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16 Sayfa ilôvemix 

Fakülte Talim 
Taburu kampı 

Hatay' da heyecan devam ediyor 
Askerlerimiz Reyhaniye' de 
muhteşem şekilde karşdandı ! 

Asker bir geçidresmi yaptı 

Antakya'da durmadan tezahürler 
yapılıyor ve fener alayları 

Reyhaniye, 8 a.a. - Türk ve fransız krtaatının biribirleriyle te
maarnı temin etmek maksadiyle Kırıkhan'daki süvari kıtamız bu
gün öğleden evel buraya gelmiştir. 

Halk, askeri 16 kilometre mesafeden karşıladı. Birkaç yüz atlı 
~irikmişti. Reyhaniye'ye beş kilometre mesafede Çatalhöyük'te 
ııe 500 atlı bir o kadar da yaya kahraman türk askerini bekli
yordu. 

Kredi anlaşması 
üzerinde 

Kemal VNAL 

1 

K'asabada ve civarında topla
nan halk on bini geçiyordu. Be
lediye önündeki meydanda ge· 
çit resmi yapıldı ve asker takvi-

Fransız ., Türk 
parlimenf o grupu 

Hatay işinin hallinden 

Çok memnundur 
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Büyük Milllet Meclisi yaz tatiline 
airmeden bir kaç gün Önce, Londra 
kredi anlatmalarına aid kanunu bir 
defa müzakere ile kabul etti. Bu mü
aakere aıraımda bir çok hatibler 
aöz aldılar. Bunlarm bir kıamı an
latmanm ihtiaaılarına temaı eden 
iktisadi ve mali kıymetini anlattı 
bir kıamı da bunu, iki memleke~ 
politik münasebetlerindeki aamimi
yet ve kuvetin değerli biT eseri ola
rak tetkik etti, ve bu münasebetin 
aüratle inkiıaf etmek istidadı üze
rinde durdu. lki kadm mebusumuz 
İae, anla§IDanın dünya sulhu için bir 
kazanç olduğunu tebarüz ettirdi. 
Onlar; türkün bir yandan aulh yo
huıda çalııarak, bir yandan da mil
letler arası münaaebet1erjnde iyi bir 
Örnek olarak insanlığa yaptığı hiz
metleri güzel anlatmıf oldular. 

yeli alayın kumandanı albay 
Şükrü Kanatlı ile Reyhaniye'ye 
dün gelmit olan Tunus'lu niıan
cı taburunun kumandanını se
lamladı. 

Paria, 8 a.a. - Fransız. Türk 
Parlamento Crupu Reisi ~ 
ıutro son Hatay anlapnaıı ü
zerine Türkiye'nin Paria Bü
yÜk Elçisine apğıdaki mektu
bu göndennittİT : 

KIRKBUCUK 

• 

Bütün hatibler yeni kredi anlat· 
maaınm iıtibdad ve meırutiyet de
•irlerindeki mali muamelelere aıla 
benzetilemiyeceği noktasında israr
ı. dwdular; bu iarar Atatürk neali
Din. her §eyden önce milli haysiyet 
~ terefe verdiği kıymetin bir ifade
ei idi. Türkün, ıeref ve iatiklalini, 
hiç bir menfaatle ölçemiyeceği her 
fır.atta olduğu gibi o gün de teyid 
•dildi. Bunu milli hassasiyetin aail 
bir tezahürü olarak almalıyız. 

Londra anla§Dlalannın Avam Ka
lnaraaı'ndaki müzakereleri de Tür
kiye için bir çok iyi hia\crin ifadeai
De veaile olmU§tur. Başvekil 3. ~em
bertayn, Kamara'nm kredi kanunu
nu müzakere ettiği 22 haziran içti
lbaında izahlarma §U cümleyi ilave 
•tnıiıtir. 

., ".Hükümet, Türkiye Cumhuriye
ti nın lngiltere'ye karıı dosta"le ni
~etler taııdığı hususunda ~am bir İ· 
~~da sahip olmasaydı bu krediler 
ıtuıı Parlamentoya tavsiye etmeği 
deruhte et.ınezdi.,, 

Henüz yaz tatiline ginniyen A
~aın . Kamarası, bu ayın be~inde 

eda kanununun ikinci ve son mü
zakeresini yaptı. Ajansların kısaca 
Verdikleri haberlere göre Maliye 
Vekili Con Saymen memleketinin 
T\ırkiye dostluğuna ve dürüatlüğü
~e verdiği kıymeti tebarüz ettirmiı· 
lir. Vekil, bu anlatmanın ecnebi 
~~leketlerle lngiltet'e arasındaki 
ık!ıaadi münasebetleri geniıletm~ğe 
ı:_natuf bir siyasetin baılangıcı oldu
gunu da r.öylemiıtir. Müzakere sıra· 
aanda İngiliz mebusları Türkiye'ye 
k~~di açılmasını iyi telakki ettikleri
~ ıfade etmiılerdir. Ve kanun ikin· 
cı okunuıunda reye Konulmağa ha· 
Cet kalmadan kabul edilmiftir. 

Türkiye ve İngiltere ma.buatı, 
Londra anlaımaaı üz~rin-Je memle· 
ketlerinin iyi kabulünü belirtecek 
neşrıyatta bulunmuşlardır. Dünya 
matbuatında iı;e bu Türkiye lehinde 

. b ' yenı ir sempati vesilesi olmuıtur. 
Doıt ve müttefik memleketlerin bu 
yolda neıriyatı ise daha hararetli 
idi. 

(Sonu S. inci sayfada) 

Antakya başkonsolosumuzu ve Par
ti reisi ve erkanı bu merasimde hazır 
bulundular. 
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Reyhan iye ba,tan ba§Cl donanmrı -
tır. Buradaki manzara İskenderun ve 
Antakya'dakinden farklı ve daha pi
toreskti. 

"Riya.aet etmekle müftehir bu
lunduium FranN - Türlri,,. 
Pa7ltimento Grupu • iri iki 
memleket araaındaki aaırdide 

dostluğun ihyasını kendisine 
va zile edinmiftir. - Hat ay me
Nleuin hallinden dola71 Wl
lıoua menıttur. 

\ • • '· .... -...... ' 
Köylü kadınlar çift arabaları Uze -

rinde çok çe,itli göze çarpan renk
te elbiselerle nazarı dikkati çekiyor
du. Albay kasabaya girerken kurulan 
takın önünde siyaha bürünmüt mini-

BUCAK 
'eBAHISUN 

• I 

BAYIR '· ; '· 
(Sonu S. inci sayfada) 

Karplaıan bütlin meıru rtıen
laatleri ile.saba katan 6u hal 

(Sonu S. inci sayfada) 
Türk askerlerinin ffalay'a • • 

gırıı Ye istikametini gösterir harita 

Basvekilimizin 
teşekkürleri 

İstanbul, 8 a.a. - Başvekalet Huau
si Kalem Direktörlüğünden : 

Son Hatay anlaşması ve bunun ne· 
ticcsi olarak askerlerimizin Hatay'a 
girmesi vesilesiyle gerek yurdumuz
daki gerek Hatay'daki vatandaşları
mızdan alınan ve milli davamızda ken
dilerinin yüksek alaka ve samimiyet 
duygularını gösteren telgrafların çok 
luğu dolayısiyle bunların her birine 
ayrı ayrı cevap vermek imkanı olmadı
ğı için Başvekil Celil Bayar, derin te
şekkür ve selamlarının iblağına Ana
dolu Ajansının tavassutunu rica et
mektedir. 

İstanbul' a giden 
vekillerimiz 

Adliye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 
Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüş
tü Aras, Nafıa Vekili B. Ali Çetin -
kaya ve Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
B. Ali Rina Tarhan dün akşam saat 
19.15 de şehrimizden kalkan hususi 
bir trenle İstanbul'a hareket etmişler
dir. Sıhat Vekili Dr. Hulusi Alataş'la 
Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu da 
dün sabahki kespresle gitmişlerdir. 

Vekillerimiz Ankara garında ve
kaletler ileri gelenleri ve birçok dost
ları tarafından uğurlanmışlardır. 

Atatürk Adana'ya ıerel verdikleri gün Hatay'lı genç kızlar Bü 
yük Şel'i görünce onun kendi vatanlannı da kurtaracağını 

düıünerek böyle •evinç göz )'afları dökmüılerdi 

Filistin'de kargaşalık dinmedi 

Türk· Sovyet. İngilizler Hayfa'ya bir 
münasebetlen safıharb gemisi yolladılar 

Ankara, 8 a.a. - Samimiyet ve ra
sanetini her vakit muhafaza eden ve 
edecek olan Türkiye - Sovyet münase
batı için Hatay meselesi vesilesiyle 
işaa edilen muhtelif 1ekil ve mahiyet· 
teki haberlerin hepsi de tamamiyle a
sılsız olduğunu Anadolu Ajansı be· 
yana mezundur. 

Kudüs'fe gene ölenler, yaralananlar var 1 
Filistin'de hadiseler gerginliğini muhafaza etmektedir. 

huıuıta gelen haberleri, üçüncü aayfanuıda bulacakımız. 
Bu 

Bulgaristan'ın politikası 

B. Köseivanof mecliste 
mühim izahlar yaptl 

Tarkiye ile münasebetler ebeclt dostluk 
pakh dahilinde inkişaf bulmaktadır 

Sofya, 8 a.a. - Mebusan meclisi, 
Başvekil Köseivanof'un bir nutkunu 
müteakip kıratın küpt .nu.tkuna ve· ı 
rilecek cevabı kabul etmıştır. 

Kabul edilen karar suretinde deni· 
liyor ki: 

Mebusan meclisi !imdiki siyasi re· 
jimi katiyen tasvib eyler, memleketin 
normal bir vaziyete getirilmesi için 
hükümetçe sarfedilen gayretleri ka · 
yıtsız ve şartaız olarak kabul eder. 
Bulgaristan'rn enternasyonal vaziye -
tinin kuvetlenmiş olduğunu memnu
niyetle müşahede eyler. 

Nöyi muahedesinin büyük haksız · 
lıklarrna rağmen Bulgaristan ve bul
gar milleti büyük devletlerle samimi 
ve dürüst münasebetler idame etınek 
ve diğer bütün komJu memleketlerle 
dostane münasebetlerinde faydalı İŞ· 
birliği yolunu azimkarane takib eyle
mek suretiyle sulh eserine samimi· 
yctle hizmet etmektedir. 
Kardeş Yugoslavya ile aktedilen e· 

bedi dostluk paktı bulgar milleti ta
rafından öteden beri beslenen arzu
yu tahakkuk ettirmiş ve ıulh, anlaş· 
ma ve karşılıklı hürmet içinde yaşa· 
mağa çalışan iki memleket arasında 
devamlı bir dostluk tesis eylemiştir. 

Mebusan meclisi komşu Türkiye i· 
le dostluk münasebetlerinin takviye· 
sini büyük bir memnuniyetle müşa
hede eder. Mebuıan meclisi Roman
ya ve Yunanistan'la muallakta bulu-

(Sonu s. inci sayfada) 

londrı büyük •ıı geldi 
İstanbul, 8 (Tlefonla) - Londra 

Büyük Elçimiz B. Fethi Okyar 1s. 
tanbul'a geldi. Savarona yatında Bü
yük Öndcr'c tazimlerini arzctti. 

B. M enemencioğlu 

Fon Ribbentrop 

Menemen<ioğlu 

mülakatı 

Fon Ribbentrop 

- ~azısı S. inci say! adı -
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calarmm güzelliklerine destan olan hararetli yazılarla doludur. Deniz- i i 
h.ank'ın Yalova idaresi bu eşsiz reklamı nasıl temin etmiştir? Gayet ha- J ~~~:~iz~7::~::-~:d(;0~0:x~r:: İ 
sıt: İstanbul gazetecilerini Yalova'da bir gece kalmıya davet etmiş, izaz :.I::• ce kurulmu§ bir hayır müeaşe- ı 
ve ik~a~ etmiştir. Bu suretle, Yalova kaplıcaları ve Otel Termal için, sesidir. 
on mıslı faz:la masrafla neşrettirilecek ilanlardan daha müessir CYenis Savaıta yaralı askerlerimizin 
b;· ~r~paganda yapılmıştır. Jşte turizm davasında reklam prensi~ini~ İ yaralarını saran, barışta da su f 
ço ıyı anlayışını ispat eden bir zihniyet. i basması, yer sarsıntısı, kurak- İ 

Y l 1 J k ] · · · d ı lık, açlık, bulaşık hastalık gibi unan ı ar, meme et erını zıyaret e en garb entelektüellerinin f 
El t · · · · · ·1 · b ' inıanların başlarına· gelmekte t 

d k 
olan felaketlerde yardıma ko- iı .. en. urı.zmı ıçın mısı sız ır propa~ .. ında teşkil ettig~ ini söylerler. Bunun 1 • 

~çın ı; ı ,tanınmış e cnebi muharrirlerini Yunanistan'a çekmek, onları tan Kızılay'dır. • 
~zamı surette memnun göndermek için ellerinden geleni yaparlar. Bu ı Yurddaşlarnnızın ve bütün i 
~şte Yunan entelektüelleri ve zenginleri hükümetin tabii ve kıymetli bir 1 dünya uluslarının sevgisini ka- J 
ış ortağıdır. Bu sayede, Yunanistan için cildler dolusu hayranlık des- j zanmı! olan Kız.ılay Cemiyeti, t 

tan!arı yazılmı.ştır. T ur~stik broşürlerin, afişlerin ve gazete ilanlarının, I Cumhuriyetimizin kurulduğu 29- it 
emın olunuz ~ı, ?1.aruf ımzalı bu yazılar yanında pek az kıymeti vardır. ! ilkteırin - 1923 den 30 nisan. 

Mem.leketımız.ın turistik güzelliklerini propa~anda etmek ı'rı·n, bu ı 1937 ::ününedck yukarıda sayılı • 
1 ~ ~ ! i,Ier yolunda (4) milyon (24) iı 

ya u takıb etmemı~ zaruridi.r. Ç~nkü en az masraflı, en çok randımanlı- • 
dır. Meşh. :.ır ecnebı muh. arrırlerı memleketimizden gerer gı'der, eg~er i bin ( 424) lira harcamı§tır. i 

h b d 1 :. i Bütün bu yardımlar; göz be- • 
şa sen ır yar ım ta ebınde bulunmazsa, bu ziyaretten, ancak hakkı- f beğimiz olan Cumhuriyet hükü- İ 
~~zda çıkan yazılar dolayısiyle haberdar oluruz. Fakat muharrirler ta- J metimizin Cemiyetimize venniı i 
hıı .Pr?pagandacıl~r~rr. !'a.file halinde turistlerden evel, onları memle-

1

. olduğu bir takını gelir kaynak- t 
ketımıze çekmek ıçın elımızden geleni yapmalıyız Fakat b · · larile aksoy ulusumuzun hayır i 
k b

. k d . · u ışı yapar- i 
en ır no ta an katı yen emin olmamız lazımdır. DaAvet tt'v· . evimize üye olmak ve elinden f h · · · e ıgımız mu-
arrırın me~nun d~ne~cğinden. Bu hususta sarfedeceğimiz hic bir e- i gelen yardımda bulunmak yoli- t 

mek, yopacagımız hıç bır masraf ziyan olmus telakki d'l ~ l'd' le yaptığı sungular ve hususı • 
Jmzal b' k 1 · · - e 1 meme 1 ır. ı idarelerle belediyelerin büdce- i 

ı ır ma a enın ımzasrz yüz reklumdan daha tesirli oldu"' unu asla J hatırdan çıkarmıyalım. _ Yaşar NABl g lerinden ayırnuıı oldufu para-
t larla yaprlmı§tır. : 
J Felakette kendisinden yar- : 

Diş ticaretimiz 1 
dım beklediğimiz Kızılayı ya- !İi 
şatmak için ona Üye olmak her 
ki§inin borcudur. 

i işte bu düşünce ile Merkezi- J 

1 
miz bu yıl 9 • temmuzdan 16 - ı 

Kliring hesapları bakiyele. rı· ve . ~=:~:~!~:~~~~~.eL~~dô\i 1 
YAZMA HAFTASI) olarak f 

kredili ithalata ait taahhu·· tler i ka~!~~::~·:~ndi !•!erin.den~-
. i sırgemıyerek vakıtlerının hır 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Ban- y . t 1 05 
l parçasını parasız olarak Kızıl- · ·ı 

unanıs an . 4 43.633 44 687 ı k ı "Ik" .. 1 d • 
kasından alınan hesap huHisalarına S. S. C. 1. 83.667 83:667 ı a?"ın ~tsa u ~su yo un a. g~- t 
göre 2.7.1938 tarihindeki kliring he- y ka ! çırmeyı bo~ç bılen hey ı:.tımız ! 
sapları bakiyeleri ve kredili ithal" l . - u rıdaki 2 numaralı cetvelde yazılı t bu hafta sıze baş vuracaktır. ı 

. a ı kredili ithalatın vadelerine göre i G ·· d h b. ı 
s;in Cumhuriyet Merkez Bankasına i un e ~n ~z on para .. esa ı- i 
verilmiş teahhütler yekunları. vaziyetleri i le yılda hır lıra vererek uye ol- i 

• 6 aya kadar vadeli ı mağa büdceniz elvermez&e bu- ı 
Cetvel: 1 • nun yarısını ve hatta dörtte bi-

Resml daireler Hususi "ahıslar ; · · ) k d "' ı rını o sun verere yar ımcı ü-
Türkiye Cümhur.(yet Merkez Memleket T.L. i ye olmanızı ve size bu hafta i-

Bankasrndaki kliring lıesapları T.L. ı · d .. d · : çın e gon ereceğımiz Üye ka- • 
borr;lu bakiyeleri Almanya l.184.097 6.025.001 ıı yıd beyannamesini arık adresi- 1 

D. M. 909.469 2.023.633 :r 
Memleket Miktar T.L. Daha uzun veya baılıta vadeli nizi yazarak ve imz"a ederek 

------· Yeniıehirde Kızılay merkezine 
Almanya 3 082 300 Resmi daireler Hususi şahrslar .. d · · · 'J 'k J' · . . gon ennenızı ıyı ı sever ığı- f 
Avusturya 703.200 Memleket T.L. T.L. nizden diler saygılarımızı au-

1 
Çekoslovakya 3.526.400 A narız. 

Finlandiya 442.900 D~M~ya 1::~~~~~ 4·;g;:!~~ Kızılay Ankara Merkezi 
Fransa 3.141.800 Heyeti 

Giimriik tatbikat kursu 

H
1 

olanda 1.023.800 Cetvel: 3 \... ................................................ J 
ngiltere 9.685.100 
İspanya 318.500 
İsveç 2.437.400 
İsvi!ire 924.100 
Letonya 60.300 
Macaristan 1.370.300 
Norveç 870.600 
Romanya 801.400 
s.s.c.t. 1.108.900 
Yugoslavya 356.400 
Yunanistan 56.500 

Cetvel: 2 

Kredili ithalat i~in Cümhuriyet 
Merkez Ban~sına verilmiş olan 

teehhütlcr yekunları 

Memleket 

Resmt 
daireler 

T.L. 

Almanya 15.906.225 
Avuıturya 19.652 

513.607 

Hususi 
ı;ahıslar 

T.L. 

YekGn 

T.L. 

Muhtelif memleketlerin Merkez 
bankalcrmda tutulan kliring 
hesaplarındaki alaoaklarımrz 

Memleket 

Belçika 
Es ton ya 
İtalya 
Lehistan 

Miktarı T. L. 

43.800 
37.800 

2.665.000 
210.000 

Müessif bir kaza 
Ankara bisiklet takımından olup 

Tilrkiye birinciliklerine hazırlanmak
ta olan Kamuran l3ozkır dUn bisik
letçi EyUb'le çetin bir idman eına

sında ani bir §Ckilde dilpnÜ§ ve &ağ 
kolundan ağır bir yara almıştır. Bi
sikletçimizi koşudan geri bırakacJk 
kadar ağır geçmiş olan bu kazadan 
çok müteeısiriz. Ailesine ve kendisi
ne geçmlJ olsun deriz. 

GümrUk memurlarının meslek~ bil
gilerini arttırmak için Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanlığında açılan güm
rük tatbikat kursunun on Uçüncü dev: 
resi imtihanları bitmiştir. Bu devre
de kursu muvaffakiyetle bitirenlerin 
isimlerini yazıyoruz: 

lstanbul'dan BB. Ali Tanyeli, En
ver Unger, Orhan, Stal, Zeki Cemil 
Danay, Zonguldak'tan Cafer Çattın, 
Naci Özulu, lımir'den Muhiddin Su
ner, Ziya Eğilmez, Vandan Fuat A
maç. Merain'den Hasan Tunçer, ted
kik mUdUrlüğUnden Edip UıtUn, ha
riçten Mehmed Çağlar, Necati Ertem, 
Sabih Sezgin, Hakkı GUnal, · tedkik 
mi.ldilrlüğünden Sl>zer, Şevket Tan
kut; Ankara gUmrüğünden 1h1an Yal
çın, Samsundan İsmail Ozel, Trabzon 
dan Salim Yarımbıyık, Muıt«fa Gök, 
Payaı'tan Osman Kurt,. lzmit'ten Sa· 
lahaddin Alpkaya, Urfa'dan Tahıin 
Batum, Edirne'den Zihni GUraoy .. 

İHRAÇ MALLARIMIZ 

Muhtel~f mallarımızın fiyat 
. ve kalite vaziyeti iyidir 

İlkbaharda havaların serin ve ya· !inde mevcut kabuklu fındık stoku 
ğışlı gitmesi, muhtelif mıntakalarda S.000 - 5.500 ton arasındadır. Önümüz
ekimlerin müsait şartlar altında ya- deki sezon esnasındaki istihsal vazi
pılmasma, bağ ve bahçe mahsullerinin yetini nazarı dikkate alan müstahsil 
neşvünemasına yardım etmiştir. Ha- malını piyasaya sevkte çekingen dav
valar bundan böyle de müsait surette ranmakta ve bu yüzden fiyatlar yük
devam ettiği takdirde, 1938 - 39 sezo- sek seyrini muhafaza etmektedir. 
nu mahsullerinin ekserisi şayanı mem
nuniyet bir tarzda idrak edilebilecek
tir. 

Muhtelif mıntakalardaki mahsul 
vaziyeti hakkında elde edilen maHi
mat şu suretle hülasa olunabilir: 

Kµru üzüm 
Haziran ayından itibaren Ege mın

takasma yağmur düşmemi§ olmakla 
beraber toprağın kafi derecede ratıp 
bulunması, bağları şimdilik kuraklık 

tehlikesinden kurtarmaktadır. Bu sı
ralarda yağacak yağmurların bağlar i
çin fayda temin edeceği !1Üphesizdir. 
İlkbaharda müsait hava şartları altın
da inkişaf etmiş olan bağların hali
hazırdaki görünüşe nazaran mahsul 
vaziyeti iyidır. 

1937 sezonu rekoltesinin 42 bin ton
dan ibaret olduğu tahakkuk etmiştir. 
Mevsim başlangıcından haziran 1938 
sonuna kadar dış ülkelere 36.000 ton 
kuru üzüm ihraç edilmiştir. Bundan 
18.000 tonu Almanya'ya, 6.000 tonu 
İngiltere'ye, 2.500 tonu Hollanda'ya, 
1.800 tonu Belçika'ya, 1.500 tonu İtal
ya'ya ve 1.800 tonu İtalya tarikiyle 
orta Avrupa memleketlerine gönde
rilmiştir. 

Rakit> nıemlckctlerclcki 
vaziyet 

Yunanistan'ın bu seneye ait kuru 
üzüm istihsal vaziyeti hakkında son 
gelen haberler şu merkezdedir: 
İlkbaharda 20.000 bin tahmin edilen 

Girit Sultaniye rekoltesi, son za
manlarda bağlara arız olan mildiou 
hastalığı dolayısiyle zarara uğrıyarak 
11.500 tona düf111Üştür. Hastalık, Gi· 
rit'ten maada diğer mm taka bağlarını 
da müteessir etmektedir. Şimd~ki gö
rünüşe nazaran Yunanistan 1938 re
koltesinin mıntıkalar itibariyle tah
min vaziyeti föyledir; 

Girit adası 
Peleponoz 
Dlğoe mm.takalar 
Yekü~ 

Ton 
11.500 
8.000 
3.500 

23.000 
Avusturalya'nın nisan ayından iti

baren ihracına batllnan 1938 yılı Sul
tana rokolteıi 55 bin ton etrafında 

fahmin odiliyor. Kaliforniya rekolte· 
si hakkında henüz tahmini rakamlar 
mevcut olmamakla beraber mahsullin 
normal bir durumda oldui;u haber ve
rilmektedir. 

Kuru incir 
İyi hava ve toprak tartları altında 

meyvaları te,ekkill etmit bulunan in
cir ağaçlarına ıon ıünlerde ilekler 
aaılmıfhr. İlcık ameliyetinin hitamın
dan ıonra birinci tahminler yepılabi
lecektir. İncir aiaçlarının umumi va
ziyeti normaldir. 

1937 rekolteıi 34.000 ton olarak ta
hakuk etmitti;. latihaalin ekıeriai dış 
ülkelere ihraç ve bir kıımı dahilde is
tihlik edilmlttir. Milıtahıil ve tüccar 
elinde ıtok kılrnamıf sibidir. 

Fındık 
Dolu• ve ilkah vaziyeti dolayııiyle 

Ulkemizdeki fındık rekoltctinln nor
malin altındı olıeatı haber veriliyor-. 
1937 yılı kabuklu fındık rekoltelinin 
60,000 tondan ibaret bulundulu ank
ıılmıftır. 
Hılihuırct. mUıt.hıil ve tUecar e-

Diğer müstahsil 
memleketlerde 

İtalya'da, onümiızdeki rekolte tah
minleri hakkında henüz kati bir ra
kam verilmemekle beraber istihsal 
mikdar~nın normalden aşağı olacağı 

bildirilmektedir. 
İspanya'da mallım hadiseler jolayı

ıiyle fındık rekoltesine ait tahminler 
yapılamamaktadır. 

Pamuk 
Yeni mevsim ııaıuuıt ekiminde a

merıkan cinslerıne büyük bir t:llemi
yet verilerek Çukurova mıntakasında 
'lo 70 nisbetinde Klevland l!;ge mın
takasmda <'/0 80 nisbetinde a1<ala to
humıarıyle zeriyat yapılmıştır. 

.EKim ~ukurova'da ve .J:.;ge'de nisan 
ıptıuasınoa, ıgdır'da mayıs ortasında 

başıamıf, mahsul son günlere kadar 
normal hava şartları ıçinde inkişaf 

etmıştir. Ancak son bir kaç gün zar
fında Anadolu'da devam eden yağ
mursu.zluktan pamuklar biraz müte
essir olmuştur. 

Çukurovcl rekoltesi iızerinde henüz 
bir tahmin yapıJaınama.l<ta is~ de Ege 
pamuk rekoltesinin 70 bin balya fev
kinde olacağı ümit edilmekteuir. 

Mevsim sonuna yaklaşılması dola
yısiyle geçen aylara nisbetle pamuk 
piyasalarımızda mühim bir faaliyet 
görülmemekte ve fiyatlar müstekar 
bir seyir takip etmektedır. 1937 - 38 
mahsulünuen kalan stok yavaş yavaf 
erimektedir. 

Tiftik 
Sıcak mmtakalarda nisan ortalarır.

da başlıyan tiftik kırkımı havaların 

müsait bulunması dolayısiyle süratle 
inkişaf etmiş ve OUtUn mırrtaltalarda 
nihayete ermiş bulu.runaktadır. Mah
sul kalite itibariyle ge~en seneye na
zaran yüksektir. 

Sovyet taleplerini kar:ıılıyan tile· 
carlar piyasadan mübayaata devam e
derek stoklarını tamamlamaktadır. 

Yapağı 
İstihsal mıntakalarmdan iklimin 

daha mute-dil bulunduğu Ege mınta
kası, Adana, Mersin ve Antalya hava
lisinde nisan içinde başlıyan kırk:m 
mayıs içinde diğer mıntakalara· da in
tikal ederek umumiyetle haziran ba
şında tamamlanmıŞ olup yalnız bazı 
soğuk mıntakalarda hali devam et
mektedir. Mahsul pıtraksız ve iyi va
sıflıdır. 
Yapağı piyasamızda dış talebler 

durgun ise de dahili fabrikalar mUba
yaatı bilhassa ince yapağılar Uı:erin. 
de devam etmekte-dir. 

Tütün 
Ege mıntakasında, zeriyat tım~men 

ıona crmi, bazı istihsal merkezlerinde 
kırma ve dizme ameliyesine batlan
mıştır. 

Havalar kurak i:İtmcktc oldu~un· 
dan ilk tahminler hilafına rekoltenin 
daha noksan idrak e.dilece~i anlatıl· 
maktadır. 

Marmara mıntakilsında; 
Trikya'da pek az yer istisna edilr

cek olursa fideler tamamen dikilmis
tir. Büyüme tabii bir seyir takip e't
mektedir. Bilhassa Bandırma hıvali-

Belçika 
Çekoı. 
Estonya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 

175 
7.078 

57.818 
791 .140 
27.764 

1.767.060 
57.175 

1.100 

10.432.381 
164.633 

19.978 
609.947 
25.639 

6.085 
267.964 

67.478 
668.317 

26,338.606 
184.285 

19.978 
1.123.554 

25.639 
6.260 

275.042 
125.296 

1.459.457 
38.566 

2.090.506 
249.751 
176.768 
19.998 
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412.329 
7.614 

255.362 
12.776 

10.802 
323.446 
192.576 
ı 75.668 
19.998 

~09.969 
6.840 

17.782 
4.702 

522.298 
14.454 

273.144 
17.478 

Hava bultlu geçti 
DUn şehrimizde hava bulutlu geç

ınif, rUzgılr §imaldtn saniyede 5 met
re hızla esmiştir. 

En yüksek ısı gölgede 29, en dü
şük ısı da 16 olarak kaydedilmittir, 

Umumiyetle Akdeniz kıyıları açık, 
Karadeniz kıyıları kapalı, diğer böl
geler de yer yer bulutlu geçmigtir. 

Yu:-dun bir çok yerlerinde yağmur 
yağmıştır. Zonguldak, Çartamba, Ter
me ve 'G iresun'a düşen yağmur mikda 
rı 2 kilogramdır. 

Yurdda en yüksek ısr İslahiye ve 
Siirt'te 35, Adana'da 36, Artvin'de 38 
ve Diyarbakırda 40 derecedir. 

I 
Kızılay a 6xa olun ! 
Bugün Krzrlay'a aza yazılma haf

tası ba~lıyor. Afi kalanlara yiyecek, 
susuz kalanlara sıı. evsiz kalanlara 
ev, yaı;alananlara sargı, hasta/anan
lara ila~ veren bu cemiyet, eski iti
kadlarrn "şefkat tanrıları;·, "merha
met melekleri .. şeklinde tasavv~r 
etti~i hayali varlıkların hakikat ol
mıışudur. 

Kıqehir taraf larrndaki zelzele 
iletinin evsiz bark111: Jcılmıı kur
banlarını yardım için · Kııılay'sn 
açtığı listenin üzerinde, hali, ye
ni yeni isimler, yeni yeni rakımlar 
okuyoruz. 

Bir lelAket başımıza geldikten· 
sonra, onun tesiri sıcağı sıcağına 
gönlllmüzde iken yardım keseleri
nin ttğzınr açtığımıra şüphe yok. 
Fakat, dü~linmellylz ki, bUtan 
gecelu, bUtün günlert bir takım 
yeni felaketlere gebe .olabilir. Ge
ne diişünmeliyiz ki bir takım fela 
ketlerin yaralarmı sarabilmek için 
gereken para da; ihtiyaç zamanın
da kesemizde bu/ıınmıyabi/ı'r, 

Onun için, sulh zamanında har. 
ba huırlanan bit ordu .. milJet ~ibi, 

felaketlere uğramadığımız gllnler
de de devamlı, si~tem/İ ve planlı 
bir surette yardınmnıu bıJ şefkat 

ocaj!rna yatırmalıyız, 

lşte bugün başlryan haftanın he
pimize hatırlattığı mana budur. 
- T. l. 

Sere/ ... wdı ! 

Bir 1 atan bul · gazeteıinde yalan 
olmasını temenni ettiğim bir haber 

okudum, Beıikta§ jimnastik kulübü, 

kendilerini kunnuı ve hayattnı o 
kuruluşa vermiş olan rahmetli Şe
ref'in adı ile adlandırdığı Şeref sta
dının adını deği§tirınek istiyonnu§. 

Şeref'i öldüren o amanııa haatalı
ğın ıon günlerinde kendisini sık sık 
aörürdüm. o halinde bile en çok ku. 
lübünden bahsederdi. Nctekim en 

son vasiyeti de ta1'utunun Beıiktaş' -
daki stadda santra çizgisine konu-

. lup bir mikdar bekletilmesi, ondan 

. ıonra hakemln düdüğü ile oradan 
kaldırılıp mezara ıötilrUlmesi ol
mu,tur. 

~eref, bütiin sekaıını, hütün faa. 
liyetini, bütün enerjiıini ve tanıdık-

lannın bütün himmetini sporculuk 

ve bilhassa aon kulübüqün teki.mülü 
yolunda Nrfetmiı ve ettirmiıti. Be
şikta§Jılar kendi oyun sahalarına 

onun adını koymakla ıporculara Ör· 
nele olacak bir harekette bulundu· 
lardı. 

Şimdi bu Örnek-hareketi geri al
ınakla kaybedecekleri şey meydan
dadır; kazanac:aklan nedir, anlamı· 
yorum. 

Fakat ıene bu faYİ•ya in~ına· 

• 

Ganwrı mektepleri! 

ç.Iı,maktan hotlanır ve. dinamik 
hir dostum, geçenlerde memleketi. 
mizde turizmin gellşmeıi için ahn. 
ması gerekli tedbirleri anlatırken 

otelcili1'le garsonlnf a büyük bir e
heıııiyet verilmesi ,lazım · geldif ine 
işaret etınlşti. 

Şehrimi~in, h•tt~ şehrimiı:in değil 
bütün Türkiye'nin en güzel düzel
tilmit, en rnQdern gaainoıuna ' dün 
akıam üz.ri biru oturmak, biraz 
nefıeı almak makıadiyle &İttiğim za· 
man bu noktanın ehemiyetine hir 
defa daha inandım: 

Gazinonun biitün malaemeai, bü. 
tün levazımı kusurıuzdan daha üs
tün bir mükemmeliyettedir. Önü

nüze en iyi cinsten tabaklar, zarif 
ekme~ ıepetleri, billur bdch ve 
bardaklar, her §ey, her şey geliyor. 

Fakat biitün bu milk~liyeti 
aksatan hir unsur da var: Bir kaça
cemi garıon ! Bu yüzden hiç bir şey 
yiyip i~meden masalarım bırakan 

bir aile oldu. Dostumun anlattıfı te• 
kilde garson mekteplerini bir an 
önce açmalıyız! 

Feliketzedelere 
. yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay Cfmı'yeti Umumi Ntt
kezinden: 

Yer sarsıntısından fel!kete ufnyan <1a• 
tandaşlanmıza yardım yapılmak üzere aş&• 
ğıda isim ve adresleri yaa:ıh zevat ve ınii• 
esse&at tarafından hizalarında yazılı para• 
!ar veznemize yatırılmıştır. Bu hayır sevet' 
zevat ve müe11esata ıerek Cemiyetimiz v.e 
gerek fellket:ıedelcr namraa tcliekkürierı• 
mizi ıunarız. 

Lira Kr. 

86 50 
1 80 Yaylak Kızılay şubesinden 

328 00 Karamürsel ,, ., 
74 30 Pertek ,. 

150 00 Pınarbaşı ,. 
71 19 Nevıehir ,. ., 

227 15 Çerkeş ,. ., 
72 89 Vakfıkebir ,. ., 

171 11 Siirt Kızılay merkezinden 
93 12 Nevyork Türkiye Başkonsolo .. 

luğundan (74,50 dolar mukabili) 
436 10 Kıbrıs Larnaka kazası Türkle

rinden (70 ıterlin mukabili) 
21 81 Kıbrıs Arnayi köyü Türklerin• 

den (3.10 Sterlin mukabili) 
31 25 Kıbrıs Elye köyU Tilrklerindell 

(5.0.4 sterlin mukabili) · 
33 95 Kıbrıs Livatya köyü Türklerin• 

den (5.9. sterlin mukabili) 
55 86 Kıbrıs Lefke köyü Türklerindeıı 

(8.19.4 sterlin mukabili) 
22 74 Kıbrıs Starongilo köyü Türkle

rinden (3.13. sterlin mukabili) 
73 66 Jenev üniversitesi Türk talebe 

Cemiyetinden 
3772 50 Detroit Kızılay şubesinden (ü' 
__ b!- dolar mukabili) 

5723 93 
313390 30 Evelki listelerden 

319114 23 

Kuruçeşme kömür 
depoları kalkacak 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Kuru• 
çe~me'deki kömür depolarının kaldı· 
rılması hakkındaki mahkeme kararı 
temyizce tasdik edilmiştir. Halbuki 
Prost tarafından hazırlanan şehrin 
nazım imar planında depolar aynı 
yerde gösterilmiş, diğer taraftan da 
Denizbank Kuruçeşme'de kurulacak 
depo planlarını İngiltere'de yaptır• 
mıştır. Prost'un planında yalnız tran• 
sit olarak gemilere kömür vermek ü• 
zere Yenikapı'daki Feribot iskelesi 
yanında bir depo kurulması kaydı 
vardır. Mahkeme kararı hakkında he• 
nüz depolara tebliğat yapılmamıştır. 

LimanCla feci bir kaz;a 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Trak va· 

puru bugün limanda bir mavnaya 
çarpmış mavna parçalanmıştır. Tay• 
fadan iki kişi ölmüş üçü de kurtarıl• 
mıştır. Kazaya havanın sertliği ve 
akıntının şiddeti sebeb olmuştur. Tali 
kikata başlanmıştır. 

Lehistan ile ticari 
görüı~melerimiz 

Lehistan ile olan ticarf münatebet
lerimizin daha geniş bir mikyuta 
inkişafını temin edecek tidilit yapıl• 
ması hususunda cereyan eden göril,. 
meler mUıpet neticeye ula1tırılmıt 
bulunmaktadır. 

sinde düşen ya~murlar çok faydalı ol• 
muştur, 

Karadeniz mıntakasmda; 
Tütün için hazırlanan tarlalara fi• 

delerin dikilmesine büyük bir faali• 
yetle devam edilmektedir. Son zaman• 
larda ya~an yaimurlar dolayııiylı 
geciken dikim itleri zürraın sarfct• 
mckte olduğu büyük gayretlerle sona 
er<lirilmek üzeredir. 

Hububat 
Muhtelif iıtihaal mıntakalarımı•ıi• 

hava ~artlarının müsait g~mni yeni 
~e~e rekoltuinin bol ve iyi olacd& 
ıntıbaını kuvetlendirmektedir. 

Bilhusa, ccnı.ıbi Anadolu, Ege mın• 
takaaı, Trakya ve Marmara havıalı• 
nnda mahıul bereketlidir. Orta Anı• 
dolu'da kışlık zeri yat ümit verici mı .. 
hiyettedir. Karadeniı mıntakaııında, 
şark havaliıinde de mahsul vaziyeti i• 
yi bir durumda.dır. 

Mevsim başından haıiran sonuna 
kadar olan ihracat mikdc:rı 54 bin ıo· 
na baliğ olmakta ve bu mikdar ihracat 
3 milyon 700 bin liraya tekabü.i et· 
me.ktedlr. 

Fiyatlar mUstekardır. Haziran ayı 
içinde İstanbul borsasında se:-tlet 
5,5 - 6.lO, ekstra yumupklar 6,525 • 
6,85, yumuşaklar 5,45 - 5,875 kuru,tal1 
muamele görmüştlir. 

Arpa - Ege mıntakasında aqı~ ha· 
aadı tamamlanmış ve piyasalara yeni 
mahsul fazla.mikdarda arzedilmeğ• 

başlanmıttrr. 
btanbul'da arpa piyas::ı!: haı:iran a• 

yı içinde nlsbeten gc\'~ek ve durgun 
geçmiştir. Dış memleketlerle olaıt 

muameleler eski mallara inhisar et• 
mektedir. Yeni mahsul Uzerin,. kıı• 
men alivre satışlar yapılmı§tır. 

Mevsim başından haziran ııonunı 

kadar yapılan ihracat 111,5 bin ton• 
baliğ olmaktadrr. Bu mikdar ihracat 
4 milyon 800 bin ' liraya tekabül et
mektedir. 

Yeni mahsuliln idraki dolayıaiyl• 

fiyatlarda hafifç.e bir tenezzül kayde• 
dilmektedir. Haziran içinde İatanbul 
borsasında yemlik arpalar 3,75 - 4,80 
ve biralık arpalar 4,25 - 4,80 kuruttad 
"<'t ı lmıştır . 
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lngiliz dıı politikası 

ve dominyonlar 
Büyük barbden evel, İngiltere im

paratorluğu adı verilen geni§ ve dağ
nık memleketler,bir merkeze bağ
lı id.i. Londra da bu İmparatorluğun 
m.eııkezi idi. Vestminster'de içti
malarını alcteden Avam Kamarası 
da bütün imparatorluğa hakim.di. 
Gerçi Kanada, Avusturalya gibi ba
zı ınemleketler dahili iılerinde tam 
muhtariyeti haizdiler. Fakat impa
ratorluğu te§kil eden her cüzü kıra
lm ve Avam Kaınarası'nın hüküın
ranhğı altında idi. 

Büyük harb İngiltere lmparator
luğu'nun teık.ilatı üzerine çok ehe
miyetli tesir yapmııtır. Harb do
minyonlarm malumatları olmadan 
ilan edilmi§ti. Buna rağmen, domin
yonlar, anavatanm yardmıma ko§a
ra.k büyük maddi fedakarlıkta bu
lundular. Ve bu sebeble harici siya
aetin tedvirinde söz sahibi olmak is
tediler. Esasen harb içinde domin
yonlar, siyaseten ve iktisaden de ol
iunla§tıklarmdan 1930 senesinde 
a.ktedilen Vestminster kanuniyle 
tam istiklallerine sahip oldular. im
paratorluğun siyasi tekamülünde 
ehemiyetli bir hadise te§kil eden 
bu kanundan &0nra Kanada, 
Avustura.lya, Yeni Zela.nda, İrlanda 
v~ Cenubi Afrika ittihadı dominyon
larmın hükümetleriyle Londra'daki 
İngiltere kırallığının hükümeti her 
nokta.da müsavi olmU§lardır. Arala
rındaki yegane bağ kıraldan ibaret
tir. londra'da oturan kıralın Lon
dra'da bir hükümeti olduğu gibi, 
dominyonJarında da birer hükümeti 
Vardır, 

Dahili meselelerde bu ayrılık tam
dır. Fakat harici İ§lerin tedvirinde 
İ&tiklal nazariyata münha&ır kalı
yor. Londra'daki hükümet, gerek 
tecrübesi ve gerek Avrupa'ya yakın
lığı dolayısiyle fili surette harici si· 
Ya&eti tedvir etmektedir. Ancak İn
giltere Hükümeti bu siyaseti tedvir 
ederken daima dominyonlarla iati
ıare eder ve dominyon halkının te
rnayülitını da itibare alır. Domin
yonlar, bir kaç ehemiyetli meselede 
İngilteTe'nin dıı politikası üzerinde 
doğrudan doğruya müessir olmUJ
lardır. Fakat bu i&titareye rağınen, 
bazan İngiltere Hükümetiyle do
minyon hükümetleri ve her halde 
Amerika'dan mülhem olan domin
yon efkarı arasında i.helıkaizlik hi~ 
•edilmektedir. Son bir kaç ay için.de 
iki defa bu 8.henksizlik tebellür et
mittir: 

1 - Eden'in hariciye vekilliğin
den istifa.aı Amerika efkarmda ne 
derece gayri müsaid tesir yapmı§ ise, 
doıtninyon halkmm üzerinde de o ka
dar kötü tesir husule getinni§tir. 
Eden'in idealizmi, Amerika'lılarm 
ve dominyon halkınm yüreklerine 
çok ya.kındır. Onlar Çemberlayn'in 
realizmini pek anlıyamazlar. Eden 
yalnız İngiltere Hüküıneti'nin değil, 
aYftı zamanda dominyonlarm da dıt 
ı>olitikaaını tedvir eden bir vekil ol· 
duiuna göre, bu istifa üzerinde 
Kanhera meclisinde münakata a
çılınaaına tetebbüs edilmi§ti. Fakat 
AVU&tUralya batvekili Bay Lyons, 
bunU.?l, Yalnız bir İngiliz meselesi ol
duğunu &Öyliyerek münaka§anın a· 
çılmasına ınimi olmu.ş.tu. Münaka§a 
açılınaınıttır. Fakat dominyon efka-
1"1 o vaziyeti ha:z:metmit görünmü
Yor. 

2 - lkinci ve §Üphesiz birincinin 
lnabadı telakki edilen bir hadise, 
Yeni Zelanda dom:nyonu murahha
a~ll'&, Milletler Cemiyeti'nde kollek
tif barı, meselesinde İngiltere mu· 
rahhaııına karşı vaziyet almasıdır. 
AYnı ha.riciye vekilinden direktif 
•hnaları lazım geldiği halde Cenev
re'de beliren bu ihtilaf, dış politika-

~tı'l tedviri meselesinde imparatorlu
gun bünyesinde zayıf bir nokta bu
lunduğuna delalet etmektedir. Fil
hakika Yeni Zelanda murahhası, 
nıilletler arası muvazenesinde sanki 
batka bir cepheye mensup olan dev· 
l~ti temsil edenni§ gibi söz söylemiş
tı. 

itte lngiltere ve dominyonlar bu 
zayıf noktanın takviyesine çalışmak 
lüzumunu hissetmişlerdir. Filhakika 
bu kolay bir iş değildir. Çünkü eğer 
fika.iyondan ibaret olan imparator-

luğun her uzvu tam istiklaline sa
hiptir nazariyesini bir hakikat ola
rak kabul edecek olursak, dağnık 
uzuvlar arasmda daima menfaat 
birliği ve her halde görüş birliği 
bulmak kolay değildir. Bilhassa gö
rüt ve hi11 mefflelerinde dominyon 
halkı, lngiltere'den ziyade Ameri
ka'ya temayül etmektedir. lngiJtere, 
dominyonları tarih ve coğrafya ba
kımından kendilerini Amerika'ya 
benzetirler. Cenubi Afrika ittihadı 
gibi bazı dominyonların Afrika kı
luı Üzerindeki emelleri Birleıııik 
A ' ~ merika'nın Amerika krtası üzerin-
rleki emellerine benzer. Bu domin-

D O N Y Atc H A" B E R L e· R İi 
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Çin gönüllüleri Şanghay'a 
şiddetle taarruz ettiler! 
Top sesleri bariz bir ıekilde duyuldu 
Hongkong, 8 a.a. - Çin gönüllüleri e&adı, Şanghay'a §iddetli bir mu

kabil taarruzda bulumnU§tur. Şanghay'in gaf"bin~~ki yabancı imtiyazlı 

mıntakalarda otlD'anlar, top seslerini bariz bir surette i§itmitlerdir. Ja
pon mümessilleri, hakiki vaziyeti ortaya koyacak olan bu taarruz habe
rini gizlemeye çahşmaktadJT. 

---ı Şanghay' daki hadiseler 

Eden haklı mlı 1 1 Tokyo, 8 a.a. - Domei Ajansı'nın 
ı bildirdiğine göre, Şanghay'.daki japon 

Paris, 8 a.a. - Eden'in nutku hak
kmda Ordr gazetesi şöyle yazıyor : 

Usul icabettirdiği zaman katiyen ve 
enerji ile hareket etmenin sulh için 
tehlikeli mi yoksa bilakis faideli mi 
olduğunu tesbit etmek lazımdır. 

Çemberlayn, bu iki tezden birincisini 
müdafaa ediyor. ~den ise, ikincisini 
tercih ediyor. Hadiselerin şimdiye 

kadar Eden'e hak verdiğini itiraf et
mek lazımdır. Bundan sonrası için de 
Eden'in haklı çıkacağına inanmalı

dır. Esasen meşhur yirmi bir mayıs 
akşamı \ıadisesi üzerine bu dava hal· 
ledilmi~tir. Çemberlayn o ak§am e
nerjik davranarak sulhu kurtarmış-

tır. 

$ako ihtilafı nihayet buluyor 

makamları, beynelmilel ve fransız im
tiyaz mıntakalan makamları nezdinde 
dün, muhasematm yıl dönümü saba.hı 
cereyan eden kanlı hadiseleri protes
to ederek bu hadiseleri n tekerrürüne 
mani olmak için icabettiği zaman ted
bir almak hakkını muhafaza ettikle
rini bildirmişlerdir. 

Japonya ve Çin'e satılan 
malzeme 

Vaşington, 8 a.a. - Amerikan fir
maları, itilafın ilk senesi zarfında 

Çin'e 12 milyon dolarlık, Japonya'ya 
da 7,5 milyon dolarhk harb malzeme
si satmışlardır. Satılan malzeme bil
hassa tayyare ve motör gibi şeyler
dir. Bununla beraber son altı ay zar
fxnda Japonya, Çin'e nisbetle pek 
çok malzeme satın almrş.tır. 

Buenos - Aires, 8 a.a. - Şako sulh Japonlar ilerlediklerini 
konferansı dün akşını saat 21.30 da söylüyorlar 
nihayet bulmuştur. Tokyo, 8 a .a. - Domei ajansı bildi-
Neşredilen resmi bir tebliğde, Şako riyor: Cepheden alınan malUmata gö

ihtilafına nihayet verecek olan kati re, Şansi'nin cenubunda japon'lar 
evrakın, hükümetlerinin tasvibine ar- Çin'lileri takib etmeğe muvaffakiyet
zederek imza seliihiyeti almaları i- le devam etmektedirler. Japonlar tak
çin Bolivya ve Paraguay murahhasla- riben elli kilometrelik bir cephede 
rına v~ri~diği bildirilme~:edir. İnua 
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Ç.in .kıtaları üzerinde şiddetli bir taz· 
merasımı gelecek hafta ıçınde yapıla- yık ıcra etmekte ve Sarı nehrin şimal 
caktır. sahiline yaklaşmaktadırlar. 

Filistin'de kargaşallk dinmedi 

İngilizler Hayfa'ya bir 
safıharb gemisi yo a ılar 
Kudüs'te gene ölenler, yaralananlar · var! 

Kudüs, 8 a.a.-Bu sabah Yafa şehri
nin kapısında bir arab otobüsüne kar
~ı bir bomba atılmış, bir kaç arab ya· 
ralanmrştır. 

Hayfa'dan bildirildiğine göre saffı 
harb kruvazörü Repulse Hayfa'ya gel
miştir. Diğer taraftan Amman'dan a
lınan malfımata nazaran geçen çar
şamba günkü suykastlere kurban olan 
arablara karşı bir sempati eseri olmak 
üzere burada umumi grev ilan edil
miş.tir. 

V ç yolcu öldü 

Kudüs, 8 a.a. - Bu sabah Yafa kapı
sı civarında bir arab otobüsüne atılan 
bir bombadan üç yolcu ölmüş, on beş 
yolcu yaralanmıştır. Bu suykastı ya
pan bir yahudi kadınla iki erkek tev
kif edilmiştir. 

Aralıların mukabelede bulunmaları 
ihtimaline karşı Kudüs'ün yahudi ma
hallesinin başlıca meydanına nöbet
çiler konulmuştur. 

Hayfa'da vaziyet 

Londra, 8 a.a. - Avam kamarasında 
Mıakdonald, sonbaharda yeni bir liva 
gönderilinciye kadar Mısır'dan gide
cek olan iki taburun Filistin'de kala
cağını söylemiş, ve demiştir ki: 

"- Dün akşam yüksek komiserden 
aldığım bir haberde, Hayfa'da vaziye
tin sakin fakat gergin olduğu bildiril
mektedir. 

En son gelen haberler 
Kudüs, 8 a .a. - Filistin'in bütün 

mühim noktıaları İngiliz kıtaları ta
raf mdan işgal edilmiş bulunmakta
dır. 

Hayfa'da askeri devriyeler sokak
larda mütemadiyen dolaşmaktadırlar. 

Yafa'da dünkü hadiseler üzerine 
protestolar devam eylemektedir. Bir 
çarpı~a esnasında bir ingiliz polis 
memuru bıçakla yaralanmıştır. 
Nasıra'da müsellah bir çet·e yahudi 

işçilerin kampını taıhrib etmiştir. Bir 
takside bir yolcu öldürülmüş, iki yol
cu da ağır s\ırette yaralanmıştır. 

Grev genişlemek istidadını 
gösteriyor 

Kudüs, 8 a.a. - Umumi grev hare
keti, Arab mahfillerinde ciddi surette 
genişlemektedir. Tezahüratta bulun
mak üzere yapılan davetler bütün 
memlekette akis bulmaktadır. 

Nakliyat servisleri durmuştur. 

Grevdler, bütün mühim şehirlerde 
camiler etrafında toplanmaktadırlar. 
İngiliz bahriyelileri, Hayta'nın mü
him meydanlarını tutmuştur. 

Bilhassa şimalde bir çok taarruzlar 
kaydolunmaktadır. Hayta'da üç yahu
di yaralanmıştır. Kana'da ikisi hıris
tiyan olmak iızere üç arap, evlerinden 
kaldırılarak katledıımişıerdir. 1 adil
ci yahudilerden tevkif edilenlerin 
mikdarı 25 e çıkmıştır. 

lngiltere kıral ve 
kıraliçesinin gezintileri 

Londra, 8 a.a. - Resmen bildirıldi
ğine göre, İngiltere Kıralı ve Krrali
çesi, Fransa'yı ziyaretten dönüşlerin
de, temmuzun son haftası zarfrnda 
yatla İngiltere sahilleri boyunca bir 
gezintide bulunacak ve ağustosun bi
dayetinde Iskoçya sahillerinde ola
caktır. Kıral ve kıraliçe, bundan sonra 
Balmoral şatosuna giderek bir müd
det orada oturacaklardır. 

Polonya' da Alman muharibleri 
yon efkarı, lngiltere'den ziyade 
Amerika propaganda organlarının 

tesiri altındadır. Bu itibarladır ki 
Varşova, 8 a.a. - Polonya'da altı 

Amerika ile İngiltere araamdllki gün kalan eski Alman muharibleri ce
münasebetler, fngiltere için yalnız 
dı§ politika meselesi değil, aynı za- miyetinin murahhasları, şereflerine 
manda bir imparatorluk meaeleai- verilen bir veda ziyafetinde hazır bu
dir. lngiltere, dominyonlariyle olan lunduktan sonra memleketlerine dön
münasebetlerini belki tanzim eder; müşlerdir. Ziyafette eski Polonya 
fakat hu meselede Amerika daima muharibleri birliğinin şefi Roman 
ehemiyetli bir unaur olmakta devam Goreki ile Alman murahhası heyeti
edecektir. nin reisi arasında nutuklar teati edil· 
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İspanya' da 
şiddetli 

muharebeler 
Salamanka, 8 a.a. - Umumi karar

gah tebliğ ediyor: Kastellon cebhesin
de Tales mıntakasında Veo kasabası 
krtaatımız tarafından işgal edilmiştir. 

Ortana mıntakasında Castro ve 
Villa Vieja şatolarının garıbından ge
çerek ilerliyen kuvetlerimiz Nules 
kasabasını da garbten ve şarktan geçe
rek geride bırakmışlardır. 

~iddetli muharebeler oluyor 
Barselon, 8 a.a. - Müdafaa nezare

ti tebliğ ediyor: Şark cebhesinde Vil
la Vieja mıntakasında muharebe şid
detle devam etmektedir. Kıtalanmız 

221 rakımlı tepeyi işgal etmişlers~ de 
Frankistlerin tayyarelerin yardımı i
le yaptıkları bir hücum1 neticesinde 
tepeyi tahliye etmiye mecbur olmuş
lardır. Fakat parlak bir mukabil taar
ruzumuz bu tepenin tekrar elimıze 

geçmesini temin etmiş.tir. 

İngiliz vapurcular1 
ve Frankisller 

Armatörler "Uzak Şark ticare
tini" tercih ederiz diyorlar 
Londra, 8 a.a. - Gemileri İspanya 

limanlarına giden ingiliz armatörleri 
komitesi bir beyanname neşrederek, 
frankist İspanya ile ticaretin alman 
ve italyan müesseselerine tahsis edil
diğini bildirmiştir. Komite bu sene 
ingiliz vapurcularmın cumhuriyetçi 
İspanyaya 290.000 ton maden kömürü 
naklettiğini buna mukabil frankist li
manlarına 28.749 ton kömür taşındı
ğmı tasrih etmektedir. 

Beyannamede şöyle denilmektedir: 
"lspanya sularında ingiliz gemile

ri bombardıman edilmektedir. Bu gi
bi korsanlık hadiselerinin devamı İn
giltere hükümetini İspanya ticaretin
den daha mühim olan Uzak Şark ti
caretini k orumaktan m eneden' bir 
masebak ihdas eylemiş olacaktır. 

Gönüllülerin geri çekilmesi i§i 
Londra, 8 a.a. - Sovyetler Birliği 

maslahatgüzarı B. Kagan, sovyet hü
kümetinin hpanya'daki gönüllülerin 
geri çekilmesi hakkındaki ingiliz pla
nının deniz kontroluna aid olan kıs
mına muvafakat etmiş olduğunu bu 
sabah Lord Plimut'a bildirmiştir. 

Malfim olduğu üzere B. Kagan, bu 
kısmı Moskova'nın muvafakati hak -
kmdaki ihtiraz kaydi ile kabul etmiş
ti. 

Nasyonal - sosyalist 
partisi kongresi 

Berlin, 8 a.a. - Nasyonal - sosya -
list partisi kongresinin 5 den 12 eylü
le kadar devam etmesine liitler tara
fından karar verildiği bildirilmekte· 
dir. 

Sill'de büvük bir 
grev oldu 

Santiago - Şili, 8 a.a. - Branden
kopper madenlerinde çalışan beş bin 
amele grev ilan etmiştir. Maden mü
düründen dahiliye nezaretine gelen 
bir telgrafta bu grevin katiyen siyasi 
mahiyette bulunduğu bildirilmekte -
dir. 
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X Prag - Beynelmilel çiftçiler fe
derasyonunun umumi heyeti 150 mu· 
rahhasm iştirakiyle Hodza'mn riyase
tinde toplanmıştır. 

X Berlin - Alman tayyarecısı 

Flinsch, motörsüz tayyare ile yeni bir 
rekor kırmıştır. Bremen tayyare mey
danından hareket eden tayyareci, Lü
bek' e kadar giderek tekrar hareket 
noktasına dönmüş ve bu suretle 314 
kilometre katetmiştir. 

X Var§ova - Mebusan meclisi Po
lonyanın altı büyük şehrinde belediye 
meclisi seçimini tadil eden hükümetin 
projesini kabul etmiştir. Varşova, Lo
dz, Krakovi, Vilno, Poznan ve Lvov'
da belediye intihabatı bundan böyle 
yeni kanun mucibince yapılacaktır. 

X Coimbre (Portekiz) - Geçen 
çarşamba günü itfaiye nümayişleri es
nasında yaralananlardan üç kişi ölmüş 
ve bu suretle ölenlerin adedi on biri 
bulmuştur. 

X Lö Burje - Danimarka başvekili 
Staunique tayyare ile Kopenhag'dan 
Paris'e gelmiştir. 

B. Henlayn 

Henlayn 
Münih'e 

gitti mi? 
Berlin, 8 a.a. - Çekoslovakya'daki 

Almanların lideri Henlayn, südet Al
manlarının da iştirak ettiği enternas
yonal sanat sergisini gezdikten sonra 
Berlin'den ayrılmıştır. Henlayn'ın ne
reye gittiği bilinmiyor. 

Salahiyettar alman mahafili muma
ileyhin Berlindeki ikameti hakkında 
malumat vermemektedirler. Bitler 
şimdi Münih'te bulunmaktadır. Hen
layn'in de Münih'e gittiği tahmin edi
liyor. 

Çekoslovakya' da ekalliyetlerle 
müzakereler 

Prag, 8 a.a. - Nazırlar Meclisi dün, 
Hodza ıle ekalliyet ve muhalif ÇeKos
lovak par tilerin.in mümessilleri ara
sında cereyan eden müzakerelerin ne
ticeler ini tetkik etmiştir. Parlamento
nun gelecek içtima tarihini tesbit et
mek uzere parlamento reisliği ilt te
mas edilmesıne karar verilmiştir. Mü
zakereler, şimdiki müsait hava içinde 
cereyan etmiye devam ettiği takdirde, 
dil hakkındaki layiha ı.c ekalliyetler 
statüsü lfıyihasının 21 temmuza kadar 
hazırlanmış olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Başvekil Hodza, Slovakya'ya gide
rek pazar günkü şenliklerde bulun
maktan kati olarak sarfınazar etmiş
tir. Prag'da kalarak müzakerelere de
vam eyliyecekıtir. 

Çekoslovakya' da ki 
Polonyalılar 

Prag, 8 a.a. - Gelecek ders senesin
den itibaren Te'§en'deki Çek lisesinde 
Polıonyahlar için kendi lisanlarında 

dersler verilmiye başlanacaktır. Bu 
suretle Çekoslovakya'da yaş.ıyan Po
lonyalılar, ileride iki liseye malik o
lacaklardır. 

Yugoslavya' da benzin 
indiriliyor fiyatlar1 

Belgrad, 8 a.a. - Maliye nazırı Le
titza, Yugoslavya'da makineleşmenin 
inkişafı çerçevesi dahilinde hükümet
!ie ittihaz edilen yeni tedbirler hak
kında matbuata beyanatta bulunmuş
tur. Bu yeni tedbirlerde bütün mem
lekette motörlü arabalarda kullamlan 
benzin ve saire fiatlarının Belgrad'
daki fiatlara muadil olması derpiş e· 
dilmektedir. Bu tedbir, petrol kum
panyalariyle yapılan bir anlaşmadan 
sonra ittihaz edilmiştir. Benzin vesa
ireden alınan gümrük resimlerinin 
indirilmesi, satış fiatlarında müsaid 
bir tesir yapacaktır. 

Po!onya 
B. Bek 

hariciye 
Riga'ya 

nazırı 

gidiyor 
Varşova, 8 a.a. - Resmen bildirildi

gine göre, Hariciye Nazırı B . Bek, ö
nümüzdeki hafta, pek muhtemel ola
rak 11 temmuzda, tayyare ile Riga'ya 
hareket edecek ve B . Munterin 1936 
martında Varşova'ya yaptığı ziyareti 
iade eyliyecektir. 

B. Bek'in Stokholm ve Tallin'e yap
tığ ı seyahatleri tamamlıyacak olan bu 
ziyareti bahis mevzuu eden Polonya 
politik mahfilleri ve gazeteleri, bu
nun, Polony a ile Baltık ve İskandi
navya memleketleri arasındaki poli
tik ve ekonomik iş birliğini sıklaştır~ 
mak bahsinde Polonya diplomasisinin 
bir tezahürü olduğunu tebarüz ettir
mektedir. 

Kon Ciono dün 
Lord Pörtle konuştu 

Roma, 8 a.a. - İngiltere Büyük El
çisi Lord Pört, Italya Hariciye nazm 
Kont Ciano'yu ziyaret etmiştir. 

Salahiyetli mahfillerden tebarüz et
tirildiğine göre, bu görüşmeler es na
sında ne Londra anlaşması ne de 
Fransız - İtalyan münaseebtleri bahis 
mevzuu edilmemiştir. 
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ideal milli tip 
T AN'da B. Ahmed Em.in Yalman, 

ideal Milli Tip bathklı bapnakale
sinde ezcümle diyor ki : 

''Celal Bayar'm son nutkunda Ke
malist Türkiye'nin ideal tip saydığı 
vatanda§m vasıfları gösterilmiştir. 

Kemalizmin en yüksek kıymet 
saydığı vasıf, fazilet ve fedakarlık
tır. Yani §ahsi menfaatini umuıni 
menfaatte aramak, milletin varlığı, 
inkişafı ve terakkisi namına nefsini 
icabında fedaya hazır olmak, dürüst 
ahlaki prensiplere, başkasının hak
kına saygı göstermek, koluyla, ka
fa.siyle, emekleriyle cemiyete en fay
dah olmaya çalışmayı zevk tanımak 
gibi vasıflardır. 

ideal türk vatandaşı için cemiyete 
hizmet ve fedakarlığın bir maddi 
karşılığı yoktur. Bwıunla imtiyaz, 
inhisar, benlik iddiası, talan hakkı 
satın alınmaz. Şahsi menfaatini yü
rütmek için böyle bir hizmeti bay
rak diye kullanmaya cemiyetin rıza
zası ve tahammülü yoktur. 

Cemiyet içinde haklar ve fırsatlar 
herkese açıktrr. Vazifelerin taksi
mindeki ölçü, o vazifede cemiyete 
en çok fayda temin edecek meziyet 
sahibini seçmektir. 

Müsavi hak ve fırsata sahip türk 
vatandaşlarının elbirliğiyle başara
cakları işler çoktur. Çünkü türkleri 
köle haline indirmekte menfaati o
lan harici düş.ınanlar ve dahili imti
yazlılar, asırlarca biribirleriyle mu
vazi şekilde çalışmışlar ve türk mil• 
letini türlü türlü ink~af imkanların
dan mahrum bırakmışlardır. 

Mazinin boşluklarını tamir için 
milli bir çalışma programı etrafında 
kurulmuş bir milli birliğe ihtiyaç 
vardır. Böyle bir gidişte; hazan ha· 
talı neticeleri göze almak bile la
zımgelse, ihtisas ve ehliyetliler ara
sındaki yapıcı ve müsbet münakaşa
ların neticesini ölçü diye kabul et
mekten ba~ka çare yoktur. 15, 20 se
nedir- acaba şuradan nu gitsek, bu-' . . 
radan mı, diyebilenlerin ve bılmı-
yenlerin münakaşasiyle yol arama· 
ya kalksaydık bugün vardığımı~ n~
ticeler memleket için çok uzak bır 

' y . hayal mahiyetinde kalacaktı. erı• 
mizde sayacakbk. Ywnruk hakkına 
dayanan bugünkü alem, malına sa
hip olamıyana, çalı§'Dlyana varlık, im
kanı vermediği için, hatta yerimi> 
de de aayamıyacaktık, yokluğa doğ• 

nı gidecektik.,. 

ŞAM'IN ANLAMADICI 
HAKiKAT 

SON POSTA'da B. Muhiddin Bir
gen hergün sütununda ''Şamın anla
madığı hakikat,, başlığı altında ya

zıyor : 
"Hatay meselesinin halledilmiş ol-

duğu §U günlerde eminiz ki Şam' da 
kıyamet kopmU§tur. Suriye'nin haki
ki menfaatlerini idrak kabiliyetini 
gösteremiyen bir politika muhiti, i
ki senedenberi Şam'da tamamen 
yanlış bir hava yarattı. Bütün nüfu
su içinde halis arab olmak üzea-e 
30.000 nüfusu güç bulunan koca bir 
sahayı "Arab Sancağı" diye ilan e
den bu politika muhitine göre, Ha
tay, türk - arab mücadelesinde şehid 
düşmüş bir kıtadır. Hiç Jiiphesi~ 
bugünlerde Şam matbuatı bu mev
zuu tekrar işliyorlar ve türklerin a
rablara karşı zulmetnıekte olduğu
nu söylemek için arab dilinde kulla
nılabilecek kelime bırakmıyorlar. 

Halbuki bu bir hatadır. Hatay'da 
koskoca bir türk kütlesi ya§&rken 
bunların yanında biraz arab, biraz 
ermeni, biraz kürd, biraz çerkes, bi
raz katolik bulunması bu memleke
tin bir arab memleketi olmasını te
mine kafi gelmezdi. Bilhassa Hatay. 
biz meseleye el sürdüğümüz dakika
ya kadar ta.m manasiyle bir müstem
leke hayatı yaşarken bizzat miiste~
lekedeıı başka bir şey olmıyan Surı
ye'nin Hatay türklerinin de müstem
leke hayatı yaşamalarını isteme5İ 
kadar mantıksız bir §eY olamazdı. 
Fakat, Şam'm müdir sınıfı bunları 
dü~ünmedi; türık aleyhtarı ve müs
temleke taraftarı olan yanlı§ ve ha
zin siyasette devam etti.,, 

Almanya' da 

Patron yerine müessese 
şefi müstahdem yerine 

arkadaş denecek 
B erlin, 8 a.a. - Partinin başında 

Hitler'in daimi mümessili olan Hess, 
Göring'e bir mektub göndererek ken
disinden, smxf mücadelelerini hatırla
tan .. patron,. ve "müstahdem,. tabirle
rinin yerine "müessese şe fi,, ve ''arka
dak,, tabirleri ikame edilmes inin Nas
yonal - Sosyalist Partisince arzu edil
diğinin bütün nazırlara bildirilmesini 
istemiştir. 
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Yüksek Hayal Silki Yn.n~ı 

-114- Yazan : M. Şeuki Y Cl%lftGll 

O•manlı nazırlar heyeti Çanaltlıale'tle yeni talıkimatı ue 
Bofaz'a uazetlilen y~ni büyült topları ziyarette 

iki muhbra barb fUraama v..ili- lizlerin -J..:ı..ı::ı:.· &-..:L_ k-...1 
d 

"T- L • ır-aa .... • ~ .uar mer-
.,,_. ~· o a -lıye kararından l• kezi devletlerin Çanakkele'ye bir fi. 
Yellut edecek gayet vahim ıiyui li yardımlan olan alnız bu iki ba
mabzurlara ra~en Gelibolu ya - tarya ( 1 )" da iııaiJ!lerin mevzileri
nma~mn asken .. baMen dolayı ne müwir olau1a batladı. T akd" 
kimilen tahliyeai icap ettiiU.. dair luaur ki bunlarm t..Wl · dd!" o-1 
L::L ·· • en ma ı o -
a-umete tavaıyede buhmmajı " maktan zi7-de manevi idi. 
karar altma alıyor. Liman'm batD"atına nazaran bi-

Fakat kabinenin bu ite karar ver- zim betinc:.i ordu daha tetriniani 
meai çok güç oluyor. Lord Kin.. nihayetifcle İn&'İlizleri Çanaıkb
a'un hatıratına nazaran insitiz kahi- le' elen atmak için cebri bir hücUm 
aeai büyiak harpte bu tarihe kadar bazırlıima bqlıyor. Ki.nwıuM'el a
bu kadar ağır ve tehlikeli bir karar ymda da hazırlık devam ederken 
v.-mek zorwıda kalınumıtır. Mec- difmanm tabliye ameliy .. i gelip ça-

liai hu ilk toplantısında bir sürü byor. 

::=;=:-~=-ikiy": ~~:;: lngilizler Canakkale'yi 
Bu sırada aonba.har gelmiftir. Hava- nasıl tahlı·ye ettı"ler '· 
lar fenalaııyor. Tahliyenin madde-
ten jmkinaız bale gelmesinden dola-
71 buna aleyhdar olanlar seviniyor 
w SeJ&nik•e Çanakkale'den uker 
sönderme iti de geri kalıyor. 

8 Kinwıuevelde Aakit, Balfur, 
LDrd Kiçner Kale'ye aid«ek fraıı
.. aazırlariyle buh11uyorlar. içti
madan maksat Çanekkale'deki ku
vetleri Sel inik' e götürerek orayı mı 
takviye etmeli, yoku Sel&nik'teki-
1.-i Çanakkale'ye alar&k yeni bir t• 
tebb\ia mü yapmalı. Birinci fikre 
fraaaızlar, ikinciye insilialer taraf
dar oluyor. Bir lliirii mücMleleclen 
.anra fransızlar galip geliyor ve Ça
nakkaJe'nia talaliyMi de k.ararlqtı
nlıyor. 

Bu, itin İngilizler tarafmdaa ıö
rünütüdür. Bizim taraftan balalm
ca vaziyet de §Öyle göze çarpar: 

Dütman Çanakık•le'dea çekildiii 
urada ben Seclclülbahirde bulunu • 
yordum. Okuyucularım bu çekili
tin bütün tafaili.tm1 biraz qailda 
buf.caklardr. Ancak diifman daha 
Secldülbahir'den çekilmeden ha1li 
evel Anafarta ve Anbmnu'na tah
liye etmİftir. Evel& lMaralara ait ha
rekatı sözden aeçirmek -. 

Okuyucalanmclan konUf&bildik
lerimin hemen hepsi bana IU ıaquyu 
izhar ettiler. 

- K.uawa ıu ÇaneLkele'dea çe
kilme hat • i "' ............ .w. 
da koca bir ordu bize hiasettinne
clen, •İr ve uzun boylu zayiat ver
mec1- çelülip Ptti 7 Ba nokt.lan 
iaah et. 

Filli .. •• Çanalııble but»ınm 
bıuuaiyetl..mi, cephe&.ria ... du
rumunu, taktik ve ....._teji bakı
aundan vaziyetleri ~ kavn!Mft•z
aa za.yiataız bu tahliye bahai- de 
alul enlirmek &'Üç olur. Binaena
leyh biz ele bu noktalan çözmİJ'e ............ 

Bir clefa clütiinmeli ki A.nalarta 
ve Anltmna'ndaki iınci1iz orcluları
nm aabilden olan mesafeleri en a

1 
aöylenilen meeafeler dahilinde ik
mal tefkili.b, menzili•, cephane 
depoları ,hutaneler ve aire ve aai• 
re yoktur. Yani haddi zatında İn
giliz orduau karaya daha tam ola • 
rak çllun&mJttr. Yansı acl&lanla 
veya deniz iiatünde, diter yarıeı da 
karadadır. O halde pefinen bu or
dunun' karayı bırakıp geri çekilme
si tam mlnaaile karada bulunan bir 
orduya nazaran yan yarıya k.olay
l&Jllllftır. 

Sonra bu ordunun diier ağır 
yiiklerine gelelim. Mesela topçuyu 
ele aJahm. Cephe sahile o kadar 
yakıİldır ki karadaki İngiliz ordu
su hiç bir topçu kuvetine lüzum 
ıönneden filonun topfllliyle hima
ye edilebilir. O halde topçusunu !Uç 
dÜfÜnmeden ve tahliyeden hayli e
ve) gemilere bindirip geriye gönde
rebilir ve bu hal karadaki orduya 
bir zarar vermez. Diğer taraftan 
İngiliz ordusu aylarca çalıpnadan 

ve bol malzeme sarfından sonra ka
rada gayet kuvetli mevziler yap
llllflır. Bu mevzilere yerleflirilecek 
makineli tüfekler iee binlerce kiti-
nin ateı kudretine tekabül eden bir 
kudret meydana getirmektedir. Ya
ni İngilid• cephedeki piyade ate
fİnİ de hafifletmeden bir hayli pi -
yadeyi geri çekebilirler. 

O hal~ Çanakkale'cleki İngiliz 

ordusunun huauai vaziyeti, yani •
hile pek yakm bulunUfUt denizde 
hikimiyeti karadaıkıi atet kudretini 
safa ujratmaıeluı geriye birçok a -
iırlık çelaniye müsaitti ..... ..n 
oNUDUD aad büyük aiırbldarmı 
tetkil eden depo ve aireai de aıda
lucla bul1111ıUJ01du. ıeri kalan bir 
kuma mala.....mi de gözden çıka
...... 80ll bıluı lutalan bir gecede 
ıemilere biaclia ip PtiinlMk itten 
bile delildi- Çünkü bir defa ba kı
talar ~allala de,iaee llıendil9iai aa
hilcle balac.w.rdı. En uzak ....,... 
aden Ukeleye kadar gelmek yarım 
saatlik bir itti. Önünde çetin bir 
1DM'zİ oldaP-1 bilea, &q.alarla 
u..i ........ 5. ıstı•-,,. .... 
yet bir gece hareketini ietilzam e-
den ti.kip iti için İM bu müddet 
arfmda tam bir keti' bile ppıla
ıms. Ondeki latalar çekilmeyi hia
eclecelı, seriye haber vencek, ge
riden tAkip ve kefil için emir selip 
gece hareket bqlıyac:ak. Fakat bü
tün bunlv yapılmcıya kadar yakm 
meale, bol semi clolayıaiyle inP -
lider k..mlerini çoktan gemilerine 
at.MHrler ._ lllabilmitlerclir. Ban
da fafllac.k pek bir fey ,aktar. 

(Sonu var) 

ikinci Anafartalar caddeünde bulunan Yülueık Hayat Biçk.i Yurıclu
nim imtihanları bitmit •e mezunlara meruimle Ye Kültür Direktörlü -
tü delegesinin huzuri.le diplomalan v..ilmittir. Genç kralanmız imti
han ııonu dolayıaiyle bir yıl içinde bqardıidan itleri gÖlıteren bir ...,.i 
açmttlanhr. · Biçıki Yurıclu'aun 80 talelnrinclen imtihan. girenlerden an

cak 17 ai mezun olebilmittir. Bunlar Bn. Bn. Mukadcte. Biral, Saadet 
Bağcıoğlu, Melahat Alptekin, Fahnye Çandır, Bahri~ Alçam, Hikmet 
Emengea, ~ynik Deiinnenci, Zehra Şakraç, Cemile Kolan, HUl'liye 
Korucu, Sabıha Bayal, Sabaha Efea, Şehriban Pehlivan, Vedide Meliha 
Tuna, Nebile Türk.oğlu'd..-. ' 

Mezun talebeden beti aynı zamanda kona derslerinden de imtihan 
vermit ve muvaffak olmutlard ... Yurt mezunlarmm, direktörleri Bn. 
s.niha Kanbay ile birlikte çekilen bir re•imlerini koyuyoruz. 

Suriye ile olan ticari 
münasebetlerimiz 

Dün Türkofia'te Suriye ile olan ti
cari münaaebetlerimiz hakkında An
kara'da bulunan franaız delegeleri ile 
fikir teatisi yapılmıg ve Türkiye ile 
Suriye araamda ticart m\inaaebetlerin 
inkipfını temine hizmet edecek bir 
anlaşma yapılması imk!nları tedkik 
edilmittir. 

Belgrad ve Selinik 
panayırlarma iştirak ediyoruz 

<l,nümüzdeki eylf11 ayı içinde açıla
cak olan Belgrad ve Selanik beynel
milel panayırına hükıllmetlmbin res
men ittiri.ki tekarrür etmig ve icabe
;... llıUll'lıklum ,......_ .... '*tJIPk 
'Jlftl~ 

-
İtalya lZnıir f uarnıa iftirik 

edecek 
Şehrimize gelen haberlere göre iz. 

mir "1arındaki hazırlrklu ilerlemek
tedir. İtalya hükümeti de fuar komi
tHine müracaat ederek fuara ittirik 
edeceklerini bildirmiılerdir. Alman
ya ise yalnız bir tetkik heyeti ı&ı -
dermekle iktifa edecektir. 

S P O R 
1111111111111111 ...... 

Yüzme teıvik 
l\1Üsabakaları 

T.S.K. Su sporları ajanlığından: 
Bu haf ta yapılacak yüzme tetvik 

müaıabakaları programı aşağıya ya
zılmı,tır. Müaabakalara eaat ıs de bat
lanacaktır. Hakemler: Karar hakemi 
ajan, diğer hakemler Yekta Hülagu 
ve Ziya Ozan. 

1- 100 M. serbeet 
2- 100 M. ıırtüatü 
3- 200 M. kttıt.t•tama 
4- 50 M. aerıbest (küçüklere) 
5- 400 M. aeme.t 
6- TUrk bayrak yarqı (100 aırtüstü 

200 kurbafalama. 100 eerbeet) 
7- Att...,..ıera 

A) önden per-ende lııd!enl'k 
B) Geriye idt balıklama 
C) İleri çıkıp geri devrilerek at

lama Jrotarak 

Balge kupası bisiklet 
teşvik müsabakası 

T. S. K. Ankara bölseai bisiklet 
ajanlığından: 

T etrinievel nibayetlerinde Sabia
tan elmenler tarafından tamamen İf
sal olunmuı ve Berlin - Sofya - ı ... 
tanbul yolu açılmqb. Tetriniaani 
bqlarmda artık bize Abnanya'dan 
topçu cephanesi gelmeie bqlunq
tı. Cephanesi olmadıiı için seriye 
çekip muattal bıraktıiumz bir çok 
toplU' cepheye rokulmut ve topçu 
kuvetimiz birden bire artmııtı. Ke
za cephane de bollandıiı için bisim
kilerin atıtlan daha .. ve daha te
ıirli idi. 

z.ak yerlerde 2 - 3 kilametredir ı Birçok yerlerde be ha meeafe _: ~I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL.. 

938 yılı bölıe kupaaı bisiklet teıvjk 
müsabakaları 10 temmuz pazar günü 
ıabah saat altıda Akköprü polis kara
kıolundan hareketle 6 defa Tayyare 
meydanına gidip gelme 120 kilometre 
üzerinden yapılacaktır. Puvanlar bi
rincidm altıncıya kadar heeab edile
cektir. Birinci.den üçüncüye kadar 
derece alacaklara birer madalya ve ü
yesi en çok puvan alan kulübe de bir 
kupa hediye edilecektir. Müaabıkla

rın tam saatinde yarıt yerinde bulun
maları rica olunur. 

16 tefriniaaııide 24 lük ve motörlü 
bir AV1Ulurya obüs b.taryau seldi 
..,. Aaafartalar grupunwa .aluna 
~ettirildi. Keza kinunlM'Yelde de 
bir batarya daha selerek cenap 
pupuna •erildi ve bu ıuretle ''ingi-

kilometn7e kadar c:lüpnekteclir. : Yaan: Alexia Tol•toi No: 144 E 
Şu bir kilometre meufeyi fÖYI• bir 5 5 
cfütün6n, m...al Ankara'macla U- 5 : 
hu meyclanmclan llt..,ana kadar 5 5 
dahi varmaz. Ba meeafe dahilinde : = 
bir ordunun nesi bulunabilir 1 Yal- 5 5 
nız Sebükbar kltalan. MMeli. bu 5 5 - -- -- - ~kemler: Nizamettin Kır§an, Hüs-

sene,. .. ennden _ : nü Nail Seden, Fikret Karabudak, Ta-

RADYO 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
12.30 Ka 

neıriyatı - 12.50 Plik: T. musikisi 
prkıları - 13.15 Dahili ve harici 

Akşam Nqriyatı: 
18.30 

karagöz (Küçük Ali) - 1!1.00 D 
rı - 19.15 T. musikisi ve halk 
(M. Çakar) - 20.00 Saat ayarı 
neıriyat - 20.15 T. musikisı ve 
ları (H. Rıza Sesgör) - 21.00 Şalı 
rı - 21.15 Stüdyo aalon orkcstrall 
Lehar Donaulegenden. 2 - Lebar 
tige Witwe 3 - Bogorelom M 
Rust Trönen - 22.0ı Ajans ,ba 
22.15 Yannki program ve l&tiklll 

İstanbul : 

Oğle Nqriyatı: 
12.30 Pi 

musikisi - 1ı.so Havadis - 13.0S 
tıirk musikisi -13.15 Novotni Bir 
lokantasından naklen konser. M. Jt 
daresinde orkestra. 1 • .Orkestra: 
Mariza: Potpurri Kalman. 2 • 
nor Bakeaı. 3 - Orkestra: Serenad 
bert. 4 - Orkestra: Lynistrata • Pol 
S; Şarkı: Bariton Yunka. 6 • Orkes 
vıt kokazyen - 1vanof. 14.00 Son. 

Akşam Nqriyatı: 
. 18.30 T 

beledıye bahçesinden naklen: Hafif 
- 19.15 Konferans: Prof. Salih 
(F~n musahabeleri) - 1!1.55 Borsa 
lerı - 20.00 Grenviç rasathaneain 
len saat ayarı. - Belma .ve arka 
Şehnaz, Hicaz - 20.45 Hava ra 
20.48 Ömer Rıza Doğrul tarafında 
~-ylev 7 21.00 ORKESTRA: 1 • , 
Y.?: Kalıfdo Bağdat. 2 - Brel • Cl 
luzyon damur. 3 - Tosti: Romans. 4 
haıens: Litl .Dolly. 5 - Driıo: Vala• 
- 21.30 Necmettin Rıza ve ar 
Segah,. Hil:ıam - 22.10 Tepebaıı 
bahçeıınden nakil: Müzik variyete 
Son haberler ve ertesi ııüniln pro 
23.00 Saat ayan:~ 

Avmpa: 
SENFONİ VE ·KONSERLER: 

Ştrazburg - 21 Roma - 2110 
21.15 LUktıemburc. · 

. OPERA VE OPERETLER: t!I. 
n!h - 20 Ştutgart - 20 Viyana _ 20 
rıa ~.T.T. - 21 Milano - 21.15 
Recıonal. 

SOLO KONSERLER!• 1715 
21.05 Paria. • • 
NEFESLİ SAZLAR: 8.30 D 

10.3~ Hamburı - 12 Könipberc -
Praı - 17.ZS Budapeıte - 18..25 
1!1.30 Pra1r. 

HALK MUZlöl: 11.30 Ştutgart 
Ştuttprt - 18 Viyana - 1!1.10 Vi 
19.55 Beromünater. 

DANS MUZ101: 16 Berlin -
Ştutgart - 20 Bre.lav - 20 Könip 
21 Sarbrüken - 24 Briln. 
HAFİF MUZtK: 5 Breslu-6.10 

burs - 6.30 Berlin - 6.30 Bre.lav -
ntn - s.so Phnl"'-t -.a.ao,:a...Mıı~• 
Mtin!h - 12 Viyana - 14 Laypzig 
Berlın - 14.25 Münib - 15.20 H 
16 Frankfurt - 18 Berlin - 20 10 Kö 
~.ıo ,Laypzic - 22.20 Mtinih ....: 22.30 
lın - 24 Breslu. 

ı·sianbul' daki 
letanbul, 8 (Telefonla) - le 

daki surlar hakkında son ve kati 
rar verildi. Proet'un raporuna 
verilen bu karar imar pliniyle 
ber tatbik olunacaktır. Karara 
Haliçte'ki •urlardan aeyrwefere 
rar veren ve karakteri.tik mab 
olmıyanlar yıktırılacak, deni21 
leritıdelriler mütehua• bir he 
rafmdan tedkik edilecek ve 
anamdan arkeolojik ehemiyeti 
olanlar bırakılacaktır. tç tar 
•urlardan yalnız tarihi kıymeti 
larla Fatih tarafında yaptırı 

ve bazı kuleler muhaf ua edil 

Elektrik sarfiyab 
İstanbul, 8 (Telefonla) - A 

da olduğu gibi, lstanbuı•<1a da 
trik sarfiyatı iicretlerinin halktll 
dan aya tahsili için tedkikler 
maktadır. Bu usulün tatbikine 
de başlanacaktır. 

C 11 Liman fo~ Sandera'iıı "Türkiye' de bet 
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Fakat yere atlarken aendeledi. (Et- lar, bunca inaan ve hayvan ceaedinin : 511HlllllllUlllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
rafta baiıran aiular, kılıç fakırtıla- fml fırıl döndüjü akıntıya kapıldı- : S Gece oluyordu. RUz.glr aakinleti- vaff~ oluruz. Aakeri ve eiıablat 
n, boğuk darbeler .•. ) Kuala çarpanlar lar. Bağırı§IJl&lar oldu. Fakat arkadan S 5 yor, kar lapa lapa yaiıyordu. Zaman teelim etmeyi.z.. Sen, lvan lv 
oldu. Yere yuvarlandı. Kalın bir çia- iten kütle yürUyüge devam ediyordu. : 5 zaman münferid bir tüfek ateti olu- (Buturlin'i aelimladı) git, Kual 
me aırtma baatı, onu kara ıömdil .. He- Yüzlerce aker, dalgalar köprünün : : yordu. Rw orduciiıı bir mezarlık gi- yavrum. Ona, bot yere hıristiyaıı 
men kaldırıp götürdüler ... Batı dön- parçalarını karp sahile atmcıya ka- 5 5 bi eeeeiadi. Yamn tek ate9 bile yok- dökmek iaıtemediğimizi aöyle: B 
dil. Ve bir top mevziinde, lef gibi ko- dar Narova'ya dUtüp ıulara &ömül- : 5 tu .. Yalnıa merkezde, arabalar araaın- kilip kendi topraklarımıza gidel 
k~ bir kaput altında aldı batına gel- mekte devam etti. S 5 da. bunları ele geçirmit olan aarhoı da kendi topraklarına gitsin .. 
eli- Boru uzun uzun öterek ricat em- Burada nehrin kenarında, Preobra- : 5 kumbaracılar ciyak ciyak ,arkılar Buturlin, boğuk bir ~le ao 
ri veriyordu. Şarl, kaputu ıırtından jeneki ve Semenovski alaylarının ar- : : aöylüyor, boğuk boğuk bağırıyorlardı. - Ya topları ne yapacağız? 
atıp oturdu: ku nda Dük dö Kr • d uk : 5 Kendilerinden geçmi• serh--larla ce- t 1 · d • · 

- Bana ne biçim oluna olaun bir aeli~or.İu. Uç autte:"b':ı~r~~J;:.~ : : acdler üzerine yağa.:' kan ~an f•ç,. nuK~:.:::.~ec~::medi. Gene 
çift çizme veriniz. Ayeklarım çıplak. cenup ve garb kıaımlarında, tel örgü- 5 5 ların alevi aydınlatıyordu. hatlarını önlerine iğdiler. Mağrll 
Bir çift-çizme ve bir at... ler önünde tiddetle devam ediyordu. E : Artaman Golovin, Trubeç.koy, Bu- lovin'in gözlerinden bir damla 

4 • • Bu kar cehennemi içinde emirler ver- : i turlin, lmeritiya Çareviç Yakob Dol- aktı. Esmer, kalın dudaklı Dol 

Nizam ve intizamını kaybetmit ol~n mek, hareketi idare etmek imktnaııdı. : : ıuruki, on albay (tanlı general Gordo- katlarını oynatarak: 
Golovin ve T rubeçkoy alayları, rıcat Çadırda, masanın yanında, bqmı avuç- : 5 n'un ve Franç Lö For'un oğullan da - Sen neden bahsediyorsun? 
hatlarının kesileceğinden korkarak, ları içine almıf, fipıan bir adam otur- 5 5 bunlar arasındaydı), yarbaylar, binba- yet apaçık .. Utanca katlanacağılo 
kıyıya koşup hep birden köprüye a- muıtu. Preobrajenski alayı albayı : 5 tılar, yllzbatılar ve teğmenler - hepsi yıdsız ve ıartsız teslim oluyoru•· 
tıldılar. Batı rüzgariyle aarı dalgaları Bloamerg zaman zaman içini çekiyor- Çar, bu orduyu bana tMi ededren ne lovin alayları.. ıekaen ıubay - generallerin harb mec- Buturlin ,iki tabancasını,~ 
kabarmıı olan Narova üzerine ·kurulu du. Gamlı bir ııkıntı ile kartıaında o- yaptığını biliyordu. Ordu mu bu? Ser- Takım takım askerler iıtiblcimdan lwi kunnuı oldukları kulübenin ya- rını gıcırdatarak, kemerine yeri 
olan köprünün tombazları derhal kor- turup mumun ıtıfında gözlerini kır- seri güruhu 1.. atlıyor, çadıra doğru koıuyorlardı.. nında, atlı ve yaya olarak toplanmıt- di. Şapkaamı başına baatınp çıırtıı 
kululdarına kadar sulara gömUldü. pıttıran Allar - kabzeaini ileri doğru Allar, çadırın perdeaini · çekerek Dük: lardı. Demin Kırat Şarl'a iki mükale- - Bir trampete! 
Orada, köpüren sular içinde, Şereme- uzatıp selim vererek - kdıcını ilk la- kalktı; içeriye fırtına halinde karlar - Vay canına. de4i, bayu atlannı- ıneci - Prene :Kotbovtaki ile binbatı Subaylar onun etrafım sa 
tef ıüvari alaylarının erleriyle atla- veç zabitine teelim cdeceii dakikayı doldu. Binlerce aeııin utultuıu aruın- za bininiz. Pil'i • göndermiılerdi. Fakat bunlar - Ne oluyor İvan İvanoviç. 
nn cesetleri yüzüp duruyordu. sükunetle bekliyordu. da tüfek aeeleri kayboluyordu. Dük Kürkünü aırtından attı. Zırhlar ha- da yolda kendi ukerlerine rutlamı§, mi oluyoruz? 
(Bunlar akıntının ba'ında, beg fenah Dük. sırhınm üsorlnı Mmıf olduğu dıfarı fıdadı. Ataiı tarafta, yıkılan. reketlerine mani oluyordu. ..Canım, tatunmıt ve onlar tarafmdan 81düriil- -Biz, tvan tvanoviç, ölmiye 
6tede boğulmutlardı.) Hayvan li§e• 11ğır deriıinden kürkü karlara bulan- ve iiaerlnde feryad eden •erlerle be- bana yardım eteenize r,, mü9lerdi. Kulübede, bir çıra ı9ığında, ama kendi askerlerimizin silah 
leri köprünün kenarında toplanıp bi- mıt. miiferinin elperini kalclınmf. bı- raber cereyana kapılıp kar,ı kıyıya Dük, Allar ve Blomberg atlarına Art.aman Oolorin t&yle diyordu: değil .. 
ribirine çarpıyordu. Asker kıyıda, ba- yıkları iki bu parçuı cft>i eadamf. doğru llilrüklenen k&prilnüo müphem bindiler. Suya doğru indiler ve, batak - Tabyalarımıs düftil, bafkUdLall· Rus ordugihından bir fersah 
lıra çağıra, bir araya toplanıyordu. dudakları titrek, çadıra girdi: hayali farkediliyordu. Sağda , ietih- kıyı boyunca ilerliyerek, garbe, Rua dan lraçtı. Dprilleı- yıkıldı. Topları- bir çiftlikte, Şarl ile generaUerl 
Sarıdan köprü Ağma doğru eğildi. - İıterae ,eytan bu domuz ruelar- kimın aahile dayandıiı yerde, aayıaıa ukerinin gayamdan kendilerini kur- mıs ve erzak lr.ollarım.: lneçlilerin turlin'i kabul ettiler. Ruslar 
Tahtalar arasına sular doldu. Korku- la beraber harf> et.la. Blabafı K&ıln- bir kalabalık kuduqnuıçaama çabala- tarıp euroti kabul etmek için, tıveç eline dilfttl. Yann muharebeye tekrar veçliler de erteei günden kor 
luklar kırıldı, kenevir halatlar koptu. gam ile Gut kulllbelerinde boiuhnuf- nıp duruyordu. ukerleri atetinin geldiii tarafa doi- bqbyamayız. Bu gece, leveçlilerin tardı. Şereflerini kurtarmak ig 
Ortadaki tombazlar batıp biribirin- lar. Yibbqı Valbrebt, bu çadırdan on AUK: ru acır dört nalla ilerledileı-- mailabiyetimis derecesini fSirenme- redd'lid ediyonnut gibi görUll 
den ayrıldı. Köprü üzerinde bulunan- iki admı ö&ede, 1'oh·laamıt watı-.. M L ld d..u mit olmalarmdatt iatifade ederek bel- toplarını vebU .. nk a~ırlıklarınr 

•- ı ı-- --: er .. ez y_arı ı, _., baalar Go- , a ı • • • • , • • • ld baldan iyi tartlar iMiblaline mu- ,,.. s <Sonu 
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Dağda şeker 
Şeker her yerde tatlı gelir. De

iz kenarında da, ovalarda da, yer 
. bnda bile lezzetle ve keyifle ye-

B. Köseivanof mecliste 
mühim izahlar yaptı 

Kredi anlaımaaı 
üzerinde 

(B•fı 1. iaci sayl•da) 
Son günlerde lnriltere'nin Bal

kanlar'clald cloetlarmmıla ela t.irer 
krecli anl-.m-11 )'apacağı haberleri 
ıeliyor. h ~- lnıilis Maliye 
Vekilinin Avam Kamaraıı'ndaki be
yanatma ela UJ'lunclm'. Doet ve müt
tefik memleketlerin Türkiye • ln
ıiltere kredi anlapnaımdaki aamimi 
duygularına pek .Wea mWıabele e
debilmekle, Tüm:re baıını, aJl'I bir 
zevk duyacaktır. 

yükselince hiç teker çlkarmadığmı 

ır. Fakat yükaek yerlerde, dai· 
a ve yaylalarda teker her yer

ekinden daha ziyade makbule 
eçer, 

teebit etmittir. 
Dağ ikliminde inaan tekeri daha 

fazla aarfettikten bafka, aonradan 
aarfebnek üzere karaciğerin sakladı-

Türkiye ile münasebetler ebedi dostluk 
paktı dahilinde inki,af bulmaktadır 

SeMhi, yükaek yerlerde teneffüı 
areketinin çoğalmaııdrr. Bilirıiniz 
• İaaan y\ikaeie çıktıkça, havada
. olui.ien nilbeti azaldığından, ek
ii telafi etmek üzere daha sık 
feı alm17a mecbur olur. Bunun 
ut Üz•ine birçok f aydalarmdan 

W*li!Ea.. kandaki tekeri aarfetmek 
de faydaıı vardır. Çünkü VÜ· 
umuzwı her hareketini, hatti 

• • • clüfiinmeaini temin • 
bnclaki tekerdir. Kanda teker 

ima~ inean hareket edemez 
e diifünemez denilemez. Bunu ta
nur etmek hile kabil delildir. 

,,_llWLDCla teker buhınmaflllC& nefeı 
_..._ Yatamak kabil olmaz. 

in.an 7'iılueldere çıktıkça vücu
andaki albümin aarfiyatı azalır, 
una kartıbk teker aarfiyah artar. 

ida tekerin daha ziy•de mak-
ale seçmeıi orada tekere inunm 
ha ziyade ihti7acı olmaımdan i • 
• gelir. 
Anca daida albümin ihtiyacı -
azalma11, teker ihtiyacmm ço-

~1-~ eürmu: Dai ikli
alıtmc17a kadar, bazılarmcla 

haftaclan aiyade, bazılarmcla 
aha az. Ortalama üç hafta. De
ek ki dai iklimine ahııkhk da bu 

ar müddette gelir. Kimiıinde, 
büyük bir iyilik ol....ır, clai· 
alç.ık ~ ...... indikten IOlll'a 

ğı ihtiyat teker, glikojen de artar. (Başı ı. inci sayfada) 
Bu da tekerli hastaların bazılan i- nan bütün meselelerin dostça halli 
çin ayrıca bir iyiliktir. Çünkü teker için hükümet tarafından sarfedilen 
hutahiı tekeri eritmemekten gel- gayretleri de keza memnuniyetle kar
dili gibi, karaciier itlemediği için, tılar. 
yenilen tekerden bir kısmmın ihti- Ba,vekU'in ıJÖderi 
yat haline geçmemeainden de ileri Sofya, 8 a.a. - Başvekil ve Harici
gelir. Dağda tekeri hem fazla sarf 
etmek, hem de ihtiyat teker hazi- ye Nazırı Köseivanof m~usan mec

lisinde kırahn nutkuna verilecek ce
neaiJV arttırmak iki defa iyilik o- vap müzakere edilirken apğıdaki be-
lur. b 1 
Dağda teker fiziyolojisinin neti- yanatta u unmuıtur: 

celerini tahmin edersiniz. Bir kere ••- Son dört ıene içinde memleket 
mebusların ittirlki olmaksızın idare 

ıekerli hastalar için en iyi hava teb-
edilmiştir. Şunu beyan ederim ki bu 

dili yeri dağ iklimi demektir. müddet zarfında hUkümet hareketle-
lki.nci netice, dağlara 1ridenlere 

tekerin daha ucuz aatılmaaı lüzu - rinin bütün meauliyetini tamamiyle 
mudur. Meaela Ankara gibi dağ ?eruhd~ eder. 1935 de ik.tidar ~vk~
·kı· · 1 1 · 1 1 ıne gelırken kıratın tavsıyelerı mucı
ı amı o an yer ere yenı ge en ere, b. m1 k . . . 

1 ,_1 k h 1 1 k d 'l1r ınce me e ette nızam ve aaayı'ı a ıııa ı ası o uncıya a ar, ı ~ . . . ·ddl db. 1 1 v 

·· h ftal k ·hü. 1 1 --t.. tesıı ıçın cı te ır er a maga, ka-
uç a ı ı yaç arı o an ~er ·dd 1 fak · · 
d • k lerd-a-·nd d h nunu şı et e ve at adalane hır 
enız enarı yer ııı::aı en a a . v 

t 1 h_ı_1 b. . 1 tarzda tatbık etmege, sosyal sulhu ucuz u ı ırsa ıııa ı ır ıı o ur, a- v • 

1 b k • k nc1·ı . muhafaza eylemege ve nıhayet devle-ma on arm u ıe en e ı en ye- . . . . k 
1 

d" v 

1 d d bo l d k ı tın otorıtesını uvet en ırmege lü -mez er e ere y ann a a an d 
d 1 hed. ··nc1 • 1 zum var ı. 
oıt a-ına ıye go erır erae .. .. . . 
·· hl bo ı Hukumetın uysal gayretlen ve bul-guna arı yun arma... . 

G. A. gar mıtletin1n vatanperverliği saye-

Şartname formüllerinde 
yapılan de§işiklikler 

Bakanlar Heyeti, Ftname formül
lerinin iki numaralı kıımında değişik
likler yapını9tır. Değişikliği aynen 

sinde memlekette nizam ve asayişi te 
sise muvaffak olduk. Vakıi anayasa
nın bah9ettiği bazı hUriyetleri tahdit 
eylemekte devam ediyoruz. Fakat bu
nu bulgar milletinin yüksek menfa
atleri namına yaptık. 

azla tekel- aarfeıtanek bir müddet 
d yazıyoruz: 

twUD eder. 
• 

HUkUmet 1935 tarihti beyanname
sinde mitleıtin memleket idaresine iş
tiraki imkinlarının ve tutlarının tet
kik edileceğini bitdirmitti. Memle -
kette anayasa dairesinde demokraıi 
idaresinden baıka hiç bir şeyi tesis 
etmeyi aklımızdan geçirmedik. Diğer 
herhangi bir hükUmet tekti bulgar 
milletinin ananesi.ne muhaliftir. Bu
nunla beraber memleketi.n ıosyal ve 
politik kuvetlerini birl.irecek yeni 
bir demokrasi tarzını kurmak zarur1 
idi. Bu demokraai ıoayal tesanüd de
mokruiai olabilirdi. Devletin her üç 
lmvetlnln de iatlkWlııl muhafaza et· 
meel Janmdı. Bu il& kuvet anamda 
herhangi bir ihtilaf halinde ve bil • 
hassa tqril n icrat lmvetler arasında 
bir ihtilaf çıktığı vakit mezkur her 
tıç kuveto de iftirik eden devlet lf" 
isi o ibtillfları halleder. 

Dalda inuna tekerin daha fazla "İhale katileştiği tarihten itibaren 
.. 11 olmMı, tahmin edeninia 15 gün içinde müteahhit muvakkat te-

, )'alma keyif için, aizmm tadmı minatı ihale bedeli üzerinden kat'i te
....._ içia tlejildir. Sarfettiii minat mikdarına çıkarmıya ve muka
. te .-_. )'eme:ue ka111ndaki veleyi yapmıya ve noterliğe tescil et-

...hr . ._..._ ela .......... tirerek alakalı daireye venniye mec-
lııutalık selebilir. Kanda ..... burdur. Bu mecburiyete riayet edit-

aillMlıilalla u·'aaaıı, ço1.1m.. p. mediği takdirde protesto çekmiye ve 
· ...-arlı olur. hükilm almıya hacet kalmaksızın iha-

Fakat ,ükMık iklimde İnlanm le feshedilerek muvakkat teminat 
......... ~--la.....__ Hazneye irad kaydolunacaktır. • . .... ....... earfetmetinin -

.. ~ biliti ...... hattahlma t•- İkinci defa yapılan ih&lo daha mu-
anlar içinclir. Deniz kenannday- raflı oluna bu &ararın muavk~t te

minattan fazla kalan mikdarı hükmen 
en idrarında teker çıkaran bir di- müteahhidin emvaline müracaatla talı-
~ ...... 2900 ...... ,.___ 
fiMe bir ,._.. çıkabilir•, kanın- •il edilecek, sarar nobaaoluraa temi-
~ fazla tekerin hepaini eritir, nattan bir teY geri verilmiyecektir. 
iÇ ~er ~ olabilir. A71U ihale mev.zuu, feeıih tarihinden ltl-

erlı hatta•m ovalık bir iklimde baren en çok bir ay içinde vuıf -.e 
ancalE 120 gram karbon icl _ ,artlarda değiıiklik yapmamak tutile 

th ıKlalara tahamül edebikliii açık artırma ve ebiltmiye Jrıonulur. 
e biraa Jiikaek daia çrkmea Artırma ve ekıiltme yapılmıya taham

•:rnı ıldalarclan günde 200 grama miilii olamıyan acele hallerde puarlık 
tahaıniJ ettiii ölçülerek ıörül- ıuretile muamele yapılır. 
~ • Kendiai diyabetli bir ital- Yeni ihale yapıtıncıya kadar g~e
ı: laelr.Hn Tarino tehrindeyk• <ek zaman içinde iıhtiyaç görülen gUn
.._ ~.!."!"• :riyince idrarından lük alımlardan ve sair i•lerden müte

~tı halde 2900 metre vcllid zararlar müteahhide aiddir.,, 

İzmir' de 

Devaınl& harici ıullı 
Hiltdlmetin bafbca vazifeli her. teY· 

den evel Bulcariatan'm hudutlarmı 
emniyet altına almak ve devamlı ha
rid bir ıulh tula etmek ıuPetiyle 
memleketi melhuz entemasyonal ih
tilltlardan korumak olmuştur. 

Milletler Cemiyetinin şeref ve oto
ritesi sarıılmıı bulunmakla beraber 
Bulgaristan Milletler Cemiyetine sa
dık kalmııtıi. Onu ktlçük ve zayif 
devletlerin hlmiıi olarak tellkki et
mektedir. 

1935 de iktidar mevkiine ıelindiği 
vakit evelki hUkümetin harict ıiyase
ti gayri vazıh ve mütereddit idi. O 
zamandan beri hilkümet btıtUn devlet· 
terle ve bilhusa komtu memleketler
le dürUat, umimi ve muslihane ıiya
set takibine koyuldu. Bu aiyuet Bal
kan komıularnmz tarafından layi~iy
le takdir edildi ve çok bayırlı netıce
ler verdi. Bulgaristan hakkındaki iti
mad yeniden teeuüs etti ve enternas
yonal ehemiyeti arttı. 

Bu, hUkUmete Yugoılavya ile ebedi 
bir dostluk palctı aktetmek imkinını 
verdi. Bu pakt iki memleketin tarihin
de samimi doatluk ve mualihanc teşri
ki mesai yolunda yeni sayfalar açtı. 
Bulgar - Yuioalav münuebatındaki 
bu müsait depfikliii bilhaua kay
dederim. 

Türkiye ile olan doıtluk mü
naaebetlerimiz bir müddet karı
, ... seçin:li. Fakat 1926 tarihli 
ebedi doatlWI paktmın zihniyeti 
claWlinde inkitaf bulmaktadll". 

Son iki ıene içinde Romanya ile 
ihtillflı meselelerin halli için müza
kereleri tazeledik. Muallakta bulunan 
bütün meseleler üzerinde yakında 
memnuniyet verici bir anlafJD&ya ve 
bu memleketle olan doetluk münase
betlerimizi kuvetlendirmeğe muvaf -
falc olacağımızı ümit ederim. 

Kua. Yunaniatan'la olan ihtiliflı 
maliye meaelelerlni de karıılıkh ta
vizlerle memnuniyet verici bir sure
ti halle vardıracağımızı ümit etmek
teyim. Yunan Bqvekili Metaksas 
iktıaadl meselelerin diier meseleler
den ayrılmuına muvafakat etmekle 
dostluk temayülleri ıöstermittir. Bu, 
hükü.metimize Yunaniıtan'la bir tica
ret anlqmuını mlbakere etmek ve 
yunan piyasasını bulıar mahsulleri -
ne açmak imkinmı vermittir. 

bebl..- halô bakidir. Bununla be
raber bulgar hülıümeti Balkan 
Antanh devletleriyle, Cllltantın 
bulgar menaliile teJUJd teflril •t-

rniyen hedeflerini taltip •derek 
da.tluk H teıriki me.ai münaN• 
betleri karmUJtur. 

Bulgaristan keza bUtün büyük dev
letlerle de dostluk münasebetleri i -
dame eylemektedir. Bulgaristan bu 
münasebetlerden istifade ederek bul
gar mahsulatının ihracını artırmak e
melindedir. Bu yolda çok iyi netice
ler elde ettik. 
Diğer memleketlerle de kültür ve 

ekonomi münasebetlerinde bulunuyo
ruz ve bu münaııebetler mütemadiyen 
inkişaf ediyor. 

Bulgaristan harici siyasetinde 
müstakildir 

Yüksek sesle "Ve samimiyetle beyan 
ederim ki hükümetimin harici siya
seti tamamiyle müstakildir, bu ıiya
set münhaSJran bulgar milletinin men
faatlerini azami derecede vikaye et
mek azminden mülhemdir. Bulgariı
tan ne kUçilk ne de büyük hiç bir dev
lete herhangi bir siyast taahhütle 
bağlı değildir. 

Bu siyaset sayesinde bulgar mille
ti ecnebi menfaatler uğrunda barb e
dip kanını dö~ek mecburiy~~in~e 
kalmak tehlikesıne maruz degıldır. 
Bulgariatanm harici ıiyaaetl realist
tir, authcudur, dürüıttür. Gizli ka -
paktı hiç bir ciheti yoktur. 

Bütün neticeler, Bulgaristana olan 
itimadın tekrar teetsüsünde, Balkan 
devletleriyle anlapıa suretiyle hu -
dutlarırun garantisinde ve kurucu bir 
iş için zaruri olan şartların yaratılmıı 
olmaamda mündemiçtir. 

Fon Rlbbentrop 
MenemendoQlu 

mııaaaıı 
Berlim, 8 a.L - :Aaadoia AJama

IUD b....U mah.ltiri bikfirj,_o S 

Haric:İ)'e Num Foa Ribbeab'op 
diin Ber1.in eivumda Saaaeab-s'· 
cleki ~e Men...,..cioi
lu'nu öile yemejine davet etımit ve 
akıam geç vakte kadar ahlso)'arak 
keacliaiyle aamimi bir ,.kilde ıöriit
müftiir. 

.4lman Ekonomi Nazın Bay 
Menemencioğlu'nu kabul 

etti 
Berlin, 8 a.a. - Alman Ekonomi na

zırı B. Funk, balen Berlin'de bulunan 
Tilrk ekonomik heyetine riyaaet eden 
Türkiye Hariciye Umumt K.kibi B. 
Numan Menemencioğlunu bu gün ka
bul etmiştir. Görüşmede, Türkiye bü
yük elçiai ile Alman Elr.onomi Nezare
ti müsteşarı da hazır bulunmuıtur. 

Neşredilen retmi bir tebliğe göre, 
bu &örüpne eınaıında Türk - Alman 
ticaret münasebetlerinin ıeniıletil
mesi ve bu miınuebetler üzerinde ha· 
len tatbik edilmekte olan ıılab im
kanları bahis mevzuu cöilmiıtir. 

Fransız Hariciye Nazırını 

ziyaretler 
Paris, 8 a.a. - Hariciye Nazırı B. 

Bone, bu gün Elen Elçiıi B. Politıı'i, 
Yugoslavya elçisi B. Puriç'i ve Mebu
aan Meclisi Hariciye Encümeni Reiıi 
B. Mistler'i kabul etmittir. 

Prenses Olga Atina'da 

Atina, 8 a.a. - Yugoslavya kıral 
Naibi Prens Pol'ün zevcesi Prenses 
Olga, annesi Elen prenaeılerinden 
Elen ile beraber Atina'ya gelmiştir. 

Karışmazlık ve Belçika 

BrUksel, 8 a.a. - Ayin meclisinde 
Hariciye nazırından Belçikanın Jr.a
rıfQlUhk komiter.inden çekilmesi za. 
ınanının gelip gelmediği eorulmu9tur. 

Hariciye nazırı B. Spaak demiştir 
ki: 

Kanunun meriyete ıireceii bu
cünlerde anlqmanm aon tezahürle
rini hülU. etmiı olduk. Emniyetle 
beıkleclipmia i:ri neticeler, samanla
nnda tabaldnık ettikçe duyacafnnız 
hialer, kartıhkh do.tluia da7anan 
bu eeerin baımda ~11J'duklanmızdan 
tüı>he.iz bafka olacaktll'. Bu netice
ler bütün iıuanl• için, yalnız te
menni deiil tahakkukuna da çalıfb
imuz sulhun bir parçaıı olacaim
dan, onlan ıulh aevenler de hür
metle kartılıyacakbr. Celil Bayar hü· 
kiimeıtini, bu büyük ,,. muvaffaki
yetli itin batm• bir daha ael&mlıya
bm. 

Kemal VNA.L 

Hatay'da heyecan 
devam ediyor 

(Bqz ı. inci uyl•d•) 

mini bir türk çocuğu tarafından kar-
1ılandı. 20 senenin matemini temıit 
eden bu kilçlik Tilrk km TUrk ku· 
mandanın ·, kaaabaya ayale baamasiyle 
birlikte mateminden ııyrılarak at be
yaz elbisesiyle ve büyük bir heyecan
la kıtaata hoı geldin etti. Yavruca
iu: temail ettiii rolün kudsi teairi 
altında hüngür hünailr ailıyordu. 
B41tün hazır bulunanları da atlattı. 
Çerkee kardetlerin uzun elbiseleri 
manzaraya bqka bir ahenk ilive edi
yordu. Süvariterimiz çok muntazam 
geçtiler ve dakikalarca alkıtlandılar. 

Franıız kıtaamın kumandanı, alba
yııma ve ıubaylarımız ,erefine bir 
öile yemeği verdi. Yemekte kaaeh
ler Atatilrk'Un aıhatine ve iki. ordu· 
nun teref ine kaldırıldı. 
Diğer taraftan Halkevi tarafından 

da bir yemek verilmit ve bu yc.ınekte 
ıinari lutamızı bir aubay temail et
miftlr. Bu 7emok de çok aamiml ol
muıtur. 

Çok kahir ve tazyik gören Reyha
niye'lilerin ıevinci bududıuıdur. Şu 

..... ~ " Halbft'.aia i>
nünde davullar çalınmakta ft milll 
oyunlar oya.,...,.ktada. Albay ~ 
lttnatb Be7haaiye'dea &Jl'ılmadan 
&lce, Halkeri'nl. hWdbnet dair.mi 
.,. belecJi.yeyi myuet elmitth'· Bay· 
ram yarm ıkpmlı kadar devam ede· 
cek •• ıece bir fener alayı tertib o
lunacaktır. 

.4.nt.a'lcya' da /ener alaya 
Antakya, 8 a.a. - Anadolu Ajansı

nın huıuıi muhabiri bildiriyor: 
Dün ıece Antakya' da muhtqem bir 

fener alayı tertiıb edlJmlfti.r. Alay, 
kıomolo.banemlzin .,. ordu mUmeui
limizln ikametctmnııı önünde uzun 
usun dunnuı, batta mısılıa olduğu 
halde latiklil martı ve diğer milll 
marflar taylenmlt ve BUyiik Şef Ata
tUrık için tükenmez ırhat ve tudet te
mennileri tekrar edilmiftir. Halk sa
bahlara kadar eğlenmittir. Hevaya fa
ııluız f i9eldu atılmıftır. 

Büyük bir aiyaJeı veriliyor 
Antakya, 8 a.a. - Anadolu Ajansı

nın huıuıt muhabiri bildiriyor: 
Halk Partiıl Bafkanı Abdülgani, 

yarın akpm ordu ıerefine bUyUk bir 
ziyafet yerecektir. Ziyafette delege 
A)t.y Kole'den batka Fransız orduau
nun diler mümeuilleri de hazır bu· 
lunauktır. 

Zeki .4rswi 
Antakya, 8 La. - Anadolu Ajansı

nın husuıi muhabiri bildiriyor: 
Zeki Arzuai Hatay'dan çıkmııtır. 

Haleb'e gittiği ıöyleniyor. • 

Fransız • Tlrk 
parlamento grupu 

Hatay iıinin hallinden 

(ok memıındur 
(Bııı 1. iaci nyl•dı) 

,,,,.., Frauıa - Tirit do.ti..,._ 
nan lıati bir delilidir. p.,.f.,..,.. 
to Grapa, Utl 6ii,)'iilı carnluı
ri,,etimüı tllNllaltlltı ,,....,. ...... 
cat olan ....W mlncuebetfa
den de dalaa ,...imi miincue
betı.,.. erifilec:efini ümit .ı1.,.. 
Tirlıl)ııe Cmnlaari,;ı.ti Aaüan
dalti derin doıtlalr laülerimiain 

Kabotaj ba7raın td·· .. .. 11 
_.. --L- il ıuan )'I onumu anmıttrr. Yukardaki reıimler lz-
... una-t e lzmlrc.a "de ı k ·· . 1. ' 
._ ·•-- L- par a to-\ mır ımanında yapılan bayram teza 

:rap_,, -1ram he~ecaala kut bürleriıü aö.ıenııekt.diır. 

Balkan anıanıı 
ltlernlelretimdin Balkan An

tmtına .um.,;,.. m'ıli olcın ••-

"Karışmazlık siyaseti biltün kusur
larma rağmen müteaddit defalar Av
ru~ sulhunu kurtarmı9tır. Londra'da 
gönüllülerin geri almmMma dair mü
him kararlarm itti.hu edildili bir 
günde Belçika'nın karıpnuhk komi -
tctiAden 5ekilmcei dojru olamaz-

temİlıNlflnal "'• c ... 1allrNÜİ 
A.tatiirlı'• iW.,_. _,. filini. 
derı ne.,. ..,. ,...nmr •,,l• . . 

-

1 
........... A "N .. D"A"Ç"" .. ,,, "'] 
.................................................... 

(HAVA SEFERLERi) 
Aakara - latanbal ........ 

pazardan maada her ıün : 
Y eıilkoyden hareket 1.30 
Anlw'adan hareket 8.30 

Anlaarac1an 
.cwnarteai ıünleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazarteıi : Ece ve Çankaya ,. 
Salı : Sebat ve Yeniıebir • 
Çar1&mba : İıtanbul eczaneıi 
Perşembe : Merkea 
Cuma ı Ankara -
Camarteai : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK n YENl 
SİNEMALAR 

YENi 

14.45 
16.45 
18.45 

Seana tutleri 
Her IÜD 

HALK 

14.30 
16.30 
11.30 

• Camarteai ıünleri 
YENi HALK 

ıs 
14.45 
16.45 
11.45 

YEN1 

11 

Pazar ıünleri 

ıs 
14.30 
16.30 
11.30 

HALK 

11 
ıs 

14.30 
16.30 
18.SO 

ıs 
14.45 
16.45 
lS.45 

Geceleri tut 21 de 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yanım ibban: (1521). - Telefon. mtlra
caat tebirı (lOZS-1024). - Şebirlerara-
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havapa 
Arua Memurlutu: (1846). - lleaaJerl 
Şehir Anben: (3705). - Takıl T .. 
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan elva
n: (2106, 3259). - Yeniıebir, Havmba• 
,., Bisim takıl: (2323) - Havw:bqu 
Güven tabi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Canlan caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüılorin ilk v• •o• 
Seferleri 

Sabah Ak..-
ı lk Soa 
sefer ıefer -UJaı lıf. dan K. dere'1e 6.4S 23.00 

K. dere'den Ulm il. na 7.1S 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'daıa Ulus il. na 7.10 23.20 

Ulu M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulu il. na 6.30 2UO 

Ulu M. dan Etlik"e 6.30 21.00 
Btlik'ten Ulaı M. na 7.00 21.SO 
Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUluı M. na 7.00 21.00 

Cebeci'den M. fabl ra 7.00 --AL fabL dan Cebeci'ye -- 17.GI 

Yenlıeblr'den Ulu il. na 7.00 23.00 
Ulu .M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

8. puan'ndaıa AkldSprtl')'e &.15 7.00 
Aldröprii'den S. puan'aa 7.SO 9.45 

1 U. Me,dam ile tıtal)'Oll araımda her 
bet dakikada bir sefer olup tren u.
manlan aeferler daha ilktir. 

1 U. 114)'danı ile Yenitebir, Bakanlıklu, 
Cebeci, Samanpuan anamda aut ı 
den 20 ye kadar vasati ber bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 1 eve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 n 30 dakikada bir 
muntuam ıeferlrr vardır. 

1 Aktamlan Ulu Meydanından tut 2S 
deki aoa nferlerle bunlann Ulu llq
duuna dönllıl.-i liııemalarm daiWI 
saatlerine tlbldirler. 

Poatl Saatleri 
Teabbütlii 18 e kadardır. 
Poıta saat l!I a kadar 1ıtanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Ha7darpa1&'ya Her 11bab 1.20. Her 

ak.-m 19.lS ve 19.50 
de (Puartni, per
ıembe, cumarteai 
Toroa ıilrat.) 

lamaaıa hattına : Herıttn 9.S5 CKQM. 
rl, Sını, Amaıya bll 
hat herindedlr.) 

DiJarbakır hattı : Heratin 9.SS 
Zonpldak battı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüa : 16.05 

GONDELIK. 

Hicri - 1S57 
Cemull'evel: 11 

S. D. 
Gllnq: 4 35 

Ram• - lS54 
Hazıran: 26 

S. D. 
Aktam: 19 4S 

Bafbakanlığa bağlı, lıtanbul Arıiv 
dairesinde artiv tasnif itlerinde çalıt
tırılacakların 1938 Finana yılına aid 
kadrosu Bakanlar Heyeti'nce kabul o
lunmuttur. Kadroya göre 1938 finana 
yılında arıiv tasnif dairesinde çalıta· 
cak memurlardan 14 tef günde ilçeı 
lira, 13 memur günde ikitcr buçuk li
ra, 8 memur günde ikiter lra, 2 dos
ya memuru ve 2 mUcellid günde iki9er 
lira, 4 müvezzi günde yUz yetmit be
ter kuruf. 2 müceltid çırağı ve iki o
dacı günde yüz elli,er kurut alacak· 
!ardır. 

GOmrOklerde islahat 
lttanbul, 8 (Telefonla) - lıtanbul 

gümrüklerinde tatbik olunan ıalihat 
iyi neticeler verdiğinden bunun bil· 
tUn gümrüklere tatbiki kararlattırıl
mq, İzmir ve Ankara gümrüklerin • 
den gelen müdürler ve tefler İltan• 
bul gümrüklerinde tedkiklere bat· 
lautlardır. 
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RESMİ İLANLAR 
Bayındırlık bakanlığı 

Eksiltme saati tebdili 
Nafia Vekaletinden : 
18. temuz 1938 pazartesi günü saat 

15 de eksiltmesi yapılacak olan font· 
boru ve teferrüatınm eksiltme saati 
resmi dairelerde mesaı saatlerinin de· 
i :_.lesi üzerine yine aynı gün saat 11 
e alınmıştır. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin tek
lif mektublarını aynı gün saat 10 a 
kadar vermeleri lazımdır. (2192) 

4306 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. - Eksiltmiye konulan iş: Anka
rada yapılacak Atatürk lisesi inşaatı
dır. 

Keşif bedeli: 636.200 liradır. 
2. Eksiltme 20. 7. 938 çarşamba gü

nü saat 11 de Nafıa Vekaleti Yapı Iş
leri eksiltme komısyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mil
teferri evrakı 31 lira 81 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. İstekliler 29198 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa Veki
letinden alınmış müteahhitlik vesika
aı ibrazı ve buna benzer bir defada 
yaptığı en büyük inşaatın bedeli en az 
400.000 liralık olması ve isteklinin 
bizzat diplomalı yüksek mühendis ve
ya mimar olması veya bu şartları haiz 
olan bunlardan birisile müştereken, 
teklif yapması ve mukaveleyi birlikte 
imza etmesi lazımdır. 

S. İstekliler teklif mektuplarını i
kinci maddede yazılı satten bir saat 
eveline kadar yapı eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabule-
dilmez. (2237) 4333 

Kanal ye sınai imalat 
Nafıa V eki.letinden : 

1 - Nazillide Çürük sudan :Saray
köy ovasının sulanması için aiılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
(400.008) dört yüz bin sekiz liradır. 

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

3 - İstekliler, eksiltme tartnameıi, 
mukavele projesi, bayındırlık i,ıleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. ' 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19.750) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (70.000) liralık na
fıa ıu işlerini veya buna muadil nafıa 
itlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa itlerini 
başarmakta fenni ka\ıiliyeti olduğuna 
dair nafıa vekaletinden alınmıt 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 lazımdır. 

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

A Lev:-:?ım J.mirli{li · 

65.000 kilo pirin~ alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

:Alma Komisyonundan : 
1 -Ankara garnizon müesseseleri i

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

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

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. lhaleıi 
20 temmuz 938 çarşamba gilnü saat 17 
dedir. İstekliler şartnamesini her gün 
tUmcn satın alma komisyonunda gö
rebilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 ün
cü maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat evetine ~a
dar tümen satın alma komisyonuna 
vumeleri. (2155) ' 4115 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Sa.tm 

Alma Komiayonundan: 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 mali yılı ihtiyacı için 90000 kilo 
pilavlık pirinç kapalı zarf uıuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
fiyatı 24 kuru§ olup tutarı 21600 li
radır. llk 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 
Uncü maddelerindeki vesaik ile temi
nat mektuplarını havi zarflarını bel
li gün ve saatten en az bir saat eveli
ne kadar tümen satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2154) 4174 

Binek ve yük hayvam ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

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

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

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

3 - 1,35 :1,40 beden yüksekliğinde M. 
T. beygiri. l,3Z :1,37 beden yüksekli
ğinde M. T. katırı. 

4 ·Satın alınacağından hayvanı olup 
da satmak istiyenlerin Ankarada Sarı
kışlada satın alma komisyonwıa baş-
vurmaları. (2051) 4019 

Sade ... 
yagı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri ihtiyacı için 66400 kilo sade 
yağı kapalı zarf uaulile &atın alına
caktır. 

2 - Sade yağın beher kilosu 100 ku
ruıta 66400 lira biçilmiştir. 

3 - İhalesi 15 temmuz 938 cuma 
günü saat on altıda Çanakkale MYt. 
Mv. ıu.tın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - latekliler ıartnameyi 332 kuruş 
mukabilinde Ankara, İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır Jevuım amirlikleri, Bursa, 
Adana, Isparta Urfa tümen satın alma 
ve Çanakkale Müst. Mv. satın alma 
komisyonlarından alabilirler. Mezkur 
ıartnameyl görmek i•tiyenler 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 . 
ihale gün ve saati tebdili 

Ankara Levazun Amirliği Satm 
Alma· Komiıyonundan : 

1 - latanbul LV. imirlikleri SA. 
AL. KO. da 11 temmuz 938 saat ıs de 
eksiltmesi yapılacağı ilin olunan 
340.000 kilo koyun eti eksiltmesi 12 
temmuz 938 aaat 11.30 da ve 11 tem
muz 938 saat 15.30 da eksiltmesi yapı
lacak olan 220 ton sığır veya keçi ek· 
siltmesinin 12 temmuz 938 ıaat 12 de 
yapılacağı alakadarların malfimu ol
mak üzere ilin olunur. (2342) 4475 

Nakliyat mü.,akasası 
Ank&ra Levazmı Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizonu içinde bir 

sene zarfında muhtelif istikametlere 
yaptırılacack 3810 ton erzak eşya ve 
malze naklinin kapalı zarfla eksilt
mesi 28 temuz 938 saat 12 de Anka
ra LV. imirliği SA. AL. KO. da ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8915 lira ilk 
teminatı 668 lira 62 Jı:uru~ur. Şartna
mesi k901iıyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril-
mesi. (2327) 4467 

ihale saati tebdili 
Ankara Levaz1111 Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle Çatalca i

çin 52 bin kilo ve Çerkeıköy için 41 
bin kilo sığır veya koyun ve yahut ke· 
çi etinin ı 1 temmuz 938 tarihine mü
sadif pazartesi günü Çatalcanın saat 
15 de ve Çerkez köyünün saat 17 de i
halesi yapılacağı ilan edilmişse de de
vair resmiye saatlerinin değişmesi he 
sapla ihalenin yevmi mezkurda Çatal
canın 10 da Çerkez köyün saat 13 de 
icra edileceği ilin olunur. (2343) 

4476 

12 ton sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komi.yonunclan : 
. 1 - Vize piyade alayına ait 12 ton 
ıadeyağına istekli çıkmadığından ek
Iİ11ı1Dıeai puarh1da yapılmak üzere 

14.7.938 tarihine müsadif perşembe 

günü saat l'1 de pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. Talip olacakların bildiri
len günde ve saatta Vizedeki satın al
ma komisyonuna müracatları. 

(2328) 4468 

300.000 kilo un ahnacak 
An.kara Levazım Aınirliii Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlikler ihtiyacı için 

300.000 kilo unun 25.7.938 pazartesi 
günü saat 10 da kapalı zarfla ebilt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39.000 lira 
muvakkat teminatı 2925 liradır. Şart
nameyi görmek istiyenlerin iş saatla
rında her gün. Eksiltmeye girecekle
rin mezkur gün saat dokuza kadar 
teklif mektupları ile Siirtte tümen 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. (2326) 4466 

Sade yağı alınacak 
Ankara Leva.zım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eksiltmesinde talip çıkmadı

ğından 32800 kilo sadeyağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 11 temmuz 
938 pazartesi saat ıs de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31980 lira 
ilk teminatı 2398 lira 50 kuruştur. Mü
nakasaya iştirak edeceklerin bildiri
len gün ve tayin edilen eksiltme saa
tından bir s!at evel teminat teklif 
mektuplarını ve 938 senesine ait ti
caret odası vesikalariyle Lüleburgaz 
tüm satın alma komisyonuna verme-
leri. (2331) 4469 

Patlıcan alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon müesseseleri 

için 55.000 kilo patlıcanın kapalı zarf
la eksiltmesi 25 temmuz 938 saat 12 
de Ankara L V. amirliği SA. AL. KO. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril-
mesi. (2291) 4462 

Sade ya§ı altnacak 
~ Ankara Levazım Amirliği Satm 

AJma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı i

çin 33350 kilo sadeyağı kapalı .zarfla 
münakasaya konmuştur. İhaletıi 29 
temmuz 938 cuma günü ıaat 11.45 de 
İzmir Bornova'da askeri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 31'682 lira 
50 kuruş olup ilk teminatı 2376 lira 19 
kuruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin bildi
rilen ihale gün ve saatından bir saat 
evel teklif ve teminat mektuplarını 

makbuz karşılığı ile İzmir Bornovada 
askeri satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2325) 4465 

M. M. bakanhğı 

Velense ahnacak 
M. M. Veki.leti Sabn Alma Komİı • 

yonundan: 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyatı on bir lira olan"iki bin ili iki 
bin beş yüz tane velense kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21 temmuz 938 ı>er· 
şembe günü saat 10 da Ankarl''da M. 
M . V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 2602 lira 5U 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 eksilt:me 
saatmdan behemehal ~ir saat evet:ne 
kadar Ankarada M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri (2210) 4513 

2 nakliye koşum 
hayvanı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

İki tane nakliye koşumu hayvanı 
pazarlıkla satın alınacaktır. Satılıl< 

hayvanı olanlar 15 temmuz 938 cum;; 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
ve saat 9 dan 13 çe kadar her gün M. 
M. V. satın alma Ko. na müracaat et-
meleri. (2208) 4278 

SaYaı sakallariyle ıehid 

öksüzlerinin ikramiyeleri 
M. M. Vekaletinden : 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakat 

lariyle şehit öksüzlerine ait 938 yılı 

ikramiyelerinin tcvziine başlanmak 

üzere havalelerı zıraat bankaıunca ik
ramiye tevzi komisyonları emrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök
süzlerine isabet eden para mikdarı a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 
Lira Kr. Lira Kr. 

1 204 50 102 25 
2 184 05 81 80 
3 143 15 61 35 
4 122 70 40 90 
5 102 25 20 45 
6 81 80 20 25 

19 81 bir fehidin 
ökslizlerine 

2221 4279 

146 kalem ilave ve 
sihhi malzeme ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1) 146 kalem ilaç ve sıhhi malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 5834 lira o
lup ilık teminat parası 437 lira 55 ku
ruştur. 

3) İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle, teminat ve tetc· 
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evetine kadar .M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2317) 4464 

Memur alınacak 
M. M. V. Hava Müıtetarlıim· 

dan : 
Hava müsteşarlığı şubelerit\de is

tihdam edilmek üzere senayii harbi
yeden mezun iki sivil memur ile tah
sili en az orta meoktebi bitirmiş olmak 
ve yahutta tahsili ortadan dun oldu
ğu halde devlet memuriyetlerinde 
hizmeti mesbuk olanlardan iki sivil 
memur alınacaktır. 
Alınacak bu memurlardan senayii 

harbiye mezunu olanlarla diğer iki si
vil memura yapılacak imtihan netice
sine göre 60 • 98 arasında takdir edi
lecek ücret verilecektir. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariyle 
Ankara'da milli müdafaa vekaleti ha
va müsteşarlığına müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2285) 4461 

Fabrika lor 
30 metre 
kara ağaç 

-

mik'abı 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Satnı Alma KomMyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1950) lira o

lan 30 metre mikabı karaağaç askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1.8.938 pa
zartesi günü saat 10.30 da a«jık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (146) 
lira (25) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaat.'!arı. (2296) 4463 

2000 - 2250 ton demir 
hurdası ahnacak 

A.keri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Satın Alma Komiayonundan: 

2384 sayılı kanun mucibince 2000 : 
2250 ton demir hurdası Kırıkkale is
tasyonunda teslim şartile beher tonu 
şartnamesinde izah edildiğ veçhile 
(22) lira (20) kuruıtan satın alınacak
tır. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan bili bedel verilecektir. 
Taliplerin 25 temmuz 938 pazartesi 
günü akşamına kadar teklif edecekle
ri demir hurdası mikdarı kadar % 7,5 
nisbetinde teminatlariyle birlikte şart 
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahati havi fiat tekliflerini merkez 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2167) 4326 

Kimyager ahnacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü 

ğünden: 

Umum müdürlük tetkilitında istih· 
dam edilmek üzere kimyager alına
caktır. İsteklilerin bizzat ve Ankara 
haricindekiler istida ile müracaat e
derek tartları öğrenebilirler. (2081) 

4200 

İdare binası yaphralacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüiünden: 
1 - Siirt müstakil müdürlüğüne 

bağlı Hozyar tuzlasında şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak idare 
binası in§aatı kapalı zarf uauliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Ketif bedeli (6761) lira (75) 
kuruş ve muvakkat teminatı (507.13) 
liradır. 

3 - Eksiltme 12. 7. 938 taribine 

komisyonda yapılacaktır. Matbuat U. M. 
rastlıyan salı giinü saat 10 da Siirt 
müstakil müdürli:iğünde mütetekkil 1 

4 - Şartname ve projeler (68) ku- ,_........,_.,...,_.......,.,...., _ _,,,,..__,,.. ....... _, _ _. 
ruş bedel mukabilinde İnhisarlar u
mum müdürlüğü tuz fen şubesiyle 
Ankara bafmüdürlüğünden ve Siirt 
müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ve % 7,5 güvenme parası 
veya mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 9 za kadar 3 üncü maddede adı 
geçen komisyon batkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olması lazımdır. 

(4005/2166) 4182 

Harita Umum Md. 

10,000 kilo el ahna<ak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtası eratının 
temmuz 939 sonuna kadar ihtiyacı 

için 10000 kilo et eksiltme suretile 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 13 tenunuz 938 çar
şamba günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmede koyun, keçi, sığır 
etlerinden hangisi daha ucuz olursa o 
et alınacaktır. 

4 - Eksiltmiye konulan etin mu
hammen bedeli 3000 lira, muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3. cü maddelerin· 
de yazılı vesaikle yukarıda gösterilen 
gün ve saatte, şeraitini öğrenmek isti
yenlerin de her gün komisyona gelme· 
leri. (2190) 4234 

Ankara Belediyesi 

Satıhk enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünden 
Cebeci'de yüksek okullar sahasında 

522 inci ada 40 numaralı parselindeki 
270 lira muhammen bedelli kargir e
vin enkazı 20.7.938 günü akşamına ka
dar pazarlıkla ihale edilecektir. Ta
liplerinin imar müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (2339) 4474 

Yeni odun, kömür depolan 
Ankara Belecliyeainden. .~ 

Bir mütercim Ye bir fotoğrafl' 
ah nacak 

Matbuat Umum Müdürlüğündell 1 

Matbuat umum müdlirlilgiınde ı50 
lira ücretli bir mütercimlik ve 175 W 
ra ücretli ibir fotoğrafçılık münhll
di.r. 
Mütercimliğine tayin edilecekleriO 

mükemmel bir surette arapça ve ital
yanca okuyup yazma'Sı, fotoğrafçıll" 
ğa tayin edileceklerin de almanca.,,. 
ya fransızca bilmeleri şarttır. 

Müsabakaya dahil olacaklar, yukr 
rrdaki dillerden gayrısını da biliyor 
larsa tayinleri için bu bir terfi sebr 
bi olacaktrr. Taliplerin 14.VIl.938 
nüne kadar Ankara'da matbuat um 
müdürlüğüne tahriren müracaatı ... 
ilan olunur. (2336) 4473 

P. T. T. 
Nakliyat münakasası 
P. T. T. Ankara Muavinliğinden ı 
Ankara vilayetine bağlı posta met" 

kezlerinin posta nakliye müteahhit• 
likleri mahallerince 7.7.938 günündell 
itibaren on beş .gün müddetle eksilt• 
miye çıkarılmıştır. 

İsteklilerin her gün ait oldukları 
postahane şefliğine müracaatları lazıdl 
gelir. (2348) 4478 

Hafiflik'- Rahatlık 
;J. ,. • • ı ı ı 1 ı<orHlırlıulı 

_ ~ - (Oılııı), ıııı lncltıbllocık "' 
-~ bılltıı ııı dı hiçbir hrylk yolı

llır. Bw koruler, •Ocudunu .. 
ıık,,.ıhırı11 tın11übOnOıü lıı• ef ~ celtlr •• ıOlıGftlıQ kunıtıındlrW. 

ı#IJ•lı ı 26 llredııı ltlbarııı. 

Bankalar 
Maden •Omirii eltllleak 

1 - Hamamönünden kaldırılacak o- T. C. Ziraat Banka.ar Adana Ç• 
dun ve kömür depoları yerine hapis- çr Fabrikam Müdürlüğünden : 
hane civarında evelce yapılan d~polar Türkiye Cumhuriyeti ziraat banka
ark-ında 6, 7. 8. 9, 10 numaralı parça- •ı Aduıa çırçır fabrikalarımız için 
lar on beş gün müddetle açık artırm.ı· kaplı zarf yolile (500) ton maden kö .. 
ya konulmuştur. müril almacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri 6, 7, n11· MUnalıcau. 15 temmuz 1938 cuma 
maralı parçalar mahiye 18, 8, 9, 10 nu- günü saat on bcfte fabrikada yapıla· , 
maralı parçaların mahiye on beter li· caktır. Talip olanların T. C. Ziraat 
radır. Bankası umum müdürlüğü fen müta· 

3 - Muvakkat teminatları 16,5 13,S virliğine müracatla ıartnameleri oku· 
liradır. malan ve münakasaya iştirak etmek 

4 - Şartname ve krokisini görmek istiyenlerin de münakasa günü saat ıs 
isti yenlerin her gün yazı işleri kalemi- , e kadar şartname hükümleri dairesin· 
ne ve isteklilerin de 15 temmuz 938 de teklif ve depozitolarını ihtiva eden 
cuma günü saat on buçukta Belediye.

1 

kapalı zarflarını fabrikaya gönder-
Encümenine müracaatları (2236) meleri ilin olunur. 4382 

4291 

Arttırmaya konulan evler 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Ada · P. Mahallesi Mevkii Cinsi Mu. Kıymeti 

51 23 H. Bayram Ogüıt mabe- Ahşap iki ev 
di civarı 

85 Lira 

51 24 H. Bayram ,, ,, Ahşap bir ev 35 Lira 
Yukarda ada ve parselleri gösterilen evler pazarlık suretiyle arttırma• 

ya konmuştur. İhalesi 11-7-938 pazartesi günü saat 13 de İmar müdürlü -
ğünde yapılacaktır. Taliplerinin pey akçeleriyle mezk(lr müdürlüğe müra· 
caatları ilin olunur. {2301) 4413 

Kiralık depo ve mağazalar 
Ankara Belediyesinden : 
Dükkan No: Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

4 Mağaza 1680 126 
2 " 1920 144 
5 Depo 120 9 

1 - Hükümet caddesinde bulunan ve yukarıda muhammen oedelleri .e 
teminatı yazılı olan mağaza ve depoya istekli çıkmadığından açık artırma· 
sı on gün uzatılmıştır. 

2 - İsteklilerin her gün şartnamelerini görmek üzere yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 12 temmuz 938 salı günü saat on buçukta belediye 
encUmenine müracaatları. (2234) 4289 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Ko.: 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat ile isimleri aşağıda yazılı 5 liste 

muhteviyatı muhtelif malzeme 22.7.938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü il~ Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 

1 gün saat 10 na kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa· 

şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (2254) 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Liste No. lsmi Lira Lira 

1 Muhtelif karfiçe çivileri 8845.50 663.42 
2 Dö~ci ve camcı modeli çivileri 862.50 64.69 
3 Demir perçinler 4861.50 364.62 
4 Hırdavat 12530.00 939.75 
s Musluklar 2812.25 210.92 
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Kirahk kapalı yüzme havuzu ve gazino 
Çocuk E irgcme Kurumu Genci l\lerkczinden: 

Çocuk sarayı caddesinde yeni yapılan Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ait Sinema binaıının altındaki 25 metre uzun
luğunda, 9 metre genişliğinde, 1.70 ili 3.50 metre derinli
ğindeki kapalı yüzme havuzu (Pisin) ile etrafındaki gazi
no ve müttemilatı açık artırma ile kiraya verilecektir. İha
lesi 25. 7.938 pazartesi günü saat 15 de Çocuk Esirgeme 
Kurumu genel Merkezinde yapılacaktır. Şartnamesini gör
mek İsteyenlerin Kurum Hesap itleri direktörlüğüne mu-
racaat etmeleri. 4412 

: ·_ Vilayetler 
Şose esash tamiri 

İzmir ili Daimi Encümeninden ı 

Ekıiltmcyc konulan iş: İzmir. Tor
balı yolunun 4 + 000 - ıs + 135 kllo
nıetreleri arasında grafikte götterilen 
yerlerdeki toıenin eaaılı onardmaıı. 

Bu işin açui tutarı: (18032) lira ( 47) 
kuru,. . 
~~ ite aid evrak apğıda gösteril-

nıııtır: 

A- Kapalı eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
E- Bayındırlık işleri genel şartna

nıeai ve fiat silsilesi cetvelleri 
D- Keşif, proje ve grafikler, husu

ıi, fenni şartname. 
Ekıiltmcnin yapılacağı yer, tarih, 

&ün ve aaati: 18 temmuz 938 pazarteıi 
günü saar ı ı de İz.mir ili daimi encli
ıncninde kapalı zarf uıulilc yapılacak
tır. 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı 
evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Naha 
direktörlüklerinde görüp inccliyebi
lirler. 

Eksiltmiye Kircbilmck için gereken 
belgeler: 938 takvim yJlına aid bayın
dırlık bakanlığından alınmış müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: (13S3) lira 
Teklif mektupları: 2490 sayılı yasa

nın 31 inçi maddeıine iöre tanzim o
lunarak yukarıda 4 üncü maddede ya· 
zıh .utten bir saat cvel İzmir İli da· 
iınt encümeni bqkanhğına makbuz 
.ınukabllinde verilecektir. 

Poatada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilme&. (2339-2219) ( 4282) 

Malatya meyvae1hk istasyonu 
binalır1 eksiltmesi 

Malatya Meyvacılık lr.ta&yonu 
Direktörlüğünden : 

46232 lira 23 kuruı keıif bedelini 
havi olup Malatya'da yapılacak mey
ncıhk istasyonu binaları 29. 6. 938 
tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
lllUftur. 
Ekıiltme 15-7-938 günilne mUsadif 

cuma gilnU Malatya meyvacılık istas
yonu dfrektörlliğündc yapılacaktır. 

Mukavele, ekıiltme bayındırlık it· 
leri genel, huıuıt ve fenni prtnaıne· 
lerl, proje, keıif hulisaaı ile buna ait 
diğer evrak her gün Malatya meyva
cılık lıtaayonu direktörlUfUnde görü
lebilir. 
Mııvakkat teminat !467 lira 42 ku· 

ruıtur. 
Ekıiltmeye girebilmek için bu işe 

benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden taadikll tcahhüt· 
lUk vesikası ve ticaret oduı vetika
lırını hamilen Malatya Meyvacıhk 
lıtaayonu dlrekt8rlU~Unc mUracaat 
eylemeleri ilin olunur. (2139) 4145 

Buhar makinesi veya dizel 
motörü ahnacık 

Kütahy• Belecliyeainden: 

Bclediyemiıı: elektrik santralının 
takviyesi için 250-350 beygir kuvetin
de müstamel ve pek ız kullanılmış ol 
m&k fartiylc bir adet buhar makinesi 
veya dizel motöril alınacaktır. Bu ma
kinalar alternatörU ile 220-380 volt 50 
frekans akuple yukar~da yazılı bcycir 
kuvettcrlyle mütenasip olması tercih 
edilir. 

Bu evsafta utıhk motörü ve maki
neleri olanların belediyemize hemen 
lllUracaatlan. (4213/2310) 4420 

Satılık 
Ankara Defterdarlığından : 

Dikili çam ağacı sahşı 
Kastamonu Orman Batınühen

dia Muavinliiinden : 
Kastamonu vilayetinin Taşköprü 

kazası dahilinde hudutları şartname -
ainde yazılı Elekdağı ormanından bir 
yıl içinde kesilip çıkarılmak üzere 
numaralanmıJ ve ölçülmüş gayri ma
mul (11897) metre mikap dikili çam 
•&acı 30 giln müddetle ve kapalı zarf
la arttırmaya konulmuştur. 

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

yapılacaktır. 
2 - Beher gayri mamul metre mi

kip çamın muhammen bedeli (515) 
kuruştur. 

3 - M Jvakkat 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 Ümum 
müdilrlüğilnde görülebilir. 

5 - 2490 sayilı kanunda yazılı şe· 
raiti haiz isteklilerin teklif mektupla
rını yevmi mezkarda ve en çok saat 11 
re kadar Kastamonu orman müdüriye
tine vermiş bulunmaları şarttır. (2120) 

413S 

Kapalı za~ usulile eksiltme ilam 
Karadeniz. Ereğli Belediyesinden: 

l - Yapılacak iş: Ereğli kasabası
nın mevcut elektrik şebekesi tadilatı 
13206 on üç bin iki yüz altı lira 90 
doksan kuruı keıif bedeliyle eksilt
meye konulmuftur. 

2 - Bu işe ait evraklar şunlardır. 
Rapor, ke,ifname, fenni şartname, 
mukavele projeıi, şehir planJ ve tebe
ke, lokomobil aantrah plim, tevzi tab~ 
loıu ve pma direkleri plinı, demir 
pilonlar ve santral ~ıkı§ tertibatı pla
nı. 

3 - İstekliler evrakı Ereğli beledi
yesinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 12.7 .938 tarihine rast
layan cuma i\lnU aaat 15 de Ereğli be
lediye dairesinde ve belediye encüme
ninde ve kapalı zarf ueuliyle yapıla
caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için fa. 
teklilerin aga~ıda yazılı teminat vesa
iki aynı gün saat 15 e kadar komisyon 
reisliğine te&lim etmiş olmaları la
zımdır. 

A - 2490 sayıli kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 980 lira 17 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince cksilımeye girmeye bir mani 
bulunıwadı~ına dair imıalı bir mek
tup. 

D - Nafıa vek1letlnden ekıiltme
yı: iircbilmek için alacakları vesika. 

6 - Teklif mektupları ihale günü 
ıaat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek teklif mektublatı• 
nın iadeli tcahhüdlü olması ve nih~· 
yet bu saate kadar komisyona gelmi~ 
bulunması lazımdır. Bu iş hakkında 
fazla izahat almak isteyenlerin Ereğ
li belediye reisliğine müracaat etme-
leri ilan olunur. (3~ 2129) • 4158 

idarehane ve aile · 

evleri yapt1rılacak 
Sivas lnhir.arlar Ba§lllüdürlüğün

den ı 
HargUn tw:luında yapılacak olan 

11215 lira bedeli ketlfll idarehane ve 
aile evlerinin ihaleıi 18 temmuz 938 
puarteai gtinU ıaat 11 de pazarlıkla 
yapılacağından talip olanların ya:ı:ılı 
olan günde Sivas inhisarlar idaresin
de teş~kkül edecek komisyona müra-
caatları. (2346) 4477 

enkaz 

Muhammen keşif Dipo:ı:ito 

bedeli 

Metruke No. Ada Parsel Lira K. Lira K. ·semti 

167 225 1 100 7 50 Doğanbey 

mahallesi 

Yukarda ada parsel ve muhammen keşif bedeli gösterilen. Doğanbey 
nı&halleıi Eğerciler aokağında kain hazine maliyesine ait ahşap, evin en
kazı 18-7-938 tarihinde defterdarlıkta mUtetelckll komisyonda ihale edile
ceğinden taliplerin mezkilr binayı görmek üzere milli emlak miidürlüfüne 
•tlracaatıarı. .(2284) 4390 

, 

ULUS 

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiı inşaata elvcriıli 

arsalar. Tel. 2406 Neıet Şeren. 4170 

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

Satılık Eşya - Modern salon takı

mı, tuvalet, yemek maaalan, karyola, 
küçük halılar, çocuk arabası v. s. Işık-
lar Cad. Yardım Ap. No. 10 4320 

Satılık - Aşağı E&lencedc asfalta 
yakın su ve elektrik içinde 4600 met
re evsiz mamur bir bağ satılıktır. Te-
lefon 2406 4344 

Satılık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal satış - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazan istasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 438S 

Uygun fiyatla satılık araa - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
5SO metlerik. Necati B. Caddesi Yeni
günsokak. Telefon 2944 Hasan Mc
mikoğlu. 4398 

Sablık - Erzurum mahallesi İstan
bul zade sokağında 66 No.lu dört oda
lı ev müsait şeraitle. Aynı adrese mü
racaat. . 4421 

Satılık yeni radyo - Telefonken 
938 modeli 5 lambafo 138 liraya. Yeni
şehir Sümer bakkalı karşııında Alcv
ok Ap. No: 1 Bilman Tl: 2910 

4442 
Satılık etya - Azimet .dolayısiylc 

7 parçadan ibaret yatak odaar takımı 
ucuz v~ acele. Cumarteıi, pazar, çar
şamba günleri 16 dan 19 za kadar Ye
nisehir Yüksel Cad. Ataç. S. ıs No: 
ya müracaat. 44S4 

Satılık otomobil - 93S kapalı mü
kemmel hususi Şevrolc Ulus matbaa
sının kar§ısındaki ıokakta Romanyalı 
İsmail ustaya. 4445 

Satılık - Koyunpazarmda ve Zahi
repazarında kahvehane ve dükkanlar. 
Koyunpazarında Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Tl: 2058 4472 

Kurslar: 

Daktilo Kursu - 48 inci devresine 
temmuz 938 ilk haftaıında baılıyor. 2 
ayda diploma verilir. Yeni hal arkası 
Yenihamam apartmanı Tel: 3714 3601 

I~ arayanlar: 

lı aranıyor - Tahıilim lise dere
cesinde yaıım 29 yazı hesap, idare ve-
sair bilfimum itlerde akıam veya gece 
müsait ıeraitle çalıp.bilirim. Ulus'da 
(Ak-!st) rumuzurıa mektupla müraca
at edilmeıi. 

Biraz Franıızca da hilen - DürUst 
ve çahıkan.bir genç tirket veya huıu
si mUeaacıelcrde kltiplik veya muha
sip yardımcılığı gibi bir it arıyor. Az 
maaıla da kanaat edecektir. N. B. ru
muzu ite posta kutuıu 142 ye yazıl-
ması. 4453 

Aranıyor ı 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
istiyenlerin Ulus ilin memurluğuna 

müracaatları. 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a

ranıyor. Satmak iıtiyenler müracaat 
Tel. 2406 Nefet §eren 4172 • 

Türkçe Macarca bilen bir baydan 
Türkçe öfrenmek isteniyor. Uluı'da 
(K.N.) rumucuna mektupla müracaat 
edilmesi, 4437 

... _ ........................ i 
Küçük ilôn şartları i 

I
! Dört satırlık küsük ilanlardan: ! 

Bir defa için 30 Kuru3 ! 
İki defa için 50 Kuru3 l 
Uç defa için 70 Kuruş 

• Dört defa için 80 Kuru3 
l Devamlı kUçük ilinlann her defa5ı 

1 
için ıo kuru• alınır. M eıela ıo dda 
neşredilecek bir ilfi.n için HO kuruı; ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 

l 
her satır, kelime aralanndaki boşiuk
lar müsteını SO harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol- ı 
malıdır. 
Dôrt satırdan fazla her satır i~in ayn-

i,,::.:~.~:.~.:::~ı.:,',, ........ ,, ........ _ 
Kiralık : ' 

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

Kiralık kat - Necati bey okulu ci
varı Necati bey mahallesi Kıvanç so
kak No. 13. Üç geni§ oda hol banyo 
havagazı fevkal!de manzara. 4222 

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

Kiralık - Y eniıehir Me§rutiyet 
Cad. Konur S. No. 8 beı oda, 1 kiler, 
banyo, büyük hol, hava gazı, telefon 
ve elektrik. İçindekilere müracaat. 

4319 

Kiralık - 4 oda bütün konfor aylık 
2S lira, iki ay için Maltepe Akıncılar 

sokağr No. 20 ye müracaat. 4384 

Kiralık oda - Işıklar Necatibey ma
hallesi Güzeller sokak 1 O nuncu yıl 

apartımanı 2. ci kata müracaat. 4386 

Kiralık aparbman dairesi - Adliye 
sarayı arkasında Çıkrıkçılar yokuşun -
da Çulha apartımanında 2 daire kapıcı
ya ve Ti: 27 50 No. ya müracaat. 

4388 

Kiralık - Sağlık Bakanlığı kar§ı
sında Çagatay So. 22 de 3 oda mut
fak, banyo, 2 balkon (çatı katı) tem
muzun 15 inden kiralıktır. 4408 

Kiralık müstakil daire - 3 oda 2 
hol her bir müştemilat. Alt kat. Yeni
şehir Kocatepe Kızılırmak 5. No: 14 
Ti. 3320 4423 

Kiralık daire - Kooperatif arka
sında dört yol a~tında her nevi büro 
ittihazına elveri li 4 büyük oda. ·Alt-
taki berbere müracaat. 4426 

Kiralık - Demirtepe Necatibcy aa
faltı, köprüden aonra aağda N. 15 üst 
kat. Havaguı, elektrik, su, 5 oda, 1 
hol, 58 lirL 4436 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız odı. 
Yeni§ehir Atatürk bulvan Orduevi 
karpu Sevim apartmanı 3. No.lu da-
ire 4439 

Kiralık - Samanpazarı Kurıunlu

cami karşısı Alem B. Ap. Bir daire. 
Havacazı ve konforlu muayenehane 
ve yazıhaneye elveritli. Kapıcıya mü-
racaat. 4455 

Kiralık - Kavaklrdere güven evleri 
yanında elektrik ve &ulu 3 oda veaai
reli geniş ev. Kağıtçı Halil Naci Tl: 
1230 4470 

Kiralık 2 oda - Kalöriferli ve bil
tiln konforlu. Yenişehir Çiftlik mafa
zalan karıısında Erkut Ap. Kapıcıya 
müracaat. 4480 

it verenler : 

Mürbttip alınacak - Çankaya mat
baası diroktörlUğlinc mUracaat edil
meıi. 436S 

Zayi - 31/25458 numaralı ikamet 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Profesör lrela11d 44 71 

............ Etibank, De§irmisaz Tavşanla 

1 F~b~ik~r~u~!ar, ~ğl?ki~ml~oc~l~ı ~k~t~la~:J 
İ riferler için muhtelif nevileri vardır. Ankara ve havaliıi umumi satı§ f 
% yerleri istaavon Silo karşııında YEN! YAKACAK PAZARI İ : ~ : 

L~~.:.~~~'. .. ~.: .. ::~: .. :~:~~:'..~~.!.7.~~~'. .. :~~'.~~ .. ~~.~.'.~~~::. 1 
Yem ve ycİtakhk ot ile tuz ahnacak 

Ankara Emniyet Müdürlüğün den : 
Muhammen 

Mlkdarı fiatr tem inatı 
Cinii kilo J{r. Santim Lira Kuruş ihale günü 

Yem otu 87.840 3 50 231 00 
Yataklık ot 58.560 2 75 121 00 25.7.938 pazarte&i günü saat 
Kaya tuzu 300 6 00 14 00 12 de 
Yukarıda cins ve nıikdarı yazılı yem otu, yataklık ot ve kaya tu:ı:u ek

siltme ile alınacaktır. btcklilerin gö 11ttrilen gün ve saatte kanuni belge-
leriyle müdüriyette ıoplanan k~isr.. ona miiracaatları. {2349) 4479 
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54 kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktör lüiünden : 

Tahmini Tutarı 
Cinsi En az En çok Fiat 

Ekmek 40000 soooo • 9,SO 47SO 
Et 20000 30000 48,00 14400 
Kesme şeker 1100 1300 32,00 416 
Toz teker 4000 4500 28,00 1260 

Un 3SOO 4500 13,00 sss 
Sade yağ 4000 4500 100,00 4SOO 
Tuz 1000 1500 7,00 105 
Nohut 300 400 10,00 40 
Kuru fasulye 3000 4000 12,00 480 
Beyaz peynir 1200 1500 50,00 750 
Çay 3S 40 350,00 140 

Zeytin yal 1200 1500 60,00 900 
Pirinç ssoo 7000 20,00 1400 
Sabun • 1000 1200 35,00 420 
Salça 200 2SO 25,00 62.50 
Patates 5000 6000 7,00 420,00 
Soğan 3500 4500 5,00 22S,OO 
Makama 300 400 2S,OO 100,00 
Şehriye 75 100 25,00 25,00 
Nişasta ~o 50 30,00 15,00 

Ceviz içi 150 200 50,00 100,00 
Yumurta 35000 4SOOO 1,70 765,00 
İrmik 200 250 2S,00 62,SO 
Aturelik beyaz buğday UO 200 20,00 40,00 
Kuı UsUmU 40 SÔ 2S,OO 12,SO 
Kuru üzUm 300 400 35,00 140,00 
Zeytin 500 600 35,00 210,00 
Limon 8000 10000 3,00 300,00 
Sirke 300 400 15,00 60,00 
Sarımsak 70 100 20,00 20,00 
Çam fıstığı 50 75 110,00 82,50 
Süt 1000 1250 12,00 ıso,oo 

Yoğurt 2500 3000 20,00 600,00 
Kayar Reçeli 3SO 400 40,00 160,00 
Taze fasulye 2500 3000 15,00 450,00 
Taze Bamya 250 300 20,00 60,00 
Kabak 2250 2500 10,00 250,00 
Salamura yaprak 250 300 25,00 7S,OO 
Karnabahar • 300 3SO 25,00 87.50 
Doıpates 1300 1600 10,00 160,00 
lspanak 4500 5000 10,00 500,00 
Semizotu 600 750 ,15,00 112,SO 
Pırasa 3500 4500 6,00 270,00 
Dolmalık biber 600 700 10,00 70,00 
Tereyai 200 250 140,00 350,00 
Bakla 1300 1500 8,00 120,00 
Ayva 650 750 10,00 7S,00 
Patlıcan 2400 2750 • 10,00 275,00 
Taze Vitne 250 3SO 20,00 70,00 
Taze kayu 550 650 20,00 130,00 
l\{aydanoı 2000 2500 3,00 75,00 
Elma 800 1000 2S,OO 250,00 
Lahnar 1000 lSOO 6,00 90,00 
Havuç 200 250 S,00 12,50 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 1939 nihayetine kadar 

teminatı 
muvakkat 

3S6,2S 
1080,00 

31,20 
94,SO 
43,88 

337,50 
7,88 
3,00 

36,00 
56,2S 
10,50 
67,50 

ıos,oo 

31,50 
4,69 

31,50 
16,88 

7,SO 
1,88 
1,13 
7,50 

S7,38 
4,69 
3,00 
0,94 

10,50 
15,15 
22,SO 

4,50 
1,SO 
6,19 

11,2S 
45,00 
12,00 
33,75 

4,SO 
18,75 
5,63 
6,57 

12,00 
37,50 
8,44 

20,25 
S,2S 

26,25 
9,00 
5,63 

20,63 
5,25 
9,75 
5,63 

18,15 
6,75 
0.04 

alınacak 

olan (S4) kalem erzaktan yalnız et kapalı zarf diğerleri açık eksiltme usu-
lile ve 15 gUn müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerin lS-7-938 cu-
ma günU aaat 11 de fakülteye müracaatları. (2138) 4144 

1 
' 

·Bir usta aranıyor 
Bayburt Çoruh Un Fahrikuı Türk Anonim Şirketi 

• Direktörlüiü;,den ' 

Fabrikamıza uıtabaıılık vazifeıini yapacak bir usta alınacaktır. 
Ustada aranılacak evsaf: 

1 - Türk olmak ve Türkiye Cumhuriyeti yurddaşı bulunmak. 
2 - Unculukta ve fabrikanın makinelerini işletmekte ve icabın

da tamir, etmekte ehliyeti bulunmak. 
3 - Torna ltlerinde mütehaaııı olmak 
Her türlU konförU cami fabrika ittisalinde bfr ev bilaicar usta

ba9ının ikametine tahıiı edilecek ve maaıı ibraz edeceği vesaika 
nazaran kendiıilc mutabık kalınacaktır. 

Yukarda ıöaterllen evsafı haiz uncu tesviyeci ustalardan talip 
olanların ~imdiye kadar çalıştıkları müessese ve fabrikalardan al
mıg oldukları hüınilhal ve ehliyet veıikalarını teklifnamelerile bir
likte Bayburtta Çoruh §irketi direktörlüğüne gönderilmek surctile 
müracaatları ilin olunur. 43S9 1 , 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

KR 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzellestirir. 

Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena akibetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

İcabında günde 3 ka§e alınabilir. İsmine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 4459 

,.Hasta kan Sağlam kan 
Kanda bulunan kırmızı yuvarlacıklar; hayat makinesinin en bi

rinci kuvvetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değitmesinde 
tazelemek, çoğaltmak, sağlığın esasını teşkil eder. 

Kan, kuvvet, i§tiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti art
tırır, İştihayı çoğaltır. Hafıza ve zekayı parlatır. Uykusuzluğu, 
fena düşünceleri giderir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine la
zım olan kalori ve enerjiyi vererek azmi irade sahibi eder. Azami 
bir hafta içinde vücudu tazeliyen ve gençlettiren (FOSFORSOL) 
hayat eksiri bütün doktorlarımız tarafından takdirle karşılanmış
tır. Ruhumuzda daima neş'e ve heyecan yaratan bu deva bel gev
tekliği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temin eder. Her ec· 
zanede bulunur. 3908 

PARFÔMÜ DIR 

DiKKATi Paris COTY fabrikalarında imal ve ihzar 
edilmış bir fransız mustahzarıdır. 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 
4458 

ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarınız za
yıflıyor mu? Burnu kaşınıyor 

mu? Uykuda salyası akıyor mu? 
Çocukta solucan vardır. Derhal 

İsmet Santonin Bisküviti 
veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 448ı 

.$aoıler birbirini tolup ediyor ve h41ô scbahle)'tft 
lot• bır lı:uvvetle lı:olkobılmelı: için biıe ~ıım 
o1on tbltıf'I bir uylı:uyo b~. fUrlü lı:o..,uıomıyoruı. 

ljte burodo 

VALIOOL imdadımoza yetiİirl 
Onu bır lıere ıecrVbe echniı. Zoronıı ve 
•mulerı tedcın edn:ı olan bu ıl6ç 1,1yku1u1.luOo 
lı:orıı umulmaz. bır dev6dır. 

VAUDOl: dcımlo, tobleı ve hop 
holınde her ecı.onede bulunur. 

4457 

Odun ve kok kömürü alınacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direk

törlüğünden : 
Ankara hukuk fakültesi için alına

cak 25000 kilo odun ile ıoo ton kok 
kömürü eksiltmeye konmuştur. Bir 
ton kok kömürü tahmini fiatı (26) li
ra ve odunun kilosu 2,5 kuruştur. Kok 
kömürünün muvakkat teminatı (ı95) 
lira ve odunun (46) lira (88) kuruştur. 
İsteklilerin 9. 7. 938 cumartesi günü 
saat 10 da fakülteye müracatları. 

(2056) 4023 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

= .. = = Dr. Bôsit Urek - = -= • = 
Cebeci Merkez Hastanesi = = İç Hastalıkları mütehassısı --= = 

_ Her rün hastalarını Yenişehir _ 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- -
: manında saat ıs ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

• • 
YAZ MEVSiMiNDE 

ZEVKLE RADYO DİNLE Nİ 

FAKAT 

lıf f-
.; ·.· 

:;:--..,,.-.,-----f.·,•-
KÖR TING 
6 LAMBALI 
~UPRA.5fl!CTOR • · 

RADYOL RİYLE 

TURKIYE VEKİLi: 

NECiP ERSES 
İSTANBUL GALATA 
SE5ı...İ HAN ZÜLFARUZ Sokak 

H. M. 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz ? 

Dünyanın her tarafında seve 
seve kullanılan, ve cildi tıra§

tan sonra pamuk gibi 
yumuşatan 

lıras bi(aklarını kullanınız. 1 

GHAZANFAR 
TtCARETHANESt 

TESiS TARiHi ı860 

Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 
BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi. Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Çamaşır yıkattırılacak 

Ankara Hukuk Fakülte&i Direk
törlüğünden : 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli tale· 

besi çamaşırlarının yıkanması eksilt
meye konmuştur. Tahmini fiat (ı 792) 
lira (50) kuruş ve muvakkat teminatı 
134 lira 44 kuruştur. İsteklilerin 9. 7. 
938 cumartesi günü saat ıo da fakül -
teye müracaatları. (2055) 4022 

YENİ SİNE L 

.... ııııı.. -

4 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çen 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maad 

her gün ıs den itibaren Atatür 
Bulvarı Foto Cemal apartım 
No: 6 da kabul eder. 4422 

6 ve 12 ay taksitle 

Bisiklet - Motosiklet 
Y 1 L O 1 Z Ticaret evi 

Ulus maydanı No. 6 Tel: 1847 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6085 

lmtıyaz Sahibi 
Nurettın Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

ti AL K 

BU trECE 

BU GECE 

SARIŞIN KARMEN 
Martha Eggerth 
Gündüz iki film = -- = = AŞK ÜLKESi 

1 - SARIŞIN KARMEN 

2 - AŞK KANATLARI 

Seanslar: 2,30 - 5,30 - Gece 2ı de 

Ankara Palasla Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava sinemasında 

Lorel Hardi Periler Diyarında 

Türkçe sözlü 
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Gündüz iki film 

1 - FEDAKAR KÖPEK 

2 - AŞK ULKESİ 

Seanslaı: ı - 2,30 • 6 - Gece 2 ı de 
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