· h"k"' eti Fransa "C\ ınde ıngı ız u um , 
Jtadar ileri gitmek istemiyor. Çeko~lo: 
!\'~'- .. • d k. · ·ı· fransız ıhb· -ya uzerın e ı ıngı ız -

rıyedt_ı_. u İngiltere'nin Barselona ver ıgı ve 
elçisine tevdi ettiği cevap. ~~r~.n 
Londra'ya varacaktır. İspanyol huku-

. · 'tibariyle plfinı kabul metı prensıp ı 'h · 
etm;kte, yalnız teferruatta ~azı ı tı-
raz kayıtları koymaktadır kı, ~unlar 

· • · de muzake-da karışmazlık komıtesın · 
re olunacaktır. Salamanka, daha ce
vap vermemiştir. 

8 mbardınıarıın piliinçosu . 
O Bu sabahkı ı Alikante, 25 a.a. - .. .. 

b dıman neticesinde. dordu ç~
bom ar b . kadın olmak üzere 13 kıcuk ve eşı 

.. .. 23 kişi yaralanmıştır. şi olmuş ve 

Suriye dış işler 

bakanı istifa etti 
Havas muhabiri bil-

. ş_am, ~5 a.~. ~Hariciye ve Dahiliy_e 
dırı yor. Sur ~ . . ifa etmiş ve kabı· 
Nazırı. B: Cabı~1.'. ~~tmetle işbirliğine 
ne harıcınde u . . . tir 
devam edeceğini bı~dır~ı~ .pek ya 

M rdam Bey kabınesın e • 
a de .. iklikler yapılacag' 

kında bazı gış 

sanılmaktadır. lafı da bu noktada belirmektedir. An· 
İki garp devleti, aralarında herhan· 

i bir ihtilaf mevcud olduğunu Al~-
' • • b .. ··k ıbna a Ya sezdirmemek ıçın uyu 

ı sinde Al-kika Çekoslovakya mesc e . - . 
ha k heıniyet verdıgı 

Bir sovyet voleybol takımı geçit resminde 

Öatenncktedirler. Filhakikll Alman· 
ıı'ıun beklediği İngiltere ile Fransa 

k
asında bu noktada ihtilaf çıkmasıdır. 

ngiltere kıralı albncı Corc'un Paris'i 
ak seYareti eanasında Çekoılov ya me 

ı..... . . li .. akere mev· ~0ın1n en ehemıyet muz . 
"-'lu olacağını bilen Hitler, hem lngil
~ere hükümetinin noktai nazarını og· 
'"enınek hem de kendi noktai nazarını 
>İldirınck üzere yaverlerin~e~ V~d
llan'ı Londra'ya göndermıtb·. Vıd· 
l\an'ın bir vazifesi de lngiltere'yı Çe
toılovakya meselesinde Fransa'~a f~
,_ llrıgaje olmaktan menetmektı. Fıl-

manya'nın en ço e 

d let Jngiltere'dir. . . 
ev , . . bu devlet ıçın 
Franııa ya gelınce, k 11' 

ı · alman e a 1• 
Çekoslovakya mese esı A pa'da al-

. de. ·ı Orta vru 
yeti meıeleııı gı , 1 . d' r Geçen -

h geınonya•ı mese esı ı · . 
man e . seleyı vu· b. fransız gazete11 me 1::1: hı~lasa etti: Çeko~lovakya_ ı;;::: 
:z eli bedi ve ezeh alınan 
lesi, de • e . d 'barettir. Hakikat .. deleıın en ı 
sız muca b . ·ndir ki mcsele-

d Ve unun ıçı 
te bu u~. ve hem de güç ola-
.Un hallı ~eıı::l~eçde hiç hallolnuyacak. 
cak. Hatta A. ş. ESMER 

Moskova, 25 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: 

Dün öğleden sonra Kızıl meydanda, 
11 federe cumhuriyetin gençlikleri
nin temsil edildiği muazzam bir spor 
geçit resmi yapılmış ve bu geçide 
memleketin her tarafından gelmiş o
lan 35 bin genç sporcu iştirak eyle
miştir. 

Geçit, Pananın, Mololiov, Gromov 
ve Kokinaki gibi sovyet kahramanla
rının ve Şkiriatov, Litvinov, Bulga
nin ve saire gibi devlet adamlarının 
yanında ye alması şiddetli alkışlar-

la karşılanan Stalin, Molotov, Kaga. 
noviç, Voroşilov, Kalinin, Andreef, 
Mikoyat ve Yejov'un önünde vukua 
gelmiştir. 

Sovyetler birliği komünist gençli
ği birliği merkez komitesi sekreteri 
Kosarov, sovyet gençliğinin vatana 

karşı olan hudutsuz aşkını, bağlılığı. 
nı partiye ve hükümete bildiren par
lak bir nutuk vermiş ve bunu müte

akip muazzam geçit resmine başlan
mıştır. Geçit resmi iki buçuk saat 
sürmüştür. 

niye. 
5 - Lilksenburg ve İsviçre 208 sa. 

49 dakika, 35 saniye. 
Yeni evlerden hükümetin bir müd

det sonra nlmıya başlıyacnğı vergi ha
zine için esaslı ve devamlı bir kazanç • 
tır. Ankara evlerinin yapılabilmesiyle 
her yıl tediye olunan iki milyon lira -
nın on, on iki yıl sonra temin olunacak 
kati tasa.n-ufu cnbadır . ., 

6 - İspanya, 209 sa. IS dakika, 32 
saniye. 

7 - Holanda 209 sa. 25 dakika, 1 sa-
niye. 

8 - Almanya, 209 sa. 48 dakika, 31 
saniye. 

B. Şükrü Kaya'nın 
Jandarma Subay 

okulundaki tetkikleri 
(Ba~ı 1. inci sayfacla) 

yapmışlardır. 

Jandarma telsiz ekipleri gruplar 
halinde konuşmaları idare etmişler ve 
her muhabereci kulaktan aldığı telsiz 
telgraf muhaberelerini çabuk ve yan -
lışsız yazmıştır. Telsiz muhabere va-

/ 

sıtala~iyle teçhiz edilmiş olan cumhu: 
riyet Jandarması bu modern aletlerı 
mükemmel kullanmaktadırlar. 1 

B. Şükrü Kaya öğle yemeğini ko
mutan ve subaylarla birlikte okulda 
yemişler ve yemekten sonra subay ga
zinosunda subaylarla mesleki görüş
melerde bulunmuşlardır. 

.... 
1 Cümhuriyef Halk 
1 
Parfisi'nde loplanfıla 

BAŞKALARININ GÖZÜYLE 
TÜRKiYE 

a TAN'da B. Ahmet Eınin Yalman 
ahbaplarından birinin, amerikalı Lir 
dostuyla Bursa,, Yalova lzmir ve An
kara'da yaptığı ve çok güzel intibalar 
edindiği seyahatleri anlattıktan sonra 
şu neticeye vanyor : 

"Bir kaç gündür, vaktimin büyük 
bir kısmı, amcrikah terbiyeciler grupu 
ile beraber geçti. Sayısız suaJler sor 
dulnr. Bunlara cevap verirken, şunu 
farkettim ki, yeni meselelere İnhbak 
bakımından Türkiye'nin gösterdiği 
manzara en kestinne, en &amimi ve 
açık yolları tutmu§ olmak yolundadır. 
Vaktile eskinin ve gerinin timsali sa -
yılan Türkiye, artık dışan bir şeyler 
veren, yeni tccriibclere atılan ve bun • 
lan kendi usulleriyle başaran olgun bir 
varlık diye karşılnnmaktadır. 

Bu temnslardan sonra bendeki şu 
kanaat çok kuvetlendi: Mitli birliiHni 
koruyabilmek şartiyle Türkiye'nin iç
timai ve iktrsadi inkişaf sahasında gö • 
züne kestiremiyeceği hedef, batnramı
,, cağı İ§ yoktur. -

Niyuz kronikl gazetesi 
Almanyaya sokulmıyacak 

Öğrendiğimize göre, Cümhuriyet 
Balk Partisi 'Genyönkurulu, dün 
Dahiliye Vekili ve Parti Genel sekre
teri B. Şükrü Kaya'nın riyasetinde 
toplanarak Cümhur.iyetin on beşinci 
yıldönümü münasebetiyle yapılmak
ta olan hazırlıklara dair görüşmeler 
yapmı!I', kararlar almıştır. Genyönku
rul, bundan başka, önilmüzdeki ey-
1 Ulde icra edilecek olan belediye ve 
umumi meclisler seçimleriyle parti 
kongreleri hakkında da tetkiklerde 
ve alınması iktiza eden tc<ibirlere da
ir müzakerelerde bulunmuştur. Bu 
toplantrlann ıbu hafta zarfında bu su
retle devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Berlin, 25 a.a. - B. Himler'in emri 
ile Londra'da çıkan Niyuz Kronik! 
gazetesi yeni bir i§ara kadar Alman
ya'ya sokulmaktan menedilmiştir. 
Resmi gazete, bu memnuiyete bir 
sebep göstermemektedir. Fakat iyi 
haber alan mahfillerde söylendiğine 
göre bunun sebebi, bu gazetenin, İs
panya hakkında verdiği bir seri ha
berle alman ordusu yüksek subayla
rından birisinin yaptığı bir tahlıil ol
sa gerektir. 
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EKONOMİK ve MALİ MESELELER 1 ------
• 

lngi.ltere ile yaptığımız 
kredi anlaşma/an 

S on ayların memleketimizi a
ıa.11.aoar eden en munım ık

tısauı ve ma.H hadısesı şuphesız ki 

İngııtere 'yıe aktedılen .Kredi c.n
laş.malarıdır. hu anlaşmalar mem
leket ıçın çok ıaydau oldugu gıbi, 
o kadar musaıt şartlarıa temın e
dilmiştir kı, buntarı başarmıya mu
vaffak olan Cümhurıyet Hüküme
ti, ve müzakeratı idare edenler cid
den tebrike şayandırlar. Bu suretle 
95 milyon türk lirası kadar bir para 
Londra'da emrimize amade bulun
durulacak ve bununla lngiltere'de 
peşın para mukabili mubayaat ya
parak memleketimizin iktısadi ci
hazlanması ve milli müdafaasını i
leriletmek imkanları elde edile
cektir. Vadeyle mal satan satıcı 

haklı olarak fiatına faizden başka 
bir risk primi ilave eder. Bunun i
çin peşin parayle yapılan mubaya
at, müsait şeraitle para bulabilmek 
şartiyle, hiç şüphesiz her vakit va
deyle yapılan mubayaattan daha 
karlıdır. Londra'da elde ettiğimiz 
krediler yüzde 3 ve yüzde 5 1/2 gibi 
çok müsait şartlarla elde edilmiş
lerdir. Binaenaleyh anlaşma her i
ki cihetten de çok iyi şartlan havi
dir. 

Teknik bir çok hususatı ihtiva 
ettiklerinden ve haddizatinde çok 
muğlak bir mevzuyle alakadar ol
duklarından anlaşmaları kavramak 
bir hayli güçtür. Atatürk devrinin 
çok kuvetli iktısadi bir hamlesine 
yardım edecek, ve memleketi refah 
yolunda mühim bir kademe daha i
lerletecek olan bu mühim iktısadi 
ve mali hadise hakkında okuyucu
larımızı aydınlatmayı fllydalı bul
duk. 

Evvela, bahis mevzuu olan şeyin 
bir anlaşma değil, üç anlaşma ol
duğunu söylemek lazımdır. Bunla
rın birincisi Türkiye'ye İngıiltere'
de yeni kredi kolaylıkları temin 
etmektedir. İkincisi, 1936 da Tür
kiye'yle İngiltere arasında imza e
dilmiş olan kliring mukavelesinde 
..,....,.~ , .. - .. - . ./ -r-·· .... ~-
çüncü anlaşma, Türkiye'nin milli 
müdafaasını takviye maksadiyle 
İngiltere'de yapacağı mubayaatı 
kolaylaştırmak maksadiyle İngil
tere hükümeti tarafından Türkiye 
hükümetine yapılan 6.000.000 ster
linlik bir ikrazdır. 

Birinci an)asma 

B irinci anlaşma, ... Türkiye'nin 

İngiltere'den satın alacağı, 
harp malzemesi hariç, tamamen ve
ya kısmen İngiltere'de imal edil
miş mamulat ve masnuata sarfedi
lccektir. Şu halde bu krediyle mem 
leketin muhtaç olduğu bilumum 
sınai mevat ve tesisat İngiltere'den 
temin edilebilecektir. Bu kredinin 
şekli şu olacaktır: Türkiye Hükü
meti'nin ihraç edeceği yüzde 5 1/2 
faizli 10.()00.000 ingiliz liralık haz
ne bonoları İngiltere Hükümeti İh
racat Kredileri garanti dairesi 
(Export Credit Guarantee Depart
ment) tarafından garanti edilecek, 
ve bu meblağ Türkiye Hükümeti 
emrine amade bulundurulacaktır. 

(Export Credit Guarantee Depart· 

Yazan: 

jor. Kasım Gülek 
ment) İngiltere Ticaret Nezareti'
nin bir şubesidir. Teşekkül maksa
dı İngiltere'de işsiz~iği azaltmak 
maksadiyle ihracat sanayiine yar
dım etmektir. Bu daire, sanayi mü
esseselerine, normal surette yapı

lamıyan ihracatı yaptıkları taktir
de mukabilini alabilmelerini ga
ranti etmektedir. Bu suretle, bu 
dairenin garanti ettiği her hangi 
bir iş, derhal İngiliz sanayi e?1babı 
nazarında mutlak surette sağlam 

addedilmektedir. 
Türkiye tarafından ihraç edile

cek hazne bonolarının tediye tarzı 
hakkında Türkiye Hükümeti'yle 
Export Credit 'Guarantee dairesi a
rasında bir anlaşmaya varılmışsa 

da, henüz neşredilmemiş olduğun
dan üzerinde mütalaa yürütmek 
mümkün değildir. Bu bonolar yüz
de 1 ile Londra piyasasında iskon
to edilecek, ve elde edilecek .ıneba
liğ Osmanlı Bankası'nda hususi 
bir hesaba yatırılacaktır. Anlaş
mıya nazaran Türkiye Hükü • 
meti bu on milyonluk krediy -
le yapmak istediği işlerin bir 
programını hazırlıyacak, ve kredi 
31 birincikanun 1940 a kadar yapı
lacak kontratlar için muteber ola
caktır. 1941 senesi zarfında 1,5 mil
yonluk bir miktar için temdit caiz 
olacaktır. Bu iş programı Hükü
metimiz tarafından dikkatle hazır
lanmaktadır, fakat henüz kati şek· 
lini almış değildir. Bununla bera
ber, bu programın her halde maden 
ve liman tesisatı gibi verimli saha
lara sarfedileceği tahmin edilebilir. 

Türk mallarının !"'atuıı 

B u anlaşmanın bir de, ~uay-
yen bazı türk mallarının 

Britanya lmparatorluğu'nda ve u
mumiyetle diğer "serbest döviz,, .. - ... .. . 
lik mühim bir kısmı vardır. Bu 
maksatla Londra'da "Anglo - Tur
kish Commodities Limited" namiy
le bir şirket teşkil edilecektir. 29 
eylül 1936 da Londrada Türkiye 
Hükümeti'yle HA Brassert şirketi 
arasında Karabük'te bir demir ve 
çelik fabrikası inşası maksadiyle 
imzalanmış olan mukavele muci
bince "Anglo - Turkish Comptoir., 
namiyle bir teşekkül tesis edilmiş
ti. Yeni şirketin teşekkülünden iti
baren bu kontuvar feshedilecek ve 
muamelatı devrahnacaktır, 

Anglo - Turkish Commodities 
Limited, Etibank'ın Britanya İm
paratorluğu'nda yegane mümessi
li olacak, ve idare meclisi aşağıda
ki kimselerden terekküp edecek-

. tir: 
1. Etibank tarafından tayin olu

nacak bir aza (Bu zat reis olacak
tır.) 

2. Export Credit Guarantee De
partment tarafından tayin oluna
cak bir aza. 

3. Etibank'la Export Credit Gua
rantee Department tarafından müş-

tereken tayin olunacak bir aza. 
4. Etibank'la Export Credit Gua

rantee Department arasında takar
rür ettirilecek daha fazla miktarda 
aza. 
İdare Meclisi azalarının ücreti 

Etibank'la Department arasında 
takarrür ettirilecektir. 

Anglo - Turkish Commodities 
Limitef.l tarafından satılacak başlı
ca türk malları şunlardır: maden
ler, maden cevherleri, konsantre
ler, buğday, kömür, kereste, taze 
meyva ve sebzeler, konserve gıda
lar, ham pamuk. Bu malların gerek 
Britanya İmparatorluğu ve gerek
ı;e diğer serbest döviz memleketle
rindeki satışlarından elde edilecek 
mebaliğden şirektin masrafları çı
karıldıktan sonra, Brassert Şirke· 
ti'ne çelik fabrikası taksitleri öde
necek ve miitebakisi Export Cre
dit Guarantee Department'nm ga
ranti ettiği türk hazne bonolarının 
ödenmesine tahsis edilecektir. 

İkinci anlaşma 

1 kinci anlaşma, 2 eylül 1936 
da Londra'da aktedilen 

türk - İngiliz kliring mukavelesini 
tadil eder mahiyettedir. 1936 an
laşmasına nazaran, Türkiye'nin 
İngiltere'ye yaptıgı ihracat tutarı
nın yüzde 70 i Ingiltere'den Türki
ye'ye mal ithalinden dolayı husule 
gelecek ticari borçları ödemiye 
hasredilmekte, ve mütebaki yüzde 
30 da sterlin olarak Türkiye Mer
kez Bankası emrine amade bulun
durulmaktaydı. Yeni anlaşma, ev
vela, Anglo - Turkish Commodi. 
ties Limited şirketinin satışların
dan elde edilecek mebaliğin na-sıl 
kullanılacağını tekrar ve hulasa et
mekte, ve bu mebaliğin aynı za
manda şu maksatlar için de kulla
nılacağını ilave etmektedir: 

1. Türkiye Hükümeti'yle İngil
tere Hükümeti arasında aktedilen 
teslihat anlaşması mucibince ya
pılması lazım tediyat. 

2. Aydın demiryolu ve İstanbul 
Telefon şirketleri satın alma be
dellerinin senelik taksitleri. 

3. Karşılığı Türkiye'de yaptırı

lacak olan Adana'da Bay Gilodo'ya 
ait çiğit yağı fabrikasının Lloyds
bank'a borçlu olduğu (29.877) ster
linle lstanbul'daki Colman Ltd. 
fabrikasının 17 .000 sterlinlik müte-

Bunlar temin edildikten sonra 
kalan bakiyenin yüzde 60 ı ingiliz
lerin Türkiye'deki tüccari alacak
larına, yüzde 30 u serbest döviz o
larak Cümhuriyet Merkez bankası 
emrine, ve yüzde 10 u da kliring ve 
hususi takasla alınamıyan ingiliz 
kitap ve mecmuaları mubayaasına 
tahsis olunacaktır. Bundan başka, 
hususi bir hükümle buğday satışla
rı karşılığı Türk1ye'nin İngiltere'-

den yapacağı gemi mubayaatına 

ayrılmıştır. 

Bunlardan başka, 1936 anlaşma

sında diğer bazı değişiklikler ya

pılmıştır. Ezcümleğ bazı tahdidata 
tabi olmakla beraber, ingiliz ala

caklıların Türkiye'de bloke para

lariyle türk malı mubayaa ederek 

ihraç etmelerine müsaade olun

maktadır. Bu suretle yapılacak ih

racattan elde edilecek sterlinlerle 

evvela ihracatı yapan kimsenin a

lacakları ödenecek, kalacak bakiye, 

umumiyetle ticari borçların tasfi-
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1940 olimpiyadları 
nerede yapılacak? 
Tokyo'da yapılması vaktiyle karar- ı -Zannererim ki, şimdi Londra'da 

laştırılmış olan 1940. olimpiyat oyun- bulunmakta olan bu komite reisi bay 
!arının, harp dolayısıyle, orada yapıl- Bayye Latur, hadiseleri tetkik için 
maması düşünüldüğü malfımdur. Va- bizleri bir kaç güne kadar toplantıya 
ziyeti, şimdiki halde, şöyle telhis ka- çağıracaktır. 

bildir: - Eğer Japonya vaz geçerse oyuıı-
1 - Alakadar japon nezareti, 14 lar nerede olacak? Finlandiya' da mı? 

temmuz günü, japon olimpiyat komi- - Zannetmem. Helsingfors'da in
tesine Tokyo oyunlarını tertibten şası lazım gelecek spor tesisleri o 
vaz geçmesini "tavsiye" etmiştir. vakte hazırlansa bile fin devlet mer-

2 - 15 temmuz günkü toplantısın· kezinin, olimpiyatlar dolayısiyle vu
da japon kabinesi nezaretin bu kara- kubulacak yabancı tehacümüne kifa-
rını teyit eylemiştir. yet etmiyeceği muhakkaktır. 

3 - Şimdi, katı kararı almak ve bu - Başka namzedlikler var mı? 
kararı beynelmilel komiteye bildir- - Elbette. 1940 da beynelmilel bir 
mek vazifesi japon komitesine du~- sergi kuracak olan ltalya'<la olimpi· 
mektedir. yat oyunları yapılamaz. Amerika, bi-

Ancak, japon komitesinin "tavsi- zim sergi 1939 da olacagından 1940 
ye" haricinde bir karar vereceği bek- olimpiyatları Amerika'da yapılsın, 
lenemez. Bunı.ınla beraber bu komite- diyor. 
nin Tokyo olimpiyatlarını tatıbik - Öyle ise oyunlar Anıcrika'da mı 
mevkiine koymak hususunda son bir olacak? 
gayret sarfetmesi de uzak sayılamaz. - Onu da sanmam: Amerika'da, 

Zira hatırlardadır ki Kahire olim- 1932 de, Lo~ Anceles olimpiyatları 
piyat kongresinde japon delegeleri 
bu oyunların Tokyo'da icrasında şid. 
detle israr etmişler: "Her ne olursa 
olsun Tokyo olimpiyatlarını tertip e
deceğiz," demişlerdi. 

Şu sırada, mütehassıs sıfatiyle 
Tokyo'da bulunmakta olan Berlin o
limpiyatları führeri doktor Dim'in 
katibi bay Klingeberg japonlarm -
şayet Tokyo olimpiyatlarını tertip· 
ten vaz geçerlerse - bunu son daki
kaya bırakacakları söylemişti. 

Fransız olimpiyat komitesi reisi 
Bay Arman Masar, Lö Jurnal muhar
ririyle bir mülakat yapmıştır: 

- Beynelmilel olimpiyat komite
si ne zaman toplanacak? 

yesine hasredilecektir. 

Üçüncü anla~ma 

A ktedilen üçüncü anlaşma 

Türkiye'nin İngiltere'den 
harp malzemesi almasını temin 
maksadiyle açılmış 6.000.000 ster-

diğer 10.000.000 luk krediden biriz 
farkı, bu altı milyonun İngiltere 
Hükümeti tarafından doğrudan 
doğruya Türkiye Hükümeti'ne ya
pılmış bir ikraz mahiyetinde olma
sındadır. Diğerinde olduğu gibi, 
Türkiye'nin hazne bonoları çıkar

ması, bunların garantisi, ve Lon
dra piyasasında iskonto edilmesi 
bahis mevzuu değildir. Faiz had
di de diğerinden farklıdır, ve 1942 
nihayetine kadar "İngiltere Ban
kası faiz haddinden yüzde 1 fazla, 
fakat asgari yüzde 3" olarak tesbit 
edilmiştir. Bu tarihten sonra faiz 
haddi gene asgari yüzde 3 olmak Ü· 
zere İngiltere Hükümeti tarafın
dan garanti edilmiş mümasil ikraz
lardaki had olarak kabul edilmiştir. 
Faiz 1952 senesine kadar mürekkep 
olarak toplanacak, ve o tarihten 
sonra faizlerle beraber borcun ye· 
kiınu yirmi senede müsavi iki tak
sit olmak üzere tediye olunacaktır. 

Bununla beraber, Türkiye Hükü
mcti tediyatın bir kısmını veya 
tamamını vaktinden evel yapmak 
hakkını haiz olacaktır. 

yapılmıştır. 

- Öyle ise nerede? 
- Size hususi olarak söyliyeyim: 

Zannederim kış oyunları Finlandi
ya'ya bırakılacak, fakat atletik oyun
lar Londra'da yapılacaktır. Fakat bu 
tamamiyle aşhsi bir fikirdir. Kimseye 
bir şey söylemeyiniz ... 

- Müsterih olunuz." 
Görülüyor ki fransız olimpiyat ko

mitesi reisi bir şeyler bilmektedir. 
Bu sözlerden de istidlfil edileceği ü
zere komiteler arasında her halde ba
zı fikir taatileri olmuş ve kış oyunla
rı için Finlandiya, atletik sporlar i
çin de İngiltere üzerinde iptidai bir 
mutabakat husule gelmiştir. 

1ngiltere'nin kendi milli müda

faasını kuvetlendirmek için çok bü

yük bir faaliyet sarf ettiği ve bu işi 

bir an evel ikmal edebilmek için 

bütün memleket sanayiini adeta se
ferber ettiği bu sıralarda memle-
- ---·-- --- r ----·-----

.zere altı milyonluk bir ıikrazda bu

lunması ve bu malzemeyi İngilte
re'den tedarik etmemize muvafa

kat etmesi bir çoklarının gıpta ve 

hasedini celbedecek kadar mühim 

bir hadisedir. 'Gerek bu ve gerekse 

iktısadi maksatlara sarfedilecek o· 

lan 10.000.000 sterlin iki memleket 

arasında esasen mevcut derin dost

luk bağlarını bir kat daha kuvet

lendirecektir. 

MEHAZLAR: İngiltere hükümctinin 
resmi neşrıyatı: Cmd. 5754, Cmd. 5755, 
Cmd. 5756.; The Economist No. 494'4; 
The Times May 28.1938 

İı;tanhul diikkanlarıııın 
önle tfıtili e 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Dük-
kan ve mağazaların, öğle tatili yapma
ları hakkında iş bürosu bir teklif ha -
zırlamıştır. Belediye teklif kendisine 
bildirildiği takdirde tatil saatlerinin 
mevsimlere göre değişmesi şartile tek
life müzaharet edecektir. 

RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
1'4.30 Karışık 

neşriyatı - 14.50 Plakla türk musiki 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri 
Akşam Neşriyatı: 

18.30 Karışık 
neııriyatı ...ı..19.15 Tiırk musikisi ve hal 
kılan (Makbule) - 20 Saat ayan ve a 
neşriyat - 20.15 Turk musikisi ve hal 
kılan (Salfihattin) - 21 Şan plakla 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1- Lfon 
zel: Leben heist Lieben. 2- Tschaikov 
Romanze. 3- Tschaikovvsky: No. Wa 
4- Grossmann: Csardas. 5- Beece: No 
no. 6- Godara: Serceuse - 22 Ajans h 
leri ve son. 

İı:ıtanhul : 

Oğle Neşriyatı: 14.30 Plakla 
musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Pi 
türk musikisi - 15.30-16 Muhtelif 
neljriyatı ı 

Akşam Neşriyatı: 
3 

H r·r 18. O a ı 
zik: Tepebaşı belediye bahçesinden 
len - 19.20 Saksofon solo: Nihat E 
gin, Riyaseti Cumhur filarmonik orkes 
sından - 19.55 Borsa haberleri - 20 G 
viç rasatanesinden naklen saat ayarı, 
dia Rıza ve arkadaşları tarafından t 
musikisi ( Suzinaı , huzzam) - 20.40 H 
raporu - 20.43 Ömer Rıza Dogrul t 
fından arapça söylev - 21 Saat ayarı: 
KESTRA: 1- Maskanyi: Kavalerya riı 
kana. 2- Svendsen: Romans. S- Siede: 
pupe dö porslen - 21.30 Cemal Kamil 
arkada5ları tarafından türk musi kisi 
cem aljiran) - 22.10 Müzik variyete: 
pebaşı belediye bahçesinden naklen 
22.50-23 Son haberler ve ertesi gunun p 
gramı, saat ayarı, sor 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.30 B 
!in, Paris - P.T.T., Floransa - 21 Lond 
- Recyonal, Milano - 22 Varşova. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hamburg 
16 Liypsig, Viyana - 19.30 Ştutgart 
20.30 Breslav - 20.40 Munih - 22.10 B 
romünster - 22.20 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 13.55 Londo 
Recyonal - 14.10 Ltiksemburg - 15.30 
yana - 17.40 Prag-18.20 Kolonya - ıs. 
Doyçlandzender - 18.35 Lüksemburı:: 
Bükreş - 19.30 Frankfurt, Konigsberg 
20.10 Berlin - 21.15 Beromünster. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 

Berlin - 12 Frankfurt, Laypsig - 16 Br 
slav, Königsberg - 20.10 Miınih - 22. 
Königsberg - 22.45 Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAl 
11 Droytviç - 18.10 Konigsberg -
Btikreş - 21.10 Stokholm. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.· 

Frankfurt - 8.30 :Frankfurt, Kolonya, M 
nih, Ştutgart - 14 Ştutgart - 14.10 Fran 
furt, Kolonya - 15.15 Doyçlandzender 
16 Kolonya, Münib - 18 Bcrlin - 18 
Breslav - 19.30 Hamburg, Laypsig - 20. 
Doyçlandzender, Hamburg - 22.30 Ştıı 
gart. 

HALK MUSİKİSİ: 23.10 Budapc 
(Sigan orkestrası) 

DANS MÜZtGt: 6 Hamburg - 18 
~-20 30 KQloı~:ı ..... ıt."'.ı('6mif - 22 
Tuluz - 23 Floransa, Roma - 23.5 Liı 
scmburg - 23.15 Droytviç. 

Köy sınırları 
İç Bakanlık köy sınırlarının kant! 

ve tebliğler dairesinde başanlmaSJ 1il 
zumunu valilere bildirmiştir. Sırurl 

alakalı köy heyetleri ile birlikte çizil 
cek ve basit birer de kroki ilave olu 
nacaktır. 

Y cnicami ch·arnırlaki 
istinılfıklcr 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Yen 
cami karşısında Mısır çarşısına kadl 
uzanan ve Balıkpazarının son kısrıı 

nı teşkil eden adanın ay başındll 

itibaren kaldırılmasına başlanacaktir 

Adliye yangnı yerinde 
h·tkikler 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Adli) 
sarayının yerinde tetkikler yapmak ı 
zere bir komisyon kuruluyor. Bu k 
misyon sahadaki binaların kaldırıl 
kaldırılmıyacağma karar verecektir. 

Kapı vuruldu; bir kadın seıi koridordan bağırdı: 

- Benim! 
F eliıi, pembe etekliğini ııiyerken, kapıyı açmasını 

da doktordan rica etti. 
Madam Dua, sahnede uzun zaman derli toplu tut

mayı ve asil anaların vakarına arzebneyi bilmiş 

olduğu kalın vücudunu koyuvenniı, baıbğı yeri sar

sa sarsa içeri girdi. 

GULONC HiKAYE 
§eden gelen kadınlar İse erkekleri severler. Fakat 

ilk kadınların bölünmeleri mahsulü olan kadınlar 
erkeklere itibar etmez ve kadınlara meylederler. 
Bunun içindir ki bu gibi haller görünce artık hic
§aşmayınız .• 

- Bonjur minik, bonjur doktor ... Feliıi, bilirsin ki 
ben kimseyi övmekten hoşlanmam. Halbuki evelki 
gün seni gördüm ve temin ederim ki Sırdaı ana'nın 
ikinci perdesinde pek iyi ve hiç de kolay olmıyan 
§eyler yaptın. 

Nantöy'ün gözleri güldü, ve, iltifat görüldüğü 

zaman daüna yapıldığı gibi bir baıka iltifat daha bek

ledi. 
Nantöy'ün sükutunu bir davet telakki eden Ma

dam Dua senalarını fısıldadı: 
- ••. Mükemmel şeyler, tahıi ıeyler ... 
- Öyle mi buluyorsunuz, Madam Dua? Öyle iıe 

çok iyi, zira bu rolü ben iyi hissedemiyorum • Sonra, 
büyük Peren de bütün imkanlannu ıelbediyor. Haki
katen, bu kadının kucağına oturunca öyle tuhaf olu
yorum ki... Sahnede bulunduğumuz eınada kulağıma 
söylediği münasebetsizlikleri bilmezsiniz. Kudunnu
ıun biri .. Hepsini anlıyorum ama bazı şeylerden de 
iğreniyorum ... Miıon, korsajın sırtı sağa kıvrılmıyor 

mu? 
Trüble, heyecan içinde, ba~rdt: 
- Sevgili yavrum, hayran olunacak bir söz 

söylediniz. 
Nantöy sadece sordu 

- Hangi söz? 

.; 

Yazan: ANATOt FRANS 

- Dediniz ki: "Hepsini anlıyorum ama bazı şey
lerden de iğreniyorum." Hepsini anlıyorsunuz; in
sanların fiil ve fikirleri size cihanşümul mekaniğin 
münferit vakaları gibi görünüyor. Bundan dola
yı ne hiddet, ne kin duyuyorsunuz. Fakat sizi tik
sindiren §eyler var; ince hislisiniz. Ve ahlakın zevk 
i§i olduğu da pek doğrudur. Yavrwn, ahlaki ilim
ler akademisinde sizin kadar ııhatle düıünülmesini 
isterdim. Evet, hakkınız var. Arkadaşınıza atfetti
ğiniz insiy~ki duygulardan dolayı kendisini ayıp

lamak, muhtelit tesirli bir asit olduğu için asit la
kitiği ayıplamak kadar bo§tur. 

- Ne diyorsunuz? 
- Diyorwn ki hiç bir fikri, hiç bir beşeri hare-

keti ne beğenebilir, ne de kötüliyebiliriz; şayet bu 
hareketlerin ve bu fikirlerin zaruri oldukları bize 

isbat edilmiıse. 
- Demek ki siz, göğsü ıeref niıaniyle süslü bir 

adam, büyijk Peren'in adet ve mizacını tensip edi· 
yorsunuz, öyle mi? lıte bu mükemmel! 

Doktor yerinden kalktı ve fÖyle dedi: 
- Yavrum, rica ederim, beni bir an dinleyiniz. 

Size ibret alınacak bir hikaye anlatayım: 
Vaktiyle be§erİn tabiati bugünkünden ba_§ka idi. 
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Çeviren: NASUHi RAl'DAR 

Yalnız kadınlar ve erkekler değil, hünsalar, yani 
ıahıslarında iki cinsi bir arada birle§tirenler de 
vardı. Bu üç çeşit insanda dört kol, dört bacak 
ve iki yüz mevcuttu. Bunlar gÜrbüzdü ve tekerlek 
gibi süratle kendi Üzerlerinde dönerlerdi. Kuvet
leri onlara Devler'i Örnek tutarak tanrılarla 
mücadele cüretini ilham etti. Jüpiter böyle bir 
küstahlığa tahammül edemiyerek ..• 

Nantöy sordu: 

- Mi§on, etekliğim 50)a doğru fazla sarkmıyor 
mu? 

Doktor devam etti: 
- ... bunları daha az kuvetli ve az cüretli kıl

mağa karar verdi. Her insanı, artık yalnız iki ko· 
lu, iki bacağı ve bir başı olacak surette, ikiye böl
dü, ve be§er cinai, itte o zamandanberi bugün na
sılsa öyle oldu. 

Demek ki her birimiz, ancak, bir dil balığı nasıl 
ikiye taksim edilirse, bütününden ayrılmı§ bir ya
rı insanız. Bu yarılar daima kendi yarılarını arar
lar. Biribirimize karşı olan sevgimiz kendimizi es
ki kemalimizle tekrar tesise bizi sevkeden kuvet
ten ibarettir. Hünsalarm ikiye bölünmesinden hu
sule gelen erkekler kadınları severler; aynı men-

Nantöy, kor§ajına bir gül ilİ§tirerek 50rdu: 
- Bu hikayeyi, doktor, siz mi tasavvur ettiniz? 

Doktor onun hiç bir tarafını uydurmamı§ oldu-

ğundan kendini §iddctle tahzir etti. Hatta, aksine, 
bir kısmını hazfetmi§ olduğunu wylüyordu. 

Nantöy bağırdı: 
- iyisi de o! Zira fikrimi söyliyeyim: bunu icat 

eden pek akıllı değilmiı. 
Trüble: 
- Öldü, dedi. 
Nantöy, rol ortağının kendisine telkin ettiği 

nefreti tekrar izhar etti; fakat ihtiyatlı olan ve 
zaman zaman Jan Peren'in evinde yemek yiyen 
madam Dus sözü değiştirdi. 

- Hulasa, minik, sen Anjelik rolünü dolduru
yorsun. Yalnız dediğimi unutma: Biraz sıkılgan 

tavurlu, biraz dik duru§lu olmalı. O güzel çevik
likten sakın. Repertuvar genç kızları bebeğimsi 

olmalıdırlar. Usliip budur. Kor.tüm icabı budur. 
Sana bir §eY söyliyeyim mi, Fclisi, nefis bir piyes 
olan Sırda§ ana'da oynadığın vakit her §eyden 
evel dikkat ebnen lazımgelen .. 

Felisi onun sözünü kesti: 
- Ben, bakın, iyi bir rolüm olsun, ötesi umurum

da bile değildir. Bundan başka Marivo·yu da pek 
sevmem... Cöriiyor musunuz, doktor? Bir pot mu 
kırdım? Sırda§ ana Marivo'nun değil mi? 

(Sonu var) 
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İki türlü terlemek 
Terlemenin faydasını inkar et

ınek istesek bile onun yalnız faydalı 
değil, lüzumlu bile olduğunu bu aı· 
Cak mevıim bize her gün öğretiy«. 
Sıcak günlerde terliyebilenler fe
rahlanıyorlar, terliyemiyenler de 
boğulacak gibi sıkılıp duruyorlar. 

Fakat terlemenin de türlü türlü 
Yolu vardır: insan oturduğu yerde 
fazla giyinerek, yahut ya.ttığı yerde 
fazla yorgan örterek terlediği gibi 
Çarıı hamamının göbek taşmda ve)"& 
IÜnet kartunnda yatarak da terli)"t'"" 
bilir. Bu türlü terlemelerin hepsine 
birden hareketsiz terlemek diyeb.ili
l"İz. Çok defa ikiter ikiter gelen .b~
Yanlarm hayırlı bir ite yardım ıçın 
istedikleri ianeyi vererek gık deme: 
den terlemek de, tabii, bu sınıfa gı-
rer ... k 

Bir de hareket ederek terleme .... erek 
~dır. Uzunca bir yol yuruY 
tedemekten bathyarak olobüae ye-
titnıek için kısa bir yolda k_O§~~~ 
terlenıiye kadar. Bu da ikincı tur u-

•ü. .. h 
· ·· l"' ··de •up e • Terlemenin ikı tur uıu ,.. .. .. 

•İz iyidir. Yattığı yerde çokça ortu
lerek terletilen hastalar bile bundan 
fayda bulurlar. Haata olmıyanlar a-. ·ı - ko l'aımda da terlemenın, sag ıgı -
~ için en iyi vasıtalardan oldu
iunu bilmiyenler gittikçe azalmak -
tadır. Terlemekle kanı temizlemek 
kaideai bugÜn hemen hemen apor 
Yapmak kaidesi gibi yayılmıftır. .. 

Ancak, bazıları ıunda tereddut 
ederler: Terlemek iyi ama, h~eket 
insanı az çok yorar, mademkı ınsan 
hareket etmeden de terliyebilir ve 
zaten hekimler inaanları hareket et
ınedeın de terletmek için birçok u
Mıller de göıtermiıler, o halde hare
ket etmeden, yorulmadan ~er~~~ 
de, acaba, yeti§IDeZ mi, dıye duıu-
niirler. 

O da terlemek, bu da terlemek. 
Fakat iki türlü terlemenin araaında 
L_ 1. b·· • .:~ı.. bir fark vardır. Bunu uay ıce u,.- l . . aba 
bize laboratuvar tecriibe erı ı t e• 

der. k d v t Bilininiz ki inaanm çı ar ıgı er 
hayvanlar için bir zehirdi~. Te~ h~
reıketle gelsin, hareketsız gelsın la

atuvar hayvanlarının kanma ~ı-
ı ga't;Uııı.u"" ..... - 1 __ •• 'l .su-u. " - 1 

nız, hareketsiz gelen insan teriyle 
laboratuvar hayvanını telef etmek 
için onun ağırbimdan her kiloauna 
22 aantimetre mikap inaan teri fll'ID· 
aa etmek wmıdır. Halbuki hare
ketle gelen insan terinden hayvanı~ 
er kilosuna 10 nihayet 12 aantı
etre mikap hesabiyle şırınga edi: 

İrae aynı iıi görür. Demek oluyor kı 
areketle gelen insan teri hayvan 
in, hareketaiz gelen terden he~e.n 
emen iki miıli derecesinde zehırlı· ... 
Hayvanı telef eden bu zehir inaa

vücudundan çıkmıf olduğuna 
öre hareketle gelen terin inaa~~ 
ıımı hareketsiz gelen terden ıkı 

' • l diw• la İali derecesinde temız e gı an -
ılır. 

··b · · ver· Bir laboratuvar tecru esınm 
· ii bu mühim netice, gençlerden 
iyade yatlıca adamların kulakları
a küpe olmalıdır. Çünkü terle_me;
kanlarını teaıi:zlemiye en zıya e 

tiyacı olan onlardır. . 
1. l bile yaf· Gençlerin kanı de ı 0 sa • • . 

'- ~ k mel daha az zehırhdır. 
ltll'ın an an "h . 
\llMl.an dolayı temizlenmiye 1 tıya-

d 
h az olduktan batka, genç a-

cı • a tmadlkça - ha-
danı zaten - baata o . w 

. durmayı aevmez. Bırçogu 
reketaız . d"I :- annrcu -. d"d kendi ken ı er-- r-
ıım 1 en ani da gezerler. 
dur Sporcu olmıY ar 

· 
1 1 gezmekle olaun hare -Spor a o sun, 1 !t. de en iyi ter çıkarır ar .• 

ket etbaçe 1 · 
ft n d a sporcuhlk dev et ıt· 

Bir tara a · . girdikten sonra, halı o -
lerı aıraaına . .. . 
1 nderin hepaı, ıupheaız, ıpor-an ge "3' 1 . .. 

-•- klarından genç et"ID ne tur• 
CU 019ca • 
Jü terliyeceklerinden taaa ~e.!'ılmez. 

y lı adamlar ıpor teıkilatından 
., .. l'" t 1 k 

dışarı kalırlarsa, .. n~ turu .. er eme 

1 A ım geldiğini duıunmek ıtı onlarm 

kaz dilerine düıecektir. Yaılıca •
en ·---•ık damların batlarına gelen flp•~.,. • 

kunı aancıları, rümatiz~a agrıl~rı 
da çok defa vücudun zehirlenmeam
den ileri geldiği için hareket eder~ 
terlemenin oturarak ter~emelden ı~ı 
kat faydalı olduğunu bılmek en zı • 

Yade onlara lüzumludur. 
G.A. 

Feliketıedelere 

yardım devam ediyor 
TÜRKİYE KIZILA y CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN 

Yer sarsıntısından felakete uğrıyım va
tandaşlarımıza yardım olmak üzere a~.~aı
da isim ve adresleri yazılı zevat ve mufıı
sesat tarafından hizalarında yazılı para a~ 

lmı!itır Bu hayır ıeve 
veznemize .yatırı · k felaketzedeler 
zevat ve miie.sse~at~ gere na teşekkürle· 
ve gerek cemıyetımız namı 
rimizi sunarız. 

Lira Kr. 

---;;- 00 İsparta Kızılay merku~nden 
17 03 Alaı;ehir Kızılay şubeııı~d;n 

5 54 Manavgat Kızılay ı;ubesın enAl' 
6 10 Hayfa'da merhum avukat ... ı 

refikası Bn. Sidiye'den 1 fılıs
tin lirası mukabili 

5050 50 Berlin Türk kulübünden 10.000 
R.M. karı;ıhgı 

60 52 Ardahan Kızılay ıubesinden 
93 00 İmroz " ,. 
3 74 Malkara " ,. 
8 00 Korkudeli Yazırköy halkından 

100 00 İznik Kızılay şubesinden 
363 90 Seyhan Kızılay merkezinden 

27 70 Balıkesir ,. ,, 
2282 71 Akhisar Kızılay şubesinden 
153 50 Fethiye ,. ,, 
348 00 Avanos 11 ,, 

31 39 Bozkır ,, ,. 
..a. ı u 'U\I .l\.4 J CC1A ,, u 

925 49 Bünyan ,. ,. 
38 55 Bayındır ,, 11 

124 94 Gebze ,, ,, 
24 07 Amasya Kızılay merkezi eliyle 

piyade alayı subaylarından 
282 41 Kastamonu Kızılay merkezinden 
35 00 Ereğli - Koeya Kızılay ıubeain

den 
164 00 Er.ı:incan Kuılay merkezinden 

1228 94 Malatya Kızılay merkezinden 
85 75 Emirclai Kızılay ıubesinden 

461 62 Türk Ticaret bankası anonim 
ıirketi Ankara merkezi ve ıu
beleri memurlarından --

1.2442 40 
332332 29 Evelki listelerden --
344774 69 

Ortaköy camiinin etrafı 
açılıyor. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Beledi

ye Ortaköy camüni meyda1:a çrk~ 
ve camiin etrafını güzellettırmek ıçın 
çalışmalara başlamıştır. tık olarak cami 
ile i.&ıkele arasındaki bina ve dükkanlar 

istimlak edilecek, buraya bir rıhtnn 
yapılacak ve saha bahçe haline konu • 

laca~tır. 

yüz sene uyuyan adam 
yazan: Hanri Bern• 

k================ Tefrika: 18 .-1.. 

Bu "'n Nevyork'ta değildir, ~an 
- . k~da bir konferans vermıye 

Fransıs o Dokuzuncu Fasıl 
Röne ile Selesten'in karantinada.n 
ınca ilk rastladıkları adam Gaibrı: 

1 Kler oldu. Gazeteci onları neşelı 
tavırla karşıladı. . 
Çıkacağrmzı biliyordum, dedı, 

i görmeye gelmiştim. Fazla sıkıntı 

rnediniz ya? 

elesten: 
Hic bu bahsi açmayın, dedi. Hiç 
za~n tutulmıyacağım hastahk

a karşı sözde muhafaza için, beni 

köpek gibi hasta ettiler 1 
öne: 

Fakat artık hiç bir şeyden kor
yoktur, dedi ... Şimdi ölümden bi-

elesten: 

Ah d d . · bı· r defa öldük-, e ı, ınsan 

sonra!. 
akat Röne, gazeteciye soruyordu: 

Mis Anni Tompson'u gördünüz 

gitti. 
Selesten atıldı: . 

A a da yaptınız ha 1 Tel sız tele-
- m d konferans-

fon ve televizyon asrın a, . 1 . 

1 
bu kadar uzaklara gıtme erıne 

çı arın 

lüzum var? 
ne d" leyiciler onları _ Evet ama, ın . 

··rıneyi tercıh e-
karşılarında canlı go ? 

d ev gösterdiler 
diyorlar. Size nere e 

Röne: El' e ıu ki-
- Bilmiyorum. dedi. ım 

- ıdı sıkıştırdılar. . . 
g B ikamet teı:kerenu:dır. 

- u b" bayatı-
Bu kağıdı verirken, ıze 

- . k i in bir hafta miid-
mızı tanzım etme ç . b"ta 

. - . . bu müddetıııı ı -
d t verildıgını ve . 

e da meşguliyetimiz hak~ında yenı 
ını~rler alacağımızı söyledıler. . 
ernı kA - dı gözden geçır-

Gabriyel Kler agı 

dikten sonra dedi ki: . ar 
Dördüncü kısıında, yanı g p 

1
• uıu··nd-e 47 inci caddenin 237 

ban ·ıyu , 

3 Gün 19 saat 17 dakikada 

dünyayı dolaşan tayyareci 

Hovard Hughes yolda 
büyük korku gecirdi 

Hughes ile mütemadiyen irlibc.~ 

tesis eden radyocu an laf ıyor 
Alman krsa mevce idaresine men

sup Eduard Roderih Dietze is
minde bir radyocu Amerikalı tay
yareci Hovard Hughes 11 temmuz 
ile 12 temmuz arasında geceleyin 
Almanya üzerinden uçarken kendi
siyle dört defa konuşmuş ve bu 
mükaleme Amerika radyoları vası
tasiyle Amerika dinleyicilerine ve
dlmiştir. Bu mükalemeyi idare et
miş olan Dietze o gece başından ge
çenleri "Siben Tage" mecmuasın

da şöyle anlatmaktadır: 
11 temmuz gecesi de diğer bir çok 

geceler gibi heyecansız geçeceğe 

benziyordu. Oğleden sonra geç va
kit Birleşik Amerika Devletinin 
en mühim radyo şirketi olan Neşi
nal Brodkasting Kempeni'nin Av
rupa mümessili bize telefon etti. 
Ve dünya uçuşu yapan Hovard 
Hughes Almanya üzerinden geçer
ken onunla telsiz irtibatına geçmemi 
zi ve konuşmamızı ve Amerika'ya 
telsizle vermemizi rica eyledi. Ho
vard Hughes Amerikan dinleyici
lerine dünya uçuşu hakkında biz
zat malümat verecekti. 

Ben hervakitki gibi hazırlıklarımı 
yaptım. Alman radyo __şirketinin ya
bancı ülkeler şubesi e serıya en 
kısa bir zamanda halli icap eden 
böyle apansız vazifeler karşısında 
bırakıldığından bu gibi ıeylere eıa
ıen hazırdım. 

Az zaman sonra Hughes•ın Pa
ris'te kolaylıkla yere indiği haberi 
geldi. Bunun üzerine her şeyin 
yerinde olduğunu ve arzu edilen 
naklin teknik bakımdan temin edil
miş bulunduğunu Nevyork'a bil
dirdim. Yalnız bi rcihet düşUndU
riiyordu: Hovard Hugheı bizimle 
rahat rahat konuşmak için vakit 
bulabilecek miydi?.. Kendisinin 
muhtelif hava haberlerini almak, 
telıi.zle istikametini tayin etmek 
gibi uçuşla alakadar itleri görmek
le tam bir meşguliyet içinde oldu
ğunu ve bu sebeple isteksiz olarak 
ve pek az bir müddet bizimle ko· 
nuşacağını pek ala tahmin ediyor
dum. Fakat karar verecek kendisi 
idi ... 

''Hareket tehir edildi:" ••• 
Paris'ten hareket haberini bekli

yoruz. 
Bu bekleme esnasında bizi ufak 

"nci numarasında oturacaksınız. 
Talihiniz varmış, burası Nevyork'

un en hoş mahallesidir. 
Selesten sordu: 
- Ya gene oraıı hoşumuza gitmez-

se? 
Gazeteci hayretle ona baktı: 
- Neden hoıunuza gitmesin? 
- Belki başka bir yerde oturmak 

canım ister. 
- Bu imkansızdrr, polis başka yere 

gitmenize müsaade etmez. 
Selesten israr etti : 
- Ya dinlemezsem? 
- Hapse girersiniz. 

- Ne kadar müddet için? 
- Beş seneden on seneye kadar. 
- Vay canına 1 Adaletleri müthiş-

miş. Eskiden insanlar bu kadar mer

hametsiz değildiler. 
Gabriyel Kler izah etti: 
- Birletik Devletlerde elli sene

den fazla bir zamandanberi, hakiki 
bir diktatörlük altında yaşanmakta

dır. Ku Klu Klan diktatörlüğü. 
Selesten: 

- Bu da ne demek? diye sordu. 
- Bu, 1867 ye doğru, istiklal har-

binden sonra, Amerika'da zencilerle 
mücadele için kurulmuş gizli bir ce

miyettir. Zamanla o kadar inkişaf et
ti ki nihayet idareyi eline aldı. İnsan

ların saadetine ve hayrine çalıtır, fa-

bri heyecan istila etti. Zira gökle 
yer arasında görünmiyen meçhul 
bir yerde ucan bir kimse ile konuş
mak kalbe hakikaten heyecan veri· 
yor. Apansız bir haber Amerika'dan 
geliyor: Paris'ten uçuşa devam icin 
hareket tehir edilmiş ve salı günü 
yapılması muhtemelmiş .. 
Şu halde yarı gece boşuna çalış

mış olduk. Gece yansından biraz 
önce eve dönerken ufak bir hayal 
sükutuna uğramış bir vaziyette 
idim. Fakat içimden bir his, bir 
ön duyu bana ihtiyatlı hareket et
mek lüzumunu anlattı. Ve bir de
ğişiklik olursa bana derhal haber 
verilmesini müstacel olarak Paris'· 
ten rica ettim. 

Eve vardığım sırada haber bana 
yetişti: Hovard Hughes saat 1.30 
da Paris'ten hareket edecektir. 

Saat 2 de tekrar makinelerimizin 
başında oturuyor ve eteri dinliyor 
araştırıyorduk. Hep Hughes'i ça
ğırıyorduk ve yarım saattir uğraş
tığımız halde bir cevap alamıyor
duk. 

Huglıes cevap veriyor .•• 
Nihayet ahizeınizde bir ses işit-

\.\.\'\.. -'l.1u6\ı,,..a..., •ap -. ,.r"i.1~ -üuı 

Amerika'ya şu krsa haberi ver
dik: "Nakil başlıyabilir." 

Roderih Dietze Hughe• ile konu
şuyor, söz çok güzel anlaşılıyor ve 
mükaleme Amerika'ya naklediliyor 
ve oraya pek güzel varıyol'. Hug
hes'in keyfi yerinde. Tayyarede her 
şeyin yolunda olduğunu bildiriyor. 
Radyo nakli nihayet buldu. Fakat 
Hughes kanuşmakta devam ediyor. 
Tayyare limanı Löburje'den ona 
telsizle bir haber göndermişler. Fa
kat bu haberi anlıyamamış. Kendi
sine yardım etmekliğimizi ve bu 
haberin hakikaten kendisi için olup 
olmadığını ve muhteviyatının ne
den ibaret bulunduğunu öğrenme
mizi istiyor. Zira Hughes artık 

Parisle irtibatta değildir ve altında 
susan alemle bizim vasıtamızla ir
tibatta olmasından memnundur. 

Telefonu açıyoruz ve şunu öğre
niyoruz: Evet telsizle verilen ha
ber Hughes içindir. Tayyaresi ha· 
reket ederken sol tekerleğin hasara 
uğradığı görülmüştür. 

Gökyüzü ile görüşüyoruz, yavaş 
konuşuyoruz ve bu fena haberi ver-

kat bunu yaparken onların mütalaa
larım almıya lüzum görmez. Milleti 
çelikten bir disipline tabi tutar. 

Röne: 
- Bizi böyle serbest bırakmalarına 

hayret ediyorum, dedi. 
Gabriyel Kler: 
- Hiç de sandığınız gibi değildir, 

dedi. Daima tarassut altındasınız:. En 
küçük bir aykırı harekette bulundu
ğunuz takdirde şiddetle doğru yola 
aevkedilirsiniz. 

- Fakat evime nasıl gideceğimi 
bilmiyorum. Mademki bir evim var
mış. 

- Bu işi kendi başınıza da kolayca 
yapabilirdiniz ama, size refakat ede

ceğim. Aerobüse bineceğiz. 
Selesten kulak kabarttı: 
-Ne? 

- Hava otobüsü. 

- Yok! Yok ... Ben kuşları taklit 
edemem .. Ben havada uçamam. 

Kler gülerek: 

- Başka çare yoktur, dedi. 
- Ya yaya gitmeyi tercih edersem. 
- Bir kaç saat yürümeniz icap e-

derdi.. Kuş olmak müreccahtır. 
Selesten: 

- Ne yapayım, dedi, mecburiyet. 

Karnım aç, yerneğe kevuşmıya can a
tıyorum. 

Gazeteci: 

mek bizim için kolay olmuyor. Biz 
de yukarıdaki sesin nasıl değişti
ğini, sese adeta bir karanlık çök
tüğünü ve kelimelerin evelkinden 
daha çabuk olarak yekdiğerini ta
kip ettiğini işitiyoruz. 

"Rica ederim benden ayrılmayı
nız. Rica ederim irtibatı kesmeyi
niz. Rica ederim bana yardım edi
niz: Rica ederim, tam teferruatiyle 
bilmem lazım! Rica ederim düşü
nünüz bir kere, ben nasıl karaya 
inerim? Eğer tayyarenin ... " 

'"Rica ederim• bana yardım 
ediniz:'' 

Hughes'in tayyaresinde ne görül
dügünü etraflı olarak bilmem Iazım. 
Bunu gören ne tarafta bulunmuş, 
iskele tarafrnda mı? Sancak tara· 
fmda mı? Önde mi, arkada mı bu
lunmuş bilmeliyim! Hasar ne vakit 
vukubulmuş bilmeliyim. Bütün bun
ları teferruatiyle bilmeliyim. 

Bizde heyecan içindeyiz. Ne ya
pacağımız ı düşünüyoruz. Hadi Pa
ris 'i arıyoruz. Fakat tayyare lima
nını bulmak kabil değil! Zira vakit 
gece yarısın ı çok gecmişl Ve tay
yare limanından birisi bize cevap 
verse de bütün bunları gören kim
seyı nasıl bulmalı ve bir yerde e
vinde uyumakta olan bu adamı nasıl 
celbetmeli? 

Tayyarecinin imdat sesi tekrar 
edip durmaktadır: "Rica ederim, 
her !?eye baş vurunuz, rica ederim 
bir tecrübe yapınız!" 

Biz aşağıda ne yapacağımızı bil
miyoruz: Nihayet bir çıkar yol 
bulduk. Dolambaçlı bir yol ama bir 
çıkar yol: Londra ile irtibat. El
bette orada bulunan Amerikalılar 
vatandaşlarım kurtarmak için in
sanın ne yapması kabilse yapacak
lardır. 

Avrupa'mn hiç görmediği 
bir miikaleme ••• 

Dünya tayyarecisi Hughes bize, 
aşağıya soruyor, biz bu suali Lon· 
dra'ya bildiriyoruz, Londra Paris'e 
soruyor, Paris'te hareketi görenler 
telefonda. Hughes tekrar tekrar so· 
ruyor. Daima yeni bir suali bildi
riyoruz, daima yeni cevaplar geri 
5•\~7or• • 

Fakat Hughes'in bir türlü teskin 
olmadığı anlaşılıyor. Gittikçe acele 
ediyor. Zira tayyaresine ne olduğu
nu kendi kendisine izah edemiyor. 

Bu esnada içimizden birine iyi 
bir fikir geliyor. "Şimdi neredesi
niz, Hughes ?" -" Çok yukarıda
yım 4-6000 metre arasında." Fakat 
nerede olduğunu bilmiyor. Bir kere 
anlaşma zayıflıyor. Dolu ve kar 
fırtınası içinden geçiyor. Fakat 
müteakiben sesi sanki yanı başı· 
mızdaki odadan geliyormuş gibi 
gene açık ve sarih olarak ititiliyor: 

"Hughes bir alman tayyare lima
nına uçunuz. Bulutlardan atagı ini
niz, aşağıya yaklaşınız, bizim tay
yare limanımız üzerinde uçunuz. 
Tayyarenize dikkatle bakılmasını 
rica ederiz ve ne olduğunu size 
yukarıya bildirirler." 
"Hayır, maattessüf olamaz. Bu

lutlar üstünde kalacagım. Memle· 
leketi bilmiyorum: Nerede olduğu· 
mu bilmiyorum. Bir dağa çarpabi
lirim. Bundan ba,ka çok uzakta ol· 
duğumu ve hududunuzu g•nti ; imi 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

- İstediğiniz sade bu olsun 1 dedi. 
Karnınızı hemen doyurabilirsiniz. 

Ve cebinden bir besleyici haplar 
kutusu çıkardı. 

Sele&ten bir ret işareti yaptı : 
- Teşekkür ederim 1 Bir hayli za

mandır hep hap yutmakla vakit geçi· 
riyorum! Güzel bir biftek veya seb
zesi bol bir piliç kızartması burnum
da tütüyor! 

Gabriyel Kler gözlerini açtı: 

- Biftek mi? Piliç mi? Nevyork'
ta böyle şeyler aramakla beyhude yo· 
rulmayınız. Olsa olsa yemiş bulabilir
siniz. 

Ve, biraz sesini alçaltarak: 

- Esasen, dedi, ben de ıizin fikri
nizdeyim. Amerika'da biraz mübala
ga ediyorlar. Yemekleri çiğnemenin 
iğrenç bir §ey olduğunu ve ancak 
vahşilerin yemek yemek için bir ara
ya toplanabileceklerini iddiaya kadar 
varıyorlar. 

Selesten vakarla: 

- Aul vahşi olan onlardır, dedi. 
Fakat açlığım git gide tahammül e
dilmez bir hal alıyor. 

Röne tavsiye etti: 

- Şu halde br hap alıver, canım. 

Selcsten, söylenerek itaat etti ve 
iki arkadaşı da onu taklit ettiler. 

-S 
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Plôjlarımız 
Aclana'da Karataı plajmdan 

zel tertip eclilmit, güzel baaı 
küçük bir el ilanı aldım. Karat 
denizin, ince ve temiz bir kum 
üzerinde yüzlerce metre ileril 
kadar bir - bir buçuk metre deri 
ğinde uzandığmı ve adanalıl 
çok rağbet gördüğünü eaaaen 
doıtlctrdan öğrenmittim. Ot 
ile bir buçuk &aatt• gidilebilen 
deniz kıyıaı Adana'nm methur a 
ğında bunalanlar için aranıp da 
lunamıyacak bir nünet olmak 
zımdır. Fakat kabinler yapılmıt, 
kanta ve gazino açılnııt olduiu 
tiinülerek Karatat'ın bütün m3111 

ket için bir cazibe haHne gelmı§ 
duğuna hükmedilip bu el ilanı 

davetname gibi her yere gönderi 
yorsa blrnda ıstical sezmemek 
kansızdır. 

Bir iki gün evel İstanbul'dan 
kara'ya dcinen bir arkadaş, kaç 
nedir mevcut olan ora plajlarını 
de övmüyordu. Temiz kumlu ve 
reyanlı bir sahil, soyunmak ve giy" 
mek için sıra sıra höcreler, geri 
bir gazino - lokanta ... Halbuki pi 
bundan ibaret değildir. Eski de 
hamamlarında da giyinme, soyun 
ve yıkanma imkanlarmın bu kad 
cığı, inkar edilemez ki, vardı. Ye 
pliıJlarda ailece denize girilmeai 
kumlara uzanılıp güneı bany 
yapılabilmesi plajların değil, re 
min lehine kaydedilecek terakkile 
dir. Halbuki bu gibi yerler, ilk" 
su sporlarının teknik ve temaıa 
betlerine ait birçok tesisleri ihti 
etmelidir ki yazın denizden iıtifa 
etmek istiyen istisnasız herkesin 
zu ve ihtiyacına mukabele edebilsi 
ler. Plajların eğlenceye taallUk ed 
teşkilatı ise genit bilgi ve sermay 
istilzam eder. Ve bütün bunlar d 
recesinde ve hatta daha büyük 
itina ile dikkate almmak icabed 
noktalar da vardır: Temizlik ve 
cuzluk gibi ... Bir buçuk bardaki 
bir §İşe ıu on kurUf, bir dondurm 
25 kurUf olunca, bu fiyatlar plajla 
mızı halkın deniz ve eğlence ib 
yaçlarını tatmin eden yerler olabil 
mekten uzaklathrır, ve ancak ta 
günlerinde muayyen bir kalabalığ 
uğrağı halinde bırakır. On ku 
- Balkan komşularımıza gore 
on bir buçuk drahmi, dokuz buç 
ley, on beş leva kadar bir parad 
Bir buçuk bardak su... Bulgari• 
n'm ve Roaıanya'nm Karadeniz'de 
ki plajlariyle lıtanbul plajlan nede 
kıyaı edilemiyor, bunu tetkik etmeli 
yiz. 

Karatat'ta bir plaj tesiı edenler 
teşvike layık bir teşebbüste bulun 
muşlardır. Bu ıuretle cenup vilayet 
lerimiz halkının deniz ihtiyac 
karşılamaları bir kardır. Fakat, ölçü

lerimizi Avrupa'dan almakta tered

düt etmiyelim. Mevcut örnekleri na• 
sıl iltifata taYan addedebiliriz ki 

bunlar ikbaat, sıhat ve teknik ba
kımlarından ileri sayılamıyacak bi -
rer deniz hamamı mahiyetini hali. 
muhafaza etmektedirler. Yeni Tür. 
kiye'nin plajları da hayallerimizde

ki plajlar olmak yoluna girmelidir -
ler. Karataı plajı teşebbüaünün aa. 
hipleri ilk adımlarını bu yola uydu

racak olurlarsa İstanbul plajlarma 

bile iyi miaal olurlar. - N. Baydar 

Uşak: 
- lşte ! .. dedi. Karnım doydu. Fa

kat hiç bir zevk duymadım 1 Ne milt
hi' şey 1 Ama, doğrusu, artık midem 
de ağrımıyor .. 

Böyle konuşurken, geniş ve yuvar
lak bir meydana gelmişlerdi. Bir yıl

dızın köşeleri gibi sıralanmış ondan 
fazla cadde bu meydanda birletiyor
du. Meydanı çepeçevre saran kaldı
rımda kimisi yaya, ekserisi süratli 

patinetlere binmiş olan yolcular hızlı 
hızlı gidiyorlardı. Hepsi de aynı is

tikamette olarak, otomobiller hava na
kil vasıtalarının inmesine tahsis edil

miş bir merkezi dairenin etrafında 
dönüyorlardı. Ortada bir çok hava 

otobüsleri inip kalkıyordu. Bütün bu 

işler hemen hiç gürültüsüz ve tam bir 
intizam dairesinde oluyordu. 

Kler: 

- İşte, dedi, aerobüae ıuradan bi
neceğiz. 

Seleıten oraya doğru yürümeğe ha
zırlanıyordu, fakat gazeteci onu dur
durdu. 

- Ne yapıyorsunuz? Ezileceksiniz. 
- Yok canım. Eskiden Faris ıo-

kaklarında pek Ua böyle yürürdük. o 
sokaklar da daha az kalabalık değildL 

(Sonu var) 



• 1 oA. qıo 1? d ,, 

-6- uı;u s 26 - 7 - )Q18 

Porruk çayında sandallar 

• • 

ESKISEHIR 
...:. 

Nasıl eğleniyor, bilir misiniz? 
Eskişehir, (Hususi) - Yaz gelin• 

ce Eskişehir Porsuk suyu eğlenceleri
ne kavuşmuştur. Senenin öbür mev -
simlerinde manasız ve hatta hazan za
rarlı bir hal alan Porsuk, yazın kavu
rucu sicağı altında bir hayat şeridi 
olur. Koyu gölgeli ağaçların, neşeli 

gazinoların arasından hafif ve tatlı 
bir şırıltı ile akar. 

Fakat Porsuk kenarının minaSI an
cak cumartesi ve pazar günleri anlaşı
lır, adeta bütün neşesini haftanın bu 
günlerine saklar. 

Kendimi Eskişehir'in yabancısr ye· 
rine koydum. İstasyondan başladım. 
Eskişehir'in bir tatil gününü nasıl ge
çirdiğini, bir ziyaretçinin neler gördü
ğünü tesbit etınek istiyorum. 

İstasyonu şehre bağlıyan geniş 
bulvardayım. Geniş yol, halkla dolu -
dur. Şimdi artık yakıcı sıcak kalmartu} 
fakat henüz serinlik de başlamamıştır. 
Halk, serin ve gölgelik bir yer bulma
A«L ihtiy~ .duyuyo:r,.._ ynl11n un t;ır;ı

fına dağılıyor. Fakat bulvar aynı ka
labalığı ve akışı muhafaza ediyor. Bu 
hal, saatlerce devam eder. 

Bu insan nehrinin nerede başlayıp 
nerede bittiğini, nereden doğup nere -
ye döküldüğünü bilemezsiniz. Yalnız 

ortalığın hafifçe karanlığa yüz tuttuğu 
saatlerde, veya biraz daha evel, bu şe
ridin nihayet bulduğu yer belli olmuş
tur: Serinlikler, Porsuk kenarları, kır 
gazinoları .. 

Biraz ileriden sağa sapıyor, köprü
den geçiyorum. Köprü başını tutınuş, 
velveleli ve tiz bir ses duyuyorum: 

- Kaynıyor ateş gibi... Süüüüüt 
ayranrm kaynıyor 1 

Bu kaynıyor kelimesi içimi bir tu -
haf burktu, sanki o dakikada kaynar 
sütü tepemde hissettim. Ilık ter dök
tüm. Gece yarıları İstanbul treniyle 
Ankara'ya geçenler, hele mevsim kış 

Porsuk çayı yazın 
Eskişehir için bir hayat_ 

güzellik kaynağı olur ve 

Porsuk kenarında gezenler 

olursa, Eskişehir istasyonunda kaynı -
yan sütün ne değerli bir nesne olduğu· 
nu bilirler. Fakat yazın böyle bir gü
nünde kayruyan süt pek az müşteri 

bulur, diye düşündüm. 
Sütçünün yanına gittim. Tuhaf... 

süt buğusu yok ... Bilakis güğümün ağ
zından köpüklü ve soğuk olduğu uzak
tan bile anlaşılan cins bir ayran a
kıyor. İhtiyara : 

- Baba, dedim, kaynar süt diye 
bağırdın, buz gibi ayran satıyorsun, bu 
nasıl iş böyle? 

- Evladım, dedi, süt deyişim dil 
alışkanlığı kusura kalına, kaynıyor me-

selesine gelince ... 
Bundan sonrasını kelime ile söyle_ 

medi, tezgahından temiz bir bardak 
çrkardı, güğümünü dizine dayadı ve 

doldurdu. Köpüklü ayranı bana uzat
tı. Bardağın üstü iki parmak köpüklü 

duruyordu. İhtiyar eskişehirli gülerek 
yüzüme baktı: 

- Kayruyor mu beyim, dedi. 
Kaynıyordu. 

Bir dostum : 
- Yahu, dedi yabancı gibi dola· 

şıyorsun, diye kolumu tuttu. 

- Gibisi fazla, dedim, ben bugün 
Eskişehir'in yabancısıyrm. Bir yaban
cı gözüyle şehrimizi görmek istiyorum. 
Arkadaşım ne demek istediğimi an

lamamıştı. Anlattım. 

- Peki öyleyse, dedi, gel seni Por
suk'a götüreyim, sandallarımızı gör ... 

Porsuk cidden güzel bir yerdir. Bu· 
nu yabancı ağziyle söylüyorum. Mini 
mini suyun, mini mini sandalları bir 
aşağı bir yukarı kayıp, duruyorlar, 

Yanımıza bir sandalcı yaklaştı : 

- İki tur yapmaz mısınız beyler? 
diye sordu ve ilave etti: 

- Sevim çok güzeldir ... İsterseniz 
çifte kürek vereyim. 

Sevim, sandalın ismi, kenara ya
naştı. İçine kurulduk. 

Oltada bir şey var mı dersiniz ? 

Aşağı doğru iniyor, yukarı doğru 

dönüyor, dolaşıyoruz. Porsuk'un üstü 
sandallarla o kadar dolu ki ... Kendimi

ze güç halle yol buluyoruz. İyi dümen 

kullanmasını bilmeden Porsuk çayı ü

zerinde başkasına çarpmadan gezmek 
hayli müşkül iştir. 

Kaknıyor, beyler kaynıyoooor ! ..•• 

İki yanımızda sazlı kahvelerden 

mütemadiyen şarkılar duyuyoruz. 
Yukardaki kahvede bir bayanın: 
- Dökdürü dökdürü şarkısı bitme

den, alttakinden gelen: 
- Hala kanayan kalbimi.... plağı 

onu bastırıyor. Ve biraz ileride, bir tu
lfıat kumpanyasının rek.13.mı: 

" Bu gece Dehri efendi, 3 perde ai
le komedisi, ayrıca varyete, sololar, 
güzel şarkılar ..• Hulasa zengin prog
ram. .. 

Yemek sepetleriyle vişneliklerde o

turanlar, Değirmen, Karaca§ehir ge -
zintileri, bütün bunlar güzel Eskişehi
rin yaz hususiyetleridir. Eskişehir böy

le eğleniyor. - lsmail Göktürk 

, İzmir kazalarında polis 

teşkilôtı kuruldu 
İzmir, (Hususi) - Bergama, Diki

li, Menemen, Çeşme, Tire ve Ödemiş 
kazaları vilayet polis teşkilatına bağ -
lanmlŞ, kadroları da gelmiştir. Yakın
da buralarda karakollar açılacaktır. 

Mevsim münasebetile Çeşme plajların
da da bir karakol tesis edilmiştir. 

İzmir'de iki yeni 

iç işle; Bakanlı~ı ·· 

Boya cila, tamiratı yaptırılacak 
Hariciye Vekaletinden : 

l - Çankaya'da Hariciye köşkün

de yapılacak 4228 lira 61 kuruş keşif 
bedelli, oda muşambaları ile mobilye
lcrin boya ve cililanması, bahçe kıs
mında havuzların ve duvarların tami
ri, garaj yanındaki mahalde bir depo 
yapılması, demir parmaklıkların bo
yanınası, ser dah,ilindc saksı mahalle
rinin tamiri, gübre kuyusu açılması 

ve sair tamirat işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 

Tarım BakanlıOİ : orta mektep açılıyor 
2 - Bu işlere ait proje, keşif, şart

name ve diğer evrakın tastikli sureti 
İzmir, (Hususi) - İhtiyac~ k.arşı- bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti le-

lamak üzere gelecek yıl şehrımızde, .. d .. 
1 
..... d 

1 
b"l" 

Memur alınacak 
Ziraat V ekiıJetinden: 

• • • w • • • • vazım mu ur ugun en a ına ı ır. 

bırı Eşrefpaş~da, dıgen Tilkilikte 01 - · 3 - Muvakkat teminat 317 lira 155 
Ziraat vekaletine kongre neşriyat 

ve terceme işlerinde çalışmak üzere 
üç ay müddetle (15) kadar memur a• 
lınacaktır. 

mak üzere iki yeni orta mektep daha 
inşa edilecektir. Bu sene, muvakkat bi
nalar kiralanacak ve bu şubeler, İzmir 
erkek lisesine bağlanarak idare edile -
cektir. 

Ödemiş'te bir cinayet 
Ödemiş, (Hususi) - Beydağı nahi

yesinde keçeci Mehmet oğlu Kamil 
namında bir genç, kendi aleyhinde şe
hadette bulurunasına kızarak, aynı 

köyden Kazım namında bir genci 
tabanca kurşuniyle öldürmüştür. Ha
dise, köy kahvesinde geçmıştir. Ara
larında küçük bir münakaşa olmuş ve 
K3mil, tabancasını çekip cinayeti il
lemiştir. Yakadan sonra kaçmış, fa. 
kat yakalanmıştır. 

Turgutlu'da çalışmalar 
Turğutlu, (Hususi) - Geçen sene 

belediyemizin büdcesi 105 bin lira idi. 
Senesi zarfında belediye reisi ve me -
murlarının gayretli çalışmalariyle bu -
nun 104 bin lirası tahsil olunmuştur. 

Bu seneki büdcemiz 116 bin lira o
larak tesbit edilmiştir. Yeni büdce ile 
Turgutlu'nun imarı için birçok teşeb -
büslere girişilecektir. 

Belediye reisimiz, bir yandan şehrin 
imariyle uğraşırken bir taraftan da in
tisab eden memurların da hal ve 3.tisini 
unutmıyarak bir yardım sandığı tesisi
ni düşünmüş ve bu maksatla yeni büd
ceye sandığın teşekkülüne medar• ol· 
mak üzere yetecek kadar sermaye koy
muştur. 

Memur arkadaşların şiddetli ihti -
• ,.,..,..1-- 1.. _ • 1 1 1 A • O ' I!" f~1 .. 1 

şısında kalmaları, erkinı ailelerinden 
birinin ölümü karşısında yardım elini 
uzatacak ve bu sandığın esaslı bir şe -
kilde kurulması ve tekamülü düşünül
mektedir. 

Çorum'da pancar 
Adana, (Husu.si) - Çukurova'da 

pancar yetiştirmek için tetkikler de -
vam etmektedir. Şehrimizde bulunan 
paru:ar mütehassısları BB. Sabri ve 
Haşim, Ziraat direktörlü B. Nuri ile 
birlikte pancar üretme çiftliğine gide -
rek şeker kamışı ve pancar üzerindeki 
etüdlerine devam etmektedirler. 

Diğer taraftan, Çukurova mıntaka
sının muhtelif yerlerinde zararlı bö
ceklerle mücadele işine de devam olun
maktadır. Bilhassa Saimbeyli bağların
daki midiyo hastalığına karşı öteden
beri yapılan mücadele takviye edilmiş
tir. Buradaki bağlara evelce göztaşı 
gönderildiği gibi bu defa da 800 kilo 
göztaşı, 200 kilo kükürt ve otuz adet 
püskürtme makinesi, kırk kilo arap sa
bunu gönderilmiştir. Mahalline gönde
rilen mücadele teknisiyeni Satih'in ne -
zareti altında bağlarda mücadeleye de
vam edilmektedir. 

Adana' da bir resim sergisi 
Adana, (Hususi) - Ressam Ke

mal Zeren halkevinde bir resim sergisi 
aç=ştır. Sergi çok beğenilmiş ve daha 
ilk günlerinde yüzlerce adanalı tarafın-

kuruştur. 

4 - Eksiltme Ankara'da Hariciye 
Vekil.Jeti levazım müdürlüğü odasın
da ll ağustos 1938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat il de yapılaca
ğından ihaleden bir saat eveline ka
dar teklif mektupları vermeleri la
.zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (2694) 5039 

Mahke eler 
Ankara Asliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden : 
Temyiz mahkemesi ticaret dairesi 

odacılarından Vahit oğlu Rifat: 
Karınız Şerife tarafından aleyhi

nizde açılan boşanma davasının du
ruşma günü olan 24.5.1938 pazartesi 
günü saat 14 de icra kılınan muhake
meye ya asaleten yahut tarafınızdaıo 
bir vekil göndermek suretiyle vek.ıle
tcn gelmeniz için Ankara'da çıkan 

Ulus gazetesiyle ilanen dava arzuha
liyle davetiye tebliğ edilmiş olduğu 
halde gelmediğinizden davacı Şeri

fe'nin vekili avukat Hüsnü'nün tale

biyle hakkınızda gıyap kararı ittihaz 

ve bu husustaki duruşmanın 30.9.938 

cuma saat 14 e talikine ~rar veril

miştir. Mezkfır gün ve saatte Ankara 

Asliye birinci hukuk mahkemesinde 

!ıazır bulunmanız ve yahut tarafınız

dan musaddak bir vekil göndermeniz 

aksi takdirde muhakemenin gıyabı

nızda devam olunacağı H.U.M.K. 401 

inci ve 405 inci maddeleri mucibince 

işbu i13.nın gıyap kararı makamına 

kaim olmak üzere mezkCı.r kanunun 

nur. (2647) 5016 

Aranılan vasıflar §unlardır: 

1 - En az lise mezunu olmak. 
2 - İyi İngilizce bilmek ve bu dil· 

de terceme melekesi olmak, 
3 - Reportaj, gazete, mecmua, ki

tap tertibi, girafik ve tabı ressamlı· 
ğı, matbaa tashihi, istatistik ve gra
fik hesapları fotoğrafçılık, kütüpha
necUik, ve makinada yazmak gibi i9-
lerde meleke sahibi olmak. 

4 - Ziraat ve köy mevzulariyle ün
siyeti olanlarla fazla yabancı dil bi· 
tenler tercih olunacaktır 

Kabul edilenlere ehliyetlerine gö· 
re 100 liradan 250 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Müracaatlar- her gün 11 den 12 ye 
kadar neşriyat müdürlüğüne yapılır. 

(2445) '""l 

' Ankara · ValiliQi 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara V aliliginden : 

l - Keşif bedeli (4428) liradan iba
ret bulunan Keskin kazası merkez bi· 
rinci ve ikinci ilk okullarile §Ubeleri ve 
Doğanay ilk okullannın tamirlerine 
muayyen vakitte talip ve istekli çıkma
dığından (2490) sayılı kanunun 43 ün
cü maddesinin birinci fıkrasına tevfi
kan on gün içinde ve 28-7-938 per· 
şembe gün saat 9 da açık eksiltme su • 
retile vilayet daimi encümeninde iha
lesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün Kültür Direktörlü
ğüne ve ihale günü '7c 1,5 teminat ak· 
celerini '"'"'"i muha-.hP ""'"-'::r -b:td1aırınfif1Ti"l:'ın ..... u.<nC muracaatıan . 

(2691) 3037 

Fiyat listeleri hakkında 
Belediye Reisliğinden : 

Şehrimizde bulunan tekmil otel, han, lokanta, bar, kahve 
ve pastanelerle, berberlerin dükkanlarında bulundura
cakları fiyat listelerini 26-7-938 tarihinden itibaren on gün 
zarfında Belediye iktisat Müdürlüğüne tasdik ettirmeleri 
ve bu müddet zarfında listelerini tasdik ettirmiyen dük
kanların kapatılacağı ilan olunur. (2699) 5041 

l ___ D_e_v_le_t_d_e_m_i_ry_o_ll_a_rı ___ \ 

Muhtelif tezgôhlar alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç grup 

tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 25-8-1938 perşembe günü saat 11 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek· 
liflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizım
dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, ,Haydar .. 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2646) 5015 

Muhammen Muvakkat 
Bedel Teminat 

Grup Tezgahın cinsi ve miktarı Lira Lira 

dan gezilmiştir. ı 
1 Bir adet Hidrolik boru bükme presi 1550 116,25 
il lki adet çentrolama tezgahı 2400 180 

111 Bir adet musluk alıştırma tezgahı 3500 262,50 

Balast eksiltmesi 
Devlet Demiryolları Yedinci lıletme Müdürlüğünden : . . 

Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat temınat mık
tarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı eksiltmeye çıkarıln1ıştır .. 

Eksiltme 11 _ Ağustos • 1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 11 de Afyonkarahisar'da yedinci iş

letme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 1 - 7 - 1937 tarih ve 3645 sayılı resmi gazetede 
ilin edilmiş olan talimatnamede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme §artnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat 
teminat banka mektupları veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun ~2 ve 
33 üncü maddelerindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat lC da eksıltme 
komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları 13.zımdır. İstekliler bu husustaki şartname 
ve mukavele projelerini Afyonkarahisar'da işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. (2673) 5020 

Balast ocağının: 
Bulunduğu hat 

İzmir - Afyon 
İzmir - Afyon 
Afyon - Konya 

Kilometresi: 
!hale edilecek 

miktar M3 

234 - 235 9.000 M3 
400 - 401 10.000 M3 
227 - 227 + 700 10.000 M3 

Bir M3 nın 
Muhammen 

bedeli 
kuruş 

102 
136 
132 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 
tutarr tutarı 

Lira K. Lira K. 

9180 688.50 
13600 1020.00 
13200 990.00 
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Lokantalarda, i(ki yerlerinde, 
kahvehane, pası aha ne, otel, 

bar, ve berber dükkanlarında 
Ucıizluk yapıldı 
(Başı 1. inci sayfada) 

lokantalarda 
Belediye bütün 
lokantaların yi
yecek listelerini 
getirtmiş ve ~u 
listeler üzerın-

- de ayrı ayrı tet-
kikler yaparak, 
lokantaların fi

at listelerini semt ve sınıf itibariyle 
ayrı ayrı tespit etmiştir. Yemek fi_~t
ları bu günkü satış fiatlarına gore 
yüzde 20-40 nisbetinde ucuzlatıl~ış
tır. Yemek listeleri gayrimamul yıye
cek maddelerinin günlük satış fiatla
rına göre değişecek ve bu değişiklik 
Belediye İktısat Müdürlüğü ta~afm
dan her günkü rayiç kontrol edılmek 
suretiyle tespit olunacaktır. Lokan~a
lar yeni ucuz tarifeye g~re yerı:ek lıs
telerini belediyeye tastık ettırecek
ler ve tastik edilen fiattan pahalıya 
satrş yaparnıyacaklardır. 

Kahvelerde · 
Kıraethane ve 
kahvehaneler de 
semt ve sınıf i

tibariyle ayrıl -
mıştır. Gazoz, 
çay, lokum, ay· 
ran, bisküvi, ıh· 

lamur birinci sınıf kahvehaneler
de 5 kuruş, ikinci ve üçüncü sınıflar
da 3 kuruş olacaktır. Buzlu sular bü
tün sınıflarda 3,5 kuruş, maden sula
r? 12,5. nar gile 10 kuruş olacaktır. 
Kıraethane ve kahvehaneler de yenı 
f.iat listesi hazırlıyarak belediyece 
tastik ettireceklerdir. 

Oteller ve hanlar 
Bütün otellerde 
ve hanlarda es
ki Hatlara göre 
yüzde yirmi beş 
nisbetinde ten -
zilat yapılmış 
ve bu tenzilat e
s a s tutularak 

bütün otel ve hanların fiat listeleri 

tespit olunmuştur. 

Berber dükkônları 
Berber dükkan
ları birinci, i
kinci ve üçUncü 

sınıf olarak üç 

kısma ayrılmış· 
tır. Her sınıfın 

by günkü Hatları üzerinden yüzde 
20-25 nisbetinde tenzilat yapılmıştır. 

Barlar 

içkili yerler 

~~ ·~ 

Barlarda yapı • 
1 an ucuzluk 
% 20 _ so ye ka
dar çıkmakta
dır. Mesela 110 
kuruş olan bi: 
şişe bira, yen~ 
ucuzlukla ellı 
kuruşa inmek
tedir. 

içki Hatları _sı
nıf ve satış ıtı

bariyle tesbit o
lunmuştur. Bil
hassa açık içki
lerin ucuzlatıl 

ınası dolayısiyle satışlara hile ka~ış
brılmaması ve büyük bardak yerıne 
küçii k barda ki a satış yapılmamasını 
temin icin ele tedbirler alınmıştır. A
çık satı~hrdaki tenzilat, bardak üze· 
rine dc~il, santimetre üzerine yaprl
rnışt 1 r . 

~ ...... 

~~~""-~01 ' \ ~1 \ '1 

1 1 ....... -\ . 

~ Jl!'f < ~ 

Yeni tenzilatla 
rakı, bira, şarap 
ve diğer içki fi· 
atları mühim 
surette ucuzla -
tılmış bu 1 u 0 • 

maktadır. Ucuz-
luk içkilerin maliyet fiatlarma konu
lacak kar şeklindedir. Şaraplarda ına· 
liyet fiatına birinci sınıflarda yüzde 
kırk, ikinci sınıflarda yüzde 20 zam· 
tnedilecektir. 

Bu vaziyete gö
re 50 kuruşa o
lan bir rakı bi
rinci sınıf içki 
yerlerinde 70, l
kıinci sınıf içki 
yerlerinde alt
mış kuruşa sa

tılabilecektir. Rakıların satış fiatı 

halen maliyet fiatına yüzde SS zam 
suretiyle tespit olunuyordu. Beledi
yenin tesıbit ettiği yeni fiata göre bi
rinci sınıf içki yerlerinde rakıların 
maliyet fiatına yüzde 35, ikinci sınıf
larda yüzde 25 zammedilecektir. Bira 
fiatlarındaki tenzilat da maliyet fiatı 
üzerinden tesbit edilmiştir. 

Açık bira fiat
larına ç a l g ı -
lı yerlerde yüz
de 58,5, çalgısız 
yerlerde yüzde 
35, ayakta içi
l e n yerlerde 
yüzde 12,5 zam· 

medileceıktir. Şişe biralarına çalgılı 
yerlerde yüzde 60, çalgısız yerlerde 
yüzde 20, salon biralarına çalgılı 
yerlerde yüzde 54, çalgısız yerlerde 
yüzde 29 zam suretiyle satış yapıla
caktır. 

Alelıtlak mezeler, bu günkü meze 
Ucuzluk 3 
Hatlarında yüzde yirmi beş tenzilat 
yapılmak suretiyle tesbit olunmuş

tur. 

Paslahaneler ve ıerbet~iler 
Pastane ve şer
betçilerin sat -
tLkları yiyecek 
ve i1jeoı;;ck nnul 

deleri üzerinde 
de mühim mik
tarda tenzilat 

yapılmıştır. Yapılan tenzilatın yerin
de ve hilesiz tatbikini temin için bir 
limonata ve ayranın veya bir dondur
manın bu günkü miktarları tesbit e
dilmiştir. Ucuzluk başladıktan sonra 
daha az miktarda satış yapıla.mıya

caktır. 

Ucuzluk elüdleri 
Belediyemiz bir 

taraftan bu u
cuzluğu yapar
ken diğer taraf
tan da muhtelif 
maddeler üze -
rinde ucuzluk 

a ılması etrafında tetkikler yap
~?ktadır. Bu cümleden olarak ucuz
lıyan et Hatları üzerinde ~eşgul ~
lunmaktadır. Alınacak netıceye go
re et fiatlarında yeniden u~uzluk ya
pılması cihetine gidilecektır. 

Hamam ve banyolarda 
Hamam ve ban
yolarda da u
cuzluk yapıla
caktır. Beledi -
yemiz hamam 
ve banyoların 

bu günkü fiat
larını tetkik et-

d . B tetkiklerden alınacak mekte ır. u 
1 "re lüzumu kadar ucuz-netice ere go . l 

1 imkanı temın o una-luk yapı ması 

caktır. k n : kt~ satış anununu 
Beledıye ma u b -
b.k. etrafında ilk hazırlıklara a9· 

tat ı ı k . bakanlıkları· 
t İç ve E onomı 

lamış ır. tatbiki için verecek-
nm bu kanun~n . ktadrr. 
1 . dı'rcktife ıntızar olunma d -
~rı . · ol ugu 

Belediyenin tesbıt etmış. 
bazı ucuz fiat listelerinden bır kısmı· 
nı yazıyoruz: 

Rakılar 
45 derecdik ~i~eler 
· SINlf LOK.AN ı'ALARDA 

11.5c0ı gramlık sişeler 40 kuruş, 250 
~ 500 gram -

gramlık şişeler 67 .5 kuruş, 
lık şişeler 130 kuruş. TALARDA 

2 ci SINIF LOKAN 250 

1. 50 gramlık şişeler 3S kuruş, 1 k 
k 500 gramı 

gramlık şişeler 60 uruş, 
'seler 120 kuruş. 

şı. 50 derecelik rak~~DA 
. SINIF LOKANTA 

ı. cı . 1 50 kuruş, 2SO 
ı 50 gramlık şışe er SOO gramlık 

?:ramhk şişeler 85 kuruş, 
şişeler ı65 kuruş. 

2. ci SINIF LOKANTALARDA 
150 gramlık şişeler 47.5 kuruş, 250 

gramhk şişeler 80 kuruş, 500 gramlık 
şişeler 157.5 kuruş. 

Kadehle satışlar 
1. ci SINIF LOKANTALARDA 

45 derecelik rakılar 
3 el. lik kadehler 7.5 kuruş 6 el. lik 

dubleler 15 kuruş. 
50 derecelik rakılarda 

3 el. lik kadehler ı O kuruş, 6 el. lik 
dubleler 20 kuruş. 

Şaraplar 

<:::.:::> 1 

1. ci SINIF LOKANTALARDA 
İnhisar şarabı 70 el. lik şişe 65 ku-

ruş, Kavaklıdere şarabı 70 el. lik şişe 
85 kuruş, Kavaklıdere şarabı 30 el. lik 
şişe 42.5 kıuruş, O. Çiftliği şarabı 70 
el. lik 55 kuruş, O. Çiftliği şarabı 30 
el. lik şişe 27 .5 kuruş. 

2. ci SINIF LOKANT.\LARDA 
İnhisar şarabı 70 el. lik şişe 55 ku

ruş, Kavaklıdere şarabı 70 el. lik şişe 
72.S kuruş, Kavaklıdere şarabı 30 el. 
lik şişe 35 kuruş, O. Çiftliği şarabı 70 
el. lik şişe 47.5 kuruş, O. Çiftliği şara
bı 30 el. lik şişe 25 kuruştur. 

Kadeh 
Şarapanelerde meze hariç 150 

gramlrk kadehler 7.5 kuruş. 

Biralar 

30 el. lik duble 17.5 15 ıı.5 

25 el. lik duble 15. 12.5 10 
20 el. lik duble 12.5 11 10 

Şişe 40. 30 
Salon birası şişe • 47.5 40 

Pasf aha ne ve mahallebicilerde 

Birinci sınıf pastane ve muhallebiciler· 
de salon fiyatları: 

Eski fiat Yeni fiat 
Krş. Krş. 

Pasta (Her nevi) 10 7.5 
Dondurma ı5 10 
Kalıp dondurma ıs 12.S 
Limonata ıo 7.5 
Şerbetler 10 5 
Ayran (25 el) 10 1.5 
Gazoz (30 el) ı5 10 
Gazoz (25 el) ıo 5 

Soda (30 el) 15 ıo 

Soda (20 el) 10 5 
Su (Hariçten gelen) 
Şişesi 5 3.5 
Su (yerli) şişesi 5 2.5 
Maden suyu 15 12.5 
Kahve 10 7,5 
Sütlü kahve ıs 10 
Viyana kahvesi ıs 10 
Fransız kahvesi 15 10 
Buzlu kahve 30 20 
Sütlü kahve knmple 35 30 
Çay 15 7.5 
Çay komple 35 30 
Çikolata ı5 10 
Çikolata komple 35 30 
Kakao ıs ıo 

Süt 15 7.5 
İhlamur 15 7.5 
Yumurta rafadan s 5 
Yumurta sahanda 20 15 
Sasis porsiyon 20 ıs 

Sandoviç muhtelif 10 7.5 
Muhallebi ı2.S ıo 

Sütlaç ı2.5 ıo 

Aşure ıo 10 
Kazandibi ı2.S 10 
Tavuk gqğsü ı2 .. 'i 10 
Keşkül ı5 12.S 
Yoğurt 10 7.S 
Ekmek kadayifi (sade) ıs ıo 

li:kmek kadayifi 
(kaymaklı) 20 15 

IRadyo: 
mühim 
meselemiz! 

(Başı l. inci sayfada) 
zımgelir. Folklor dışında garp 
alemine bizim de malımız olan 
sesle, yani bugünkü medeniye
tin sesiyle hitap etmeliyiz. Bu 
memlekette eski nesillerin itiyat 
sevkiyle hoşlanmıya devam et
tikleri musiki şubesi için İstan
bul radyosu kafi gelir. 

Garplılar Ankara radyoları
nı, tıpkı, A vnıpa ve Amerika is
tasyonları arar gibi, o alaka ile 
aramalıdırlar. Bu arada muhte
lif dillerde vereceğimiz konfe
rans ve havadisler, eğer hakika
ten ustalıkla tertip edilecek o
lursa, geniş bir dinleyici kütlesi 
bulabilir ve cihanı, yeni Türki
ye'nin inkişaf hareketlerinden 
haberdar edebilir. Avnıpa istas
yonları gibi, biz de, şark millet
leri için fasıl musikisiyle hususi 
konser geceleri hazırlıyarak, on
larla olan hasbıhallerimizi hu 
gecelere saklarız. 

Radyo amatörleri bilirler ki 
bazı istasyonlar, ne kadar ku
vetli olurlarsa olsunlar, fena ve
ya hoşlandmıyan neşriyat yü
zünden, kendilerine aman de
dirtmişler ve parmakları onla
rın üzerinden süratle aşmayı a -
det edinmiştir. Bizim genç nesil 
milli istasyonlarımızı ancak a
laturka kesildiği zaman açıyor. 

Memleket içine hususi neşri
yat yapmak içi•n İstanbul radyo
su yeter, gider. Ankara radyola
rı uzak şarktan uzak garba ka
dar her tarafı kendi tesir muhiti 
içine alabilecek kudrette olduk
larından, onlar vasıtasiyle, se
nelerdenberi şikayet edip dur
duğumuz tamnmazlıktan, bilin
mezlikten, anlaşılmazlıktan kur
tulmıya bakmalıyız. 

Radyo programlarını dinli
yenleri istasyon üzeri·nde durdu
rur, can sıkmaz bir şekilde ter
tip etmek adeta bellibaşlı bir sa
nat haline geldi. Bundan başka 
bu programları, artıK, oeyneımı-
lel radyo gazetelerinde munta
zaman neşrettirmeliyiz. Bu neşir 
keyfiyeti programların hiç ol
mazsa Avrupa'nın bütün gazete
lerinde intişar edebileceği za
man göz önünde tutularak, çok 
evel hazırlanmış olmasını icabet
tirir. 

Bir taviz daha olabilir: Yerli 
neşriyat için Avrupa radyo ga
zetelerinde ilan edilmemek şar
tiyle, hususi saatler de ayırmak 
mümkündür. Fakat herhalde 
türk radyosu kendisini bir garp 
milletinin söyliyen ağzı addede
rek, söyliyeceği şeyleri ona göre 
tayin ve tesbit etmek gerektir. 

F. R. ATAY 

·Hayfa'da facıalar 
( Başı J_ inci sayfada ) 

rini kuvetli asker müfrezeleriyle bah
riye silah endazları muhafaza etmek
tedir. Şehrin şarkında ve yahudi va
roşlarına yakın mahallelerde gündüz 
dahi sokağa çıkılması yasak edilmiş
tir. 

Ölenler ne kadar? 
Hayfa, 25 a.a. - Bu sabah arap ma

hallesinde vukua gelmiş olan infilak 
kurbanları miktarı bidayette zan
nolunduğundan azdır. Feliiketin bi
lançosu şudur : Altı ölü, elli kadar 
yarah. 

1' aziycı ~ok gergin 
Hayfa, 25 a.a. - Bu sabahki suy· 

kasttan sonra, bütün Filistin'de vazi
yet son derece gergindir. 

Hayfa'da misilleme hareketleri der
hal başlamıştır. Arap halkr, yahudi 
mağazalarını ateşlemiş ve bu mağaza. 
lardan dördü tamamiyle yanmıştır. 
Mukabil tezahürcüler tarafından ya
kalanan otomobiller, durdurulmuş ve 
devrilmiştir. 

Hayfa'ya varan bütün yollar kesil -
miştir. Dahil ile telefon muhaberatr 
da münkatidir. Askerler, nizamı yeni
den tesise çalışmaktadn. Örfi idareye 
benziyen tedbirler alınmıştır. 

l'afa'da umumi grev 
Yafa'da umumi grev ilan edilmiş. 

tir. Heyecan, Yafa ve Telaviv'e hudut 
mıntakada bazı hadiselere sebebiyet 
vermiştir. Bir arap, r~velverle öldü
riılmüştür. Çarpışmaların öni.ıne geç· 
mek üzere askeri müfrezeler, Yafa ile 
Telaviv arasındaki mahallede müte
madi surette dolaşmaktadır. 

İngiliz askeri hava kuvetlerine 
mensup tayyareler, her dakika müda -
hale etmiye hazır bir halde mınta.ka 

Celal Bayar ve 

Dr. Aras'la 
Melaksas arasında 

(Başı ı. inci sayfada) 
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Atatürk'le 
B. Löbrön 
arasında 

ğrdaki telgraflar teati olunmU§tur : 
Ekselans Metaksas ( Başı 1. inci sayfada) 

Elen Ba§vekili le ekselansınıza en hararetli tebrikle-
A ttik mıntakasrnda vukua gelen rimi ve gerek şahsi saadetleri ve ge

zelzeleyi ve bunun elim neticesi olan rek dost büyük iransız milletinin re. 
hayat kayıplarını bildiren haberler. !ahı hakkındaki samimi temennileri -
den derin surette müteessir bir halde, mi bildirmek, benim için çok büyük 
ekselansınıza elemli sempati hisleri- bir zevktir. 
mizi bildirir rve müttefik ve dost elen Ekselans Kemal Atatürk 
milletinin yasına çok samimi surette Türkiye Reisicümhuru 
iştirak eylediğimizi dostane temin Ankara 
eyleriz. Ekselansınızın mesajrndan pek zi-
CELAL BAY AR Dr.RÜŞTÜ ARAS yade mütehassis oldum. En hararetli 

Ekselans Celal Bayar teşekkürlerimi bildirir ve şahsi saa-
Ankara det/eriyle Fransa'ya son hadiselerin 

Telgrafınızdan ziyadesiyle müte- daha ziyade resanet bulmasına yardım 
hassis olarak, ekselansınızın ve müt- ettiği bir dostluk rabıtaları ile bağlı 
tefik ve dost asil türk milletinin, Yu. türk milletinin taalisi ve şan ve şerefi 
nanistan'da vukua gelen son zelzele a- hakkındaki en samimi temennilerimi 
feti neticesinde gösterdiği samimi kabul etmelerini ekselansınızdan rica 
sempati hissiyatı, her Grek' in kalbinde eylerim. 
derin bir akis bulacağından emin ol -
manızı temin eylerim. ı.., sa:ıııRı:ı.? 00 PO'· 21.? aar O .... 

Ekselans Dr. Rüttü Aras 
Hariciye Vekili 

Ankara 
Bana bildirmek Jiıtfunda bulundu

ğunuz derin sempati hissiyatınızdan 

dolayı hararetli surette teşekkür eder 
ve türk hükümetiyle müttefik ve dost 
asil türk milleti nezdinde, Yunanis. 
tan'ın yasına iştiraklerinden dolayı, 

krraliyet hükümetinin ve Grek mille. 
tinin heyecanlı minnettarlığına tercü
man olmanızı ekselansınızdan rica ey
lerim. 

Başvekilimizin 
beyanatı 

( Başı 1. inci sayfada) 
larını mukayese ederek bu istihsalle
rin daha rantabl bir hale gelip gelme
diğini göstermektir. 

Memleketimizin istihsalatının art
tığına kalitelerinin gün geçtikse iyi
leşmekte olduğuna ve hatta müstehlik 
lehine fiyat farkları vücuda geldiğine 
şüphe etmemek caiz olur. Serginin 
gelecek senelerde bize bu bahiste da. 
ha müsbet bir şekil vermesini temen
niye layık görürüm. 

İkincisi dekorasyon ve ardır. Bu 
'""'4..t."QCL ~.-. .. ~ "'i..ı.-OJ .a.ı. JVJ. Gl"l.b.a,.ıı.4.1.1,&oı .... _ 

haıkkaktır. Fa.kat memleketin feyizli 
bir müessesesi olan Galatasaray bina
sının bize bu hususta kati bir şekil ver. 
mediğini söylersek herkesin bunu 
mazur görmesini ümit etmek lazım 
gelir. Şu halde bu kısımlar hakkında
ki terakki ve inkişafın da seyrini tam 
manasiyle gösterebilmek için bu mak
sadı temin edebilecek bir sergi binası
na ihtiyacımız vardır. 

Bu defaki sergide yeni ve enteresan 
maddeler nazarı dikkatimizi celbet
miştir. Sergi heyeti umumiyesiyle 
memleketin iktısadi sahasında kalkın
ma hareketine doğru yürüyüşün gü
zel misallerinden biridir. Fakat bütün 
görduklerimiz memleketin umumi 
kalkınma hareketlerinin tam mikyası
dır dersek aldanmış oluruz. Bu hare. 
ket ileride de yapılacak işlerin devam
lı olacağını ifade edebilir. Gayemiz 
iktısadi işlerimizi bu umumi yürüyüş 
le hedefe yaklaştırmaktır. 

Mevcut şartlara göre sergiyi mu
vaffak bir eser telakki edebiliriz. Mü. 
teşebbislerini tebrik ve takdir ederim. 

Milli ekonomi namına eserler mey
dana koyan müteşebbis sanatkarları

mıza da büyük hayırlı muvaffakiyet -
ler dilerim. 

Sanayi demek medeniyet demektir. 
Medeniyet ise mübalağasız olarak sa
nayi demektir. Eskiler sanayi ile zira
ati ayrı telakkilerle ifade .!tmek isti -
yorlardı. Halbuki ziraat ve sanayi bi
ribirlerini ikmal ve itmam eden bir 
küldür. Milli ekonomi ve memleketin 
umumi menafii bu kanaate ayrı nazar. 
la bakmayı tamamiyle meneder.,, 

üzerinde uçmaktadır. 
Resmi makamlar, sabahki hıdisenin 

müsebbiplerini bulmak üzere tahkika
ta devam eylemektedir. Araştırmalar 
neticesi de gizli tutulmaktadır. Dina
mitin gayet moderh ve çok mükemmel 
mekanizmalı olduğu öğrenilmiştir. 

Bugün buraya gelmesi beklenen 
bütün gemiler, Telaviv'e sevkedilmiş
tir. Mısır'dan gelen tayyare de burada 
yere inmemiştir. Hayfa suykastr, Fi. 
listin'in şimal mıntakasmda ve ezciim· 
le Taberiye civarında da derhal tesiri
ni göstermiştir. Bura.da üç yahudi öl
müş ve ikisi gayet ağır olmak üzere 
üç kişi yaralanmıştır. Bütün mmtaka. 
da kolonilerin muhafazası takviye e -
dilmiştir. 

Londra, 25 a.a. - Hayfa'dan Roy
ter'e bildiriliyor: Sabahki suykastin 
resmi son bilançosu şudur: 43 ü arap 
ve 4 ü yahudi olmak üzere 47 ölü ve 
41 arap ve 11 i yaıhudi olmak üzere 52 
yaralı. 

Hükümet vaziyete ha.kimdir. 

Amerika Hazne Nazın 

B. Morgentav Paris 
seyahatinin hususi 
olduğunu söylüyor 

B. Morgentav 
Paris, 25 a.a. - Amerika Birle?ik 

devletleri büyük elçiliğinde matbuat 
mümessillerini kabul eden B. Mor
gentav ezcümle demiştir ki : 
"- Bugünkü seyahatimin hiç bir 

politik hedefi yoktur. Bu kere Fran
sa'ya yalnız iznimi geçirmek ve A
merika'da tanıştığım B. Bone'yi ziye
ret etmek üzere geldim. Bu münase
betle fransız hariciyesiyle yapaca
ğım görüşmeler, yalnız haber alma 
mahiyetini haiz bulunacaktır. U çler
anlaşmasının terimlerini münakaşa 

etmek niyetinde değilim. Esasen A
merika Birleşik Devletleri ile Fran
sa arasında muallakta her hangi bir 
mesele mevcut değildir. Ta ki sarih 
bir nokta üzerinde müzakere bahis 
mevzuu olabilsin.,, 

Amerika'nın m.ııli vaziyeti 
Amerika Birleşik devletlerinin ma

li vaziyetinden bahseden B. Morgen
tav, "Amerika'nın maliye ve para me• 
selesi halledilebilir bir mahiyette
dir,, demekle iktifa eylemiş ve bu 
sözünü tefsirden imtina eylemiştir. 
Maamafih bu sözler Amerika Birle
şik devletlerinin doların devalüasy<>
nunu nazarı dikkate almadığını 
göstermektedir. "'Önümüzdeki sene 
büdcesinde de açık mevcut olocaktır,, 
diye ilave etmiş, fakat bu açığın mik
tarını bildirmemiştir. 

Harp borçları hakkında da, hükü
mete Macaristan'ın son zamanlarda 
yaptığı teklifin kabulünü ileri sür
müş olduğunu beyan eylemiştir. 

R. Marşando'nun ziyafeti 

B. Marşando, maliye nezaretinde 
B. Morgentav ile görüştükten sonra 
nezarette mumaileyh ve refikası şere
fine bir ziyafet vermiş ve bu ziyafet
te ezcümle Amerika sefiri B. Büllit, 
B. Şotan, B. Pol Reyno ve B. Bone 
hazır bulunmuşlardır. 

B. Morgentau ve B. Marşando, bu 
gün dostane bir görüşmede bulun
muşlardır. Neşredilen bir tebliğe gö
re, bu görüşme esnasında, iki nazır, 
üçler anlaşmasının mükemmel işle
mekte olduğunu bir ker(! daha kabul 
etmişler ve bu anlaşmanın idamesi 
hakkında müştcrrk arzularını müşa
hede eylemişlerdir. 
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Muhtelif yiyecek ve yakacak eksiltmesi 
Ankara Okulları Sahn Alma K<>misyonundan : 

Muhammen F. 
Erzakın adı Miktarı kuruş 

Tutarı 

Lira Kr. 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 
lhale 

Tarih ve saat 

Ekmek 

Koyun eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 
Koyun Böbrek yağı 

Koyun kara ciğeri 
,, işkembesi 

.. Sığır 

Koyun 
Paça 

beyni 

Pirinç 

Yumurtc. 

Zeytin yağı 

Sade yağı 

... 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 

Zeytin tanesi 

Süt 
Yoğurt 

Kaymak 

Kuru soğan 
lnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru Fasulya 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunye 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarrmsak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Tf ll\'~ü\iaff§htf. kiloluk) 
Kuru Bamya 
Börülce 
Kuru bezelye 
Şeftali konservesi 
Soda 
Zencefil 
Tarçın \ 
Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Sabun 

Taban 
Pekmez 
Taban helvası 

Yassı kadayif 
Tel .. 
Ekmek., 

Tavuk 
Hindi 

Elma 
Zerdali 
Armut 
Taze üzüm 
Portakal 
Şeftali 

Taze kayısı 
Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Vişne 

Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

293000 kilo 10 

56000 
14900 
8100 

13700 
1750 

.. 
" 
" .. .. 

6400 adet 
2100 

210 
1415 

10150 

.. .. .. .. 

27600 kilo 

285000 adet 

10105 kilo 

28822 kilo 

5200 
8761 

6100 

27500 
23700 

400 

32100 
8240 
540 

3330 
13500 
35100 

30 
280 

4820 
7600 
3645 
3870 

410 
472 
55 
49 

1990 
1700 

25 
68 

4~~~ 
641 
660 

1100 
1200 
8600 

8 
12 
27 
28 
31 

33283 
15016 

15650 

1185 
1400 
2650 

1450 

.. 
" 

.. 

.. 
" 

.. 
" .. .. 
" 
" 
" .. 
" .. .. 
" paket 

kilo 

" 
" .. 
" 
" 

" 
" kilo 

kutu 
kilo 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" .. 

" 1600 .. 
3705 çift 

3900 
2210 

adet 

" 

8150 kilo 
2500 

" 5450 
11500 

34700 
2350 
1800 
7600 
1300 
1700 
3360 
3711 

16800 
16800 

" .. 
adet 
kilo 

.. 
" .. .. .. 
" 
" 
" 

45 
30 
35 
40 
35 

25 
10 
35 
ıs 

2 

20 

1,75 

60 

100 

70 
50 

35 

15 
20 

200 

5 
7 

70 
25 
12 
7 

200 
350 
12 
13 
12 
15 
10 

20 
120 
30 
15 
15 
60 

150 
:yı, 

110 
15 
30 
60 
10 

300 
300 
150 
300 
110 

28 
32 

45 

32 
20 
40 

25 
30 
25 

55 
150 

30 
12 
25 
25 
s 

20 
30 
12 
45 
25 
25 
13 

8 
8 

29300 00) 

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

38597 50 

1600 00) 
210 00) 

73 50) 
212 25) 
203 00) 

2298 75 

5520 00) 

4987 00) 

6063 00) 

28822 00) 

3640 00) 
4380 50) 

8020 50 

2135 00) 

4125 00) 
4740 00) 
800 00) 

9665 00 

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

1620 00) 
2457 00) 

60 00) 
980 00) 
578 40) 
988 00) 
437 40) 
580 50) 

41 00) 
94 40) 
66 00) 
14 70) 

298 50) 
255 00) 

15 00) 
102 00) 

1~~~ es) 
705 10) 
99 00) 

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

16685 90 

9319 24) 
4805 12) 

14124 36 

7042 50) 

379 20) 
280 00) 

1060 00) 

1719 20 

362 50) 
480 00) 
926 25) 

1768 75 

2145 00) 
3315 00) 

5460 00 

2445 00) 
300 00) 

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

1344 00) 
1344 00) 

15659 93 ---

2197.50 

2894.81 

172.41 

414.00 

374.06 

454.73 

2161.65 

601.54 

160.13 

724.88 

1251.44 

1059.33 

528.19 

128.94 

132.66 

409.50 

1174.49 

29-7-938 10 

" 10.30 

" 
10.30 

29-7-938 11.30 

29-7-938 12 

29-7-938 12.30 

29-7-938 13 

30-7-938 10 

30-7-938 11 

30-7-938 11.30 

30-7-938 12 

1-8-938 10 

ı-8-938 11.30 

1-8-938 12 

1-8-938 12.30 

l·lS-Y.l8 13 

1-8-938 13.30 

2-8-938 10 

lcrin her gün yazı işleri kalemine ve ruşluktan aşağı bilet kesilmiyeceği 
isteklilerin de 5 - ağu6tos • 938 cuma ilan olunur. (2663) 4967 

ünü saat on buçukta belediye encü-
menine müracaatları. (2611) 4896 Çimento alınacak 

Bağ~e tanzim ellirilecek Ankara Belediyesinden : Otobüs yolcularına 
Ankara Belediyesinden : 1 - Belediye fen işlerine alınacak 
1 - Samanpazı bahçesinin tanzimi

le pergola inşası için on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5592,01) liradır. 

Ankara Blediyesinden : 1500 çuval çimento on beş gün müd. 
Bakanlık ve civarı semtlerde otu- detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

ranların Kavaklıdere arabalarına bin - 2 - Muhammen bedeli (2287,S) li
meleri dolayısiyle muayyen olan Ka. radır. 

3 - Muvakkat teminatı (419,40) li. 
radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen-

vaklıdere yolcularının arabalarda yer 3 - Muvakkat teminatı (171,56) li
bulamadıkları nazarı itibara alınarak radır. 

badema mezkur arabalarda (12.5) ku 4 - Şartnamesini görmek istiyen-

Erzakın adı 

Hıyar 

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

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

İyi su 
Buz 

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

" .. Erik 
lncir 

Bal 
Reçel 
Buğday 

Tere yağı 

Uskumru balığı 
Kefal 
Torik 
Mercan 
Kılıç 

Palamut 
l{,.lk"" 
ı:evrcıt 

.. .. 
" 

" .. 

Un (ekstra ekstra) 
Makarna 
Arpa şehriye 
Tel şehriye 
İrmik 

Kuskus 
Pirinç unu 
Nişasta 

Hararot 
Tarhana 

Meşe odunu 
Gürgen odunu 
Çıra 

Meşe kömürü 

Kok kömürü 
Kıriple kömürü 

Gaz yağı 
Makine yağı (A. F.) 

.. ,, (B. B.) 
Benzin 

. ' 
" 

Miktarı 

9900 
5100 
840 

1380 
835 

5600 
26400 
3080 

22550 
2950 

15980 
24500 
3300 
7950 
2850 

13800 
17700 
54000 
3300 
7050 

12450 
19900 
4100 
7700 
9400 
6500 
680 

4100 
2660 
400 

6300 
300 

2900 

adet 
kilo 

.. 

.. 
" .. 
" .. .. 

demet 
kilo 
demet .. 
kilo .. 
kilo 
adet 
kilo 

" .. .. 
" 
" adet .. 

kilo 

" 
" 
" adet 

demet 

" 

Muhammen F. 
kuruş 

5 
15 
15 
25 
25 

8 
12 
12 
12 
10 
2 

15 
2 
2 

15 
17 
12 

3 
15 
ıs 

7, 
7,o 
7 

10 
5 
5 

10 
17,5 
8 

20 
13 
5 
2,5 

33100 Teneke 
300 kilo 

15 
7,5 

308 
260 
285 

2100 
790 
110 

4680 
2300 
850 
200 

1200 
940 

" .. .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

1850 kilo 

2145 
1700 
1400 
300 
900 

3420 
14M 
300 

17600 
6050 
640 
590 

1740 
730 

1350 
1000 
120 
450 

kilo .. 
" .. .. 
" .. 

kilo .. .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

165000 kilo 
90000 .. 

1750 
15200 

.. 
" 

2490 Ton 
297 Ton 

120 
25 
80 
50 
50 

120 
30 
25 
20 

100 
40 
20 

140 

55 
70 
25 
80 
80 
20 
en 

100 

13 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
50 
25 

2,5 
2,25 

10 
6 

2600 
2000 

50 
15 

5 
720 

Teneke 312,5 
" 1000 

" 
" 

1000 
330 

Tutarı 

Lira Kr. 

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

3168 00) 
369 60) 

2706 00) 
295 00) 
319 60) 

3675 00) 
66 00) 

159 00) 
427 50) 

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

1057 50) 
933 75) 

1492 50) 
287 00) 
770 00) 
470 00) 
325 00) 
68 00} 

717 50) 
212 80) 
80 00) 

819 00) 
15 00) 
72 50) 

27479 00 

4965 00) 
22 50) 

4987 50 
369 60) 

65 00) 
228 00) 

1050 00) 
395 00) 
132 00) 

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

5256 60) 

2590 00) 

1179 75) 
1190 00) 
350 00) 
240 00) 
720 00) 
684 00) 
a .... n 1\1\'\ 

300 00) 

5503 75 

2288 00) 
1815 00) 

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

60 00) 
112 50) 

6003 50 

4125 00) 
2025 00) 
175 00) 
912 00) 

7237 00 

64740 00) 
5940 00) 

70680 00 
156 25) 
150 00) 
50 00) 

2376 00) 

2732 25 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

2060.93 

374.06 

394.25 

194.25 

412.78 

450.26 

542.80 

5301.00 

205.14 

İhale 

Tarih ve saat 

2-8-938 11 

2-8-938 12 

2-8-938 12.30 

2-8-938 13 

2-8-938 13.30 

3-8-938 10 

3-8-938 11 

3-8-938 11.30 

3-8-938 12 

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

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

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

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

re ellerinde bulunan belgelerle, Ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde noter· 
likten alma vekaletname ile komisyona baş vurmaları; 

7 - Kapalı zarf eksiltmelerindeisteklilerin yukarda adı yazılı kanuna uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarına istenilen belgeler ve teminat makbuzunu veya Banka mektuplarını koymak suretiyle mühür 
mumu ile kapamak şartile ve zarfların üzerine tekliflerinin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgahlarını 
yazarak belli gün ve saatlerden eve! makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına vermeleri lazımdır. Belli 
gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilemez. Teminatların eksiltmesaatlerinden daha evci Ankara mek. 
tebler muhasebeciliğine yatırılması lazımdır. 

8 - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler Ankarada Mektepler Muhasebeciliğinde komisyon katibi. 
ne baş vurabilirler. 4427 

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü. 
menine müracaatları. (2614) 4899 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 5 • ~i{ustos - 938 cuma gi.i 
nü saat on buçukta belediye encüme. 
nü ıaa.t on buçukta belediye encUme. 

50 Aded iskara alınacak nine müracaatıarı. (2612) 4897 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Yollarda kullanılmak. üzere 50 

adet ıskara on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (37,5) lira. 

dır. · · 

Kiralık odun, kömür 

depo yeri 
Ankara Belediyesinden : 
1 - istasyon civarında Kanlıgül 

mevkiindeki odun ve kömür dep<>au 

yapılmak üzere yüzü 15 metre, derin
liği 20 metre olmak üzere 300 metre 
murabbaı belediyeye ait yerin icarı on 
beş gün müddetle açık arttırmaya ko· 
nulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (180) lira. 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (13,5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı i~1eri kalemine ve is .. 
teklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü. 
menine müracaatları. (2613) 4898 

z 

' 
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H 1 K A y E 

.Taşlı yol 
o 

Genç dağın yamacından kıvrılarak 
llzıyan bu taşlı yolda mehtabın öyle 
&Uzel bir yayılışı var ki .. Sık böğürt· 
len dalları, yaban gülleriyle sarılarak 
Uzuyor bu yolda ... İçim sıcaktan bur
kuluyor .. ı,te yolun dönemecinde 
illncamın çiftliği göründü. $imdi be
ni görünce .kim bilir ne kadar sevine
cekler ... Attan inmek ve bu taşlı yol
ları öpmek istiyorum. İki &ene evel 
burada bıraktığım hatıralar, bu yol-
ların bana verdiği saadet, liil.i başımı 
döndlir:liyor. 

Acaba "Selma" beni görünce ne ya
pacak? Bana ııa.ıa dargın mı? 

İki sene evci aynı geceydi. Bu bö
ğürtlen dallarının altında yan yana 
oturmuş konuıuyorduk. O ani gidi
tiıne mana veremiyor; 

- Da:ha izninin bitmesine on gün 
:.ar Cemil ... Seni burası, yahut ben 
•ıkıyor muyum? Niçin gidiyor•un? 

- Burasını acvmezdim Selma. Fa
kat .karşımda seni sevgili olarak ta
nıdıktan aonra gözümde her fCY de· 
ii§ti. Hatta hayat bile ... Senden ay
tılnıa.k. benim için kolay mı nııınC'di
Yotaun. 

- BugUn una bir mektup ~!mit
ti. Onu okuduktan sonra bu kararı 
verdin galiba. Kimden di o?. . 

Yüzümü aksi tarafa çevırıyorum, 
Yalan ıöylediğim gözlerimden aka-
cak çünkü. . 

yazan: :4mbarcı Kızı 

hayatımın sonuna kadar dar~~n kalı
rım. Şaşırdım. Seviyor, ve sevılıyordu. 
Böyle bır iateği reddetmek çok_ gan
bime gitti. 

- Selma! ... 
- Sus Cemil! Artık hiç konu~ı -

yalım. Ve aesısizce yolumuza devam 
edelim. Babam gene seni ağabeyim 
bilıin .. Yalvarırım gidince bana mek
tup yazma ... Seni u.rıutma·k isteyişim 
belki felaketim .olac:.ak, ama öyle la
zım.. 

Mektubu okumuştu. Bu sözlerin -
den o kadar belliydi ki .. Ağzımı aça
ınıuıurm .. :Bu bafbeıa::ıı kadın ben\ bu 

rada da bulmuştu. 
Ona metraim olduğunu, fakat 

kendi•ini bu kadar yakından tanıdık
tan sonra bu hayatıtuı ayrılacağımı 
aöylemeliıydim. .. Fakat çok geç kal
dun. Bu sefer ben onun koluna gir
dim. Bu ta§lı yollardan geliş ne ka
dar güzeldi halbuki şimdi ... O, ara 
ııra ıendeliyor, ve bana dayanıyor-

du. Bol bir mehtap güzel bir hava 
vardı. 

Ertesi günü ,af.akla 'kalktım. Onu 
göremedim, hasta olduğunu söy~~di
ler. İşte iki ıene evel buradan böyle 
ayrıldım. Şehre dö~dli~~ zaman 
doğru metresimin evıne gıttım. ~ana 
çok 'has.ta olduğunu yazıyordu. Evde 
bulamadım. Hizmetçi: . . 

- Bayan Ferhan'ın çayına gıttı. 

Dedi. - Bir arka.datımdan. Asıl gıtme
:ırtin aebd>i bu. Servisimden bir arka
da9 hastalanmış. Ben gene gelirim 
Scırna. Hem rok ya.kında. .. Seni artık 

~ ··1" ok llzakta görmeğe tahammu um Y • 
O kadar yakınımda oturuyor ki ba.~ı 
0rnuzumda, kumral dalgalı ıaçları yu-
2iiınu okşuyor. Onu omuzların.?a.~ 
Sekiyor, bu uysal ~ı ıeverek opu· 
Yorum. Birden silkinerek kalkıyor. 

Beynim attı. Ders verm:.k ~ırası 
gelmişti artık. Elbisemi .d~gıştırme
den fer hanlara koştum. Zılı gayet ya~ 
Vaf baatım. Kapı açı~dı. Ferhan benı 
görünce bir hayret nıd~sı _kopa~dı. 

Onu iterek içeriye gırdım. Bır ma
sa dört kişilik takım vardı. Yanım
daki odadan metresimin kahkahasını 

- Artrık gidelim Cemil.. Made~ 
L• k tınan la-.ıı;l yarın yolcusun er en ya 

işittim. Yayvan bir sesle: . 
_ Seninki mi geldi Ferhan? Dı-

yordu. 
Odaya bir adım attım: 
_ Hayır seninki. .. 

CJJ.;US ,.. 
["" ...... 'A" 'N" ö" A "Ç .......... "] 
.................................................... Hughes yolda 

büyük korku 
geçirdi 

. 

KÜÇÜK iLANLAR (HAVA SEFERLERi) 
Ankara - Iatanbul araımc:la 

pazardan maada her sün : 
Y eliilköyden hareket 
An.karadan hareket 

An karadan 

8.30 
8.30 

cumartesi günleri : 16.00 
Nöbetçi Eczaneler 

(Başı Sinci sayfada) 

zannederim." 

Satılık : 

Satılık - Ankara'run her tarafında 
imarca parsellenmiı inpata elverişli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

...................................... ___ _ 
İ Küçük ilôn şartları 

Dört satırlık: küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 

ç'Luıfen 'Amerika'ya bir 
ruıkü daha!" Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton ahşap apartıman ve 

İkı defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuru:ı Pazartesi : Eıe ve Çankaya .. 

Salı : Sebat ve Yeniaehir ,. 
Çarşamba : İstanbul eczaneai 
Perıembe : Merkez 
Cuma : Ankara " 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her g{in 

YENt HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
111.45 18.30 

Cumartesi rilnleri 

YEN1 HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar ıünlcrl 

YENl HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.SO 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzamlu Telefon 

Numaraları 
Yanrın ihbarı: {1521). - Telefon, müra

caat 11ehir: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: {2341-2342). - Elektrik ve Havapn 
Arıza Memurluğu: (1846), - Meaajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - T • k ı i Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Sama~pazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenlıchır, Havuzba· 
eı. Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk ·uı ıon 

Seferleri 
Sabah 
ı 1k 
ıefer 

Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

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

Ulua M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'tcn Ulus M. na 7.00 

Akpm 
Son 
ıefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

8lıu:~ _dan C~becl' c 
ebecı <ıenUlus M. na ~:%~:ıı 

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

Ycnlıehfr'den Ulu M. na 7.00 U.00 
Ulus M. dan Yeniıebir'e 7.10 23.00 

S. pasan'ndan Akk8pril'1'• 8.15 7.00 
• Akköprü'den S. puan'aa 7.30 0.45 

~ U. Meydanı ile lıt11,.on ar11mda her 
beş dakikada bir sefer olup tren u
manları ıeferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenlıehlr, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan araamda uat 8 
den 20 ye kadar vasati her bot dakika
da; 11at 20 den 21 e kadar her on da
kikada: aaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve SO dakikada bir 
muntazam seferlr. vardır. 

!S Akp.mlan Uluı Meydanından aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüıleri sinemaların dafılış 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 
Teahhiltlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren 
Haydarpaııa'ya 

Samsun hattına 

Saatleri 
Her ubah 8.20. Her 
akpm 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per
eembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

: Herrün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiln 
Zonguldak hattı : 
Kırıkkale'ye rayotobüı " 

9.35 
15.00 
16.05 

Bu esnada Nevyork'dan müstacel 
bir mükaleme: Lfıtfen bir nakil da
ha, çabuk, çabuk, dinleyicilerimiz 
hummalı sabırsızlıkla bekliyorlar. 

evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık - Kırmızı tabanca boya ü
zerine fransı.z kadife maruken kumaş
lı kübik bir oda takımı. Yenişehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 4647 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kUçük ilanların her defası 
için 10 kuruı alınır. Meseli 10 drfa 

• nc:1redilecek bir illin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boıluk
lar müstesna 30 harf itibar edilıniıtir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol
mahdır. 

Fakat !imdi kabil değil. Şimdi 
Hughes'in akibeti milyonlarca A
merikalıların haklı tecessüsünden 
daha önce geliyor 1 
Şimdi bildiğimiz şundan ibaret: 

Löburje kumandanı tayyarenin sol 
tekerleğinin kırılmış ve tayyarenin 
cidarına doğru kopup gihniş oldu
ğunu gördüğünü zannediyor. Tay
yareci fevkalade çabuk hareket et
tiğinden tekrar yere inmiş, tayyare 
bir kaç defa sıçramış ve nihayet 
tekerlek sola çarpılmış ... Fakat bel
ki de yalnız böyle görülmüştür. Her 
şey büyük bir" süratle cereyan et
mişti. Diğer görenler de hiç bir 
şeyi katiyetle iddia edemezler. Fa
kat onlar da zannediyodar ... 

Hala Hughes hasarın çok ehemi
yetli olup olmadığını bilmiyor. Fa
kat biraz sükunet bulmuş gibidir. 
Şimdi Amerika'ya naklin yapılma
sını rica ediyor. 

Fakat mükaleme biter bitmez 
Hughes tekrar Paris'i istiyor. Kor
ku ona bir türlü rahat vermiyor. 

"Bundan başka Moskova'ya ha
ber vermenizi rica ederim. Artık 
mesafe o kadar uzak olmasa gerek. 
Tahminen saat 9 ile 9.30 arasında 
orada yere ineceğim. Rica ederim, 
hangi mevce üzerinde Moskova ile 
irtibat tesis edeceğimi tayin edi
niz." 

Hughes kendisine teklif ettiği
mizi Moskova'da tecrübe etmek is
tiyordu: AJ&ğıdan tayyaresine ba
kılarak ne gibi hasar olduğu yu. 
karıya söylenmek. Hughes ameri
kalıların onu Moskova'da bekle
diklerini biliyor. Orada kendisine 
her hangi bir suretJe yardım edil
mesini ümid ediyor. 

Haydi Moskova ... 
Fakat Amerika gene geliyor: 

LQtfen bir nakil daha. Hughes ka
bul ediyor. Bütün Amerika radyo 
başında. Birleşik Amerika Devlet
lerinin üç büyük radyo şirketi yüz
lerce istasyonlar!Yle mükalememi
zi dinliyor. Zira Hughcs haklı olan 
heyecanı içinde son mükilemeainde 
tayyareıine arız olan hasardan bah
setmitti. Bütün Amerika heyecan 
içinde. UçUneU nakil yapılıyor. 

Bu esnada Berlin'Je Moıkova a
rasında Londra üzerinden yeni bir 
mükileme: Hughes oraya inecektir. 
Hugheı tayyaresine dikkatle bakıl
masını ve bir arıza varsa bildirilme
sini rica ediyor ... " 

Birdenbire Paris'ten bir telefon 
haberi geliyor: Tayyareyi iyi bilen 
bir fransız tayyare mütehassısı ni
hayet etraflı tafsilatı veriyor. Hug
hes'in yukarıda nasıl geni' nefes 
aldığını işitiyoruz. Şu halde hasar 
o kadar tehlikeli değil... 

Acele Sablık - Kavaklıdere Güven 
kooperatifi evleri bitişiğinde bir arsa 
ucuz fiyatla. Tel: 3420 da 28 numara
ya müracaat. 4712 

Dört satırdan fazla her satır için am
ca 10 kuruı ahnır . .................................................... 

loriferli bir daire kiralıktır. Kapıcıya 
müracaat. 5029 

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

Satıh arsalar - İstasyon arkasında 
im:-trca parsellenmiş arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4905 

Acele satılık araa - Maltepe'nin e:ı 
güzel yerinde 330 M. ehven fiyatla ve
rilecektir. Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4906 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde B. 4 ve diğer tiplerden acele 
satılık hisse Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4907 

Satılık arsa - Yenişehir'de yeniyol 
asfaltı üzerinde tek veya çift apart
man yapmağa müsait blok başı arsa 
satılıktır. Tl: 2640 487 5 

Satılık bağ - Yenişehir'de Küçük 
Esat'ta otobüs durağı civarında bakılı 
meyvalı ıu ve elektrikli 2 odalı eviyle 
Tl: 2640 4876 

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

Satılık Ev - Cebeci asfalt üzerin
de dörder odalı üç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Sablık araa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbaşı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

cl'\ftP ntn~ı...n: --'7- t"7: 1-.a\ 

}anılmış Opcl veya mümasili bir oto
mobil müaait fiatla satın ahnacaktır. 
1216 nrmaraya telefonla milracaat. 

4914 

Kiarlık oda - Konforlu, balkonu 
vardır. İtfaiye meydanı Ordu sokak 
Kurtuluş Ap. dördüncü kat No. 8 

5011 

Kiralık aranıyor - Y enişchirde beş 
oda hizmetçi odası ve bütün müştemi -
latı ile kaloriferli ev veya apartıman 
1-9-938 tarihinden itibaren aranıyor. 
Garajlı olanlar tercih olunur. Teklifler 
Prof. Egli, Dikmen caddesi No. 1 re 
gönderilmelidir. 5029 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
şun sokağı, No. 15. 4237 

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

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

4818 

Kiralık ev - 4 odalı büyük bahçe 
iç.inde müstakil, Yenişehir Yüksel 
Cad. 40 Ataç sokağı No: 15 her gün 
15-18 arası görülebilir. 4837 

Kiralık dükkanlar - Yenişehir 
Meşrutiyet caddesi köşebaşı Babao
ğulları apartmanı altında her şeye el
verişli. Kapıcıya müracaat. 4838 

Kiralık Bağ - 1ncesu'da 15 dönüm 
bağlı bahçeli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
ouıunan oır oag meyvesıyıe. Mukacı-
dem mahallesi istasyon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya milracaat. 

4877 

Acele satılık salon takımı - 5 par
ça temiz ve az kullanılmış çok müsait 
fiatla. İkinci Çankaya caddesi No. 3. 

5008 

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

Acele aablık kadın bisikleti -
kullanılmış Boş marka lambaııile 
lira. İkinci Çankaya caddesi No. 3 

5009 

f~ verenler : 

Az 
35 

Kiralık - Kooperatif arkası Ağaoğ
lu apartmanı üst kat, 4 oda mutfak 
banyo, icarı ucuz. İçindekilere mlira-
caaL 4891 

Kendisi ile irtibattayız. Hughes 
ile konuşuyoruz. Bu esnada diğer 

hafif bir mürsileyi işitiyoruz.Bu ne 
olabilir?.. Bu olsa olsa.. Allaha 
hamdolsun, teknik memurlarımız
dan biri biraz rusca biliyor: Evet, 
bir rua mürsilesi Hughes'i çağırı
yor. 

fngilizce Muallimi Aranıyor - Kül· 
tür Bakanlığınca ehliyeti tanınan bir 
ingilizce öğretmenine ihtiyaç vardır. 
Arar Lisan Okuluna milracaat. Tel: 
3714 4831 

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

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

4978 

Biz Hughes'e haber veriyoruz: 
"Biz susar susmaz dikkatle dinle
yiniz. Bir mürsile sizinle irtibat 
tesis etmek istiyor." 

Biz susuyoruz. Hughes de susu
yor. O şimdi dinliyor. Bir kaç da
kika sonra sesi tekrar geliyor. 

Tezgahtar aranıyor - Kırtasiyeci
likten anlaması lbımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim İrengün'e müraca
at. 4889 

Veznedar alınacak - Yüni! Fabri
kasına tecrübeli bir veznedar alınacak-
tır. Taliplerin müracaatları. 50 ı 2 

.\ranıvor : 

Kiralık - Kalörif erli, mobilyalı, gü
zel bir oda kiralıktır. Atatürk bulvan 
57 Ali Nazmi Ap. daire No. 11 4979 

Kiralık daireler - Havuzbaşı Ka
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedildir, her konforu haizdir. Kapı-
cıya müracaat. 4981 ııın. Kalkıyorum. Dizlerim derın&n. -

•ız, vücudum kırık öyle harabım .k1:· 

llu gece yanımda gitmekten çekını
Yor biraz önümde yürüyor.. A:~a~a 
Zbeıktubu okudu mu? .Birden donup 
Yanıma geliyor, koluma giriyor. Ba
tını omuzuma dayıyarak: 

Yanında bir erkek vardı. Hasır ko~-
d . dize oturmUıŞlar sıgara ı-

GONDELIK 
"Size nasıl teşekkür edebilirim?" 
Veda ediyoruz. En samimi dilek

lerimizi kendisine bildiriyoruz. O 
teşekkür ediyor. Teşekkürü o ka
dar heyecanlı, o kadar samimi )ti 
söyliyecek söz bulamıyor. Yalnız 
"sizin bu iyiliğinizi nasıl karşılı
yabilirm. Siz benim için ne yaptı
nız bilseniz?" sözlerini tekrar edi
yor. 

iş arayanlar: 

- Cemil 1 .. Bu yirmi gUn içinde be
ni o kadar mesut ettin ki. Dünyanın 
~ büyük fenalığını yapsan gene ae
ı.ı unutmıyacağırn, diyor. 

- Bu gece çok m!nidar ko.nuşu
Y<>raun Selma. Seni kıracak bır şey 
hptığımı hatırlamıyorum. 

- Sevenler kırılmaz Cemil. Sen 
~a en büyük fenalığı scvmeği öğ
r~tnıekle yapmıı oluyorsun, takat 
ben bundan şikayet etmiyorum. ln · 
~n •evmeyince daha manevi, d~a 
Zbutedil düşünebiliyor. Zaten ıenın· 
le evli:nemezdim Cemil. Böyle bir şe· 
Vi de hatırımdan geçirmit değilim. 
~trabayız ama, ben basit yaşıyan, 
buıun ömrü çiftlikte geçen, &enıe 
•o.yetedc büyümüş olan bir ailenin 
~Uklarıyız. Sade yaşayıfımız değil 
1
•tekJerimiz bile çok ayrı yollarda. 
lioeınen elimle ağzını kapadım. 
- Sen çocubun Selma. Ben bu ge

ce. amcamla konupcak ve evle?111e
lııız için müaaadesini iıtiyecektım. 

!lirden telaşlandı, he~en kolum • 
~n çıkıp boynuma atıldı: 

- Cemil, eğer bunu yaparsan sa.na 

tuklara ız . · 
. 1 dı Nevin'in gôzlerı yerın-

çıyor ar · h 
den fırlryaca'k gıbi açıldı emEcn 

b dog· ru 'bir adım attı. -
kalktı; ana 
liınle ittim: f k t 

T daviye muhtaçsınız, a a 
bende ~una tahammül edecek kudret 

k Alalha ısmarladık .... yo . 
_ Cemil .. Gitme! ... 

Ded
. ayaklarımın ucuna yuvar
ı ve bakmadan D"" düm ve arkama 

landı. on ' O ·· sonra tek -
sokağa fırladım. ç gun S l a'yı 

. l"ğ döndüm. Fa.kat c m 
rar çıft ı c . .. cvel Roman-
bulamadım. O, bır gun .. hare-
a'daki dayısına gitmek uzerke 1 

y . . O a bir çok ınc tup ar 
ket etmıştı. ray - 'b· an 

aziyetimi oldugu gı ı -
yazdım, v d' Ve böylece u-Cevap verme ı. 
lattım. . .. ir hafta cvel gel-. ki yıl geçtı. -' 
zun ı h'rde duramadım ... 
diğini dı.ıyunca şe 1 ce arkası-

D' kmen sırtlarının, epey l 

dı .. en bu taşlı yollarda iki yı e
na uş . .. .. 1 oldaşımı ara
vel kaybcttiğım g~nudi y Artık tiftli -
maja gidiyorum ıım .. d'm Atım 
ğin sık ağaçlı. ~o~~n:kg~r 1aa'da etra
kişniyor. tkı ırı op 
fımı sardı. 

'Berrak 1 Duman!... 1 
- Attan ata-
T dılar v'e sustular ... 
anı k ibi çarpıyor. 

dım. Kalbim kopac~ .. ~nde bir gölge 
Bu 11rada kapının onu 

Hicri - 1357 
Cemazil'evel: 28 

S. D. 

Rumi - 1354 
Temmuz: 13 

S. D. 
Güneı: 4 48 Akıam: 19 32 

belirdi. 

- Berzak, kim o? 
Selma'nın aesi.. Bana do&ru geli

yor. Olduğum yerde kaldım. Biraz 
titriyorum galiba. 
Boğuk bir sesle: 
- Selma! .. Benim .. Diyebildim. 
Şaşırdı. Biraz durakladı. Sonra a-

çılan kollarıma koştu: 
- Cemili ... 
Onu göğsüme ~ektim ... 
- Beni affettin artık değil mi Sel

ma, Dedim. 

Yüzünü kaldırdı. Gözlerinden iki 
damla yaş yanaklarından yuvarlan -
dı. Bu yaşların izini öptüm, öptüm. .. 

Genç ziraatçi yazdıklarını tekrar 
gözden geçirdi. Ve güler-ek mektuba 
son ıatırları illve etti. · 

"İşte Hamdi aana yazarak anlattı
ğım bu macera böyle ba'ladr ve böy
le bitti. Haftaya düğünümüz oluyor, 
seni bekliyorum. Gözlerinden öpe
rim. Cemil." 

Çiftliğin sık ağaçlı yolunda iki 'ki-

Biz yalnız vazifemizi yaptık. Fa
kat buna fırsat bulduğumuzdan if. 
tihar duyuyoruz. 

şi tepeye doğru yürUıyor. Erkek u
zun boylu geniş omuzlar, açık kum
ral saçları alnına döklilmilt. beya:ı: 
keten elbiseleri i~inde öyle vekarlı 
ki..u 

Sağ kolunu yanında genç kadının 
omuzuna atmıt. Ne güzel çift. 'Genç 
kadın .kolsuz mavi keten elbisc&iyle 
epiz güzel. .. İnce birr yapıhf, dalga 
dalga kumral saçları erkefinin omu
zuna dağılmı,. 

Çok yava' konufuyorlar. 
- Selma, buradan, bu tatlı yollar

dan ayrılacağımıza çok üzülüyorum. 
İznim bitti. Artık ıehre dönmeğe 
J'DCQburuz ... 

Genç kadın gülüyor, erk'eğinin bo
yununa sarılarak: 

- Her sene bu taşlı yolda gönül 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a. 
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neıet Şeren 4172 lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me

zunu 7 sene doğrama kereste fabrika
sı idare etmiş ayrıca müteahhit yanın
da çalışmış her yere gider. Uluı'da 
F.K. 4820 

Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 
möblesiz bir oda arıyor. Ulus'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e
dilmesi 4709 Tecrübeli diplomalı bir alman inıa

at mühendilii iyi maaşla bir iş arıyor. 
Ulus'da (rnUhendis) rumuzuna mek-Bahçeli Evler Kope;ratifinde B 4 ti

pi ev satmak istiynlrin Ulus'da Fran
sızca Ankara Gaztesi Müdürlüğüne 
17 den 20 ~ e kadar müracaatları. 

4932 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir Özenli sokak 
Ugur Ap. No. 2 de üç oda, bir hol, 
müştemilit ile bütün konfora haiz, ka-

yuvamızı buluruz Cemil. Diyor. 
Mehtap bu iki gencin yüzünde par

lıyor. Afustos bCkekleri 'durmadan 
ötliyor, uzaktan geceleyin bir sürü
nün çıngı.rakları yumuşak bir gUmü~ 
gibi vadide yayıl:ry.or. Ve bu taşh 
yolda gönUI yoldaşları biribirlerinc 
b~~·.~ daha sokulmuflar yavq, y.a.va, 
yuruyorlar .. " 

tupla müracaat edilmesi. 4874 

Kurslar : 

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

Tashih 
Gazetemizin 24 temmuz 1938 tarihli 

nüshasının 10 uncu sayfasında çıkan 
Nafıa Vekaletinin; Ankara Devlet 
mahallesinde yapılacak Gümrük ve 
İnhisarlar Vekfüeti ikinci kısım inşa
atına ait ilanında eksiltme tarihi 8. 8. 
938 olacağı yerde sehven 8. 9. 938 ola. 
rak yazılmı§tır. Keyfiyet tashih olu
nur. 
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RESMİ İLANLAR 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 

ma Ko.: 
1 - Balıkesir kor birliklerinin 

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

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

Koyun, sığır veya ke~i eti 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 
ma Komiıyonundan: 

1 - Maltepe piyade atış okulu için 
10.000 kilo koyun eti ve 55,000 kilo sı
ğır veya keçi etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 28 temmuz 938 perşembe gü. 
nü saat !1,30 da Tophanede Lv. A. Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Hepsinin tahmin bedeli 20.500 li
radır. İlk teminatı 1537 lira SO kuruş. 
tur. Şartnamesi ko.da görülebilir. Sı
ğır veya keçi etinin hangisi ucuz ise o 
et alınacaktır. İsteklilerin kanuni ve
sikalariyle beraber teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evel komis
yona vermeleri. (2388) 4566 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - İdareleri İstanbul levazım a

mirliğine bağlı müessesat için 70,000 
kilo sade yağı 28 temmuz 938 perşem· 
be günü saat 12 de Tophane'de İstan
bul levazım amirliği satın alma ko
ömisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kilosu 100 
kuruştur. İlk teminatı 47 50 liradır. 
Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde 
kodan alınır. İsteklilerin kanuni vesi
kalariyle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evet komisyo-
na vermeleri. (2388) 4565 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

"'° ... ,,. ...... 
1 - Konyadaki kıtaatın senelik ih

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

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

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

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Saim 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlik hayvanlarının 

ihtiyacı için 320 bin kilo arpanın 5.8. 
938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 lira
dır. Muvakkat teminatı 1200 liradır. 

Şartnamesini görmek istiyenlcrin iş 
saatlarında her gün eksiltmeye gire
ceklerin mezkür gün saat 9 a kadar 
teklif mektuplariyle Siirtte tümen 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. (2588) 4861 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aydın birliğinin ihtiyacı için 

J 61000 kilo sığır veya keçi veya koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. Hangisi ucuz olursa o cins etini
halesi yapılacaktır. Bu üç cins ete her 
talip tarafından bir zarf içinde olmak 
üzere her üçüne de ayn fiat teklif e· 
dilebileceği gibi bir cins ete de fiat 
teklif edebilirler. İhale 18 ağustos 
938 perşembe günü saat ıs de Aydın 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Sığı etinin muhammen bedeli 
15250 !im, keçi etinin 15250 lira, ko
yun etinin 24400 liradır. Sığır etinin 
ilk teminatı 1143 lira 75 kuruş, keçi 
etinin 1143 lira 75 kuruş, koyun eti
nin 1830 liradır. Şartnamesi Aydın'da 
askeri komisyonda Ankara ve İstan
bul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da görü
lebilir. Talipler teklif mektuplarını 
kanun! vesikalarla birlikte ihaleden 
bir saat eveline kadar makbuz muka
bilinde komisyona verilmesi 

(2500) 4753 

15 Ton sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri için 15 

ton sade yağı intaç edilemediğinde:ı 
2490 sayılı kanunun 47. inci madde
sine göre pazarlıkla mübayaa edile
cektir. 

2 - İhalesi S ağustos 938 cuma gü
nü saat 16 dadır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 92 kuruş olup ilk pey parası 
1035 liradır. 

4 - Şartname ve evsafını görmek 
istiyenler her gün Ankara, İstanbul 
LV. amirliği SA. AL. KO. da ve Çor
luda kor SA. AL. KO. da görebilır
ler. 

S - Talipler kanunun 2, 3 madde
lerindeki belgeleriyle birlikte belli 
gün ve saatte Çorluda kor satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(2554) 4847 

Harp okulu kampı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
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 g38 de okulda bıılun-
maıarı ılan olunur. (<:ô~UJ 49~7 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Tümen merkez kıtaat ve mü

cssesatının senelik ihtiyacı olan 
650.000 kilo un kapalı zarfla ihaleye 
konmuştur. İhalesi 17 ağustos 938 ta
rihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 11 de Sarıkamış tümen satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Zarf
lar ihale saatından bir saat evetine 
kadar kabul edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 88400 lira
dır. Muvakkat teminatı 6630 liradır. 
Şartnamesi tümen satın alma komis
yonunda her gün görülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatta teminat 
mektup ve makbuzlariylc ve kanunun 
emrettiği vesaikle birlikte komisyo-
na müracaatları. (2443) 4692 

Pavyon inşası 
Ankara Levazım Amirliği Saim 

Alma Komisyonundan : 
1 - Erzurum Çakmak hastahane

sinde yeniden yapılacak güne} pav
yonuyla koridoru kapalı zarf ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28651 lira 6 ku
ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuruştur. 
Eksiltmesi 8 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 10 da Erzurumda •skeri 
SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülelıilır. Teklif mektupları bel· 
li gün ve saatten bir saat eve! komis
yon başkanlığına verilmiş veya post> 
ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(2555) 4848 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1- Demirköy Hd. alayına ait 15.000 

6 Kalem yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Birlik Cinsi Miktarı M. bedeli İlk T. 
lsmi ton Lira Lira Ek. şekli Ek. tarihi saat 

kilo sade yağına istekli çıkmadığın

dan yeniden münakasası 6.8.938 tari
hine tesadüf eden cumarte6i günü 
saat 11 de pazarlıkla mübayaa edile
cektir. İtaya talip olacakların bildiri
len gün ve saatta Vize'deki satın al
mo komisyonuna müracaatları. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 faa
dır. Muvakkat teminatı 1125 liradır. 

(2557) 4882 

2 hanğar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Gebzede yeniden yaptırılacak 

iki hangar inşası kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Eksiltmesi 11 a· 
ğustos 938 perşembe günü saat 16 da 
Eskişehir Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir hangarın ,keşif bedeli 
24526 lira 83 kuruştur. Her iki hanga
rın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş o
lup muvakkat teminatı 3679 lira 2 ku
ru§tur. 

3 - Bu inşaata ait keşif ve şartna
meleri Ankara, İstanbul, ve Eskişe
hir Lv. amirlikleri satın alma komis· 
yanlarında ve İzmit'te askeri satın
alma komisyonunda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikaları ve bu miktarda buna ben 
zer iş yaptıklarına dair vesikalarını 
ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasiyle teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde sa.at 15 e kadar mez
kür komisyona vermelidirler. (2651) 

5017 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma K.omi•yonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmi.n edilen fi. 

atı 12 kuruş olup pahalı görülen 208 
bin kilo un tekrar kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Şartnamesini 125 
kuruşa almak istiyenlerin her gün sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - İlk teminat miktarı 872 lira
dır. İhalesi 15 ağustos 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2ı 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle birlikte teklif mektup
larının ihale saatinden en az bir saat 
eve! :;atranbolu beledıye bınasıncıa 

toplanacak alay satın alma komisyo-
nuna vermeleri (2658) 5019 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi. 

at 22 kuruş olan 55,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
parasız almak istiyenler her gün alay 
satın alma komisyonuna gelıneleri. 

2 - İlk teminat miktan 907 lira 
50 kuruştur. İhalesi 13 - ağustos· 938 
saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir
likte teklif mektuplarım ihale saatın

dan en az bir saat eve! Safranbolu be· 
lediye binasında toplanacak olan alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2689) 5036 

Çürüğe ~ıkarılan hayvanlar 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muhafız alayından çürüğe çı

karılan 15 baş haıyvan 30 temmuz 938 
saat il de pazarlıkla Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Hayvanları görmek istiyenle
rin alaya ve pazarlık için belli vakit
te komisyona müracaatları. (2696) 

5040 

Et ve Un alınacak 
Ankara Levazıın Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli garnizonunun kilosu 

25 kuruştan keçi eti 36 kuruştan ko • 
yun oti 63500 kilo olarak ve beher ki
losu 10,25 kuruştan 227.100 kilo un ek. 
siltmiye konulmuştur. 

2 - Keçi etinin teminatı 1191 lira 
koyun etinin 1715 lira unun 1746 lira
dır. İhalesi 12 ağustos 938 cuma günü 
saat 11·14 ve 15 tedir. 

(2688) 5035 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul levazım a

mirliğine bağlı müessesat için 340.000 
kilo koyun etine talip çıkmadığından 
pazarlığı 28 temmuz 938 perşembe gü
nü saat 11 de Tophane'de Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 136.000 lira ilk 
teminatı 8050 liradır. Şartnamesi 680 
kuruş mukabilinde Ko. dan alınır, İs
teklilerin kanun! vesikalarla beraber 
belli satte komisyona gelmeleri. 

(2687) 5034 

. Milli Müdafaa Bakanlıgı 

Askeri mekteplere 
maaşlı ögretmen 

aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu ... 
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske
ri orta okulu ile Ankara gedikli erba~ 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
n! ehliyeti bulunan devlet memurla· 
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maaş verile· 
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanun! vasıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
üniversite riyaziye şubesinden, yük· 
sek mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin
den mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Asker! okullarda en az üç sene 
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama
men taşıyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da asker! liseler müfettişliğine gönde
receklerdir. 

S - Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü
zumlu diğer evrak sonradan istene· 
cektir. (1551) 3140 

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

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

2 - İhalesi 3 ağu toa 938 çarşamba 
eo""·•l.4 ;ıtc:ı.a.L "'"' ucu:u.. • 

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

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

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

(2437) 4691 

1 S,000 (ifl yemeni alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi

at (250) kuruş olan (15.000) çift ye
meni kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2 - İlk teminatı (2812) lira 50 ku
ruştur. 

3 - İhalesi 13 ağustos 938 cumarte
si günü saat on birde M.M.V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi (1!18) kuruş muka
bilinde M.M.V. satın alma komisyo
nundan her zaman alınabilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesikalarla teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evet M.M.V. satın 
alma komisyonuna vermeleri tazım· 
dır. (2656) 5018 

Dişbudak kalas alınacak 
M. M. Vekiıleti Satın Alma Komis

yonundan : 

kömürü ile üç ton gürgen odunu a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (100) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

Satın Alma komisyonunda görüle. 
bilir. 

4 - İhalesi 12 • ağustos cuma günü 
saat 10 da yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin yt>karıda yazdı gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (2684) 5032 

Benzin petrol saire alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 

(4990) lira olan (17500) litre benzin, 
(650) kilo Mobiloil - A, (300) kilo 
Mobiloil - C, (45) büyük teneke pet
rol açık eksiltmeye konulmuş~ur .. 

2 - İlk teminatı (374) lira 25 ku
ruştur. 

3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - İhale 11 ağustos 938 perşembe 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin yukarıda yazılı gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (2685) 5033 

Askert Fabrikalar 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat: 
Aokerl Fabrikalar Umwn Müdür

lüğü Satın Alma Komioyonundan: 
Keşif bedeli (1509) lira 21 kuruş o

lan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabnkalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 31 temmuz 
938 tarihinde pazar günü saat 10 da 
açık eksiltmeyle ihale edilecektir. 
Şartname 8 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
ka~ teminat olan (113) lira (20) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerinde yazılı vesaikle muay
yen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2675) 5021 

Jandarma 
Ekmek torbası alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Sabn Alına Ko.: 

~. _......___~ &..&... ..._..__ .__.,,. __ ..... -

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

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

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

Bayındırlık Bakanlığı 

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

maliye vekaleti mahzeni evrak ve 
defterdarlık binasında yapılacak ka
lörifer tesisatıdır. 

Keşif bedeli 20.000 liradır. 
2. Eksiltme 1.8.938 pazartesi gunu 

saat 10 da yapı işleri eksiltme ko
misyonu o<lasında kapalı zarf usuliy
le yapılacaktır. 

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

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

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

1 - 16-7-938 cumartesi günü saat 
10 da müteahhit nam ve hesabına sa· 
tın alınacağı ilan edilen ve 7905 lira Postada olacak gecikmeler kabul e-
tahmini fiat takdir edilen 20 metre mi- dilmez. <2472) 4718 

kabı Dişbudak kalasın eksiltme günü 
istekli çıkmadığından bir ay içinde pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 5 - ağustos - 938 cu
ma günü saat 11 de M. M. V. satın al
ma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 593 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak komisyondan a
lınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte pazarlık gün ve saatinde Ko. da 
bulunmalan. (2627) 5013 

Maden kömürü ve 
Odun alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(1327) lira olan (60) ton lavamarin 

Harita işi 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra yüksek ziraat enstitüleri binaları
nın yapılacağı hudut dahilindeki ara
zinin hali hazır haritasının alınması 
işidir. 

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

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

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

4 - İsteklilerin 112 lira 50 kuruş. 
luk muvakkat teminat vermeleri ve 
nafıa vekaletinden alınmış barita iş

leri müteahhitliği vesikası ı:österme· 
!eri lazımdır. (2437) 4719 

Rekompoze maden 

kömürü alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün 
1 - İdaremizin Paşabahçe fab 

sı için şartnamesi mucibince sat 
lınacak 5000 ton rekompoze m 
kömürü kapalı zarf usuliyle ek 
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli beher 
12.41 lira hesabiyle 62.050 lira mu 
kat teminatı 4352.50 liradır. 

3 - Eksiltme 8.8.938 tarihine r 
lıyan pazartesi günü saat 13 de K 
taşta levazım ve mubayaat şubesi 
ki alım komisyonunda yapılacaktı 

4 - Şartnameler parasız olarak 
gün inhisarlar levazun ve muba 
şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
düdüklerinden alınabilir. 

S - Mühürlü teklif mektubunu 
kanun! vesaik ile % 7.5 güvenme 
rası makbuzu veya banka mektub 
ihtiva edecek olan kapalı zarfla 
eksiltme günü en geç saat 12 ye 
dar yukarıda adı geçen alrm komis 
nu başkanlığına makbuz mukabili 
de verilmesi lazımdır. ( 4057 /2618 

4925 

Tuz nakliye bedeli 
inhisarlar Umum Müdürlü" 

den : 
Çaıınaltı ve Koçhisar tuzlaların 

100 kilodan fazla alınacak tuz için 
zun müşteri vasıtalarının yanaşabi 
ceği yere kadar taşınması için ihti 
olunacak masrafların içinde bulund 
ğumuz mali sene zarfında da geç 
sene olduğu gibi Çamaltı tuzla.sın 

kiloda 15 santim ve Koçhisar tuzl 
sında da kiloda 12 santim olarak te 
bit edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz k 
nununun 4 üncü maddet1i mucibin 
ilan olunur. (4617/2571) 4885 

Bina inşaatı 
Ankara inhisarlar Baımüdürl 

ğünden: 

Keşif varakası 1261 lira 20 kuru 
tan ibaret Hatip çayındaki barut de 
pomuz bekçilerine ait ikametgah• 
tevsii işi resim, plan, fenni ve umun:t 
şartnameleri veçhile ve yirmi gii 
müddetle açık eksiltmeye konulmu4 
tur. 

A- ... ı.. ..-...u- - !.1...-1- •• o. !)'00 

hinde saat 10 da başmüdürlüğümüz~ 
toplanacak komisyonda icra e<iilecd 
tir. 

Taliplerin keşif varakasını, resiııl 

ve şartnamesini görmek üzere ho 
gün idaremiz barut gubcsine müracl 
at etmeleri ve eksiltmeye iştirak ede 
ceklerin de tayin edilen gün ve saaı 
te 94 lira 65 kuruş ilk teminat parall 
rile gelmeleri ilan olunur. (2521). 

4757 

Bankalar 
İnşaat ilônı 

Sümerbank Umwn Müdürlüğüıt 
den : 

1) İzmit'te kağıt ve se!lüloz fabrİ 
kaları müştemilatından kantin bini 
sı, garaj ve methal binası ile müdürİ 
yet binasında 15.boratuvar kısmı tevs 
atı inşaatı vahidi fiyat esasiyle ve l<A 
palı zarf usuliyle eksiltmiye konul 
muştur. İşbu inşaatın muhammen k• 
şif bedeli 92252,49 liradır. 

2) Eksiltme evrakı S lira mukabili~ 
de Sümerbank inşat şubesinden alırl'I 
bilir. 

3) Eksiltme 6 ağustos 1938 cumart~ 
si günü saat 12 de Ankara'da Sümef 
bank umum müdürlüğünde yapılaca~ 
tır. 

4) Muvakkat teminat miktarı 58 
liradır. 

5) İstekliler ihale gününden en 1 

üç gün eve! Sümerbank inşaat şubef' 
ne gelerek kantin, hastane, gazino 
otel gibi asgarl 60.000 lira kıymetind! 
tek bir bina inşa ettiklerine dair yeti 
rinde bulunan vesikaları ibraz etmi) 
ve bu ana kadar yapmış oldukları }l( 
nevi inşaatın bir listesini vermiye ' 
bu işler hakkında aldıkları vesail 
göstermiye ve bu hususta kimlerd 
mal\.ımat alınabileceğini ve hangi b3 
kalada muamelede bulunduklarını bİ 
dirmiye mecburdurlar. Banka yapa< 
ğı araştırmaların neticesine göre i~ 
tekliye sözü geçen eksiltmiye iştir 

edebilmesi için' icabeden vesikayı ~ 
rip vermemekte serbestir. 

6) Teklif mektuplarını havi zarf!~ 
kapalı olarak ihale günü saat 11 e l< 
dar makbuz mukabılinde Ankara'ıl' 
Sümerbank umumi muhaberat şub< 

müdürlüğüne teslim edilmiş olacıık 
tır. 

Posta ile gönnerilecek teklifleri 
nihayet ihale saatinden bir saat evci 
ne kadar gelmiş ve zarfının kanııl'I 
şekilde kapatılmış olması Jazımdır. 

7) Bu inşaatı, banka dilediği müt• 
ahhide vermek hakkını muhafaza 1 

der. (2660) 4966 



' Gümrük Muhafaza 
d d · • encümende yapıla. saat 11 e aımı . 

caktır. Keşif evrakı ve şar~~~~~ .~05 
kuruş mukabilinde nafıa mudurlugun-

Halkevi binası yapltrllacak 
Ordu Halkevi Ba§kanlığından : 

Erat kundurası alınacak 
den almabilir. İstekliler 2490 num:· 
ralı kanunda yazılı vesika.dan baş_ a 
20 bin liralık bu işe benzer ış ~ap~ı~I-

l - Ordu halkevi binasının 25.000 
lira keşif bedelli birinci kısım inşaatı 
8.7.938 günnüden itibaren 30 gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanlığı İstanbul Satın Alma Komis -
Yonundan : 

. 'k ·ı Nafıa Vekaletının na daır vesı a l · e . 
938 yılı ehliyet vesikasiyle 1575 !kıra. 

. akb veya me tu-lık ilk temınat m uz . 
1 - 5133 çift erat kundurasının 

kapalı zarfla eksiltmesinde teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 16.8. 
1938 salı günü saat 11 de pazarlzğI 
Yapılacaktır. 

. b b teklif mektuplarım havı 
bıyle era er .. d 
kaplı zarflarinı yukarıda Y~.zrlı gun e 

k dar daimi encumene ver· 
saat 10 a a · k 

'd' 1 Bu satten sonra verılece 
melı ır er. (4764/2679) 
zarflar kabul olunmaz. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardir. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa 4Ieri genel şartname

si 2 - Tasınlanan tutarı 22020 lira 57 
kuruş ve ilk teminatı 1652 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
dadır. Görülebilir. 

5024 

Elektirik tesisatı 
D - Yapı işlerine ait umumi ve 

fenni şartname 
E - Hususi ve fenni şartname 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk 
tenıinat makbuzları ve kanuni vesi
kalariyle birlikte Galata eski ithalat 
Jiiınrüğündeki komisyona gelmeleri. 

Aydm Belediyesinden : 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Ay<lın 

l ktrik santrahnın tevsii için (26255) 
e e h 'k .. 1 
1. keşif bedelli mu arrı ve muve -
ıra . 

lit makinalar satın alınması ve tesısa. 

F - Keşif cetveli ve projeler 
İstiyenler bu evrakı bedelsiz ola-

rak Ordu C. Halk Partisi başkanlı
ğından alabilirler. 

sycı 

lin 
8) 
s 

(4721-2677) 5022 

Sıhot BakanhOı 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ile alınacak 

( 90) ton ma.ıot 
Sıhat ve içtimai Muavenet V~ka

leti Ankara Mıntakası Sıtma Muca
dele Reisliğinden : 

1 - Ankara sıtma mücadele mınta
ka.sı için muhammen bedeli (13800) 
lira olan ve evsafı şartnamesinde ya. 
Zıh bulunan on beşer kiloluk teneke 

ndt kaplar içinde (90) ton mazot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.· 

:1~ tur. İhalesi 5.8.938 gününe müsadıf 
cuma günü saat (13) de Ankara'da 

ya Bıtma mücadele mıntakası riyaseti 
dıl1 b inasmda yapılacaktir. 
ç~ 2 - Muvakkat teminat akçasx olan 
'; (1035) lira % 7.5 hesabiyle ihale sa

z! atından bir saat eveline kadar nakit 
Veya banka mektuplarını (2490) sayı
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 32. inci maddesi hükümlerine 
uygun bir şekilde adı geçen yerdeki 
komisyona vermeleri lazımdir. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesi -
ni görmek ve anlamak için Ankara 
ııtma mücadele reisliiğne ve lstan
bul'da İstanbul sıhat ve içtimai mua
venet müdürlüğüne müracaatlarL 

(2574) 4886 
-

Vilayetler 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sarıköy • Mihalıççık yolunun 4+ 

400 + 13+450 kilometreler arasında 
(12350.77) lira, keşif bedelli yeni şose 
ve imalatı sınaiye inşasının 25-7-938 
tarihinden 15.8-938 pazartesi günü sa
at 15 e kadar kapalı zarf usuliyle ek. 
Siltmeğe konulmuştur. Eksiltme vi
layet daimi encümeninde yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat (926.30) liradır. 
Bu işe ait keşif, proje, grafik, fenni 

§artname mukavele projesi ve eksilt
ıne şartnameleri her zaman nafia mü
dürlüğünde görillebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla· 
rına dair nafia vekaletinden alınmış 
lllüteahhitlik vesikası ile senesi için 
ınuteber olmak üzere ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına ekleme
leri şarttır. Teklif mektupları ihale 
laatinden laakal bir saat evel x_nakbu.z 
lnukabilinde daimi encümen rıyasetı. 
ne tevdi edilecektir. k b 1 hh.. a u Postada vaki olacak tea ur 
ea·ı 5043 

ı mez. 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
M 'd" l''-ünden· Eskişehir Nafıa u ur ug • 

Eskişehir Çifteler yolunun 3+08~-
13 f 000 km. arasında (18775,94) !ıra 
keşif bedelli şose esas tamiratı 25·7.9~.8 
tarihinden 15-8-938 parzartesi saat g~
nü saat 15.15 kadar kapalı zarf usulı-

tıdır. 

2 _Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Genel şartname, 
Bu evraklar belediye fen müdürlü

ğünde görülebilir ve ~1~5) kuruş mu
kabilinde satın alınabılır. 

3 - Bu işin ihalesi 1 eylUl 938 per. 
şembe günü saat 11 de kap3:1ı :arf ~
suliyle Aydın belediyesi daımı encu-
meninde yapılacaktır. . . . 

4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ı~-
teklilerin 1969 lira 13 kuruşluk temı· 
nat vermesi lazımdır. 

5 _ 'J.'icaret odası vesikası bulunma-

lıdır. . 
6 _Teklif mektupları ihale saat_ın-

den bir saat evveline kadar beledıye 
reisliğine tevdi edilmiş olması lazım. 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 

5025 edilmez. 

Muhtelif inşaat 
lzmir Belediyesinden : 

Alsaıncak'ta hava gazı fabrikası bi. 
nası dahilinde yaptırılacak havagazı 
istihsal ocağına ait temel, bina, ça~~ ve 
baca inşaatı vahidi fiyatlar. ~sasI uze
rinden 24-7-938 tarihinden ıtıba~en 15 
gün müddetle kapa~ı zarfla. eksıltm~
ye konulmuştur. İşın ~eyetı ~mumı
yesinin muhammen keşıf bedelı on. ye
di bin lira olup muvakkat temınat 
miktarı 127 5 liradır. 

Vahidi fiyat cetvelleri, proje. keşif 
ve şartnamesi 85 kuruş bedel mukabi
linde havagazı müdürlüğünden teda. 
rik edilir. Taşradan istiyenler posta 
ücretini ayrıca göndermelidirler. 
Kapalı zarfla ihalesi 9. 8. 938 sah gü -
nü saat 13 te belediye encümeninde 
yapılacalttır. İştirak edet:ck1cr 2"t90 

sayrlı kanunun tarifi dai.resinde hazır
lanmıt teklif mektuplarını ihale tari
hi olan 9. 8. 938 sah günü azami saat 
12 ye kadar encümen reisıliğiıne ver. 
melidirler. (2651/2682) 5031 

3 - Eksiltme 8.8.938 tarihinde pa
zartesi günü saat 13 de parti ilyön • 
kurulunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1875 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan başka aşağıda
ki vesikaları haiz olup göstermesi la
zımdır. 

On beş bin lirahk yapı işi yaptı
ğına dair nafıa vekaletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhidlikı vesika
sı, Ticaret odasmda kayıtlı bulundu
ğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar C. Halk partisine 
getirilecek ve eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zıh saate kadar gelmiş olması, dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. 

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

İşletme binası ve 
garaj depo inşası 

Adana Su l~leri 6 mcı Şube Mü. 
hendisliğinden : 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılan Adanada elektrik fabrika
sı civarındaki arsa üzerinde yapıla
cak işletme binasiyle teferruatından 
bulunan garaj ve depoya talip zuhur 
etmediğin<lıen işbu inşaat yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kapalı zarf usuline tevfikan 
eksiltmeye ~ıkarılan üç binanın ke
şif be<leli 29349 lira 28 kuruştur. 

3 - Eksiltme 938 senesi ağustosu
nun 3 uncu çarşamba gunu ~11ut 1~.,.ı... 
Adana su işleri 6 ıncı şube mühen
disliği binasında toplanacak komi&· 
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebil~k için 
2200 lira muvakkat teminata ait vez-
ne makbuzu veyahut bükümetçe mu-

80 ton motorin paıarhğı • teber banka mektubu ve ticaret oda
sında kayıdlı olduğuna dair vesikayı 
ve 20.000 liralık inşaat yaptığına da
ir nafıa vekaleti müteahhidlik ehli
yetnamesinin ibrazı mecburidir. 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaae
ti Arttırma, Eksiltme Komiayonun-

dan : . 
İhale günü teklif edilen be~.elı had-

di layikinde görülemiyen mucadele
miz ihtiyacı için alı~acak . "80 ~on" 
motorinin pazarlıkla ıhaleeı 1 agus
tos 938 pazartesi günü saat 13 de ya-
pılacaktır. . 

Muhammen tutarı "560~" .ııradı~. 
Kanuni şartları haiz isteklılerın vesı
kaları ve ilk teminat makbuz. veya 
mektuplariyle ihale günü vaktı ~u
ayyeninde Kadıköy, Moda caddesı 9~ 
No. lu mücadele riyaseti b~~;ndakı 
komisyonumuza gelmelerı ılan olu· 
nur. (4773-2693) 5038 

Demir elektirik direği ahnacak 
Karabiga Belediyesinden : _ 

Elektrik şebekeeinde me·vcut agaç 
direklerin demir potrele tahvili ka-
alı zarfla eksiltmeye çıkarılmış, e~-

P. Itme gününde talip zuhur etmedı
sı. d 10 gün temdit edilerek 2.8.938 
gın en · d·ıd·-· d .. .. saat 12 ye talık e ı ıgın en sah gunu . . .. 
tali lerin belediye enciımenıne mu~ 

P · e keşif ve şartnamelerı 
racaatla proJ ' .. " de ha 
. cleri ve eksiltme gunun • 
ısteın .1• olunur. (4732-
zrr bulunmaları ı an 

5 - İstekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi, nafıa 
itleri genel şartnamesi, hususi ve 
fenni şartnameleri, keşif cetveli ve 
projeleri 150 kuruş mukabilinde su 
işleri dairesinden alabilirler. 

6 - Teklif mektupları yukarıdaki 
üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evelisine kadar ihale lromisyo
nu riyasetine makbuz mukabilinde 
veri1ecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların ihalenin yapılacağı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
ayrıca kapatılmış bulunması lazım

dir. 
7 - İsteklilerin teklif mektupla

rına yukarıda gösterilen proje ve tc· 
ferrüatının pullu ve imzalı birer nüs· 
hasını eklemeleri ve tenzilat mikda· 
rını yazı ve rakam ile ayrı ayrı gös· 
termeleri mecburi olduğundan bu şe
raiti haiz olmıyan teklif mektupları 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(2444) 4654 

Hava kurumu binası 
yaptırılacak 

Erzurum Hava Kurumu Batkan· 
hğmdan: 

tesi günü sat 16 da hava kurumu bi
nası içinde teşekICül edecek komis
yonca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1500 lira
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenni
yesini Erzurum hava kurumu merke
zinden alıp okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5. 
936 gün ve 3297 sayılı nushasmda in
tişar eden talimatname mucibince 938 
yılına ait naha vekaletinden alınmı'ji 
ehliyet vesikasiyle ticaret odası vc
sikasmI birlikte birinci maddede ya
zılx saatten bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarım mühür mumu ile 
iyice kapatılmış ve mühürlü olduğu 
halde komisyon riyasetine vermeye 
mecburdur. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (2585) 4859 

Çocuk hası anesi bakiye inıaalt 
lzmir Belediyesinden 
Tevfik Rüştü Aras Bulvarında 22 

sayıh ada üzerinde bir kısmı yaptı
rılmakta olan çocuk hastanesinin 
geri kalan heyeti umumiyesi vahidi 
fiatlar esası üzerinden 12-7-938 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Heyeti umumiyesinin keşif bedeli 
75,000 lira olup muvakkat teminat 
miktarı 5000 liradir. Vahidi fiat cet· 
velleri, keşif ve şartnamesi 187,50 ku
ruş bedel mukabilinde başmühendis
likten tedarik edilir. Taşradan iste
yenler posta ücretini aynca gönder
melidirler. Kapalı zarfla ihalesi 29-7-
938 cuma günü saat 13 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. İstirak e
decekler 2490 sayılr kanunu~ tarifi 
dairesinde hazırlanmış teklif mektup
larını ihale tarihi olan 29-7-938 cuma 
günü azami saat 12 ye kadar encümen 
reisliğine vermelidirler. 

(2483-2386) 4626 

Kapah zartla eksiltme ilam 
Hozat Malmüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Hozat 
kazası hükümet konağı inşaatıdır.) 
Bu işin keşif bedeli 35406 lira 82 ku
ruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi, 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Keşif ve genel şartnamesi 
t~t\ypnle.1: bn ~rtnamcyi '\ı'C evrakı 

2 lira mukabilinde Tunceli nafıa mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 28.7.938 perşembe 
saat 10 da Hozat kazası malmüdürlü
ğü odasınla yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktir. 

5 - Eksiltmeye girmek için istek
linin 2655,51 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Nafıa vekaletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhidlik ehliyet 
vesikası ve ticaret ve sanayi odasın
dan alınmış sicil vesikasI. 

B - Bir tahhüdde. en az 20.000 li
ralık bina ve sair inşaat yapmış ol
duğuna dair vesika. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
üçüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar Hozat malmüdürlü
ğü dairesine eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla • 
rın nihayet üçüncü mad~de yazıh 
saate kadar gelmiş olması dış zarfı
nrn mühür mumu ile iyice kapanmış 
olması lazımdır. Posta ile olacak ge
cikmeler kabul elilmez. (2530) 4811 

• 

l~me suları 
İstanbul sularından 
Taşdelen 

Karakulak 
Kayişdağı 

Koca taş 
Eskişehir kaplanlı 

evınıze teslim 
200 Kuruş 
200 " 
170 " 
180 

" 100 " 1 E k 'Jtme e eksiltmeye konulmuştur. sı 
vilayet daimi encümeninde yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat (1408.20) lira
dır. 

5023 
2678) 

T adilôt ve inşaat 

ı bul Nafıa Müdürlüğünden: 
atan . "nu saat 11 de 

15 8 938 pazartesı gu .. v .. 

Vilayet merkezin.de yeniden yapı · 
lacak olan hava kurumu binasının 

20.000 liralık inşaatı kapalı zarf U· 

suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Taze olarak her zaman Cihan oteli 
telefon: 1775 den istersiniz. Bu mı· 
maradan Kızilay maden ve Hayat 
menba suları da talep edilebilir. 

· · .. dürlugunde 1 - Eksiltme 8 ağustos 938 pazar- 4977 
Bu işe ait kesif grafik, fenni şart· 

~ ' '}tme nanıe mukavele projesi ve eksı . 
§artnameleri her zaman nafia müdur· 

Kösele ve vaketa ahnacak l b l'da Nafıa mu 
stan u . . bedelli İstanbul 

(86126.72) Iıra keşıf · t"d'lat 
. k 1 tedrisat bınasI a ı 

lügünde görülebilir. kl 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptı a

rına dair nafia vekaletinden alın_ın.ış 
lllüteahhitlik vesikası ile senesi ıçın 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
•ikasını teklif mektuplarına ekleme
leri sarttır. Teklif mektupları ihale 
Baatinrlen laakal bir saat evel makbu.z 
mukabilinde daimi enciimen riyasetı
ne tevdi cd ilecektir. b 

1 hh.. ka u Postada vaki olacak tea ur 
ed'ıl 5042 mez. 

Teknık <> u u l arf usuliyle eksilt
ve inşaatı kapa ı z 

meye konulmuş~u;·tıne bayındırlık 
. M~ka:e:;· huesu~ıı ve.fenni şartna· 
ışlerı ~e ~ kc if hulasa.siyle buna 
melerı. proje, ş k (431) kuruş 

· d'ğer evra 
müteef.r:ı ı dairesinde verilecektir. 
nıukabıiı~de tetninat (5557) liradır. 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı ve cinsi 

24932 KilQ sarı ve 12000 kilo siyah vaketa 
34242 Kilo Kösele 

Tahmin bedeli llk teminatı 
L. K. L. K. 

91130.00 
54787.20 

5806.50 
3989.36 

Her iki kalemin tutarına göre ilk teminatı 145917.20 8545.86 
1 - Cinsi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazıh kösele 

sarı ve siyah vaketa 6 ağustos 938 cumartesi günü saat ıı de İstanbul Ge
dikpaşadaki Jandarma satın alma komisyonunca kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

~ 11111111H111lffHfl1111111111111 IH4HHHIH lttf 11 tHHIHlUfttıl H~tHU 1 
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Türk Hava Kur1.1tnu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Dördüncü keşide: 11 Ağustos 1938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango
ya iştirak etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz ..• 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11mmALMAN 
Tekniğinin en son harikası 

MENDE Radyolarıdır 
İstanbul, Beyoğlu, Galata, Kadıköy mıntakalariyle 

Taşrada Vilayet Merkezlerinde Acentalar 
aramaktadır. 

UMUMi VEKILt : Galata Bankalar Caddesi No: 75 

ıııııııiııııııııııııiııııliiiıiıiiıı5111ıııiiıii 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

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

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

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

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

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban

kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 
C t..,..,,,\>.e.n ?••e,.,.,,_Y ;\o .,,.;,. c:;::ı.-tl::ır• etn"tPrPn m::ıth11::ıl!:tr An. 

kara, İstanbul ve lzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 
6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas

dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat BankasI Tefti§ Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

,:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'!:, 

- -
§ Memurluk müsabaka § -

imtihanı 
---------

--------- --- T. C. Bankasından : -----Ziraat --- -- -_ Banakmızm şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak :S 
- üzere müsabaka imtihanı açılacaktır. :S 

Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve § 
: yaşı 18 den aşağı ve 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. : 
: 18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından :E 
: evel memurluk sınıfına geçemezler. :S 
_ Ankara, İzmir ve İstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezunları :E 
: almmıyacaktır. :S 

---

- -: Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep :E 
: mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında :E 
: orta mektep mezunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 :E 
: liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip su- :S 
- rette ücret verilir. : - -~ İyi derecede yabancı dili (fransızca, İngilizce, almanca) bilenlerin :S 
: ücretleri emsalinden 10-25 lira arasında yüksek tutulur. E 

Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları E 
: askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulunduk- S 
- !arı müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. : 

--
- -Staj devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan- : -- -_ lar, on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla : = (TEKAÜDE TABİ DAİMİ KADROYA) alınırlar. § 
: Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesinde- :S 
: ki şart.lar dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet : 
: devresınden sonra bir sene için Avrupa'daki bankalar nezdine staja : 
: gönderilirler. :S - -: Müsa~aka imtihanlarına Ank~ra, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, E 
: Balıkesır, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Denizli, Edirne, Erzurum :S 
: Erzincan, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars• E 
: K.ayseri, Konya, Kütahya, Giresun, Malatya, Maraş, Samsun, Ordu: E 
: Sıv~s, ~o~at, Trabzon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep me- § 
: zun an ıçın 16 ve 17 ağustosta lise ve daha yukarı tahsili olanlar için : 
: 18 ve 19 ağustosta saat dokuzda başlanacaktır. :E 
: . ~üsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden § 
: ımtıhan yapılacağI yukarıda isimleri yaz ıh şubelerimizden elde d · _ : 

Yol tamir ettirilecek 

Muva\ a~ teklif mektupları ve en 
isteklı er~~ ahk bu işe benzer iş 

az (5~.000) d~~r idarelerinden almış 
yaptıvgına 'kalara istinaden Nafıa 
oldugu vesı mı ehliyet ve 938 
vekaletin<kn alın dş aısr vesikalarını 

it ticaret o 
3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir veya 730 kuruş mukabi

linde komisyondan aldmlabilir. 
: Iebilecek izahnamelerde görülebilir. e 

1 
: - -

İstanbul Belediyesinden : .• 
Keşif bedeli 21 bin lira olan Sılah

tarağa • Kemerburgaz yolunun esaslı 
tarniri kapalı zarfla eksiltmiye ko~u~: 
lllU§tur. Eksiltme 9. 8. 938 salı gunu 

yılına a fl nı l5 8 938 pazar-. k palı zar arı . . 
havı a . 10 kadar fstanıbul Na· 

i günü sa.at a . 
tes .... l " -une verınelerı 
fıa mud(:

7
; 3: 2640 5014 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve şartnamesine göre 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10 na kadar mak-
buz kargılığı olarak komisyona vermeleri. (4589-2566) 4852 

§ İ~te~!il.~ri~ _ ~üsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka şu- E 
: besı mudurlugune ve Ankara'da bankanın personel işleri müd" 1 .. -.. : 
E ne 15. 8. 1938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. ur ~=~~ -
.,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :.. 
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HİLKAT 
Daima kanunlarına sadıkflr 

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 uzvi ye

lini gözden geçir ve ııördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa

aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlİk, kansızhk, 

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. lştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 

bütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle 
geçirtir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık dinçlik, 

ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 4916 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 

~ 
\ 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

t>~~ '"''"'"'•"l.K 2Siı. SlOO u,. n .. ıınnr,o ... , ••• " 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

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

40 
100 

.. 
" 

250 
100 

50 

.. .. .. 
1.000 
4.000 

5.000 

.. 

.. 
120 n 40 ,. 4.800 ., 
160 ,. 20 ,. 3.200 n 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

H 
ve 

Kadınların güzelliğini ve cazibelerini ziyadeleştirir, Paris ruj ve allık
ları ayarında olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 

Mandarin, oranj, 1<ler movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, brün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

HASAN TIRNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmel cilalarıdrr. Sedef ve renkleri birer şaheserdiı 

l, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük 1 O kuruş, büyük 20 kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz 4524 

oı:us 

TRHTR
HURULRRDR/f 

ltu,fulunuz 

İsmet Santonin bisküviti 
Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür bu suretle çocukların 
büyümesine, iştihasına yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Eczahanelerde kutusu 20 kuruştur. 4485 

Sayın Ankaralılara 
ucuzluğu ile az zamanda muhter cm Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESi 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde J 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

Fakülteler 

Bir Gripin almadan evvel 

Istırabın ve ağrının en şid
detlisini en kolay, en çabuk ve 
en ucuz geçirmenin çaresi bir 
kaşe GR1PlN almaktır. Mide
yi bozmaz, böbrekleri ve kalbi 
yormaz. 

5 dqi(/~q S onro .. . 

Aldıktan beş dakika sonra 

Ucuz - tesirli -zararsız 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. ismine dikkat. 
Taklitlerinden sakınınız 4425 

Memur alınacaktır 
Sümer bank Umum Müdürlüğunden: 

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

Taliplerin 5-8-938 tarihine kadar tahsil vesaikile Ankarada Umu-
mi Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) 4942 

Et münakasası ~ .... .,~~~~ .... /-1~,,,J~ , • , ' /tA./t,,_.,,_....,...,.,""'"""'~ w ~ ,,. , ,· •• 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktör
t;:~;:-~-- -

Hukuk Fakültesinin mayıs 938 ni. 
hayetine kadar ihtiyacı olan 20.000 . 
30.000 kilo koyun eti 6-8.938 cumarte
si günü saat 11 de ihalesi yapılmak ü
zere kapalı zarf usuliylc münakasaya 
konmuştur. Etin beher kilosunun mu. 
hammen fiatı 48 kuruş, muvakkatı te
minatı (1080) liradır. İsteklilerin tek· 
lif mektuplariylc ihale zamanından 
bir saat evveline kadar fakülteye mü· 
racaatları. (2621) 4902 

Zayi 
Ankara ldhalat Gümrüğünden 

aldrğımrz 20 • 11 - 1937 tarih 
7 4 sayılı 5500 liralık emaneti 
ayniye makbuzu zayi olduğun
dan hükmü olmadığr ilan olu

U LUS BASIM EVi nur. 

En hoş •• en gazel dudak ruju, 
C OT Y · nın sıze takdım ettljjl 

RUJDUR 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

oımı ! Parls COTY lıbrıka· 
lırı,da imal rt lhıır ıdıl•ıı 
brı lransıı muslahıarıdır. 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6102 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kimil SUNER 

U muınl Neşriyatı idare Eden 
Yazı Işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımcvi : ANKARA 

ODEON - No. 5 

2 ... T•miz kan. 

~ 
~~~~~~'"!r.I 

ODEON - No. l ODEON - No. O 

-Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikrop
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

E 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarmır 
caki ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder• 
Sıhat Vekaletimizin resrtıi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek 
mavileıtirir. 4881 

~===================================================================================================~ 

YENİ 
BU GECE 

SEVGİNİN SESİ 

Gündüz iki film birden 

1 - SEVGİNİN SESİ 

SİNEMALAR HALK 
.ılllllL. BU GECE 

= 
= = = = 
= = = 

BEKLENILMİYEN ŞAHİT 

Gündüz 2.30 ve 6 sf.'ansrnda 
GÖRÜNMİYEN SÜVARİ 

2 - BOMBALAR YAGARKEN 
30 kısım birden 

= 
= = Fi atlar: Balkon 35 Salon 15 

Seanslar 
2.30 - 5.30 Gece 21 de = = Halk matinesi 12.15 de 

HUDUT KAHVESI Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 ., il 1111" 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULiYE 5 KURUŞ 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava Sinemasında Gece 21 de 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
(Türkçe Söz.lü) 1-591 


