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TEMMUZ 

1 9 3 8 

Ulus ~ 'laımevi 
Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus - Ankara 

BUGÜN 

s· KURUŞ 

TELEFON 
Ba$muharrir 1371 
Fransızca ADlcara 1063 
Yazı ielcri 1062-106~ 
İdare müdürlüli 1061 A C> 1M1 %. AN C 1M1%C1 R. 

16 sayfa ilôvemiz 

Tôti 1 günleri 
Atölye 1064 

Paris müzakerelerinin neticeleri 
Fransız Hariciye Nazırı ve Paris 

Başvekil kendi•ini alkı§lıyan talebe arasınd&.011 geçiyor 

Başvekil Siyasal Bilgiler 
okulunu ziyaret etti ve 

büyük tezahürlerle karşılandı 
~=============-">===========~~ ~========================~~ 

Yeni kanun 
Ve 

ekalliyetler 
Yazan: A. Ş. ESMER 

Osmanlı İmparatorluğu zamanm
da türklerin, kendilerine tabi olan 
h1r.iatiyan cemaatlerle ve yahut ya· 
b.~cı milletlerle olan münuebetle -
!'1.nm tarihi okunduğu zaman ikide 
bır, göz önüne gelip bir aual dikilir: 

- Fakat bu aykll'ı vaziyet nasıl 
meydana geldi? 

yeni zaman hukuk telakkilerinin 
abnoaferi içinde yaıxyan bir ad 
İçin aykrrı görünen bu vaziyet e~ 
hukuk telakkilerine göre pek' tabii 
idi. Bir adam §U kaide veya te&nıüle 
tabidi: çünkü ıu kabileye mensup
tu. Bir kabilenin veya milletin ka. 
Dunlannı batka kabile veya millete 
teımil ebnek akıldan bile geçmezdi. 
Her tahıa tabi olduğa hUkuk kaide • 
ıi.ni hangi memlekete giderse, bera • 
ber taıırdı. Eski çağm hukuk telak -
kiai budur. Filistin' de böyle idi. Mı -
aır'da ve Yunanistan'da öyle idi. 
Hatta romalılarm jua civile'si de 
yalnız Roma vatandaılarına tatbik 
edilirdi. Bunda biraz da iyi bir ıeyi 
kendiaine mahsus bir imtiyaz tek
linde: ~uhafua etmek ve yabancıya 
letmılınde kıskanç davranmak gibi 
bir makaat da vardır. 

Omıanlı türkleri de imparator
luklarını kurdukları zaman, Yakm 
Şark'ta vaziyet öyle idi. Ceneviz ve 
V enedik tüccarlarının Bizans impa· 
ratorluğu içinde yaıama §artlarmı 
aynen muhafaza ettiler. Yabancı te
baa hakkında tatbik edilen kaide
lerden kapitülasyonlar, kendi tebaa. 
ları hakkında tatbik ettikleri kaide· 
lerde.n de mezhep imtiyazları mey -
dana geldi. Her ikiainin de menıei 
aynı imtiyazdrr. imtiyaz diyoruz; 
fakat verildiği zaman bunun ne de
rece imtiyaz te§okil ettiği de bir me -
aeledir. 

Osmanlı türklerinin kendilerine 
tabi olan Vt. olmıyan milletlet"le mü
nasebetlerini bu yolda tanzim etme
leri aykırı değil, belki aykınhk, Av
nıpa'da hukuk telakkileri deiittik · 
ten aonra da oamanlı imparatorlu· 
ğunda bu vaziyetin devam etmeain -
dedir. Bunda şüphesiz, din ve hars 

(SODu S. inci sayfada) 

Başvekil Celil Bayar dun saat 10 ,...... __ A.,._...__ _____ _____ _ 

da Sıyasal Bilgiler Okulunu ziyaret 
etmiştir. Celal Bayar okulu ziyaret 
ettiği vakit, imtihanlar yapılmakta 

idi. Okul talebesi, müdürü ve profe
sörler Başvekili samimi alkı~larla kar
şılamışlardır. 

Celal Bayar, bazı imtihanlarda bu
lunmak istemiş ve ilk önce, profesör 
Emin Erişirgil'in imtihan odasına 
girmiştir. Erişirgil'in doktrin imtiha
nında yarım saat kadar kaldıktan son
ra profesör Şevket Raşid'in iktısad 

imtihanına girmiş ve bir mUddet de 
bu imtihanı dinlemiştir. Bir müddet 
de profesör Mahmud Esad Bozkurd'· 
un hukuku esasiye imtihanını dinle
dikten sonra Başvekil mektebin ders
hanelerini ve yemekhanesini gezmiş 
ve öğle yemeğini profesörlerle birlik
te yedikten sonra alkışlarla mekteb -
ten ayrılmıştır. Cellil Bayar mekteb
te gördüğü intizamdan ve tedrisattan 
memnun kaldığını beyan etmiş ve ta
lebeye iltifatta bulunmuştur. Başve -
kit tedrisat hakkında demiştir ki: 

"- Tedriaabn Türkiye meıeleleriy
le ve rejimin hedefleriyle alakadar bir 
tekilde yapılmasından memnun ol· 
duın!' 

Başvekilimiz giderken de talebe ta
rafından sürekli alkışlarla uğurlan -
mış ve alkışlar otomobil kaybolana 
kadar devam etmiştir. 

[ Başvekilin Siyasal bilgiler oku
lu profesörleri ve talebe:ı;ile bir ara
da alrnmış resmi üçüncü sayfamız
dadrr. ] 

Atatürk'le 
İngiltere kıralı 

arasında 
Ankara, 1 a.a. - Kontes Strathmo

re'un vefatı münasebetile Reisicum
hur Atatürk ile İngiltere kıralı ara
sında aşağıdaki telgraflar teati olun· 
muştur : 

Majeste Altmcı Jorj 
-Londra-

Majestenizin ve Majeste kıraliçenin 
kontes Strathmor'un §ahsrnda uğra
dıkları zıyaı büyük bir teessürle ha
ber aldım. 

Gerek Majestenizin gerek kıraliyet 
ailesinin matemine samimiyetle işti
rak ettiğimi arzeyler ve acı sempatile
rimin ifadesinin kabulünü rica eyle-
rim. 

K.ATATÜRK 

Türkiye Reisicumhuru 
-Ankara-

Majeate Kıraliçenin valiJe•i· 
nin velatı münaıebetiyle ifade 
buyurduğunuz aempatiye gerek 
kıraliçe gerek ben arzı minnetta· 
ri eyler, lütufkar taziyetinize en 
aamimi teşekkürlerimizi aunarız, 
ıayın devlet reisi. 

Celal Bay_ar okulda imtihanları dinliyor 

Sancak meselesi hakikaten Türk - Fransız dostluğu 

için bir imtihan teşkil eylemiştir. Bu dostluk, bu 

imtihandan her zamankinden kuvetlenmiş olarak çıkıyor 

Antakya' da Erkanıharbiyeler 
kati anlaşmaya varddar 

Anlaşma bugün 
heyetimiz pazar 

öğle uzeri imzalanacak:, 
günü hareket edecek 

.r 

Erkanı harbiye 
görüımeleri 

Antakya, 1 a.a. - A
nadolu Ajansının hu u
i muhabiri bildiriyor: 

Pariı Büyiik Elçimiz 
B. Suad Davaz 

Saat 15 de toplanan 
crkaıulıarbiye lıcyetlcri 
kati anlaşmaya '·armış

lardır. Anlaşma yarın 

öğle üzeri imza oluna
cak .,..e heyetimiz pazar 
giinü hareket edecektir. 

Fransız Hariciye 'N azuı 
B. Bone 

Fransız hariciye nazırı ile 

Paris büyük elçimizin beyanatlan 
Paris, 1 a.a. - Havas Ajansı bildiriyor: 
Hariciye Nazırı B. Bone, Türkiye'nin Paris Büyük 

Elçisi B. Suad Davaz'ı kabul etmiştir. 
Saat 12,15 de gazeteciler de nazırın odasına alınmış 

ve B. Bone, hedefi asırlık dostluklarını yeniden ihya 
etmek olan Fransa ve Türkiye arasındaki müzakere· 
lerin meaud neticesini tebarüz ettirdikten sonra de· 
miştir ki: 

11
- lakenderun davası, iki memlekete, araların· 

dahi münaaebata ait muhtelif meaeleler hakkında 

gcniı bir fikir teatisine vesile vermiştir. lakenderun 
davasının halli, hakikatte, Türkiye ile Fransa ve 
Suriye arasındaki münasebetlerin munta:amlaıtı

rılmaaı dcivasiyle ayrılma: bir mahiyet ar:zeyle
mektedir. ihtilal, karşılıklı bir anlaf11ta :ihniyeti 
ile mü:zakere olunmuştur. 

Bu meaelenin likide edilmesi keyfiyeti ve ma· 
halli ihtilôlların doğurduğu güçlükler, iyi anlafıl· 
maıı için, Fran•ı:-Türk anlaşmaları çerçeveai dahi
line konulmalıdır. Fransa, 1921 anlaft?talarınuı, 

zımnen Sancak'ın türk unsurlarına hususi bir vazi
yet vermekte olduğunu kabul etmiı, Türkiye de 
kendi taralından ara:zi bakımından alakadar bu-

Türk - Fransız müzakereleri· 

ne neticeler verdi? 

Paris, 1 a. a. - Havas ajansı tebliğ ediyor: 

Fransız - Türk müzakerelerinin aıağıdaki neti• 
celere varmrı olduğu öğrenilmiıtir • 

1 - iki memleket arasında bir dostluk misakı 
aktedilmeai iç.in cereyan eden müzakereler netiee
lenmittir. 

2- lskenderun sancağının dıtında ve içinde Fran
~ :ı ile Türkiye•nin müıtereken ve müsavat esaama 
müsteniden emniyeti t .min etmelerine dair aakel"İ 
lıir itilaf aktedilmiıtir. 

3 - Bilhassa şimdiden Sancak'ta bulundurula
cak olan türk ve franıı:ı müsavi kuvetlerini tesbit 
eden bu itilafın bir tatbik protokolu imza edilmittir. 

4 - Bilhassa Türkiye ile Fransız mandası altın· 
daki arazi arasında hudut ve iyi komıuluk m c&ele
lerini tesbit eden Franaa - Türkiye - Suriye it birli
ğine dair bir beyanname hazırlanmıttır. Bu beyan • 
name ile bir muahede imzaama intizaren Türkiye, 
Suriye ve Fransa araaında bir statü tesisi istihdaf 
edilmiıtir. Altı ay müddetle muteber olan bu be
yanname ahkamı, altı ay daha temdit edilebile

cektir. bunmaclığını tekit eylemiştir. 

Askeri anlaşma, F ranaa ve 

Türkiye'nin Sancak hakkında 1 K b • b 1. b l'd 
bera~~r. Üzerlerine .aldık_ları ga- a otaJ ayramı stan u a 
rantıyı ıcra etmelenndekı tartla-

rı tesbit eylemektedir. ı • b • J k J d 
(Sonu S. inci sayfada) neşe 1 Jr tören e ut an 1 

B. Şükrü Kaya 
lstonbul'a gitti 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel sek 
reteri B. Şükrü Kaya dün akşamki e
kispresle lstanbul'a hareket etmişti r 
B. Şükrü Kaya Ankara garında, Da
hiliye vekaleti ve Parti ileri gelenleri 
ile bazı mebuslar ve dostları tarafın· 
dan uğurlanmıştır. 

i ktisad vekili 

lstanbul'a gitti 
lktısad Vekili B. Şakir Kesebir dün 

akşam !stanbul'a hareket etmiştir. 
Vekil istasyonda vekalet ileri gelenle· 
ri ve dostları tarafından teşyi edilmiş· 
tir. 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Kabotajın türk bayrağına geçmesi
nin 12 inci yıldönümü bugün bütün deniz müesseselerinin, gemi
lerin, ıemicilerin ittirikiyle f evkalide merasimle kutlandı. 

(Sonu S. inci sayfada) 
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Deniz bayramı 
Büyük romancı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun son yazdığı "Bir 

sürgün" romanındaki kahramanı Dr. Hikmet, İzmir rıhtımında bir ya
bancı vapruuna tam kalkmak üzere iken, adeta, atlar ve Marsilya se
ferine çıkar. 

Aynı vapura 1stanbul'da iken de bir Ermeni komitacısı girmiş, hü
kümet kuvetleri bu adamı, daha merdivenin basamaklarında iken ya
kalamıya uğraştıkları halde muvaffak olamamışlardır. Çünkü kapitü
~asyon vardı ve imparatorluk içinde yabancı bir bayrağın gölgesine sı
gman her şey gibi, her ecnebi gemisi de yerli devletin kontrolu dışında 
hir kaleydi. 

Dün denizcilik bayramrrmzdı; deniz kıyısında bulunan Türk şehir
lerinde kabotaj hakkının bize geçmesinin, yıldönümü kutlamrken ben, 
~ günleri düşünüyordum. 

Bir kıyı şehrimizden öteki kıyı şehrimize işliyen gemilerin kıçında 
renk renk, çeşid çeşid yabancı bandıraları görmek güzel denizlerimizin 
rengini, rüzgarın ferah veren serinliğini bile bize unuttururdu. 

~~un için dünkü denizcilik bayramı, sade denizcilerimizin değil, 
denızm yakınında ve uzağında yaşıyan bütün vatandaşların, hatta va
tan rüzgarlannın, yurd manzaralarının, yani Türk "tabiat" mm da bir 
bayramı olmuştur; kutlanalım. - N. ART AM 

Dış ticaretimiz 
Kliring hesapları 

bakiyeleri ve kredili 
ithalata ait taahhütler 

U L U .;) 

B. Cezmi Erçin 

Türk Kooperafifcilik cemiyeti 
reisliği 

Evelki gün kongresini akteden 
Türk Kooperatifçilik cemiyeti idare 
heyeti dün toplanmış ve Ziraat Ban
kası Umum Müdür muavini B. Cezmi 
Erçin'i cemiyet reisliğine seçmiştir. 

Basm birliği kanunu dolayısiyle 
gelen teıekkür telgrafları 

Ankar, 1 a.a. - Basın Birliği kanu
nunun B. M. Meclisi tarafından ka
bulü münasebetiyle muhtelif müesse
seler ve basın mensupları tarafından 

hükümet ve parti adına Dahiliye Ve
kili ve C. H. Partisi genel sekreteri 
Şükrü Kaya'ya bir çok teşekkür tel
grafları gönderilmiştir. 

Türk-İran 
hudud 

komisyonu 
Erzurum, 1 a.a. - Trabzonda top

lanacak Türk - İran hudut komisyonu 
İran delegeleri dün akşam şehrimize 
gelmişlerdir. 

İran heyeti, Kars kapısında polis 
ve jandarma müfrezeleri tarafından 
seliimlandılar. Konuklar şerefine elli 
kişilik bir ziyafet verildi. Heyet bu
gün Trabzon'a hareket edecektir. 

Elektrik ıirketi bugün 
filen devlete ge(ti 

İstanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul 
elektrik şirketi, bugün filen devlete 
intikal etti. Bu münasebetle dün de 
bildirdiğim Uzere idarenin bütün mü
esseseleri gece ve gündüz donandı. 

Ucuzluk tarifesinin tatbikine 
haşlandı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Muvak
kat ucuzluk tarifesinin bugün tatbi
kine başlandı. Kati tarifenin kanunlar 
tebliğ edilir, edilmez hazırlanarak 15 
temmuzdan itibaren tatbikine başlana
caktır. 

Teda,·ülc çıkarılan yeni 
paralar 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 
kasından: 

z.-ı-ı 

Denizaltı sınıfı mensupları 
• • • 

tazmınat ve zam ıçın 

Yeni kanun Denizaltıcıhğımızın 
inkişafında mühim rol oynayacaktır 
Denizaltı ımıfı mensublarına verilecek zamlar ve tazminler 

hakkında Kamutay'ın son defa kabul etmiş olduğu kanun, bugü· 
ne kadar eksikliği hissedilen bir ihtiyaca cev.ab vermiş bulun· 

maktadır. 

Yeniden memlekette yapılan dalış yapmak şarttır. Bu suretle ya· 
veya yabancı tezgahlnrda yaptı- pılan dalışlar müteakip altı aylık deY'' 
rılan gemilerle denizaltı teşkili.- re içinde dalmmasa dahi denizaltı• 

cıhk zammı almağa hak kazandıra· 
tımız genişlemekte ve denizaltı- caktır. 
cılarımızm sayısı artmaktadır. Sıhi sebeblerden dolayı dal ştal'I 
Bu hal, denizaltıcılık sahasında menedilenler denizin geri hizmetleri
yeni elemanlar yetiştirmek ve ne veya su üstü gemilerinde bir va• 
bugün çalıımakta olanların ha - zifeye nakledileceklerdir. Bu gibile
yat şartlarını imkan niıbetinde re, beher denizaltıcılık hizmet senesi 
iyileştirmek ihtiyacını doğur- için beşer lira aylık tahsisat verile• 
maktadır. cektir. 

Denizaltıcılığının yurdumuzda pek Herhangi bir sebeble dalıştan men• 
yeni bir teşekkül olarak bulunduğu za edilen denizaltıcılardan ikinci defa de
manlarda bu sınıfa mcnsub olanlara nizaltı gemilerine vazifeye geçenlef 
verilecek zamları ve tazminleri gös- denizaltzcılıktan ayrıldıkları zamarı• 
termek üzere 1927 senesinde bir ka- daki almış oldukları denizaltıcılı~ 
nun çıkarılmış ve o sene tatbik mev- zammından başlamak üzere zam ala• 
kiine konulmuştu. caklardır. 

Aradan geçen on sene, türk deniz- Gece dalış yapan denizaltıcılar' 
altıcıhğı için fevkalade geniş inkişaf beher gece için subaylara üçer, gedik• 
yılları oldu ve on sene evel çıkarıl· li erbaşlara ikişer ve erata birer lir• 
mıŞ olan kanunun karşılıyamadığı bir- ayrıca zam verilecektir. Seyahat ve 
çok ihtiyaçlar tesbit edildi. Türk ha- manevralarda ve sahilden üç mildctı 
vacıları için birkaç ay evel hazırlan- daha açık sularda yapılacak gece dahf 
mış olan kanun örnek ittihaz edilmek larınm beher gecesi için subaylara be' 
suretiyle denizaltıcılar için de yeni şer, gedikli erbşlara üçer ve erata bi• 
modern ve gerek bugünün gerekse rer buçuk lira gece dalışı parası veri• 
yarının ihtiyaçlarına cevab verecek lecektir. 

L 

bir 
kosl 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· ı-
kasından alınan hesap hulasalarına 1 D.:ııi'•ft il , 
göre 25.6.1938 tarihındeki kliring he aıre erde yem (ahıma saati 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya hükü
met ve Partiye karşı bu güzel vesile 
ile izhar edilmiş olan hislerden dolayı 
mukabelede bulunmuştur. 

Bankamızın 15 ikinciteşrin 937 ta
rihinden itibaren tedricen tedavüle çı
karmıya başladığı yeni harfli banknot
lardan 1 temmuz 938 tarihine kadar: 

surette bu kanun hazırlanmıştır. Memleket dahil ve haricinde yenı de 
Esas itibariyle hava ve deniz men- yapılan bir denizaltı gemisinin mür.:t· ed 

subları arasında büyük bir fark gö- tebatından ve tesellüme memur heyet• 
rülmemiştir. Hatta, daha fazla olarak Jerden geminin ilk dalış tccrübesin• 
denizcilerin aylarca denizde kalarak den başlıyarak kati tesellüm fı.mna ka• ba 
denizciliğin zahmetlerinden başka sı- dar cereyan eden bütün dalış tecrübe• 

sapları bakiyeleri ve kredili ithaHit i
çin Cumhuriyet Merkez Bankasına ve· 
rilmiş teahhütler yekQnları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring hesapları 

borçlu bakıyeleri 
Memleket Miktarı T.L. 

Almanya 
Avusturya 
Çekoslovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İapanya 

2.279.300 
693.500 

3.606.700 
560.600 

3.101.200 
1.019.300 
9.433.300 

lsve~ 
İsviçre 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

318.500 
2.410.000 

917.300 
59.800 

1.333.700 
870.000 
789.300 

1.033.600 
363.200 

76.400 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat içın Cumhuriyet 

Merkez Bankasına verilmiş olan 
te.ahhütler yekunları 

Resmi Hususi 
daireler §ahıslar . 

Memleket T.L. T.L. 

Almanya 15.872.499 10.552.291 
Avusturya 43.695 168. 38 
Belçika 20.711 
Cekos. 497.603 600.804 
Estonya 28.346 
Finlandiya 175 6.085 
Fransa 4.323 268.028 
Holanda 57.818 65.819 
İngiltere 791.093 619.585 
İspanya 27.764 10.802 
İsveç 1.766.060 336.716 
İsviçre 57.175 198.712 
İtalya 26.900 176.614 
Letonya 19.998 
Macaristan 402.329 109.460 
Norveç 7.614 6.84-0 
Lehistan 244.261 17.782 
Yugoslavya 12.776 4.922 
Yunanistan 1.054 43.148 
s. s. c. ı. 72.278 

Yekfin 

T.L. 

26.424.790 
212.633 

20.711 
1.098.407 

28.346 
6.260 

272.351 
123.637 

1.410.678 
38.566 

2.102.776 
255.887 
203.514 

19.998 
521.789 

14.454 
262.043 

17.698 
44.202 
72.278 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

vaziyetleri 
6 aya kadar vadeli 

Resmi daireler Hususi ııahıslar 

Memleket 

Almanya 
D. M. 

T.L. T.L. 

1.210.907 6.235.24-0 
936.212 1.965.558 

Daha u•un veya bailra v deli 

Resmi daireler Hususi §ahıslar 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

T.L. 

14.661.592 
3.014.428 

Cetvel: 3 

T.L. 

4.317.051 
810.030 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Mcmlc!(et Milrtar T.L. 

Belçika 
Estonya 
ltalya 
Lehistan 

42.800 
45.100 

2.671.SOO 
244.900 

:Maraş öğretmenleri 
Kay cri'ye gidiyorlar 

bfaraş, 1 a.a. - Şehrimiz öğretmen
lerinden 30 kişilik bir grup kültür di
rektörünün başkanlığında bir tetkik 
seyahatı yapmak üzere Kayseri'ye gi
decektir. Öğretmenler Kayseri'de 
"Fermanlı Deli" piyesini temsil ede
cekler oradan Pınarbaşı kazasına gi
dcceldcrdir. 

Bakanlar Heyetince kabul olunan 
yeni çalışma saatleri hakkındaki ka
rarna~enin Bakanlıklarca ve diğer 
merkez dairelerince tatbikine başlan
dığını, bankaların da bu karara uya
rak yeni gişe saatJerile çalışmıya baş
ladıklarını yazmıştık. 

Ankara Valiliği, Bakanlıklarda tat
bik edilen saatlerin vilayet ve beledi-
ye dairelerinde aynen tatbikini karar
laştırmıştır. Vilayet ve belediye daire
leri dünden itibaren yeni çalışma sa
atlerine göre iş görmiye başlamışlar
dır. 

Rodos ve 1 kcnderun'a 
uğrıyacak gemilerimiz 

Emekli ve öksüzlere 
maaı tahsis listesi 

!ç Bakanlıkça 1-6-938 den 1-7-938 e 
kadar işi biten emekli ve öksüzler ma
aşı tahsis listesi şudur: 
Bandırma hususi muhasebe tahsil

darı ölil Cemal (yetim), Mustafa Ke
malpaşa hususi muhasebe tahsildarı 

Halid Yücel (tekaüd), Gazianteb ida· 
re heyeti katibi ölü Kemal (yetim), 
Mardin mektupçusu Mehmed Galib 
Güneri (tekaüd), Suruç kazası husu
si muhasebe eski tahsildarı Ali 
Gali.b ) yetim ) , Çine varidatı 
mahsusa memurlarmdan mUtekid 
Nazilli hususi muhasebe e s k i 
katibi Mehmed N uri Yelken (teka
üd) , Llidik hususi muhasebe memur 
vekili ölU Mehmet Reşat (yetim), 

Gümrükler Umum mküdürlüğü Ro- Terme kazası tahrirat katibi ölü Meh
ros ve İskenderun'a uğrıyan milli ge- med Reşad (yetim), Sarını nahiyesi 
milerle yapılacak nakliyat hakkında müdürlüğünden mütekaid ölü Şükrü 
yeni kararlar almıştır. Bu kararlara Alpaslan (yetim), Kızılin nahiyesi 

müdürlüğünden mütekait ölü Recep 
göre Rodos ve İskenderun'dan binen Rahmi (yetim), Şirvan nüfus memuru 

Beş liralıklardan 26.645.000 
On ,. 7.299.760 
Elli ,, 8.770.250 
Yüz .. 13.684.000 
Ceman elli altı milyon üç yüz dok

san dokuz bin on lira tedavüle Ç'kanl
mış ve mukabilinde eski harfli bank· 
notlardan aynı mikdar yani elli altı 

milyon üç yüz doksan dokuz bin on 
lira tedavülden kaldırılmıştır. 

Yakalanan kaçakç.ılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkilfi.tı biri ölü 54 kaçakçı, 

1597 kilo gümrük kaçağı, 284 kilo in
hisar kaçağı, 1 kilo uyuşturucu mad
de, 1 silah, 55 mermi 150 türk lirası 

ile 45 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

yolcular ile gezmek için bu limanla- Abdülkadir Kadri Güney (tekaüd), 
ra çıkarak vapura dönen yolcular Tefenni kazası eski tahrirat katibi ve 

l Diin güncı;ıtc ııo;ı 68 dercceyt· 
vapurda muayene edileceklerdir. nhisarlar İzmir başmüdürlüğü yap- 'l' 

Muayene neticesinde gümrük res- rak tütün memuru Abdullah Lütfi çıktı 
mine ve diğer resimlere tabi eşya (tekaüd), Sulusaray nahiyesi müdürü Dün şehrimizde hava sabahleyin a-
görüldüğü takdirde derhal vergi ve Yusuf Ziya (tekaüd), Amasya hususi çık sonraları bulutlu geçmiş rüzgar şi
resimleri tahakkuk ettirilerek tahsil muhasebe başkatibi Mustafa Fazıl malden saniyede dört metre hızla es
edildikten sonra eşya serbest bırakı- Kavaklı (tekaüd), Esbiye nahiyesi miştir. En düşük ısı 18, .n yüksek ısı 
lacaktır. müdürü ölü Kemalettin Ozer (yetim) 35, güneşte 68 derece olarak kaydedil 

Bu iki limana indirilecek eşya ile bu Gercüş nüfus memuru ölü Süleyman miştir. Yurtta hava, Trakya, Ege böl. 
iki limandan alınacak eşya ayrı anbar- (yetim), İtfaiye M. Katipliğinden e- gelerile Karadenizin garp kıyılarmd ~ 
lara konulacaktır. Ayrı anbar bulun- mekli Talat Ayman (yetim), Bayazıt açık, doğu Anadolusunda çok bulut
madığı takdirde bu eşyalar diğer eşya- B. tahakkuk ve tahsil Ş. tahakkuk lu, diğer bölgelerde bulutludur. 
!arla karıştırılmıyarak anbarın ayrı memur ve katibi Ali Rıza Işıksaçar 24 saat içinde yurdun doğu, cenubun 
bir köşesine istif edilecektir. Yolcu· (yetim) Palo nüfus memuru ölü Faik doğu ve orta Anadolu'nun şimali kı
lardan Rodos ve İskenderun'a inecek (yetim), Amasya nüfus müdürü Fev- sımlarmdaki mevzii yağışların kare
olanlar muvakkaten diğer limanlara zi Oztunç (yetim) maaşı tahsis edil- metreye bıraktığı su mikdarı Bolu'da 

cak ve rutubetli ufak tekneler içinde ]erine iştirak eden subaylara 200, ge• 
gayri müsaid vaziyette, tabii hava. dikli erbaşlara 150 ve erata 100 lirS 
ziya ve hayat şartlarının dışında fa- bir defaya mahsus olmak üzere verile· 
sılasız uzun zamanlar çalışmak mec- cektir. 
buriyetinde olmaları ve ağır vazife- Vazife icabı malul kalan deniz altı' 
ler görerek birçok ~orluk ve zahmet- cılarla deniz gedikli erbaşlarının vt. 
lerin doğurduğu yorgunluklarla daha deniz askeri memurlarının tekaiıd ınıı· 
çabuk yıprandıkları göz önüne geti- aşlarının hesabında bir mafevk rütbe 
rilirse bu kanunla onlar lehine konu- ve derece üzerinden ve erden gedikli' 
lan yeni hükümlerin nederece yerin- ye kadar olanların tekaüd maaşları 
de olduğu anlaşılır. teğmen maaşına ve başgedikli!erin te• 

Kanunun esaslı hükümleri şöylece kaüd maaşları üst teğmen maaşına gö-
sıralanabilir: re hesab edilecektir. 

Denizaltı kurs talebelerinden kur -
Hazarda ve seferde vazife ile dalı~ su ikmal edip de diploma alan deniz-

altıcı subay, gedikli erbaş ve erata esnasında şehid olan deniz altıcılarl• 
hizmet seneleri itibariyle her ay de- deniz gedikli erba~ ve deniz askeri 
nizaltıcılık zammı verilecektir. Bu memurlardan şehıd olanların maaŞ' 
zamların nisbetini tayin eden ayrı bir müstahak ailesi efradına bir mafe.,,) 
cedvel kanuna ilave edilmiştir. rütbe ve derece üzerinden yetim maa· 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü şı tahsis edilecektir. 
hizmet senesinden itibaren arttın} - Bu kanunun neşrinden evel kazanıl• 
ması, denizaltıcıhkta ilk iki senenin mış denizaltıcılık zama ve tahsisatlar! 

' hitamını takib eden mali sene iptida- ile denizaltıcılık seneleri farkW" 
sından başlıyacaktır. muteber olacaktır. 

Denizaltı kursu talebelerine dalış Kanun içinde bulunduğumuz ma~i 
talimlerine başladıkları tarihten iti- yıl başından yani 1 haziran 1938 tarı• 
baren diploma tarihine kadar her ay hinden itibaren meriyete girmiş b\l' 
20 lira tahsisat verilecektir. lunmaktadır. 

Denizaltıcılık zamlarını alabilmek Yeni kanunun denizaltcılığımıı1" 
iı;in bilfiil denizaltı gemilerinde çahş- ı inkişafında büyük yardımı olacağı 
mak veya her altı ayda en az 15 saat şüphesizdir. 

Arazi vergileri yeni tahrir 
üzerinden alınacak 

çıkmak istedikleri takdirde üzerlerin- miştir. 10, Van'da 9, Siirt'te 3 kilogramdır. 
de ve eşyaları arasında ihracı memnu Yurtta en yüksek ısı Erzurum'da 1939 finans yılından itibaren yurdun her tarafında arazi ver'/}' 
veya müsaadesi alınmamış eşya ve dö- On<liilasyon talimatnamesi 25, Trabzon'da 28, Antalya'da 29, Ça- leri yeni arazi tahririne göre tarh ve tahakkuk ettirilmeğe ba!l~ 
viz lıulunursa bunlar makbuz mukabi- İstanbul, i (Telefonla) - Ondü· nakkale'de 30, Adana ve Konya'da 31, nacaktır. Finans Bakanlığı arazi ~9:hrir net~cele!i.nin b~t~n vıl.~. 
!inde alıkonularak gümrük memuru- lasyon makineleri için hazırlanan ta- İzmir ve Eaki§ehir'de 33, Malatya'da yet ve kazalarda 1938 finans yılı ıçınde katıleştırılerek ılan edır 
'nun mensub olduğu iskelenin gümrük limatname 15 temmuzda tatbik mevki- 34, Balıkesir' de 35, Diyarbakır' da 36 mesini kararla,tırmı"- ve bu hususu valiliklere tebliğ etmiştir. 
idaresine teslim edilecektir. ine konulacaktır. J derecedir. 1 :r :r Bakanlık arazi tahririnin ttl 

-- /kısa bir zamanda bitirilmesi" 
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Uza k_şa rk, ta 
Gazeteler yazıyor: "Çin'de iki 

milyon kişi evsiz kaldı; Sarınehrin 
suları 1000 kilometre murabbaı ge
nişliğinde bir sahayı kapladı.,, 

Gene gazeteler yazıyor : 

")aponya'da. sel felaketi - 150,000 
evi su bastı,· bir~ok adam öldü. Ay· 
rıca bir de zelzele hissedildi. 

... Bu felaket altmı§ sene zarfında 
kaydedilmiş olan felaketlerin en 
büyüğüdür.,, 

Çin/ılcre de yazık; japonlara da 
acırız. Fakat ınsanlarla tabıatın bir
bir:Jerınden huy kapmalarına ne 
dersıniz l 

Uzak Şark'ta tabiat, istila ordula
rile yarr~a ~ıkmı§ gibidir. - T. 1. 

Kcırga! 

Istanbul'daki akıam gazetelerin
den birisi gene karga bolluğundan 
şikayet ediyor. Halk türküleri ara-
ıma: 

Karga da seni tutanm aman 
ıeklinde giren, Divan edebiyatında 

ise: 

Taklidi zag kebki hıramanı güldürür 

Kendini gösteren karga, her se

ne bu mevsimlerde lstanbul'a akın 
ebnek itiyadmdadır. 

Ben, geçen sene lstanbul'a gider-
ken Maltepe'ye yakın bir boıtanda 

bir bostan korkuluğunun Üzerine 
kargaların konmuı olduğunu gör
müıtü.m. Bu korkuluklar, kargala
n ürkütmek için konulduğuna ve 
zamane kargalan da böyle uydurma 
korkuluklara aldanmadıklarına göre, 
kargalar niye tarlalara Ü§ÜfÜyor, 
anlıyabili.rainiz. 

Garson iye! 

Iatanbul'dan aldığımız bir telefon 

haberi gazino ve lokantalarda gar
sonlara verilen yüzde on garson 
bahıııının da kaldınlacağıru bildiri
yordu. 

Bu tedbirler, eğlenmenin, gezme-

nin, hava almanın ve yiyip içmenin 
de zaruri ihtiyaçlardan olduğunu 

tesbit ediyor. Bir çok gazinolarda 
gerçekten garsona verilip verilme
diği de fÜpheli olan bu yüzde ona 
bazı lokanta ve ıazinolar o kadar 
tabii gelir gözü ile bakmakta idiler 
ki ona .. bey'iye, kantariye, nakliye'' 
nevinden bir kelime bulup "garso
niye" bile demiıler, böylece bu ha
racı adeta tarihi ve kanuni bir kılığa 

· ıokmak iıtemiılerdi. 

Bu yüzde on kalkınca ıu "garıo· 
niye" kelimesi de kalkacak diye ae-
viniyorum. 

Çin'in gifrdiiğii trıfan! 

Bizde eski bir tabir vardır: 

''Düımanı bir katık suda boğ

mak!'' Japonlar da Çin'i istilaya 
baıladıkları zaman çinliler, mu
hakkak, istilacı düımanı bir kaşık 
auda boğmak istemiılerdir. Fakat 
japon orduları o kadar kalabalık, 
harp vasıtaları o kadar çok ve o 
kadar yüklü idi ki bunları bir ka
tık suda boğmağa imkan buluna
madı. 

Onun için olacak, timdi Çin'de 
su bendleri birer birer yıkılıyor ve 
bunların tufanı içinde düımanlar 
boğuluyor. 

Dünyanın en eski milletlerinden 
biri olduklarını iddia eden çinli
ler, eskiliklerini iabat etmek üze-
re: 

- Biz, tufan görmedik; o hal
de tufan diye bir hadise olmamış 
olacak! Derlerdi. Bu bendi erden 
bir kaç tanesi daha yıkılacak olur
sa, gelecek Çin nesilleri: 

lerinin yapacaklan tefti§ mu& 
melelerini kolaylaştıran ve ~ 
buklaştıran bazı esaslar kabıJ 
etmiştir. 

Arazi tahrir müfetişleri, bu esasl• 
dahilinde tahririn yakın bir zaınatl 
da tekemmül etmesine, tahrir koınif 
yonları tarafından tesDit edilen :r: 
ni arazi kıymetlerine arazi sahible~~ 
nin vaki olacak itirazlarının ted1'1 

muamelelerine çalışacaklardır. 

Kabul edilen esaslara göre yeni ' 
razi tahrir kıymetleri hakkında .,, 
ki olacak itirazlar idare heyetleri t• 
rafından mümkün olan süratle tedt 
kik ve karara bağlanacaktır. Arazi t•f 
rir komisyonu kararlarına, milkellt 
ve hususi idare varidat memurları ıc; 
nunen muayyen olan müddet içirı. 
itiraz etmemiş bulunurlarsa, tahrıf 
yapılan arazi kıymetleri idare heyet 
!erinin tedkik ve kararma raptı sure 
tiyle en kısa bir zamanda liste hatitl 
de tesbit olunacaktır. Katileşen ta~ 
rir neticeleri en kısa bir zamanda rrı 
nasip vasıtalarla ilan olunacaktır. 

Müfettişler, arazi tahrir komisyoıı· 
tarının yanlış ve noksan muaınelel~ 
rini kanun ve talimatnamelere u~gııt 

- Biz, tufan gönnedik! Diyemi- şekilde düzelttireceklcr ve keyfı~e 
yeceğe benzer. ten bakanlığı haberdar edeceklerdıt· 

h 

ı 
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Çekoslovakya ve devletler 

Çekoslovakya meselesi, geçen 
~yısta had bir krize mevzu t~kil 
ettikten sonra bir aük\ın devresine 
girmittir. Üç devrede yapılan aon 
seçimin neticesi J(>yle hüli.aa edile
bilir: 

F ranko, İngiliz gemilerinin 
bombardıman edilmesinde 

1 - Çekoalovakya'daki alman e
kalllyetinin yüzde doksan.dan fazla 
bir niabeti Nazi'dir. Binaenaleyh çe
k~~lov~k almanlarmı bundan böyle 
muttehrt bir kütle telakki etmek 
icap ediyor. 

mesuliyet kabul • 
etmıyor 

2 - İkinci bir netice de slovak 
muhtariyetçiler.inin tebarüz: eden 
zaflarıd1T. MalUındur ki alovaklar 
baılıca iki zümre tetkil etmektedir -
ler: Baıvekil Hodza'nm liderliği al -
tındaki ittihat taraftarları ve Papaa 
Hlinka'nm liderliği altmdaki muhta
r.iyetçiler. Muhtariyetç.iler, büyük 
Almanya'nm yardımma dayanarak 
çek hükümctini tazyik eden alman 

f ekalliyetleriyle cephe birliği yap
mak istediklerinden aon seçimde 
kaybetmitlerdir. Binaenaleyh biri 

• alman ekalliyetinin kuvetini, diğeri 
de slovak muhtariyetçilerinin zafını 
tebarüz ettiren bu iki netice anlatıl
dıktan sonra Çekoslovakya hükü-

• meti ekalliyetlere ait statünün tan _ 
: zimi İS:in ciddi faaliyete geçmi§tİr. 

Bu faalıyet devam etmekte ikendir 
0 ki Çekoslovakya meselesi de bir aü
t kun devre&ine girmiı bulunuyor. E
. kalliyetlere ait statü tanzim edilir e

i• dilmez, Çeko&lovakya. gene gu""nün 
i• meaeleai olacaktır. 

0ı Çekoslovakya me&elesi Avrupa 
t• devletlerini iki bakandan alakadar 
t· eder: 

n· 1 - Ekalliyetlerin mukadderatı 
a· bakımmdan, 

2 - Almanya'nm orta Avrupa'da 
e• hegemonya kurması bakanından. 

Ekalliyetlerin mukadderatı bakı-
e• d mm an mesele o derece ehemiyetli 

değ.ildir. Çek03lovakya'nm bu nok -
tı· tada mümkün olduğu kadar ileri 
ve gitmeaine her devlet taraftardl1'. ln
a· ciltere ve Fransa, Çekoslovakya'ya 

bu yolda tavaiyelerde bulunmıqlar -
drr. Hatta Times gibi İngittere'nin 
nüfuzlu bir gazetesi, alman ekalli
yetinin, Çckoslovakyadan ayrılarak 

Ö' Almanyaya iltihakına taraftar yazı
lar yazmıftır. 

• Fa.kat Almanyanm, ekalliyetleri 
hmuı.ye penleai arka.ama' bir hege
~ony~ s~yueti gizlemeai, büyük kü
çüle burun Avrupa devletl«i için bir 
endi!e mevzuudur. 

Fransa ve Sovyet Rusya, Alınan • 
ya.'nın hegemonya petinde olduğun
dan emin görünüyorlar. Ve Alman
ya 21 mayıata Çekoalovakya'yı tehdit 
eder bir vaziyet alır almaz lngilte _ 
:. ~~k buna İ~ı§ gibi görÜndü. Üç 

uyu devletın, kırk aekiz saat için 

Londra, 1 a.a. - Hodgson tarafın
dan verilen cevab hakkında Avam 1 
Kamarasında dolaşan şayialara göre 
Franko hükümeti düşmana erzak ve 
cephane vermek suretiyle yardım e
den her deniz müessesesinin askeri 
mahiyette olduğunu söyliyerek hava 
kuvetlerinin hücumlarını muhik gös
termek istemektedir. 
.Bu~gos, tayyarelerin gemilerin han

gı mıllete mensub olduklarını tefrik 
e~~elerine imkan olmadığı için hava 
hucumlarının hiç bir kasde müstenid 
olmadığını iddia etmekte ve harb ka
çakçılığına mani olacak bitaraf bir 
komisyonun nezareti altında ecnebi 
gemilerinin yüklerini tahliye edebi
lecekleri sahillerin tesbit edilmesi 
teklifini yeniden ileri sürmektedir. 

Sovyetler, Londra'nın 
kararlarını tetkik ediyor 

Londra, 1 a.a. - Sovyetler bi.9iği 
murahhası İspanya işi hakkındaki İn
giliz projesinin son aldığı şekli Mos
kova'ya bildirecek, Mo::;kova da sah 
gününden evel bu hususta bir cevab 
verecektir. İyi haber alan İngiliz mah
fillerinde söylendiğine göre komite
nin salı günü umumi heyet halinde 
toplanmıya davet edilmesi devletlerin 
büyük bir kısmı tarafından deniz kon
trolü formülünün kabul edilmesine 
kati nazarile bakılabileceği manasına 
gelmektedir. 

Sovyetler tarafından yapılan taleb
lerin büyük bir kısmının isaf edildiği 
bildirilmektedir. Bu cümleden olarak 
Kanarya adaları projeye idhal edil
miştir. 

Fransız - lspanyol hududunun 
kapatılrmuı meselesi 

Paris, 1 a.a. - Sosyalist idari ko
misyonunca yapılmasına karar verilen 
teşebbüs hakkında "Matin" gazetesi, 
İspanya hududunun açılmasını temi
nen Daladiye nezdinde teşebbüste bu
lunulmasına komisyonca müttefikan 
karar verilmiş olduğunu,. tasrih et
mektedir. 

Popüler gazetesi ise aosyalist par
tisinin daiıni idari komisyonunun 
dünkü içtimaında İspanyol hududu
nun kapanması aleyhinde karar veril
diğini teyid etmektedir. 

Amerika' da 
ucan 

~ 

kaleler! 
Yeniden 98 tayyare 

273 motör ısmarlandı 
Vaşington, 1 a.a. - Harbiye neza

retinin bildirdiğine göre, bu daire 
yeniden 98 tayyare ve 273 motör ıs
~arlamıştır. 14.433.196 dolar kıyme
tınde olan bu sipariş içinde 13 tane 
yeni uçan kale sistemi tayyare vardır. 
Bu suretle uçan kalelerin adedi 52 ye 
çıkmaktadır. 

Diğer taraftan harbiye nezareti 
dün nihayete eren 1938 mali senesi 
zarfında yaptığı siparişlerin de umu
mi bir bilançosunu neşretmektedir. 

Bu bilançoya göre, 1 tenunuz 1937 
den 1 temmuz 1938 e kadar geçen 12 
ay zarfında Amerika Birleşik Dev
letleri harbiyesi, 29 milyon dolar kıy
metinde 588 tayyare satın almıştır. 

Bunların arasında, 236 avcı tayyaresi, 
118 bombardıman tayyaresi, 35 hücum 
tayyaresi, 35 müşahit tayyaresi, 20 
mektep tayyaresi, 51 nakliye tayya
resi ve 95 muharebe tayyaresi vardır. 

Harb gemileri lonajmm 45.000 
tona (ıkanlması Amerika' da 

nasıl karıdandi! 
Vaşington, 1 a.a. - Hattı harb ge

milerinin azami tonajını 45.000 e ib -
lağ eden protokolun imzası amerikan 
diplomatik mahfillerinde memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Hükümet bu haddin, müdafaanın 
ihtiyaçlarına tekabül ettiği kanaatin
dedir. Bununla beraber Vaşington 

hükümeti henüz bu tonajda gemi in
şa etmcğe karar vermemiştir. 

Deniz harekat şefi B. Leahy'nin 
söylediğine göre tezgaha konulacak 
gemilerin tonajı 42.000 e yakındır. 

Japonlar feyezandan 
dolayı ilerliyemiyorlar Almanya'ya karıı müttehit biT cep -

he teıkil etmelerinin sebebi budur. 
Bu cephe birliii karııımda Alman _ 
ye. geriledi. Hankov, 1 a.a. - Sarı nehrin feye- ...----------------
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Hegemonya ikinci derecedeki dev
letlerin de itine elvermez. Esasen A
vusturya'nın Almanya'ya iltihakın· 

dan sonra orta Avrupa'da temin et
tiği nüfuz muvazaneyi hayli &ars
hlı§hr. Bu nüfuzun artmaamı Ro
manya da, ve hatta Macaristı:n ve 
Polonya da iatemezler. Almanya'nın 
Çekoalovakya'daki alman ekalliyeti 
hakkında takip ettiği siyaaeti, on 
dokuzuncu asrın ortalarına doğru, 
Çarlık RU$ya'ııınm Oamanlı impara
torl.uğundaki ortodokslar hakkında 
takıp ettiği siyasete benzetenler var
fır. Malumdur ki Rusya, ortodoks-
~~ ha~kında çok yakın bir ali.ka 
gosterırken, hakikatte osmanlı im
paratorluğu Üzerinde bir hegemon -
ya kurmak siyaseti takip ediyordu. 

Bu siyaset nihayet "mukaddes 
makamlar'' ihtilafını doğurduğu za
man lnn"lt ' .,ı ere ve Fransa, ortodoks-
larm h~kl~rı ve salahiyetleri bahsin· 
de en ılerı hadde kad .. ··d··ı F ar yuru u er. 

akat Rusya'nm hegemo . d old ;-. 
1 

nya pefın e 
Ue;U an a§ılmca, harp yaptılar. 

On dokuzuncu a&rın ortasında ya
kın Şark'ı rus hegemonyasından 
kurtarmak için harp yapan lngilte. 
re ve Fransa'nm, bugün de orta Av
ru_!>n.'da bir hegemonya kurulma.ama 
maru olmak gayeaile aynı elbirliğini 
yapmıya hazır oldukları anlatıl
maktadır. 

A. Ş. ESMER 

Emniyet men uplarının sicil 
nizamname i kabul edildi 

. Eınni~et teşkilatı mensuplarının si-
cıl ve gızli tezkiye varaka! h kk d k" . arı a ın-

a ı nızamname projesinin esaslarını 
eve~ce yazmıştık. Proje Bakanlar hc
yetınce kabul edilmiştir. Yeni nizam
name 1 teşrinisani 1938 den· itib 
yürürlüğe girecektir. aren 

zanı, Honan'ın şarkında japonların 

askeri faaliyetini pek mühim mikdar
da sekteye uğratmıştır. Çinliler, bu 
mıntakada topoğrafik vaziyeti müda
filerin lehine olan arazide mevzi al
mışlardır. Honan'ın şarkında askeri 
vaziyet halen istikrar bulmuştur. 

Hankov'un bulunduğu Hupek eya
letine varmak istiyen japonların bir
kaç gün tehdidine maruz kalan garbi 
Anveye'de japonlar, ancak birkaç şe
hir ile bazı münakale hatlarının kon
trolünü elde edebilmiştir. Japonlar, 
garba doğru ileri hareketlerine de
v~m etmek istedikleri takdirde çok 
cıddi müşkülat ile karşılaşacaklarını 
anlamış olduklarından, buradaki kıta
l~rından .bir. kısmını Yangçe cephe
~~ne ge~.ırmışl~r~dir. Yapgçe cephe
sınde dortte hırı kruvazör olmak ü
zere halen 150 kadar japon harb ge
misi bulunmaktadır. 

~edleri Japonlar yıkm'§ 
Londra, 1 a.a. - Çin Büyük Elçi· 

liğinin neşrettiği bir Hankov telgra
fına göre, japon askeri makamları • 
dümdar kuvetlerini muhafaza için şi
mali Kiangsu'da büyük kanalın bend
lerini tahrip etmişlerdir. Binlerce 
Çin askeri, seylabın önüne geçmek 
ve bendleri tamir etmek için uğraş· 
maktadır. 

Polonya - Çekoslovakya 
Varşova, 1 a.a. - Polol'\ya gazetele

ri, B. Hodza'nın Çekoslovakya'nın 
polonyah azlıklar mümessilleri ile 
yapmı§ olduğu görüşmeler hakkında 
mütalealar ıerdetmcmektedirler. Fa
kat bu sabah yarı resmi Polaka 
"P ' rag, fena yolları bırakmıyor,, Un-
vanı altında Pat ajansınin bir telg -
rafnamesini neşretmektedir. 

Bu telgrafnamede birçok polonya • 
1ı ailelerin Çekoslovakya' dan çıkarıl -
mış olduğu bildirilmektedir. 

Kudüs'te petrol borularına 

tecavüz ediliyor 

Kudüs, 1 a.a. - Hükümet makam· 
ları Kudüs ve Telaviv'de ateş söndür
me saatlerini kaldırmışlardır. 

Bununla beraber Yafa'da yeniden 
bazı hadiseler çıkmış ve iki yahudi 
yaralanmıştır. 

Beytellahim civarında petrol bo -
rularına taarruz edilmiş ve bir ma -
dende vuku bulan bir infilak netice
sinde 3 kişi de yaralanmıştır. 

Siyasal 

Sovyet Rusyada 

Stalin blokunun 
parlak zat eri 

Bütün Sovyetler Birliğinde 
tezahürler yapllıyor 

Moskova, 1 a.a. - Tas Ajansı bil
diriyor: Bütün federe ve muhtar 
cumhuriyetlerde yüksek meclis se -
çimlerinde komünist ve partisizler -
den mürekkeb Stalin blokunun par -
lak zaferi, Moskova işçileri arasında 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Bu heyecan, dün büyük bir vatan
perverlik ve Sovyet halkının manevi 
ve politik birliği tezahürüne inkılab 
etmiş ve bundan fabrikalarda sabah 
yoklamasından sonra şehrin her tara
fında işçilerden, ameleden, memur
lardan, talebeden münevverlerden ve 
Kızılordu mensublarından mürekkeb 
büyük kafileler harekete geçmiştir. 

Bayraklar, dövizler, Stalin ve Mofo
tof ve Kaganoviç, Voroşilof, diğer 
parti ve hükümet zimamdarlarının 
büyük portreleri ile ilerleyen bu ka
fileler, Kızıl meydana gelmiş ve ora
da toplanm:ştır. 

Birçok bayraklarda da, Kokinaki 
ve Briandinskinin· tayyarecilik saha -
smdaki büyük zaferinden sovyet hal
kının duyduğu memnuniyetini ve 
iftiharını bildiren cümleler bulunu -
yordu. 

Tezahürcüler, bayraklar, mızıkalar 
ve yaşasın nidalariyle Kızıl meydan
da iki saat süren bir geçit resmi yap
mışlardır. Ve Lenin'in mezarı önün
deki tribünde bulunan Kalenin, Ugu· 
arov, Skiritov, Bulganin ve Budien
nin tarafından selamlanm ışlardır. Bu 
tezahüre bir milyondan fazla kimse 
iştirak etmiştir. 

Komünist ve partisizlerle Stalin 
blokunun p~rlak zaferi dolayısiyle 
Sovyetler Birliğinin bütün diğer şe
hirlerinde de tezahürler yapılmıştır. 

Lcningrad'daki tezahüre 700 bin 
kişi, Kiev'dekine 300 bin, Minsk'de -
kine 130 bin, Gorki'dekine 120 bin, 
Harkov'dakine 200 bin ve Dnieperet
rovsk'dakine de 100 bin kişi iştirak 
etmiştir. 

Barselon 
gene 

.bombalandı 
Ban;elon, 1 a.a. - Barselon'un dış 

mahallelerinden biri olan Badalona'
nın bombardımanı neticesinde 60 ki
~inin öldüğü ve takriben 100 kişinin 
yaralandığı bildirilmektedir. 

Hükümetçilerin tebliği 
Barselona, 1 a.a.-Müdafaa Nezare

ti bildiriyor: Şark cebhesinde Puebla 
da Valderde mıntakasında düşmanın 

bütün taarruzları geri püı;kürtülmüş
tür. 

Frankistler, Puente de la Prena'nın 
garb şimalinde kain San Salvador ma
nastırına taarruz etmek istemişlerse 

de muvaffak olamamışlardır. Diğer 

cephelerde kayde şayan bir şey yok
tur. 

Frankocuların tebliği 
Salamanka, 1 a.a. - Umumi karar

gah bildiriyor: Kastellon cebhesinde 
Onda mıntakasında bu isimdeki kasa-

~ilgiler okulu profesör ve 

Hainan adasında 

Japonlar serbesl~e 
hareket edebilir mi ! 

Tokyo, 1 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor: Mütekaid yüksek hükümet me
murları cemiyeti tarafından kabul e
dilen bir karar suretinden hükümetin 
Hainan adası hakkında Fransa tara
fından yapılan teşebbüsleri reddetme
si taleb edilmektedir. 

Çin'le Japonya arasında hali harb 
mevcud olduğu için Japonya'nın "Çin 
erazisine dahil bulunan,, Hainan ada
sında serbestçe hareket edebılecegi 
karar suretinde tebarüz ettirilmekte
dir. Karar suretini imza edenler, Fran
sa ve İngiltere tarafından Çin'e yapı
lan yardıma ve bu devletlerin ihtiHi
fm başlangıcındanberi Japonya aley
hinde ittihaz ettikleri hattı harekete 
telmih ederek Fransa tarafından yapı
lan protestonun tehdid mahiyetini ha
iz bir müdahaleden ibaret olduğu için 
bunun dostluğa son derecede mugayir 
bir hareket addedilmesi lazım gelece
ğini beyan etmektedirler. 

Bu kararnamenin birer sureti Baş
vekil ile Hariciye, Harbiye ve Bahri
ye nazırlarına verilmiştir. 

su ya 
borc arı _, 

için anlaşma 
Londra, 1 a.a. - Maliye nazın A

vam Kamarasında, Avusturya borçları 
hakında İngiltere ile Almanya arasın
da yapılmakta olan müzakerelerin ne
ticelenmiş bulunduğunu bildirmiştir. 

Anlaşmaya göre, Alman hükümeti, 
Avusturya istikrazlarının garantisi o
larak İngiliz hükümctinin tediye etti
ği bütün mebaliği ödiyecek ve bu is
tikrazlann ı. 7. 1938 tarihinde İngiliz 
tebaası elinde bulunan bonolarına ait 
servisi tam olarak temin eyliyecektir. 
Diğer taraftan, ticaret anlaşmasına 

nazaran, Almanya·nın 1ngiltere'ye 
yaptığı ihracatından elde edilen .İngi
liz lirası mikıdannm İngiliz ihracatı
nın ödenmesine tahsis olunan yüzde
si değiştirilecek ve bu suretle İngil
terenin Almanya ve Avusturya'ya o
lan ihracatı eski seviyesinde tutula
caktır. Alman hükümeti, ıbu yüzdenin 
büyük bir kısmını İngiliz emtiası sa
tın almıya tahsisi kabul etmiştir. İki 
hükümet karşılıklı ticaretlerini fazla
laştırmak maksadile müzakerelere 
başlamayı kararlaştırmış bulunmak
tadır. 

Bu anlaşmalar, bugünden itibaren 
meriyet mevkiine geçmektedir. 

lJiğer dedetlerle ·yapılacxık 

anla§maların modeli 
Berlin, 1 a.a. - Royter muhabirinin 

öğrendiğine göre, Avusturya borçları 
hakkında Almanya ile İngiltere ara
sında yapılan anlaşma, Avusturya is
tikrazlarmı garanti etmiş olan diğer 

devletlerle yapılacak anlaşmalara mo
del teşkil eyliyecek yalnız bu anlaş
malar, Almanya ile bu devletler ara
sındaki ekonomik münasebetlere göre 
teferruatta ayrılacaktır. 

banın garbındaki sırtlarla, Santa-Bar
bara manastırı, Praveı; kilisesi, Puen
te del Mayon ve Atlana deresinin gar
bındaki sırtlar kıtalaruruz tarafından 

işgal edilmiştir. 

Beşi mıntakasında kuvetlerimiz i
lerlemiye devam etmektedir. Bu mın
takada son zamanlar<'la hasıl olan çı
kıntı kamilen işgal edilmiştir. Düş
man, sahada 40 ölü bırakmıştır. 

talebeleriyle bir arada 

TÜRKİYE BASINI ! ! 
................................................ ..., 
_ .............. _. ...... - ..... 0 .......... .1 

Hatay divismm ruhu 
"1 An' oa l:S. AlUDCt .t.mm ı aARıaı.ı 

yazıyOI': 

••ttatay işi hakkında Paris'ten her 
saniye katı naberıer gelmesı mtimkWı
dür. 

Böyle haberler gelecek olur a bun
ların mahiyeti yalnız Hatay meselo
sindc biricık muallakta kalnuş diıva ~ 
lan ukerimizin mikdan meselesini 
halletmekten ibaret kalmıyacaktır. 

Her vakit tekrar ettiğimiz gibi, Ha
tay meselesi Türkiye ile Fransa ara
ıımda tek başına halledilecek mevzii 
bir teferruat meselesi aeğildir. Kati 
bir hal tarzı, ancak Türk, Franr.ız 

dostluğunun bu iki milletle Suriye a
rasındaki münasebetlerin geniş çerçe
vesi içinde mümkün olabilir. Yani e
sas mesele; Hatay davalarının şu veya 
bu şekle girmesi değildir. Türkiye ile 
Fransa'nın birbirleriyle ya tam dost 
veya açık düşman olmalarıdır. Üçün
cü bir ihtimal tasavvur etmek güç· 
tür." 

" ..•• Paris'ten akııeden haberlere 
göre, orada Hatay meselesini böyle 
geniş bir çerçeve içinde görenler ç~ 
ğalmıştır. Hatay işinde ifrat istiyen
ler &on olarak bq gün içinde iyice 
sükünet bulnnışlardır. Bunlann ise 
Hatay'da son muallakta kalan mesele
ye ait haberlerin Türk-Fransız dost
luğunun yeniden canlandığını ve Tür
kiye· Fransa - Suriye arasında üç ta
raflı bir işbirliğine doğru gidildiğini 
gösterecek bir tebliğ şekHndc ifade e
dilmesi çok mümkündür. Belki de an• 
laşmayı bir iki gün geri bırakan ee
beb de ihtilaflı noktadan ziyade böyle 
bir tebliğin metnini hazırlamak mese
lesidir. 

Umumi vaziyet, nikbinlik uyandı

racak yoldadır. Fakat Fransa ile son 
zamanlarda devam eden münsebetlcri
mizde Frnı>a'nın rolü, normal surette 
beklenecek icaplara uygun gitmemiş
tir. Bunun için kati neticeyi gönncden 
fazla derecede nikbin olmak caiz de
ğildir. Ayltırdanberi devam eden tec
rübelerin bize telkin ettiği dera, bu 
yoldadır." 

HOKOMETE lT!MAT 
KURUN'da B. Aaım Ua "Hükfune. 

te tam salahiyetle itimat" ba§hlw bat 
makalesinde ezcümle diyor ki: 

"Büyük Millet Meclisi bir kaç gün 
devam eden kesif bir çalışmadan son
ra yaz tatiline karar verdi. Bu keaif 
ç.alııma günlerinde Byü,.ük Millet 
Meclisinin hitabet kürsüsünden bir 
çok güzel sözler iıittik ve en son ola
rak en güzel sözleri de Başvekil C6" 
lal Bayar'ın ağzındnn dinledik. 

Hiç §Üphe yok ki CclaJ Bayar'm 
son defa olarak milJet vekillerine hi· 
taben söylediği nutuk ıimdiye kadar 
Meclis kürsüsünden söylemiş olduğu 
nutukların en güzelidir. Fakat aaym 
hükümet reisinin sözlerindeki güzellik 
ne fesahat ve belagat ne de estetik u
sullerine uygun olmasından ve ger
çekten olgun bir devlet adamına Ji. 
yık olacak derecede olgun bulunma
sından ileri gelmiyor; sadece kuvetini 
hadiselerden ve icraattan, fiili muvaf· 
fakiyetlerden, rakamlardan ve vesika· 
lardan, bir kelime ile vatan sahaım
daki hayati hakikatlerden alan bir gü
zellik olmasından neşet ediyor. 

Bundan başka bu sözler Celal Bayar 
kabinesinin hükümet mesuliyetini ü
zerine aldığı gündcnberi elde ettiği 
muvaffakiyetler ile beraber önümüz
deki aylar ve seneler içinde yapılacak 
vazifeleri de birer açık, lasa, sade for
mül halinde ifade ettiği için çok isti
fadeli bir iş bilançosu teşkil ediyor. 
Bunun için Celal Bayar'ın nutku Mec· 
lis azası tarafından sık sık çoıkun al
kışlarla karşılanmıştır. Mcnlleket ve 
millet işlerinin en mükemmel bir dü
zende gitmekte olduğuna kani olmak
tan mütevellit bir ııevinç ile tezahürat 
gösterilmiştir." 

Halkevi kitapsarayı 
Halkevi Başkanlığından: 
Dairelerin yaz çalışma saatlerinin 

değiştirilmesi üzerine memurların ve 
halkın istifade edebilmesi için bu
günden itibaren Kitapsarayımız saat 
14 den 20 ye kadar açılacaktır. 

1 tanbul'da yeni çah ma 
ı:;aatlcri haşladı 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün 

resmi daire ve müesseselerde 6 saat 

yaz mesaisinin tatbikine başlannuştır. 
Pazartesinden sonra bankalann da bir 
karar vermesi muhtemeldir. 

Fe th•al hazırlıkları 

İstanbul, 1 (Telefonla) - Belediye 
İktısad Müdürü B. Asrm Süreyya Bal
kan memleketlerinde festivale iştirak 
edecek heyetler için temaslar yap· 
maktadır. 
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- ;,us! Diyor, eliyle Nuri Bey'in 
ağzını kapıyor. 

Sonra his ettirmeden sızı veren 
bu yanını yokluyor. ' 

Bütün bıziyle bu yanına çarpan 
misket caketinin cebini deldikten 
sonra cebin içindeki eski mektep sa
atini param parça ediyor ve bu su
retle türıkür. koruyucusunu da tür
kün talihi koruyor. 

*** 
Conkbayın'na kahramanca taar-

ruzumuzun düşman cephesinden gö. 
rünütü de §Öyle; 

(Smit Bartle) nin raporuna göre; 
"bir gece evel yorgun olan Yeni Ze
J.anda kıtaları değittirilmiıti. 10 a
ğustos seherle beraber ehemiyetli 
aurette takviye alını§ olan türkler 
Conkbayırı'ndan hattı harplerimize 
aon derecede ıedit savlet ve hücum
da bulundular. Birbiri ardındaki 

hatlarla ve hayatlarını istihkar ve 
istihfaf ederek türkler Conk Üzerin
deki cephemize saldırdıklarından 

bunun kar§ısmda taburlarımız Con
k'un eteklerine doğru çekildiler. Şa
hinıırt'cı da süngü hücumu yaptık

tan sonra kuvetlerini Anzak'ın içine 
sürmek maksadiyle çiftliğin bulun
duğu dereye doğru ilerlediler. Va
kıa türklenn bu hücUınu bizim gemi 
topları tarafından cevapsız bırakıl -
madı. Bunlar bilhaua gemilerden 
gayet ayi.n olarak görülüyordu. Ma
mafi bu ıiddetli ateş dahi onları 

durduramadı. Nihayet 10 makineli 
tüfeğin k1aa mesafeden ateşidir ki 
ilerliyen türkleri yere yatmıya icbar 
etti. Y arnn saatlik ateıten sonra iae 
U'bk ilerliyemediler ." 

İngiliz resmi tarihine göre "Mus
tafa Kemal Paşa bu mukabil darbe-
7İ ıayanı hayret ve takdir bir suret
te tasavvur ve tertip etmittir. 

Sabaha karıı saat beşi 45 dakika 
geçe İngilizler nagihani ufuk hatb 
üzerinden kesif türk dalgalrmm co-
1\IP geldiğini görmüşlerdir. 

Siperi.erdeki uke.rlerden pek azı 
kurtulabWniflerdir. Bu emada be
fİ.nci Vilşayr ingiliz taburu siperle
rin geriainde ve silahlarını çabnış 

vaziyette istirahatte bulunuyordu. 
Bu tabur dahi baskına uğramı§ ve 
efradı çil yavrusu gibi etrafa dağıl -
mııtır. 

Bet dakika sonra türkler vadiye 
hikim tepeyi iıgal etmİ.§ bulunuyor
lardL Sonra Şahinsırt'a taarruz bat -
ladı. Bu sırtm zirvesini i§gal eden 
türkler aşağı doğru ve Çiftlik yay
laama sel gibi akıyorlardı. Çiftlik 
yaylaamı (bmıa bizimkiler mandıra 
eliyorlar) ele geçirmek için İngiliz
lerle türkler arasında çetin bir bo
jupna batladı. Bunu yapanların bir
çoğu öldüğü için bu boğuşmanın 
tam tafsilatı elde edilemedi. Yalnız 
burada verilen azim zayiat yeni or -
dunun da icabmdc.. çok kahramana
ne muharebe edebilect=ğini gösterdi. 

Öğleden evel Çiftlt.k yaylasındaki 
aava§lan artakalanlar gerideki sırta 
çekildiler. 

ULUS 

Yazan : M. Şevki Yazman 

İhraç mallarımızın 
standardiZasyon işi 

2-7-1938 

't • t t*' 

RADYO 
.,,.1 

,_, .... ,,, 
Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Karııık pli 

neşriyatı - 13.50 Plak: Türk musikisi v 
halk şarkıları - 14.lS Dahili ve harici aa 
herler. 

Akşam Neşriyatı: 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Plikla türk 

m tSikisi - 12.50 Havadis - 13.0S Plakla 
tt.rk musikisi - 13.lS .Novotniden naklell 
konser: M. Kemal idaresinde orkestra: l• 
Orkestra: Mihridat uvertur, Mozart. ~ 
Şarkı: Bariton Yunka. 3- Orkestra: Wiıı• 
tersturme vals, j. Fucik. 4- Keman ı;olo" 
Er dö .liah. M. Kemal tarafından. 5- Şarkı: ..... n.,, .. ., 
Tenor Bakeas. 6- Orkestra: Donav Well 
vals, Ivanoviç. 7- Şarkı: Bariton Yunka. 
Orkestra: Mavi gok tangosu - 14 Soıı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plikla daıd 

musikisi - 19.lS Konferans: Prof. Sal~ 
Murat (Radyo dersleri) - 19.55 Borsa ha 
berleri - 20 Saat ayan: Grenviç raaatlıa• 
nesinden naklen Belma ve arkadaşları ta• 
rafından türk musikiııi ve halk ıarkılan -
20.45 Hava raporu - 2'0.48 Omer Rıza ta• 
rafından arabca söylev - 21 Saat ayan: 
Necmeddin Rıza ve arkadaılan tarafındall 
türk musikisi ve halk §arkıları - 21.45 OR• 
KESTRA: 1- Ofenbah: Mariyaj o lanterıı. 
2- Grevv: Valı Miıteriyöz. 3- Grey: Kara• 
ı_na: 4- Valdenfel: Espana vals - 22.lS A• 
Jans haberleri - 22.30 Plakla sololar, ope
ra ve operet parçaları - 22.50 Son haberle 
ve ertesi gunıin programı - 23 Saat ayarı, 
son. 

OPERA VE O.t .RETLER: 20.ıo Paril 
- 20.3S Monte Se .eri - 21.10 Londra -
21.35 Droytviç. 

SENFONI VE ORKESTRA MOztöt: 
ıs Sarbrüken - 18 Stokholm - 19.0S Riıa 
- 20.30 .l'aris - 21.lS Lüksemburg. 

ODA MUZU.it: 12 Beromünater - 11 
Brıiksel - 18.20 Breslav - 18.30 Sarbrük 

SOLO KONSEJ:<LJJ:Rİ: 14.10 Viyana -
17.05 Stokholm - 18.10 Varşova - 18.30 
Hamburg 

ORG: 17.'40 Hilveraunı - 19.20 Floransa 
- 19.30 Stokholm • 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 15.lO 

Hamburı - 6.30 Bedin ve bir çok alması 
istasyonları - 8.30 Brealav - 10.30 Hııaı• 
burı - 12 Viyana ve bir çok alınan iıtaa
yonları - 14 Laypsig - 14.10 Kolonya -
14.15 Bertin - ıs Ştutıart - lS.20 Ham
burg - 16 Berlin - 18 Doyçlandzender -
18.30 Budapeıte - 19.10 Doyçlandzender, 
Kolonya - 19.lS Ştutgart - 20 Kopenhae 
- 20.10 Budapeşte - 20.30 i'loranu -
20.45 Tııluz - 22.25 Kopcnhaı - 22 30 
Bedin - 22.30 Viyana - 24 Breslav, ~t· 
gart. 

HALK MUZtöt: 8.30 Kol~· - ıuo 
Şt~tgart - ıl5.30 Beromünater - 18.10 Sar• 
bruk - 19.10 Viyana - 19.SS Beromtinstet' 
- 20.10 Bedin. 

DANS MUZlöt: ıs.ıs Laypsiı - 20 
Doyçlandzender - 20.ıo Hamburg - 21.39 
Ştutgart - 22.20 Münib - 22.30 Fnıkfun 
- 22.45 Hamburg. 

Mesud bir doğum 
İstanbul inhisarlar idaresinin de

ğerli kimyagerlerinden B. Nurettiıl 
Taylan'ın dün sabah İstanbul'da biıt 
kız çocuğu dünyaya geldiğini mem
nuniyetle haber aldık. Babasını, anne• u 
si Bayan Şehriban Taylan'ı ve büyük 
babası Ali Rıza İlkön'ü tebrik edef 
yavruya uzun ve mesut bir hayat te
menni ederiz. 

nin soğuğundan korunmak imkJ.nad. 
dr. Di-zanteri, sıtma başladı. Her gece 
onlarca araba dolusu ölü gönderilip 
tarlalara gömülüyordu. 

Kale, muhasaracıları top ve tUfek a
teşi ile kmp geçiriyordu. İsveçliler 
ekseriya seher vaktı çıkı,lar yapıyor, 
nöbetçileri esir ediyor, siperlere ka• 
dar sürüne sürüne geliyor ve uyukla• 
yan askerler üzerine kumbaralar atı· 
yorlardı. Petro her gün cepheyi teftif 
ediyordu. Kaputu sml sıklam, flıP" 

kası sudan ağırlaşmış, çehresi aark, 
ciddi, yağmur sağanağı altından k:t' 
kısrağı üzerinde görünüyor, bir an du· 
rup cam gibi gözleriyle etrafı tetkik 
ediyor ve gene sisler arasında gözden 
kayboluyordu. 

Muharip kollar ağır ağır yaklaşıyor· p 
du. Na.kil vaaıtalarının noksan oldu• p 
ğu her taraf dan haber veriliyordu: v 
Mujiklerin her neleri varsa el kon· 
muştu, şimdi çiftlik sahiblerine, ma· g 
nastrrlara ait mallar müsadere olunu· 
yordu: Sıska ve iyi beslenmemi' at· 
lar ... Yağmurdan ve çamurdan do- d 
layı günden güne yollar geçilmez ha• n 
le geliyordu. Deniliyordu ki Petro, o• b 
tunnakta olduğu bahkçı kulübesinde, d 
umum levazım reisini kendi eliyle 
hemen hemen ölüm haline getirmif• 
ve muavinini de astırmıştı. Tabiye bi· 
raz iyiteşti. İntizam da fazlalaştı. A· 
mirler pek işe yarar şeyler değildi: 

(Sonu var) 
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HAYAT ve SIHAT I C 
......................................................................................... , Paris müzakerelerinin 

ı·········· .......................................... , 
ANDAÇ ı_ .............................................. .. Yeni kanun 

........................ • J ................................................................................ ,,,, neticeleri (HAVA SEFERLERİ) 
Ankara • İstanbul arasında ve 

ekalliyetler Çok ter eyenler (Başı 1. inci sayfada) 
İki genel kurmay tarafından 

kabul edilen protokol, fransız ve 
türk kuvetlerinin işbirliğinin 
pratik şeraitini tesbit etmekte

dir. 

pazardan maada her gün : 
Yeşil köyden hareket 9.30 
Ankaradan hareket 15.30 

Okuma sevgisi 

~yden önce kanları kirlnmiş, ze
hirlenmiş adamlardır. Ter onların 
kanını temizlemiye, hem de sıcak
tan hasta olmamalarına hizmet eda". 
Terlemek şişmanlıktan kurtu1maık 
iç.in en iyi ilaçlardan biridir. Şiş
man adam kendi kendine terleme
se onu terletmek lazımdır. 

AnkaTadan 
cumartesi günleri 14.30 

Bu sütunda birkaç gün cvel inti
şar eden ''Kitab, gazete ve muhar
rir'' başbk.h yazınm "ucuz olmak 
şartile kitap satılıyor, fakat bir ki
tabı birçok kişi okuyor" cümlesini, 
Kurun'da, evelki günkü frıkruına 
mevzu ittihaz eden Nurullah Ataç, 
kitap okuyucularına ~u tavsiyede 
bulunuyor: Daha iyi kitapların ya
zıla.bilmesi muharririn kazanmasma 
bağlı olduğunu unutmıyarak kitabı
nızı baş.kalarma vermeyiniz.,, 

(Başı J. inci sayfada) Ter yazın bizi sıcağa kar~ı mü
dafaa eden en iyi vasıtanuzdır. Or
ta boylu, ne ~işman, ne de zayıf bir 
adam 125 gram ter çıkarınca vücu
dunun sıcaklığı bjr derece dü~er. 
Halbuki bir insan bir saatte bir lit
reden ziyadeye kadar ter çıkarabi
leceğine göre terlemek insanı hay
lice serinleteck bir vasıta demek -

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneled 
Pazartesi : Ege ve Çankaya ., 

ayr1lığı rol oynamıştır. Önce impa -
ratorluk bu kaideleri kaldırmayı 
düşünmedi. Düşünmiye ba§ladığı 
zaman da hrristiyan devletler, onla
rın devammı temin edecek derecede 
büyük hegemonya kurmU§lardı. Bi
naenaleyh gittikçe aykmlaşan bu 
sistem Lozan muahedesine kadar 

Fransa ile Türkiye arasında 
Salı : Sebat ve Yenişehir " 
Çar§amba : İstanbul eczanesi 

hudut mübadelesini ve iyi 
komşuluk münaschatını tan
zim eylemeği istihdaf eden üç 
taraflı mukavelename, akdo
lunmak yolundadır. 

Perşembe : Merkez ., 
Cuma : Ankara •• 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

[tir. Zaten ter vücudden çıktıktan 
• ~nra tebahhur ebniye başlayınca 

ln&an onun verdiği serinliği daha 
iyi hisseder. yazın terlemek adeta 
keyif de verir. 

insan, gün.eş banyosu yaparken 
~olduğu gibi, her vakit vücudu açık 
ia o~saydı terl~ekten belki kiınse şi
~ıı kayet ebnezdı, yazın onun verdiği 
ı: keyif her şeyi unuttururdu. Fakat 
~. terlediği zaman çok defa üzerinde 
~'.elbisesi vardır. O va.kit ter insanı 
~ · rahatsız da eder. Az terliyenler 

mendilleriyle almlarmı, boyunla-

1 

rmı ailerek terlerini kuruturlarsa 
da, bazıları çok terlert yazm - bat

ı ti. kı§ın - biraz harketten sorıra vü
cudları büabütün ıslanır, elbiseleri 

a·yapışır: 

Çok terliyenlerin bir kısmı da 
böbrekleri ıyı çah~mıyanlardır. 
Böbrek kanı iyi süzemeyince deri 
onun yerini tubnıya çalışır, boyuna 
ter döker. Biri ötekinin yerini büs
bütün tutamasa da böylelerinden 
teri kemıek büyÜk bir yanlı~lık 
olur. Hem de böbrekleri bozuk o
lanlar için terlemek ilaç yerine ge
çer. Böbrekleri büsbütün hasta, üre
miye tutulanları bile terletıneğe 
çalrşırlM". O halde böbrekleri bo
zuk olanların teri na6ıl kesilir ? 

Hastalıktan yeni kalkmış olan
lar, zayıflar, kansızlar da çok ter
lemekten şikayet ederler. Ter onla
rın da kanmı temizliyor demektir. 
Terlerini kesmek istiyec.ekleri yer· 
de kendilerini kuvetlendirseler daha 
iyi etmiş olurlar. 

Akdct~iz'in şark havzasında 
hugiinkü muvazenenin takvi
yesini istihdaf eyliyen Fransız
Tiirk dostluk muahedesi im
zalanmak iizeredir. 

Bu neticelere varan görüşmeler, 
fransız - türk müna.,ebetlerinin dai
ma hazır olduğu itimaddan hi~ bir 
zaman ayrı kalmamıştır . ., 

B. Suad Davaz'ın sözleri 

HALK ve YENl 
S1NEMALAR 

Seans saatleri 

YEN! 

14.45 
16.45 
18.45 

YENİ 

13 
14.45 
16.45 
18,45 

YEN! 

11 
13 
14.45 
16.45 
18 45 

Her gün 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

Cumartesi günled HALK 

Pazar günleri 

Gecelen saat 21 de 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

devun etti. 
Lozan muahedesi kapitülasyonla

rı ve onların küçük kardeşi olan Mütalea ve tavsiye hakikaten ye-
mezhep imtiyazlarmı ilga etti. Fa- rindedir. Süvari için atı, asker için 
kat ekalliyetlerin hukukuna ait bazı tüfeği - biraz daha ileri gidelim,
hükümler konuldu. koca için karısı ne ise okumayı seven 

ı : - Aman §U terden beni kurta _ 
_rm ... 

: Diye §İkayet ederler, vakıa teri 
l•keseJ" d" ıye tanınmış türlü türlü ilaç-
• lar .var~ır. Ancak, doğrusunu ister-

Romatizmalılar da terlemekten 
şika}et edenlerin arasına girerler. 
Onların bu şikayete hiç hakları 
yoktur, çünkü terlemek romatiz· 
maya karşı bir ilaçtır. 

• 9e~z, lııç bir hekimin teri kesmiye ~- elt varmaz. Bilirsiniz ki eski zaman Sözün kısası, ter ne kadar çok ge-
r e· hekimlerinin bat ilacı hastayı ter _ lirse gelsin, onun kesilmesini istemi
e:_ letmeıkti. Şimdikiler hastalarını 

0 
ye hakkı olabilecek hemen hiç kim-

· B. Suad Davaz verdiği cevabta, Ha
riciye Nazırı B. Bone'nin anlasma 
zihniyetini ve Başvekil Daladiye;nin 
ciddi hareketini övmüş ve sôzlerine 
§Öyle devam etmiştir: 

"- Sancak meselesi, hakikaten 
Türk - Fransı% dostluğu için kati bir 
imtihan teşkil eylemiştir. Bu dostluk 
bu imtihandan, her %amankinden 
kuvetle.nmiş olarak çıkmaktadır. Bir 
kaç defa asırdide Türk - Fransız 
münasebetlerinin her sahada inki
şafı ve sıkılaşması için yeni bir devir 
açılmaktadır. iki memleketin sulha 
karşı olan derin bağlılıkları ve ara
larında mevcut menfaatlerin tesa
nüdü, Fransız - Türk - Suriye mua
hedesinin pek yakında imzasiyle de 
yeniden bir kere daha teyit edilmiş 
olacaktır .. , 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefo~. müra
caat ~ehir: (1023-1024). - Şehırlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Hava~aıı 
Arıza Memurluğ11: (1846). - Me.saJerı 
Şehir Anbarı: (3705). - T ak. s ı. Te
lefon numaraları: Zincirli camı cıvarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa· 
rı: (2806. 3259). - Yenişehir, Havuzba
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: 
Güven taksı: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Can kırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk Vf' son 

Lozan muahedesinin (37 - 44) için de kitabı odur: Okumayı, ve~ 
maddelerini te~il eden bu hüküm - halde, kitabı sevene: "Kitabını ver 
lıer yeni değildi. Polonya 1919 da de okuyayım'' teklifinde bulunmak 
itilaf devletleriyle imzaladığı ınua- ona "kıskançlığını unut ve bend •, 
hede ile, Çekoslovaıkya eylw 1919 zevkim için muztarip ol" demek gi 
da imzaladığı mukavele ile, Yugos- bidir. Fakat, bu kıskançlığın ınevcuı 
lavya, Romanya, Yunanistan, Avus - olabilmesi için de okumanın ruhbıı 
turya, Bulgaristan ve Macaristan da bir sevgi halinde yerleşmiş olına.sı 
imzaladıkları muahedelerle aynı lazımdıt'. Küçük çocuklara ve bazı 
hükümleri kabul etmişlerdi. Bundan kadınlara dikkat etmişsinizdir: Bi
batka bazı devletler, ''beyanat'' ile rinciler mektepten gelince, ikinciler 
ekalliyetlerin hukukWlU himaye et- nasılsa merak ederek okuyup biti
m.ek teahhüdüne giri~mitlerdir. Fin- rince kitaplarını bir tarafa atarlar; 
landiya, Litvanya, Estonya, bu cüm- çünkü, okuma sevgisi yüreklerini 
\edendir. Çekoalovakya ile Avustur- henüz titretmemittir. Ötekilere geift 
ya'nm 1920 haziranında Brunn mu- kitap bir zaruretin ifadesi, berikile
kavelesiyle yaptıkları gibi bir kısan re göre bir merakm tamıinidir. Teık 
devletler de ekalliyetlt:r hakkında kitabı elden ele dolaştırarak oku
iki taraflı anlapnalar yapmışlardır. yanları bu sınıfa ithal edemeyiz. 

lki tarafh olsun, çok tarafh veya Onların ekseriyetini her halde türk 
beyanat şeklinde olsun, hepsinin de harflerile tahsile baılayrp devam e
hedefi şudur: Hayatın ve hüriyetin denler veya tahsillerini yeni tamam
himay _s.i. Dinin ve mezhebin serbes- lamı~ olanlar, yani gençler teşkil el
tisi. Kanun karşısında müsavat. An~ mek gerektir. Bunlarda okuma heve
diUnin serbest kullanılması. Ekallı- sini teıvik etmeliyiz. Ummni küt.Üp
yetlerin, masrafları ken~ilerin~ ?"it hanelere gidip okuyacaklar, arka· 
olmak üzere dini, mezhebı, hay'?, ıç- daşlarmdan kitap alıp okuyacaklar
timai, terbiyevi müessesat açabılme- dır. Yarun lira ile bir lir'B. arasın.da.ki 
leri. hte Türkiyenin Lozan mu~he- farkı dehşetle telakki etmek için ya 
desile giriştiği taahhütler de un- ı henüz baba eline bakmakt yahut 
&arttır. çok az kazançlı olmak li.zun geldi-

k~dar terletmezlerse de, terleme- se hatıra gelmez. insan ekmeği gi
nm. çok iyililderi olduğunu bildik _ bi, sağlığını da alnının t eriyle kaza-

lıerinden, kendi kendine gelen teri nır. 
. ke1111ek istemezler. Vakıa çok terlemek terliyenin 
~ Terlemek bu mevaimde insanı aı- kendisi için bir rahatsızlık olduğu 

caktan muhafaza ettikten başka, gibi, kokusu da başkalarını rahat-
1: hleer mevsimde kanı temizlert böbrek-ıa .rin iıini azaltır. Ter çıkarken de- sız eder. Fakat bu da teri kesmiye 

17 
n altında damarlar iyi işlediklerin- hak vermez. Sık sık soğukça suda 
de~ bundan kalbe adeta bir yardım yahud ılık suda banyo, hele ban -

.~ gehr. On~an sonra da, ter pek fazla yonun suyuna kolonya da . karıştı

rılırsa, terden kirlenmiş vücudu te
mizler, terin kokusunu giderir ... Ba
yanların göğüslerinde, oynak yer -
lerinde, çok terlemekten kalan kır
mızılrklara karşı, gene kolonyalı su 
ile temizlendikten sonra talk tozu, 

olmaz.sa, msana kuvet verir. 
sa • Çok terlem.kten ~ikayet edenle

l"ın en başında ıi§manlar gelir. Va
.10 kıa bil' ıişmanm bu mev5iınde dur
aı: ?1adan ter döktüğünü görmek i~in 
as•~ yüzünü bilmiyenleri acmdı:acak 
- bır haldir. Fakat ş~anlar her bir de gaz bezi. G. A. 

.30 
ut• 

Çekoslovakya' da 
ekalliyetlerle 

yapllan görüımeler 

\ Kabotaj bayramı 

.30 
'ar· 
ter 

20 
. 30 
uı1 

Prag, 1 a.a. - Henleincilerle Hodza 
arasında yapılan müzakereler esnasın
da Hodza alman sosyal - demokratla

de- rı~ı~ menfaatlerinin ihmal edilmiye
. cegıne dair alman sosyal - demokrat
. larxnın şefi Jaksh'ye teminat vermiş

bı! tir. Hodza, Henlein taraftarlarından 
- Kundtt ve Roche'u kabul etmis ise de 

ne- b "lak • "\( umu at esnasında meselenin tefer-
ruatı hakkında görüşülmemiştir. Haf

! ta sonundan evel südetlerin resmi de
te-- legasyonu ile hükümet arasında bir 

~pl~nma yapılması bahis mevzuu de
gıldır. 

• '.Görünüşe göre hükümetin dikkatli 
ı;ıılli~etlcr statüsünü teşkil eden pro
Jelerın meclislere takdimi için kulla

rftı nılacak usuller üzerinde temerküz et
bu· mektcdir. 

1111 

ece 
ilip 

Alnıanlar'ın yeni bir protesto 
meıodları 

Prag, l a.a. - Almanya elçisi, mek
tep çocuklarının söylediği iddia edi
~e~ Hitıer aleyhindeki tahkiramiz şar-

1. ar.ı protesto eden bir nota tevdi et
mıştır. 

Ma "f -arı nazın bu hususta tahkikat 

(Ba§ı ı. inci sayfada) 

Limandaki bütün gemiler donandı
lar. Saat 10.30 da gemiler düdük öt
türmek surctile merasime başlandı. 

Saat 11 de, bir bölük deniz askeri, De
niz ticaret mektebi talebesi, bütün de
nizciler büyük bir alayla Taksim mey
danına geldiler. İstiklal marşı çalındı 
ve meydandaki direğe bayrak çekildi. 
Deniz ticaret mektebi talebesinden 
B. Mümtaz, Beyoğlu halkevi reisi B. 
Ekrem anıd önünde birer nutuk söy
lediler ve bayramın büyüklügünü te
barüz ettirdiler. Akşam Deniz ticaret 
mektebi müdürü radyoda bir konfe
rans verdi. Gece İzmir vapurunda De
nizbank bir eğlence tertib etti. Aka
yın ve Şirketi Hayriye'nin tahsis etti
ği birer vapurla lstanbullular bütün 
gece eğlendiler ve Boğaz' da gezintiler 
yaptılar. Bir çok yerlerde sal, kayık ve 
mavnalar meşalc!crle donatıldı. Halk 
gece gc!j vakitlere kadar bu bayram
dan i::;titadc ederek eğlendi. 

Sanısun'da 

}'aris, ı a.a. - Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Dün haber verdiğim gibi Hatay 
hakkındaki türk - fransız müzakerele
rinin iyi bir neticeye vardığı bugün 
öğle ilzeri fransız Hariciye nezaretin· 
de Nazır B. Bone ile Büyük el.çimiz 
Suad Davaz tarafından resmen matbu
ata tebliğ edilmiştir. 

Saat 12.15 de Büyük Elçimiz Suad 
Davaz, refakatinde Müsteşar Celal 
Hazım, Başkatip Siret ve ikinci katip 
Rıfkı olduğu halde Hariciye nezare
tine gitmiş ve doğruca Hariciye nazı
rının dairesine alınmıştır. Saat yarı-
ma doğru da Büyük elçimizin huzuru 
ile gazeteciler kabul edilmiştir. Bu 
merasim esnasında bütün Fransız ga
zetelerinin siyasi muhabirleri ve Türk 
matbuatı namına da ben hazır bulunu-
yordum. 

Evvela B. Bone söze başladı ve bu-
nu müteakip Faris Büyük Elçimiz ve
ciz bir cevabla mukabele etti. B. Bone 
ve B. Suad Davaz samimane surette 
biribirlerinin ellerini sıkarak karşı
lıklı teşekkür ve tebrikte bulundı.ılar 
ve müzakerelerin neticelenmesine 
yardım eden çalışma arkadaşlarını da 
sitayişle andılar. 

Bütün akşam gazeteleri birinci say
falarında Fransız Hariciye Nazırı ile 
Türkiye Büyük elçisinin beyanatını 
tebarüz ettirerek neşreylemckte ve B. 
Bone'nin eylulde Ankarayı ziyaret e
derek iki memleket arasındaki mua
hedeleri imzahyacağını yazmaktadır. 

Televizyonun yeni 
bir muvaffakiyeti 

Paris'te oynanan bir oyun ilk 
deta Londra' dan 

görülüp dinlenildi 

Seferleri 
Sabah 
İlk 
sefer 

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

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

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 

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

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.lS 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Ak~am 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

z1.oo 
21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

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

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

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey. 
danma dônüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhüthi \8 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaş:ı'ya 

Samsun hattına 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per
:ıcmbe. cumartesi 
Toroa sürat.) 

: Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı ı Hergün 9.35 
15.00 
16.0S 

Zonguldak hattr : 
Kırıkkale'ye rayotobüs .. 

GÜNDELiK. 

Hicri - 1357 
Cem;l;ı:il'evel: 4 

S. D. 

Rum' - 1354 
Haziran: 19 

S. D. 
Güneş: 4 31 Akşam: 1945 

Türkiye Cumhuriyeti, Lozan mua- ğinİ düşünmez mis.iniz? 
bedesini imzaladıktan sonra, Osman-lı imparatorluğu zamanında ekalli- Ben, açıkça söyliyeyim ki bu sev • 
yetlerin tabi oldukları rejimi tasfiye ginin bu suretle gelişmekte olm&a&
etıniye başlarken, kendi .siyasi ve i?- na sevınıyorum; zira hesap ediyo
tinıai bünyesinde çok şümullü bır rum: Bugün tirajı 2000 olan bir ki -
inkılap yapnuya başladı. Bizi geri tap bir yılda kiımilen satılırsa beş on 
ve orta çağa mahsus bir siyasi ve iç- sene sonra 5000 • 10000 satılacaktır. 
timai kurumdan en modern, en ile- yani, okuma davasının bugünkü 
ri bir içtimai kurwna ulaştıran bu safhasmı muharrir ve kitapçı için u
in.kılabın seyri herkes.in malumu-
dur: Saltanat ilga edildi. Hilafet zunca vadeli plasman sayıyorum. 

k 
Bu suretle konan sermaye be! on r.e-

kalktı. Medreseler kapandı. Uyi 
b

. ne sonra mürekkep fai2iyle kir ge--
prensipler kabul edildi. Bunlar, Ü -
yiik inkılabnnızm bazı safhalarıdır. tirecektir. 
inkılap yolunda atılan bu adıınlar, Fakat, bunu beklerken, okuma sev-
ekalliyetler için tanıdığımız haklar- gisi ile birlikte, genç kalblerde takar· 
la taaruz etmek §Öyle dursun, bilakis rürü ondan çok daha güç olan kitap 
ekalliyetlerin bize daha çok ısınma
ları gibi bir netice vermiştir. Bu defa 
Meclis, yeni bir cemiyetler kanununu 
kabul etmiştir. Layikliğin rnantrki 
neticesi olan bu kanun da inkılap 
yolunda at.lmı~ bir adım sayılabilir. 
Kanun Türkiye'de cemiyetlerin na. -
sıl kW'Ulacağını1 nasıl idare edilece· 
ğini ve ne ~ekilde hükümetin mura • 
kabesine tabi olacağını tasrih et
mektedir. Kanunun ekalliyetleri a • 
lak.adar edebilecek. bir noktası, bun
dan böyle hastane, mektep, ve diğer 
hayır müeaseselerinin ruhani ol.mı· 
yanlara tevdi edilmesidir. Bu, layik.
liği umde olarak kabul eden her 
devletin yapacağı bir iştir. Sayın 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya'nm evel-
ki gün Meclis'te söylediği gibi, ''bi
zim prensiplerimiz ve kanunlarımız 
dini dünyadan ayn-ımıtır. Ruhban
lar ve ruhaniler ancak kilise dahi
linde, kendi dinleri dahilinde adap, 
hukuku umumiye ve asayişi umumi
yeye münafi ve muzır olmamak Üze-
re ayinlerini yapmakta serbest ve 

sevgisini telkin için de aile reislerine 
ve muallimlere düşen vazifeler ınev• 
cut olduğunu hatırlamalıyız. 

Bugün dünyanın bir çok yerlerinde 

hüküm sürmekte olan kitap buhranı 

hakkında koca bir kitap yazan Jorj 

Düamel, Pari-Suar'da ne§rettiği bir 
makalede, talebenin sınıf geçme ve 
mektepten çıkma imtihanlarından son
ra yapılan mükafat tevzii törenlerin
den bahaediyor ve "mükafat olarak 
aldığı bu kitaplarla talebe, müstakbel 
kütüphanesinin temellerini atardı.u 
diyordu. Okumağı sevmek, fakat kita• 
bı da sevmek ... Bu, öyle bir muhabbet
tir ki ancak, çok bakımlı bahçelerde 
yetişen nadir çiçekler gibi, iyi hazır• 
lanmış ruhlarda gelitir· Gençlere, o
kuma gibi kitap saklama, kütüphane 
kurma sevgisini de vaktinde 8.§ılama
hyız. - N. Baydar 

~•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. = -
hürdürler. Bunlar haricindeki dün - ' 
ya i§lerinin, tamamile tamporel olan 
işlerin halk tarafından yapılması Ankara Borsası 

ka· 
il er 
or, 
ka· 

kla· 

yapmıya memur edilmiştir. 

Sar:ısun, 1 a.a. - Ucnızcilcr bayra
~ı munascbetile bugün bütün <leniz
cıler alay halinde şehri dolaşarak 
parkta t~~lanıp parlak bir tören yaptı
lar. Ataturk anıtına deniz müesı:.esele
ri namına çelenkler konuldu. Bir he
yet tarafından Türk denizcilerinin 
minnet ve şükran hisleri valiye arzo
lundu. Hazırlanan programla deniz 
gösterileri, spor hareketleri yapıldı. 
Gece denizde ışıklı alay hazırlanmıştı. 

§eir ingiliz zabitinin hahralan~ 
Londra'dan 27 haziran tarihinde - _ - -Pari - Suaı"a telefon ediliyor: : --- : 

prensiplerimizin esasıdır.,, 
Dahiliye Vekilinin bu sözleri ka -

nunun inkılabımıza tamaıniyle uy
gun olan ruhunu anlatmaktadır. La
yiklik bizim için çok büyük kıymet 
verdiğimiz manevi bir kurtuluştur. 
Bir defa bunu kabul ettikten s.onra 
prensiplerinin icaplarını yerine ge
tirmek yolunda attığımız adım, ekal
liyetler tarafından iyi karşılanacağı 
gibi, ekalliyetlerin muka.dderatiyle 
alakadar olan ve inkılap yolundaki 
hamlelerimizi sempati ile karşıhyan 
yakın komşularımız ve uzak dostla
rımız da bunun ~ümul ve mi.nasmı 

1 Temmuz 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
atı· 

ftiş 

şap· 

sık, 

k~r 

dıı· 
tkik 

den 

yor
ldu· 
rdu: 
kon· 
ma-

ıniş. 

e bi· 
ı. A· 
ildi: 
ar) 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 
.. x Belgrad - Kıral ikinci Piyer, 

dun Bled'e gelmiş ve istasyonda Naip 
Prens Pol ile saray nazırı Antrich nÖ· 
b . ' 
etçı yaveri General Dekaneva ve sa-

ir bir çok zevat tarafından karşılan
mıştır. 

XSofya - Kıraliçe ile Veliaht 
Prens Simon ve Prenses Mariluiz kı
Prens Pol ile saray nazın Antich, nö
ve ~ıraliçesinin misafiri olarak yazı 
geçırmek üzere İtalya'da Rossore 
sayfiyesine hareket etmişlerdir. 

.. X .. Pa~.is - Resmi gazete bugün 
dorduncu kısım kararnamelerin met
nini neşretmiştir. Bu kararnamelerden 
biri milli emniyette yapılacak ıslahata 
dairdir. Ecnebilere nezaret eden me
murların mikdarı artırılacaktır. 

XBelgrad - Kotor civarında kain 
Sen Stevan kasabasının ahalisi valide 
kıraliçe Mari'ye muhabbet ve sadakat 

Zorıt:;uldal/ da 
Zonguldak, 1 a.a. - KabotaJ hakkı-

nın Türk bayragına geçişinin yıldö
nümü burada coşkun tezahüratla kut
lanmıştır. Bütün halkın ve denizcile
rin iştirakiyle Cumhuriyet meyclanm
da bir toplantı yapılmış, söylevlt:r ve
rilmiştir. Gece denizde ve karada fe
ner alayları tcrtil> edilmiş ve bu müna
sebetle denizciler tarafından bdediye 
parkında 400 kişilik bir çay şöleni ve
rilmistır. 

eseri olarak orta çagdan kalma lıir kli
se hediye etmişlerdır. 

Bu münasebetle 3 temmuz pazar 
günü patrik Gavrilo dini bir ayın ya
pacakttr. 

X Belgrad - Bugün Belgrad ile 
Dubrovnik arasında yapılacak mun
tazam yolcu hava servisi merasimle 
açılacaktır. Bu hat, Yugoslav hükü
met merkezini doğrudan doğruya Ad
riyatik sahilinin en güzel şehrine bağ
lıyacaktır. 

Dün akşam Süseks sahilinde, küçük =pı = 
köyün küçücük bir mahzeninde, tam § evne müdafaası§ 
iki saat, beynelmilel televizyonun : : başlangıcına seyirci oldum. E 1877 de türk ordusunda : 
Arkadaşımız Deyli Ekspres'in dela- E: bir bölük kumandanı olarak E 

leti ile Eyfel kulesinden verilen te- E: Plevnede harb etmiş olan : 
levize bir temsilde bulundum. : yüzbaşı F. Von Herbert'in :: 

Gayet güzel ve beyazlar giyinmiş E: güzel bir üslubla yazdığı E 
bir parisli kızı gördük ve hafif bir E arkadaşımız Nurettin AR: -
sesle söylediği şarkıyı dinledik. Bir E: T AM'ın da dilimize çevirdi- E 
güreş müsabakası gördük, Foliberje- ;: ği bu kitab, askerliğimizin E 
re aid üç cambazın meharetlerine şa- E şerefli safhalarından hirinı" -
hid olduk. = 

30 x 50 santimetrelik ekran üzerin- § "'anlandırmaktadır. : 
de şahıslar, mürsile istasyonu yirmi - Askerlerin bir meslek ki- E: 
kilometre uzakta imişçesine vazıhtr. E tabı, asker olmıyanlarm da : 
Alınan netice isbat ediyor ki bir § heyecanlı bir hikaye gibi o- E 

ay içinde televizyon mürsileleri In- - kuyahilecekleri bu kitab, : 
giltere'de Paris ve Londra program- . : çıktı. 100 kuruşa satılıyor. E 
!arından istediklerini seçebilecekler- -:; ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 
dir. 

Televizyonun İngiltere'de az çok 
inkişaf etmiş olduğu malümdur. Şim
diye kadar 10.000 den fazla hususi 
makina satılmıştır. Dinleyici seyirci
ler bugüne kadar Londra belediye re 

isinin vazifeye başlaması törenini, 
İngiltere kupası maçını ve 1ngiltere-
1sko_çya ragbi maçını görüp. dinlemiş
lerdır. 

anlıyacaklardır. 

Açıhs l{::ıpanııs 

Londra 6.23 6.23 
Nevyork 125.75 125.71 
Paris 3.5025 3.5025 
Milano 6.6175 6.6125 
Cenevre 28.815 28.84 
Amsterdam 69.59 69.59 
Beri in !'>0 .64 50.63 

Brüksel 21.3125 21.3075 
Ati na 1.14 1.14 
Sofya 1.5375 1.5375 

Pra" 4.365 4.365 
Madrid 6.9225 6.9225 
Varşova 23.68 23.68 

Budapeştc 24.92 24.92 
Bükreş 0.9375 0.9375 

Belgrad 2.87 2.87 
Yokohama 36.37 36.37 
Stokholm 32.1225 32.1225 
Moskova 23.7250 23.7250 

ESHAM VE TAllVlLAT 
1933 türk borcu I 19.05 19.05 

(Vadeli) 

" " " 
ı 19.- 19.-

(Peşin) 

İttihad del;irmerıcılik 11.50 11.50 
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RESMi İLANLAR 
A. Levazım Amirligi 

lmtiılla •••iılst ılllllClk 
~ Lenaua Amirliii s.a.. AJ. 

- Ko.: 
1 - Aakerl motorlu birliklerde ça· 

bfmak bere imtihanla ücretli maki
Diat alınacak ve eöaterecekleri ehliyet 
deHcelerine ıöre altınıı liradan bat· 
lmnak üzere dokun ae.Jdz liraya kadar 
Ucret verilecektir. 'Girit tartlarını sör· 
-k için taliplerin acele Ankara Aa
kerlik ıubeaine müracaatları (2216) 

4270 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levuan Amirliii Satm Al-

- Ko.: 
1- İltanbul komutanlıiı birlikleri 

hayvanatı için 1277000 kilo kuru ot a· 
lmaca.ktır. Kapalı zarfla ihalesi 20 
tllDIDuz 938 çarf&mba ıünü aaat ı ı.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 28732 lira 50 
ınuu,. ilk teminatı 2155 liradır. Şart· 
ameai 144 kurut mukabilinde verile· 
cektir. lateklilerin ilk teminat mak· 
bu veya mektuplarile 2490 uyılı ka· 
manun 2, 3 maddelerinde yazılı veai· 
kalarile beraber ihale gün ve ihale sa
atinden en u bir aaat evetine kadar 
teklif mektuplarını Fmdıklıda Komu
tanlık aatın alma komisyonuna verme· 
1eri. (2206) 4~ 

Kuru ot ahnacak 
Ankara l.eYUDD Amirliiİ Satm 

Alma K.omiqoaunclan : 

1 - PIMl'hiur cinrmda bulunan 
latutm ihtiyacı olan 470000 kilo kuru 
ot kapalı arfla ekailtmeye konulmut
tur. Eksiltmesi Vizede ukert satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
laı'tnamesini ıörmek iatiyenler her 
p komisyona müracaat edebilirler. 
Bbiltmeai 20. 7. 938 tarihine müaadif 
çarpmba pnü aaat 16 da yapılacak· 
tir. 

2 -Mub•mmen fiatı 15275 lira mu· 
nkkat teminatı 1146 liradır. Münaka· 
uya ittirak edeceklerin bildirilen 
,onde Ye tayin edilen eksiltme saatin· 
den bir aaat evel teminat ve teklif 
mektuplariyle icabeden uir Yeuikin 
lromiayona verilmesi. (2105) 4118 

Et w ıı ıha 
Aakara 1.-.am Amirliji Satm 

AhM K.omia70Daadaaı 

15 fol Sille yllı llıllMlk 
Ankara ~--llll Amirliti Satm 

Alma Komia,onandan : ı 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 15 ton ude yağı kapalı zarfla alı· 
nacaktır. 

2 - İhalesi 8. 7. 938 çarpmba günü 
aut 16 da Çorluda kor karargihında 
yapılacaktır. 

3 - ilk pey parası 1035 liradır. 
4- Şartname ve evsafını görmel: 

iatiyenler her gün intaabun Ankara 
levazım lmirliği satın alma komisyo
nunda ve Çorluda kor aatm alma ko
misyonunda görebilirler. 

5 - Talihler kanunun 2 • 3 madde
lerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve uatten bir aut evet teklif mektub· 
larmı komisyona vermeleri. (1992) 

3921 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliii Satm 

Alma Komiayonunclan : 
ı - ıs. HD. A. ve civarında bulu

nan kıtaatın ihtiyacı olan 110000 kilo 
kuru ot açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Ekailtmeai Vizede askeri aatmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenler her gün ko· 
misyona müracaat edebilirler. Eksilt· 
meal 20-7-938 tarihine müaadif çar
pmba günü aut ıs dedir. 

2 - Muhammen fiatı 3575 lira mu· 
vakkat teminatı 288 lira 225 kuruıtur. 
Münakasaya ittirik edeceklerin bil· 
dirilen gün ve saatte Vizedeki uke· 
rl aatınalma komisyonuna mürcaat· 
tarı. (2ı04) 4117 

Kuru ot ahnacak 
Ankara LevazDD Amirliti Saba 

Alma Komiayonundan : 
1 - Maniaada tümen merkes ktaat 

bayvanatının ihtiyacı bulunna 4ı4,000 
kilo kuru ot kapalı zarf uaulile müna· 
kaaay• konulmuıtur. 

2 - Ekailtmeai 5. 7. 938 aah günü sa
at ı7 dedir. 

3 - Tahmin bedeli 15525 lira mu· 
vakkat teminatı 1164 lira 37 kuruıtur. 

4 - Şartnamesi her gün Maniada 
tümen aatm alma komisyonunda ıö
rülebilir. 

5 - btekliler kanunun 2. 3 madde
lerinde yazılı vesaiki bais olmaaı 11· 
zmıdır. 

6 - Ekaıltmeye girecekler teklif 
mektuplarını kanunun tarif atı daire· 
sinde hazırhyarak ihale saatinden bir 
aut evet Maniaada tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (1900) 

3803 

SadeyaOı ahnacak 
1 - Safranbolu piyade alayı ihti· 

)'atı için beher kiloauaa tahmin edi· 
len 25 kurut f iat olan 63000 kilo et ile 
beher kiloauna tahmin edilen fiatı 21 Ankara LevaZllD Amirliii Sabn 
kurut olan 254000 kilo un kapalı zarf· Alma Koauayonundan : 
Ja ayrı ayrı alınacaktır. 1 - Tümen birliklerinin ıenelik ih· 

2 - Et prtnamesini parasız ve un tiyacı için 33350 kilo aade yağı kapalı 
prtnamesini 152 kurup almak iati· zarfla mUnakasaya konmuıtur. İhale· 
7enlerin her pn alay satın alma ko· ai 6 temmuz 938 çarpmba günü saat 
milyonuna müracaatları. ıı,45 te yapılacaktır. 

J - Etin ilk teminatı 11!1 lira 25 2 - Muhammen bedeli 3ı682 lira 50 
bn&f •• unun ilk teminatı 2286 lira- kurut ilk teminatı 2376 lira 19 kurut
tkr. tur. isteklilerin bildirilen ihale gün 
4-Unun ihalesi 16.7.938 cumartesi ve saatinden bir aaat evet teklif ve te· 

pil aaat 11 de ve etin ihalesi aynı minat mektuplarının makbuz karıılıtı 
ablln aaat 12 dedir. Eksiltmelere ıi· tamir Bumovada ukerl satın alma ko-
receklerin 2490 •yılı kanunun 2, 3 ün· misyonuna vermeleri. (ı899) 3802 

ctı maddelerinde yazıtı ve•ikatariy1e Sade yaOı ahnacak 
beraber teklif mektuplarını ihale aa· Ankara Levaznn Amirliti s-m 
atlarından en u bir saat evel Safran· 

ı ak Alma Komisyonundan ı 
bolu belediye binu~da top anac a- 1 - t tanbul komutanlığına ballı 
Jay eatm alma komıayonuna vermele· . • • . . kilo sade 
rL (2134) 4160 birlikler ihtıyacı içın 40000 

Muhtelif erzak ve yem ahnacak 
Ankara 1.-.UDD Amirliti SatınAlma Kamiıyonandan ı 

Miktarı Flatı teminatı 
Kilo Kt- Lira Ekıiltme ıekli Tarih Cinai 

Saat 

Sade yatı 6500 105 511,88 Kapalı zarf 9-7-938 C. Ert. 11 
Butıur 18000 10 115 Açık ebilt. ,. ,. ,. ,. .. 11,30 
K. Puulye 19000 10 142, 5 .. ,. .. .. .. .. .. 12 
Pirinç 11000 25 206,25 ,. ,. 11-7-938 P. ert. 10 

llercimek 11000 11 90,75 .. .. • • • • ,. 11 
15 Patatn 21000 7 110,75 .. .. " • • .. .. 

Sabun 5200 40 166 .. .. .. .. .. .. .. 15,30 
16 Aıpa 78000 5 292,50 .. .. .. .. .. .. .. 

Nohut 6200 8 37,20 Pazarlık .. .. • ., • 16,30 
SanlUl 54000 1 40,80 .. • .. • .. .. .. .. 17 

l _ Safranbolu piyade alayı için yukarda cin11 ve mıkdarı yazılı erzak 
n yemlere ait evaaf ve prtnamelerini ıörmek isteyenlerin Ankara piyade 
tlmen levazım mildürliliüne müracaat etmelerL • 

2 _ Ebiltmelere gireceklerin 2490 aayıh kanun 2, 3 maddeler~nde ~
atı ..alkaları " kapalı suna yapılacak ebiltmeye ıireceklerın tekl.ıf 
mektuplarını ihale aaatmdan en az bir aaat evvel Safranbolu belediye bı • 
wmda toplanacak komiayona vermeleri. (2052) 4020 

Ebllhne Sllllerlnlı teWlll 
Aabra LnaaDD Amirlili SatmAlma Komiayon~aa: . 
Rami daireler mesai aaatlerinde Heyeti Vekile karariyle ~ap~lan tadı· 

Jlt dolaymiyle evelce il&n edilen eblltmelerin aaatlarmı değııtırmeie n· 
nnt had olmuftur. Yeniden tayin edilen saatler qaiıdadır. Allkadarla· 
rm ma16mu olmak üzere ilin olunur. 2169 • 

Cin • Mikdar Tarihi Saatı 
il 1ı 

Sapı peyniri 7200 K. 30. 6. 938 
Tue fuulya 55000 K. 4. 7. 938 
Beyu peynir 19000 K. 5. 7. 938 
Reçel 24000 K. 11. 7. 938 
Pirinç 65000 K. 12. 7. 938 

12 
12 
12 
12 
4184 

.. 
yalı utın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi ı4 temmuz 938 perıembe günü 
aaat on birde yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 38000 lira 
ilk teminatı 2850 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evel komisyonda gö· 
rülebilir la.teklilerin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı b · 
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yudı 

vesikalarile beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir aaat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu • 
tanlık utm alma komisyonuna verme· 
leri. (2101) • 4114 

Sığmr eti ahnacak 
Ankara Lnazmı Amirliii Satm 

Alma Komlayonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri ihtiyacı 

için 80,000 kilo ıığır eti kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - ihalesi 8-7-938 çarpmba günU 
saat ı5 de Çorluda kor karargilunda 
yapılacaktır. 

3 - ilk pey paraıı 1620 liradır. 
4 - Şartname ve evsafını görmek 

isteyenler her gün latanbul Ankara 
Levazım amirlikleri aatınalma komis
yonunda ve Çorluda kor utmalma 
komisyonunda görebilirler. 

5 - Talipler kanunun 2-3 madde
lerindeki belgelerile birlikte belli gün 
ve saatten bir saat evvel teklif mek· 
tuplarını komisyona vermeleri. 

(1993) 3922 

Fabrika unu ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan: 
ı - 173,149 kilo fabrika unu satın 

alınacaktır. Eksiltme kapalı zarf uau· 
liyle yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25972 lira 35 
kuru9 muvakat teminatı 1947 lira 90 
kurttur. Şartname tabur levazımından 
parasız alınabilir. bteklilerin teklif 
mektubları ve teminat ma.kbuzlariyle 
8 temmuz 938 pazarteıu günü ıaat 9,30 
da Cizre budud tabur komutanhtı bil· 

tın alma komisyonunda hazır bulun· 
ınaları. (2016) 3956 

Askeri Veteriner okulu111 lllelle 
kayıd ve kabulü 

Ankara Leva:ıum Amirliii Satm 
Alma Komiqoaımdaa ı 

1 • Ankara'da Askeri veteriner oku· 
luna bu yıl tam devreli devlet ıivil li
selerinden 1938 de (pek iyi) ve (iyi) 
derecede mezun olan ve olpnluk im· 
tibanlannı vermiı olan qaiıclaki va· 
aıf ve 9artları hau (30 :35) talebe alı· 
nacaktır. 

A) Türkiye cumhuriyeti tebuaın· 
dan ve turk ırkından olmak 

B) Yatı yirmi bır yqını a911u9 ol· 
mamak. 

C) !:leden teıekkülleri ve aıhati or· 
duda ve her ık11mde hızmete eıverıtli 
olmak .(lJıl rekaketı olanlar alınmaz). 

D) .k.uaunuz vaz'ı tavrı, aıua.k ve 
seciye sahibi olmak. 

EJ Aileainin hiç bir fena hali ve fe· 
na fÖhreti dlmamak (Za.bıta. veaikuı). 
(Ordu menaubu ve devlet memurları 
ile emeklılerın çocukları ıçın bu veıi· 
ka aranmaz). 

2 • lateklılerin müracaat istidaları· 
na fU vesikaların bag1anma11 lazım· 

dır: 
A) Nüfus cüzdanı veya muaaddak 

ıureti (Kabulde aıhnın ibrazı pıt· 
tır.) 

B) Sıhati hakkında tam teıekküllü 
Askeri haatane totoiratıı raporu ve a-
91 kigıdı. 

C) Lııte mezuniyet ve olgunluk 9e· 
hadetnameai ve tasdikli ıureti (A.a· 
bukle uıllaruun ibrazı prttır.) 

D) Okula alındıgı tudirde halen 
mer'i ve bundan böy ıe çıkacak kanun 
nizam ve talimatları kabul ettiii hak· 
kında veliıinin ve kendisinin noter· 
likten tudikli teahhüt ıenedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, sidikli, 
bayılma ve marazi çırpınmaya müpte· 
la olmadıiı hakkında velilerinin DO• 

terlikten tudikli teahhütnameai. 
(Bu &ibi haatalıldardan bırıle okula 

girmezden evel malül oldukları eonra· 
dan anlatılanlar okuldan çıkarılır ve 
bu müddete aid hükilmet masrafı ve· 
lilerine ödettirilir.) 

3. iste.idiler bulundukları yerlerde· 
ki Askerlik 9ubelcrine iatida ile mil· 
racaat edecekler ve ıubelerce 2. ci 
maddedeki evrakı ikmal ettirildikten 
sonra İltanbul ve civarında olanların 
Haydarpapda Aakcri veteriner tatbi· 
kat okulu mildürlüiüne; Ankara ve o
na civar yerlerdekilerin Ankara'da 
Yüksek Ziraat Enatitüaü ve Veteriner 
fakültesi Aıkeri talebe imirliiine 
ıönderilecektir. 

4 • Müracaat müddeti eyllJllJa oa be
fiae lr.adardır. 

5 • Kabul duhul imtiıhanma tabi de· 
ğildir. Şehadetname derecelerine Ye 
müracaat aıruına göredir. İstekli ade· 
di tamam olunca kayıt itleri kapanır 
ve kabul edilenlere müracaat ettikleri 
ukerlik 9ubeleri ile teblipt yapılır. 

.(2207) 4269 

M. M. bakanlığı 

AsKera mekteplere 
maaıh ögretmen 

aranıyor 

1 - Kırıkkale ukert aanat liaeaine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aake· 
rt orta okulu ile Ankara gedikli erbaı 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - bteklilerden: Kültür öğretme· 
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla· 
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak prtiyle 30 : 40 lira aılt maaı. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maa9 verile· 
cektir. 

3 - Öğretmenlik için ba,tıca ,art· 
lar ıunlardır : 

a) Öğretmenlik kanuni vuıf ve eh· 
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
üniversite riyaziye 9ube.inden, yük
aek mühendis mektebinden veya yük· 
sek öiretmen okulu riyuiye ıubeain; 
den mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukanda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öiret· 
men okulundan mezun bulunmak ya· 
hud ünivenitede imtihan vererek eh
liyetname ılmıt olmak.) 

b) Yatı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Aakert okullarda en az Uç aene 
hizmeti prtaız olarak kabul etmit ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı prtları tama· 
men taııyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte bal tercümesi, 
hüsnühal varakuı, nüfua teakereai ıu
reti ve noterlikçe musadc:lak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da aıkerl liseler mUfettltliline cönde
receklerdir. 

5 - UçUncil maddede yazıh evrak 
ve saik ve genel tartlara nazaran öğ· 
retmenliği uyiun ıörülenlerden lü· 
zumlu diğer evrak aonradan istene-
cektir. (155ı) 3140 

Kazan borusu ahnacak 
M. M. v. Deniz Merkez Satın Alma 

Komiıyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 6200 lira 
olan 828 adet kasan borusunun kapalı 
nrfta mUnakMaaı 3.8.938 tarihine mil· 
aadif çarpmba pnü aaat 15 de vekl· 
let binaaın4aki komisyonumuzda icra 
edilecektir. 

2 - Parasız prtnameaini almak ie
teyenlerin her ııün komiayonumuza 
müracaatları. 

3 - MUnakaaya ıirmek isteyenle· 
rin 465 liralık ilk teminatları ve ka· 
nunt belgelerini havi zarflarını kapa· 
tdmıt olarak mezkilr gündeki müna· 
kasa ıaatinden bir saat eveline kadar 
komisyonumuza vermeleri ve postada 
vaki olacak gecikmelerin nazarı dik· 
kate abnmıyacaıı. (ı873) 3786 

Sade ya§ı ahnacak 
M. M. Veküeti Satın Alma Ko

miayonandan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiatı 88 kuruı olan ıoooo on bin kilo 
ude yaiı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 4. 7. 938 puarteai pnü 
saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı (660) liradır. 
4 - Evsaf ve prtnameai bedelaiz o

larak her gün öileden sonra M. M. V. 
utm alma komisyonundan alınır. 

5 - Puarlıja ıireceklerin 2490 aa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde· 
lerinde ıoaterilen vesaikle ve temina
tile birlikte ihale ıün ve saatinde M. 
M. V. Satın Alma komisyonuna müra· 
caatları. (2ı23) 4137 

Tın .. belllıi ılllllClk 
M. a.a. Veületi Saba Alma Ko.: 

1 - Beher kil09una tahmin edilen 
fiyatı 27 kurut olan 600 ton 87 oktan· 
lık tayyare benzini kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuttur. 

2 - Eksiltme ı8 temmuz 938 pazar· 
teai ıünü aaat 11 de Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. ~yapılacaktır. 

3 - İlk teminat (9350) lira olup 
prtnameai 810 kuru .. M. M. V. satın 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye ıirecekler kanuni 
teminat Ye 2490 aayıh kanunun iki w 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me aaatından behemehal bir saat eve· 
tine kadar M. M. V. utın alma Ko. na 
vermeleri. (2ı 78) 4256 

M. M. Velrileti Saba Alma Ko.: 

4000 metre kanaviçe 4 temmuz 938 
pazartesi pnU saat 9 da pazarlıkla 
aatm alınacaktır. lıtekliler muayyen 
ııün ve aaatta 120 liralık teminatları i
le birlikte M. il. V. utın alma Ko.da 
bu1UD(lllları.i2177) 4255 

Fabrika lor 

' ton kelle brplt ıhllClk 
A-.n F.._lar Umma Mü

dimitii S.tm Alma KaaUa,,.. __ 
-.ı 

Tahmin edilen bedeli (600) lira o
lan i ton kelıe karpit ukeri fabrika· 
lar umum mUdllrlüiü merkez satın al· 
ma komiayonunca 20.7.938 tarihinde 
sartamba günü aaat 10 da açık eksilt· 
me ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
ruıs olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(45) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezldlr 
gün ve saatte komiıyona müracaatla· 
rı. (2028) 4046 

1 O ton üstüpü ıhnacık 
Aakeri Fabrikalar Umtmı Mü

dürlüiü Satm Alma KomiıJODUD· 
dan: 

Tahmin edMen bedeli (5000) lira 
olan 10 ton üstüpü Aakerl Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satm alma 
komisyonunca 20. 7. 938 çarpmba gü
nü aaat 11 de açık ekailtme ile ihale 
edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon· 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 
minat olan (375) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezktir gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2078) 4096 

1 SQ ton sönme•is ki~ ahnacık 
A.keri Fabrikalar Umum Mü

dürlütü Satm Alma Komia,onma· 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira 
olan 150 ton aönmemiı kireç Aıkerl 
Fabrikalar umum mUdürlüğü merkez 
aatm atma komisyonunca 22. 7. 938 
cuma günü saat 10 da açık ekıiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (180) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki veaaikle mezldlr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2079) 4097 

İki ton t•al ıhnacak 
A.k.t Fabrikalar Um1DD Mü

dürlüiü Satm Alma Komia,onun· 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1100) lira 
olan iki ton tutkal Askert Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20. 7. 938 çarpmba gü· 
nil ... t 10,30 da açık eksiltme ile iha· 
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (82) lira (50) 
kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki Y .. ikle mez~r 
giln ve aaatte komisyona müracaatla· 
rı. (~77) 4095 

15 ton gra.fit ahnacak 
Aakeri Fabrikalar Um- Mü

dürlüiü Satm Alma Kamia,onma· 
danı 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o-
lan ıs ton grafit Aıkerl Fabrikalar 
umum mUdürlüğü merkez aatm alma 
komisyonunca 22. 7. 938 cuma günü 
aut 11 de kapalı zarf ile ihale edile· 
cektir. Şartname paruız olıırak ko
miıyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (6ı8) lira (75) kuru· 
ıu havi teklif mektuplarmı mezktir 
günde uat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
ki veuikle mezkt'.\r pn ve saatte ko 

. 

. 

. 
misyona müracaatları. (2080) 4098 

. Aakeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlütü Kırddcale Satm Alma Ko
miıyonundan : 

695 adet gaz le•kesl 
160 adet benzin le•kesl 

37 ldet Yal tenekesi 
Tahmin edilen bedeli (99) lira 

(35) kuruı olan yukarıda cina ve mlk 
darı yazılı 892 adet bot teneke Kırık 
kale Aakert Fabrikalar satın alma ko 
miayonunca ı8. 7. 938 pazartesi günü 
aut 15 de açık artırma ile ihale edi 
lecektir. Şartname paruıs olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak 
kat teminat olan (7) lira (43) kuru 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki veaaikle mezldlr ııün 
ve saatte komiıyona müracaatları. 

. 

. 

. 

. 

. 

' . 
(2060) 4092 

I~ 
Yün lllttıniye alı111t1k 

Siyaaal Bilsil• Okulu Miba7•t Ko
miaycmu Reialiiiada ı 

e 

3 
. 
. 

Siyaaal Bilıiler okulu talebesi için 
ıo3 tane yUn battaniye açık ebiltme 
ile aatm alınacaktır. Eksiltme 4 tem
muz 938 pazartesi gilnü aut 10 da 
Ankara mektd>ler muhuebeciliiind 
yapılfcaktır. Beherinin muhammen 
kıymeti 16 liradır. tık teminat 12 
lira 60 kuruıtur. Numune ve tartna 
me her cUn okul idaresinde ıörüle 
bilir. (1815) 3757 

\ 

Divanı Muhasebat 

TaYIS sablk tahakkli 
memuru Tahsin hakkındı 

Divanı Mvheuıbat RiyuetindalS 

Tavas malmüdürlüğünün 934 
dare hesabının tetkik ve muıhake 

neticesinde, tahakkuk memuru sıf 
i 

1 e it görmÜ§ olan muhasebe 
Tahsin hakkında sadır olan 525 aa 
ıüm, adı geçenin vef atma ve veret1 
nin, ikametgahlarının malUnı o,uı;ı..-.ı• 

11na binaen tebliğ edilememiş o 
ğundan hukuk usulü muhakemel 
kanununun 141 inci maddesi hükm 
ce tebliğ makamına kaiın olmak·· 
keyfiyeti.lan olunur. 

l,t>u ilan 1 temmuz 1938 tarihi 
ıtibaren daire dahilindeki levha1a 
ıılmııtır. (2201) 4267 

SalHk Mardin gümrük tabak 
memuru Esad hakk111da 

Divanı Mubaaebat Riyuetinden.ı 

Mardin gümrüğü muhasipliği 
928 yılı idare he.ahının iadei muh 
meei neticesinde, tahakkuk mem 
ıdatile i' görmüf olan muayene 
muru Esad hakkında sadır olan ı3 

aayılı ilan, mwnaileyhin mahalli i 
metinin maltim olmamasına bina 
kendisine tebliğ edilememiı oldu w 

dan Hukuk uaulü muhakemeleri 
nununun 141 inci maddesi hükmün 
teıbliğ makamına kaim ohnak üze 
keyfiyet ilin olunur. 

İfl>u ilin 1 temmuz 1938 tadhin 
itibaren daire dahilindeki levhaya 
sılmıJtır. (2200) 4266 

İktisat bakanlığı 

Benzin ahnacak 
lktiaat Veületinden: 

Makam ve hizmet otomobili ve 
ta.ikletleri için satın alınacağı evet 
ilin edilm~ olan (15.000) litre ben 
nin ihale günü olan 29.6.938 tarihin 
tıoplanan komisyona bir talip mür 
at etm~ ve teklif etmit olduğu fiat 
U.yikiıbad görülmemit olduğundan 
hale artırma ve ekailtmc kanunun 
(43) üncü maddesine tevfikan 13.7. 
tarihine ratlıyan çarpmba günU 
ona bırakılmııtır. 

Taliplerin o tarihte vek:ilet eatm 
ma komf.yonuna müracaatları ilin 
luııur. (2ı99) 4265 

Adliye bakanhğı 
Sömikok kömürü ahnacak 
AclliJe Veületinden: 

1 - Temyiz binuı kolöriferleri 
çin alınacak 250 ton sömikok köm ·· 
nün ilk ekailtmeainde wtekli çı 
dıiından dolayı 2490 sayılı kanun 
40 cı maddesi mucibince aynı prt 
evsaf dairesinde yeniden eksiltme 
konulmu9tur. 

2 - Ekailtme 18.7.938 pazartesi 
nü aaat 11 de Ankara'da temyiz bi 
11nda vekilet levazım ve daire müd · 
lüğü odasında toplanan eksiltme 
misyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - lıtıekliler bu huauaa ait pr 
meyi vekalet levazım ve daire müd 
lüiünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edil 
bedel (26) liradır. 

5 - Ekıiltmeye ittirak edecek o 
isteklilerin bedeli muhammenin 
7.5 ğu olan 487.5 lira nakit veyab 
devletçe nakit mukabilinde kabul 
dilen tahvili.tı mahalli mal sandığ 
teelim etmiş olduklarına dair olan 
dık makbuzlariyle teklif mektubl 
nı havi m~ürlü zarfların eksiltme 
atinden bir aaat eveline kadar kom" 
yon riyaaıetine vermeleri. Taıra 
teklif mektubu gönderecek olanlar 
da aynı saatte yetipesini teminen 
ha evelden postaya tevdi etmi' o 
tarı ve dıı zarfları mühür mumu • 
ayrıca mühürlenmit olmaıı lizımdır. 

(2191) 4258 

; - Jandarma-
Hlywın nlensesi llınacık 

Jandarma Genel Komutanbiı 
kara Satın Alma komiıyonundan: 

1 - Bir tanesine on bir lira kıyın 
biçilen sekiz yüz hayvan velen 
kapalı zarf eksiltmeainden pazarlı 
tahvilen 18.7.938 pazartesi günü 
onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnameıi parasız komisyo 
dan alınabilecek olan bu puarh 
girmek iatiyenlerin (660) liralık 
minat 'V'C prtnamede yazılı belgel 
elinde bulunduğu halde tam vaktın 
Jmomiıyona bat vurmaları. (2153} 42 
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2- 7 - 1938 

1 Bayındırlık bakanlığı 
Nehir islahal iıleri 

Nafıa vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 :-- Bcrgama'da Bakırçay ovası ve 

nchır ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(l.564.&.i3) lira (68) kuruştur. 

2 - Ek~iltme 22.7.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 12 de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlü~ su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 
urf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
gen~! şartnamesi, fenni şartname ve 
proJeyi (50) lira mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 -:-- ~ksiltmeye girebilmek i~in is
teklılerın (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (500) bin llralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na
fıa işlerini teahhiıd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine vı: bu kabil nafıa iş
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair nafıa. vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evc.line kadar sular umum müdürlü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2111) 4251 

Ankara Valiliği 
. 
llivei inıaat münakasası 

Ankara Valiliğinden : 
İnşa edilmekte olan Vilayet jan

darma komutanlık binasının noksan 
kalan işleri ikmal edilmek üzere be
deli keşfi (14127) lira 86 kuruştan i
bare~. bulunan iHivei inşaat kapalı zarf 
uaulııe eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 15-7-938 cuma günü saat on 
bcşde yilayet binasında Nafıa komis
yonunda yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları ticaret 
odası vesikası ve {1059) lira C59) ku
ruşluk teminat mektubu veya mak. 
buzları ve Nafıa Vekaletinden (938) 
takvim yılına mahsus olarak aldıkları 
müteahhitlik vesikalarile birlikte sö
zu. g~!;n günde saat 14 de komisyon 
reıslıgıne vermeleri istekliler keşif 
ve şartnamesi Nafıa Müdürlüğünde 
her gün görebilirler. (2108) 4119 

2 mekteb tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez Necati ilk oku

~unun tamiratı (1059) lira, 1smetpaşa 
ılık okulunun tamiratı da (639) lira 
,(6S) kuruı keşif bedeli üzerinden a
~ık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her iki okulun eksiltmesi ayrı 
ayrı yapılacaktır. 

3 - Taliblerin şartnameyi görmek 
Uzere ?er gün kültür direktörlüğüne 
ve eksıltmeye gireceklerin% 7,5 mu
vakkat teminat akçelerini husu11t mu
hasebe veznesine yatırarak 14 temmuz 
938 ~erşembe günU saat on beş bucsuk
ta vılayet daimi encümenine müra-
caatları. (2175) 4253 

Muhtelif meklebler tamir 
ettirilecek 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Keskin kazası merkez birinci 

ve ikinci okullariyle mezkur kazaya 
bağlı Doğanbey köyü ilk cıkulunun 
tamiratı 4428 lira keşif bedeli üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin .hc-r gün kültür direktörltiğtine ve 
~ksıltmeye gireceklerin% 7,5 muvak
ı:t teminat akçelerini hususi muhase-

vezneaine yatırarak 18 temmuz 938 
pa~a~te.i gUnU saat on beşte vilayet 
daımı encümenine müracaatları. 

(2176) 4254 

lhlle saati tebdili 
Ankara Encümeni Daimiıinden: 
lc~a Vekilleri Heyeti kararile Me

m~~ın yaz mevsimi çalışma saatlerinin 
8 ıla 14 olarak tahdid ed'l . d 1 •

1 
ı mesı o ayı-

sı e 2490 sayılı kanunun h .. k.. 1 . . u um erıne 
tc~fıka~ evelce saat 15 te ihaleleri ilan 
edılen ınşaat ve tamirat ve sairenin 
~ezk\ir günlerde sabahleyin saat 9 da 
ihal~leri yapılacağından alikadaranın 
malumu olmak üzere ilan olunur. 

(2218) 4271 

Ankara .Belediyesi 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Belediye ve şubelerinin ihtiya
cı .~lan 900-1120 ton benzin on beş gün 
muddetle kapalı zarfla ekıiltmiye ko
nulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli (253.000) li
radır. 

3-Muvakkat teminatı (18975) lira
dır. 

. 4 - Şartname ve evsafını görmek is
tıyenlerin her gün yazı işleri kalemi
ne müracaatları ve ihale 8 temmuz 938 

cümeninde yapılacağından isteklile
rin teminatlariyle birlikte teklif mek
tuplarını saat ona kadar belediye en-
cümenine vermeleri. (2087) 4059 

G mrOk ve inhisarlar B. 

Bir memur ahnacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin• 

den: 
1 - Vekalette açık 20 lira aylıklı 

bir yer için müsabaka ile memur alı
nacaktır. 

a) Müsabaka 15.7.938 günü saat 10 
da Ankara'da yapılacaktır. 

b) Müsabakaya girebilmek icsin en 
aşağı orta mektep mezunu ve memu· 
rin kanununun 4 üncii maddesinde ya
zılı şartları haiz bu}unmak, 

c) Yaşı 30 dan yukarı olmamak, 
d) Müracaat edenler erkekse as

kerliğini yapmış olmak, 
e) Yazı makinesiyle iyi surette ya

zı yazmasını bilmek, 
2 - İstekliler 11.7.938 akşamına ka

dar dilekçe ve belgelerile birlikte ve
kalet zat işleri müdürlüğüne baş vur-
malıdırlar. (2187) 4257 

. Enstitüler · :~~ · 
Kösele ve kunduracı 
malzemesi ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör-

lüğünden: 
1 - Kurumumuzun ihtiyacı için 

(300) kilo küçük geyik marka sırt kö
sele ile (34) kalem konduracı malze
mesi açık eksiltme suretiyle satın a
lınacaktır. 

2 - (8.7.938) tarihine müsadif cu
ma günü saat (16) da rektörlük bina
sında müteşekkil komisyonda ihale 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (918,50) ve 
muvakkat teminat (70) liradır. 

4 - Fazla izahat ve parasız şartna
me isteyenlerin enstitü daire müdür-
lüğüne müracaatları. (1999) 3943 

18 takım bek~i elbisesi 
Çankaya Kaymakamlığından: 
1 - Muhammen bedeli -23- liradan 

yerli malı olmak şartiyle 18 takım 
bekçi elbisesi on gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. 

11.7.1938 pazarte&i günü aaat 10 da 
ihalei katiyesi yapılacaktır. 

2 -Taliplerin yüzde 7,5 teminat mck 
tuplarile nümune ve şartnameyi öğ
renmek için her gün kaymakamlığa 
müracaat edebilirler. (2226) 4273 

Vilayetler 
Hükümel konağı yaphnlacak 
Ağrı Vilayeti Defterdarlıfmdan: 
Ağrı viliyeti merkezinde yapılan 

hükümet binası inşaat eksiltme ilanı. 
1 - Ağrı vilayeti merkezinde yapı· 

lacak hükümet binası inpatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye csıkarılmıştır. 
1938 ve 1939 seneleri içinde yapıla
cak olan bu inşaatın keşif bedeli yüz 
on bir bin beş yüz yetmiş beş liradır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 1938 tari
hine tesadüf eden pazartesi günil sa
at 16 da defterdarlık odasında yapı
iacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
6829 lira muvakkat teminatı vermele
ri ve nafıa vek8.letinden alınmış elli 
bin liralık yapı inşaatı fenni ehliyet 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlryacak
ları kapalı zarfların 2 ci maddede ya
zılı vaktinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi· 
linde vermeleri muktazidir. Postad< 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4085 

Sade ve tereyağı ahnacak 
h tanbul Belediyeıinden: 
25675 Sade yağ 100 kuruş 
2625 Tere yağ 95 kuruş 

Belediye hastaneleriyle müessese
lerine lilzumu olan yukarıda mikdar
ları yazılı yağ kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 8.7.938 cu
ma günü saat 15 de daimi encümende 
yapılacaktır. Şartnamesi levazım mü
dürlüğünde görtilebillr. İstekliler 
2490 No. lı kanunda yazılı v.esika ve 
2112 lira 66 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubiyle beraber teklif 
mektublarını havi kapalı zarflarını 
yukarıda yazılı günde saat 14 de ka
dar daimi encümenf\ vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
olunmaz. (3907/2093) 4249 

Hükümet konağı yapllnlacak 
Erzurum Valiliğinden: 
A~ale kazasında yeniden yapıl

makta olan hilktimet konağının 21299 
lira 64 kuruş bedeli keşifli ikmali in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 25 temmuz 1938 pazar
tesi günü saat 14 de Aşkale hükümct 
konağı içinde kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. 

ULUS 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenniye
sini Erzurum Nafıa müdürlüğü ile 
A~ale kaymakamlığında okuyabilir
ler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar eden 
talimatname mucibince 937 senesi için 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetna
me ve ticaret odası vesikasile birlikte 
birinci meddede yazılı saatt-en bir sa
at evel teklif mektuplar.mı mühür mu
mu ile iyice kapatılmış ve mühürlü ol
duğu halde komisyon riyasetine gön
dermeleri mecburidir. P06tada vukua 
gelecek gecikemler kabul edilemez. 

(2221) 4272 

İdare binası ve 2 memur 
evi yaphnlacak 

Sivaı lnhi&arlar Bqmüdürlüğün
den: 

ı - Sıvas İnhisarlar başmüdürlüğü 
mıntakası dahilinde Hargün tuzlasın
da 5098 lira 47 kuruş bedeli keşifli ida
re binasile 6117 lira 41 kuruş bedelli i
ki memur evinin inşası kapalı zarf u
sulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 5 temmuz 1938 salı günü 
saat on beşte Sıvas inhisarlar baş.mü
dürlüğünde yapılacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat mikdarı bede
li keşfin yüzde 7.50 hesabile 841 lira 
19 kuruştur. 

5 - İsteklilerin eksiltmeye girebil
meleri için diplomalı mühendis veya 
fen memuru veya mimar olmaları ol
madığı takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassıs inşaatın sonuna kadar da
imi olarak iş başında bulundurulacak
ları ve bu gilıi 10.000 liralık inşaat yap
mış olduklarına dair Nafıa Vekaletin
den musaddak müteahhit vesikası ib
raz etmeleri gibi şartnamenin 4 üncü 
maddesinde yazılı bilumum evsafı 
haiz olmaları lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on beşe kadar komisyona veril
miş bulunmalıdır. 

7 - Son pey haddi layik görtildüğü 
takdirde kati ihalesi umum müdürlük-

ten ahnac'k mezuniyet ilterfoe yapı
' lacaktır. (2173) 4221 

Göçmen nakliyatı 
Iatanbul lakin Müdürlüğünden : 

Köstence ve Varna'dan deniz yolu i
le Türkiye'ye getirilecek olan göç
menlerin nakliyesi pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuftur. İhalesi 14 
temmuz 1938 tarihine müsctdif perşem
be günü saat 14 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 7500 liradır. Bu 
baptaki fenni ve idari şartnameler pa
rasız olarak verilir. Artırma ve eksilt
me kanununun iıkind ve üçüncü mad
delerindeki evsafı haiz bulunup puar
lığa i§tirak edecek olan taliplerin mez 
kur gün ve saatte Sirkeci'de Mitatpaşa 
hanı birinci katta İskan Müdürlüğün· 
de müteşekkil komisyona müracaat
ları ilan olunur. (3911-2095) 4109 

Kadın hasla bak1eı ahnacak 
Yozgat Memleket Hastanesi Bat· 

hekimliğinden : 
Biri dahiliye laboratuvarında diğer 

ikisi servislerde çalışmak üzere 30 li
ra ücretli üç kadın hasta bakıcıya ih
tiyaç vardır. 

Laboratuvarda çahşac:. '; olanın e
velce bir dahiliye laboratuvarında ça
lışmış olmaaı ,ayanı tercihtir. 

(3892-2099) 4112 

Gümrük muhafaza 
karakolu yaptırlacak 
Cazianteb Nafıa Müdürlüğün

den: 
19646 lira 75 kuru§ bedeli keşifli 

Tahta köprü Gümrük muhafaza kara
kolu inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur 
etmediğinden 2490 sayılı kanunun 
kırkıncı maddesi mucibince ve evelki 
şartlar dairesinde bir ay müddetle pa
zarlığa konmuştur. 

İhalesi 6-7-938 tarihine rastlayan 
çarşamba günü saat 16 da G. Antep 
Nafıa Müdürlüğünde toplanacak ek
siltme komisyonu tarafından yapıla
caktır. Fazla izahat almak isteyenle
rin G. Antep Nafıa Müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (2021) 3958 

Satıhk kayın kerestesi 
Devlet Onnan ltlebneai Karabük Revir .Amirliiinden : 

Aşağıda listesi yazılı arabalık kayın kerestesi revirimize bağlı büyük 
düz ormanında yol kenarına istif edilmit bir halde aatılacaktır. 

Orman Karabük istasyonundan 24 kilometre uzaktadır. 
7191 aded obut 386 ok 518 ıalp,a 70 kısa talpa 199 metre mikab 421 desi

metre mika.hıdır. 
Yerinde ve istifte 13 lira muhammen bedelle açık arttırmaya konulmuı

tur. 
İsteklilerin 12 temmuz 938 günü saat on altıda bedeli mccmuunun % 7,S 

niabetinde teminatiyle Karabük revir merkezinde hazır bulunmaları. 
Cinsi Genişlik Kalınlık Boy Aded Metre mikib Desimetre 

----
Kııa obut 8 7 3.SO 199 3 800 
O but 7 6 4 211 3 545 
O but 8 7 4 4123 92 355 
Obut 8 8 4 2658 68 044 
Ok 9 9 3.30 386 10 317 
Kısa talpa 28-16 8 2.40 518 20 017 
Talpa 27-16 8 1.20 70 1 381 

4274 Yekun. 199 459 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Ada Parseller 

322 19, 20, 21, 22 
322 16, 17, 18 
322 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
322 1, 2, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
331 l, 14, 15 
331 7, 8, 9 
331 4, 5 
331 10, 11, 12 
331 13 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
326 8, 9, 10, 11 
326 12, 13, 14, ıs. 28, 18 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 

1696 Erkek Liseıi hududu bari-
cinde bilumum mebani ada 
dahilinde bulunanlar. 

327 1, 2, 3, 4, s, 6, 25 
327 7. 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 17, 18, 19, 20, 21 
325 l, 2, 20, 21, 4, s. 6, 7 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 
325 8. 23, 10, 11, 31 
321 13, 14, 15, 16, 17 
321 l, 28, 27, 3, 4, 5, 6 
321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10. 29 
340 Ada dahilindeki bilumum 

mebani 

Muhammen ke§if 
bedeli 
Lira K. 

1855 
903 

1232 
1781 Sl 
1862 
1141 
1036 
1610 
1001 
1641 50 
1582 
1596 
1477 
2030 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1890 
1106 
1631 
1302 
1910 

Dipozito 

Lira K. 

139 12 
67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
85 58 
77 70 
120 75 
75 8 

123 12 
118 65 
119 70 
110 78 
152 25 

100 80 
106 5 
82 95 
89 72 

138 8 
121 28 
115 50 

141 75 
82 95 
122 33 
97 65 

143 25 

Tıp Fakültesi inşa dilmek üzere Sıhhat Vekaletince İıtimlak olunan 
Ntimune Hastahanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muhammen 
keşif bedelile dipozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, Baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir tekilde 
tesviyesi işinin 24-6-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artırması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her haftanın 
pazartesi ve per§embe günleri sabah saat 10 da defterdarlıkta müte§ekkil 
komisyonda ihalesi icra kılınmak üzere bir ay müddetle pazarlığa konul
mu§tur. 

Talipler fenni şartname, keşif raporlarının ve haritas~ı görmek üzere 
milli emlilı: ve nafıa müdürlüklerine her gün ·müracaat edebilirler. 

~2174) 4252 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inşaata elverişli 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Küçük ilan şartlar1 
Dört satırlık kıiçuk ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kuruı 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve J 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Üç defa için 70 Kuruı 
Dcirt defa için 80 Kuruı 

Devamlı kiıçuk illnlaran her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 d~fa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her saur. kelime aralarındaki boıiuk
lır müstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir kilçük ilan 120 harften ibaret ol
malıdır. 

Satılık - Yeni şehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
~oç apartımanı Tl: 2181 4063 

Kelepir arsa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 694 M. ucuz fiatla verile
cek. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 3881 

Acele &atalık arsa - Selanik caddesi 
490 - 688 - 67 M. blok başı uygun fiat-
la Hayri Alıcıolu Tl: 1538 3882 

Satılık arıa - Cebeci hastahanesi ci
varında çok ucuz fiyatla verilecektir. 
Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 3904 

. Dört satırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuruş alınır. : ............................ ------Mel 
Kiralık ve satılık ev - İ&metpap 

uzun yol kahveler sırasında No: 102, 
104. Mtidafaayi Hukuk Cad. Sakarya 
eczanesi yanında 51 No.lu apartl1*1 
kapıcısına müracaat. 4248 

Kiralık - Kalöriferli güzel mobil
yalı bir oda kiralıktır. Atatürk bulva-

Acele satılık arıa - Maltepede 330 rı 57 Ali Nazmi Ap: daire 11 4264 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah-
di Doğrucr. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - 150 hektar
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 

3981 

Satılık - Dikmende 2100 liraya bağ 
(650) lirası 4,5 sene ipotek 2 katlı 4 
odalı 6 dönüm bakılmış bağ. Belediye 
karşısında diş tabibi Fahrettin'e mü-
racaat. 3998 

Sablık ev - Y enişehir'in en kıymet
li yerinde üçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Ti: 2181 

4064 

Satılık - Jandarma mektebi ıima
linde Dikmen asfaltına 60 - 70 metre 
mesafede münferit binaya müsait ba
kanlıklara ve Yenişehire nazır arasa
lar. H. Dilman Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4065 

Satılık güzel eıya - Müfarakat ha
sebiyle satılık ev eşyası Radyofon. Sıh· 
hat Vekaleti karşısı Arman aokak No. 
1 Münür. 4087 

Satılık Fınn - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yarı
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Tl: 
2181 4122 

Acele satılık - 31 model Şevrole 
kapalı, güzel ve kullanışlı. Otomobili 
görmek i.stiyenlerin Ulus Baıımevi ci
van Pansiyon caddesinde Şark otomo
bil malzeme deposu sahibi Mehmet 
Demir'e müracaatları. 4123 

~hlıl' ucuz radyo - Acele gidiş 
do~yısiyle 935 modeli 7 limbalı Filips 
radyo. Atatürk bulvarında Ali Nazmi 
Ap. 15 No. ya müracaat. 4126 

Sablık Mobilya - Komple yatak, 
yemek odası 2 fotöyle beraber. Işrk-
lar Cad. Trakya Ap. No. 6 4133 

Acele satılık ev - Bahçeli Evler ko
operatifinde bir hisse acele satılıktır. 

Tl: 2487 Vahdi Doğruer 4263 

Satılık ve Kiralık - Arka cebeci 
Balkehrizde 4 oda 2 bodrum 4 dönüm 
bahçe ve bağlı ev. İçinde lokantacı 
Osman'a müracaat edilmesi. 4276 

Kiralık : 

Kurslar : 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yeniha!11am apartmanı Tel: 3714 3601 

Arar Li&an Okulu - Mekteblerin ta
tili münasebetiyle Fakülte, Lise ve Or
ta Okul talebeleri için 3 aylık kurlar. 
açmıştır. Yenihamam apart. Tel :3714 

3960 

Arar Li&an Okulu - 3 aylık bir tab 
sil devresi mukabilinde yalnız (10) lira 
almaktadır. Tedrisat S. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacaktır. Yenihamam a-
part. 3961 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık fevka • 
lade kurlarına iştirak edecek talipler 
fevkalare tenzilatla ikinci 3 aylık dev -
reye girmek hakkını haiz olacaklardır. 

3962 

Arar Lisan Okulu - 3. Temmuz. 938 
tarihinde baılıyacağı bu kurlara vaktin 
den sc;mra müracaat edenleri % 70 ten
zil&ta tabi tutamıyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Llıan Okulu - Y enihal arka· 
sı Yenihamam apartımaru kat 2 de da· 
irei mahsusasındadır. Kayıt muamele
sine her gün devam edilmektedir. Tele-
fon: 3714 3964 

Daktilo kursu - Sabah saat sekiz· 
den gece 22 ye kadar devam eden muh
telif kurlar herkesin devamına imkin 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2Tel: 3714 4027 

Aranıyor : 

Aranıyor - Müessesemizin yuı it
lerin de çalışmak üzere bir bayan ara
nıyor Tl: 2487 ye müracaat edilmesi. 

4262 

Aranıyor - 8-1 O bin lira kıymetti 
Y cnişehir veya Çocuksarayı ile Tq
han civarında bir ev alınacaktır. Bafka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4026 

Aranıyor - Ev, apartıman, arM a
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

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

Kiralık - Çankaya cad. Çek - Slovak 
sefareti karşısında Y eıil apartımanın 5 
oda, 1 hol, 2 helalı otomatlı, sıcak su
lu orta katı. 1csindekilere müracaat. 

4103 

Kiralık dükkan - Anafartalar cad. 
Belediye karşısında bir dükkan içinde
ki demirbaşla devren kiralıktır. Ti: 
1973 No. ya müracaat. 4190 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda Tl. 3991 
Mahmut Sür'e müracaat. 3879 

Kiralık - Yenitehir Selanik cad. Mi 
mar Kemal mektebi Türe S. No. 6 da 3 
oda, 1 hol, 2 balkon. 40 lira çatı katı. 

3952 

Kiralık katlar - İtfaiye meydanı 
Kurtuluş apartmanında 5 şer odalı. 

Banyo elektrik havagazı. 50 ve 155 lira 
kapıcıya müracaat. 4014 

Kiralık - Atatürk bulvarında güzel 
nezareti haiz 2 hol, 3 oda acele 3 aylık 
devren kiralıktır. Tl: 3867 ye müra -
caat. 4102 

Kiralık katlar - Adliye Sarayı kar
şısı Dökmeci Ap. 4 er odalı banyo elek
trik, hava gazı. Kooperatif ini§i No. 63 
Uğur bakkaliyesi Tl: 2097 4131 

Kiralık oda - Satılık modern salon 
taktmı, tuvalet, yemek masaları, kar
yo!a, halı, çocuk arabsı. Itıklar Cad. 
Yardım Ap. No. 10 4151 

Türkçesi kuvetli muameleden anlar 
makinada seri ve temiz yazan bir genç 
öğleden sonra çalışmak istiyor. Ulus'• 
ta Ak rumuzuna mektupla müracaat. 

4261 

Çabuk he&ap öirenmek için - Ye
ni bir metodla çabuk ve kuvvetli hesap 
öğretilir. Ulus'ta hesap rumuzuna 
mektupla müracaat. 4173 

Kiralık mobilyab oda - Yeniıeblr 
Cumhuriyet mahallesi lnkıllp S. No. 
13 Dr. Apdullah Rasim Ap. kat 1 No. 
3 akpm 8 ze kadar müracaat. 4040 

Kiralık Mobilyalı Oda - Yenişehir 
Atatürk cadesi Orduevi ka11ısı Sevim 
Apartman 3 No:lu daireye müracaat. 

4224 

Kiralık kat - Necati bey okulu d
varı Necati bey mahallesi Kıvanç so
kak No. 13. Ucs genit oda hol banyo 
havagazı fevkalade manzara. 4222 

Kiralık kat - Kavaklıderede Fran· 
sız sefareti karşısında 4 oda elektrik, 
su, havagazı telefon 3843 4223 

, Zayiler 
Zayi - Kemaliycnin Hapanoz ekre· 

ğinin ilk okulundan aldığım phadet· 
namemi zayi etim. Yenisini alacağım
dan tilkinin hülanti olmadığı illn olu· 
nur. 

Ankara Ulucak fmnı AJI yuunda 
İsmail Yavuz 4275 
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Ağaç kestirilecek, nakil ettirilecek: 

Kızda Me kezi Umumi Reisliğinden: 
Orman remıi cemiyetimize aid olmak üzere: 

1 - Akdajmadeni ormanlanndan, Orman idaresince 
damıalanmıt 10 • 15 santim vasati kuturda Ye 3 metre bo
yunda yüz bine kadar yuvarlak ağacın kesilmesi ve be.ita 
ile yontularak orman civannda kamyonlann girebileceği 
yere kadar nakli. · 

il - Orman civarında kamyonlarm sirebileceği yere 
kadar ıetirilmiJ yuvarlak aiaçlann Kır,ehir merkez kaaa
huı veya Sekili iatuyonu Yeya Çiçekdağı kuabe.ama tes
limi itleri ; 

Müteahhide verilecektir. 
111 - Yukarda yazılı her iki iti birlikte veya yalnız biri

ni teahhüd etmek iatiyenler metre mik'ibı hesabiyle mez
kGr itleri ne kadar müddet ve ne fiata yapacaklannı en 
seç T emmuz'un .sekizine kadar teklif mektuplariyle birlik
te merkezi 1R11umiye bildirmeleri ilin olunur. 

iV - Bu it hakkında fazla malUınat almak istiyenler 
Merkezi Umumiye müracaat ederler. 4259 

Memurlar Kooperatifi Mağazalar1nda, 

•tis (ilek ve Portakal l'lllllerlİlin kilosu 50 kunqtur. 
4240 

f~ _______ Dev_le_t __ d_em __ iry_o_ı_ıa_r1 _____ j 

Kesilmemiı odun ahnacak 
Devlet Demiryollan Umumi lcla • 

~aycuma ve Zonguldak istaayonların· 

da parasız olarak "Verilmektedir. 
(1956) 3875 

resinden: 
Ankaradaki ikinci itletmenin ya· 

lumlık ve fayrapbk ihtiyacmı temin 
için yarmı mete ve yarısı ıürgen ol
mak üsere 300 ton kesilmemit odun a
sılı: ebilbne ile satın alınacaktır. 

Odunlar; Ankara • bmit. Ankara • 
Zonguldak araımdaki istasyonlardan 
her hangi birinde en geç ll.8.938 tari
hine kadar vagon içinde teslim edilmit 
olacaktır. 

Muhammen bedeli 2250 liradır. tı
teklilerin ~7.5 nisbetinde muvakkat 
teminatlarını yatırarak 6-7-938 tarihi
ne mt\ıadif çarpmba eünü saat 15 de 
Anmada ikinci ifletme binumd~ 
kcımiıyona müracaat etmeleri. 

Şartnameler Ankarada ikinci, Ha,.. 
darpapda birinci itletme kalemleriyle 
!mdt, Doğançay, Geyve, Mekkece, 
Derbent, BalıJı:mık, Kayadibi, Tefen. 

UYıJ tesisat malzemesi 
ıhn1e1k 

D. D. Yollan Satm Alına KomU
,...anclan ı 

Muhammen bedeli 16.000 lira olan 
10 adet llvaj tesisatı malzemesi 
12. 8. 1938 cuma günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binumda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1200 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiil veaikaları ve Nafıa müte
abhidlik vesikuı ve tekliflerini aynı 
gün aut 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri tlzmıdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
p'da teaellüin ve ıevk tefliğinden da-
irtılacaJı:tır. (3023) 4090 

Eksiltme saatlerinin tebdili 
D. D. Yollan Satın Alma Ko.: 
idaremiz mesai saatlerinin değlfllleeine binaen evvelce ilin edilmig 

olup apğıda tarihleri yazılı eksiltmeler aynı günlerde ve fakat hizaların
da yazılı saatlerde yapılacaktır. Binaenaleyh teklif zarflarının bu saatler
den bir saat evveline kadar verilmesi wım ıeldiii allkadarlara ilan olu-
nur. 
Ebiltme Tarihi GUnU Saati 

1 - Telgraf bandı 4-7-938 Puarteai 11,-

2 - lllçlar 5-7-938 Salı ıı.-

3 - Neft yağı 5-7-938 Sah 11,15 
4 - Mete kereste 5-7-938 Sah 11,30 

5 - Amyant Klingrit, 6-7-938 Çarpmba 11,-
Caıu. Linoleom v. ı. 7-7-938 Perıembe 11,-

e - Ustüpil 8-7-938 Cuma ıı.-

7 - Plln freze teı:gilıı 13-7-938 Çarpmba 11,-
1 - Hamıı:at, Sabun, 15-7-938 Cuma 11,-

Grafit, Ustübeç veı. 19-7-938 Salı 11,-

9- Ampuller 25-7-938 Pazartesi 11,-

10 - Krikolar 26-7-938 Sah 11,-

11 - Otomobil listiği 1-8-938 Pazartesi 11,-

12 - Kua 1-8-938 Pazarteıi 11,15 

13 - Tav ocakları 4-8-938 Perıembe 11,-
14 - Bilet makinaları 10-8-938 Çarpmba 11,-

15 - Dingil değittirme vereni 11-8-938 Pertembe 11,-

16 - Muhtelif yay 12-8-938 Cuma 11,-

17 - Lokomotif yedekleri (2162) 4220 

18 - Uvaj tesisatı 

lır1kkıle - Ank•., Gazi - layaı hattında deliıiklikler 
D. D. Yollan Umma Müdürlü tünden: 

30. 6. 38 tarihinden itibaren Kır~kkale - Ankara - Kırıkkale arasında iş
llyen 711, 712, 714 No.lu ve pazardan mada günlere mahsuı Gazi - Kayaş 

fa1Ulliy6 trenlerinin itinererlerinde ataiıdaki değitiklikler yapılmıştır. 

ı - 715/ 718 No.lu katarlar Ankara - Gazi - Ankara arasında seferden 
lllldınlmı,tır. 

2 - 716/ 717/720 No.Ju katarların Ankara - Kayat ·Gazi - Ankara arasın-

61 itinererleri değittirilmittir. 
S - 718 No.lu katar itinereri tebdil edilttek Mamaktan Kaya,a kadar 

denm ve 719 No.lu katar da Kayaıtan hareket edecektir. 
4 -738 739 No.lu katarlar da MamaJı:tan Kayap kadar temdit edilmiştir, 
s - Yaz meaai saatlerinin devamı müddetince Ankara - Kayaf - Ankara 

aramda 750/ 751 ve Ankara - Mamak aramda da 752/753 No.lu trenler 
seyrüsefere konulmuıtur. (752 •e 753 No.lu trenler cumartesi rünleri iş
lemesler.) 

Tnn No. 
717 
751 
719 
753 
739 
716 
750 
718 
720 
752 
738 
712 
714 
711 

Trenlerin iıtaıyonlara varıt ve kalkıt saatleri . 
latuyoRdan kalkıt saati btaıyona varı§ saatı 
Kaya1 6.26 Gazi 7.15 
Kayq 7.08 Ankara 7.45 
Kaya• '7.51 Ankana 8.2• 
Mamak 14.36 Ankara 14.57 
Kayq Z0.3~ Ankara 21.12 
Ankara 5.4C Kayaı 6.17 
Ankara 6.13 Kaya9 6.53 
Ankara "'.00 Kayq 7.37 
Gazi 7.2!'- Ankara 7.35 
Ankara ı•.os Mamak 14.28 
Ankara 19.45 Kayat 20.21 
Ankara 16.05 Kırıkkale 18.54 
Ankara 19.01 Kırıkkale 21.29 
Kırıkkale 6.15 Ankara 8.54 

(2170) 4185 

ULUS 

Müsabaka ile memur 
alınacak 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasından: 

Bankamızm lıtanbul ıubeıi için müsabaka ile 75 lira 
maaılı 1 O memur almacaktır: 

1 - Müıabakaya girebilmek için aıaiıdaki ,eraiti haiz 
olmak lazımdır. 

a) Türk olmak, bulaııcı bir hutahğı veya vazifesini 
muntazaman ifaya mini olacak derecede bünyevi zifa Ye
ya anzaya mübteli olmamak. 

b) iffet ve hayıiyet erbabından olduğu ve amme hide
matında iıtihdam hakkından mahrum edilmemiı bulundu
ğu yapılacak tahkikatla sabit bulunmak, 

c) Yatı 18 den aıağı ve 25 den yukarı olmamak, 
d) Liakal lise mezunu bulunmak, 
e) Fransızca, İngilizce ve Almancadan birine iyi dere-

ce da vakıf bulunmak. 

2 - Müsabaka imtihanı programı: 
a) Riyaziyat, 
b) lktııadi coğrafya, 
c) Türk tarihi, 
d) Soıyoloji, 
e) Franıızca veya lngilizce ve yahut Almanca lisanla -

nndan Türkçeye ve Türkçeden bu liıanlara tercüme. 

3 - Müsabaka imtihanı 4 Ağustos perıembe günü ıaat 
9 da Ankarada idareyi Merkeziyede, lıtanbul ve lzmirde· 
ıubelerde yapılacaktır. 

4 - Müsabakayı kazanıpta memuriyete tayin olunanlar, 
Bankaca gelecek Eylül ayı içinde Avrupada Yüksek tahsil 
için mevcut memurlar arasında açılacak müsabaka imtiha
nına girmek hakkına haiz olac;aklardır. 

Taliplerin Ankara, latan bul ve lzmirde Bankaya müra
caatla, memuriyet talebi için Bankaca hazırlanmıt olan 
beyannameyi imla ve istenilecek vesaiki ihzar ile nihayet 
20 Temmuza kadar tube müdürlüklerine teYdi etmeleri 
lazımdır. 4197 

H .t U Md an o mum 1BA YLAN 
Muhtelif cedıeller ahnacak Pasta ve mahallebi salonu açılmış -
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Pencere ve kapı yaptırılacak 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Utııımi 
Merkezinden: 

1 - Keresteıi Ye hırdavat qyaıı Cemiyetimizce tem• 
edilmek ıartiyle reuni Ye numunesi veçhile (6400) ad 
pencere ve (3200) adet kapı yaptınlacaktır. 

2 - Bu itleri yapabilecek olanların bu mikdar doğ 
mayı kıamen veya tamamen ne müddet zarfında ve ne f 
yatla yapabileceklerini bir teklif halinde 5 temmuz 19 
salı günü ıaat onbefe kadar Kızılay C. Umumi merkezine 
bildirmeleri. 

3 - lıtiyenler pencere Ye kapı reıim ve 
umumi merkezimizde görebilirler. 

........................ 
Etibank Deiirmisaz ve Tavtanlı 

LİNYİTLERİ 
En iktisadi ve ucuz kömürdür. 

! 
Peıin satış fiatları: Mahallinde vagon teslimi 

O x 10 mm beher tonu 2 lira 50 kuru' 
10 x 20 " " 4 " 25 " 
20 mm üstü krıple 6 ,, 00 

ı 
Ankara ve havaliıi umumi satış yerleri istasyon silo karşısında 

,.,.;,~~~!~~~;,:~~~~ .. ~:.~:.~~ .. ~~:: .. :~~~.~.:~~~~~~~.: .. ~.:~:~.~/;a-
Haymana kaphcaları 

Yeni teıisatla aarilettirilmittir. Mevsimi kaçırmayınız. 
Ankara . Haymana posta otobüslerini ve kaptıkaçtılarını arayınız. t 

iye meydanında Haymana otelindeki ityara müracaat ediniz. En lükt 
rahat otomobillerle küçük veya büyük her türlü seyahat ve abone 
Birlik taksinin ucuz tarifesinden istifade ediniz. Müracaat Tel: (2 
Celil Özdemir 4168 

Cereyan kesilecek 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden 

Ulucanlar caddesi Ye cİYarmda 3. 7. 38 pazar günü sa
bah ıaat 6 dan 12 ye kadar tamirat dolayııiyle elektrik ce
reyanının kesileceği saym mütterilerimize ilin olunur. 

4187 

Harta Genel Direktörlüjiinden : tır. Hükümet caddeıinde İMREN lo- :111111111111111111111111111111111111111: Dakt.ılo aranıyo 
1 • Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 14 •· kantus altında • E inuıaf müteahhitlerine E 

det İnvar cetveli 30 adet Golyenin sür· Hacı Receb'in baı ustalarından De- - r -
gülü hesap cetveli, 27 adet Deklinatu- mir uıtanın ince aanatiyle hilis koyun E Yenigehirde yapılmakta olan E Türkçeyi iyi bilen bir d 
var açık eksiltme ile alınacaktır. sütil ile sırf tekerden imal edilmit ga- S ıinema binumm kısa bir zaman- : ya ihtiyaç vardır. Ücreti, 

2 • Eksiltme Cebecide Harta Gn. yet leziz mahallebi, ıütliç, tavuk göğ- i da i1ıcmalini teahhtide talip olan- E ve iktidan dereceıine göre 
Drk. binasında satın alma komiıyn· sil, ketktil ile kaymaklı ve envaı mey- S larm plln ve teraitini öğrenmek : 1 ekt• Tal.hl • ·ı 
nunda 4 temmuz 1938 pazartesi günü valı dondurma ve çiftlik tuzsuz tere. : üzere Kızılay karııaında Ragıp S ec ır. 1 enn yazı 1 e 
saat 15 de yapılacaktır. yağlariyle envaı pasta Torta bisküvi- § Soysal yazıhanesine müracaat- § kara Posta kutuıu 450 ye m 

3 • Muhammen bedeli 980 lira, mu· leri imal edildiğini sayın müfterilere : larr. 4192 : caatlan. 4238 
vakkat teminatı 73 lira 50 kuruı olup saygı ile bildiririz. :1111llllllllllllllllllllllUlllllllllll: 
makbuz veya banka mektubu kabul O· 

ıu Sabah kahvaltısı ve envaı börekler. nur. 
4 - İsteklilerin tubesindeki nümune· 4246 Muhtelif malzeme ah nacak teri görmek üzere hergün ve eksiltme· 

ye girmek için de yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlarile beraber komis· 
yona gelmeleri. (1965) 3886 

Mahkemelerden 
Ankara Aaliye Mabkemeai Tica -

ret Dairesi Reialiğinden : 
Müddei Sümer Bank Umum Müdür
lüğü tarafından müddeialeyh lstan
bulda Bakırköy Bay Lami sokak 4 
No. da mukim Sabri oğlu M. Cahit 
Tüzmen aleyhine ikame olunan 18-
6-935 tarih ve 601/ 171 No. lu teahtüt
nameden mütevellit 629 lira 39 ku
rutun tahsili hakkındaki alacak da
vasında müddeialeyh M. Cahit Tüz
men ikametgahını terkedip halen ne
rede ikamet ettiği anlatılamamıı ve 
durupna günü olan 28-6-938 sah gü
nü ıaat 9,5 da mahkemeye gelmesi i
çin ilinen tebliğat yapıldığı halde 
mahkemeye gelmemit olduğundan 
hakkında gıyaben duruşma yapılma
sına gıyap kararının hukuk usul mu
hakemeleri kanununun 401 inci mad
desine tevfikan ittihazile aynı kanu
nun 141 ve müteakip maddeleri mu
cibince ilanen tebliğine karar veril
mit ve gıyap kararı da mahkeme di
vanhanesine talik edilmiı olduğun -
dan duruşma günü olan 18-7-938 pa
zartesi günü saat 9,5 da M. Cahit 
Tüzmenin mahkemeye gelmesi ilanen 
tebliğ olunur. 4260 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6078 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettin Kimi1 SUNER 

Umumi Neıriyatı ldare Eden 

Yazı itleri Müdürti 
Mümtaz Faik FENiK 
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~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -5 Dr. Bôsit Ürek 5 - -- -- -: Cebeci Merkez Hastanesi : - -: iç Haatalıklan mütebauııı : - -- -5 Her rUn hastalarını Yenitehir E 
: Meırutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
i eder. Tel: 1694 i 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 

Y f N İ 
BUGON BU GECE 

Sıhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller Sıhat 
Müdürlüiünden: 

Keıif tutarı Muvakkat tem 
Malzeme cinıi Lira Kr. Lira 

Amerikan bezi ve ıicim ( 2 kaleın) 135 00 10 
Elektrik malzemesi (23 .. ) 461 25 34 
Boya malzemesi (57 • ) 1583 70 11 8 
Marangoz malzemesi (78 .. ) 922 65 69 
Müteferrik matz.emeıi (50 .. ) 2164 65 162 

Yukarda cinsi, ke1if bedeli ve muvakkat teminatı yazılı malzeme • 
ayrı açık ekailtmeye konulmuttur. İhale 11 Temmuz 1938 pazartesi 
ıaat 10 da umum müdürlük satın alma komiıyonunda olacaktır. 

ve tartname paruız olaro&k ayniyat muhasibi mesulliiğünden alınır. 
(1974) 3912 

Böbrekl.-den idrar torbasına kadar yollardaki ba-bldarm 
lannı kökünden temizlemek için (HELMOBLO) kullanmız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıtmak kudretini artt .... , kadın, erkek idrar zorlakl 
eski ve yeni Belsoiulduiunu, mesane ikihabı, bel atnsmı, ak s• i 
bozmak, ve boaarbn yanmak hallerini siderir. Bol idrar temin 
Sıhat V ekiletimizin resmi rubsatmı haiz bulunan HELMOBLO 
eczahanede b11tmıur. DiKKAT: HELMOBLO, ıidrannızı temizli 
mavileıtirir. 

SİNEMALAR HALK 
İki büyük ve muazzam film birden 

1 - SAHTE ŞOFOR 
.......... - -- -- -

BUGUN BU GECE 

Heyecanlı ve esrarlı casuıluk 

sahneleriyle dolu hilyük film 
2 - CASUS AŞKI 
SeaMlar: iki film dolayııiyle 

12 • 2,45 • 6 Gece 21 de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi ara11nda 
AçJk Hava ıinemaamda 

İki film birden 
t - KAN KARDEŞLER (Türkçe 

sözlü) 
2 - NATAŞA (Rus Atkı) 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -, ..... ,. 

9. No.lu CASUS 

26 kıaım birden 

Seanılar: 2 - 5,30 - gece 21 de 
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Gece saat 21 de • Duhuliye 25 kurut 
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