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parafe edilince derhal başhyacakhr 
Ankara'da Dr. Aras'la Fransız Büyük Elçisi 
arasındaki müzakereler dün nihayete erdi 

Antakya'claki ıukeri heyetimizin reisi Orgeneral Asım Gündü 
ve relalıatirule bulunan subaylarımız 

Antakya'da yapdan ve muvallalıiyetle neticelenen 
askeri müudıerela 

Endüstriye 
• 

yenı 

kolaylıklar 
Endüstrileşme hareketine sürat 

vermek, mevcut endüstrilerin güçlük
lerini kaldırmakla, ve şu halde, bun
dan böyle kurulacak olanlara da ko
laylıklar göstermekle kabildir. Bu 
hareket sermaye, makina ve ilk madde 
~ul.dukça gelişecektir. Mamul eşya 
ıhtıyacı memlekette refahın artışı 
nisbetinde çoğalmakta olduğuna göre 
sermaye sahibi mütetebbialeri, - hu· 
ıusiyle bazı formalitelerden ileri ge
len - müşkillerden kurtarmakla yeni 
hamlelere imkan verilebilir. 

Halbuki, bunlarla iktifa edilmiye
rek daha ileri gidilmek de mümkün
dür: Filvaki, hayatı ucuzlatmak da e
rişmek istediğimiz hedeflerden biri
dir. Ve böyle olunca, geliri az olan 
halkın kullandığı eşyadan başlamak 
suretiyle bu gibi eşya imaliyle meşgul 
endüstri şubelerinin tabi bulundukla
rı vergilerin nisbetlerinde tenziller 
yapılamaz mı? Fakat, akla gelir ki, 
maliyet fiatlarını yükselten vergile
rin tenzili devlet varidatını da azaltır. 
Ancak, bu varidattaki muhtemel tena
kusu, teker endüstrisinde olduğu gibi, 
istihlaki arttırmak suretiyle telafi et
mek mumkündür. 

Resmi 
tebliğ 

Antakya, 3 a.a. - Haua 
muhabiri bildiriyor: Türk· 
Franauı erlıanıharbiye itilaf
larının im.zamdan aonra a
faiıdaki remai tebliğ nefl'•· 
dilmiftir: 

29. 5. 931 tarihli muahede 
mucibine• akteJilen itilaf 
Franaı.z • Türk erkanıharbi
ye heyetleri tarafından bu 
aabah Antakya'Ja İmMI edil
mİftir. Bu itilafın gayeai, 
Sancak'ın mülki tamamiyeti
ni ue aiycui atatüaüne riayet 
edilmesini temin etmek üze
re iki ordunun muhtemel bir 
iıbirliğini hazırlamaktadır. 
iki erkônıharbiye mümeaaili 
buna müteakip lranauı ue 
türk kıtalarınan Sancak'taki 
laaliyet ı•killerini tanzim e
den merbut protokolu imMı 
etmiılerdir. Yakında bQflı
yacak olan bu faaliyetin tari
hi lranaı.z ue türk hükümet
lerince teabit edilecektir. 

\.. 

Mareıal Fevzi 
(akmak' ın tebriki 

İşte, bütün bunları göz önünde tu
tan hükümet, ilk madde muafiyetle
rindi" "Teşviki sanayi" kanunundan 
istifade eden makinaların idhali şek
linde, muamele vergisi kanununda ve 
nihayet "Teşviki sanayi" kanununda 
bir takım değişiklikler yapmayı ka
rarlastırmıştır. 

Şimdiye kadar ilk madde mu- Payas, 3 a.a. - Anadolu A • 
afiyetınden ıımfade eden endüstrı iansının hususi muhabiri bilcliri
müesseselerınde muafiyet istihkak la- yor: 
rr sene sonunda tesbit ediliyor ve mü- Genel Kurmay BClflıanı Mare
essese aa .erı de bu yüzden maliyet ıal Fevzi Çakmak, Orgeneral A
hesaplarını tayinde tereddüde düşü - •ım Gündüz' e aıağıdaki telgrafı 
yor, b.ı n. ya ehemiyetsiz bir nis-
bette dikkate alıyor, yahut hiç alını- çekmiıtir: 
yorlardı. Bundan başka, bu müessese- Üç haltaclanberi geceli gün -
ler, mali yıl içinde memlekete idhal düzlü devam eden çetin müca • 
ettikleri ilk maddelerin sene sonunda delenizle bCJfarılan bu muvalla
kendi~erine tamamen veya kısmen ia- kiyetten dolayı teıelıkür eJa, 
de edılecek olan idhal resimlerine bClfta siz olduğunuz halde heye
mukabil gümrüklere .ya ~u mikdar pa- ı timizi teıkil eden arkadCl§larunı· 

(Sonu 7. ıncı sayfada) .zın gözlerinden Öl?_erim. 

Antakya, 3 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor: Türk ordusu Erkanı 
Harbiye İkinci Reisi Orgeneral Asım Gündüz'ün iştirakiyle Şark Kıta
lan Yüksek Kumandanı Orgeneral Hutzinger'in riyasetinde toplanan 
Fransız - Türk Erkanı Harbiye heyetleri konferansı mesaisini bitirmiş
tir. Hazırlanan itilaf iki tarafça saat 9.30 da imza edilmiştir. Malum ol
duğu veçhile bu konferans, l~kenderun sancağının mülki tamamiye
tini temin ve f ransız - Türk dostluk bağlarını kuvetlendirmek maksa
diyle iki hükümet tarafından tesbit edilen plana göre, Fransa ile Türki
ye arasında aktedilen itilafların heyeti mecmuasında derpiş edilmiş 
idi. Askeri it birliği, dostluk misakı Ankara' da parafe edilir edilmez as
keri kuvetlerde müsavat esasına müsteniden derhal başlıyacaktır. 

Orgeneral Asım Gündüz, General Hutzinger tarafından Antdkya· -
daki ikametgahında şerefine tertib edilen kabul resminden sonra İsken
derun yolu ile Türkiye'ye hareket etmiştir. 

Ankara'da yapılan müzakereler 

ASKERİ HEYETİMİZ GELİYOR 

Sancak halkı Orgeneral 
Asım Gündüz' e büyük 
bir teşyi töreni yaptı 

Payas, 3 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muha:biri bildiriyor: 
Heyetimizin bugün öğleden evel Antakya' da·n hareket edece • 

ğini öğrenen halk, mektebliler ve spor t~ekkülleri daha gün do
ğarken Antakya sokaklarını doldunnuı idi. 

Ankara, 3 a.a. - Sancak'm dahili ve harici emniyeti hakkında 29 Orgeneral saat dokuza doğru gene-ı 
mayıa 1937 tarihli Sancak'ın garantiıi n1uahedeıinden mütevellit erka- raİ Hutzinger'i ziyaret ederek veda 1 , 
mharlaiye anlaflllaları, buaiin 3 temmuz 1938 aabah aaat 8 de Antak- etti. Bet on dakika ıonra da Hutzin-ı A t k a'da 
ya'da imzalanmıftll'. ger Antakya'dan ayrıldı. n a y 

Diğer taraftan, Türkiye ile Fransa araımdaki doıtlUk muabedeai Orgeneral saat dokuzda Halkevi er-
kanının biraz sonra da vali, kayma" aynı zamanda 1926 tarihli iyi komıuluk mukavelenameainin temdidi 
kam ve belediye erkinının tebrikleri

bakkmdaki müıterek beyanname Üzerinde Ankara'da Türkiye Harici- büyük ni kabul etti. Sonra arrasiyle izci mü-
ye Vekili ekael&na Doktor Araa ile Franaa'nm Ankara büyük elçiai ek- mesailleri rum ve ermeni ruhanileri 
aelina B. Ponsot araamda devam etmekte olon müzakereler, bugün 31 reisleri v; saat J0.25 de de kolonel 
temmuz 1938 de aaat 17 de nihayete ermiıtir. (.. 7 · · , .• ) ..:- '>nıı ı nrr <;:>•• ~~a bayram 

Parla, 3 a. a. - Anadolu Ajansnun 
Hususi muhabiri bildiriyor : 

Akşam gazeteleri bu sabah Antak
ya'da askeri anlaşmaların imzasını 

memnuniyetle haber veriyorlar. İtilaf, 
Ankara'da dostluk muahedesinin pa • 
rafesini müteakib meriyete girecektir. 
Antakya telgraflarında, türk ahalide 
uyanan şevk ve heyecandan, Atatürk• 
ün resimleri ile süslü taklar kuruldu -
ğundan, diğer unsurların haberi sükQ
netle karşılandığından bahsedilmekte
dir. Bazı muhalif ailelerin işlerini tas -
fiye edip mallarını alarak Hatay"ı ter
keylediklerinden ~ahsedilmektedir. 

Londra haberleri, türk - franaız •n
latmaaının lngiltere'de fevkalade iyi 
kar§dandığı ve Bone'nin hararetle teb
rik edildiği merkezindedir. 

Antakya' da cukeri heyetimiz İçin teza '1iir'll yapan antalıyalı türlıler 

Anlqmanın Cenevre mahafilincle 
de en iyi intibalan tevlid ettiğini bildi
riyor. 

Başvekilimiz 
İstanbul' da 

lıtanbul, 3 (Telefonla) - Baıveki
limiz Celal Bayar, bu sabah geldi. 
Haydarpqa'da §ehrimizdeki vekiller, 
mebualar, vali, generaller, vilayet, 
parti ve belediye erkanı ve kalabalık 
bir halk kütleai tarafından karşılandı. 

Celil Bayar öileden sonra Savaro· 
na yatına giderek Atatürk'e tazimle • , 
rini arzetti. 

Bone'nin sevinç 
ve memnunluğu 
Paris, 3 a. a. - Anadolu Ajansımr 

hususi muhabiri bildiriyor : 
Bugün Dovil'de harici ticaret mü

şavirlerinin ziyafetine riyaset eden 
Bone, iradettiği nutukta ezcümle 
uzun müzakerelerden sonra Türkiyt> 
ile Sancak itinde anlaşmaya ve bir 
dostluk muahedeıi akdine vanlmasın · 
dan dolayı fevkalade sevinç ve mcm -
nunir.etini ifade .etmiıtir. 

!-Türk kıtaları pek 
_ 

1 

yakında Hatay' da! 

Hataylılar Büyük Şelin resmını 
en y_iücıek y_ere aı1orlar 

Heyetten Albay Fevzi Mengüç 
ordu mümessili olarak kalıyor 
Antakya, 3 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiri

yor: 
Yirmi iki gündür Antakya'da cereyan eden türk. fransız erki

nıharbiye müzakereleri dün neticelenmiı ve anlatma bu sabah 
saat aekizde imza edilmittir. 
Bu derece mühim vesikalann imza-n 

ıan?ığ~ öğren~ekle beraber P~ri•': Saffet Arıka'nın 
tekı muzakerelenn de memnunıyetı • 
mucip bir tekilde neticelendiğini rad - doğu seya hatı 
v.~daHn hab~r ahlaafn Alntdakyab'nı~ vde bü - Diyarbakır, 3 ( Hususi muhabiri-
tun atay ın ta ar an en eva.m . d ) o·· b 1 kül" t"'r .. mız en - un uraya ge en u 
eden heyecanlı duyguları en yuksek b k B Saff t A k h · · deki a aru . e rı an şe rımaz 

noktasına varmıttır. k""lt.. ·· ı · · t tkik ttı" Kül' u ur muesscse erını e e . • 
FAas anlqma Hatay'm toprak bü • tür bakanı yarın, genel müfettiflede 

(&mu 1. inci say! ada) birlikte Van'a gidecektir. 
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Ucuzluk siyaseti 
Hükiimetimizin biiyiik bir azimle girişmiş olduğu ucuzluk siyaseti

nin en kısa zamanda en iyi netice1er verebilmesi için halkımıza ucuzluk 
vasıtasiyle kazanç zihni.yetini her fırsattan istifade ederek, telkin etmi· 
ye çalışmalıyız. Malının fiyatını indirmesi istenilen iş adamı. bu teklifi 
ekseriyetle karından bir fedakarlıkta bulunmak şeklinde mütalea ede
rek hoşnudsuzluk ve emniyetsizlikle karşılar. 

Mesela lstanbul' da bir iki otel ve gazino işleten bir vatandaş, tatbi
kine başlanmak üzere olan ucuz tarifeler hakkında düşüncesini şöyle 
hülasa ediyordu: "Ben gazinomda dondurma bulundurmak icin her 
gün iki lira masraf ediyorum. Pazarlar müstesna olarak günde s~ttığım 
dondurma mikda,rı onu geçmez. Yirmi beşer kuruştan iki yüz elli ku· 
ruş alıyorum. Kazancım günde yarvn liradan ibarettir. Şimdi dondur
rpanm fiyatını on beş kuruşa indirmemi istiyorlar. Günde on dondur
ma yüz elli kuruş eder. Elli kuruş ziyanımı kim tazmin edecektir?" 

işte tashih edilmesi lazım gelen zihniyet budur. Bu vatandaş, don
durmayı on beş kuruşa verpiği takdirde de, satışının artmıyacağı kana
atindedir. Halbuki bu kanaat yanlıştır ve yanlış olduğunu, ucuzlatma 
prensipinin tatbik edildiği her sahada alman neticeler bize sarahatle is
bat etmiştir. Bahsettiğim gazino on yerine yirmi dondurma sattığı za
man hasılatı 250 kuruş yerine 300 kuruş olacaktır. Buna mukabil ya
pacağı munzam masraf, aradaki bu elli kuruş farktan hiç şuphesiz daha 
az olacaktır. 

Fakat ucuzluğun müsbet tesirlerini göstermesi için bir müddet bek
lemeyi göze almamız lazımdır. Fiatlarımızı indirdiğimiz günün hemen 
ertesinde satışlarımızın iki misli olmadığını görünce şikayete başlar
sak haksızlık etmiş oluruz. Pahallılığın kaçırdığı halkı ucuzluğun fazla 
istihJake teşvik etmesi bir zaman meselesidir. İlk günlerde bu yüzden 
ziyan edenler olsa bile ileride bu zararlarını fazlasiyle telafi edeceklerini 
düşünerek telaşa düşmemelidirler. Her şeyden evel, ucuzluğun, istih
lak artması suretiyle kazancı yükselteceğine inanmak ve bu zihniyeti, 
muhafazaktır iş adamlarına telkin etmek lazımdır. Ucuzluk siyasetinin 
miisbet tesirleri görü)miye başladıktan sonra, bu mukavemet ve şika-
yetlerin kendiliğinden önü alınacaktır. Yaşar Nabi 

Ba~çelerin sulanması 

Çiçeklerin ayrı su istediklerine 
göre bahçelerin · nasıl sulanmaları 
lazrmgeldiğini evelki yazıda anlat
mıştık. 

Nihayet çiçek bahçelel'İni mutedil 
sulamalarını sayın bahçe severleri
ne tavsiye etmiştik. Sulama işi bahçe 
ve toprağının oluşuna göre de ayrı 
şekillerde yapılır •• 

Tesviyeler, umumi vaziyetten dü
şük (çukur) ve düz topraklar meyil
li ve tümsekli yerlere nazaran daha 
az sulanma ihtiyacı gösterirler ... 
Çünkü, çukur ve düz yerlere verilen 
su olduğu yerde toprak tarafından 
kolayca çekilir ve geç kaybolur. 

Buna karşı; umumi tesviye den 
yüksek, meyilli veya tepe şeklindeki 
bahçelere verilen su toprağa geçme
den önce alçak kısımlara doğru aka
rak kaybolur. Böylece :ıulama işi de 
li.zımgelen intizamla yapılamamış 
olur. Daha fazla meyilli yerlerde su 
toprağa geçtikten sonra dahi meyli 
takip ederek çukurluklara akmıya 
mecbur kalır. Buralarda su sık ve 
ya va§ olarak verilir ki bu usule (sin
dire sulama) denilir. 

Bundan başka meyilli ve kümbet 
yerlerde suyun mühim bir kısmı te
bahhur yoliyle daha çabuk kaybo
lur. Alınacak netice; düz bahçeleri 
normal sulamak icap ettiğine göre 
çukur olanlara normalden az, tüm
seklere de normalden çok su vermek 
lazımgeldiğidir. 

Bu neticeden kendi kendine çı
kan bir hisse de parter tesviyelerinin 
su vaziyeti ile münasebetli olarak 
kurulması lüzumudur. 

Halkevlilerin 
köy gezileri 

Halkevi köycülük şubesine mensup 
kadın ve erkek olm~ üzere 8 kişilik 
bir heyet, dün merkez kazasına bağlı 

Bağlum nahiyesile çevresinde bulu
nan birkaç köyde tetkikler yapmışlar
dır. 

Heyet beraberinde giden doktor, 
uğranılan nahiye ve köylerdeki hasta
ları muayene ederek fakir olanlrına 

icap eden ila~larını Halkevi Köycülük 
şubesinin "sağlık yardım'' çantasın
dan ve parasız olarak vermiştir. 

Köylüler ile, sağlık, ziraat, kültür 
bakımlarından faydalı konuşmalar ya
pılmış, rejimin köylüye ve köy kal
kınmasına verdiği ehemiyet v,e Halk· 
evlilerinin kendilerine yapacağı fay -
dalı hizmetler anlatılmıştır. Bütün 
bu izahlar beraber götürülen tablolar 
üzerinde ve mukayeseli olarak yapıl
mıştır. Kadın üyeler, köy kadınlariyle 
her bakımdan çok faydalı ve entere· 
san görüşmeler yapmışlar ev ve kadın 
işlerini tetkik etmi!?ler ve bu arada 
hususiyeti olan işleri not etmişlerdir. 

Okur yazar köylüye, okuma odala
rına ve okullara köycülük şubesinin 
köylü için bastırdığı muhtelif mevzu
lardaki broşürlerden dağıtılmıştır. 

Köylünün dilekleri dinlenmiş ve 
şehirde kovalanacak işleri not edil
miştir. Neticeleri köylüye bildirile
cektir. Köylümüz bu ziyaretten çok 
sevinç duymuş halkevlileri samimi bir 
surette uğurlamşlardır. 

Finans bakana İstanbul' a gitti 
Finans Bakanı B. Fuad Ağralı A~ 

nadolu ekspresine bağlanan hususi 
bir vagonla dün akşam lstanbula ha
reket etmiş ve garda bakanlık ileri 
gelenleri ve dostları tarafından uğur
lanmıştır. 

ULUS 

• 

lzmir'in 
türistik 
yolları 

İzmir valisinin beyanah 
İzmir, (Hususi) - İzmir yollarının 

asfaltlanması hakkındaki turistik yol
lar kanunu etrafında İzmir valisi şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"- Turistik yollar kanununun vi
layetimize, hatta bütün Ege bölgesine 
menfaat temin edeceğinde şüphemiz 

yoktur. Bu kanunun bize temin edece
ği varidat hesabımıza göre yılda ya
rım milyon liraya doğru olacaktır. 

Turistik yollar evelce tesbit edil
miş olmakla· beraber umumi meclis ka
rarına da iktiran etmesi lazım gele
cektir. Bu itibarla kanunun tebliğin
den sonra .umumi meclis toplanmak 
icap ederse salfıhiyetimize dayanarak 
onu da yapacağız. 
Şimdi bu yolların etütlerini ve he

saplarını hazırlamak için fen heyetle
rine vazifeyi tevdi etmek üzere bir.ke
şif münakasası üzerinde çalışıyoruz. 
Yollar ilk elde, ilk ağızda İzmir'in şe
hir civarında bulunan kısımlarından 

başlıyacaktır. 

Birinci planda Bostanlı - Ağamem
nun (Körfez içini takiben) ve Buca, 
Bornova kollarını ve hava yolları tay
yare meydanını İzmir'e bağlıyacak 
Cumaovası kısmı, ikinci planda İzmir
Ef es - Kuşadası'nı, sonra İzmir - Ber
gama, İzmir - Çeşme, Kuşçuburnu -
Bayındır - Ödemiş ve Halkapınar yay
lasından· geçerek Gölcük'ten Sarta 
doğru inecektir. İzmir - Bergama yo -
lunun Kozak ve Akropol'a çıkarılma
sı ve Subaşı ile Tire ve Çatal kısmı
nın da Baymdır'dan geçecek doğru 

hatta asfalt olarak birleştirilmesi da
hi mutasavverdir. 

Bunlar vilayet makamının encümen 
azasile mutabık kalarak tesbit ettiği 
tekliftir. 

I ııciraltı plô.jı 
İnciraltı plajının planı Nafıa Veka

letinden gelmiştir. Hesaplan yapıl
maktadır. Birkaç güne kadar formali
teleri ikmal edilerek işe başlatılacak· 
tır. 

Mütekamil bir eser halinde yüksele
cek olan bu plaja, ayrıca Ağa=emnun 
suyu ile birleştirerek bir otel de ilave 
etmek mümkün olacaktır. Orada bu
lunan .su memnuniyete değer derece
dedir. En kısır mevsim olan ağustos 
ayında suyun son kontrolünü yaptık
tan sonra kati kararımızı vereceğiz. 
Hedefimiz plajla sıcak banyoyu aynı 
yerde birleştirmektir.,, 

Savaş sakatlarına 

verilecek ikrarniye.ler 
Milli Müdafaa Bakanlığı her yıl 

olduğu gibi bu 1938 finans yılında 

da savaş sakatlariyle şehid öksüzleri
ne aid ikramiye nisbetlerini tesbit et
miştir. İkramiyeler önümüzdeki gün
lerde Finans Bakanlığı muntazam 
borçlar umum müdürlüğü tarafından 
savaş sakatlariyle, şehid öksüzlerinin 
bulunduğu yerlerin Ziraat Bankaları
na gönderilecektir. Bu yıl savaş sa
katlariyle şehid öksüzlerine isabet e
den para mikdarlarınx yazıyoruz: 

Birinci derecede malı11 suba°ylara 
204,50 lira, erlere 102.25 lira, ikinci 
derecede malfıl subaylara 184,os lira, 
erlere 81.80 lira, üçüncü derecede ma· 
lUI subaylara 143.15 lira, erlere 61,35 

Demir ve ~elik 

f abrikalar1na 
verilen muafiyetler 
Birinci beş yıllık sanayileşme prog

ramımızın esaslı maddelerinden birini 
de demir veçelik fabriıkalarmı·n kurul
ması teşkil etmektedir. Bu büyük iş 

Sümerbank'a verilmiştir. Sümerbank 
fabrikalardan bir kısmının inşasını son 
safhalarına getirmiş bulunmaktadır. 

Karabük fabrikasının bitme tarihi 
günden güne kısalmaktadır. 

Ancak, böyle muazzam bir teşeb

büsten beklenen randımanın fedakar
lıkların nisbeti de göz önünde tutul
mak lazımdır. Teşebbüsten bek1enen 
randımanın alınabilmesi için bu husus
ta devletin de yeni bazı fedakarlıklar 

altına girmesi zaruri görülmüş ve bu 
maksatla kurulacak demir ve çelik fab
rikalarının haiz olacakları muafiyet
ler" hakkında bir kanun hazırlanmış

tır. 

Birkaç gün evel Kamutayın kabul 
etmiş olduğu bu kanun ile devletin ü
zerine aldığı bazı feadkarlıkiarla fabri
kaların çalışması mühim nisbette ko -
laylaştmlmış olmaktadır. 

Kanunun bahşettiği belli başlı mua
fiyet fabril<alann ihtiyacı olan ham
maddelerin tenzilatlı bir nakil tarifesi
ne tabi tutulmasıdır. Teşviki sanayi 
kanunlarının tesbit ettiği muafiyetler
den, diğer sanayi müesseseleri gibi is -
tifade edecek olan demir ve çelik fab
rikaları için yeni kanunla kabul edil -
miş olan muafiyetler şöyle sıralanabi • 
lir. 

Memleketin her tarafında bu fabri

kaların ihtiyacı için yapılacak her tür
lü bina, iskele, rıhtım ve her nevi tesi
sat için devlete aid araziden lüzumu 
kadar meccanen verilecektir. Tesviki 
sanayi kanununun o ıncx nuM:t~P<;inde 
sayılan muafiyetler demir ve çelik fab
rikalarının yeraltı boru ve kanallarına 
da teşmil edilecektir. 

Demir ve çelik fabrikalarının ha
riçten getireceği ve dahilden tedarik e

deceği makine ve aksamı ile, iptidai 
maddeler, işletme, inşaat, ıslahat 

ve tamirat malzeme ve her nevi iş
letme ve nakliye vasitalariyle memle
ketin muhtelif taraflarına sevkoluna -
cak mamUI maddeler demiryolu nakli
yatı hariç olmak üzere diğer devlet 
nakliye vasıtalariyle liman, rıhtım ve 
iskelelerinden % 50 tenzilatlı tarifeye 
tabi tutulacaktır. • 

Devlet demir yollarında kömür, de
mir madeni cevheri, mamfil demir ve 
bu fabrikaların ihtiyacı olan diğer bil
umum tesis ve işletme malzemesi nak
liyatında tatbik edilecek tarifeler Na
fia ve İktısad Vekaletleri arasında ka
rarlaştırılacaktır. 

Diğer taraftan Sümer Bank tara -
fından kurulacak demir ve çelik fab -

rikalarının Sümer Bank namına tapu
ya tescili veya bunların banka ile ala
kası bulunmıyan bir devlet müessese· 
sine devri muameleleri bütün resimler
den müstesna tutulacaklardır. Fahri -
kaların ileride iktlsab edeceği gayri 
menkullerin tescillerinde de damğa 
resmi ve tapu harç ve kaydiyesi alın -
mıyacaktır. 

lira, dördüncü derecede maHU subay

lara 122,70 lira, etlere 40.90 lira, be
şinci derecede maHU subaylara 102.25 

lira, erlere 20.45 lira, altıncı derecede 

maliıl subaylara 81.80 lira, erlere 20,25 

lira, şehid öksüzlerine de 19.81 lira. 

Büyük su işlerini Ziraat..~·· 
Bankası yapacak İsp 

ftala 

----------------- reti 

Yeni kanun yürürlüğe girdi ~a!: 
\ . 

Hükümetin büyük su işlerini başarmak için ayırdığı 31 milyoJI tçıle 
lira ile yapılacaık su işlerinin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka· .b~ 
sınca yerine getirilmesi hakkındaki kanuın yürürlüğe girmiş bu.klanı 
lunmaktadır. rck 

Hükümet, büyük bir ehemiyet 
verdiği ve bol istihsal için en 
esaslı dava olarak ele aldığı su 
işlerini Ziraat Bankasına, şu se
beblerle bırakmıştı: 

"Memleketin muhtelif yerlerinde 
yapılacak su işleri 1937-1941 senele
rinde (31) milyon liraya kadar sarfi
yat icrasına 3132 sayılı kanunla me
zuniyet verilmiş ve bu işlerden dola
yı 1937 senesinde yapılacak tediyatı 
karşılamak üzere 3194 say.ılı kanunla 
4.250.000 lira tahsis edilmişti. 

Bu defa Türkiye Cumhuriyeti ~i
raat Bankasc tarafından hüküınete 

müracaat edilerek 3132 sayılı kanun
da sayılan &u işlerinin, bu kanundan 
sonra çıkan 3202 sayılı Türkiye cum
huriyeti Ziraat Bankası kanununun 
19 ncu maddesiyle bankanın iştigal 
mevzuları arasına alınmış olmasına 

istinaden, su programının tahakkuk 
ettirilmesi işinin Bankaya verilmesi 
teklif edilmiştir. Bu teklif bilhassa 
finansman işinin büdce imkanlariyle 
mukayyed kalmaması noktasından su 
programının daha kısa bir zamanda 
tahakkukunu kolaylaştıracağı cihetle 
hükümetçe memnuniyetle kabul edil
miştir. 

Ancak, esasen bir kısmı ihale edil
miş olan bu işlerin ikmali için, Ban· 
kanın ayrıca teşkilat yapmasına ma
hal kalmamak ve teknik elemanlar 
bulmakta çekebileceği mfrşkülatı ber
taraf etmek için 3132 sayılı kanunda 
yazılı su işlerinden her birinin keşif 
v~ projelerinin hazırlanması ve ihale: 
sıyle ı1;; ... 11;;.,., tarihine kadar fennı 

bakımdan idare "'" -·•ruebesinin 
Nafıa Vekaletince yapılması ve tı::"'"'" 
lümden sonra sadece işletmenin 
bankaya bırakılması muvafık görül -

müştür. 

Bu suretle .su işleri bankaca finan· 
se edilecek, bu işlerden ikmal edilen
ler işletilmek iizere bankaya devredil
lerek hasılatı bankanın temin ettiği 
krediyi itfaya tahsis edilecek ve kre
di tamamen itfa edildikten sonra te
sisat hükümcte intikal edecektir. 

Hasılatın krediyi itfaya müsaid ol
maması halinde itfa şekli ayrıca tes
bit edilecektir. Bankanın su işlerini 
ikmal için açacağı kredinin, mevcud 
sermayesile temin edebileceği mik
dardan fazlasını karşılamak üzere, 
gene 3202 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası kanununun 22 inci 
maddesinin 4 numaralr fıkrasiyle ve
rilen salahiyete müsteniden tahvil 
çıkarınağa lüzum görüldüğü takdir
de bunlara hazinece kefalet edilmesi 
de faydah görillmüştür.,, 

Kanun nasıl tatbik edilecek? 
Bu kanunun hükümlerine göre, 

muhtelif su işleri için 3132 sayılı ka
nunla satfına izin verilen 31 milyon 
liradan şimdiye kadar sarfedilmiyen 
kısmı, 1938 mali yılı başından iti ha - . 
ren Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası tarafından açılacak kredi ile te
min olunacaktır. Bu 31 milyon lira
dan şimdiye kadar sarfedilmiyen kıs
ma tekabül edecek mikdarda banka 
tarafından çıkarılacak tahvillerin it
fasına, kuponlarının tediyesine kefa
let etmeye Maliye Vekili mezun ol
maktadır. Ancak bankanın bir sene 
içinde çıkaracağı tahvil 7 milyonu 
geçemi yece ktir. 

3132 numaralı kanunun hükümleri-

arşı 

ne göre inşaat hitam bularak işlettd neti 
ye açılacak olan sulamaların sutaı:ıılıpd 
ücretlerine aid tarifler, Nafıa, Mal anla 
ye ve Ziraat vekaletleri tarafmdal,.ak 
müştereken tesbit ve lcra Vekillef. Is 
heyetinin tasdikiyle tatbik mevkiin'alya 
konulacaktır. tiği 

Bu tarifeye göre Nafıa VekaJeti.arı 
işletme idaresince tanzim ve MaliY'8 Y 
Vekaletine verilecek cedvellere göre.yeti 
sulama ücretleri bu vekalet tarafıtl\k b 
dan tahsili emval kanununun hUaly 
kümlerine göre tahsil ve hususi bit.zım 
hesaba kaydolunacaktır. 1 

Toplanan sulama ücretleri varidaıtf;er 
büdcesinde sulama varidatı narniylt. 
açılacak bir fasla varidat ve Nafı•11~e 
Vekaleti büdcesinde açılacak hususı•r~ 
bir fasla da tahsisat kaydolunacaktıt kk 
Tesislerin işletilmesi, daimi bakı~; . 
tamir ve genişletilmesi gibi işlere aio- nı 
masraflar bu paradan ödendikten sofl.a;:e 
ra geri kalan kısmı, Türkiye Cumhtr• u 

riyeti Ziraat Bankasınca açılacak kre • 
dinin itfasına tahsis edilecektir. erı. 

arı 

Bu bakiye, kredinin itfasını ternillrası 
etmediği takdirde bankaya her setleıet 
vuku bulacak tediye mikdarı, ve }ıl tik. 
tediyenin şekli Maliye Vekaletiyllıne 
banka arasında ayrıca tesbit oluna· örü 
caktır. Ancak her sene bu krediler: 6 n 
ödemek üzere ayrıca maliye büdcesineak 
konacak mikdar üç milyon lirayı geç-aes 
miyecektir. lan 

İzmit 

:ah 
ıİr ç 
IM\z 

nuk 
lan 
~ilh 

ceza evind<?;;· 
' tal 

İzmit, (HU6usi) - ş.chrimi.z hapİI' ala 
hanesi tam bir kültür ve sanat faaliye· .eti 

tine sahne olmaktadır. Burada su~~ m h 
lemiş ve mahkum olmuş vatandaşlara. •Y 

insanlJ!k, benlik duygularını inkişaf -apı 
ve ıslah ettiren tedbirler alınmakta~ :aı 
filiyat üzerinde yürünerek, iyi netı• 
celer elde edilmektdir. De 

'Bil 
İzmit ceza evinde bu pn 400 maıb· tal 

kfun vardır. 

Evvela burada hiç okuyup ya?J0)8 11 
bilmiyen 54 kişiye ders verilmiş .,e nü 
bunlar yeni harflerimizi etraflı bir şe· an 
kilde öğrenmişler, ayni zama:ncia he·• · 
sab bilgilerini de artırmışlardır. la 

Bunların imtihanları törenle yapıl• :ı 
dx. Ömürlerinde hiç okumamış ve yaa:· ~ 
marnış yaşlı mahkfunların imtihan ve• k 
rişleri çok cnıteresandı. Hemen he1>9i :e . · 

1 il . . abl . erı soru an sua ere ıyı cev ar verıyot· re 
lardr. Bunların içinde yalnız üçü za· cek 
yıf. diğerleri iyi ,pey iyi not aldılar. ce 

İkinci tedris yılı başlarken, tarih, laa 
~ f d b"l · · d • d llar cogra ya, yur ı gısı, me enı ers· tar 

ler de öğretilecektir. Bunların okuınl kat 
isteği ev arzusu o kadar geniş ki, ha• li 
pisane bir mekteb manzarası gös.tet• ko 
mektedir. ' ra 

Marangozluk, kunduracılık, terzi· nu 
lik, sobacılık, dokumacılık gibi sanat· trıo· 

lar şube şube ve kısım, kısım ayrılmış, ~r 
çocuk oyuncakları imal eden yerler. J1

r 
mozayik, ve gütel sanatlara aid kol· ~ 
lar teşekkül etmiştir. çCl 

Bir çok bahçelerimizde uğra§ıla
rak bilhassa kümbet §ekline sokul
mU§ parterlere sıkca rastlamakta
yız .. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııı 

Böyle parterler her ne kadar zen
gin çiçeklerle Özenilerek bezenmiş 
olsalar da tabii güzellikten uzak 
kalırlar. 

Bundan başka; biraz evel aldığı
mız neticeye göre böyle parterler 
çok su sarfını icap ettirdikleri gibi 
muntazam sulanmaları da imkansız
dır .. Bundan böyle çiçek parterleri
nin kümbet halinde kurulmaması, 
(suyun çok kıymetli olduğu Anka
ra'mız için) bilhassa umumi tesviye
den pek az farklı tanzim edilmesi 
lüzumu pek ehemiyetlidir. 

Bir çoban 

çobanı 

Uluçam 

diğer 

öldürdü 

bir 

Balrkesir, (Husust) - Uçpınar kö
•ünde 17 yaşında Numan admda bir 
joban 16 yaşında İsmail adında bir 
jObanla kavga etmişler, İsmail şehir
den aldığı tabanca ile Numanı kafa
sından yaralamıştır. Yaralı hastaha -
neye götürülürken yolda ölmüş, katil 
.,akalanmıştır. İki çoban da kardeş 

. ocukları idi. 

. 
Kedilere, farelere dair! 
lstanbul'da kedilere karşı müca

dele açılması, §ehirde kedi mevcu
dunun bu sebeble azalması yü
zünden farelerin arttığı haber veri
liyor. 

Bu hadise karşısında, yakasında 
bir kedi rozeti taşıyan ve bazı 
mecmualara yazdığı fantezilere im
za yerine bir kedi resmi atan gaze
teci arka.daşılllIZ Mehmet Selim de 
kalemini bir mızrak gibi, bir süngü 
gibi eline almıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki kedi düşman
lığı, neticede bir fare dostluğu ha
line gelmiştir. Acaba Amerika'da 
olduğu gibi bizde de bir "kedi se
venler cemiyeti" ve buna rakip bir 
"iare sevenler cemiyeti" kurulacak 
mıdır.? T. 1. 

Otelcilerin şikayeti 1 

lstanbul'daki otelciler cemiyeti 
belediyeye müracaat ederek Sir
keci otellerinin civarındaki pislik
ten ıikayet etmiıler. Belki haklı
dırlar ve haklı iseler elbette bele
diye bu §İkayeti dinliyecek, gere
ken tedbirleri alac.aktır • 

Fakat bir de o civar dile gelse, 
acaba, onun da ,ikayet edeceği 
bir taknn pislikler bulunamaz D?ı? 

Gözii bağlı dakJilolar 1 

Geçenlerde Fransa'da daktilo
ların gözlerini bağlıyarak bir mü
sabaka yapmı§lar; kendilerine u
.ı:un bir mektup dikte etmişler. 

Bu usul moda ve adet olursa ne 
olur? İhtimal ki bazı büro §efleri, 
gözleri siyah bir örtü ile bağlı 
daktilolar çahttırmakta bir zevik, 
bir mana bulmıyacaklardır. 

l§<in daha kötüsü var: Daıktilo
larm gözleri bağlanması onların 
§eflerini büsbütün açık gözlülüğe 
sevkederse ..• 

Korkulacak taraf budur! 

11 ersay'ın aynalı salonu 1 

Amerikalılar Holivud'da Ver-

say saraymın meşhur aynalı sa.lo
ntmu yaptırıyorlarmı§. Avrupa'· 
daki umumi harbm bir çok safha
ları Amerika'da filme çekildiğine 
göre o harbı sona erdiren me,hur 
muahedenin imzalandığı yerin de 
orada yapılmaaı yakışıksız gelmi
yor. 

Fakat o aynalı salonu pek u

ğursuz bir yer sayan almanlar, sa
km, bu yüzden amerikan filmleri
ne boyıkoıtaj ilan etmesinler! 

Biiyücü ve büyil 1 

Bir kadına büyü yaptıran biri 

genç, biri orta yatlı iki kadın, bu 

büyüden bekledikleri tesiri göre

meyince büyüeüyü mahkemeye 
vermişler. Bu tuhaf muhakemeyi 
takip eden bir muhbir anlatıyor. 
Genç kadm, orta ya§lıya cli:r.or-

mut ki : 

- Ke~ki mahkemeye vermesey
dik! Çünkü bu kadın hakimleri, 
avukatları da büyüliyecektir! 

Bir büyücü kadının, mahkemeye 

verilmesi doğru bir §C'Y ama, mah

kemeye verilecek bir !CY daha 
vardır ki o da büyüye inanan ve 
büyücü kadınlarda büyük bir kud
ret var sanan bu geri, bu cahil zih
niyettir. 

Kabak çekirdeğinden milyon! 

Selanik'te sokaklarda kabak çe
kirdeği satarak geçinen ve herkeı; 
tarafından hem ihtiyar, hem de 
yoksul olduğu için merhametle 
muanıele gören ihtiyar bir yahu
di, lzrael Levi, geçenlerde hasta
nede ölmü§. Bu ihtiyar, yQkaul ve 
merhamete §ayan saıtıcmm vasi
yetnamesinde yazıh serveti ne 
İmi§, biliyor musunuz? Tam 6 
milyon drahmi l 

Çekirdek çekirdek salış yapa
rak bu kadar aervet toplıyabil

meık de öyle her yiğitin haccı aa
yrlmanrak get"ek ! 

Dün hava yine sıcak ge(li 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

l>ir 
in: 
ye 

bu 
pıl çok bulutlu, öğleyin yağmurla geçmiş. 

rüzgar şimal ve batı istikametlerin· rır 
den mütehavvil olarak saniyede etl in 
çok beş metre kadar hızla esmiştir. rir 

En düşük ısı 20, en yüksek ısı da iki 
gölgede 33 derece olarak kaydedil• n<ı 
miştir. Yurdda Trakya, Kocaeli, Ege de 
bölgelerinde hava açık, cenup Anad<>" ya 
!usunda bulutlu, Urfa, doğu ve cenu • si 
bun doğu kısmile Karadeniz kıyıların· dt 
da çok bulutlu ve mevzii yağışlıdır. 81 

24 saat içinde yurdun orta ve şark le 
cihetlerideki yağışların metre rnu· şi 

rabbaına bıraktıkları su miktarı S1• ul 
vas'ta 9, Erzurumda 8, Kayseri'de 6, hı 
Eskişehirde 3 kilogramdr. m 

Ankara'daki yağış yarım kilograın· 
dan daha azdır. le 

Yurtta en yüksek ısılar Trabzon'dll p 
25, Konya'da 29, Adana ve eskişehir· b, 
de 30, Kocaeli'de 31, İzmir'de 33, Ba· 
lrkesirde 35, Bodrwn'da 36, Edirnede 

n 

38 derecedir. 
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Harb ve terör 
lspanya ve Çin muharebcıc:ri, son 

ftalar ıçinde bırcr terör hareketi ma· 
fetini alrmşbr. Japonya Çin'in bü· 

şehirlerini bombardıman ediyor. 
panya'da da Franko'nun cıımhuri· 

il tçiler ile mücadelesi de şehirlerin 
a· bitaraf gemiler.in bombardımanı 
u· klin.i almıştır. Gerek Japonya'nın ve 

rek Franko'nun hedefleri aynıdır: 
ı tarafın maneviyabnı sarsarak sc

tnıı netice elde etmek. Gemiler üzerine 
~ıpıl. n taarruzun hedefi de ispanya Ji. 

8 anlarına uğrıyacak gemileri korku· 
dat.rak fili bir abluka tesis etmektir. 
•1.e ispanya meselesinin İngiltere ile 
1111 

alya arasında bir itilafa zemin teşkil 
tiği ve bu mesele üzerinde Londra 

et ll"l§mazlık komisyonunda bir anlaş • 
Ji) yapıldığı sırada harbın terör ma
·· rt yetini alması garib görünebilir. An· 
fıt\ bunun mana ını anlıyabilmek için 
bti alya'nın iki hedefini hatırda tutmak 
biCzımdır: 

1 - l talya, önce Franko'nun mu
· cıs"ffer olmasını istiyor. 
. yJt .2 -. Fakat birinciden daha az ehe • 
fısbyetlı olmıynn bir arzusu da zaferin 
us J i, pek seri olmasıdır. 
tıf Böyle ıer:i bir zafer ilkbaharda mu
.... akkak gibi görünüyordu. Musolini ... 6 . , 
ai nısanda Roma'da İmzalanan itilaf • 

011 amc ile lngiltere'nin de zımnen bunu 
hU abu) ettiği kanaatindedir. 
rt' Acaba bir Franko zaferi hem de 

eri _bir. ~ra~ko zaferi, ne de~eceye ka
. ar ıngılız. • ıtalyan itilafının ıartlan 
ıC ındadır? İmzalanan itilafnnmenin 

erıt tnindc bu §artların yer bulmadığı 
bı tikardır. Fakat o günkü harb vaziye

yl ın göre, böyle bir zafer muhakkak 
a öründüğünden Mu60lini, bu neticeyi, 

. er• 6 nisan itilafının esaslı bir şartı ola
n~ ak telnkki etmektedir. Bu, lıpanya 
e~ selesinin halline doğru yürünecek 

fan yolun başlangıç noktası olarak 
ul edildikten sonra bunun ancak 

ıİr çıkarı olduğu anlaşılır. Bunu çık
lı<'lZ içine sokan cumhuriyetçilerin 
nukavcmetleridir. Fakat İtalya bun· 
lan Fransa'yı mesul addetmektedir 
~ilhakika İngiliz • it .. '·- - nuntından 
,._ r. uuı;a nın cumhuriyetçilere 

Q ardımda bulunduğu anlaıılmaktadır. 
t nlya, İngiltere • İtalyan itilafının im

. alanmaııiyle artık kendi müdahalesi 
ye· . ticesinde meydana ge1cn fili vaziye· 
İt' ın nıcşrula§tığına kanidir. Binaena
ra. ıyh meşru vaziyeti değiştirmek ıçın 
şaf apılan müdahale gerek Franko'ya ve 
ve rek ltnlya'ya ka111 bir harekettir. 
ti- t aly ile İngiltere nraaındaki itiliıfna· 

ıı imzalandıktan sonra fransız • ital
~· -an mü:ı.akcrclcrine ba§lanacağı sırada 

t alya'da hissedilen asabiyetin acbebi 
ıudur. Gerçi bundan sonra Londra ka-
1şmazlık komisyonunda bir takım 

ye nüsbet kararlar verilmiştir. Bu karar-
şe· ann verilmesinde lngiltere'nin Fran
he· Üzerine tazyik yaptığı, Fransa'nın 

Sovyetler üz.erine müessir olduğu 
ıl• ınla ılmaktadır. Fakat bu kararlar, 

az• ~uaolini'nin beklediği neticeyi tacil 
ve• )l.Jnemiştir. Komisyonlar tayin edile
psi ·ek. Bunlar her iki taraftaki "gönüllü
or· eri" sayacaklar. 1ıpanya'nın karadan 
.za· ' deniz.den mürakabesi takviye edile-

cek. Gönüllüler bir nisbct üzere geri 
r. Ç kilecekler. Franko'nun muhariblik 
"h, aaklan tanınacak. Bundan sonra da 
ns· barb nihayetlenmiyeceğinden her iki 

laraf1 uzlaşhrmıya ç.."llışılacak. K.ır.a ve 
: ~~ti zafer bekliyen Musolini'nin istedi

gı bu değildir. Bunun içindir ki Fran
ct• ko, elindeki tayyare kuvvetleriyle ka-

radan denizden bombardımana ba§la • 
zi· mıştır. Bu bombardıman İngiltere ka • 
at• yunda derin bir akis uyandırmakla 
ış, ~ .rab~r, hükümctin buna mani olmak 
er, ı~ın hıç bir teşebbüste bulunmak niye. 
ol· b ndc olmadığını Çemberlayn Avam 

marnsında sarih olarak söylemiştir. 
Çcmberlayn'ın söylediği §udur : 

- Franko'nun bombardıman nokta· 
11ndaki hakkını tannnıyoruz. Fakat 
l>una mani olmak için de bir şey yapn
~k değiliz. Çünkü böyle bir teşcbbü
aun muvaffak olması için Franko'ya 
karşı silah kullanmak laznndır Bu da 
b ir ~ vrupa harbına varabilec~ğinden 
l nı;:ılterc bu tehlikeyi göze almak ni-
yetinde değildir. 

Avam Kamarasında başvekile karşı 
etle bu yüzden çok §iddetli hücumlar ya· 

iş. pılmış İse de Çcmbcrlayn noktai naza. 
in· rını değiştirmiyeceğini beyan etmiştir. 
en İ ngiltere hükümetinin terör hareketle

rine knl'§ı yapmıya muvafakat ettiği 
dil iki şey şudur : Franko'ya bir protesto 

not.cısı gönderilmiştir. Bu hareketler· 
den vazgeçilmesini temin için ltalya'
Y~ müracaatta bulunulmuştur. Her iki· 
sı de battan savma cevablar verdiğin
den bombardıman devam etmektedir. 
Bununla beraber, bombardımanın bek· 
lenilen neticeyi tacil edeceği de çok 
şüphelidir. A keri harekat üzerinde en 
ufnk tesiri görülmediği gibi, lııpanya 
halkının arlık nasırlaşan asabı üzerine 
menfi bir tesir de yapmıyor. 

Hulasn; tayyarelerin bütün gürültü
leri, yaptıklnn tahribat ve terör, ls
P."\nya me elesinin, mukadder olan aki
betine doğru yavaş seyrini değiştir
memiştir. 

A. Ş. ESMER 
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ÇEMBERLAYN DİYOR Kİ: 

Eğer hüriyelimizin tehdid edildiğini görürsek ve 
bunu müdafaa i~in harbefmek icab ederse .. 

İspanya1da 
ha rb vaziyeti 

Tekrar çarpışmak için 
asla tereddüd etmeyiz 

Londra, 3 a.a. - Ketteriny' de söylediği bir nutukta Çember -
layn demiştir ki: 

''- İngiltere ile müttefikleri yirmi senedenberi harb kazandık
larını söyliyorlar. Biz bu serbest demokrasiyi ecnebi hakimiyeti
ne karşı muhafaza etmek ve kuvetten ziyade nizam ve kanuna 
hüküm sürdürmek için mücadele ettik. Eğer hüriyetimizin tehdid 
edildiğini görecek olursak ve bu hüriyeti müdafaa etmek için 
harbtan başka çare olmadığına kanaat getirirsek, gene çarpış
makta tereddüd etmiyeceğiz.,, 
Nazır, büyük harbtaki zayiatı ha· 

tırlatmış ve başlıca vazifenin böyle 
bir kıtalin tekerrürüne mani olmak 
olduğunu söylemiştir . 
İspanya hakkında Çemberlayn, en 

iyi çarenin barba nihayet vermek ol
duğunu söylemiş ve bir tavassut te
şebbüsünün muvaffakiyeti belirdiği 

takdirde hükümetin muhariblerin le
hine olarak her fırsattan istifade e
deceğine dair teminat vermiştir. Ha
tib, muhalif partilerin hareket tarzla
rına teessüf ettikten sonra şöyle de
vam etmiştir: 
"- Memleketin, sulhu muhafaza 

etmek hususundaki gayretlerimizden 

vaz geçmekliğimizi ve vahim netice
ler tevlid edebilecek bir hareket tar
zı ittihaz etmekliğimizi istediğini 

zannetmiyorum. Hayati menfaatleri. 
mizi müdafaa etmek için kuvet isti· 
malinden ba§ka çare olmadığına ka· 
naat getirmedikçe kuvetimizi ihtiyat 
olarak muhafaza etmek lazımgeldiği 
fikrindeyiz. 

Harb zamanında iaşe ve takviye me
selelerinden bahseden nazır, donan • 
manın deniz yollarının serbestliğini 
temin edecek kadar kuvetli olduğu
na dair teminat vermiş ve memleketin 
harb zamanında istihsalatını. çoğalt -
ması lazımgeleceğini ilave eylemiştir. 

Alman lar deniz kuvetlerin i 

hiç durmadan arttırıyorlar 

Yeni harb gemileri ! 
Paris'te çıkan ]udnal. gazete-ı-

sinden : 8 f k d 1 f I • 
Alman amirallığı tarafından neşredi a an ev e er1ne 

len resmi bir vesikaya nazaran inşası 

i~l. edilecek olan Almanya harp ge- mal"ı veı 'kt'ısad"ı 
mılerı şunlardır : 

381 milimetrelik toplarla mücehhez 
35.000 tonluk 2, 280 mm.lik toplu 
26000 tonluk 2, 280 mın.lik topları bu
lunan 10.000 tonluk S zırhlı. Keza 203 
mm. çaplı topları bulunan ve her biri 
10.000 tonluk üç, 152 mm.lik toplarla 
silahlanmış her biri.si 10.000 ton ol
mak üzere iki kruvazör; bundan baş • 
ka her birinde 152 milimetrelik toplar 
bulunan 6000-7000 tonluk 8 kruvazör 
daha ikmal edilecektir. Her bir.i 19.250 
tonluk olmak üzere iki tayyare ana 
gemisi, 1625-1800 arasında 22 torpido 
muhribi, 1000 er tonluk 30 tane tor
pil gemisi, 740 ar tonluk olmak üzere 
1 O ve 517 tonluk 2 ı adet, 250 tonluk 
30 adet de denizaltı gemisi inşa edile· 
cektir. 

Bu yeni gemilere henüz himet ede • 
bilecek olan eski harp gemileri de 
ilave ediliyor. 

yardımlar i~in 

lngillere' de 3 naurdan 
mürekkep komite kuruldu 

Londra, 3 a.a. - Sandey Tnymis 
gazetesinin diplomatik muhabiri ya· 
zıyor : 

lngiltere'nin Balkan devletlerine 
mali ve iktisadi sahalarda ne gibi yar
dıntlarda bulunabileceğini tesbit et
mek üzere nazırlardan mürekkep bir 
komite teşekkül etmiştir. Komitede 
hazinenin, ticaret ve hariciye nezaret
lerinin mümessilleri bulunmaktadır. 
Komite ilk içtimaını aktetmiştir. Ma
lUm olduğu veçhile Balkanlara iktisa
di yardımda bulunulması meselesi ge
çen nisanda fransız nazırlarının Lon • 
drayı ziyaretleri esnasında bahıs 
mevzuu olmuştu. Hatta Bone, ingiliz 
meslektaşlarına bu hususta bir muhtı· 
ra bırakmıştı. Tetkiki icabeden iki 
muhim nokta şunlardır: 

Valans, 3 a.a. - Frankist hava ku
vetleri, Segoı:ıbe civarında kain Na
vajas'ı bombardıman etmi§lerdir. 
Bombardıman neticesinde 3 kişi öl
müş, 8 kişi yaralanmıştır. 

Askeri vaziyet 

Saragos, 3 a.a. - Frankistlerin Kas 
tellon'a yaptıkları büyük taarruzdan 
sonra harekat sahasında geçen hafta 
nisbi bir sükunet hüküm sürmüştür. 
Bundan evel kaydedilmiş olan hudud 
tashihatı Frankistlerin Akdenizle 
Franzara arasında müsaid bir vaziyet

"te bulunduklarını göstermektedir. 
Cephe hattı şimdi Akdenizden Grao 
de Burriana hizasından başhyarak 
Artana'dan geçmekte ve Espadan neh
rini takip ettikten sonra Sueras'ın 
önüne kadar gelip şimal istikametin
de Franzara, Castillo de Villamalefa, 
Villa Hermosa ve Puerte Miuzolvo'ya 
doğru devam etmektedir. 

Frankistler Sagonta'daki tabii bir 
sed teskil eden Sierra Espadam'da 
sağlam"' bir surette yerleşmişlerdir. 

Frankocrıların tebliği 

Salamanka. 3 a.a. - Umumi karar
gah tebliğ ediyor: 

Teruel cephesinde Frankistler mü
him mevziler elde etmi§ler ve düş· 
manı ağır zayiata uğra "'lışlardır. 

Frakistlcr, bir çok harp malzemesi 
ve silah da almışlardır. 

Kastellon cephesinde kıtaatımız i
lerlemeğe devam etmektedir . Fran
kistler bu cephede Tales'in cenubun
daki Benita Dua dağını ve Los Min
as'ın şimal sırtlarını işgal etmişler
dir. Hava kuvetleri perşembe gününü 
cumaya bağlıyan gece zarfında hava 
cephane fabrikasını muvaffakiyetle 
bombardrman etmişlerdir. 

F<lşizme lmrşı miicaclcleJe 
yardım. 

Barselon, 3 a.a. - Başvekil tarafın-
dan neşredilen bir kararname milli 
bir "lspanya'ya yardım., komitesi teş· 
kil edildiğini bildirmektedir. Komite
nin vazifesi İspanyol milletine, faşiz
me karşı açtığı mücadelede yardım 
etmek için ecnebi memleketlerdt:n 
gönderilen meblağları tanzim ve ma· 
halline sarfetmektir. 

Sivastopol 
Arkan jel 

hava seferi 
Moskova, 3 a.a. - 2 temmuzda aske· 

ri tayyareci üsteğmen Bayan Panlina 
Osipenko, üsteğmen Bn. Vera Loma
ko ve navigatör ve teğmen Bn. Mari
na Raskova, tek motörlü bir deniz tay
yaresile hiç yere inmeden Sivastopol 
- Arkanjel seferini muvaffakiyetle ba
şarmı~lardır. 

Bu 35.000 er tonluk zırhlıların ge
nişliği 35 metre 87 dir. Halbuki Nel • 
son ve Rodney zırhlılarında ise geniş
lik ancak 32 metre 30 dur. Hud muha
rebe kruvazörünün her ne kadar hac· 
mi 42 bin ton ise de genişliği 33 metre 
63 tür. 

Alman gemilerinin bu genişlikleri 
denizaltı gemilerinin hücumlarına kar
şı himayeyi arttırır. 

1 - Balkan milletlerine Türkiye 
için kabul edilen şartlar dahilinde 
kredi açılmasında ne gibi menfaatler 
olduğu, 

2 - Balkan devletlerinden İngilte· 
re'nin yaptxgı mübayaatın fazlalaştı • 

Tayyareciler, 2416 kilometreyi, sa
atte vasati 228 kilometre süratle, 10 
saat 33 dakikada katetmişlerdir. 

Tayyareciler, Arkanjel'den Staline 
bir telgraf çekerek kendisinin verece· 
ği diğer bütün kararları ve emirleri 
yerine getirmiye hazır olduklarını bil
dirmişlerdir. Aynı veçhile 26000 to~luk zırhlı • 

lar için 280 milimetrelik toplar hafif 
ise de bu vaziyet saffıharb gemileri i
çin himayeye elverişlidir. 

rılınası imkanları. 
Anlaşldığına göre bu ikinci. no~a 

daha kolay bir şekilde halledılebılc-
cektir. 

Stalin, Molotof, Voroşilof, Kalenin, 
Kaganoviç, Yejov de tayyarecilere bir 
telgraf göndererek kendilerini tebrik 
etmişlerdir. Almanlar bunda fransız deniz mü

hendislerinin 26.500 tonluk Dünkerk 
ve Strazburg zrrhlılarında kullandık
ları sistemi takib etmişlerdir. 

10.000 tonluk yeni kruvazörle re 
gelince, bunlarda da 203 milimetre ça
pında 8 er top, ve 4 er aded de çifte 
kule mevcuddur. Bunlarda sürate çok 
ehemiyet verilmiştir. 

Erzurum' da Tekirdağh - Kara Ali 

Söylendiğine nazaran denizalh ge
milerinin inşasında alınanlar, fransız
lan taklid etmişlerdir. 

1nsan sayısına gelince 10.000 kişi • 
nin artmasiyle alman filosunda subay, 
erbaş ve er adedi 50.000 i bulmuştur •. 

Velhasıl durmadan alınanlar deniz 
kuvvetlerini azim şekilde arttırmakta
drrlar. 

Müdlliş hir fırtına 

Kolotnbo, 3 a.a. - Şiddetli bir mel· 

tem fırtınası, biltiln Seylanda mühim 

hasara sebebiyet vermiş ve şehirlerin 
sular altında kalmasını ve bir çok ev

lerin yıkılmasını bais olmuştur. 

Atatürk karıılaıamadılar 
. . .. ' gunu. 

Erzurum, 3 a.a. - Atatürk'ün Erzu
rum'a ayak bastığı günün yıldönümü 
çok heyecanlı törenle kutlandı. İstan
bul kapısında giriş gösterişi büyük 
bir geçid resmi yapıldı. Merasimde, 
Umum müfettiş Tahsin Uzer, V ali İş
can, General Toydemir, Ağrı Valisi, 
bütün subay ve memur, okullar katıl
mıştır. 

Şarbay tarafından söylenen nutuk 
sıksık alkışlandı. 
Öğleden sonra Aziziye tabyesinin 

kahramanca kurtarış yıldönümü bü
yük bir törenle ve binlerce kişinin iş
tirakiyle tabyede JtutlandL 

Fener alayları yap_ılmaktadır. 

Ka ra Ali ç ı kmad ı ! 
İzmir, 3 (Telefonla) - Bugün Al

sancak Parti nahiyesi menfaatine ter
tib edilen büyük güreş müsabakaları 
yapılamadı. Tekirdağlı - Kara Ali kar
şılaşması, sahaya güreşe çok meraklı 
olan İzmirlilerden büyük bir kalaba
lık toplamıştı. 

Güreş vakti geldiği halde bacağının 
ağrıdığını bahane eden Kara Ali, sa
haya çıkmıyordu. Bu maç, revanş ma
hiyetinde olduğu için, bunun bir ba
hane olduğunu anhyan halk asabileş
ti. 

Mindere sebepsiz yere çıkmak iste
miyen bu pehlivanın cezalandırılması 
istenecektir. 

.................................................... ! 

L~"~~:~~~~J 
İ nkilôp gazeteciliği 
TAN' da 1 nkılnp gazeteciliği ba§lıklı 

baş yazısında B. Ahmed Emin Yal
man ezcümle diyor ki: 

Says I nkuaTt 

Avusturya' da_ 

Hususi iılerin baıına 
ge~en nazilerin 

vaziyeti 
Viyana, 3 a.a. - Says İnkuart tara· 

fından neşredilen bir kararname mu
cibince, hali hazırda hususi müessese
lerin başında bulunan müdürler, 1 a
gustosta işten çekilecekler ve 15 ağus· 
tostan ıtıbaren vazifelerini terkede
ce.ı:derdır. 

Hususi ekonomi devlet komiseri 
Rafclsberger, yenı komiserleri tayin 
ve idare ecıeceklcri müesseselerin e
hemiyetine göre maaşlarını tesbit et: 
miye memur edilmiştir. Suiistimallerı 
görülen bazı komiserlete karşı bu sa
bah Buerkel tarafından ittihaz edilen 
radikal tedbirler neticesinde Says İn
kuart tarafından neşredilen bu karar
name anşlustan beri kendini göster
miş olan buhranı izale ed1. an~e

dilmektedir. Filhakika anŞ·---dn dort 
gün sonra bütün hususi yahudi mü~s
seselerinin başına nasyonal • sosyalıst 
partisine mensub komiserler geçmiş
tir. Kendiliklerinden denilebilecek 
bir şekilde bu müesseselerin başına 
geçen bu komiserler, muamellitı mu
rakabe etmiye başlamışlardı. Bu usul, 
bazı komiserlerin ehliyetsizliği veya 
suyniyetleri dolayısiyle suyistimal
lere yol açmıştı. 

Viyana, 3 a.a. - Stiria'nın siyasi 
şefleri önünde aıkşam bir nutuk söyli
yen Buerkel, komiserler meselesine 
temas ederek demiştir ki: 

.. _ Kati bir tmizlik yapmak Hizım
dır. Bu komiserlerden bazıları kendi
lerine aid olan mallarla başkalarının 
mallarını biribirine karıştırmışlardır. 
Bu sabahtan beri ekserisi Viyanah o
lan 12 kadar komiser tahaşşüt kampın
da bulunuyorlar. 

Buerkcl, bundan sonra alakadarlara 
ihtarda bulunarak şunları söylemiş-

tir: 
- Kanunun çerçevesi haricine çı

kanlar, şiddetle müdahale edeceğim
den emin olabilirler. Bunlar, devlet 
veya partide bir mevki sahibi olsalar 
bile yakalarını kurtaramıyacaklardır. 

İzm i r faciasında 

Bir yarah öldü 

Kaptanın cesedi 

bu l unamad ı 

"Yeni kanunla gazeteciler için yeni 
ufuklar ve imkanlar nçılmıştır. inkıla
bın nıhuna uygun gazeteyi yaratmıya 
çalıınuık günü gclmi§tİr. Jdeale uygun 
bir gazete, yalnız kendi sahasına ait 
bir kıymet değildir. Bütün diğer faali
yet sahaları için muharrik ve müneb
bih bir kuvvet rolünü oynamak imka
nına maliktir. Bugünkü hayatımızda 
yokluğunu en çok duyduğumuz kıy· 
met, bilgiye, ihtısa.sa, tetkika dayanan 
ihtirnstan ve §ahsi dostluktan ve 
dü,manlıktan kendini üstün tutan müs 
bet tenkittir. Türk siyasi, içtimai ve 
ikbsadi haynh, türk edebiyatı, türk 
ressamlığı, türk sahnesi bu yolda ten· 
kit ölçülerinin kurulmasını bekliyor. 

Bütün bu ağır ve mesuliyetli vazi -
feler karşısında insanın §U kanaate 
vannanuısına imkan yoktur. Hiç bir 
sahada sarfcdilecek himmet gazeteci
likte olduğu kadar çabuk, geniş ve fÜ• 
mullü neticeler veremez. İdeale uygun 
türk gazetesini yaratmıya çalıımak; 
bu baknndan yalnız mesleğe karşı de
ğil, yurdun en umumi ihtiyaçlarına 
kar§ı hayati sayılacak bir vazifedir!' 

MATBUA TIN CEMiYET 
lÇlNDEKt MEVKtl 

SON POST A'da B. Muhiddin Bir • 
gen bu başlıkla yazdığı makalesinde 
iç Bakanı Şükrü Kaya'nın gazeteciler
le yaptığı hasbıhali ele alarak türk 
matbuatının rolünü izah etmekte ve 
yazısına şöyle devam etmektedir : 

" Dahiliye Vekilimiz, reıımi bir 
adam, bir devlet adamı ohnazdan evci 
içtimai bir insandır; yani, cemiyet me
seleleri üzerinde zihin yonnuı, cemi• 
yet işlerine karıı, devlet adamı aıfati
le değil, bir ferd, bir Şükrü Kaya ola· 
rak kendisinde tabii bir alaka duymuı· 

tur. Matbuat iti ile, vazifeten meşgul 

olan bir bürokrat de8'il, matbuata, 
kendi içtimai ideallerine göre yeni bir 
hayat vermek istiyen bir cemiyet ada
mıdır. Onun, kendisine mahsus bir ha
yat anlayışı, bir cemiyet felsefesi ve 
bunlara göre de idealleri vardır. Bu 
kanun da onun bu idealleriyle alaka • 
dar bulunuyor. 

Dahiliye Vekilimiz bir hayli zaman· 
dan beri matbuatı muntazam bir niza
ma tabi bir cemiyet mesleği haline ge
tirmek istiyor ve bu mevzu üzerinde 
bizzat çah§makln beraber matbuat 
mcnauplannı da çalıtbnyordu. Bu ka
nun onun bir taraftan içtimai idealle
rinin ve bir taraftan da şuurlu himme
tinin eseridir. Zaman bu eseri işliyccek 
ve Türkiye matbuatı da bu asnn yeni 
telô.kkilcrine daha uygun (ıir hnyata 
doğru inkiınf edecektir." 
HATAY'A DAiR SON ANLAŞMA 

CUMHURlYET'de B. Yunus Nadi 
yukardaki bqlıkla yazdığı bat yazı • 
sında bugüne kadar olıın vaziyeti hu • 
18.sa ettikten sonra diyor ki : 

"Teferruat bir tarafa bırakılarak bu 
anlaşma ile varılacak netice büyük çiz
gilcr'.İnde şöyle hulasa olunabilir : 

1 : Nüfus kayidlarile seçim işleri 

Türkiye ile beraber Fransa'nın da 
gönderecekleri müsavi kuvvetlerin Ha
tay'da huzurlariylc emniyet ve aııayite 
hakim olmalan havası içinde görüle -
cektir. 

2: Hatay'da türk çokluğu eıaıına 

müstcnid mahalli ve müstakil bir reji
min kurulması şimdiden mukarrerdir. 

3: Nüfus knyıd1arının hatalan dü • 
zeltilcrek intihabat yaptırıldıktan son• 
ra mahalli ve müstakil idarenin mecli
si ve hükümeti tetkil olunacak, ve mÜ· 
teakiben bu idarenin mahalli zabıta 
kuvvetleri tanzim ve tensik olunacak
tır. 

İzmir, 3 (Telefonla) - Dün limanı
mızda bir facia olmuş, İstanbul lima

nına mensub İnebolulu Çolak Rasimin 
"'Ticareti bahriye,. adlı motörü, lima-

Böylelikle Hatny'da mahalli ve 
müstakil idare tesis olunarak kendi vc
saitiyle yürümeğe ba§ladıktan sonrP 
müşterek kuvvetler belki evvela kıs· 

men, fakat zamanla herhalde tamamen 
geri allnacaklnr, Hatay mahalli müa • 
takil idaresile başbaıa kalacaktır. 

Zaten bütün Hatay meselesi buy· 
du. Umud edelim ki artık bu defa ve 
bundan sonra hiç bir zaman araya her 
hangi bir aksaklık kanşmasın." 

nımızdan kiremit yüklendikten sonra 

İstanbula gitmek üzere yola çıkmıştı. 
Motör mendirek açrklannda iken ma
zotlar ateş almışlar ve gemi, müthiş 
infilaklar arasında sulara gömülmüştü. 

Derhal imdada giden gemiler, bü
tün araştırmalara rağmen Rasim kap
tanı bulamamışlar, oğlu Mustafa ve 
makinist Bayranu ağır yaralı olarak 
kurtarmışlardı. 

Makinist Bayram bugün ölmüştür. 
Mustafa da ölüm halindedir. Kaptan 
Rasimin cesedi hala bulunamamıştır. 

Hukuk mahkemelerinde hak 
na ıl müdafaa edilir 

Ankara asliye ticaret mahkemesi 

azalarından B. İmran Öktem halk için 

"hukuk mahkemesinde hak nasıl mü
dafaa edilir?" adlı bir eser yazmıştır. 
Bunun içinde cidden kıymetli maliı
mat vardır. Okuyucularımıza tavsiye 
eder.iz. 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABER LER 1 

X Varşova - Berlin'de çıkan iki al
man mecmuasiyle Danzig'te çıkan di • 
ğer bir mecmua kasta müstenid neşri· 
yatta bulundukları için Polonya'da 
satılmalrı yasak edilmiştir. 

X Belgrad - Bu sabah Boç civarın· 
da bir fransız kumpanyası tarafından 

tesis edilen bakır elektrolis madenleri
nin açılışı, fransız • yugoslav dostlu • 
ğunun tezahürüne bir vesile teşkil et· 
miştir. Fransa sefiri merasimde hazır 

bulunmuştur. 

X Roma - İtalya ile Çekoslovakya 
arasında mütemmim bir ticaret anlaş • 
ması imza edilmiştir. Bu anlaşma mu· 
cibince iki memleket arasındaki eşyıı 

kontenjanı elli mq n kuron nisbetin
de arttırılacaktır. 
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Yalmz on sündenberi keneli tabu

ri,.le pek kahramanca harbeclip bu 
t...,.i müdafaa eden yÜzbap Kad
ri (Gelibolu jandarma ta.buru ku
•enclaaı) basüın bu tepe üzerinde 
telait düfiiJ'or. 

Çanakkale'cle..,.. buhran da atla
blıımfbr. V alua bmaclan sonra da bir 
Sok maharebeler ve hücumlar ola
Clllk Ye fakat banlar hep mevzii kala
caldar. Bütün cephenin ,..kıılnuıımı 
a.ç edebilecek teblikel• söaük-

~-

&ene adamlar muharebesi 
Hamilton 9 aiaatoa Anafartalar 

.aahuebeaiai kaybettiji vaılut ihti
"' Stoplord'a Jmarak Kiçner'e 
IÖJI• bir telcraf çek•ifti: .. Senin 
._ sönclerdiiin bu taze lutalarla 
k eakimit seneralleri muç Ye teY
hit etmenin imkim yoktm.'' Bun
c1- aoara da hep buna benzer acı ve 
ümit klnc:ı teYI• yazdı. Oynanan 
eoD kozlarm da fayda v---iiini 
SÖl'dİİktea 80Dl'a Ye ıs ajuaoeta 
i..ald KİçDer f8 cevabı Yerdi : 

.. Eiw seneral Stopford, Mahoa ve 
Hmnenl9J'i deiiftirmeie lüzum sö
rii,..ana, keneli elinizin altmda 
ltunlan tebdil edecek muktedir se
neralleriniz var aud .. ? Sizin rapo
naazdan Stopford'un İngiltere'ye 
celbi lizmaseldijini anllJ'onmL Bu 
,..,.,, ~ "",.,.""' ma1a .... 1M.Uir. 
Nadiren zuhur eden fınatlarclan ia
tifMe etmeii bilen kmnandanlar ia
t.U. Binaeaal.,.h Çanakkale aah
neiharbmıda Yazife•incle muvaffak 
olamayan ingiliz senerallerini teb
clilde ula twecldüt etmemeliainiz.'' 

Filhekika Hamiltoa da böyle ya
JNJOI'• Daha ıs ajuatoa akpmı Secl
clülbahircleki insiliz kuVYetleri ku
mandam seneral De Liel'i bur&J'a 
aöndel'iycw ve erteei sün de on sün 
ba sahillerde ,.a1mz btirahat iste
mekle Talut Seçİrea ihtiyar Stop
fani laptere'ye döniycw. 

Mumafih arbk her teY geç kal
mlflt Ye biç bir tebeddül .Anafarta
--T&ZiJ'eti dejİı)tilwie mwnf
fak ol111D&zdı. Yeni kımaanclamn ilk 
iti ele Hamiltqa'• ıu raporu sönder
mek ola70I': "'Ana.futalar'dald Ya• 
m,.et eiJaİn bana tanir ettiiinizden 
Sok daha fenadır." Bunun üzerin• 
de Hamilton Kiçnre bti bülmııaii
aii ı 7 ajuatoata bildiriye.-. Her te
p. iflu etmit bulundujunu açıkça 
İfMe edİJ'OI" Ye yeni bir tetebbiia İ
pa de fU rakamları zikrecli,.ar: 

" Bana yeni4len 45.000 ilana1 ef
radı 50.000 kifilik yeni ka'Yet ol
-- üz.,. ceman 95.000 kiti söa
cl.-iı eeaiz O Tekit türkJere karfı İ • 
cabeclee tefeYYUku elde edebili
rim.,, Maamafi a,m aatırlarm albn· 
da ''Türklerin Çanakkale'ye yeniden 
.-_. Mvketmeme.i için batka cep
helerde ve aynca ifsal edilmelerini" 
de pıt kotuJOI' Ye en IOllunda da 
,öyle diJordu: ''Çanakkale aahaei
barbiade olup bitenlere ait hakikat
ı..i olcluju sibi bilmenizi iaterim: 

Biz timdi .... tiirk ordmanan 
karpamcla bulunUJ'Ol'UZ. Bu ordu 
çak f9CİaDe bubediyor ve mükan • 

Sanat Bahisleri 

Sergiden sonra 

Yuan: M. Şevlü Yaman 

ikinci ordu lntalannclan biri yürüyüse hazırlanırhrn 

Orllıısaltlar ,,,,.,,..,.,,. lnıralan cuhri deleooil 
meJ surette ..- Ye idare ohmak- j Vilmer gibi bir iki tabura k....,nda 
tadır.,, eden belki bir iki alman daha Yal'-

Bu rapor lnciltere'de bir bomba dı. fabl bunların ne Anafartalar'
silri peıtlQw. ~·-.. .., .. .. ...... ...a& ........... 
zarfında en kolay .e ucuz za~ .an- durduran hareketlerde ne de Conk-
cak Çanakkale' de Ju.zanabillrız.,, .. . . __ , 
diye eebahı mucibe ,.azanlar (Bahri- ba,.... uzerindeki kahramanca .... 
,.e Na:ıun Çurçil) küpl_. b~ clınmda hiç bir Nlii olmamqtır. O 
lar Ye bunclan _...neler yapllahi- halde teref tamamea türiıe aittir, 
leceiini derin derin dÜfÜnmİJ'e bat- muharebeyi tiirtc __. Ye idare et
lıJ'Ol'lar. Onlar diifüne dunanlar biz mit ve kazaaauıtır. 
bu IOll fiilin .. bir bilUıÇNUB• ,.a- B ... act. bii,ük zaferi kazanan 
pabiliriz Ye Çanakkale zafM'İDİll türk kumandam (Atatürk) yalnız 
yalnız türke ait olduiu tezimizi de memleketi kurtarmakla kalmamıı
bır kere daha ortaya koyabiliriz: hr. Fakat muharebenin ııevk ve ida
lnsilizl• ancak büyük bir donanma reainc:leki dehumı da iabat etmittir: 
Ye zencin bir kaynaim temin edece- (Sonu var) 

Haziran bqında açılan ikinci bir
lefik reaim ve heykel sergisi ka
pandı ve bot dıvarlarını, panolarını, 
General Hahl'in eergiıine terkeyledi. 
Evelce de birkaç kere ipret etmit <'1-
duğumuz gibi, resim ve güzel unat
lar sergileri, bizde, onlardan bekleni
len teairi ve neticeyi veremiyor ve bi
rer ölü • tezahür teklinde açılıp kapa
nıyorlar. Halbuki plastik sanatlar ser
gileri, bilhaua bizim birle,ik sergi gi
bi temsili bir mahiyet tqırlarsa. mem
leketin kültürel giditini:ı sadık bir 
aynası olmaları ve dolayıaiyle münev
ver tabakalar arasında uzun müddet 
devam eden bir akis, bir ihtizaz uyan
dınnalan lazımdır. 

Her sergi, böyle bir neticeden çok 
uzak olduğumuzu bize acı acı hatırla
tıyor. Bunun sebebi nedir? Hemen he
men her sahada olduğu gibi, sanat sa
hasında da "kıymet ölçülerinin'' he
nüz teeuüs etmemesinden mi? Sanat 
zevk ve itti ya.kının azhğmdan mı? 
Sergilerin kalite itibariyle dil!ük ol
duğundan mı? 

Birinci ve ikinci ihtimaller pek va
riddir. Sanatın "lazımı gayrimüfariki" 
olan sanat tenkidi bizde henüz teesaUs 
edemedi. Kıymet ölçülerini tayin ve 
efkarıumumiyeyi tenvir edecek kıla
vuzların bulunmaması halla, sanat e
serleri karşısında yalnız ve ıaıkın bir 
halde bırakmaktadır. Vereceği hü
kümler için hiç bir ölçüye malik olamı
yanlar indi bir takım mülahazalarla ik
tifa ediyor ve hakiki ıevatnin anası 
olan bilgi ve idrakten mahrum kalı
yorlar. 

Uçüncü ihtimale gelince bu, daha 
barışık bir mesele. 

Evvelce memleketimizdeki muhtelif 
unat teşekkülleri, ıenede bir veya bir 
kaç kere ayn._-.vrı sergiler açarlar ve 
hiç bir şekilde elbirfiği yaım·-·lurh. 
Gtlsel eanatlar birliginin, müstakil 
ressamlar ve heykeltraıtar birliğinin 

veya "D" grupunun açtıkları sergiler 
ayrı ayrı ve bariz vasıflar tatır ve pek 
afiklr tezahür eden ayn ayn unat te · 
mayüllerinin tercemanı olurlardı. 

Birletik serci, reuamlann tesanü
dü balamandan büyük bir meseleyi hal
letmekle beraber, sergilerin insicam ye 
kıymeti noktai nazarından, yeni mi.it -
killer ihdas etti .Sanat kıymetleri ol -
madıiı için birlikler tarafından kabul 
~. amaterıer, tale1'e1er, .. ,... 
zar günü ressamlan'' fırçayı yeni ele 
alanlar, muhtelit bir tezahürün doğur· 
duğu kanpkbk ve anarıiden letifade 
ederek sergilere eokuldular ye bunla -
nn Ahenk ve kıymetine halel verdiler. 
Güzel bir eser, yanında bulunan çir
kin-bir işe kendi güzelliğinin JJığını 

vermez; fakat çirkin bir eıer yanında
ki güzel eserleri derhal kirletiverir. 
Büyük unatkirtarın umumt sergiler -
de eser teşhir etmekten kaçmmalan 
bu sebebe dayanır. 

İtiraf edelim ki bizim birle§ik ser • 
ii Yaaıta n imkblarla bidayette 
50.000 sonra da selen dii• iki 
müatahfaz tümeniyle 80 bin kifilik ,:! 11111111111111111111111111111111111111111111llllll~1111111111111111111111111111111 ~ 
bir kuvetle n bidayette b .. m § Yazan: Aluü Tol•loİ No: 139 § 
tarzında bizim aai J'eDlllUZ& ,.üılden- 5 5 
dtl•. Bu yan Liman'• tehlik.,i sö- 5 5 - -rememe.i yiizünden açlktı, babra.a- : : - -iar birbirini tikip elti, Çanakkale : : 
Boiazı ve Gelibolu J'&nm aduı ha- 5 5 
lôkaten tehlikeli anlar seçircli. Son- 5 5 
ra kim kartanlı? Batta Atatürk ol- 5 5 

gilerde tam bir insicamsızlık ve a
henksizlik var. Kendilerine ayn ayrı 

yerler göaterildiii için, muhtelif cere
yanlann bir çatı altına toplanmalarını 
normal görebiliriz. Fakat sanat kıyme
ti bakımından biribirine bu derece •Y· 
kırı, biribiriyle bu derece düşman e
serlerin aynı tezahüre ittirak etmesini 
prensip itibariyle hiç de temenni etme
yiz. Amatör, sanat kanunlarından he -
nüz bihaber talebe, "pazar günü ressa
mı", ''dilletante", yahud sırf ticaret i
çin resim tethir eden sanat esnafı böy
le temsili mahiyeti haiz ve yüksek bir 
hava tatımaaı lizım olan bir sergiye iş
tirak edememelidirler. Burada sanatın 
ve aanatkarlarm, dolayısiyle milli kü~· 
türün haysiyeti mevzuu bahistir. 

Ama biz bunları açıktan, bedava 
söylemiyoruz. Devletin sergisi olan 
Birleşik Serginin inzibat altına :ılın.na
sı lizımgeldiği bu sene herkc:s tarafın
dan tasdik edildi. Büyük bir titizlikle 
hareket ederek ve en mümtaz rcSRam
lan tophyacak olan bir kabul jürisi, 
tufeylileri derhal elimine edecek ve 
böylece sergide her şeyden evd sanat 
havasını hakim kılacaktır. Diğer taraf
tan bir ''sergi koınite&i" nin rie teşek -
kiıl etmesi büyük bir ihtiyaçtır. İnsan
lık ve unat haysiyetleri maalesef pek 
kıt olan bazı kimseler ,tablolarını sat
mak için öteye beriye bat vurmakta, 
icab ederse yalvarıp yakannaktadırlar. 
Bu halin hakiki sanatkarlar için ne ka
dar acı, ne kdar küçültücü olduğunu 
aöylemiye lüzum yoktur. Senelik ser -
giyi, boyalamalarını satmıya vesile bi
len bir takım sözde sanatkarlar hiç 
şüphesiz ki biricik sanat tezahürümü -
zün vakar ve haysiyetini ihlal ediyor 
lar 1 

Bizce, sergilerin lüzumu kadar akis 
uyandrrmaması "'kalite" nin bir takım 
yabancı ve sanat dışı unsurlar tarafın
dan oo.r. .. ~---·"ır. Gerçi bunları 
söylemek acıdır. Fakat .,_ o=1 ... ;,niı:in 
heyeti umumiyesinde hissedilen ve se
bebi bir türlü anlaııtamıyan insicamsız 
lığın, ahenksizliğin mahiyetini işaret 

etmekten kendimizi alamadık. Az, fa
kat münhasıran güzel eser, anlayat ve 
ekolü ne oluna olsun kuvvetli eser 
g&teren sergiler tertib edilmekle hem 
unatkarlann - hakikilerinin - vakar 
ve hayeiyetleri muhafaza edilmiı, hem 
de hallan unat telMJ eeiM '71- bir • -
ha verilmit olur. iyiye ve güzele alış-
mak da bir itiyad, bir rutin ifidir. Ve 
iyiyi kötüden ayırmak için uzun müd
det iyi ve doiru ile tema etmit bulun
mak lizımdır. 

Mutavanıttan aşağı ve kötii sanat -
karlan hırpalamaktan kaçınmıyalım. 

Onlar hem kendilerine, hem memleke
te gadreıdiyor ve daima yükaelmek İl
tiyen, sanat kaygısını bütün menfaat
lere tercih edenlerin pnını lekeliyor • 
lar. Henüz kıymet ölçülerine malik ol-

mıyan muhitimiz iyi una.tkirı kötü
den pek tefrik edemediği için, el.zem 
eklektizmaya biç olmazsa senelik aer
&ilerde yaparak onlan ibtizalden kur
tarmak lazım deiil midir? 

Nurullah BERK 

KIZILA YA tlYE Y AZiL 
Yurduna şefkat borcunu 

ödemit olursun 

RADYO 

Avrupa : 
O.Pt<.;.ı<A VE OPERETLER: 30: 

miınater, Paria - 21.50 Mılano. 
SENFONİ VE ORKESTHA KO 

LERİ: 18 Sarbruk - 20 Laypsıg -
~ersum - 21.30 Roma - 22.20 Lu 

ODA MÜZİGİ: 15.20 Hamb 
Beromiınster - 17.15 Roma - 2Z 
penhag, Munıh. 

SOLO KONSERLERİ: 13.40 
ıum - 15.30 Viyana - 16 Bresla 
Berlin - 18 Hambu g 18.10 Ko 
- 19.30 Prag - 19.45 Helsıngfora, 
bolm - 2'2.20 Budape te - 22.25 D 
- 22.30 Doyçland ender. 
NEFESLİ SAZLAR: 5 Bresla 

Munih - 19.30 Prag-20 D ns g. 
HAFİF M0Z1K 6.10 H mburg 

Breslav - 8.30 F rankfurt - 9.30 B 
10.30 Hamburg - 12 Laypsig ve bır 
man istasyonları - 14 Ştut art - 14 
ionya - 14.15 Berlin - 16 Frankf 
bir çok alman istasyonları - 17 Br 
18 Berlin - 18.10 Varşova - 18.15 
- 18.30 Doyc;landzender - 19.10 
Doyc;landzender - 20 Berlın ve bır 
man ıstasyonları - 20.25 Bud peşte 
Tuluz - 22.15 Kolonya - 22.30 Vi 
24 Kolonya, Ştutgart. 

1..~.! .. ~.~.~ .. ~ O G R A F 

Beyaz Lôle 
İstanbul da Ahmed Halıd ki 

nin "Ömer Seyfeddin küllıyatı .. 
le, büyük turk hikayecisinın 

eserlerini bir seri cild halinde n 
mek gibi degerli bır hizmete gi 
oldugunu daha önce okurlarımıza 
ber vermiştik. 

Kitabevi, bu seriden şimdiye 
neşretmiş okluğu 1 - İlk düşen 
Yüksek ökçeler, 3 - Bomba, 4 -
Mabed, 5 - Aaılzadeler, 6 - Bah 
Kelebekler isimli cildlere bu def 
yaz Lale ve Mahcubluk imtihanı 
lerini taşıyan yedinci ve sekizinci 
leri de ilave etmiştir. 

Beyaz Lale cildinde toplanmıt 
hikayeler tunlardır: eyaz Lale, 
hava mektebi, acaba ne idi? Gay 
yük bir adam, gurultu, iki meb 
nasihat, irtica haberi, korkunç b' 
za, kaşagı. "Mahcubluk imtihanı" 
muharririn bazı piyesleri topla 

C:ade dilin bayraktarlıgını etın 
lan kı:ytnı: ... ,, • ·ı.&.,Pcimizi bu 
gençliğine tanıtmak maksauı,,.w 

edilen bu eserleri herkese h 
tavsiye ederiz. Şimdiye kadar ne 
len sekiz cildden her birinin fiatı 

kuruttur. 

Mai ve Siyah 
Türk edebiyatının bu klasik 

nı hakkında ~ aö.ze hacet yo 
Ustad Halid Ziya Upklı:gil, bu 
le türk edebiyatında yepyeni bir 
açımı, ölmez bir pretin eağlam 
melini atmııtır. 

Mai ve Siyah, roman namına 
dünden miras kalan birkaç şah 

biri ve belki başlıcasıdır. "Mai ve 
yah" ı okumuş olanların hafız 

Ahmed Cemil, hatırası hürmetle a 
bir tanıdık, bir canlı şahsiyettir. 

romanda, üstad romancı muha 
phsına ölmez bir ruh aşılamaamı 
mittir. 

Uzun zamandan beri piyasada 
cudu bulunmıyan bu eserini Hali 
ya, §imdi yeniden gözden geçirere 
deleıtirmiş ve eserin kati tabır 
kitabevinin serisi arasında intişar 
mittir. Eseri genç nesiller için 
kolay anlaşılır bir hale getirmiş 
hu sadeleştirme ameliyesi, muh 
ki, romanın aleyhine olmamış, 
kıymetini bir kat daha yükseltmi 
Bu güzel eseri, onu alaka ile bekh 
edebiyat severlere bilhassa tavai 
deri%. Fiatı 100 kuruttur. mak üzere tün ord111u. Bu aalmede ı ~ ~ 

----------------------------------·------------------------__,_ - ---------------------------------------------------------1 
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- İyi ya aumlar ..• Ben sanatımı bi- iee ve Şeremetef de onu ahkoyMDUM 5 5 general Kroy olacaktır... Mükemmel dı. Nihayet Petro gülüm&edi. Ke 
lirim.... öbür gian burada bulunacaktır ... Eğer 5 5 bir abdal ama sanatını avrupalıvari ni dıvara dogru atarak ellerini ce 
Ayakları sallanan küçük bir maea· ovada doğruca üstüne yürünürse ... 5 5 biliyor, sonra cesareti de var .. O ba,a rinin dibine kadar soktu. Aleksa 

nın uzerine temiz bir bez örttü. Mua- Süvariler sayesinde ona galebe çalı- 5 5 geçince bizim yabancılara da cesaret nın sesini takli.d ederek: 
ya b'1>erli wdıka dolu, yassı, bir toprak namaz mı? (Yakamın düğmesini çö- : : gelecektir ... Sen hazırlıklarmı yap... - M ein H erz, dedi, mein Herz 
deeti koydu, küflü eiyah ekmegi ince .züp Felten'e döndü: Daha fÇıİ yok 5 5 Şafak sökmeden yola çıkacağız... den utanıyor mueun? Hele biraz 
ince dildi. Çar, sırtında caketi, önün- mu? Bir parça ~dka daha koydu) de- 5 : Petro böyle diyerek içini çekti, ve, ret: Daha kötü bir hal olursa yüzl 
ele önliliü ve ayaklarmda keçe çi:zmc- nildiiine göre on bin kitiden fula 5 5 çubuiunun atetini tazeledi. ni çevirecek olanlar çoktur ... Şarl 
lcri olan Felteıı'in becerildi, aDniyet- kuvveti yokmu9; eeirler bunu incil Ü· 5 : Alebafka tatlı tatlı sordu: korktum, kıtalarımdan ayrıldım. .. 
U, aeuiz hareketlerini aeyrediyordu. .zerine yemin ederek eöylüyorlar.... : 5 - Petro Alebiyeviç, nereye &idi- kiden Ayatriya'da oldugu gibi 

_ Şaka etmiyorum. kap lw:aiını Bizler hakikaten bu derece becerik- 5 5 yoruz? gorod'a kadar kaçıyorum... Pek 
toplasan iyi ederein. sis miyiz? Arıp ıey._ 5 5 - Novgorod'a. Sevgili yüzünü sil ... Onlara kartı 

Felten Çar'a yan gözle baktı, ve ha- Tekrar ettı: . • . 5 5 Petro, Alebatka'nm hayretten pek Bay generaller gelmege tenezzül 
kikaten pka etmediginıi anladı. Omle- . ~ Utanılacak teY··· Fakat. ılDi çün 5 : .ziyade 8'ılauı olan ,effaf ve mavi yuruyorlar ..• 
ti tavası ile eıcak eıcak verdi, bir ka- ıçınde herkese utduyu telkın edile- : : gözlerine nihayet bakabildi. Yüzü kı- • • 
layb kaba vodka doldurdu. ~z ki ... Eğer Narv~'da itler düza,t"1 5 5 .zarmaca batladı. (Damla damla terle- Nöbetçilerin bagırışmalan. Do 

- Yemeginiz hazır, majeste... gı~zae o~u Pakof ta Novgorod da 5 5 mit olan alnında biır damar ıitti) Ve topraklar üzerinde at ayaklarınUI 
Küçücük ev rüzgarın hücumu altın- tevkif ederız. - - hiddetini .zabtederek: kırdıeı. Pencerenin ardında 

da eanıhyor, mumun alevi sallanıyor- - Mein Her.ı, bunu bile akla getir- gecikiyordu. murdanıyor ... Hele ıeneraller hakkın- _Bu çocucun kaybedecek bir teyi tıklan. Mahmuzlarını §&ıkırd 
du. Menıikof gürilltü ile içeri girdi. memeli... leveç ordusu Revel yolundan cebri da neler söylemiyorlar? Erlerden bi- yoktur. Halbuki ben 0 vaziyette deği- dük ile generaller geldiler. Y 

- Ne bava t. - iyi, iyi.... yürüyüşle yaklaııyordu, ve timdi bel- ri: .. İlk kurtunu mülbime yerle9ti- lim .•. Sen zan eder mis.in ki her ICY bu- rüzgardan kızannı,, kaygılı idi. 
Y\Uünü burıturarak hamayliıini Suetular. Felten çömelmit. bir ba- ki Pigayyoki boğazlarında Sereme- receğim" diyordu. rada, Narva'da bqlıyacak ve burada oluyor? Bu saatte? Petro bunları 

çoadü, elini ocakta ısıttı. kır tencerede bira ısıtmak içın ateti tef'le harbe tutUf1DUf bulunmakta i- - Generalleri (Petro'nun gözlerin- bitecektir? Bu ancak batlangıçtır. tını eallıyarak kabul etti. Dük'e 
- Hemen gelecek. üflüyordu. Narva önünde itler kötü di. Ruslar kıekaç içinde, kalenin ateıi den kıvılcımlar 11&.Çıhyordu). Ruhun Galip gelmeliyiz. Fakat böyle kıtalar- laftı. Boynuna uııldı. Menşikof 
- İçememif mi? gidecekti. İki haftadan beri bombar- ile yaklapn Şarl aramda sıkıt1P kal- iıtirabati için yapılan dualarda en- la hiç bir vakıt galebe çalamayız ... Kı- mu almuını söyliyerek tahta böl 
- Uyuyordu. Çabucak yatağından dnnan ediliyor, liğımlar atılıyor, te- mıtlaıdı... dam gCS.termeğe llyık generallerdir bç çekip at ko9turmak kadar kolay nin öte tarafına geçip ıığınağa 

kaJclırdnn. karrüp ıiperleri kazılıyordu. Ne iatih - Çok gürültü ettik ... Biz i9te böy- onlar ... FAki zaman voyvodaları... teY yoktur... Abdal, sen Şarl'dan da Orada Menşikof mumu, üzeri 
Alekufka Petro'nun kartı•ına otur· klmları .zorlamak, ne de ıehrl yangı- leyiz ... - Petro ka9ığmı attı. - har- AlekNfka ,CSyle bir teklifte bulun- ce.ur mu olmak istiyorsun? Gözleri- ve tütün dolu masanın üzerine b 

du. Muanın uğlamlığını denedi. Ka- na vermek kabil ol&b{lmiıti. General- betmeği öğrenemedik. lıe iyi tarafın- du: ni önüne indir... Öyle yiisüme bak- tı. Herkee ayakta duruyordu. P 
dehine vodka koydu, bapm ..ılıya ler umum! taarruza karar veremiyor- dan baflamadık. Bir topun burada iyi _ Petro Alebiyeviç ... Kıtaları üç mat. oturdu, eline bir kigıt aldı biribı 
aalll)'& içti. Bir müddet ikisi de seuiz- lardı. Yüz otuz toptan yarııı çatlamif, atıı yapması için Moskova'da doldu- Alebafka itaat etmedi, gözlerini ö- benzemiyen, Üzerlerine kül dö 
ce yemeklerini yediler. Petro, alçak kullanılmaz hale gelmitti. Dün, ihti- rulmut olması lizımdır ... Anlıyor mu- gün için bana emanet et .. Ah... Yalla- nüne indirmedi. O gözleri utanç yaf- müı satırları, dudaklarını ancak 
ınle: yat malzeme gözden ıeçirilirken an- sun? bit.. ları doldurdu. Bir damlası yanağının mıldatarak bir daha gözden geç 

- Çok geç kalmdı, hiç bir ıeyin t•- cak bir günlük sıkı bombardımana kl- Alebqka: Petro, ititmemlf gibi davranarak gergin derieinden kayıp yuvarlandı. Öbürdü ve lDimeenin yüz iane 
iri bbil değil, dedi. fi barut ve kumbara kaldığı anlatıl· - Demin önlerinden geçerken bi- cebinde enfiye tabakumı armıaia Petro daralan göz bebekleriyle Alek- mabızın vakur ve emin bir eda il 
Alektaıka lokmasını zorla yutarak: mıftt. Levazım kolları daiına ıurada rinci bölük erleri ateıin kartısında batladı. Bumuna enfiye çekti. 1a1ka'nın ruhunu bir burgu gibi deli- kumağa batladı: 
- Hakikaten yüz fereah mesafede burada, Nov~orod civarında bir yerde konutuyorlardı ... Bütün ordugah ho- - Yarından itibaren bat kumandan yordu. İkiai de nefe.lerini tutuyorlar- (Sonu var) 



HAYAT ve SIHAT 

PraO'da Sokollar bayramı 

So ollar nedir? Ve hangi 
gaye ile çalı ırlar? 

~!1lnld•Pnc'dan., ~ta-
r_I._ ,...,.: 

-.ıe4e bir Yllka bulan S.. 
....... ea uüta1d mllletle

~-~*'4ari bile haraya tea-

• 

lngiltere ve Fransa karsısında 
B ir çok framıalarla f.ncillsle

rin indinde ltalya bactln 
Almanya•nın mtlttefikidir. B. Çem
berlayn'in fikirlerine terctman ol
d11iu bir bum iDCilb ... fraDI,.. 
politika admalarmm nuarmda iae, 
ltalya. meıaı.tıerhıin Prama •• 
lnciltere tarafma •keden ve Ud 
imparatorhak lnanedl ft ulmll cin· 
ranmacbkları tlıkdirde orada ,erleı
mekten bq1ra bir anmu olmıyaıı 
bitaraf bir .....ıeketdr. 

ltalya 
fam: 

Piyer Dominik 
ltalya•nm eül ...,_kanı B. Pruı- hiuruu ellerinde tutuyorlardı. On· 

çeako Nittl ba filimle chlildL Ken- larm yesbe ıüJpleri Katalonya'b· 
diai, yakında netretıtili .. La dfain larcb. ırrwu Umanlarmm 1"" u 
t6gration de l'Europe" laimll e1e- ehemlyeti •ardı. Aaıl lapanJ& tıM 
rinde, B. llueolini'nln hakikaten. ancak on blrlad uu'da doldv ve tl· 
Prama n lnalJtere'tıin mllklorinl maı devletleri bentls Cebellttarık 
tiddete müracaat ederek ellerinden yolunu bilmiyorlardı. 
abnak arzuauncla oldufunu iddia e-
diyor. "Pqiat İtalya. diyor, naayo- Bundan bqka, ortapict., Akde-
nalist programı kabul etmekle, A•· nb, flma1 denisleriyle b lkte, A..,. 
rupa'ya dop-u delil fakat deııise rupa llemlmn lki ticari bav• m-
dolru teveccilh etmiftir •• Akde- daaı biri,..U. Akdenis tek blfma blı 
niz'e, ır.•a •• llmır•a bakim olmak deals klbwt• tıefkll •cllJ'oNu. Blr 
niyetindedir- ttaıyanlvm fqlat e- pbab yeya nnedikliniD akl• flh-
mellerl denlse, aJman1uudd kara- dniD AWenls'cle kapalı oldup flk-
ya dotnı ~vrllmittir-• rl planesdi. Sonra o cumb11rlyet-

Ve Uhe ediyor: "Fqiat ttal~ ler lnpat 1gin lüzumlu kereateleN 
programım - eter biı proarmnm ...ılktUer. Silihlarım ltalya'daa 
tahakkuk etmek lmklnı nna _ tedarik icllyorlardı. 
barptı.s uıa tahakkuk ett1rem1,.. B .. .n. her -y deıvi_i,tir. ı. 
cektlr." ... _. ·r- ~ 

Muharrire psre, Antlue, B. Ma, talya'nm coifafl vuiyeti 
aolini'yi kayl'Y• dütUrmemekle kal· hem iyl hem de fenadır: ltalya Ak· 
mamı" hatıl oaun botuna da &ltıınit- denls'e bıklmdir, fakat ondan dı1&· 
tir, çUnkil Anılus .. italyan ve alman rı sıkamu. İiDparatorlaiundan fi· 
aıkerl kunetlerinin birlepneıi" de· len ayrıdır. Dün kömUrtl yoktu, bu· 
mektir, ve ltaıya "1nciltere •• &i1n petroldan mahrumdur. Kömür· 
Fnnaa'nm kunetine kartı qır ..._ le peflOl modern ano*lerin .-.. 
mak için" Almanya'yı Akdeaıis'e in- amı tıefld1 eder. U.teHk ltaıya para-
dirmek iatemektedlr. dea .. mürumdur ki. etaki cumlıu-

Öyle sanıyorum ki B. P'ra--- l'lyetler ifin -.lyet ).u merkesde 
··:ı.... delildi. 

ko Nitti bunları ınarken, millteci- ..ı 
lorhHl!tttif hatllarından birine dl\t- ltaıya'nm aon l>Udce8i bir ıellket 
mektedir. Hakikat ıudur ki IJM de ....,,...., •• ~da~ 
Muaolini, aerbMt oldup n ~ olu.U,.rJar bir dalla•Pflrile-
ile lnciltere'nin dOatu buludup miyftlktir. Buiday re....._ o• 
için Anflua'a mani olmuftur, 1931 dar ftlladlr ld ltalya en u 20 mil-
de lae v..ı.-ı-..•da •- ,..._ ,_, Watal buldaJ itbal etmok ve 

' .. _,__ •• .opan,a .-. =tb!l:.lera ------"' iltedlii eli baJlı oıctu&u, Lonılıa n Paril'I• ......, .--

~-~ ~ t ~-.. • Padift LoedıallıeıümJ ... 
~ ..... 

B u münHebetle btlylk lnlilis 
baftahiı <>mener'dea alch· 

tım çok dikkate deter blr malGma· 
tı tebarib ettirmek i•tl,_.... Ob
ıerver diyor ki: 11Kimae ~Wr ur 
-Jeiildir ki lapanya'dakl alma e
melleri, ani illplb • ltalyaa ....,_ 
111M11111eciktirmek mıhadi,S. ph
ıe dellftirmll*. B11 pllre ....... 
illi, pıeral ~--n11a1 ... 
rinl tehlikeye eolmıemefr lP., ibtl-
f&da yapılmlftır.· 

llalOmat clolri& ollıbUlr: A....._ , l~! ~-:' .... ·:..~ ::ıı2i:~IMll u.-ld..- ....,lyetin-

W :.._i*- !lıl!li 
~ ............ 

klprtllerini aradan kaldrrdıtı tak· 
dirde a&ır yaralar haline ieletektir. 



Yozgat'ta 

• 1'9.ı (Ha...t) - • VilG)'et 
ll.Ailln4e malaıelil 7erlere 7« -

l.,ıiril• •öpnenler tamamen 
,,,,..,._, 6ir bale •elmiflertlir. 
H....,,. naleiyainde ~ yaplı-

nlllll .öpnen eoleri "• aalaibleri
... lalim eılilmiflir. Brınqa 7«· 
letfiril• Amenlerin ~ ,.. 
11t11117'1lulır. Ba oalanılafltır, eu -
ferinin önlerini aebse oe ~·it 
6a/rpleriyle .aıtlemifler, eoleri
nin ~ ile ince bir seolıle dö -
,..,.;,ıert1ir. Gönılerdifim raim
lertl• 6lri bir •ipnen eoınin 
IİfÜ: 6ir ..,,,,. tlöpna ifini, tli-
ı.n ile 7Mi lıaralan söpnen /tö. 
Jıi11i p.terrnelttedir. 

• 

kurulan bir göçmen • 
yenı köyü 

·. 

Safranbolu piyade alayına Trakya'da at yar1şları 

heyecanh ve zevkli oldu törenle .sancak verildi 
• 

* Safranbolu (Hu
ıusl) - Piyade a
layına tarenle san
cak verildi. Tören
de Orıeneral Fah- · 
reddin Altay, Kor
ıeneral Abdurrah
man Nafiz, Tüm • 
general M. Kemal 
Gökçe bulunmut
larclır. Törende nu 
tuldar söylenmit 
sancaiın kıymet 
Ye ehemiyeti teba
rüz ettirilmiı, türk 
ordusunun kahra· 
manlıima itaret o
lunmuftur • Alay 
komutanı nutuk
lara cevab vere
rek, aancak uiru • 
na tek nefer kalm
cıya kadar can ve
receklerini söyle • 
mit Ye yemin eclil
miftir. Bunu eıçit 
reemi takib etmit-

Edirne (Huausi) 
- Trakya at kotu· 
ları çok zevkli ve 
heyecanlı o 1 d u. 
Trakya'da doimuf 
ve yetipni9 yarım 
ve balia kan arap 
atlarına mah9us o
tan 1000 metrelik 
kotu ve diler ko-
9ular çok zevkli 
oldu. Sahaya tri
bünler yapılnııft 

aallhiyetli bir ha· 
kem heyeti 1eti
rilmi9ti. Koıu ye
rine otobüa ve a
rabalar temin o
lunmu,ıu. Bu H· 

neki k09ular ıeçen 
yıllara nazaran da
ha heyecanlı idi. 

tir. 

* 

Gönderdii im re
simler, birinci ge
len atlardan birini 
ve seyircileri göa
tenr.ıektedir. 

Düzce' de ve Kııla' da sud 
elektrik elde ediliyor 

Sakuç'ta baraj faaliyeti 

Düzce (Hususi) - Evelce İDfUına oaılandığınr bildirdi 
Kııla nahiyeıi elektriğinin açılma töreni kalabalık bir halk ·· 
de yapılmıftır. 

Henüz yeni, üç senelik bir nahiye ..------------...._ 
merkezi olan Kışla'da parhyan bu me
deniyet ııığının yüzlerce senedir bo
şuna akan suyun kuvvetiyle elde edil
diğini gören köylülerin yüzleri gül
müı, cumhuriyetin feyizlerinderı şük
ranla bahaetmiflerdir. 

15 senedir Mazot ve odunla işliyen 
Düzce elektriğinin genitletil~ııini 

ve ıalihını düşünen Düzce beı~diyesi, 
veki.lete müracaat etmişti, vekalet ta
rafından gönderilen mühendis kasa
baya on kilometre mesafede ve 20 
metre yüksekten sukut eden Şakuç 
şelalesinin ke9fini yapmıftır. Bu su
dan 120 beygir kuvvet istihsal edile
ceti mühendis tarafından tesbit edil
mi,ıir . 

Yapılmasına baflanan projenin tn
diki neticesinde derhal inşaata baıla
nacak ve üç, dört ay içinde bitirilerek 
cumhuriyet bayramında açılma töreni 
yapılacaktır. Düzce'nin bugünkü ve 
mustakbel elektrik ihtiyacını bol bol 
ve r ... lıt._ivle temin edecek olan bu e
lektrikle Düzce uln ••uiveti süratle 
terakki edecektir. Esasen bu nokseah· 
lığı ötedenberi hiaeeden halkımız bu 
tetel:ıbüsü büyük bir alaka ve sevinç
le karfılıyarak daha fimdiden abone 
kaydolunmak arzusunu göatermeğe 

baflamıftır. 

Mardin' de 
eski eserler 

Mardin (Hususi) - Mardin 
tetkil eden toprakların neresini 
sanız bu illerin türklüğünü iaıba 
den bin bir delil bulursunuz. 

Artıkhların, Sel,çuk'larm her 
bin değerde olan camilerini, h 
larını, saraylarını, türbelerini 
makla, bitiremeyiz. Mardin. H 
keyf, Dara köyü Koçhisar, bun 
her biri baflı bafına bir tarih haz" 
si olacak kadar türk eserleriyle d 
dur. 

Mardin•in eski eserler bakımın 
koynunda sakladığı eserlerle uğr 
genç bir ıubay vardır. Yüzbafı Sı 
Akdeniz, yorulmadan, üşenme 

uğra,ır, dolafır ve eski eser top 
Sıdkı Akdeniz'in 8.700 adet ze 
bir para koleksiyonu vardır. Artık 
ralar kolekıiyonu tamamlanmı 
'"!,.cenlerde müze müdürlüğü taraf 
dan ılaıı "'~"~ ... ıiomuz resimli ve 
der paranın bir eti de D•1 ...... _,~ Q 
Bay Sıdkı'nın evi, heykeller, rel 
ler, para ve seramik koleka4yonlar 
le doludur. 

Eclremid dikiJ, nakış sergisi 
Baremiıt (hua"9i) 

Halkevinin her yıt 

mutad olan diki§, na
kıı, çiçek ve ppka 
aergiai bu •yıl da a
çılmıftır. 

MerHime bandonun 
çaldıp iatikW martı 
ile batlanrlmıt ve bu 
ydki kunu muvaffa-
kiyetle ikmal eden 
talebelerin söylevle • 
rinden sonra diploma 
dağrtılmıftır. 

Sergide tepir e • 
dilen etya arMmda 
dikit, ppka, koatüm, 
çiçek. ve çay, kahve, 
sofra,. meyva ta.kmı • 
ları, yatak takımları 

ve yatak odası leva
zmıı. çamafII' ve pija· 
malar, yailı boya it
leri, yutıklar, aba
jurlar, • um e n d ö 
tabi, port bebe, ve 
yailı boya tablolar 
ve f08for itleri var
dır. Sergi çok beğe- · 
nilmittir. 

Afyon'da iki temel - ~ . 
tısrenı 

Afyon'da Çocuk Eıirgeme Kurumu binaaiyle, yağcılar bili • 
temellerinin törenle atıldığmı yazmıttık. Yukardaki reeimler, 
törene aid birer. intibaı göttormekteclir. 
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100 metre sürat yüzme yarl§ı baılarken 
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Karadeniz havuzunda 

yüzme müsabakaları 
puvanla 
kazandı 

Gençlerbirliği 29 
bölge kupasını 

Atlamalar yapılırken 

Dün mevsimin ilk mükafatlı yüzme 
ıs müsabakaları yapılmıştır. Son gün -
gt terde havanın şiddetli sıcaklığı dola· 
pt yısiyle Karadeniz havuzu serinlemek 
t( istiyen yüzlerce ankarah ile dolu idi. 
ıC Bilhassa müsabakanın yapılacağı ha
efl beri buraya birçok meraklıları da top
tlıl Iamıştr. 
irf 
i) Program mucibince müsabakalara 

tam saat 15 de başlanmıştır. Nizam
name ve ajanlıkça yapılan tamim mu
cibince müsabakaya girecek sporcula
rın behemehal lisanslı olması gerek
li bulunduğundan lisansları hazır o
lan Gençlerbirliği ve Ankaragücü 
yüzücüleri bu müsabakalara iştirak 
etmişlerdir. 

Diğer kulüblerden gelen bh-ço~ 
sporcu lisanslarının hazır olmaması 
yüzünden müsabakaya girmekten 
mahrum kalmışlardır. llerdeki yarış -
larda bu noksanların da ikmal edile
ceği kulüb idarecileri tarafından va
dedilmiş olduğundan bundan sonraki 
yarışların daha kalabalık bir sporcu 
kütlesi tarafından yapılarak daha 
zevkli ve daha heyecanlı olacağı tah
nıin edilmektedir. 

İlk defa yapılan 100 metre serbest 
yüzme müsabakasına beş kişi girmiş
tir. Birinci Gençlerbirliğinden İhsan 
Telli derece 1.30 7 /10. İkinci: Anka
rc_ı:gücünden Abdullah Pazarbaşı. U
ç.uncu: Gençlerden Sedad Ergin. 

Bundan sonra 100 metre sırtüstü 
müsabakası yapılmıştır. Bu müsaba . 
kaya da beş yüzücü iştirak etmiştir. 

Birinci: Gençlerbirliğinden Nazım 
Altunkaya, derece 1.4S 6/10. İkinci: 
~~karagücünden Halil İşlek. Uçün
cu: Gel'\çlerbirliğinden Fikret Tan
gü. 

Uçiincü müsabaka olan 200 metre 
kurbağalamaya beş yüzücü girmiştir. 
Birinci: Gençlerbirliğinden İhsan 
Telli, derece 4.0. 3/1 O. İkinci: Genç -
lerbirliğinden Nazım Altunkaya. 

Bu müsabakada bilhassa Beden 
Terbiyesi Enstitüsü talebesinden o
l~? l~san Telli çok güzel bir istille 
yuzmuş ve herkes tarafından takdir 
edilmiştir. Ekzcrsizlerine fazla de. 
v.a._~ ve itina ederse Türkiye birinci
lı~ınde de iyi derece alacağı ümid e
dılmektedir. 

Yüzme müsabakalarına giren gençlerimiz 

100 metre siirat birincisi finalde 

Bundan sonra küçükler arasında 50 

metre serbest yüzme müsabakası ya

pılmıştır. Bu ~üsabakaya 14-17 ya§ 

ar?sında bulunan 21 çocuk iştirak et
mış ve bu küçüklerin yarışı da çok 
heyecanlı olmuş ve iki defada yapıl-
mıştır S t •· t •· .. .. 1 L 1 b l k · ır us u yu:::me mrrs..., 'cıRa arı a§ ar en 

4oo metre serbest miıı.ahakasımfo" f \ hdullah Pazarbaşı. 3 üncü: Ankara birinci ve Ankaragücü 
~~nra bu~lar_ın finali yapılmış ve ne- .;ücünden Halil İşlek. kinci gelmiştir. 

takımı da 

Müsabakaların hitamında derece a 

Askeri heyetimiz geliyor 

Orğeneral Asım Gündüz §ereline Beylan'da verilen bir ziyafet 

Hatay halkı Orgeneral Asım Gündüzü alkıılıyor 
(Başı ı. incı sayfada) r Heyet öğle yemeğini İskenderun,-------,-----.-----

. . konsolosluğunda yedi. Yemek çok sa- E d • 
Burje ve kolonel Kole tebrıke geldı- mimi bir hava içinde gcsti ve saat lS n u•• strıye 
Jer. 1ki kolonel kapıda asker tarafın- de heyet istasyona hareket etti. Kon-
dan karşılandı ve türk halkı taraf m- soloslukla istasyon arası kesif bir ka· 

• dan liararetle alkışladılar. tabalıkla örtülmüştü.. 
yenı Saat 10.40 da Orgeneral kapıya çı

karak askeri müfrezeyi teftiş etti ve 
müteakiben on beş otomobilden mü
rekkeb alay "yaşasın Atatürk, yaşasın 
Orgeneralimiz, yaşasın heyetimiz, bı
ravo, varol,, sesleri ve sürekli alkışlar 
arasında hareket etti. 

Evin önündeki meydanı dolduran 
halkın, on sekiz senedir çektiği yetim 
liği, yirmi iki gündür unutturan türk 
ordusunun mümessilini teşyi ederken 
duyduğu teessürü bütün Hatay'ın 
hakiki bayramını teşkil eden anlaş
maların imzası ve pek yakında türk 
ordusunun kahraman Mehmedciğini 
selamlamak ümidinin verdiği neşe gi
deriyordu. 

Arabalarımız bütün Antakya soka~
larını hmçahmç dolduran binlerce 
halk, mektebli, izci, sporcu arasından 
ve bayraklarla, ampullerle ve defne 
ve söğüd dallariyle süslenmiş olan 
takların altından geçiyor, muayyen 
mesafelerde yer almış olan askeri 
müfrezeler ihtiram vaziyetinde duru
yordu. 

• Bu fevkalade izdihama rağmen 
büyük bir intizam göze çarpı
yordu .. Halk heyetin gelişindekin -
den daha kalabalıktı ve çünkü diğer 
unsurlar da merasime iştirak etmişti. 

Saat 11 de Bedire köylülerinin mu· 
habbet ve alkışlarını topladıktan son
ra saat 11.1 O da Topbqğazına vardık. 
Burada Kırıkhan ve Reyhan iye mü -
messilleri bekliyordu. Heyet otomo -
billerden indi ve Orgeneral Antakya
lılara veda ettikten sonra bir süvari 
müfrezesini teftiş etti. 

Şimdi Baylan sırtlarına tırmanıyo· 

ruz. Bu sırtların ve etekteki manza· 
ranın güzelliğini karilerim şüphesiz 
öğrenmişlerdir. 

Orgeneral, istasyonda bekliyen ze
vata ayrı ayn veda etti ve cemaat 
mümessillerine iltifatta bulundu. 

Tam saat ıs.ıs de hususi tren ls
kenderundan hareket etti. Kolonel 
Kole ile generalin mihmandarı ve 
Başkonsolos ve İskenderun konsolo
su ve gazeteciler Payas'a kadar Or
generali teşyi ettiler. 

Payas'ta birikmiş olan yüzlerce 
halk, heyeti aynı çoşkunlukla alkış
ladı ve bir askeri kıta ihtiram mera
simi yaptı. Hususi tren Payas'ta yir
mi dakika kaldı ve saat 16.20 de An
kara'ya hareket etti. 

kolaylıklar 
(Başı 1. inci sayfada) 

ra yatırmak, yahut banka garantisi 
vermek mecburiyetinde idiler. Bu ise 
endüstricilerin mütedavil sermayesini 
veya kredisini muvakkat surette bağ
lamağa sebep oluyordu: Maliyeti yük
selten işte iki sebep ... Buna, iLk madde 
muafiyetinin iktisap ve tevzii forma
litelerini de ilave edersek gereık en· 
düstri ile uğraşanların ve gerek dev
let dairelerinin ne kadar fuzuli zah-

Orgencral Asım Giimliiz ı metlere girc.\i.klcrini tasavur edebili-

Adan<ı' d(ln geçti riz. 

Adana, 3 (Hususi muhabirimizden) Büyük ve küçük endüstriyi bütün 
_ Antakya'dan gelen Orgeneral A- bu külfetlerden kurtarmak için hükü

sım Gündüz bu akşam Adana'ya geldi met, sadece ilk madde gümrük resim
ve akşam yemeğinden sonra Ankara'- lerinde azami tenziller yapmış ve bu-
ya müteveccihen hareket etti. mm için de bir liste hazırlamıştır. 

Türk kıtaları pek 

yakında Hatay'da 
(Başı ı. inci sayfada) 

tünlüğünü ve politik statüsünün deva

mını temin için iki memleket işbirliği
ni ihzara matuftur. Bu anlaşmada bir 

de Türkiye - Fransa kıtaatının Hatay
da işbirliği tarzını tanzim eden bir 

protokol mevcuddur. 

Sıra sıra mor dağlar, yaklaştıkça 
sarı, kırmızı, yeşil renklere münkalip 
olurken artık gittikçe uzaklaşan A -
mik ovası, Amik gölü ile yeşil, gri ve 

llcyctimizdcn Albay Feı•zi 

Mcngiiç ordu nıiimmısili ofrırak 
burmla luılmtıl.-uulır. Heyetin 
diğer aziisı bugiin .~aat I0.30 
cfo Antakya' dem ll)'rılmıştır. 

Makinalara gelince; memleketimiz

de endüstri müesseselerinden çoğu 

"teşviki sanayi" kanunundan istifade 
ett~klerinden idhal edilen makinala

rınm büyuk bir kısmı da gümrük res

minden ve muamele vergisinden muaf 

tutulmakta idi. Yalnız, bu muafiyet
ten istifade için makinalara ait fatura 
ve saiıe tasdık olunmak üzere ekono
mi bakan! ığma tevdi edıliyor ve bu 
suretle üe tücar ve bakanlık işgal edil
miş oluyordu. bu husustaki karar
nameye göre endüstri ve endüstri
ye muavın ınueı,ses<: :f' rde kullan ılaca;< 

bütün makinalar muamele vergisin
qen muaf olarak ve pek az gümrük 
resmi ödiyerek hiç bir formcılıteye ta
bi tutulmaksızın memıekete girecek
tir. Muamele vergisine müteallik ta
diller Kamutayca kabul edilen mua
mele vergisi kanunu layıhasında dik
kate alınmıştır. 

cede 1 ıncı: Nusret Kiper derece 
0.42. 6/ 10. 2 inci: Refet Kop. 3 üncü· 
Mahmud Kızıltan olmuşlardır. 

Bu k" "ki . u5~ ~r arasında yarın için ü-
m~d verıcı ıstidadlar görülmüşti;r. 
Bılhassa Nusret Kiper çok iyi bir 
yüzücü olabilir. 

Bundan sonra 400 metre serbest 
yüzme müsabakası yapılmış buna da 
beş kişi girmiştir. 1 inci: Gençlerbir
liginden Keşfi Tarland derece 
7.47. 7/10. 2 inci: Ankaragücünden 

Bunu müteakib atlama müsabakala
rı yapılmış buna Gençlerbirliğinden 
üç sporcu iştirak etmiştir. Neticede 
birinci : Nazım Altunkaya, ikinci: Bü
lend Hasar, üçüncü: Sami Marti ol -
muşlardır. 

Bundan sonra son müsabalta olan 

Ankara bayrak yarışı yapılmış neti
cede Nazım Altunkaya, İhsan Telli, 
ve Keşfi Tarlan'dan mürekkeh Genç
lerbirligi takımı 3.10. 5/10 dakikada 

lan yüzücülere madalyaları tevzi e -

dilmiş ve yapılan puvarı tasnifine gi 

re 29 puvan alan Gençlerbirliği kulii 

büne de bölge kupası hediye edilm: 
tir. Ankaragiicü de bu müsabakalar · 
12 puvan almıştır. 

kırmızının her türlü nüansından ya
pılmış renkli bir denizdir. Mütema
diyen viraj dönüyor, her dakika yük
seliyoruz. İşte Baylan gediği, biraz 
sonra da baştan başa donanmış olan 
Baylan. 

Halk bütün çılgınlığiyle alkışlıyor, 
biraz sonra tekrar iniyoruz. Bu sefer 
manzara kadrosuna uzakta İskende
run limanının koyu mavi, gri rengi 
de giriyor. Saat 12 de lskenderun'da
yız. Şehrin kenarından konsoloshane
ye kadar otomobille dakikalarca de· 
vam eden yolun iki kenarı pencereler, 
tarasalar insanla doludur, yaşa ve al 
kış sesleri gökleri tutuyor. 

Alman malfımata göre, türk kıtaatı 

pek yakında Hatay'a girecek ve fran

srz ve türk kıtaları muayyen yerlere 
tevzi edilecektir. lki tarafın asker 

mevcudu müsavi olacak ve yekunu 

kuvvetle muhtemel olarak beş bine ba

liğ olacaktır. ı 

Orgeneral, yanında Cevat Açıkalın 
olduğu halde bana şu sözleri söyledi : 

Bu tedbirlerden dolayı "Teşviki sa
nayi" kanununda yapılması iktiza e
den tadiller ise yukarıda bahsettiği
miz gibi, bir kanun ile tekarrür etti
rilmiştir. 

Endüstrinin kurulması ve işlemesi 
için bu yeni kanun ve kararnamelerle 

temin edilen kolaylıkların inikaslarr

nı yalnız bunlarda değil, maliyet ve 
netice itibariyle toptan ve perakende 
satış fiyatlarında, nihayet yaşayışı

mızda hissetmekte gecikmiyeceğiz. 
Onümüzdeki hafta program muci 

""i nce te§vik müsabakaları yapılıı" · 
tır. 

- Bu hiiyiik e er~ yalnız ve 
an~ak biiyük Atatürk'ün eseri
dir. Nasulu Baydar 
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Çocuk ilôvemizdeki 

E velki haftaki bulmacayı 
çözüp hediye kazananlar 

Kart lmzananlar : 
İsparta Gazi Kemal paşa cadesi 13 de 

Kemal Aksu, İzmit hacı Hasan mahallesi 
Çukur çeşme sokak 11 de Miı;ıerıcf Eke, 
Ankara Altındağ mahallesinde taş ocakla
rında Suzan Batur, Ankara İnönü okulun
dan 397 Mellihat Çehkkesen, Devrek ikin
ci ilk okuldan 103 Güzide Turhan, Adana 
Ağa Mehmet mahallesi 59 da Tahir Deniz, 
Tarsus manifatoracı oğlu Rıfat Okuayz, 
Ankara Ulucanlar Tanrıverdi sokağında 
Bedia Onaran, Galata. Fermenecilerde 155 
numarada Yanı Kekines, Ankara birinci or
tadan 1138 İsmet Nifi, Ankara birinci or
tadan 750 Hilmi Yücel, Ankara İsmet İn
önü okulum.an 308 Sacit Öydenak, Söğüt 
kaymakam oğlu Haldun Gedik, Bandırma 
halkevi okulundan 128 Mukadder Umut, 
Bünyan İsmet paşa okulundan 23 Besim 
Oyman, Ankara İsmet paşa okulundan 501 
Zekai Çakır, Adapazarı - Söğiillü ıuhiye
si inhisarlar memuru kızı Mukadder Ak
kaya, Ankara İstikHi.l okulundan 25 e~tin 
Esin, Niğde Ycniçarıiıda berber Yu:ıuf e
liyle Ekrem kazancı, Bandırma birinci o
kuldan Suna Ttacıuçin, Elaıığ birinci o
kuldan 92 Ahmet Taşkaya, Bursa Kaleiu
murbey mahallesi Krrkd:ıl:ır sokak 14 de 
Azmi Dirgin, Ank:ıra s:cat vckSlcti ayniyat 
muhasebcsir.dc N:ıil kızı Ciı:::in Can, İzmir 
Karşıyaka iut:ısyon cacld:si 33 de Cem~! O
nat Aslan, İstanbul Be:,.·otlu 29 uncu ilk 
okuldan 415 Şule Öre:ıkuya. Kartal oku
lundan 118 Has:ın Teti!~. A:ılcara Er.tu:'Uru 
mahallesi Gi.ıncş kı:li.'Jü karçı::ı 6 da N•ci 
İnetaş, lia:ıdırmıı. C. H. P. de F. M. Umut, 
Eski:1ehir m:mifnlura~ı Hakkı Üçer o•lu 
Sabahattin Uc;cr, Ankara Akköprii Ycni
han katibi oğlu Mehmet Tanıer, Buı·sa set 
başında Asri k:ısapta Suat el!yle Cem:! Öz 
girgin, Zonguldak Hainanıönünde bat.kal 
Mustafa eliyle Hilmi Koç, Ç:mlrrrı - Ilan
köy istasyon makasc:;;: oi;lu Nuri Dönmez, 
Mersin giimrük alanı:ıd:ı esnaf lol::ıntasm
da Mehmet Ali Özalp, Bcyı:ehir - Ma:1astır 
nahieysinde konyah 1hıian Güracak, Anka
ra Kocatepe okulundan 66 Ali Oomcü, Zon
guldak Atelye karşısmdaki aı.ıartmı:ın kat 
2 numara 3 de Coı:kun Kanay, Diyarbakır 
iş kale sokak 11 de Zeki Kaleli, Ankara 
İsmet İnönü okulundan 1128 Salahattin, 
Özdenak, Diyarbakır Urfa cadpesi 28 nu
maralı dükkanda Kamil ener, Ankara İlte
kin ilk okulu numara 479 Perihan Olgun
türk, Niğde istasyon caddesi 80 numarada 
bakkal oğlu Yaşar yüce, Elazıf okulunda 
11 Bedrettin Kürkçu, Kona lisesinden 652 
Hesip Altınsel, Sivas lisesi orta ktsımdan 
122 Cihad Ö z ören, İstanbul Galata N eca
tihey caddesi Karanlık fırın sokak 6. 20 de 
Ali Yücel, İstanbul Laleli Sair Hikmet so
kağı 40 numarada Kenan Erkaya, Diyar
bakır Urfa caddesi 61 numarada Süleyman 

Alman polisinin 
öldürdüğü Lilvanya' 11 

Kaunas, 3 a.a. - Salı günü alman 
polisi tarafından öldürülen Litvanya
lr Gantohas'ın cenazesine yedi bin 
kişi iştirak etmiştir. Mağazalar ma -
tem alameti olmak üzere kepenkleri
ni kapamışlardır. Mezarın üstüne 150 
çelenk konmuştur. Hiç bir hadise kay 

• dedilmemiştir. 

Yeni bir torpido 
Pa1ermo, 3 a.a. - Bersaglier torpido 

muhribi, mareşal de Bonc'nin huzu
runda denize indirilmiştir. 

, Hqrita . Umum tv.1d. · 

Topoğraf ıemsiyesi vesaire 
ah nacak 

Kale, Ankara Cebeci Baysal sokakta Öz
can Sevgen, İsparta orta okul, Parmaks~.z: 
sokak 7 No. da Şükrü Deiirmenci, İzmır 
Suluhan civarı 26. No. da Fahri Eron, Sam
sun· Çarşamba İlçebay oğlu İlhan Demir
bağ, Adana erkek öğretmen okulu 932 Tev
fik Ercan, Zoneuldak maden idaresinde 
Besim oğlu Şerif Birkan, İzmir Eşretpa
şa 6-M üncü sokak 19 numarada Hasan Ko
nuksever Ankara istasyonunda Demir Un
lü, Anka;a Ertik okul 451 Tahir Demirse
ren, Ankara ikinci orta okul 695 Emirhan 
Mac;kan, Bali ilk· okul 316 Türkan Kuy
rukçu, Uşak Hüsnü Kizım atelyesind~ İb
rahim Özalp, Ankara İsmet paşa kız ensti
tüsündetn 81 Muazzez Tol, Ankara İsmet 
İnönü okulu yanında Çamlıca sokak 3 de 
Nihal Ersoy, Ankara Necati okulundan 814 
İsmail Erkan, Ankara Özbeyler mahallesi 
Balım sokağında M. Şehirli, Ankara Öz
bevler mahallesi Yeni Takınak alanı 14 de 
Tıihir Tiflik, Çap:ılcçur askerlik şubcsı re
isi oğlu Sedat Eratac;, Ankara askerlik da
iı e:ıi mülhakı binbaşı Fevzi o~lu Suphi 
Aknıan, Konya inhis:ırlar bo.3 müdürü Tay
yar Y~nicc kı:ı;ı Lamia, Erbo:ı Kebir ma
halksi 49 Şah:oıbettin Ateş, Aııi:ara Özbey
ler mahallesi Balım solc:ığınJa C. Çetin. İs
tıınbul 19 u:ıcıı ilk okulda Mczdat Gü-.ıe:ı. 
Fenike C. H. P. klitıbi o&lu Feridôn Sü 
zcıı, Yoz!l:ıt icra memuru oğlu Ali Rıza Ti 
moc;in, oZnııuld'lk N:ır~d:!<cmal ilk ok\llu 
160 Miib~<:t'cl Gt:ı;t:ıcal, Ank.ır:ı Yeni'ichi 
İzmir so:.rak 27 de Adna!l Kalf:ıoJlu, Anka 
ra At'!ltürk ilk okıı:undat\ 32 Tt:riô;\lt Çanak 
tekin, B:ıfra elcl.lı·.;;: fab:-ikası yanındak 
fırında c .. r.ı:-J C:ı:n'.ld:m, A:ıt:ara Kayabaş 
mahallc;i 11 numaralı evde konyah Biffi 
Giıltckin, Bursa \'İliiyet mektupçusu of;lu 
Taci Erten, A:ıkara İsmet p:ıı;n kız enstitü 
sünde 393 Necmiye Bııştüzel, Ankara Ce 
beci Tahrirat katibi Hasan kılıço!';lu Os 
man kılrc;, Ankara Atati.irk kız ilk okulun 
da Mustafa Güngör, Ankara Ga:.:i lises 
757 Ahmet Kök~al, Ankara Cebeci İlteki 
ilk okulu 855 Akif Çetinta!], Tel:irdağ mek 
tupcıısu o.;\lu Ali Aksaz, Ankara erkek 1i 
sui 846 O~uz Erkip, Ankara Etlik büyü 
e~Jence mahalli 76 numar:ıd:ı. Sevim Gül 
c;ur, S:ımson Salahibc mah:ıllesi Dursun e 
fendi geçidi 2 numarada Nuri eraslan, An 
b.-ara Ulus meydanı s:ıntral Üslü Ahmet Di 
er terzi, Ankara İstiklil okulu 117 Yaşa 
Artic;, Ankara Devrim okulu 782 Şükra 
Çorbacıoğlu, Ankara Necati ilk okulu 14 
Burhan Başak, Ankara İsmet paşa kı.z: ens 
t;jsünden 318 Nermin Urken, Turğutlu ort 
okul 2 K. 1355 Hakkı Özçelik, Zile İstik 
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i-lal okulu 164 Nahit Soydan, Ankara Yen 
şehir İsmet İnönü caddesi 94 Sevim Ak 
nan Ankara Dumlupınar 584 Seykin, Ba 
rak Karkamış ilk okulundan 261 Necla B 

ı-

-
i-

nen. 

(Sonu yarınki nüshamızdadır.) 

Gelir nasll ~oöalhhr 
-

ol 
Amerika gazeteleri küçük bir me 

murun gelirini ne suretle çoğaltmış 
duğunu uzun uzadıya anlatıyorlar. 

r Adı Ceyms Rekli olan bu memu 
halkın bahse tutuşmak, kumar oyn 
malt heves ve ibtiliilarmı adam akıl 

a-
lı 

istismar etmiştir. 

ık Rekli, 15 doları geçmiyen hafta! 
geliri ile büyük işlere girişebilece 
bir kudrette değildir. Çalıştığı dest 
re fabrikasının küçük bir memuru o 
duğu için de çarçabuk terfi edebilme 

k 
e-
1-
k 

ümidi de pek az. 

ak Para kazanmak, servet sahibi olm 
arzusu içini kemiren Rekli, düşünu 
taşındıktan sonra, nihayet turnayı g 
zünden vurmuş. Zengin olmak iç 

.. 
p 

ö-
ın 

bulduğu çare şudur: 

k-Rekli haftada 15 dolar kazanma 
tadır. Memurlar arasında her haf ta 

go sonunda çekilmek üzere bir piyan 
tertip ederek en büyük ve yegane i k-

CI Harta Genel Direktörlüğünden: ramiye olmak üzere haftalık kazan 
1 _ Harta Gn. Drk. için 30 adet olan 15 lirayı koymuş. Hazırladığı P 

Topoğraf şemsiyesi, 50 adet şahıs a- yango biletlerini fabrika i9inde m 
i-
e-

çık eksiltme ile al-ı:nacaktır. murlara bir çeyrek gibi ucuz bir fiy at-
2 - Eksiltme 15 temmuz 938 cuma la satmış. İlk satışta yilzden fazla 

g.ünü saat 10 da Cebecide Harta Gn. lmmış. Talilerini bir defa denemek 
Drk: binasında Sa. Al. Ko. da yapxla

a-
le 
xn 
iş-

kanmıyan memurlar, ikinci haftan 
caktır. · k 

3 _ Muhammen bedeli 1590 lira, piyango tertibine tekrar iştıra etm 
k-
öz 
e-

muvakkat teminatı ıı 9 lira 25 kuruş ler; ve bugün her hafta tekrarlanma 
olup makbuz veya ban1'..a mektubu ka· ta olan bu piyango sayesinde açık g 
bul olunur. . memur ufak bir fedak~rhk bile etm 

4 - Eksiltmeye g~rmck isti yenlerin den, gelirini kat kat çoğaltmıştır. 

.. 

yukarıda yazılı ı;ün ve saatte temina~-
lariyle birlil;te l:onı7.:;yona gelmelerı. 1 

(?157) 4176 1 
- Bayı nd1rl ık bakan ı ğı 

50 adet mikyas cedveli ahnacak ·" ...... ·.· ., .... · · · ........... ....... .. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. için 25 adet 

şimşir ve 25 adet kemik olmak üzere 

50 adet mıkyas cetveli pazarlıkla alı· 

nacaktır. 

2 - Dairede mevcut numunesi gi

bi ve ayrıca içerisi yumuşak bir ku

maş veya deri kaplı madeni bir mu

hafazası bulunacak olan bu cetvelle
rin muhammen bedeli 400 lira, mu

vakkat teminatı 30 liradır. 
3 - Pazarlık 12. temmuz 938 salı 

günü saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
mczkfır gün ve saatte teminat makbu
zu veva 'c:m!::ı ~ckt~bu ile komisyona 
geb~~kri. (2l59) · 4178 

İstanbul -Edirne yolunda asf a 
Kaplamah ıose inıaah 

Eksiltme i lônı 
Nafıa Vekaletinden : 

it 

Lü-ı - İstanbul - Edirne yolunun 
leburgazdan itibaren Edirne ist 
metinde takriben 38.700 metre uz 
luğundaki kısmı tesviye, sınai i 
!at, şose ve asfaltlı kaplama ve te 
ruatı inşaatı mevcud projesine ve 
niden yapılan keşif evrakına göre 
pah zarf usuliyle eksiltmeye çıka 
mıştır. Bu inşaat ile bir senelik m 
madi tamiratının bedeli (1.739.6 

ika· 
un-
ma-
fer-
ye-
ka-
rıl-

üte-
48) 

lira (64) kuruştur. . 
ine 
de 

2 - Eksiltme 14. 7. 938 tarıh 
müsadif perşembe günü saat 12 
Nafıa vekaletinde şose ve köpr tiler 

~~~~~~~~~~~~~ 

reisliği eksiltme komisyonu odasın

da yapılacaktır. . 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri diğer evrak 43 lira 50 ku
ruş mukabilinde mezkur reislikten a
lınabilir, 

rin 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenle-

65.939 lira 46 kuruş muvakkat te
at vermeleri ve Nafıa vekaletin
ahnmış müteahhidlik vesikasiyle 

defa en az 400.000 lira bedelli as

min 
den 
bir 
falt kaplamah yol veya mümasili in

ı muvaffakiyetle ik~al etmiş ol
una dair resmi vesika ihraz etme
lazımdır. 

şaat 

duğ 
lcri 

5 
nun 

- İsteklilerin 2490 sayılı· kanu
tarifatı dairesinde hazırlxyacak
kapah zarflarını ikinci maddede lan 

yaz ıh vakitten bir saat eveline kadar 
misyon reisliğine makbuz mukabi
de vermeleri muktazidir. Postada 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

ko 
lin 
ola 

(2075) 4093 

2 5.000 litre benzin alınacak 
Nafıa Vekaletinden: 
1 

11 
6 temmuz 93'8 cumartesi günü saat 
de Ankara'da nafıa vekaleti bina
da malzeme müdürlüğü odasında 

lanan malzeme eksiltme komisyo
sın 

top 
nu nda ceman 4500 lira muhammen be

li vekalet binasında istendikçe tesdel 
li m şartiyle 25000 litre benzinin açık 

siltmesi yaprlacaktır. ek 

A 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve te.f eI'ruatı 
nkara'da nafıa vekaleti malzeme 

mü dürlüğünden parasız olarak alına
ir. bil 

şa 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
rtnamesinde yazılı vesikalarla bir
te aynı gün saat 11 de komisyonda 
zır bulunmaları lazımdır. (2092) 

lik 
ha 

4202 

Eksiltme saati tebdili 
Nafia Vekaletinden : 

15 
18. temuz 1938 pazartesi günü saat 
de eksiltmesi yapılacak olan font

ru ve teferrüatının eksiltme saati 
smi dairelerde mesai saatlerinin de
şmesi üzerine yine aynı gün saat 11 
alınmıştır. 

bo 
re 
ği 

e 

li 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin tek

f ınektublarını aynı gün taat ıo a 
adar vermeleri lazımdır. (2192) k 

.4306 

Kanal sulama ve inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş : 

Sı 

1 - Tokatta Kaz ovasının sulanma· 
için yapılacak Gömenek regülatörü 

il e sulama kanalı inşaat ve sınai ima
tı, keşif bedeli (1.225.000) liradır. ıa 

y 
2 - Eksiltme 7.7.938 tarihine rastla

an perşembe günü saat 15 de nafıa 
ekaleti sular umum müdürlüğü su 
ksiltme komisyonu odasında kapalı 
arf usuliyle yapılacaktır. 

v 
e 
z 

si 
3 - İstekliler: Eksiltme şartname
, mukavele projesi, bayındırlık işle
ı genel şartnamesi, fenni şartname ve 
rojeleri (50.) lira mukabilinde sular 
mum müdürlüğünden alabilirler. 

. r 
p 
u 

4 - ~ksiltmeye girebilmek istekli-

Kanal ve smai imalal 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Nazillide Çürük sudan Saray
köy ovasının sulanması için açılacak ı 
kanal ve sınat imalat, ke9if bedeli 
( 400.008) dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 13.7.938 tarihine rast
layan çarşamba günü saat 15 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme fartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni 9artname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umum mtidürlüğü!lden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19.750) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (70.000) liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil nafta 
işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
başarmakta fennt kabiliyeti olduğuna 
dair nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikası ibraz etmesi, istek
lilerin teklif mektuplarını ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar sular umum müdürlüğüne mak
buz mukabilinde vermeleri laz\mdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1963) 3935 

-

G mrük ve lnMsorlor 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 için en 
apğı orta mektep mezunu ve memu · 
rin kanununun 4 üncü maddesinde ya
zılı şartları haiz bulunmak, 

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 

Eksiltme saatleri tebdili 
İnhisarlar Umum, Müdürlüğün

den: 
Yapılacağı ilan edilmiş olan eksilt

melerin, mesai saatlerinin değişmesi 
hasebile tatile tesadüf ettiği görüldü
ğünden bu saatler aşağıdaki şekil da· 
bilinde tadil olunmuştur. 

İsteklilerin, evelki ilanlarda yazılı 
saatleri nazarı itibara almıyarak ve 
tashihli saatler dahilinde eksiltmelere 
iştirak etme!eri ltizu111u ilan olunur. 

Saat 14 yerine saat 10 da 
Saat 15 yerine saat 11 de 
Saat 16 yerine saat 13 de 

(4093-2245) 4295 

1 erin (50.000) liralık muvakkat temi· 2 kulübe yaptırılacak 
at vermesi ve (400) bin liralık nafıa n 

s u işlerini veya buna muadil nafıa iş- Ankara inhisarlar Ba~müdürlüğün-
l erini taahhüd edip muvaffakiyetle bi- den : 
t' ırdiğine ve bu kabil nafıa işlerini ba- Akça koyunlu tuzlasında rtsim ve 
armakta fenni kabiliyeti olduğ:.ına şartnamesine göre iki kulübe inşası a
air nafıa vekaletinden alınmıs müte- çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
hhidlik vesikası ibraz etmesi. İstekli- varakası (1080) lira (20) kuruştur. A
erin teklif mektublarını ikinci mad- çık eksiltme ve iıhale 20.7.938 tarihin

ş 

d 
a 
1 

d 
dede yazılı saatten bir saat eveline ka- de çarşamba günü saat 10 da icra edi
ar sular umum üdürlüğüne makbuz leceğinden talihlerin (81) lira muvak°-

mukabilinde vermeleri lazımdır. kat teminat paralariyle birlikte o gün 
Postada olan gecikmeler kabul edil- ve saatte baş müdürlüğümüzde topla-

mez. (1875) 3844 'nacak komisyona müracaatlarr ilan o-
. lunur. (2196) 4307 

İdare binalar1 ve tuz ambarlar1 yaphr1lacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğünde n :• 

Keşif MuvakKat ~artname Zarfların Eksilt
bedeli teminat bedeli verilecek me saati 

Mahalli İşin mahiyeti L. Kr. L. Kr. saat 

t 
Melefan İd1re binası ve 15609.52 1170.72 

uzlası 600 tonluk tuz 
anbar inşaatı 

Çay tuz- İdare binası ve 
lası 600 tonluk tuz 

anbarr inşaatı 

15609.52 1170.72 

-78 

-78 

9 10 

9,30 10,30 

1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve çay tuz
lalarmda şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz anbarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur.· 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 14-7-1938 tarihine rastlayan perşembe günü hizaların

da yazılı saatlerde Siirt Müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Beher işe aid şartname ve projeler "78" kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz ien şubesile Ankara Başmüdürlüğün
den ve Siirt Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatle
rinden birer saat evveline kadar Siirt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gön
derilecek mektupların da bu saatlerde komisyonda bulundurulması lazım-
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3969-2131) 4139 

Ağaç kestirilecek, no4ciıl ettirHecek 

Kızllay Merkezi Dn1111i Reisliğiadea: 
Orman resmi cemiyethnize aid olmak üzere: 

/ 

1 - Akdağmadeni ormanlarından, Orman idaresince 
damgalan.mıı 10. 15 santim vasati kuturda ve 3 metre bo
yunda yüz bine kadar yuvarlak ağacın kesilmesi ve balta 
ile yontularak orman civarında kamyonların girebileceği 
yere kadar nakli. 

il - Orman civarında kamyonlarm girebileceği yere 
kadar getirilmit yuvarlak ağaçların Kırtehir merkez kasa· 
bası veya Sekili istasyonu veya Çiçekdağı kasaba.sına tes• 
limi itleri; 

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

ni teahhüd etmek iıtiyenler metre mik.i.bı hesabiyle mez· 
kur itleri ne kadar müddet ve ne fiata yapacaklarını en 
geç Temmuz'un sekizine kadar teklif mektuplariyle birlik· 
te merkezi umumiye bildirmeleri ilan olunur. 

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

'·-------------------------, 54 kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

Tahmini 
Cinsi En az En çok Fiat 

Ekmek 40000 50000 9,50 4 7 50 
Et 20000 30000 48,00 14400 
Kesme şeker 1100 1300 32,00 416 
Toz şeker 4000 4500 28,00 1260 

Un 3500 4500 13,00 585 43, 
Sade yağ 4000 4500 100,00 4500 337,~ 
Tuz 1000 1500 7,00 105 1, 
Nohut 300 400 10,00 40 3/J 
Kuru fasu1ye 3000 4000 12,00 480 36,~ 
Beyaz peynir 1200 1500 50,00 750 56,2'0 
Çay 35 40 350,00 140 10.~ç 
Zeytin yağ 1200 1500 60,00 900 67,$Iı 
Pirinç 5500 7000 20,00 1400 105,t'e 
Sabun 1000 1200 35,00 420 31,Si-ör 
Salça 200 250 25,00 62,50 4,6 
Patates 5000 6000 7,00 420,00 31,Siı · 
Soğan 3500 4500 ~ 5,00 225,00 16,~,' 
Makarna 300 400 25,00 100,00 7, ol 
Şehriye 75 100 25,00 25,00 1,s! S 
Nişasta 40 50 30,00 15,00 1~1 r 
Ceviziçi 150 200 50,00 100,00 7, 
Yumurta 35000 45000 1,70 765,00 57 n 
İrmik 200 250 25,00 oı,so 4Aa 
Aşurelik beyaz buğday 150 200 20,00 40,00 ~.oı 
Kuş üzümü 40 50 25,00 12,50 O,~.a 
Kuru üzüm 300 400 35,00 140,00 10.~ •. 
Zeytin 500 600 35,00 210,00 15,7• 
Limon 8000 10000 3,00 300,00 22,~ 
Sirke 300 400 15,00 60,00 4, 
Sarımsak 70 100 20,00 20,00 ı,sl.l 
Çam fıstığı 50 75 110,00 82,50 6,~ 
Süt 1000 1250 12,00 150,00 11,;,tı 

Yoğurt 2500 3000 20,00 600,00 45, rf. 
Kaysı Reçeli 350 400 40,00 160,00 12, jn 
Taze fasulye 2500 3000 15,00 450,00 33,1.a 
Taze Bamya 250 300 20,00 60,00 4,sİ1 
Kabak 2250 2500 10,00 250,00 18,15 
Salamura yaprak 250 300 25,00 75,00 5,~r. 
Karnabahcır 300 350 25,00 87,50 6, v 
Domates 1300 1600 10,00 160,00 lZ,oO°:ı . 
Ispanak 4500 5000 10,00 500,00 37.~ıa 
Semizotu 600 750 15,00 112,50 8,~ · 
Pırasa 3500 4500 6,00 270,00 20,Z~ 
Dolmalık biber 600 700 10,00 70,00 5,Z5>i 
Tereyağ 200 250 140,00 350,00 26,25 
Bakla 1300 1500 8,00 120,00 9,()11 e 
Ayva 650 750 10,00 75,00 5,6:ıe 
Patlıcan 2400 2750 10,00 275,00 20_:,1 
Taze Vişne 250 350 20,00 70,00 !:,~·-.. 

Taze kaysı 550 650 20,00 130,00 9,75!°· 
Maydanos 2000 2500 3,00 75,00 5,6$ 
Elma 800 ıooo 25,00 250,00 ıs,75Y 
Lahna 1000 1500 6,00 90,00 6,75ta 
Havuç 200 250 5,00 12,50 0,9\, 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 1939 nihayetine kadar alınaca~d 
olan (54) kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf diğerleri açık eksiltme ustı'el 

lile ve : 15 giln müddetle münakasaya konmuştur. !steklilerin 15-7-938 c\l' t 
ma günü saat 11 de fakülteye müracaatları. (2138) 4144 a 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Şirketi nden : 

Şirketimiz A dana Fabrikası Mamulatı: 

KAPUT BEZİ FİATLARI 

Tip Genişlik Top metre Fiatı 

2 (Silindirli çiftçi) 75 36 725.-
14 85 36 751.-
14 90 36 784.-

Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dikişsiz torba, siparişleri kabul edilir. 

İPLİK FİA TLARI 

Vater numarası 
,, ,, 
,, .. 

8 

10 
12 

FİA TLAR FABRİKA TESLİMİDİR 

335.-
355.

. 395.-

Siparışler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya
pılaca.ktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde (91) gün vade verile-
bilir. 856 

'~--------------------mi!'-------' 

y 

g 

196 lira 
ile Romanya, Macaristan, Avusturya, Alman
ya, Çe•~oslovn1<ya, İtalya ve Yunanistanın en 

güzel şehirlerinde eğleneceksiniz 

Pasaport, Vizeler, Otel, Yemek 
Tren, Vapur, Nakliye ve 

Hareket: 23 Temmuz 
Dönüı : 24 Ağustos NATTA Acentahğı Beyoğlu İstanbul 

Tel : 44914 
gezmek dahil. 4300 



ayallmızdan hikayeler : 

Se erci Mehmed ..:» 

Yazan: Kemal Zeki Genço•man 

6, On iki on uç 3aş1arıncfa ya var, ya J mı ile külah yapar, içine şam fıstığı, 
6,~ktu. Kış yaz başı açık do]aşır, bir- tuzlu leblebi, çekirdek ~o.ldurur, hep~ 
O, S ç ker~ yamacı~~ uğramış ayakkabı· sini bir çuvala yerleş~.ır.~r ve ertesı 
7, rını surute surute, kahve, gazino, gün için hazırlardı. Kuçuk e:maflar 
S,~ yhane, nerede toplu bir kaç kişi işe pek erkenden çıkarlar, akşam da 
1, orse yanlarına sokulurdu. geç vakit, aon müşteriler dağıldıktan 
41

; Koltuğunda hep teneke kutu taşır- sonra evlerine dönerlerdi. 
l, J; bu kutuyu mevsime göre, karame- Babalarının işi kuyuculuktu. Fakat, 
6,~, akide şekeri veya kağıd şekerle kazancı yoktu galiba.. Çünkü binde 
7, oldurur, satardı. bir kuyu kazmıya çağrılır, aldığı üç
\ Sırtında kurşuni renkli bir mintan beş kuruşu da galiba yalnızca içkiye 
;

1 {rdı.; b~lki de d~a b~r ilk mektep ta- veri:di. . 
)f besıydı. Kış gunlerı, akşam saatle- Bır gün çocukların annelerı geç va-

7 6I nde. pe!'d~landığına göre talebe ol· kit bizim evin kapısını çaldı: 
'ri sı ihtımalı kuvetliydi. - Sevaptır, dedi, bildiğiniz bir 

0•9 Saf ve güleç bir yüzü vardı. Yanına doktor var mı? Mehmedciğim çok 
o'l.:klaştığı müşteriye yalnız kutusunu hastalandı da .. 
s'1 termekle iktifa eder, binde bir: İyi bir tesadüf oldu; o gece bizde 
'~ - Kırk paraya, almaz mısın? diye dost bir doktor misafirdi. Bunu duyar 
'fJeta yalvarırdı. duymaz aşağıya koştu. Çocuğu ince· 41 
j. Tavla şakırtıları veya kadeh gürül- den inceye muayene etti. Minderin !• 1,..ıle:i arasında bu ince ses duyulmaz- üstüne kıvrılmış küçüğün etraf mda 

ı'ı ~ bıle.. Fakat bu küçük satıcıya gözü ev halkı endişeli gözlerle halka ol· 
'oı'ışen olursa ondan hiç olmazsa üç beş muş duruyor, doktorun ağzından çı-

2'rf.ker almıya, yahud ona üç beş şeke· kan laflardan mana çıkarmıya çalışı
, 7ın parasını vermiye mecbur olurdu. yorlardı. Babaları hala eve gelmemiş
' st akat bu sonuncu halde şekerci Meh- ti. !ihtiyar anneleri: 

8'1fet parayı kabul etmez: - Dört beş gece oluyor, diye anlat-
·6~ - ~ekeri alacaksan parasını ver; mıya başladı. Mehmedciğim geç geldi 
'sf .n dılenmiyorum ki .. diye küçücük eve .. Yüzü soğuktan mosmor olmuş, a
:ot":ucun~ sıkıştırdığı şekerleri zorla yakları keçeleş~~şti. ~an~alın baş.ma 
sfuşterıyc kabul ettirirdi. Bu sıralar· oturdu. Ekmeğını yedı. Dıkkat ettım: 
'4' Mehmedin yüzünde izzeti nefis, Gözleri dolup dolup boşanıyor, fa~at 
'25ııddet, kibir, hatta, bir az da kızgın- içinden öfkeli olduğunu benden gız-
:vı~an. gelen hislerin çizgileri scçılc- lemiye çalışıyordu. . 
zJ>ilırdı. - Ne var Mehmed, bir derdın var 
'rt Dumanlı, kokulu, basık tavanlı yer- senin, dedim. Bir az durdu. Sonra 
:65 r~e. k~çük Mehmet dolaşırken kim- gözlerini mangalın üstünden ayırma
,; eyı ıncıtmemiyc çalışır, hatta garso- dan: 
~ ıun gözlerinden bile kaçmak isterdi. _Yok bir şey ana, dedi. Biraz yo-

:; ;.~~ku müşterileri rahatsız eden bu ruldum mu nedir? 
,6S'UÇ~ge .~ek yiız v:rcn olmazdı. O gün bu gün yatıyor. Elimi alnı-
17S Bır ~un oturdugumuz yarı pansi- na koyuyorum; alev gibi. Geceleri de 
7/0

n evın alt katına kalabalık hır aile sayıkladığı oluyor. Dün gece sabaha 
•9~taşındı. Boy boy beş altı çocukları kadar: 
'~vardı. En biıyükleri, bir kız, daireler- _Ben senden hakkımı istedim. Ne 
a den birinde daktilo, ondan küçükleri hakkın var bana el kaldırmıya.. diye 

stJ'elbiselerine bakılırsa, daha ilk mek-
söylenip durdu. 

ctJ'tcp talebesi idiler. Babaları kuyucu, Doktor: 
anneleri havı dôkülmüş mantosuyle - Yok merak edecek bir şey, diye 
pek az göriınen ihtiyar bir kadınca- teselli etti, küçük bir bronşit. Fakat 
g~zdı: Evin alt katına beş çocuklu bir iyi bakmak ister. 
aılenın taşınması bizim hiç de hoşu- Bu sözlerin sırf teselli için söylen· 
muza gitmemişti. Beş çocuk beş rad- miş olduğu besbelli idi. Nitekim dok· 
yoya bedeldir, diye üzülmüş fakat: tor yukarıya çıkar çıkmaz: 

:-:. lı:şallah akıllı uslu çocuklardır, - Fena, dedi, ilerlemi:;; zatürrie. Bu 
gürult~ etmezler diye ümitlenmiştik. şerait içinde kurtulmaz. O odanın ha
-~~kı.~aten akıllı, uslu kişilerdı. li neydi öyle, dedi. Biz, hastaneye 

. urultu patırdı etmiyor, mekteble- kaldırılması için tavassut etmesini ri
rınden doner dönmez dördü birden ca ettik. 
bir odaya dolar ve 25 mumluk bir lam- - Yarın sabah ilk işim onunla uğ· 
ba ile ders çalışırlardı. Ust kata çıkaı· raşmak olacak, dedi. 
ken kapıdan duyardım: O gece yazdığı reeçteyi yaptırdık. 

- Baba, bana kalem aldı. Geç vakit doktor evine dönerken 
-:-- Dede, derede, darı aradı, diye i- Mehmedi bir daha yokladı. Annesine: 

çerıde çocuk seleri ~iribirine karışır - Sabahleyin muayenehaneme gc
veya ·kapı aralığından görürdum. Iin de, dedi, hastaneye yatırılması için 
boy boy yavrulardan bir kısmı sedirin çalışalım. 
önüne dız çöker, yırtrk defterlere kur Sabaha kadar küçük Mehmedi dü
şun kalemlerini yalıya yalıya bir şey- şündüm. Hırpani yatağının içinde 
ler yazarlardı. melül melül bir doktora, bir anasına, 

Şekerci Mehmedi bunların içinden bir kardeşlerine ve bize bakan küçük 
tanımıştım. Ortancalarıydı galiba.. siyah ve parlak gözler.ini hiç unuta· 
Mektepten döner dönmez, teneke ku- mıyordum. Yatağının başı ucunda çi· 
tusunu kapar ve bahçede çelik çomak zile çizile üstündeki resmi kaybolmu~ 
oynıyan obur çocuklara gıpta ile • teneke karamela kutusu duruyordu. 
belki de bir az hasetle • baktıktan son· Saat üçü geçiyordu. Rahat edemedim. 
ra ilerideki köşeden kaybolurdu. Aşağıya indim. Annesi hastanın baş 

Bu ailenin hayatı bana merak ol- ucunda oturuyor, duyulur bir sesle 
muştu. Çünkü daha sonraları öbür ço· kuran okuyordu. 
cukl~rın da pazar günleri çiftlikte, Mehmedin gözleri akşam gördüğüm 
Bara1da, Kayaşta kağıd külahlar için- gibi açıktı. Manasız, bakıyordu. Beni 
de kabak çekirdeği, leblebi ve saire görünce bir şeyler söylemek istedi. 
sattıklarını ögrcn.dim. Pazar akşamla- Yutkundu: 
rı .evde hummalı bir faaliyet görünür· - Nasıl oldun Mehmed, dedim, şu-
tlu: Ev halkı şuradan buradan topln· rup iyi geldi mi? 
dıkları kd.gıdları ahŞkın bir el kıvrı· Başını salladı. 

, .................................................... , 
I ANDAÇ 
i ...................... ' ......................... ' '" 
(HAVA SEFERLER!) 

Ankara • lttanbul arasında 
pazardan maada her gün : 

Ye§ilköydcn hareket 
Ankaradan hareket 
Ankara dan 

9.30 
15.30 

cumartesi günleri : 14.30 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya .. 
Sah • Sebat ve Yeni şehir ,. 
Çarııamba ; İstanbul eczanesi 
Per§embe : Merkez ,, 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 
Her gÜo 

YENİ HALK 

14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartesi günleri 
YENİ HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pazar günleri 
YENİ HALK 

11 11 
13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 

Geceleri saat 21 de 
18.30 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefe~, müra
caat şehir: (1023-1024). - Şehırlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846), - Mesajcri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba· 
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: ( 1291 ). 

Otobüslerin ilk v~ aoo 
Seferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M. na 

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

Ulus M. dan Keçiörcn'e 
Keçiören'deo Uluı M. na 

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

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

Yeniııehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Ycnişehir'e 

Sabah 
tık 
sefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
-.-
1.00 
7.10 

S. paıarı'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akköprü'dcn S. pazarı'oa 7.30 

Akpm 
Son 
sefer 

23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
.21.30 

21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

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

'! 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 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam scferlr.:- vardır. 

~ Akşamları Ulus Meydanından saat 23 
deki son sCferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların daiıho 
saatlerine tabidirler. 

P o ı ta Saatleri 
Teahhütlü 18 e kadardır. . 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
H~ydarpaıa'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.SO 
de (Pazartesi, per
cıcmbe. cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samsun hatuna : Hergiin 9,35 (Kayse
ri, Srvas, Amasya bu 
hat üzerindedir,) 

Diyarbakır hattı : Hergün 

Saray Bosnadan Anşlus' a 

kadar Habsburglar faciası 
Brüksel'Jen Nevyork Taymis 

gazetesine yazılıyor: 

Daha büyük harpten önce, Fransu
va Jojcf imparatorken ve Avusturya 
büyük bir imparatorluk iken Avus
turya Macaristan'ın çifte başlı kartalı 
bir tarafdan garbte almanca konuşan 
Almanya, bir trafdan da şarkta Bal
kan'lara doğru yöneliyordu. Fakat 
garpte Habsburg'lar artık, ~l~anca 

konuşan alemdeki önderliklerını bun
dan yetmiş yıl önce Hohenzollern'le· 
re ve Prusya'ya bırakmışlardı. Bal
kan 'lardaki vaziyetlerine yirmi beş 

yıl kadar önce bir darbe indi. Şimdi 
1938 senesinde ise bu trajedi son saf
hasını arzediyor. Şimdi Anşlus ile 
büyük Almanya, orta çağlardan sonra 
ilk defa kurulmakta ve Nazi'lerin bu 
muvaffakiycti Habsburg'ların tekrar 
iktidar mevkiine geçmesi ihtimalini 
büsbütün ortadan kaldırmaktadır. 

Bu ailenin bütün feHiket yükü im
paratoriçe Zita ile şimdi Belçika'dald 
küçük sarayda "imparator" sayılan 

gencs Otto'nun omuzlarına yüklen
mektedir. 

Bu eski tertip şatonun büyük tahta 
kapılarından içeriye girdiğiniz zaman 
çocukların bütün neşesine rağmen a· 
ilenin bir tasa, bir keder içinde bulun
duğunu sezersiniz. Dul imparatoriçe 
Zita'nın sekiz çocuğu 25 ile 15 yaşla
rı arasındadırlar. Genç imparator, 
Luven üniversitesinden doktor paye
si almıştır, Öteki çocuklar mektepte 
okumakta ve akşamları evde el işle· 
riyle uğraşmaktadırlar. 

1911 senesinde prenses Zita, Ar~i
dük Karl ile evlendiği zaman hayat 
onlar için ne güzeldi. Kari müstesna 
bir erkek, Zita koyu renkli gözleri ve 
koyu renkli saçlariyle çok güzel bir 
kızdı. İyi bir viyanalı olan Arşidük 
karısın seviyor, karısı da kendisini 
seviyordu. Her ikisi de saraydan faz. 
la milletten hoşlanıyorlardı. 

1912 senesinde ilk dünyaya gelen 
çocukları bir oğlandı. Bu çocuğa Ot
to ismini verdiler. Bu da 600 seneden
beri iktidar mevki inde bulunan ve 400 
senedenberi Avrupa'nın en kuvetli 
hanedanlarından birisini teşkil eden 
Habsburg'ların başında imparator o
labilecekti. Arşidük Kari, daha 26 ya
şında iken Balkan sınırları içinde 
Saraybosna'da patlıyan bir tabanca 
Avusturya veliahdı olan Arşidük 
Fransuva Ferdinand'ı öldürdü. Bu 
hadise, 28 haziran 1914 tarihinde vu
kubuluyordu. 

: ................ Yazan: ................ : 

1 Kler Prays 1 L ......................... - ................ : 
Bu sebeble kıral ve kıraliçe 1921 de 
lsviçre'den Burgenland'a tayyare ile 
üçtuler. Fakat buradan Budapeştc'ye 
gidi:;;leri bir felaketle neticelendi. O
rada Horti hükümeti tarafından tev
kif edildiler. Macarlar, bunları müt
tefiklere teslim ettiler. Müttefikler 
de onu atlas okyanusunda 350 m:ı a· 
csıkta Madera adasına diri diri göm
düler. Orada Kari, Zita ve yedi çocu
ğu etrafında olduğu halde zaruret i
çinde öldü. 

*** 
Şimdi Habsburg'lar, Belçik<ı'da 

Steenokerzeele'de bir şato içinde ya
şıyorlar. Anşlus'a kadar Otto'nun ye
niden tahta geçme5i ümidi zaman za
man canlanıyordu. Şimdi bu ümid de 
ortadan kalkmıştır. 

Hatta son kararlarla, Avusturya'da· 
ki bütün Habsburg emlaki de musa
dere edilmiş ve prens Otto vatan hai
ni ilan olunmuştur. 

600 senelik Habsburg hanedanı tra
jedisinin son perdesi de böylece ka
panmış oluyor. 

Fransa 
Karışmazlık ınc ele i ve 

lngiltcrc'nin yaziycti 

Karışmazlık hakkında "Er Nuvel" 
gazetesi, şöyle yazıyor: 

"Bugün de dün olduğu gibi sulhu 
temin etmek lazımdır. Bunun içindir 
ki, Fransa hükümeti karışmazlık si· 
yasetine sadrk kalmak suretiyle cesa
retle vazifesini yapıyor." 

Repüblik gazetesinde Roş, şöyle ya
~oyor: 

"İngiltere gibi, Burgos•a bir ticaret 
ajanı göndermek suretiyle muvakkat 
bir hal çaresi derpiş edilemez mi? Bu 
takdirde Fransa'nın siyasi vaziyeti ve 
menfaatleri korunmuş olur." 

Madam Tabui, Övr gazetesinde şöy
le diyor : 

"İngilizler bu komitenin vazifesini 
muayyen bir zaman zarfında bir ta
vassut temin etmekten ibaret addet· 
mektedirler. 

Bu tavassutun başlangıcı ingilizle
ri n nazarında bugün Burgos ve Bar
sclon'a yapılacak buna benzer bir tek

Bu cinayetin bu hanedana ve bütün lif şeklinde tecelli etmektedir. Umu-
dünyaya neye mal olduğunu tekrar miyetle karı:;;mazlık komitesinin di
hatırlatalım. Beş ı:;ene süren harp ne- ğer murahhasları lngiltere'nin keyfi
ticesinde Avusturya imparatorluğu yeti bu suretle tefsir etmesini dogru 
parçalanıp 6 milyon nüfuslu küçük bulmamaktadırlar." 
bir Alp cumhuriyeti haline geldiği Umanite gazetesinde Peri diyor ki: 
gibi, ogündür bugündür, Habsburg'· 
lar da bir menfa ve sürgün hayatı ya- "Çemberlayn tarafından yapılan te· 

k d 1 şebbüs, Franko'nun muhafazakar par-
şama ta ır ar. . . . f k · 1 D • · d • tısının muva a atıy c uçe nın a amı 

Fakat dünya harbı, Habsburg facı-1 olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Taynıis gazcıe .. iııe göre Barse
lon'un hareketi mevsimsizdir 

B. Azkart'm Londra ve Paris'te 
yapmış olduğu teşebbüsler hakkında 
mütalcalar serdeden gazeteler, mu· 
maileyhin B. Bonne ile yapmış oldu
ğu görüşmeye hususi bir ehemiyet at· 
{etmektedirler. 

Times gazetesine göre, Barselona 
hükümetinin hareketi, İngiltere hü • 
kümetinin sivil ahalinin bombardı • 
man edilmesine bir nihayet venneğe 
uğraşmakta olduğu bir sırada pek 
mevsimsizdir. 

Deyli Meyl gazetesi, "Gen,eral 
Franko'nun tayyarecilere bundan böy 
le ingiliz ticaret gemilerini bombar
dıman etmemeleri emrini vermiş,, ol· 
duğunu teyid edecek vaziyette bulun· 
duğunu yazmaktadır. 

Niyut Kronikl gazetesi, İngiltere 
tarafından verilmiş olan itidal nasi
hatlarmın kendi ticaret gemilerini 
himaye etmek bile istemiycn bir hü· 
':ümetten beklenilen bir hareket ol -
duğunu kaydetmekle iktifa eylemek· 
tedir. 

si a 
Ekalliyetler nıe ele i iizcrin

dcki mi.izakcrelcr 

Nazırların südet alınanları murah
hasları ve hükümet koalisyonu fırka
larının mümessillerıi ile yapmış olduk
ları iki mülakattan bahseden ve B. 
Hodza ile alfikası malQm bulunan Slo
venske gazetesi şöyle yazıyor: 

"Hükümet ile südetler tarafından 
teklif edilen müzakerat esasları ara· 
sında bir takım farklar vardır. Fakat 
bu farklar, iktihamı mümkün olmı

yan müşkilat vücuda getirmek ve ta
mamiyle ideolojik mülahazaların tesi
ri altında kalmamak mevzuubahis de-
ğildir." 

1 

Diinkii çapraz kc>linıelerin 
halledilmiş şekli 

9 

Zonguldak hattı : 
Kırıkkale'ye rayotobüı " 

GÜNDELiK 

9.35 
15.00 
16.05 

asınnı bir başlangıcı_ i~i. l~ti~ar. i~- İtalya Nevil t,;emberlayn'in teşeb-
p~ra.~o:. 19~.6 son teşrının Y1~1 b~r~~- büı;ü neticesinde kendisine temin ede- ı 
cı g~~u Şonbron sarayında olmüş · ceği menfaatları anlamıştır. Musoli- 2 L-1--ı_._ı,_,..~M\--1--
Yenı ımparator Kari o zaman 29 ya· ni'nin 16 nisan tarihli muahedenin sü- !> L.....:..-.ı...~~'r--t-t--t-ı--ı 

Hicri · 1357 
Cemazil'evel: 6 

S. D. 

Rum'· 1354 
Haziran: 21 

S. D. 

şında idi. .. Y ~ni imparator~un bütün ha- 1 atle tatbikine ihtiyacı vardır. Ducse, 
yatı da buyuk harbın felaket ve mah· muahedede tesbit edilen müddetlerin ~ ~~..,.,.,.µ~~~+-l~Lt--t-1 
rumiyetleri içinde geçiyordu. bitmesini beklemiyecek bir haldedir. 1 S 

Nihayet Karı, 1918 son teşrinin o
nuncu pazar günü Habsburg'larm son 

- İyi geldi, manasına bir igaret imparatoru olarak Şönbron sarayı ki-
yaptı. Sonra hafifçe doğruldu. lisesinde son defa olarak diz çöktü. 

Güneş: 4 32 Akşam: 19 44 

- Amca, diye kekeliyebildi, bir şe_y İmparator, büyük bir teessür ve heye
söylemek istiyor, fakat sonunu bır can içindeydi. 'Kilisenin Orgu '"Gotte 
türlü getiremiyordu. Ona yardım et· erhalte" diye başlıyan Habsburg ne-
me.k istedim: . 

_Bir şey mi söyliyecektin, dedim, şidesini çalmağa başladığı zaman biı· 
bir istediğin mi var? tün cemaat hıçkırıyor, hüngür hün-

Bütün kuvvetini topladı. Biraz doğ· giır ağlıyordu. Ertesi gün imparator, 
ruldu. Bir hamlede: sarayda Avusturya tahtnıdan feragat 

_ Beni önce bir sarhoş döğdü, to· ettiğine dair bir kağıt imzaladı. O ak-
katladı, dedi. . şam geç vakıt, imparator sivil elbise-

Tekrar başı yastığa düştü. Gözlen siyle yanında imparatoriçe ve beş 
birdenbire doluvermişti. Fakat son çocukları olduğu halde, sarayın önün
bin gayret sarfetıniye, lafını tamam- de bekliycn. iki otomobile bindiler. 
lamıya çalışıyordu. Annesi de kitabı 
bırakmış, eski bir havlu ucu ile gözle· İşte böylece Habsburg'ların sonu gel
rini siliyor ve bizi dinliyordu. Meh- miş oluyordu. 
medin benim duyabildiğim s-on cüm- Avusturyalılar, Habsburgların bü-
lesi şu oltlu: tün malını, mülkünü musadcre etti-

- Benden şeker aldı. Parasını iste· ler. Fakat Macaristan öyle yapmadı. 
dim. Söğdü, Vurdu da .. Buna hakkı Şimdi son kıral 1sviçrede basit bir a
var mı amca? Neye döğüyor beni?. ile hayatı geçirirken, Macaristan, bir 

Sabahleyin Mehmedin hatırını sor- naip idaresinde kıralsız bir kıratlık 
mak mümkün olamadı. Çünkü gözümü haline girmişti. 
açtığım zaman evi vaveyla götürüyor· Macaristan'da Habsburg'ların mal
du. Aşağı katta hıçkır hıç.kıra ağlayan lan, mülkleri mahfuz duruyor, orada 
ince ve kalın sesler, Mehmedin akibe- yaşıyan prensler itibar görüyorlardı. 
tini sormadan tiöylüyordu. , Macaristan, Karl i~in son fırsat idi. 

İtalya ncies alamıyacak bir hale 
geldiği için bir istikraz akdetmek is
temektedir ve buna ancak muahede 
tatbik edildiği takdirde muvaffak ola
bilecektir." 

Almanya'nın Avusturya komiseri 
Burkel'in tebliği hakkında tefsirlerde: 
bulunan lö ]ur Eko • dö. Pari gazete
si diyor !ti: 

"Tebliğin lisanı yalnız tecavüzkar 
değil, aynı zamanda münasebetsiz-
dir." ' 

A \'Uı:ıturya meseleleri 
Ordr gazetesi de şöyle yazıyor: 

"Burkel, bizzat Führer'den ziyade 
Hitler'cidir. Çünkü Berlin alman na
zileriyle Avusturya nazileri arasında 
ihtilaflar çLlctığmı tekzip etmediği 
halde Burkel Viyana'da ve bütün A· 
vusturya'da vaziyetin mükemmel ol
duğunu iddia ediyor. 

Diğer ciretten büyük ingiliz gaze
telerinin Viyana muhabirleri bugün 
Avusturya'da garip ve pek endişe ve
rici askeri hareketler yapıldığını ve 
alman kıtalarının macar hududuna 
doğru ilerlediklerini bildirmektedir
ler!' 

Soldan sağa ve yukaudan a~ağıya: 
1- Bulunduğumuz mevsim • Kalbur~.:ı 

guzel patlar. 
2· Alev • Ankarız'Ja çıkan bir c:ınat der· 

gisi. 
3. Tarlada kullanılır - bölge. 
4. Hergün içinde bulundugumuz şey 
5- Bir nevi raks • Mimarların kullan· 

dıklan ce:.•::l 
6- Bahçelerde yapılan şekil. 
7- Haftanın bır günu - kırmızı. 
8- Tarlalarda işçi olarak çalışan. 
9· Bayanların ceketlerinin alt kısmı. • se· 

vilerek içilen şey. 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 3-7041 
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RESMİ İLA.NLAR 
. ·. Fcibrikalor . 
İki ton tutkal ahnacak 
Askeri F nbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Aima Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (1100) lira 
olan iki ton tutkal Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 20. 7. 938 çarşamba gü
nü saat 10,30 da açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (82) lira (50) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komişyona müracaatla· 
rı. (2077) 4095 

15 ton grafit alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira o
lan 15 ton grafit Askeri Fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 22. 7. 938 cuma günü 
saat 11 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (618) lira (75) kuru
şu havi teklif mektuplarını mezkur 
günde saat 10 na kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde· 
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (2080) 4098 

Münakasa tebdili 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Al"l'la Komisyonun
dan: 

14.7 .938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edileceği Resmi 
gazete, Ankara'da Ulus, ve 1stanbulda 
Son Posta gazeteleriyle ilan edilen vi
da ve perçin çivisi şartnamesinde de
ğişiklik olduğundan mezkur ilan hü-
kümsüzdür. (2011) 4073 

Muhtelif maden yağlan alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Ko~syonundan: 

2 Ton 16 No. maden yağı 
10 Ton 17 No. maden yağı 
ıs Ton 18 No. maden yağı 
12 Ton 19 No. maden yağı 
3 Ton 32 No. maden yağı 
3 Ton 40 No. maden yağı 
3 Ton 'iS No. Maden yağı 
5 Ton 46 No. maden yağı 
6 Ton 38 No. Maden yağı 

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

yazılı 9 kalem maden yağı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 20. 7. 938 çar
şamba günü saat 11 c!e kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname parasız o -
larak komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (1150) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektublarını 
mezkur günde saat ona kadar komis -
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mez"ur gün va sa
atte komisyona müracaatları. (2061) 

\ 4199 

1 O ton üstüpü ah nacak 
. A&kcri Fabrikalar Umum Mü· 

dürlüğü Satın Alma Komisyonun-

dan ' 
Tahmin edr..en bedeli (5000) lira 

olan 10 ton iıstiipü Askeri Fabrikalar 
umum müdüı:Hığü merkez satın alma 
komisyonur.ca 20. 7. 938 çarşamba gü
nü saat 11 c,le açık eh-:.ilune 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 mezkfır gün ve saatte komis· 
yona müracaatları. (2078) 4096 

Askeri Fabrikalnr Umum Mü· 
dürlüğü Kırıkkale Sntm AlmA Ko
misyonundan : 

695 adet gaz tenekesi 
160 adet benzin tenekesi 

31 adet yağ tenekesi 
Tahmin edilen bedeli (99) lira 

(35) kuruş olan yukarıda cins ve mik
darı yazılı 892 adet boş teneke Kırık
kale Askeri .Fabrikalar satın alma ko
misyonunca 18. 7. 938 pazartesi günü 
saat 15 de açık artırma ile ihale edi: 
lecektir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (7) lira (43) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları . • 

(2060) 4092 

150 ton sönmemiı kire~ ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (2400) lira 
olan 150 ton sönmemiş kireç Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 22. i. 938 
cuma gunü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan {180) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2079) 4097 

MLifeahhif nam ve hesabına 
15 fon kaolin kumu 

Askeri Fnbrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alımı Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (900) lira o
lan 15 ton kaolin kumu askeri ftıbriı<a
lar umum müdürlüğü mer~e s·.tın 

alma komisyonunca 25.7.938 puartesi 
günü saat 10.30 da pazarlık ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (67) lira (50) r:u
ruş ve 2490 numaralı kanunun : ve a 
maddelerindeki vesaikJe me . .dd:ir gün 
ve saatte komisyona müracaatl:trı. 
f (2229) 4315 

Kınkkale'de ·;aphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

Keşif bedeli (1509) lira (21) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 21 temmuz 
938 tarihinde perşembe günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname 8 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 
113 lira 20 kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı ve
saikle muayyen gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2194) 4309 

Düzeltme 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 

13.7.938 çarşamba günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecek olan 1000 
metre mikabı çam tahtası ebadı gaze
tece yanlış ilan edilmiş olduğundar. e
badın tevzi edilen şartnamesi muci
bince olacağı alakadarlara ilan olu-
nur. (2203) 4311 

M. M. bakanhiı 

Pamuk (orap ipliği ahnacak 
M. M. V. Satın Alma Komisyonun

dan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyat (152) yüz e 1li iki kuruş ( 45) kırk 
beş santim olan (32000) CJtuz iki biıı 
kilo pamuk çorap ipliği kapalı zarf u· 
sulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 temmuz 938 çarşamb:.ı 
günü sa~t on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3658) lira 80 ku 
ruştur. 

4 - Şartnamesi (245) kuruş bedel 
mukabilinde M. M V. satın ;ıl,....., k')· 
misyonundan her gün ö~1~er. ııonra 

ahn:ıbilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 249ü 

sayılı kanunun 2 ve 3 iincü mac.lucle· 
rinJc. gC.sterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektublariyle birlikte ihale sa· 
atinden en az bir saat evel M. M. V 
satın alma l<cmicyo~unı\ müracaatla ı : 

il;lrı ohınur. (HS77) 3787 

Gürgen kalası altnacak 
M. M. Vekô.leti Satın Alma Ko -

ınisyonundan : 
1) Müteahhid nam ve hesabına 40 

metre mikabı gürgen kalası açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 9480 lira 
olup ilk teminat parası 711 liradır. 

3) !halesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda ha.zır bulunmaları. (1516) 

3062 

Savaı sakaflariyle .ıehid 
öksüzlerinin ikramiyeleri 

M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakat· 

lariyle şehit öksüzlerine ait 938 yılı 
ikramiyelerinin tevziine başlanmak 
üzere havaleleri ziraat banka~ınca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 

gönderilmek üzeredir. 
Bu yıl savaş sakatlariyle ı:ıehit ök

süzlerine isabet eden para mikdarı a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 
Lha Kr. Lira Kr. 

1 204 50 1G2 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 so 
s 102 25 20 45 
5 81 80 20 25 

19 81 bir şehidin 
öksüzlerine 

2221 4279 

Velense ahnacak 
M. M. Vekiı.leti Sabn Alma Komis -

yonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyatı on bir lira olan iki b:.n ila iki 
bin beş yüz tane velense kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21 temmuz 938 per
şembe günü saat 10 da Ankara'da M. 
M. V. satın alma Ko. d~ yapılacaktır. 

3 - ilk teminat 2602 lira su kuruş
tur. Şartnamesi 138 kuruşa M. M. V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler ka'luni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektubiarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri. (2210) 4313 

·A. Levazım AmirliOi 
• 1 peynm ah nacak Kapr 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu ihtiyacı olan 7200 
kilo kaşar peynirinin açık eksiltme
sinde teklif edilen fiyat layik had gö
rülmediğinden pazarlıkla eksiltmesi 
13 temmuz 938 saat 11 de Ankara Lv. 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 4680 lira ilk 
teminatı 351 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli vakıtta ko
misyonda bulunulması (2205) 4312 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 90000 kilo 
pilavlık pirin~ kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiyatı 24 kuruş olup tutarı 21600 li
radır. !lk teminatı 1620 liradır. İhale· 
si 21 temmuz 938 perşembe günü saat 
17 dedir. İstekliler şartnamesini her 
gün tümen satın alma komisyonunda 
görebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki vesaik ile temi· 
nat mektuplarını havi zarflarını bel· 
li gün ve saatten en az bir saat eveti
ne kadar tümen satın alma komisyo· 
nuna Ycrmeleri. (2154) 4174 

65.000 kilo pirinç altnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı -Ankara garnizon müesseseleri i

çin 65000 kilo pirincin kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 temmuz 938 saat 12 de 
Ankara Lv. amirligi Sa. Al. K. da ya· 
pılacaktır. 

2 -Muhammen bedeli 13.000 lira ilk 
teminatı 975 liradır. Şartname ve nü· 
muncsi her gün komisyonda görülüı. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektublarının saat 14 de kadar komis-
yona verilmesi. (2054) 4048 

Binek ve yük hayvam ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 4 :8 yaş arasında ve en aşağı 1,43 

beden yüksekliğinde binek hayvanı. 
2 - 1,36 :1,40 beden yüksekliğinde 

mekkari beygiri. 1,30 :l,35 beden yük
sekliğinde mt kkari katırı. 

3 - 1,35 :1,40 beden yüksekliğinde M. 
T. beygiri. 1,32 °:1,37 beden yüksekli· 
ğinde M. T. katırı. 

4 - Satın alınacağından hayvanı olup 
da satmak isti yenlerin Ankarada Sarı
kışlada satın alma komisyonuna baş-
vurmaları. (2051) 4019 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 160000 kilo 
bulgur kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiyatı 14 kuruş olup tutarı 22400 lira
dır. İlk teminatı 1680 liradır. İhalesi 
?(' •emmuz 938 çarşamba günü saat 17 

ur. istekliler şartnamesini her gün 
tümen satın alma komis} nunda gö· 

rebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesaik ile teminat 
:mektuplarını ha\'i zarflarını belli gün 
ve saatten en az L~r saat eveline ka
dar tümen satın alm:ı komisyonuna 
vermeleri. (2155) 4175 

Sade yağı alınacak 
Ankara .ı...eva~ım Amirliği Sa.bn 

Alma Komiayonundan : 
1 - Çanakkale mtiıttahkcm mevki 

birlikleri iht.iyacı için 66400 kilo sade 
yağı kapalı zarf usulile satın alına
caktır. 

1 
2 - S-ıde yağın beher kil06u 100 ku

ruşta 66400 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 15 temmuz 938 cuma 

günii saat on altıda Çanakkale Mat. 
Mv. satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - İstekliier şartnameyi 332 kuruş 
mukabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır levazım amirlikleri, Bursa, 
Adana, Isparta Uda tümen satın alma 
ve Çanakkale Müst. Mv. satın alına 
komisyonlarından alabilirler. Mezkür 
şartnameyi görmek istiyenler de yuka
rıda adı geçen komisyonlardan parasız 
görebilirler. 

5 - Talihlerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçeleri olan 4980 lirayı ve 
ihale kanununun 2, 3 üncü maddelerin
deki vesaik ile beraber bir saat evel 
komisyona müracaat etmeleri. (2102) 

4115 

220 toa un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bitlis garnizonundaki kıtalarm 

ihtiyacı olan 220 ton fabrika unu ka
palı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

2 - Teminatı 50062 lira 50 kuruş
tur. !steklilerin maliye veznelerir.e 
teslim ettikleri teminatlarının mak
buzlarını ve banka mektuplarını ihale 
saatından bir saat evel komisyona ve
receklerdir. 

3 - İhale Bitlis'te Tas mahallesin
de satın alma komisyonu binasında 15 
temmuz 938 cuma günü saat 14 dedir. 

İstekliler mektublarmı saat 14 de 
vermeğe mecbur. Şartnameyi görmek 
isti yenler her gün iş saatında satın al
mo kmoisyonuna müracaat et'Sinler. 

(2135) •161 

Demiryolları . 
Telgraf ve bağ leli ahnacak 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 17.160 lira olan 
120 ton telgraf teli ile 2 ton bağ teli 
1.8.938 pazartesi günü saat 11 de kapa
lı zarf usulü ile Ankara'da nafıa ve -
kaleti binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1287 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
layin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar idaremiz malzeme 
dairesinde komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak An kara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (2186) 4305 

Gaz borusu ve raptiyeler ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan: 
Muhammen bedeli 17494.66 lira o

lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptiyeler 20.7.938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 
lirhk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komit;yon reisli
ğine· vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden, llaydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (2161) 4304 

Bilet tabı makinalan almacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Muhammen bedeli 13760 lira olan 

bir adet gidiş ve iki adet g~ dönÜ§ 
biletlerini basacak bilet tabı makine
leri 1.8.938 pazartesi günü saat 15.30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1032 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vcıeikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
trlacaktır. (2084) 4201 

Lawaj tesisat malzemesi 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 Ji. 
rahk muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14.30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2023) 4090 

Lokomotif yedekleri ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis -

yonundan : 
Muhammen bedeli 52455 lira olan 

1. No. h liste ile 39000 lira olan 2. No. 
1ı liste muhteviyatı 4. cü grup loko
motif yedekleri 11.8.938 perşembe gü
nü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapa
lı zarf usuliyle Ankara'da idare bina
sında satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1 No. lı 
liste muhteviyatı için 3872,75 ve 2 No 
h liste muhteviyatı için de 2925 lira 
lık muvakkat teminat ile kanunun tct
yin ettiği vesikaları ve nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğıne 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 195 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinden satılmakta-
dır. (1972) 4071 

Lokomotif yedekleri ahnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis· 

yonundan: 
Muhammen bedeli 85.000 lira olan 1 

No. lu liste muhteviyatı ile 140.000 lira 
olan 2 No. lu liste muhteviyatı 3 - ün
cü grup lokomotif yedekleri 11.8.938 
perşembe günü saat 15.30 dan itibaren 
ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiy,enlerin 1 No. lu 
liste muhteviyatı için 5500 ve 2. No. lu 
liste muhteviyatı için de 8250 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve nafıa müteahhit
lik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 425 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (1973) 4072 

Çam tomruk ahnacak 
Onuncu İtletme Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için mübayaa edi

lecek 5000 m3 çam tomruk kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

1 - Muhammen bedel tomrukların 

beher metre mikabı 14 liradan (70.000) 
liradır. 

2 - Muvakkat teminat 4750 liradır. 
3 - Çam tomrukları Kars orman mü

dürlüğünce Oltinin Köroğlu ormanla
rından Devlet demiryolları idaresi 
için tahsis edilecek maktalardan teda· 
rik edilecektir. 

4 - Teslim yeri Sarıkamışta İaareyc 
aid bizar fabrikasıdır. 

5 - Daha mufassal maliımat almak is
ti yenler bu işe aid şartnameleri Erzu
ru·.nda idare veznesinden Sarıkamış, 

Kars istasyonlarından ve Haydarpa~a 
birinci !şletme, Ankara Devlet demir· 

Muhtelif malzeme alınacak 
D. Demiryollarr Satın Alma Komisyonundan : 

İsim, mikdar ve muhammen bedeli ile muvakkat teminatları aşağıda ya· 
zılı 6 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 13-7-1938 çarşamba günü saat 
15 den itibaren kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları, Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynr gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· 
şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (2022) 

4074 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. ismi Lira Lira 

Adi hamızı kibrit, Sut kostik ve soda 1007,50 75,57 
ı Beyaz ve arap sabunu 5793,00 434,48 
3 Vernikler 3610,00 270,75 
4 Grafitler 1646,00 123,45 
5 Üstübeçler 15000,00 1125,00 
6 Toz b9.}.'.alar 6255,00 469,13 

yolları merkez ve6l'l.CSin~ 
mukabilinde alabilirler. 

6 - Taliplerin umumi 
vesikalarını ibrazı ırarMır. 

7 - İhale 11.7.1938 günü _. 
Erzurumda Gölbaşındaki i etıf. 
sında müteşekkil komisyonda 
cağından taliplerin tarihi ınt 
2490 sayılı artırma ve eksiltınt 
nunun 31 ve 32 inci maddel•ri 

1 

hince teklif mektuplarını ve idÇ 
diğer vesaiki vaktinde i,Ieunt 
yon başkanlığına tevdi etmektl 
dır. (3826-2067) gg 

Kültür Bakanlığından : 

1 - Kültür bakanlığı için k 
usulü ile 50 adet dört gözlü çel 
ya dolabı mübayaa edilecektir. ~l 
muhammen bedeli 6100 liradır. 

2 - Nümune ve şartnameler L 
hkta mevcuttur. Görmek ~ • 
hergün Bakanlık levazım dire~ 
ğüne müracaat edebilirler. r. 

3 - İhale 13.7.1938 çarşamba gıı2 
at l O da bakanlık levazımında tO 3 
cak komisyonda icra edilecekt 3 
lipler teklif mektuplarını nıu~r. 

teminat makbuz veya banka me~4 
rını diğer vesaikle birlikte ih r' 
bir saat eve! makbuz mukabilin 
misyon reisliğine tevdi etmiş blil 
caklardır. (2076) 4034 

3 daktilo alınaca 
Kül tür Bakanlığından : 

Maarif vekaleti Arşiv direkti> 
ne şimdilik 17,5 lira maaşlı üç d 
alınacaktır. Orta okul mezunu 
şarttır. Sınav 14 temmuz 938 pe 
be saat dokuzdadır. lmtihli i 
raitini anlamak istiyenlerin dif 
ve belgelerile Arşiv direktörlli 
müracaatları. (2238) 4 

İdare binası ve parm 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 4499 lira 2 kuruştıı ı 
ret olan Ankara vföiyet fidanlığı 1 
re binasiyle parmaklık inşa:ı.tı : 
eksiltmeye konulmuştur. 

E ksiltme 21 temuz 938 perŞ u 
günü saat 9 da Ankara vilfiyet 
encümeninde yapılacaktır. 
Talipler bu inşaata ait keşif ve 11 
na.meyi viHiyet ziraat müdürtUoili 
görebilirler. a 

İstekliler muhammen bedelin 
tutarı olan meblaga ait teminat 
tubu veya hususi muhasebe vezne' 
yatırılmış depozito akçası makbli 
le birlikte gösterilen saatte vil 
encümenine gelmeleri ilan olunu 

(2198) 4310 

Okul binası tamir etlirileC 
Ankara Valiliğinden: 

l - Ön Cebeci'de Kurtuluş'da c 
kul binasının tamiratı (2507) lira z 
kuruş üzerinden açık eksiltme}'' t 
nulmuştur. 2 

2 - Taliplerin şartnameyi gö c 
üzere her gün kültür direktörlU 
ve ihale günü olan 14 temmuz 938 
şembe güniı saat 15 de 3 7,S muvıı 
teminatlarını hususi muhasebe ve 
sine yatırarak alacakları makbuz! 
Jayet daimi encümenine müraca• 
rı. (2118} 4155 

98 kalem elbise yapftnlati 
Adliye Vekaletinden: 

1 - Vekalet ve temyiz mahkc 
odacı ve müvezzi ve diger mi.İS 
demler için şartname ve nümU 
veçhile 98 takım elbise ve kasket 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak elbise ve kasketi 
yalnız kumaşı vekdletten veı ilecc~ 
ğer malzemesi ve dikisi miıtcah 
ait olacaktır. 

3 - Müteahhidin kullanacağr 
zeme nüınunesi veka!et lcvaı:ırf. 
daire miidü:-lügiinde me ... cuttur. 
tekliler şartnameyi p"'r:!sız ola:-:ı" 
geçen müdtir!ukten her z:ı.::1 • .m .. 
lirler. 

4 - Elbiselerin bütün malzct1'1' 
dikişi beher takım 750 kuruş hcS<1 

le bedeli muhammcni 735 liradır· 
!stekliler muvakkat teminatı " 

55 lira on iki buçuk kuruşa ait " 
sayılı kanunun 17 ci maddesi ıı>11 

hince teminat mektubu veya ma1'tıı' 
lariyle birlikte 15 temmuz 938 cLI 

günü saat 10 da vekalet levazım vr 
ire müdürlügü odasında toplan c 
komis,yona ıpüracaat etmeleri <' 

4156 



- 938 

lediyeler BankMı Genel Direk
" ğünden: 
- Banka için toptan alınacak 

uu bin beş yüz. elli lira muham
bedeli olan 10 adeıt kardeks siste
clik dolaplar 15 gün müddetle a

eksiltmeye konulmuştur. 
- Dolapların evsafı ve teslim 

ddeti v:e şartlan eksiltme şartna
inde yazılıdır. İstekliler parasız 
ak bankadan aldırabilirler. · 
- Açık eksiltme 15.7.938 cuma 
ü saat 10 da Ankara•da Cumhuri-
caddesinde Belediyeler bankası 
kez binasında idare meclisi huzu-
a yapılacaktır. (2143) 4162 

frik molörlü pompa ahmacak 
Ankara Belediyesinden : 
- Belediye fidanlığına konulacak 

ik motörlü pompa on beş gün 
detle açık eksiltmeye konulmuş-

- Muhammen bedeli (751,73) li-. 
ır. 

1'. - Muvakkat teminatı (56,35) lira-

- Şartnamesini görmek isteyen-
" n her gün yazı işleri kalemine ve 
klilerin de 12 temmuz 938 sah gü
saat on buçukta belediye encüme-
e müracaatları. (2086) 4058 

alafya meyvae1hk istasyonu 
binalan eksiltmesi 

Malatya Meyvacılık latasyonu 
ektörlüğünden : 
6232 lira 23 kuruş keşif bedelini 
i olup Malatya'da yapılacak mey

cılık istasyonu binaları 29. 6. 938 
ihinden itibaren ıs gün zarfında 
palr zarf usulile eksiltmeye konul-
ştur. . 
ksiltme 15-7-938 gününe müsadif 

ma günü Malatya meyvacıhk istas
nu direktörlüğünde yapılacaktır. 
Mukavele, eksiltme bayındırlık iş
i genel, hususi ve fenni şartname
i, proje, keşif hulasası ile buna ait 
ğer evrak her gün Malatya meyva
ık istasyonu direktörlüğünde görü

bilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 42 ku
ştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe 
nzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
afıa Vekaletinden tasdikli teahhüt
k vesikası ve ticaret odası vesika

hamilen Malatya Meyvacıhk 

istasyonu direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (2139) 4145 

Yol tamiri 
İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 21 bin lira olan,silahta

ı ağa - Kernerburıgaz yolunun esaslı ta
miri kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 15.7.938 cuma giinü 
saat 11 de daimi encümende yapıla
caktır. Keşif evrakiyle şartnamesi 105 
kuruş mukabilinde nafıa mUdürlU
ğünden alınabilir. İstekliler 2490 No. 
h kanunda yazılı vesikadan başka yir
mi bin liralık bu işe benzer iş yaptı
ğına ve nafıa vekaletinin 938 yılı eh
liyet vesikasiyle 1575 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubiyle beraber 
teklif mektublarım havi kapalı zarf
larını yukarıda yazılı günde saat 10 
na kadar daimi encümene vermelidir
ler. Bu saatten sonra verilecek zarf
lar kabul olµnrnaz. (4089/2244) 4317 

6 Otobüs 11ısi ahnacak 
Bornova Belediyesinden : 
1 - Bornova belediyesi içın 6 altı 

adet otobüs şası maa karoseri satm a
lınacaktır. 

2 - Muhammen bedel yirmi bir )Jin 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiye::ıler 
Bornova belediye riyasetine rr.üraca
at edebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
29.7.938 cuma gtinil saat 16 da Borno
va belediyesi daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (1620) bin 
altı)' ilz yirmi liradır. 

6 - Teklif mektupları eksiltmenin 
açılma saatından bir saat eveline ıta
dar Bornova belediye encümenine ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek tek
liflerin 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmesi ve dış zarfın mühür 
mumu ile kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabltl edil-
miyecektir. (2335/2220) 4314 

İdare binası ve 2 memur 
evi yaphnlacak 

Sivas inhisarlar Batmüdürlüğün
den: 

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

2 - İhale S temmuz 1938 salı günü 
saat on beşte Sıvas inhisarfar başmü
dürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Şartname ve projeler U. Müdür
lük ve Ank,ara ve Sıvas baş müdürlü
ğünde görülebilir. 

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

5 - İsteklilerin eksiltmeye girebil
meleri için diplomalı mühendis veya 
fen memuru veya mimar olmaları ol-

Yağ ve sabun ah nacak 
Ankara Nüınune Hastanesi Baş.ta bipliğ:inden : • 

Mikdarı Tutarı Muvakkat teminat Eksiltme 
şekli Kilo Lira Lira K. 

4000 4800 360 Açık 

600 360 27 " 
5000 2000 150 " 

Ankara Numune hastanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan yukarda 
ins mikdar ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatı yazılı üç kalem er
k 4 temmuz 938 den 19 temmuz 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş
r. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesinde görülebilir. Eksiltme 
temmuz 1938 çarşamba saat ıı de Ankara Nümune hastanesinde yapıla-
ktır. • (2197) 4308 

Elektrik eksiltme pazarhk ilanı 
Bergama Belediyesinden : 

1 - Bergama Belediyesi tarafından yaptırılacak olan şehir elektrik 
aantralına aid muhammen ve aşağıda' yazılı fiatlarile sekiz alat ve edevat 
~plarınm ayrı ayrı olarak eksiltmeye konulduğu. 23-6-938 tarihinde va-
1 teklifler muvafık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun hükümleri da

iresinde bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Gruplar şunlardır. 

Cirup No. 1 - Lokomobiller ve teferruatı 
" 2 - 'l'ransformati;ir ve jeneratörler 
" 3 - Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 
" 4 - Tahdelarz yüksek tevettür kablosu 
" 5 - Tevzi tabloları 
" 6 - İzaletörler, siperi saika, sigorta 

ve saire 

19360 
6250 
5498,5 
2810 
2950 
2998 

Azami testim 
müddeti 

Lira 9 ay 

" 6 .. 

" 
" 
" 
" 

4 " 
4 .. 
6 .. 
4 .. 

" 1 - Katialar 1422 ,, 4 ,, 
" 8 - Demir potrel direkler 6700 ,, 4 
2 - Bu işe girmek isteyenler guruplara aid tarifname ve fenni şartna

meleri belediyeden müracaatla alıp görebilirler. 

3 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan pazarlık 21-7-938 
tarihine rastlayan perşembe günü saat on altıda Bergama belediyesi encü
meni huzurunda yapılacaktır. Ve guruplar sıra ile pazarlık edilerek mua· 
melesi tekemmül ettikten sonra diğer gurupların pazarlığına girişilecektir. 

4 - Bütün bu alat ve edevat pazarlık suretiyle münakasası bilicra iha
leleri yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye, pazarlığa girmek isteyenler her bir gurupun muham
men bedelinin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatlarını makbuz mukabi
lind muhasebeye tevdi eylemeleri ve yahut banka teminat mektubu irae 
etmeleri lazımdır. 

6 - İsteklilerin bu gibi eksiltmeye girerek muvaffak olduklarına dair 
vesaik ibraz eylemeleri tercihe vesiledir. 

7 - İşbu şerait dairesinde talip olanların tayin olunan gün ve saatte 
Bergama Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

.(4077/2242) 4316 

madıgı takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassıs inşaatın sonuna kadar da
imi olarak iş başında bulundurulaak
.ları ve bu gibi 10.000 liralık inşaat yap
mış olduklanna dair Nafıa Vekaletin
den musaddak müteahhit vesikası ib
raz etmeleri gibi şartnamenin 4 üncü 
maddesinde yazılı bilumum evsafı 
haiz olmalan lazımdır. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
saat on be§e kadar komisyona veril
miş bulunmalıdır. 

1 - Son pey haddi layik görüldüğü 
takdirde kati ihalesi umum müdürlük
ten alınacak mezuniyet üzerine yapı-
lacaktır. (2173) 4221 

Fenni mezbaha yaphnlacak 
Aksaray Belediye Riyasetinden: 

1 - 9287 lira 49 kuruş bedeli keşif
li Aksarayda inşa olunacak fenni 
mezbaha kapalı zarf usulü ile münaka
saya vazedilmiştir. 

2 - Talihler inşaata ait fenni ve hu
susi şartname ile planlarını Aksaray 
belediyesinden bedelsiz alınır ve isti
ycne gönderilir. 

3 - Talipler yüzde 7 buçuk muvak
kat teminat akçesi olarak 696 lira 56 
kuruş yatıracaklardır. Bu bedele göre 
banka teminat mektubu esham ve tah
vilat kabul e<lilir. İhaleyi müteakip bu 
miktar bir misli daha arttırılması la
zımdır. 

4 - Teklif mektupları ihaleden bir 
saat evel Aksaray belediye encümeni
ne verilmiş ve yahut gönderilmiş bu -
lunacaktır. Vaktinde verilmiyen ve 
gelmiyen teklifler kabul edilmez. 

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

6 - Kati ihale 14. 7. 938 perşembe 
günü saat 14 te belediye. dairesinde ic
ra kılınacaktır. 

7 - Talipler ihaleye iştirak etmek 
için müteahhitlik vesikası gösterecek 
ve ticaret sicillinde kayıtlı olduğunu 
isbat edecektir. (2184) 4230 

Parke yol inıası 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - İhaleye konulan iş: 
Urfa kapı İzzet paşa caddesi parke 

yolunun 26109,96 liralrk inşaatı kapalı 
zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B:.... Mukavele projesi 
C - Hususi, fenni, baymdıırlık işle

ri genel prtnameleri. 
D - Bu evrak nafıa dairesinde gö

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 15 temmuz 938 

cuma günü saat 11 de kapalı zarf usu
lil ile nafıa müdürlüğünde yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
1958.25 liralık muvakkat cari sene ti
caret odası vesikası, nafıa müdürlü
ğünden alınmış 10.000 liralık ehliyet 
veslkasr. 

5 - Taliplerin zarfları cuma günU 
ihale saatinden bir saat evel komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri, postada gedkmeler kabul e• 
dilmez. (3953/2130) 4159 

Memleket hastahanesi 

bakiye inşaatı 
Malatya Valiliğinden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Malat

ya vilayet merkezinde . yapt.ml.~kta 
olan memleket hastanesı bakıyeı ınşa· 
at ve tesisatr, 

2 - Bu işe aid evrak: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık İşleri genel şart na-

mesi, 
D) Yapı işleri umumi fenni şartna-

mesi, 
E} Hususi şartname, 
F) Sıhhi tesisat şartnamesi, 
G) Elektrik şartnamesi, 
H) Proje, 
J) Keşifname. . 
3 - Yapılacak inşaat ve tesısat 

ı. 7. 938 tarihinden itibaren on .beş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuhyle 
eksiltmeye konulmuştur. 15. 1. 1938 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 

da ihalesi yapılacaktır. 
4 - Yapılacak inşaatın muhammen 

keşif bedeli 59453 lira 67 kuruş~ur. 
Muvakkat teminat mikdarı 4459 lıra-
dır. . 

5 - İsteklilerin muvakkat temınat
lariyle 1938 takvim senesi için N_af~a 
Vekaletinden verilmiş müteahhıtlık 
vesikasını ve şimdiye kadar laakal 
25000 liralık tesisat yapmı§ olduğuna 
dair vesikayı muhtevi zarflarını ih.a~e 
saatından bir saat eveline kadar vıla
yet daimi encümeni riyasetine tevdi 
eylemeleri lazımdır. (Bu zarflar 2490 
sayılı artrnna, eksiltme ve ihale kanu
nunun 32 inci maddesinde yazılı te
kilde hazırlanmış olacaktır.) Posta ile 
gönderilecek mektuplann teahhurla 
vürut etmesinden dolayı mazeret ve 
mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Keşifname, şartname ve diğer 
evrak Malatya, Ankara, İstanbul na
fıa müdürlüklerinde görülebilir. Veya 
3 lira mukabilinde Malatya nafıa mü
•lürlüğünden te<larik olunabilir. 

(2193) 4235 

Kachn hasta bak1<1 ahnacak 
Yozgat Memleket Hutaneai Bat· 

hekimliğiııden : 
Biri dahiliye laboratuvarında diğer 

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

Laboratuvarda çalıpcak olanın e
velce bir dahiliye laboratuvarında ça
lışmış olmaıaı şayanı tercihtir. 

(3892-2099) 4112 

Gazino yapt1r1lacak 
Niğde Belediyeainden: 
1 • Niğde belediyesine ai(J hükümet 

önündeki parka bir gazino yapılacak-
tır. 

2 - Keşif bedeli 1933 lira 51 kuruş o
lup 25.6:1938 gününden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmu§tur. 
İhalesi 14.7.1938 tarihine mt. .. adif 
perşembe günü saat 14 de belediye en
cümeninde açık eksiltme usuliyle ya-
pılacaktır. . . 

3 • Taliplerin şartname ve pro1esı
ni görmek için her gün Niğde beledi
yesine müracaat etmeled ilan olunur. 

4242 

Kapah zarf usuliyle 
eksiltme ilim 

Zonguldak Amele birliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Zon

guldak'ta amele birliği hastahane ~i
nasınm etrafına istinat dıvarları ın
şasıdır. Keşif bedeli (29.301) lira (85) 
kuruştur. 

2-Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Mukavele projesi, 
B) Eksiltme şartnamesi, 
C) Fenni şartname, 
D) Vahit fiat ve keşif hülasa cet

velleri, 
E) Dokuz parçadan ibaret plan ve 

maktalar. 
1stiyenler bu evrakı (9) lira muka

bilinde Ankara'da iktisat vekaleti ma
adıin umum müdürlüğü muamelat ınü
dürlüğlinden, lstanbu1da iktisat ve
kaleti maden irtibat memurluğundan 
ve Zonguldak'da amele birliğinden 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme 15.7.938 cuma günü 
saat on beşte Zonguldak'ta amele bir
liği salonunda birlik faal ~eyeti hu
zurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta
liplerin (2198) liralık muvakkat te
minat vermesi ve resmi gazetenin 3297 
sayılı nüshasında çıkan talimatname
ye tevfikan müteahhidlik vesikası ib
raz etmesi lazımdır. 

5 - Taliplerin teklif mektublarını 
üçüncü maddede yazılı saata kadar a
mele birliği başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri icabeder. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4198 

Dikili çam ağacı satlşı . 
Kastamonu Orman Batmühen

dia Muavinliiinden : 
Kastamonu vilayetinin Taşköprü 

kazası dahilinde hudutları şartname· 
sinde yazılı Elekdağı ormanından bir 
yıl içinde kesilip çıkarılmak üzere 
numaralanmış ve ölçülmüş gayri ma
mul (11897) metre mikap dikili çam 
ağacı 30 gün müddetle ve kapalı zarf
la arttırmaya konulmuştur. 

1 - Arttırma 22. 7. 938 günü saat 12 
de Kastamonu orman müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

2 - Beher gayri mamul metre mi
kap çamın muhammen bedeli (515) 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 4313.lira 48 
kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename 
projesi bu müddet içinde her gün Kas
tamonu ve İstanbul orman başmühen· 
disliklerile Ankara'da orman umum 
müdürlüğünde görülebilir. 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şe

raiti haiz isteklilerin teklif mektupla
rını yevmi mezkuııda ve en çok saat 11 
re kadar Kastamonu orman müdüriye
tine vermiş bulunmaları şarttır. (2120) 

4135 

Kaza merkezinin hali 
hazır haritası ahnacak 
Dursunbey Belediyesinden : 
1 - 7. 7. 938 tarihine rasilayan per

şembe günü saat 16 da Dursunbey be
lediyesinde ihalesi yapılmak üzere 
tahminen 30 hektar meskun, 60 hektar 
gayri meskundan ibaret olan Dursun -
bey kaza merkezinin 1/1000 - 1/500-
1/2000 mikyasında haritasının alınma
sı 20 gün müddetle açık arttrmaya ko
nulmuştur. 

2 - Meskun ksmın beher hektarı 25 
meskun olmıyan kısmın hektarı 15 li
radr. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira mu
vakkat teminat 123 lira 75 kuruştur. 

4 - Buna aid şartname ve d~er ev
rak Dursunbey belediyeeinde görüle
bilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekaletinden alınmı§ ehliyetname ve 
diğer belge ve üç.üncü maddede yazılı 
muvakkat teminetile bidikte Dursun
bey belediyesine mıikac:eatları ilan olu-
nur rıo-~ 3829 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Sahlık - Ankara'nın her tarafında 
irnarca parsellenmiş inşaata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

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

Satılık - Yenişehir ve Cebecide iki 
tek ev ve kelepir arsalar. H. Dilman. 
Koç apartımanı Tl: 2181 4063 

Acele sablık araa - Maltepede 330 
M. arsa acele satılıktır. Tl: 2487 Vah
di Doğruer. 3980 

Kelepir satılık çiftlik - 150 hektar-
lık sulu, çayırlı çiftlik ucuz fiyatla ve
rilecektir. Tl: 248 7 Vahdi Doğru er. 

3981 

Satılık ev - Yenişehir'in en kıymet
li yerinde Uçer odalı iki daireli ev ucuz 
fiat. H. Dilman. Koç Ap. 4 Ti: 2181 

4064 

iLANLAR 
..................... "~"~"~"~ .. "' .......................... ~ 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık kilçuk ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruş 
tlç defa için 70 Kuruı 
Dort defa için 80 Kuruş 

: Devamlı ktiçük ilfinlann her defası 
. . 10 kuruş alınır. Meseli 10 dtfa 
ıçın ~ · · 140 kuruıı neşredilecek bir ilan ıc;ın .. 
alınacaktır. Bir kolaylık olm~k uz.ere, 
her sat.ır, kelime aralarmdakı _boşıu~
lar mustesna 30 harf itibar e.dılmıştır. 
Bir kuc;ük ilin 120 harften ıbaret ol-
malıdır. . . 
Dort satırdan fazla her satır ıc;ın ayn-
ca ıo kuruş alınır • ......................................... 
Kiralık kat - Kavaklıderede Fran

sız sefareti karşısında 4 oda elektrik, 
su, havagazı telefon 3843 4223 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

Cad. Konur S. No. 8 beş oda, 1 kiler, 
b:ınyo, büyiık hol, hava gazı, telefon 
ve elektrik. İçindekilere müracaat. 

4319 

Sablık -Jandarma mektebi şima- -
linde Dikmen asfaltına 60 - 70 metre Kuri51ar : 
mesafede münferit binaya müsait ba-
kanlıklara ve Yenişehire nazır arasa
lar. H. Dilman Koç Ap. 4 Tl: 2181 

4065 

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

Sahlık Fırm - Senede 2500 - 3000 
lira kiraya tahammüllü bedelinin yan
sı peşin tam takımı ile. H. Dilman Ti: 
2181 4122 

Satılık ucuz radyo - Acele gidiş 
dolayısiyle 935 modeli 7 lambalı Filips 
radyo. Atatürk bulvarında Ali Nazmi 
Ap. 15 No. ya müracaat. 4126 

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

Ti: 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 

Satılık E§ya - Modern salon takı

mı, tuvalet, yemek masaları, karyola, 
küçük halılar, çocuk arabası v. •· Itık-
lar Cad. Yardım Ap. No. 10 4320 

Kiralık: 

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

Kiralık - Çankaya cad. Çek - Slovak 
sefareti karşısında Yeşil apartımanın 5 
oda, ı hol, 2 heialı otomatlı, sıcak •u· 
lu orta katı. İçindekilere müracaat. 

4103 

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

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

Kiralık ve satılık ev - İsmetpaşa 
uzun yol kahveler sırasında No: 102, 
104. Müdafaayi Hukuk Cad. Sakarya 
eczanesi yanında 51 No.lu apartman 
kapıcısına müracaat. 4248 

Ders - 3 den 7 ye kadar İngilizce, 

fransızca terciıme, muhabere işleri ve 
ingilizce, fransızca lisan ve şive ders • 
leri verilir. Ulus'ta A. B. rumuzuna 
mektupla müracaat. 4301 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftasında başlıyor. 2 
ayda.diploma verilir. Yeni hal arkası 

Yenilıamam apartmanı Tel: 3714 3601 

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

3960 

Arar Lisan Okulu - 3 aylık bir tah 
sil devresi mukabilinde yalnız ( 10) lira 
almaktadır. Tedrisat 3. Temmuz. 938 
tarihinde başhyacaktır. Yenihamam a-
part. 3961 

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

3962 

Arar Lisan Okulu - 3. Temmuz. 938 
tarihinde başlıyacağı bu kurlara vaktin 
den sonra müracaat edenleri '70 70 ten
zilata tabi tutamıyacağından vaktinde 
müracaat edilmesi. 3963 

Arar Lisan Okulu - Yenihal arka· 
sı Yenihamam apartımanı 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 imkan 
vermektedir. Yeni Hamam Apart. kat 
2 Tel: 3714 4027 

Aranıyor : 

Aranıyor - Müessesemizin yazı iş
lerinde çalışmak üzere bir bayan ara
nıyor Tl: 2487 ye müracaat e<lilmesi. 

4262 

Aranıyor - 8-1 O bin lira kıymetli 
Yenişehir veya Çocuksarayı ile Tat· 
han civannda bir ev alınacaktır. Başka 
semtlerde de olabilir. Tel: 3714 4025 

Kiralık kat - Necati bey okulu ci- Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a-
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat varı Necati bey mahallesi Kıvanç so

kak No. 13. Üç geniş oda hol banyo 
ha(tagazı fevkalade manzara. 4222 

Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Kiralık - Yenişehir Atatürk bulva- lş arayanlar: 
rı Orduevi ve Mühendisler Birliği kar-
şısında Arım Ap. 4 odalı yeni bir dai-
re ıc kapıcısına müracaat. 4302 

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

3952 

Kiralık - Kalöriferli güzel mobil
yalı bir oda kiralıktır. Atatürk bulva
rı 57 Ali Nazmi Ap: daire 11 4264 

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

4261 

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

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!::. - = - ----------------------------------------

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
3 üncü ketide 11 Temmuz 1938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

terle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

---------------------------------------Şjmdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango- E: -ya ittirik etmek auretile siz de taliinizi deneyiniz... E: 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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1 ................ Etitr;·;ıii·L·ETRTlı ................. l 
f En iktısadi ve ucuz kömürdür. • 

1 

Peşin satış fiatları: Mahallinde vagon tesrımı l 
O x 10 mm beher tonu 2 lira 50 kuruş 

1 o x 20 ,, " 4 ,, 2s ., I 
20 mm üstü krıple 6 ,, 00 i 1 Ankara ve havafüi umumi sabş yeded İsta•yon silo kacşmnda l 

... ,;,~~~;,1,;~;~~~t. .. ~:.~~.~: .. ~~:: .. ~~.:~.~.~~~~:.~~.~.: .. ~.::~.~.~f?.~~~.J 

Bir diti sivrisinek, müsaid bir yerde 4 ayda 20 milyar sivrisinek 
meydana getirir. (Jozef Tiyers, Paskal Zukkarelli) 
Vatandaş, gıdası kan olan bu bela tufanından korun! 

Hiç kıymet verilmiyen bu mel'un düşman iğnesiyle kana 

?arazitlerini aşılar. Bu parazitler de anaları gibi mütemadiyen kanımız

da çiftleşerek hesap kaidelerinin toplıyamıyacağı bir nisbette çoğalırlar. 

Bu korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacık
lar mahv ve harap olur ve sıtma mevdan alır. 

B OGE İN 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için 

en birinci devadır. 

kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artrrır, adale ve sinirleri kuv
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her ec-
zanede bulunur. 3968 

ve Ga%İnocuların 

na%arr dikkatine ! 
BAŞKURT markah 

lanmzı almayımz. 
~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ ı\vrupanmkinden daha yüksek ve hem 

~e fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara sahs merkezi: Sü,,.,er Rank Y P.rli MalJar Pa~# 

Haymana kaphcaları 
Yeni tesisatla asrilettirilmiştir. Mevsimi kaçırmayınız. 

Ankara . Haymana posta otobüslerini ve kaptıkaçtrlarını arayınız. İtfa· 
iye meydanında Haymana otelindeki işyara müracaat ediniz. En lüks ve 
rahat otomobillerle küçük veya büyük her türlü seyahat ve abone için 
Birlik taksinin ucuz tarifesinden istifade ediniz. Müracaat Tel: (2333) 
Celal Özdemir 4168 

------

tJt:tJS 

Y enişehirde Devairi resmiyeye 
ve Maliyeye ve Sefaretlere 

elvel"!ili 

Kirahk bir apartman 
! 
................................ ~ 

Fakülteler .................................................... 
Odun ve kok kömürü alınacak 

Ankara Hukuk Fakültesi Direk-
Kazım Özalp caddesinde bodrum törlüğünden : 

katı müsait depoları muhtevi olmak 
üzere diğer 3 ka! da üçer daireden 9 Ankara hukuk fakültesi için alına
daireli ve kaloriferli geniş ve büyük cak 25000 kilo odun ile 100 ton k°:k 
bir aparttman teşrinievel ortalarında kömürü eksiltmeye konmuştur. Bır 
inşaatı bitecektir. Kiralamak arzu e- ton kok kömürü tahmini fiatı (26) li
denlerin 3248 telefona müracaat et- ı ra ve odunun kilosu 2,5 ku~uştur. Kok 
meleri. 4107 kömürünün muvakkat temınatı (195) 

lira ve odunun (46) lira (88) kuruştur. 
İsteklilerin 9. 7. 938 cumartesi günü 
saat 10 da fakülteye müracatları. 

(2056) 4023 

Çamaşır yıkattınlacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direk

törlüğünden : 

Çolıtmo hdretımiı oıolıycrı 

elimizden hı~bır tımi ı i~ (tkmıyor ve 
Mf'\<IY bızde holuılılc. ağrı d~uruyor. 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli tale
besi çamaşırlarının yıkanması eksilt

,\ meye konmuştur. Tahmini fiat (1792) 
lira (50) kuruş ve muvakkat teminatı 

\ 134 lira 44 kuruştur. İsteklilerin 9. 7. 
J 938 cumartesi günü saat 10 da fakül -

lıt• burodo 

VA ll DO l imcfôdiinııa~yetiıirl 
Onu bot kere lecrObo adınız . Kendıniıdı yeni 
bıt (011$11\Cl ıevkının. urondt§ını g()reuhıoİt 

~ teye müracaatları. (2055) 4022 

iYAllDOL domlo, ıobleı ... hop 
llohndo lıe•~•cıonede ,bulunu•. 

2293 , .................................................. .. 
1 Cebeci hastanesi 

1 GÖZ 

t 
' J 

1 Haslılıkları nıütehassısı 
I 
ı Or. ~~~~!!E~ı~i::~:.' . 
İ den avdet etmiştir. Muaye- İ 
i nehanesi Adliye Sarayında 
i Gençağa apartımanından bi. 

1 
tişiğindeki Sarraf Hakkı a· 
parhmanına nakletmiştir. 

• Hastalarım 14 hazirandar 

ı itibaren, saat 15-19 arası ka-

.. ~~~~ .. ~~:~.~.~.ı.:~.::: .......... ~~.~~'''''' 
• .11111111111111111 111111111111111111111 ' !:. -- Ürek -- Dr. Basit -- ---- -- Cebeci Merkez Hastanesi --- -- -- iç Hastalıkları mütehassısı ---: Her rün hastalarını Yenişehir = 
: Meşrutiyet caddesi Ürek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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~ inıaat müteahhitlerine = 

. . .. ... ·.. . ......... , ... 1 
j Hava kurumu 

Elektrik ve paratoner fesisah 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun-
dan: · 
İdaremizin Ankara tayyare meyda

nındaki hangarın elektrik ve par~to
ner tesisatı, bu meydandaki umum 
müdürlük binasında 11 temmuz 938 
pazartesi günü saat 10 da açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Bu iki işin keşif bedeli 7.711 liradır. 
Şartnameler posta telgraf umum 

müdürlliğü binasındaki idaremiz acen
tasında görülebilir. İsteklilerin 578 li
ra 32 kuruş muvakkat teminat mek
tublarr ve belgeleriyle birlikte umum 
müdürlüğe müracaatları. (2058) 4049 

Zayi - Ankara Belediyesinden aldı
ğım 871 sicil ve 1203 numaralı ehliye
timi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Ankara Hacıdoğan mahallesinde Çatal 
dağ sokağında No. 7 Mehmet Yetiş 

4318 

-=====================~ 

v~ 
ULUS - 19. uncu yd. - No.: 6080 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı lşleri Müdürü 
Mümt82 Fai~ FENiK 

ULUS Basrmevi : ANKARA il 

(Aylek temizlik) lerimiHe billllaPi .,.JJJ 
kavu!l•ran en birinci ,....dtmcl9!" 

FEMIL .. 
BAGIDIR 

(FEMİL) bizleri bir çok üzücü ıne~ 
kaderden kurtardı. Rahim hastahkl~ 
dan korudu, cildimizin taravetini art 
Bizlere tam manasile hayatın zevkler 
tattırdı. 

Evde, i,de, vazifede, seyahatte, mele! 
de yazlxkda candan gelen bir se"gı 
kuİıanıyoruz, ve en ince elbiselerirniı 
tında bile sezilmiyor. ı; 

Umum cihanın münevver Bayan 
bu gayet sıhhi, uf ak, yumlqak, mikroptf 
el çantalarımızda bile t~ınması kolı 
mahrem adet bezlerimizin muc.idine t1 
dan teşekkür ediyorlar. , .J 

FEMlL ve BAGI her eczane ve tuP"' 
ye mağazalarrnda Baya_nların her z-. 
hizmetine hazırdır. Daıma FEMİL ~ 
nınız ve markaya dikkat ediniz. ~ 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
·'"":';:'·· 

. " . 

~Ş ~~· 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye vere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

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

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

4 .. 250 ,. 1.000 ,. 
40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 

120 
160 

.. 
,, 

" 

50 
40 

20 

.. 
,, 
" 

5.000 
4.800 
3.200 

.. .. 
,. 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
laz.lasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart .e 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. , ____________________________ _, 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' 

-- Sulann kireç ve sertliğini alan ---- Teminatlı --
VEBOLİD 

---
--

Tath su yapıcı cihazlar. -
---
: Kuyularmızın, musluklarınızm en kireçli ve sert sularını 
: nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, 
: rahatlık ve iktısat, imalathanenizde yüksek = menfaatler temin eder. 
: Saatte 300 litreden 500.000 litreye kadar 
- Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karip vekili: 
_ VEBOLİD LİMİTED SlRKETl - .. 
- Merkezi: İstanbul - Galata Voyvoda Cad. No. 40 - 42, 
: Tel: 44507, P. K. 1094 
- Şubesi : Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 2681 P. K. 45 
- Prospektüs isteyiniz - tediyatta kolaylık,. 4303 i - , 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~--REÇETELERİNİZİ---.. 
( Sakarya eczane) sinden yaptınntz Her isterli

gınız yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruştur 
Ulus. Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1-613 

Yenişehirde yapılmakta olan: •========-=======-~-::-:::==========================• 
: sinema binasının kısa bir zaman- :E ıı 
- da ikmalini teahhüde talip olan- :E 
_ ların plan ve şeraitini öğrenmek :E il = üzere Kızılay karşısında Ragıp : 
_ Soysal yazrhanesine müracaat- :E 
: lan. 4192 : - -:111111111111111111111111111111111111111-

DIŞ TABIBl 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haıı
talanm kabuJ ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaıu No. 1 

\. J • 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE 

İki büyük film birden 
1 - Esrarengiz adam 
2 - Ebedi senfoni 
Gündüz: 2.45 - 6 seanslarında 

Sahte Şoför - Casus aşkı 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 
!ki büyük film birden 

1 - KAN KARDEŞLER (Türkçe 
sözlü) 

2 - NATAŞA (Rus Aşkı) 
Gece saat 21 de - Duhuliye 25 kuruş 

..ılllllL - -- -- -- -- --- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- -- -- ---.,, ... ,,.. 

BUGÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - İçki kaçakçıları 

2 - İki karılı koca 

Bugün ilk seansta tenzilat fiatları ~ 

40 - 30 - 20 

Halk matinesi 12,15 te: 

Çılgın Gençlik 

1 
(./\ 
IO -


