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Göğüs göğüse çarpışmalar_ oldu! 
HARF iNKiLABININ 

Bir çok vilayet ve k,azala
nmızdan gelen telgraOar
da, harf inkilabımızın 
onuncu yıl dönümünün 
parlak merasimle kutlan-

d .... e·· .. k önder Ata-ıgı, uyu 
'türk'iin minnet ve şükran-
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la anıldığı, halke"·lerinde 
miisamereler ve meydan
larda konfcran ]ar tertip 
olunduğu bildirilmekte -

'dir. "a. a." 
lıtanbul OniıJerıiteıinJe yapılan bir toplantı 

Yüksek tahsil gen~liği 
büyük tezahürler yaptı 

SARAYBURNUNDAKİ HEYKELE ÇELENKLER KONDU 

Stoyadinoviç 'in 
Seyahati 

Gençlik yeni Türk harfleri 

dolayısiyle Atatürk'e şükran 
Ncuulai BAYDAR 

Yucoalavya Bat.ekili Dr. Stoya
dinoviç, bir anane haline get.irdiii 
:veçhile zaman zaman memleket 
içinde yaptıfı tetkik ve tenvir .. ya -
hatlerinden ehemiyetli birini daha, 
beraberinde Maliye, Nafıa ve Beden 
Terbiyeai Nazırlan bulunduğu hal -

ve minnet hislerini arzetti 
lstanbul, 9 (Telefonla) - Harf inkilibının ommcu ,.ıldönümü 

münuebetiyle busün ıehrimizin bütün HaJkeYlerinde parlak tö
renler yapıldı. OniYersite'deki kutlama çok heyecanlı ve parlak 
oldu. 

de ıimali Dalmaçyıa'da Suıak'tan Konferans salonu daha akşamın 1 
.,.;layıp Split'te bitirmek ıuretiyle çok erken saatlerinde dolmuştu. Tö
yapmıı ve küçük itilaf konferanamı rene saat 20 de şe~ir bandosunun çal· 
hazırlamak üzere, evelki gün, Ble- dığı İstiklal margıyle ~§landı. E~e-
..ıı• d.. - t •• ıa. kUrsUye gelen profeaor Fuat Kop· 
• e onmuı ur. .. }' k Ata 

u._ ekT b y bati emaamcla rUJü bir açılıt nutku soy ıyere -

h ~v 
1 ~ u.b~ ~ t ·ı-:a olan türk'ün baprdığı bu büyük kültür 

er Mman1U &1 l 106 erı~ w • • b •• tt 0 d 0 e .. h ·· 1 · davasının degerını te aruz e ır 1 v 
muhabbet Ye hurmet te.za ur erı k Ik şlandı. Bundan sonra kürıü-
doıt ve müttefik Yuao.ı..TYa'nm b~ ço a 1 

1 

6 yaşında Güler yeni harf-
9\ikaek devlet adamm• ~emlekoleh· re ~:;;ındaki ihtisaslarını ıöyle an-
nıı., -~ haklı 'Ye pek yerinde •· er 
rak, ne o .. _ 4 bağlı ye inanlı oldu - ]attı: .• 
iunun delillerıa... . "- Ben, dedi, 7 yagıma gırıyorum. 

Doktor Stoyad'-wiç ~·.. dö- Annem babam ~~umanmd. y=:~ 
.. 1 d!L ı :ı,· 1··· ...:ı;t'. olduğunu ıoylerler ı. nunce yugoa aY ra ıraa - ıeı me.ı "" .. ::r • b gelme-

kezinde büyiik bir nutuk ·..e~ ço.ıt ,..t11v öğrendım, ana zor 
seyahatini anlabnıf, iç ve dıt politi- 1.u. inem 
ka hakkmdaki dilfüncelerini aö7le -
Dıİftir:. 

Filistin'de bir çok 

tedhiJçi yakalandı 
Kudüa, 9 a. a. - Anhahorq kolo • 

niıi yakininde zabıta, bir çok tethiıçi
leri yakalamııtır. Müaellah çeteler, 
birçok kasabalardan yeni unıurlar te
dari ketmek auretiyle mevcut kuvet -
terini arttırmıya çalıtınaktadırlar. 

Şune'de çeteler. kasabadaki mühim
matı gaabetmitler ve kuaba halkım 
kendilerini takibe icbar eylemi'1erdir. 
Çeteler, mukavemet göeteren Uç kiti
yi kurıuna dimıitlerdir • 

••şimali Dalma~ya sahilindeki son 
•aeyahatim eanaaında halkın Yug01-
•1avya'ya ve kırala ne kadar bağlı ol
.. duğunu gördüm. Bu havalinin Yu
.. goılavya cimiasına büyük faydaları 
.. dokunacak ıurette inkitaf ettirilme· 
"ıi lazımdır. Bunun için icabeden di • 
.,rektifleri verdim. Buralarda yeni de
.. nıiryolları, yollar, }imanlar, ıu teıi -
'·-.ıtı yapılacak, arui ıslah edilecek, 
•'halkın ve devletin daha esaslı ıurette 
"iıtifade edebilmesini temin etmek Ü· 

••.zere cDalmatienne> elektrik aantra
"lı satın alınacak, tütün fiatı ve iatih· 
"aali arttırılacaktır. 

Doktor Stoyadinoviç küçük 
itilaf konferansını hazırlıyor: 

"Yugoslavya bugün on bet mily?n 
"nüfualu büyük bir memlekettır. 
"Dünkü küçük Sırbiye'den çok ?~a 
"ıniıstakil bir politika takip edebılır. 

"Biz harici aiyasetimizde bütü_n 
"komşularımızla dost geçinmek polı· 
''tikaaını takip ediyonız. Eski ve ye
"ni dostlarımıza ve anlaımalarımıza 
&adıkız. 

''Yugoslav • Radikal Birliği'nin üç 
"ıenelik iktidar devresinde memleke· 
"te yaptıkları meydandadır. Bugün 
"ıırplarm slovenlerin ve müalüınanla
''rın ekserlai ve hırvatlardan mühim 
"bir kıamı bizimle beraberdir. Biz fU 
•·uç feY üzerinde müzakereyi kabul 
''edemeyiz: 

.. M . - onarşı; 

.. _ Devletin milli vahdeti; 

"-Ana yasa. .• 
"Seçim en geç, bir acne ıçınde ya • 

''p~;r. Halkın bizimle muhalefet 
(Sonu 7. inci sayfada) 

Doktor Milan StoyaJinovi~ ue bayan Stoyadinovi~ ı 
Belgrat. 9 (Huıuai) - Refakatinde Maliye, Nafıa '"Beden Terbi· ı 
· Nazırları bulunduiu halde ıimali Dabnaçya'da 5ufak'tan batlıya 

yeaı Kr 1· . .,.__ • N • Kr~L P 
k •iyle Bokar, Bakaraç, a Jevıça, n.nıvenıça, ovı, ra, q ve 

ra arra S ı· • d.. Y l B k·1· Ka lObası ziyaret ettikten sonra p ıt e onen uıoı aY7a aıve ı ı ve 
Ha~ciye Nazın Dr. Stoyadinoviç, Split'te büyük bir ıİyaai nutuk .öyle
mit ve oradan, küçük itilaf konferanamı hazırlamak iiaere Bled'e hare · 

bt etmiflir. 
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JAPONLAR CEPHEYE TAZE KUVETLER GÖNDERDİLER 

Sovyet ağır topçuları Japon 
mevzilerini dövmeğe başladı 
Sınırda vaziyet Polllik vaziyet 
Cephe Çankufenk'ten 
yukarıya genişliyor 

Almanya Japonya'ya 
müzaharet etmiyor 

Bombardımanlar 
devam ediyor 

Fon Ribbentrop'ün 
Japon elçisi ile 
yaptığı mülôkat 

Tokyo, 9 a.a. - Royter Muhabiri bildiriyor : 
Japonlar, dün göğüs göğüse yapılan §İddetli çarpl§· 
malardan sonra, Çang-Kufeng ve Şataaoping tepe
lerinin kendi ellerinde kalmakta devam ettiğini 
tasrih ediyorlar. Dün yapılan bu göğüs göğüse çar
r,ışmalar muha ematın başlangıcındanberi vukua 

Tokyo, 9 a.a. -Asahi gazetesine Berlin' 
bildirildiğine göre, dün B. Fon Ribbcntrop ile j 
ponya'nın Berlin büyük elçisi arasınd~ üç aaat 
ren bir gÖrÜ§lJlC esnasında, Sovyet - Mançu hud 
badiseleri üzerinde bir fikir teatisinde bulunulm 
tur. Alınan hariciye nazırı sovyet ~ japon muht 

H(.;ıen muhar belerin en şiddetlisi 
olmuıtur. 

Japonlar, öğleden evelki bu çarpıt· 
malardan aonra, aiperlerini yeniden ta· 
ze askerle takviye etmitler ve mütea
kip aovyet hücumlarını intizara bat· 
lamıtütrdır. Öğleden aonra huduttaki 
ıilkfinet, top aeıleriyle ihlal olunmUf· 
tur. Sovyet ağır topçuıu, Şatsaoping 
tepesinde bulunan japon ıoJ cenahını 
dövmiye başlamıştır. Japon hatları Ü· 

zerinde ketif uçuşları yapan aovyet 
tayyareleri, dahilde yollara bombalar 
atmıtlar ve ilerlemekte olan japon tak- HaJi•elerin cereyan etliği saha-

(Sonu 7. inci sayfada) yı göıterir harita 

Çin - Japon harbinde Jüıürülen bir tayyare 

Çinliler muvaffakiyetli 
taarruzlar yapıyorlar 
Siddetli hava harpleri oldu 

bir çok japon tayyareleri düşürüldü 
Şengtov, 9 a.a. - 2 ağustosta Şef o'ya kartı yapılan gece ta

arruzundan sonra Şantunı eyaletinde çete muharebeleri ehemmi
yet kesbetmiıtir. Şefo' da bulunan japon kıtalarına yapılan ani 
bir baskın üzerine dört saat devam eden bir mücadeleden sonra 
40 dan fazla japon öldürülmüt ve çinliler 80 tüfenk, iki ha
fif makinalı 12 zırhlı otomobil ve mühim miktarda harp mal
zemesi iğtinam etmiılerdir. 

Diğer bir Çin müfrezesi Tıingtao'nın r--------------
garbında Kiaıov istikametinde Kia- 9 & iNS & & & O O O O L7Jilb S U 
~ov • Tıinan timendifer hattı üzerin- ÇeJcoslovalcya'da bir hAdise olmuş 

den ilerlemektedir. Şimdi Kiatov'un Hen/ayn tarafındaki bir alman ö/
cenubunda muhar~beler devam et- dürülmüıtür. Bu hususta üçüncü 
mektedir. :sayfamızda ta/si/ft bulecabımz. 

(Soaıı 3. ilaca sayfada) 

anlaımazlığının bütün safahatı 
mumda aempatik bir hareket 
bini vadetmİftİr. 

Aaahi gazeteıinin fikrine ıöre, 
manya'nın ıempatik hareketi yalnir 
manevi bir müzaharet vadinden i 

(Sonu 1. ıncı say/ada) 

jfiKRA: 
Sır olan 
toplantı 

Birkaç 6Ün evci 6azeteler ~ 
alakadarlar anlattı: lstanbul'da jc 
pon Hlaretinde diplomatlar topl• 
nıyor; deniyor iti bu toplantınan ,... 
deli ilttısadi bazı meseleleri hallet . 
melttir. llttısadi meselelerin hallin• 
mütehassı.tarın liltir ve mütale"-' 
nın môna•uu anlamalı mümltündür. 
Falı at ilttısadi meseleleri halletm4 
utiyenler ara•ında ataıemiliterleriıa 
de bulunduğu görülüyor. Mantılt• 
ıaıırdıiı noltta budur: llttıaodi,,... 
sele ile a•lteri ihtısa• nasıl elele ve. 
rebiliyor? Şümulü henüz meçhulü• 
müz olan bu içtimaların •on pnler. 
de ,izli kaldığını da iıaret edelirra. 

Biz türltler misalirpercJeriz. M.,.. 
leketimİM yalnız do•tların deiif. 
h~rlre•İn &'elip bizi &'Örmelerini, ye. 
nı hayatımızı yakından tanımalar.,. 
iateriz. Güzel lstanbul seması altın . 
da ycu 6İinleri cJe yaz akıamları cül
den bedialarla baıbaıa kalmaktır. 
Fakat &'Üul Türkiye'nin hiç bir kö. 
,e•i bir yabancı po,litikanın tenelliia 
edeceii yer deiildir. 

Cumhuriyet tarihinin bir lasluıı 
türk ue •ocJyet do•tluğunun samimi
yeti ve lrucJeti teılıil etmektedir. J• 
ponya için de hialerimi.z iyidir. Za. 
ten bizim hiç bir do•tluiumu.z yok 
tur iri münhıuır ol.un. Ancak U.zalt. 
f'l"lt'tan baılıyarak geniı aahalarcle 
mücadele tertibi yapanlar öyle~ 

L• I 

yorum "'' ne Balkan antantı, ne de 
Sôdabat paktı memleketlerinde Jre,.. 
dileri için istinat noktası bulamıya • 
calrlardır. 

Gerek Balkan, llerelr SôdôlHıııt 
palrtı men•upları irin bu hu.auta .. 
lôhiyetle •Öz söylemek kendiler· 
aittir. Falıat ınarla aöyliyelim W 
Cumhuriyet Türlıiye'si aslci aov,.... 
aleyhtarı bir tertibin beıiii olmıya • 
calttır. Hülrümetin bu hakilıati n
ilaJe ettiiini bilmiyoruz. Fakat 6q. 
türlı elklirı umumiye.ine terclİmcnl 
oluyoruz. 
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Amatör şoförlere 
Evela aizi tebrik ederim. Zaruri ihtiyaçlarınız dıımda para bulup böy

le güzel, aevimli, fakat hemen ilave edeyim ki, kullanıtlı ve bilhaaaa her 
bakımdan İati.fadeli bir nakıl vasıtaama sahip olabilmitainiz. Size haaet 
deiil, hafif bir l'ıpta bile hiaaetmem::kteyim. Baıkalarmm rahat ve müa
terih olutunda kendi huzur ve istirahatini bulanlardanun. Kaldı ki di
reksyona oturduğunuz zaman, kendisini imparatorluk tahtma kurulmuı 
gibi mesut ve mairur gören aizlerin daimi ve büyük bir tehlike içeriainde 
olduğunuzu dütündükçe ve bu düşüncenin zaman zaman gerçekleıtiğini 
gördükçe imrenilecek bir halde olmadığınızı anlıyor ve aize - cüretimi 
affediniz - merhamet duyuyorum. 
Çoğunuz, bilmediğini bilir, öğrenmediğini öğrenmiş zannedecek ka -

dar aafamız . Geçen gün, lstanbul'da tenha bir sokağın köşesini dönerken 
korkunç bir dev ıibi kartıma sea&izce ve birden bire çıkan otomobildeki 
amatör arkadaıınız gözümün önüne geliyor da kendi he&abıma oldufu 
kadar oncağız namına da tüylerim ürperiyor. Ya beni albna alıp çiğneaeydi! •. 
Uç çocuk babaaı, bir ananın tek evladı, bir kadının kocası, birkaç dostun 
arkadqı, iyi kötü memleketine hizmet etmeğe çalııan fU zavallı benim 
katilim olmak, bilmediği bu aleti öğretildiği ıekilde kullanmıyan bu a
matör toför için batlı batına bir bahtsızlık olmıyacak mıydı? 

Bu aözlerle aize hitap etmeme belki tatacak ve yerde gezen benim 
böyle aöyleyiıimi bir nevi merci tecavüzü belliyeceksiniz. Bunu biliyo
nun. Ama inaaf ediniz, benim yerde ve yaya kaldırımda gezerken sizin 
otomobille üstüme çıkmanız daha mı hafif bir cürettir? Üç beı gün evel, 
~le bir caniyane ceaaretin veya cehaletin misalini görmedik mi? Kal
dmda yürümek istedikten sonra neye masraf edip otomobil alıyorsu
nuz, aiz de benim gibi yaya yürüyün. Hem bizim caddelerimizin yaya 
kaldırımları henüz sizin otomobillerinizin piyaaa etmesine müsait bir 
halde değil ki ... Tavaasutunuzla bunu yaptırmıya imkan buluraanız biz 
de minnettar oluruz. 

Bana kalırsa gelin, siz bu ıoförlük sevdasından vaz geçin. Küçüklerini
ze ağabey, büyüklerinize kardeı hissiyle söylüyorum; her halde kıymet 
verdiğiniz, muhabbet ve alaka beslediğiniz iııaanları arabanıza alıp gez· 
dirirken onları vakıtsız Jıuzuru ilahiye çıkarmakta ne mana var? Hem 
aiz bu ite böyle canla batla sarılırsanız, mesleği toförlük olanlar neyi" 
ekmek yiyecekler? Yok, mutlaka toförlük etmek kararında ve inadın
da iaeniz bu iti bari iyi öğrenin de ne kendinize ve yakınlarınıza, ne de 
bafıkalarına ve uzaklarınıza kıymayın!.... Çok temenni ederim ki ehli
yetnameniz ehliyetinizin ayni olsun ... Dikkat buyurdunuzaa ehliyetiniz, 
ebliyetnamenizin aynı olsun demedim. Bunun milnaamı, aiz, herke.aten 
iyi bilirainiz. Ha.aan -Ali Yücel 

Yurdumuzdaki beynelmilel 
panayu ve sergilerin vergi 

muafiyeti 
Finane Bakanlığı Türkiyede açıla

cak beyn~lel panayır ve sergilerin 
vergi ve reaimlerden muafiyeti hak -
kmdaki kanunun tatbik suretini göste
rir bir izahname hazırlamıştır. Bakan
hğın bu izahnamesini yazıyoruz : 

Tadilden evelki §Ckilde beynelmi -
Jel panayırlarda, panayırın methal ve 
cephesinde, mal tefbir eden pavyon -
larda tenvirat için sarfcdilen elektrik
ler iatihlik reıminden istisna edilmiş· 
ti. Bu istisna hükmü, panayırın res -
men açddı~ı ilinden başlamakta ve 
reamen kapandığı güne kadar devam 
etmekteydi. 

Yeni kanun istisna hükmünü ge -
niıletmekte ve panayırların açılmasın
dan on bet cün evel ve kapanmasından 
on bet gün sonraya kada ruzatmak -
tadır. 

Kadastro iılerl i(in Konya' da 
bir grup müdürlüğü leJkil olundu 

Tapu Kadastro umum müdürlüğü 

teşkilat kanununa göre Konya'da ye -
niden bir ırup müdürlüğü ihdas ctmiı 
ve bu müdürlüğün teıkilatı ikmal e -
dilmittir. Bu grupa Afyon karahiaar 
vilayetiyle Niğde vilayeti raptedilerek 
Konya grupu tapu sicil müdürlüğüne 
bağlanmıştır. Bu grupun tapu sicil 
müdürlüğüne müfettişlerden B. İbra -
hinı Hakkı'nın tayini yükaek te,sdlka 
iktiran etmiştir. 

Umum müdürlüğün merkez teıki -
lltına dair kadastro müdürlüğü vazi -
fesini gören B. Safiyettin de B. İbra -
him Hakkı'dan açılan müfettiıliğe 

naklen tayin edilmittir. Merkez teşki -
litmda açık bırakılan kadastro mü -
dilrlüğUne: viliyetlerdeki kadastro iş
lerinde gösterdiği ehemiyet ile son se
nelerde ehemiyeti artan iskan işlerine 
mütenasip birıekil verilmesi düşilnill
mektedir. 

Öğrendiğimize göre esas itibariy -
le daha .ziyade işleri mıntakalarda ya
kinen takip ve tetkik etmek vaziyetin
de bulunan kadastro müdürlüğüne bu 
vaziyetin verilebilmeai için bu müdür
lüğün fen baı milfettitlik vazif eıiylc 
de birleıtirilmc.ai düıilnülmektedir. Bu 
takdirde kadastro itleriyle umum mü
dürlüğün daha yakından allkalanmuı 
ve gereken tedbirlerin daha ıUratli 
alınması temin edilecektir. 

Çoruh'un kadmıroıu bidrUdi 
Çoruh villyetinde kadutro itleri 

bitirilmiıtir. Fenni ve hukukt itlerinin 
ıon vaziyetleri hakkın.da tetkiklerde 
bulunmak ve birkaç gün sonra dönmek 

Satışa çıkarılan 

Türk dili 
belletenleri 

.İstanbul, 9 a. a. - Türk Dil Kuru
mu Genel Sekreterliğinden : 

"Türk dili" belleteninin 23 - 24 -
25 - 26 sayıları hep bir arada olarak 
satışa çıkarrhruştı.-. Bu sayılarla be -
şinci Türk Dil bayramı yazıları ve ku
rum terim kolunca hazırlanarak kliltür 
bakanlığı tarafından ayrı ayn broşür
ler halinde bastmlmıt ve okullara 
gönderilmiş olan terim listelerinin 
hepsi bulunmaktadır. 

Matematik, fizik, mekanik, kimya, 
biyoloji, zooloji, botanik, ve jeoloji te 
rimleri ile bunların düzeltme ve ekle -
meleri, kimya elemanlarının adlariy -
le birleşik maddelerin adlanma meto
du ve matematik terimleri gütbetiği 

hep bir arada olarak bu sayılarda gö
rülebilir. Gerek bu belleteni, gerek 
bundan öncekileri ve kurumun bütün 
yayınlarını edinmek ve belletene abo -
ne olmak istiyenlerin satış ve dağıtma 
merkezimiz olan İstanbul'da, Ankara 
caddesinde türk kitapçılığı limited 
şirketine baıvurmalanru dileriz:. 

Köy okuma odaları 
için kitap 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bu sene 
köy okuma odaları için Maarif Veka
letinin seçtiği kitaplar satın alınacak
tır. İstanbulda icap eden tahsisat ay • 
nlmıştrr. 

Muamele verghıinden doğan 
şikayetler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Muame
le vergisi tadilatından doğan şikayet -
"erin tetkikine bugün başlanmış, mab. 
heyete birçok müracaatler yapılmıt -
tır. Şikayetler tevali etmektedir. 

İMtanhul' da nakliyat işleri 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Kara 

nakliyatının bir elden idaresi için ya -
pılmakta olan tetkikler ilerlemekte • 
dir. Belediye, bu it için bir proje ha • 
zrr lamaktadır. 

Sus vapunında tadilat 
latanbul, g (Telefonla) - Yeni a

lınan Sus vapurunda yolcuların ayak
ta kalmamaları için Trak vapurunda 
olduğu gibi esaslı tadilat yapılması 

kararlaştırıldı. 

Yeni araba vapunı 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Şirketi 

Hayriye'nin yeni Araba vapurunun bu 
gUn yapılan ilk tecrübeleri mli.sbet ne
tice vermiştir. Vapur, beş otomobil al
maktadır. 

İstanbul Deniz kumandanlığı 
İstanbul, O (Telefonla) - latan -

bul deniz kumandanı Albay Mahmu -
dun yerine Albay Mehmet tayin olun
muıtur. Yeni kumandan vadfeıine 
bqlamııtır. 

Dahili ticaret beyannameleri 
ldhallt, ihracat ve dahil! ticaret be

yannamelerinin birinci nUıhalarından 
baflca tanzim ettirilen nUıhalarına da 
beter kuruıluk damıa pulu yapı9tml
muı kararlaıtmlmııtır. 

Uz ere kadastro umum mUdUrlUIU fen 
bq mUfettiıl B. Ahmet Salih Korur 
buıUn Çoruh'a hareket etmiıtlr. 

Karadeniz' de 
fırbna 

Şehrimize gelen malumata göre e· 
velki gün Karadeniz'de şiddetli bir 
fırtına olmuştur. Fırtına bilhassa ge· 
ce şiddetini arttırmıf, bu yüzden bir 
çok vapurlar limanlara ilticaya mec
bur olmuılardır. Fırtınaya tutulan bir 
motor yolda su almış ve bütün yükü
nü atmak suretiyle batmaktan kurtu
larak Boğaza varabilmiştir. Fırtına

nın Karadeniz'de seferde bulunan kü
çük nakil vasıtalarına zarar verip ver
mediği tahkik olunmaktadır. 

İstanbul' da kahvelerde 
sınıflara ayrılıyor 

İstanbul belediyesi otel, lokanta ve 
berberlerden sonra kahve ve gazinola
rın da sınıflara ayrılmasına karar ver
miştir. Bu karara ait tetkiklere baf
lanmı9tır. Tetkikler on güne kadar 
bitirilecektir. 

İstanbul - Londra 
transit yolu 

İstanbul - Londra turiıtik yolu
nun balkanlara ait olan kısmını tetkik 
etmek üzere, önümüzdeki iÜJllerde 
Londra'dan memleketimize bir heyet 
gelecektir. Heyet yolu teknik ve tu
riıtik cephelerd~n tetkik edecektir. 
Bayındırlık bakanlığı yollar genel di
rektörü B. Ali Galip 'Güran, İstanbul 
- Edirne asfalt yolu inşaatiyle meşgul 
olmak üzere Edirne'ye gitmiştir. 

Vakıflar Genci 
Direktörlüğünde 

Vakıflar genel direktörlüğü, yeni 
teşkilat kanununun tatbik şeklini gös
teren bir nizamname projesi ile vakıf
lar idaresinde çalışan memurların va
zife ve salahiyetlerini gösterir diğer 
bir nizamname projesi hazırlamakta· 

dır. 

Çek sanatkarları 
Çek sanatkarı B. Jan Vertist'in re

iıliğinde dört kitilik bir müıik heye
tinin bugün yurdumuza gelmesi bek· 
lenmektedir. Müzik heyeti cuma günü 
akşamı İstanbul radyoıunda bir kon
ser verecektir. -

B~rsa orman okulu 
Bursa orman okulunun lstanbul'a 

nakledileceği etrafında gazetelerde 
çıkan yuıların dofru olmadığı alaka
lı makamlarca bildirilroektedir. 

Orta tedrisat muallimliği 
Orta tedrisat muallimliği için açı

lan tahrir\ iı:ntibanda muvaffak olan
ların isimlerini yazmıştık. Kültür ba
kanlığı evelce 17 ağustosta yapılma
sına karar verilen şifahi imtihanın 22 
ağustosta Gazi terbiye enstitüsünde 
yapılma11nı kararlaftırmı9tır. Bu ka
rar tahriri imtihanlarda muvaffak o
lanlara bildirilmittir. 

Demiryollan ve Umanlar inşa
at dairelerinde mecruh ve 

hasta olanlar 
Bayındırlık bakanlığı demiryolları 

ve limanlar in9aat daireıi. inpat teş
kilatına menaup memur ve milıtah· 
demlerle işçi ve ameleden iş yüzünden 
mecruh ve hasta olanların tedavileri 
ve bunlardan iş yüzünden malUl kal•n· 
larla vefat edenlerin var ... ıcrin• ve.. 
rilecek tazminatlar hakkın~btt' ni· 
zamname projesi h.::o-•.ıamaktadır. 

Muamele vergisine konan 
yeni muafiyet kayıtları 
İstanbul'daki sanayicilerin ileri 

sürdükleri fikirler tetkik ediliyor 
Yeni muamele vergisi kanunu evelce bet beygirden az muhar· 

rik kuvet ve on ameleden az itçi kullanan müesseselerin bu istisna
iyetini kaldırmıf, buna mukabil daha genit muafiyetler koymuf
tu. İstanbul' da eski kanunun bu i.tisnal hükmüne dayanarak mu
afiyyetn istifade eden müeueler Finans Bakanlığına müracaat 
ederek yeni kanunun kendilerini çalıJmaktan menedeceğini ileri 
sürmütler ve saınatlarmın ölmemesi için eaki hükmün yeniden 
yürürlüğe girmesi hususunun teminini istemitlerdi. 

" Finans Bakanlığı, yapılan tikiyet 

ve dilekleri tetkik etmiş, işin bir ke- Ku .. tabya tı.pi çını· ·ıerin 
rede mahallinde gözden geçirilmesi 
için varidat umum müdürü B. İsmail 
Hakkı ile tetkik bürosu izbından B. 
Zekiyi bu işe memur etmi'ti .latan
bul'a gitmit olan BB. İsmail Hakkı 
ve Zeki eaaalı- ıurette tetkikler yapa
caklar ve alınacak neticeyi bir ra
porla Bakanlığa bildireceklerdir. 
Bundan sonra da muamele vergisi 
kanununda yeniden bir tadile lüzum 
olup olmadığı kararlapcaktır. Vari
dat genel direktörü tetkike memur e
dildiği bu iş hakkında şu izahatı ver
mittir: 
"- Muamele vergisindeki iıtisnai

yet hükmü, bazı büyük teıekküllerin 
parçalanmaması, ufak kısımlara ayrıl
maması ve bu vaziyetin Lunlarla mü
nasebettar bulunan diğer sanayi şu

belerine zarar vermemesi için kaldı
rılmıştır. Muamele vergisinden istis
na hükmünün sebebi, bu kadar yerli 
müesseselerin inkipfını temin mak
sadına matuf bulunuyordu. Aradan 
uzun zaman geçti. Bu müesseseler tu
tundular, inkişaf ettiler. Hükümet de 
bittabi vergiyi seyanen tatbika ıeçti
Bununla beraber, bugün istenilen ver
&i, motörleri söktürecek kadar ağır 
değildir. Sonra, yeni teşvik kanuniyle 
bu gibi müesseseler, getirtecekleri bir 
çok iptidai maddelere ait muamele ve 
iatihiak vergisini ya biç vermiyecek, 
yahut da pek az vereceklerdir. 
Diğer taraftan defter tutma işi de 

o kadar güç değildir. Ne kadar küçük 
olursa olsun, aldığını, verdiğini bil
miyen, hesal:iı, kitabı olmıyan dükkan, 
tasavvur edilemez. Bahusus böyle mo
tör kullanan müesaeıeler için, bu şe
kil varit olamaz. 

Bizim istediğimiz, bu imaHitharı.e ve 
müesseselerin sattığını, kazandığını 
göstermeleridir. Şayet, basit bir it o
lan defter tutmanın bazı müesıeseler 
için güç olduğu neticesine varırsak 
bu kabil yerlerin maktuiyete raptını 
diltüneceğiz:. 

Doğu kültür 
kongresi açıldı 
Trabzon, 9 a. a. - Doğil kültür 

kon&resı dün şenrimizde umumi mil -
fcttış vekili Nızarni Ataker tarafından 
açıldı. Valimiz Refik Koraltan bu ve -
Sıileyle söyledi~i bir nutukla kültürel 
kalkınma hareket ve icaplarını teba
rüz ettirmiştir. Kültür mı.işaviri Retit 
Tarakçıoğlu kongreye riyaaet etuıeık· 
tedir. 

Çatalca' da bir orman yaıı11mı 
latanbul, 9 ('.l'elefonl•) - Çatalcıa

nın Yeniköy'ün~ ..orman yangını 
olmuş. 150 ııextarlık rman yanmıı -
trr. "l' angının sığu· çobanlarının yak • 
tıklar• •tt! en çıktıği anlaşılmııtr. Ek-

m, Bayram, SW.eyman, Selim, HU -
samettin, İbrahim isimlerindeki çoban
lar tevkif olunmuştur. 

• 
vergı muafiyeti 

Kamutayın son toplantılarında ka· 
bul ettiği bir kanunla münhasuan tez
yinat makamında kullanılan üzeri re
sim ve nakışlarla işlenmiş vazo, tabak, 
saksı, ve emsali Kütahya tipi çini imal 
eden sınai müC96eseler bu itlerinden 
dolayı muamele vergisinden muaf tu
tulmuşlardı. Finans Bakanlığı bu gibi 
iş yapan sınai müesseselerin muamele 
vergisinden muafiyetleri hakkında bir 
izahname yapmıştır. Bu izahnameye 
gö~, Kütahya çinisi namiyle maruf 
olan çiniden üzeri reaim ve nalaJlarla 
işlenmiş vazo, tabak, aaksı, aigara 
tablası, testi, bardak, camilerin ve ha -
mamlann duvarlarına kaplanan çini -
den Kütahya tipi panoları vücuda ge
tiren kezalik üzeri resim ve nakışlar -
la ıüılU mürabba şeklinde imaledil
mit çini parçalan yapan sınai mües -
seseler yalnız bu işlerinden dolayı mu
amele vergisinden muaf tutulacaklar -
drr. 

Emayye, Moıayik ve Karosiman 
namlariyle yadolunan ve gerek ha -
marn, banyo ve mutbak gibi yerlerin 
duvarlarına, gerek zeminine kaplanan 
beyaz veya diğer renklerde yapılmış 

murabba şeklinde parçalarla çimento 
ve çakıl karıştırılarak yapılan aynı şe
kildeki tqlar, mermer tatlar KJ,itahya 
tipi çini olmadıkları cihetle bunları 

vücuda ıetlren ıınat ~üeaaeseler yu
karda yazdı muafiyetten istifade ede
miyeceklerdir. Bu müeaeetleler pmdi • 
ye kadar olduğu gibi şimdiden sonra 
da muamele verrf•lne tlbi tutulacak -
lardır. Kütahya tipi çini imal eden sı
nat mUesseaelerin muafiyeti de münha
aıran mezkt\r imallt dolayı:sile verU
mit olduğundan, bu müesseseler çini • 
den bil§ka mozayik ve karoaiman da 
imal ettikleri takdirde, bu imalltla -
rından dolayı muamele vergisine t&bi 
olacaklardır. 

Kütahya tipi çini imal eden ama! 
mUeaaeıııelerden bu igterinden dolayi 
1-6-1938 tarihinden itibaren muamele 
vergi.si alırunıyacaktlT. 

Yeni hükme göre, yurdumuzda açı
lan beynelmilel mahiyetteki panayır 

ve sergilerde aarfcdilen bilcümle elek
trikler, bunların açılmasından 15 gün 
evcl bqlayıp kapanmasından 15 gün 
eonraya kadar devam etmek üzere is • 
tihlik resminden muaf bulunmaktadır. 
Filhakika buralarda aarfolunacak elek
trikler panayır ve sergilerin ve bunlar 
dahilindeki pavyonların ve oyun ve 
tilence yerlerinin tenvirinde veya ge
ao 1'\C&kQr mahallerde muharrik ku -
vette iıtihlik edilebilir. Kanun bu her 
iki kılım sarfıyatı da reaimden istisna 
etmiıtir. Panayır ve ıergilerde muhar
rik kuvet olarak kullanılan elektrikler, 
sergi pavyonlarda tecrübe mahiyetin· 
de yapılmakta olan ufak tefek imalat~a 
çevirici, ıaıtıcı, soğutucu veya tahrık 
edici kuvet olarak kullanılmaktadır. 
Fıkradaki her türlü eğlence ve oyun 
yerleri tabirinden de sergi dahilind~ a· 
çılan kahve, gazino, Luna pa.rk, sırk, 
tiyatro, sinema, bar ve emsalı yerler 
anlaşılmak lhım gelir. Buralarda ten
viratla kuvvei muharrike olarak kul • 
tanılan elektrikler dahi aynı şartlar 
dahilinde istihlAk resminden muaf bu· 
tunmaktadır. 
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timalide bir otel ppbi aya batla -
ımıtır. Burası, ,...,.Waün kutba 
yalan en büyiik oteli olacaktır. Ku
rulduiu yer, Spitsberı civarında 

Ni Alqund'dur. 

İzmir fuvan münaeehetlle 
trenlerde yapılacak tenzilat 
Devlet demiryollan lımir f~M;ı· 

nasecıbtiyle tatbik edilecek halk . • 
lı on bef ıünlük,,. bi .. "'~ı1c t~
ret biletlerinı,. -~"rupa hattına da tet
mihni w.aıarl•ttırnııttır. Ecnebi mem· 
ıekct yolcuların. mahıuı bir aylık 
h~1' dcaret bileti muamelesi yalnıs 
Edirne, Uzunköprü ve Sirkec;i iıt:M
yonunda yapılacaktır. Serai için b· 
mir'e nakledilecek ve sergiden bu hat 
ile &eri yollanacak e9ya teruilatı Av· 
rupa hattında da meri olacaktır. Div· 
rik - Kalin, Samsun - Ankara ve Zoa· 
ıuldak - Irmak arasındaki istasyonlar
dan İzınir fuarı için bilet alan yolcu
ların jidigte Kayıeri - Ankara • Eıki· 
gehir - Af yon yolundan gitmeleri ve 
Ankara'dan lzmir'e gidecek yolcula
rın trene aktarma ederek lzmir'e de· 
vamlarına müsaade edilecektir. 

İstanbul Kültür 
yardirektörlüğü 

Açık bulunan latanbul kültür yar· 
direktörlüğüne Samıun kültiır direk· 
törü B. Hamza Hızalan tayin edilmiş
tir. 

Kars Defterdarı 
Kara defterdarı Zihni Sor.ay görü

len lUz:um üzerine vekalet emrine a-
lınmııtır. 

ÇOCUK ESlRGEME KURU~ 
MU yüzme havuzunun açılma 
ve yüzme zamanlan selahiyet
tar çocuk doktorları tarafından 

ta in ve tesbit edilmiştir. 

,Sarlo, ezeli yahudi 

J..o tıgaro' nun v ıydna' elan aldı • 
ğı bir telgraf haberine göre orada 
"yabudi aleyhtarlığı dünya ıergiai" 
açılmııtır. Sergide tethir edilen ve 
yahudi filmcilere atfedilen kötü fibn
Jerle kötü artiatler arasında methur 
Şarlo da vardır. Şarlo, sergiyi ter
tip edenler nazarında "ezeli yahudi" 
tipidir. Şarlo'nun bqına bu da mı 
gelecekti? 

.'ilmıyn. eski hatıra ! 
htanbul'a ilk ıelen SlaVJ'• fut • 

bol takımı teknik oyunuyla çok iyi 

bir hatıra blnlkmıtbr. lzmir fuvan 
münaaebetiyle yakında memleketi
mize tekrar gelecek olan çek talo
mırun bu be§inci veya albneı aeya -
hati oluyor. Slavya, bugün ne kadar 
kuvetlidir, bilmiyoruz. Fakat Wzler 
doatluklarmuza ne kadar riayet et -
tiğimizi Slavya'yı bir kere daha Ü· 
vet etmit olmakla da isbat edebili -
riz. Slavya, futbolun1uzun ilk göz· 

ağrısıdır. 

Kıraliçenin yıldöniimü 

doğmuı olduğundan üç gün evel 
ıerefine bir garden parti verilmit ve, 
6 ağuatoı wihi milli bayramlar a • 
raıma konulmuıtur. 

Bir kıraliçenin yıldönümü ilk de
fa bayram sünü olmuıtur. fakat 
kıraliçe Jeraldin o kadar aevimlidir 
ki dünyaya ıeldiii ıün bayram gÜ• 
nü aayılabilir. 

Mançu hududunda 

Umumi harp Saray - Boına'da 

patbyan bir kurfunla beraber patla
mıtb. Habetiatan itgali bir tarafta 

Muaaali claiından diğer taraftan da 
Somali'de Ualual'dan yapılan bir 
hareketle batlumıtı. 

Japonya'nm Çin'in üzerine JÜ • 

rümeai Lukityao tayyare meyduun· 

da çıkan bir b&diae veaileaiyle ol· 

muftu. 
lıpanya'cla çıkan i~ harp Fran· 

ko'nun Muurka'dan Fu'a IClÇİp 

Mellila'da hareketi huıra-iyle 
baflumıtı. 

Şimdi de Man~ko • ~et hu
dudunda Çanlaa·hnk'ten top lflleri 
ıeliJ'or ... 

Çanku·fenk de Muaaali dalı, Lu
kityao meydanı, Mellila, Saray • 
Bosna ajW bir barbm niyrensi nok· 
tuı olmaaın? ... 

Şimal kutbunda otel ! 

" Zeqin arabunu clatdan atı • 
nr, zülUrt dtislükta yolunu tat• .. 
rrr1' elerler. Bu sıcaklarda aerin bir 
yer anyan zenginler gelecek yazdan 
İb"baren ıimal kutbuna gidebilirler: 

Bir Norveç ıirketi, 79 derec:e arzı 

Eıldd• kutup HYahati, mepk
katin, açhlm Ye öUimün nriltwaclifi 
idi. 8a otelde kalorifer, banyo, rad
yo, telefon ve bir de telsraf merke
zi bulunacak, her milletin uikaaıDA 
uyıun ...,_.....l bir muthah en 

milfkiilpeaent •nahlan bile .._ -
nun edecektir. 

"- Bütün Mınlar iyi ama, in
san kutupta ne ile vakit ıeçirir?" 

diyeceluinia. lıte sise, eil•oe proı
ramlarmdan buı ~ ı Kutup 
karı üzerinde kayak partileri, Ren 

ıeyilderinin çektikleri ve hakiki ea
kimolarm kullandddan lmaklarda 

ıezintiler, timal ayıaı ve fok bahtı 
avlan. .• 

Orada bir ay kalıp bütün marl • 
fetleri anlattJiınız zaman, her hal
de bütUn ahbaplarmız kıakançldda· 

nndan aanlıia tutulurlar l 

Hava çok bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava sabahleyin ha• 

fif yağmurlu, sonraları çok bulutlıl 
geçmiıtir. Rilzgir şimali garblden aa· 
niyede iki metre hızla cami.tir. au
nün en yüksek ısı11 gölgede 33 der•'° 
olarak kaydedilmiştir. 
Yurdun orta Anadolu mıntakasın~ 
hava çok bulutlu ve mevzii yağmurlıl• 
Karadeniz: sahillerinde kapalı, Bg: 
mmtakaaiyle cenubi Anadolunun ıar 
k11mında açık, diğer mıntakalarda i8' 
bulutlu geçmi,tir. Son yirmi dört .... 
at içinde .. rk ve orta Anadolu nnnt': 
kalarındaki mevzii yağmurların 1" 
re metreye bıraktığı ıu miktarı Ardr 
han' da 24, Afyon'da 3, Dinar'da 2, ~ 
zurum'da bir kilogramdır. 

Yurtta en yükıek ısı Sivas'ta 28, ~·
mir'de 29, Balıkesir'de 30 Antalya dl 
32, Adana'da 34, Siirt'te 36, !)4yat.,.
kır'da 37 derecedir. 
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[ ~y~ :::~·?.·~:~~:~::~~:] DÜNYA HA. SERLERİ 
İtalya ve Papalık 

İtalyan faıizminin Nazi ırkçılık 
bazaıiyeaine tema7'il etmeai üzeri • 
ile, ltalya ile Papalık araundaki mi
~~etleri gerginlettiren periyodik 
İbtil&flann biri daha çakmıf oluyor. 
Pa.Pa, katolikliie a,kll"I bulduiu ba 
aazaıiyeyi aiır .özlerle tenkit et
lllİf ve bunun AJmanya'yı taklit ol -
duiunu aöyle:auıtir. Her ;:raptıiı itin 
Ori.iinal oldujwna iddia ecl911 Mmo
Iİfti de bu taklitçilik ithamı kal'fl81D
da pek ziyade hiddetlenerek, Papa 
tarafından aöylenen .özl..m "~-

Çekoslovakya'da yeni bir hadi~ 

Henlayn taraftar1 
bir Alman öldürüldü 

Alman basını Çekoslovakya'ya ıalıyor 
illa" olduğunu bildirmiıtir. ltalya ile • b"ld" · 
Papal k d k" 'hfl6flıann çok p 9 a a -Çeteka aJansı ı ınyor: 
~zun •b. aras~hn' a ıdı ıFaakat bu ila- r:•• ih;ncl• e cenubi Bohemya'da Höhal'de muhtelif partilere 

ır tarı ı var IJ", 7-v tar 1 ' 'f b" hAd• l tu 
tilaflar d · · • aaha•a ve pren- a'---lar arasında müeaaı ır a ıae o mut r. . aıma aıyası J ika menaup UllAU 

e.&plere inhisar ettirilmittir. Al. • - i tahkikata ıöre \ " Alman milleti, almanlann zulüm 
dar tahıslar hakkmda hünneuialik Yapılan ream kr l ·ı j ve itiaafa tibi tutulmalarına ve azgın 
ifade eden bir mahiyet aJma•·fl~· 14 IOIYal demo at aman 1 eb. çetelerin kurbanlan olmasına milaaa • 
Papalık ile ltalya devletiar~!l!'A Henlayn'cı alman, aece yarısı ır de etmiyecektir." 

ki lllıÜn&aebetler ıı fUb.a 1929 ıua•· kahveden çıkarken kavgaya lu· . 
fiyle tanzim ediİmiıti. Ba itilllt~ e- tutmutlardır. Spill almanları. da Prog 
•el, tam 59 aene ~tler ~- Henlayncılardan Bayerle, sosyal Jıiikümeıinden taleplerde 
t~ halindeydi. Da~• dojr119U ~~: demokratlardan bi~.si tarafından ya - bulundular 
ltu Papalık deTletı mevcıat d i el, ralanmıt ve yere duıerek hemen der
ltalya'nın eline aeçme&el..ıı _...idi hal ölmüttür. Bayerle'nin vücudunda 
Jto.b. tehri papanın pa~aha- müteaddit bıçak yaralan vardır. ~°: 
lta.ı1a, 1870 Frama:& - PruaJ:. fran- lia, hadiseye iftirik edenlerin hepunı 
l'ebeaincle papayı hiaı&J~ -:C: d ede- tevkif etmitse de, bütün mev~uflar 
la'nın mağlubiyetind~ ıstı: e htmı tam bir ketumiyet muhaf~~ e~tıkle • 
re)( R.oma'yı itıal ettı ve p ,yta nak- rinden hlcfüenin sebeplen §lmdtye ka
da Torino ıehrinöen Rıı:t 'DJD dar anlatılamamıttrr. Tahkikata de -
le~ti. Bunun üzerine Pa~cİ· ::erek vam olunmaktadır. 
elınde eair oldutunu 

1 dıa öl' ün. "'~-n -~ulerinin lıücumlan 
\' ...:J___ JDa kapan 1 Ye J'HIJIU ~~ 
. aUIUUI aaray L- •dan dıtarı Berlin 9 L a. - Alman gazeteleri, 

CJye kadar da - aaraJ ' · H" alan B dan IODI'• eeÇilen papa· südet almanlarından Bayerle'nın o-
~ • ~d'd ':enc1ilerini Vatikan aar•- hal'de öldürülmesini mev.zuu bahıede
h ... ·~•n he aetmek bir teamül oldu. rek, çekoslovaklara karşı tiddetle hU -

ıçıne ap ltalya ed' 
Ve lllilli birliğin• kaYUf&D • . cum etmekt ır. . . 
de-ı_ .. ! ı ..U-lilderini k.dilikle- Berliner Böraen Zaytung dıyor ki: 

Prağ, g a. a. - B. Hodza, Spis al
manlan partiıinin milmcuillerini kf -
bul etmiftir. 

Bu alman parti.M mümesailleri, 
baıvekile verdikleri muhtırada, kendi 
nuntakalannın idari bir muhtariyete 
tibi tutulmasını, kurulacak slovak di
yetinde bir alman milli konseyi teılril 
olunmasını, Slovakyada alman dilinin 
ikinci resmi dil olarak tanınmasını ve 
nihayet alman mekteplerinin çoğaltıl
masını talep etmitJerdir. 

Malam olduğu üzere, demokrat ve 
hilkümetçi olan Spis alman partisi, sil
det partisine

0

iltihaktan imtina etmiJti. 
... ..uy e 1 araam-

~nden kabul eden papa ar --~----------------------------------------------------daki mv,,,eebet Muaolini'nin ~-
llına kadar bu tekilde devam ~ti.. • İspanya'daki gönüllülerin 

çekilebilmesi 
1 

gerı 
. . 
ıçın 

MUIOlini ltalya'da fafist reJlllUIU 
ilarduja uman, ltalya ile papal~ 
a .. aamdalü ihtilaf yarım ..... ~: 
lllit bulunduiundan eski had ıeir:lllll 
ka,t>etmitti. Fak.at fatiat devletı::rle 

Yalnı:& dini meeeleler~•. ~ıal ol~ 1 n g 
1
• , tere Papbk ........... J.a& ihtilaf çddJ. Burgos 811 ela bir ..a..-. me.cut olma· 

lbaJda b•aber• liberal devlet kad-

içincle katolik papa.alarma ayn- d . d . en ı· b ·, r 
~.=;. ~~=.=;;~~~ nez ı n e y 

Lord Runsiman 
südetlerle 

temasa glrlıll 
Prag, 9 a. a. - Lord Runaiman'ın 

ıgenel sekreterliği Lord'un çekoalovak 
hükümetinin projelerine müteallik 
muhtelif vesaiki almıt ve bunlahı bir 
müddet tetkik etmiş olduğunu bildir
mektedir. 

Lord, öğle yemeğinden sonra B. 
Hodza'yı ziyaret etmiş ve onunla 
kendisine gelmiş olan maliımata isti
nat etmek suretiyle vaziyet hakkında 
görütmilştür. 

Lord, B. !Hodza ile vaziyetin ten
viri için Çekoslovakya hükümeti ile 
birlikte alınacak tedbirleri müzakere 
etmiıtir. 

B. Henlayn namına mükalemede 
bulunmıya memur olan :zevat, saat 
17,05 de Akron oteline gelmişlerdir. 

Cephelerde 

H ükümetçiler Rio 

Segre nehrini aştılar 
Barselona, 9 a.a. - Harbiye nezare

tinin bir tebliğine göre, prk cephe
sinde cumhuriyetçi kuvetler 1554 ve 
1555 rakımlı tepeleri iıgal etmiıler
dir. 

Bu gece cwnhuriyetçiler, bir taar -
ruz hareketine geçerek Balager köp -
rü batının cenubunda Riyo Segre'yi 
geçmiılerdir. Hükümetçiler, Fran
-kistlerin hatlarında derinlemesine i -
Icri hareketlerine devam etmektedir -
!er. 

Fronkiıılere göre 

Salamanka, 9 a.a. - Karargahı u
muminin tebliğine göre, Mekinenza -
Fayon mıntakasında Frankiatler ilci 

bin •ilih ve 150 makineli tüfek gana -
im almıtlardır. K.aatellon cephesinde
Frankist hatları geçmek istiyen kar
şı taraf kuvc;tleri imha edilmiştir. 

Lord Allen'in 
Berlin' deki 
temasları 

Londra, 9 L L - Eveninı Stan -
ıdard ıazeteli, hali huırda Berlin'de 
bulunmakta olan Lord Allen of Hürt
ıvud'un Almanya'daki ikameti nnaam
ıda, naayonal - ıoayaliet frrkasının baş
dıca erkim ile ıöriifeceğini bu aabah
ki iatihbaratma atfen yazmaktadır. 

Bu gazete, diyor ki: 
" Lord'un B. fon Ribbentrop, B. 

Göbela, B. Göring ile maarefeli var -
dır. İhtimal B. Hitler'i de görecektir. 
Lord, Londra'ya on gUne kadar avdet 
ıedecektir. Harp esnumda hararetli 
ıbir sulh taraftan olmuı olan Lord, 
müstakil amele fırkası erkimndandı. 
1931 senesinde milli amele fırkasına 
intisap ve 19315 eeneainde bu fırkayı 
ıda terketmittir. 

B. Duf kuper 
Lehistan' da 

Vartova, 9 a. a. - İngiltere bahri
ye nazırı B. Duf Kuper ile reükaaıru 
ve davetlilerini himil olan Anpntcres 
yatı Gdinya'ya gelmittir. İki gün bu -
rada kaldıktan sonra yat, Dantzig'e 
hareket edecektir. Bay ve Bayan Duf 
Kuper, Gdinya'da bulundukları müd -
detçe B. Bek'in misafiridirler. B. 
Bek, kendiler.ine dün akf&Dl hususi 
villhmda bir ziyafet vermiıtir. Bugün 
birlikte sahil boyunca bir gezinti ya -
pacaklar ve muhtelif Polonya su fC -
birlerini ziyaret edeceklerdir. Bu mü -
naaebetle B. Bek ile B. Duf Kuper a
rasında yapılacak görüşmelerin hiç bir 
muayyen mevzuu olmadığım ve her • 
hangi politik veya teknik müzakerele
re eı.as te§kil etmiyccelini, aalihiyet -
tar mahafil tebarüz ettirmektedir. . . 

Çin'in başındaki 

felôketler 

Kıthk,· kolera, tifo 
tilaf pnnaiplere clayanm~ta . iclı. b b k "\ 
Papa gençliğin talimveterbıyesınde teşe ÜS mü yapaca r 
vazife almak istedi. Bu noktada ka-
~ clawanaa &tUt~~~- w..--~- etmeci 
a:if--:- kendiaine terettüp eltifme Londra 9 LL -Tltillerini ıeçirmek bere nanıaeten 
~ lhtili.f uzadı ve derinlefli. nel her haftamn bir aüniinii Londra' ela ıeçirmele karar •mmit 
Niba;~t Muaoliıai 11 ıubat 1929 ta- olan Lord Halifake, hqün Hariobe neaaretİDde idi. 

HükümctçUcrin bir tavzihi 
Madrit. 9 •L - Alibnte cumhuri
y~ makamlarmm 300 Jl'ranld.9t 

Londra, 9 a.a. - Haf talardan be
ri Çin'de seyahat etmekte olan Çin 
enstitüsü direktörü B. Silkok, Roytcr 
ajanu aabllJiriÖe beywtta bulun -
IDQftllr. 

tibinde Papa ile bir .itil~f ~ulıy~- Lorcl'un Frankiet bülııilmetini bilhıua pu!Amentonun haıt.n uzaya-
1'.ıt 1870 aeneaindeaberı suren bır --1.:'- • il cafmdan doJa}'r nlldrin oldutu ıure -
ihtili.fı halletti. Bu itilaf, 'Jalnı~ fa- ıanüllülerin ıeri ~~esı p • • tindeki ifadesi oldufu .zannedilmekte -

d ki e- nma cevap verilmeıı ıçm tatbık tiat re "imiyle papalık arasın a Y , • b" dir. 
Qi __ .ı 1-'-ları halletmekle kal- etmek üzere Burgoa ta yem ır 

-..aflll&Z - ..1_ bb . · · tal" t ver Mumaileyhin hattl lut içinde ve llllJ'Qr a anm bir çiftlik ka.-r ara· tefe üı ıcruı ıçın ıma • 
zi M-a:J: !ıastakil bir hükümdar ol- mit olduiu sannolunmllktadır. önümüzdeki ilkbaharda barba devam 

·y Uık için her teyin huu olduğunu söyle -
~u~~u kabul ederek . ~tauf 71

1_te Framg hüküm.etinin miı olduğu rivayet edilmektedir • 

eüri kurtuna dladiıkleri hekkmda 
Franldat radyolana Yerditi luıberler. 
remnen ~ır. TMrilı e
dildiğine ıöre, Frankiat tayyareler 
tarafından atılan bombalardan ild ta
nesi bu esirlerin bulunduğu kale üze
rinde pathyarak insanca bazı zayiata 
sebebiyet verdiiinden, cumhuriyetçi 
makamlar buradaki 300 mahpusu daha 
mahfm bir yere naldetmiye karar ver
miglcrdir. ihtılafı da nihayetlendarı)'Ol"'da. .._ le ·-J-ri 

Papalık hükümeti dokuz yıl eYel ıe .. P-i -----------------------

İlılzal._ bu itili.fnallM ile k~- Parw, g L a. - Hariciye nenrc- ç • ı · ı f f k • ı • 
a.ıuıtur. Fakat Papanm bir küçük ti Baraelon hükümetine harp ınabc- 1 n 1 er m uva a ıyet 1 
b-'lik kadar topraiı •e bet ~ ~ e~ ihale olundufu haberlerini ve 
~ ~unmakla beraber, bütün :r takım yabaneı ıaz~te~erin bu .hu - 1 1 ... ":!.~::-~·.:.~~ ~:sı.:::::f :.:ı.:.c1ı:~: taarruz ar YC'.'P•yor ar 
i,"'IÜıiyetin hudutları tr•--;c Jnkıta - tadır. Hoçki• fabrikuı tarafmdan. iı. • 
~eri darlqmakta * de r·- p .. _,,01 hilkilmetçi makaınlanna hiçbır 

~a, hlla, F aıiat ve Nazi devıet te- ~ maızeıı.-ı verilmemittir. Bane • 1~1dci.iı.de yeri olmıyan iddialar il•· lon'a tıa-ız topraldıt~an hiç bir ha
l'i aiİnnektedir. Bu yüsden Alman· va müdafaa toy .. tr~St~~q)arak geç
Ya'daki Nazi rejimiyle Pa~ aı:•: memittir· Ve aynı •~JiP,,_tınya•
k_ ~ıbnıtbr. ltalya'da da fq;..tlıiı ya ıeki.z bin g6nil1Hl g~çi~. ~ 

tolildilc ile telif etmek kolay ol- Paris'te fraıwz baıvekıl muavını v_e 
"'--alda beraber, Muaolini, clokU: diğer bir nuır ile İspanya b~yük elçı· 
~edenberi bir ''idarei maslahat .. ; araamda hiç bir anlapna yapılma -
'IJaaeti takip etmekteydi. Fakat -
'1ıaaoıini, Almanya ile siyasi müna· mıttır.Roma"Jaki ıemaalar 
~leri takviye etmek için iki ~-
llQı arasında.ki benzerlikleri tebarüz Roma, g a. a. - Franaı.z .mul:.: 
et~ikçe, italyan f aıizmi alınan batgüzarı B. Blondel, Kont Ci~ 
:a:ıı &oayalizmine doğru kaymıJA af dan kabul cdilmiftir. Salibıyet • 

tlaaıııtır. Bu, yalnız ırkçılı~ .~~i r ~ile &öre bu mülakatın mev. -
-... -•- _ _,.wu. tar . . Maamafih 
)ij Prensiplerde değil, a~erı ı- -- cuu gündelik itJere aıttır. 
~lerde bile aörülmektedır. Alman· Paria'ten &Ydetinden sonra B. Bl~n -
>ii ~ ~~ ~yüıü" adı~le bir uk-: del'in yapmuı pek tabii olan ~u zıya-
~Yüflerı olduğu malWıtdur. Ma da Franaa'nın ıapanyoı 

:~.illi, Httler'in Roma'yı ziyaretle r:m=··"erine mühimmat ver -
\IQa-L_.. ı b - .. ··fU·· taklit et- 1 ~ k franaız .._. ~•Y e u yuruyu • mekte olduiu haberine artı . 

.. ~~ ~e İtalyan askerleri abnaa N~ hariciye nuareti tarafından yapılan ı-
1 •llıaı Önünde bu yiiriiyütle geçmıt- ki teluibin kıymeti Uzerin~e mrar et-
.::•· Fakat Muaolini taklitçi ol· mit olduğu zannedilmektedir.. . .. 
d taa korktuiu için romaJdarm Dig· er taraftan Roma'daki inCİ1İ.z .. ! bö:rıe viô..:ôd!~·-ıerını· • beyan ede- . c· tara • ~ J - .. ua slahatıü.zan da Kont ıano • 
... aı..ı.ıılarm kaz yiirüyÜfÜ aclım ma edil • alahatcü· 
~İlderi .. .. .. Mmolini ''PMO fından kabul mtf ve ma . 
.. ~ 7\ll"UYUf8, • • .zar kendisi ile ispanya meselelen 
"i .__.''~ani romah yürüyiİfÜ illDI· hakkında glSrUımüttür. 

.. -·-:ıtttır. . • ı.......,anaııa 
''-' ..ı._ 1rerek nümayıt ve ~ra B. Negrin mühim..-,, 
ti, .•• ıerek ideolojiler iizerincl• bulundu 
.... ~· A.llllanya ile Faıist ltalya ara· Baraelon. 9 a. L - Bu sabah Kor-
1-....._ bir yakmlapa hareketi bat- •1 rin daimi encümenin içtimaı B. 
i~hl-. Hw iki devletin de Papa ~=g~n ile B. Delvayo, ukerl vaziyet 
·~~alan açılmuı bile, bu • ~um- ile harict aiyuet hakkında izahat ver
"'~ bir aafbau aayılabilır. Fa· miflerdir. 
'-a 18 senelik bir fasıla dan IOlll'a EncUıncn. hUkilmetin icraa~ t~ 
~ ı.1-aıı 11tubat1929 itilifnu, vi tmekte olduğunu mübeyyın bir 
'-t.!•Pa, ne de Muaolini feshetmek t~r kabuİ etmiıtir , 
t~ilr.lerinden Papa ile ltalya a- DfSer taraftan B. Negrin'ln eoaya· 
~~ m:-----L.-&lerİll imal- 5 • • d aft9ft .. -....._ -- Hst fırkaal millf lromitcsın e Y r·-7 
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Şiddetli hava harpleri oldu 

bir çok japon tayyareleri düşürüldü 
(Başı 1. inci sayfada) 

Hopct'de "ete muharebesi yapaıı 
Çin kuvetleri bttyük bir faaliyet gös
termektedirler. Bu ltuvetlerin son he
defi ŞiJı-Ş~a-§ung idL Çin küvetkri 
buraamı mubuara ettikten IOftr& Çe
p'un 9lmalinde Şannov civarında 
ve Hopei'nin cenubunda bulunan 9i
mendifer köprilıri.l ile hattın 30 kilo
metrelik bir kısmını tahrip etmifler
dir. Hantan civarında Peiping - Han
ko hattının köprüsü de tamamiyle tah
rip edilmit ve bu hat ile Pukov - Ti
entıin hattında nakliyat durmu9tur. 

Çarpmba günü yapılan tiddetli çe
te muharebelerini müteakip çinliler 
Hopei'de kiin AJl!it'i istirdat etmit
Ierdir. 

Şiddedi hava muharebeleri 
Hankov, 9 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre geçen çarıamba günü 
Hankov ve Anldng'de 14 japon tayya
resi dl19ürUlmUt ve Hankov lle Kin
kiang O.zerinde cereyan eden 9iddetli 
hava muharebeleri eınuında altı ja
pon tayyatesi esir edilmi9tir. 

Diler oihetten çarpmba g(lnü Vu
han "Vuf&D& • Hankov., üzerinde ja
pon tayyareleri tarafından yapılan a
kın esnasında biri bUyUk bir bombar
dıman tayyareıi olmak üıere 12 japon 
tayyaresinin dütllrüldUğU ve 18 i a
ğır bombafdıman tayyaresi olmak üze
re 70 Japon tayyarcainin bu akına iı
tirlk cttifi teyit edilmektedir. 

Ealr eflUen tayyareciler 
Mqcln kablindcn ol&rak tayyar('k 

ri yerde ezildiği zaman ölümden kur
tulan üç japon tayyarecisi Vu,ang ci· 
varında tevkif edilerek Hankov'a •Cvk 
edilmitlerdir. Vu,ang'da Nanlıu tay
yare mef-denr il.zerinde cereyan eden 
bir hava mahare.ı;e.i esnaımda bir 
Çjn tayyarei'i bir japon tayyar•ine 
çarpmıttır. Japon tayyareıi derhal a
levler içinde yere diltmilttür. Çin 
tayyaresi hizmet baric:ine çıkarılmıf, 
pilotu, da para,Utle yere inerek baya
tını kurtarm19tır. 

Honan'ın §imalinde Hlinhsiang ci
varında bir japon bombardıman tay
yaresi dil§ilrillmil§ ve içindeki iki tay
yareci esir edilmittir. 

Bir japon taarru:1u 
püıkürıüldü 

Hankov, 9 a.a. - Erkinr harbiye ta
rafından verilen Çın haberlerine gö
re, Kiukiang'ın cenubuı;ıdıki Çin mev
zilerine taarruz eden japon kuvetleri 
sah günü mukabil taarruza geçen Çin 
hücum hatları tarafından geri püıkUr
tülmüşlerdir. 

Yangtae'nin 9imal sahilinde tiddet
li muharebeler devam etmektedir. Son 
günler aarfında vukubulan kanlı çar
pıpnalar esnasında japonlar takriben 
5000 kiti kayıp vermitlerdir. 

Diğer Çin mum//akiyeıleri 
Şanghay, 9 a.a. - Royter muhabiri

nin bildirdiğine göre, Şanghay Çin 
mahafili, Çin kıtalarının Yangtse'nin 
timal ve cenup sahillerinde elde ettik
leri muvaffakiyetlerden dolayı mem
nuniıet izhar ctme~edlr. Jlqa mııb-

Son umanı.da Çln'in ulndrfr mu
llbetJerin en bUyWderi kıtbk, kolera 
ve tllodur. 

Mumaileyh, tufyanlar mOnuebcti
Je 1apn pek fiddetli olacafmm tah
min edilmekte olduğunu illve etmlt-
tir. 

B. Silkolc, netice olarak, Japonya
nm hiç bir uman Çin'e •.W,. pla -
mıyacafmı siJlemittir. 

Yeıilköy treninde yangın 
baılangıcı 

1ıtanbul, 9 (Telefonla) - Bucbn 
YCfilköy'den Sirbd'ye ıelmekte o
lan banliyö trenlerinden birinde bir va
ıonun U.tU tutuımUfhlr. Tren iataa
yona girerken ha1lc araunda ve bil -
huaa yanmakta olan vaaonun biti§i -
ğindeki kadınlar vagonunda heyecan 
olduğu ıörülüyordu. Yanıınm yolcu -
lara zaran olmamıı~ır. Yangm, loko
motifin kmlcımlarmdan çıkmııtu. 

lngilhı vapunı kurtanldı 
latanbul, 9 (Telefonla) - Gelibp -

lu'da Zincir Boğan mevkiinde karaya 

oturan ingiliz bandırah Aktl• vapuru 
bupn kurtarıldı. 

bil japonlar, bu harekat hakkında sü
kut muhafaza eylemcktedirler. 

Japonya boyuna altın 
gönderiyor 

Nevyork, 9 a.a. - Federal Rezerv 
bankasının bildircHfine göre, yeniden 
Japonya'dan bet milyon 800 bin dolar 
kıymetinde altın gelmit ve bu ıuretle 
8-3·1938 tarihindenberi Japonya'dan 
Amerika'ya ıönderilen altınların kıy
meti. 352 milyon 800 bin doları bul
IDU§tur. 

Kanton gene bombanlunan 
edildi 

Kanton, 9 a.a. - Japon tayyareleri, 
bugiln ,ehri bombardıman etmitltr
dir. Tayyareler, taarruılarmı elektrik 
fabrikası ile ıu fabrika11 llserine tek
•if etmi9lerdir. Ancak lttıkları bom
balar, mllnhuıran kalabalık mahalle
lerdeki huıuıi meskenleri tahrip et
mi9tfr. 

Hastaneler yaralılarla doludur. 
Diğer taraftan dlln franııı kiliıeıi

nin bombardımanı csnaaında ölenle
rin miktarrnm 60 a halli oldufu bil
dirilmektedir. 

-3-

Harf inkil6btMtz 
Harf inlulilnnusm ilk ...... Ata

mm'ün 9 •lwıtoe 1928 tMihiıDcle 
Saraybmna'nda miHete ......_ aöy
ledikleri tarihi m1t.ıa at ..... ır. 
Bugünün yılclönümü nMiaa.-.tiyle 
bütiiın Türkiye matbuatı h.rf iaıluli
bonızuı ıümul ve ehemiyetine aeniı 
Mitunlar tahais etmif, ve bu Yeaile 
ile de Büyük Şef Atatürk'• kU'fl 
milletçe duyulan hayranlıiı bir ela -
ha ifade fıraatmı bulmutlıardır. 

CUMHURIYET'te B. Yunus Nadi, 
"Harf inlul&bımrzm onuncu yıldö
nümü,. batlrklı baflllakaleaini fÖ>"le 
bitiriyor : 
"Şimdi aradan on yıl geçtikten ve 

inkılabm itiyatlara tahmil ettiii 
maddi ve manevi külfetlerin büyük 
kıamı atlatılmıt bulunduktan aonn. 
daha iyi anlıyoruz ki el• harf inkı
li.bmda Büyük Şefin •Öltercliji ra
dikal yolda yürünülmemif obaydı 
onun adJ inkılap bile olmazdı, Çiin· 
lrü inkılap, yeni kanaatlerin kuclnt
li hamleleriyle 1alnız e.ki itiyatları 
değil, eaki iluyınetleri derhal deiitti
ren fevri hareket demektir. lnlul&p. 
inkılap olabilmek için deiiftirme a -
zim ve hareketi kati ve ini olmak 
lazımdır. Atatürk bunu :yaptı; Ye 
bizte inlolipçdıfm en büyük deijliııi 

bilhaaaa bu meHlede ....üt bal-• 
du. Atatürk inlul&bnun hanaiai 
hangisinden daha üstün oldujunu 
ayırt ebnek kolay deiilae de. Çünkü 
Büyiik Di.hinin türle milletine Yerdi
ği yeni ha1atm her aafhau •yn a71'1 
büyiiktür. 

Harf inkıli.bmda ıu f irika 'VU'& 

Yeni alfabeye geçilirken asırlarm 
millet itiyadmda kökleftirdiii bir 
si.tem herkes tarafından az çok .. 
mek aarfolunarak değittirilecekti. 

Bu bizzanare bir kültür f a .. ı .. lef • 
kil edebilirdi. Fakat netice i~ • 
le türk milletini bütün fertleri ~ 
okuyup çabuk yazar müterakki mil
letler ayarmda yekpare bir h.,
haline koymak suretiyle daha bi
yÜk ve tam minasiyle milli bir kül • 
türe götürdü. Mahdut mahzurlu-. e
bemiyet verilmiyerek bü1'ik sa,.,.e 
ıidilmekte tereddüde yer bft"Uul
mach. ltte daha fimdiden ~ ... 
mereleri içinde yÜmütümüa 7eDi 
harf inkılabı bu suretle brarl&flllll 
ve Büyiik Şefin emriyle on 7ıl &ııcıe 
bugün bütün milletin aeverek kMal 
ettiği bir hakikat olmuıtur. 

Türk milleti Ulu Ataaına harf .._ 
lolibmm bu oewa :rmlciöaiiımf' dı 
J'eDİ a.lfabeniD .ıtmc11ın ,.. ....... 
aa..fl.-iTle kalbinin - ct.- Jwle
riaclea kopup •elen ............. _.. 
etmekle babti:rardır . ., 
"TORK Mlu.ETINE BiR ALFABE 

OORETrlM" 
AKŞAM'da harf iniulibı bafbiı• 

nı taııyan yazıda oku::rorua ı 
.. On )'al önce bqiin türk milleti 

okuma yazma öirenmiye batlamat • 
b. At.atürk'ün bir aözünü hatırlt70-
ruz: ''Bir milletin alfabMini deiit • 
tİnn.İJe nasıl muvaffak olclmmz 7" 
diye IOl'an bir amerikalr muhurire, 
Bü:rük inkılapçı , .. c•••ı 'WWIDitti:. 

"Bir teY deiiftinnedim. Türlı mil
letine bir alfabe öfrettiml" 

Sandan e .. ı türk milleti lllfüe
sizdi, demek doina olur. Olıama 
yazma, milletin ancak 7'izde ontma 
nasip olan bir imtiyazdı. On yılcla, 
bu niebet twsine döndü. Bir milletin 
terakkisinde ilk ve en mühim fımil 
bilgi Ye ilimae, ilim ve bilıi edinmek 
için tek vasıta okuma yasma ise, bu 
imkana, memleket, bilhaaaa senit 
halk kütlesi on yd önceki harf inla
labiyle kavupUf oluJOI'. 

Bunun içindir ki, bu kutlu tünün 
onuncu 7aldönümünde, memleketi 
irfan ıt•ima kavufl•an büJiik mün. 
ciye sonsuz tülaan ve tizimlwiaıi~= 
sunanz.,, 

"Hamidiye,, Trabzon,da 
Trabaon, 9 L a. - Hamidiye akpm 

Giruun'dan limanımıza gelmif, ku -
mandan buıUn valiyi ziyaret etmiı. 
belediye tarafından kumanda heyeti 
ve ıubayları tcrefine bir .ziyafet veril
mittir • 

Aali, kumandana iadei ziyaret et -
mit ve dönilJUnde top atılmak l'Ure -
tiyle aelimlanmııtır. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni 1Huı111 -

Çıkh 

Remzi KJtabevl 
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No: 2 Çeviren: Nurettin ARTAM 

Mikado namına bir adam Japonya'yı 

idare ediyordu ona "Şogun 11 diyorlardı!, 

Şogun bütün hıristiyanların 
Kılıçtan geçirilmesini emretti 
B u adam, en önce, japon sahil

lerini bilen ve oralardan sü
rülmüş olan Nev Bedford balıkçı 

gemicileriyle görüştü. Bundan son
ra Japonya'ya dair yazılmış yazıla
rı ve kitapları başından sonuna ka
dar okudu; bu mütalea kendisinde 
şu kanaati hasıl etmişti: Bundan 
önceki müzakerelerde birçok siyasi 
yanlışlıklar yapılmıştı. Japonların 

kendilerine göre bir takım usulleri, 
adetleri, ananeleri vardı. Oraya gi
den bir yabancının bunlara tama
miyle riayet etmesi lazımdı. Bun
dan sonra Komodor, japonların sos
yal nizamını da esaslı surette tet
kik etti. 
Güneşin oğlu olan İmparator Mi

kado, rütbesi. derecesi, asaleti he
men kendisinden sonra gelmiycn
lcrle temas edemez, görüşemezdi. 
Bütün temaslar, münasebetlerde a
salet payesine göre hareket edilme
si lazımdı. Japon diplomatlariyle 
müsavi surette temasa geçebilmek 
için Perry, kendi maiyetindeki za· 
bitlere, japonlarda olduğu gibi, bir 
takım dereceler, payeler, asalet rüt
beleri verdi. Tabii, kendisi bunların 
hepsinin üstündeydi ve "Yasalı: iç 
memleketler lordu'* unvanını taşı· 

yordu. 
Komodor, bu hususta gizlice, kendi 

şefleriyle anlaştı. Bunu tamamiyle 
ortaya vurursa, bir takım kongre a
zalarının kendisiyle alay edecekle
rini biliyordu; o zaman da bütün 
planları mahvolur, giderdi. Perry'
nin ihdas ettiği asalet merasimi sa· 
ray teşrifatı filodaki zabitler ara· 
sında tenkitlere yol açmadı değil, 
fakat bu dedikodular, kongre azala
rının kulağına gitmiyordu. 

Fakat daha sonraları bütün dip
Jomasi alemi Perry'nin bu tertibini 

hep birlikte alkışlamışlardır. 

Perry, Mikadoya amerikan me
deniyetinin vücuda getirdiği şey· 

!erden hediyeler de götürüyordu. 
Bunların arasında ufak lokomotif
ler, dürbünler, fell'1l aletler ve bil
hassa tamam bir telgraf makinesi 
vardı. Komodor, Japonya'nın sınır
larını yabancılara kapaması yüzün
den medeniyetin bu türlü nimetle· 
rinden mahrum kaldğını anlatmak 
isti yordu. Daha iyi tesir yapabil
mek için yandan çarklı vapurlar da 
götürüyordu. 

vı 

Bir takım gecikmeler yüzünden 
Perry'nin amiral gemisi olan Misi
sipi gemisi bir sene sonra hazırlan· 
dı. Öteki gemilerden bir kısmı da
ha tersanelerde idi; yahut yollara 
çıkmışlardı. Fakat Amerika bahri
ye dairesi, bunları, mümkün oldu
ğu kadar, süratle Makao limanına 

göndereceğini vadetmişti. 

Nihayet, 27 ikinciteşrin 1852 ta
rihinde, başta amiral gemisi olduğu 
halde tarihi amerikan filosu şarka 
doğru yola çıktı. 

K omodor Perry'den evci ja
ponlarla temasa gelmek isti

yen avrupalıların neden fena mua
mele gördüklerini ve japonların ne 
için üç asır bütün dünyadan uzak 
yaşadıklarını, ne kafaya hizmet et
tiklerini anlamak için, va;z;iycti bi· 
raz öncesinden tetkik etmek lazım
dır. 

On beşinci asırda İspanya ile 
Portekiz en kuvetli iki !eniz devle
ti idiler. İkisi de katolikti. 1497 de 
biribirinin kanma susamış derecede 
biribirinin rakibi olan bu iki katolik 
milletin biribirlerini mahvetmeme
leri için papa altıncı Aleksandr, 
dünyayı iki büyük kısma ayırmış, 
bunun şark tarafında kalanının ti
caretini Portckiz'e, garpta kalanı 

da İspanya'ya vermişti. Çin, Hindis
tan, Malaya Portekiz'e, Amerika, 
Atlas adaları ve Filipin ise İspan
ya'ya düşmüştü. 

Şimaldeki bir avuç rafız! için pa
panın vereceği bir şey yoktu. Onlar 
protestandılar ve bu nizamlı dünya
da onların bir nasibi olmamak la
zımdı. Böylece papaya minnettar o
lan bu iki millet, topları, gemileri, 
içkileri ve misyonerleriyle bütün 
dünyayı hıristiyanlık ve papa hesa
bına kazanmıya çıktlar. 

Çin sahillerinden üç yüz mil u
zakta bir takım adalarda esrarengiz 
bir millet yaşıyordu. Çinliler de da
hil olduğu halde, hiç bir millet, bun
ların kim olduğunu, nasıl yaşadığı
nı, neler yaptığını bilmiyor, bu işi 

tahkike de cesaret edemiyordu. 
Bunların savaşçı, medeni, zengin 
ve müreffeh bir kavim olduğu hak
kında şayialar dolaşıyordu. 

Bunun doğru olup olmadığını ilk 
defa portekizliler tecrübe ettiler. 
1542 senesinde içinde ~ portekizli 

bulunan bir Çin gemisi Japonya'nın 
cenubu garbisinde bir kazaya uğra
mışlar, onun üzerine sahildeki köye 
sığınarak işaretlerle neci oldukları
nı, ne istediklerini köylülere anlat· 

mıya çalışmışlardı. 

Japon köylüleri bunları merak
le samimi olarak karşılayınca hay
ret ettiler. Burada kültürleri çinli
lerle müşterek, muntazam, sulhse
ver, zengin ve müreffeh bir millet 
yaşıyordu. Bunlar, başlarında Mi
kado bulunan bir idare sistemine 
bağlı idiler. Bu mikadoya insan şek
line girmiş bir tanrı nazariyle bakı
yorlardı. Bu mukaddes şahsa fani 
ve alelade insanlar yaklaşamazlar; 
o da sarayından bir yerlere çıkmaz· 
dı. 

P ortekizlilcr oralara vardık· 

ları zaman, asilzade bir aile
den gelen bir prens Mikado'nun a

dına hükümeti idare ediyor ve ona 

Şogun adı veriliyordu. Bu Şogun e
mirleri, iradeleri yazar, Mikado 

bunu imzalardı. Böylece Mikado e
linde kudret bulunmıyan bir timsal 
halindeydi. 

İlk portekizliler, buradaki idare 

sistem ve usulü hakkında esaslı bir 
fikir edinemediler. Onların başlıca 
hedefleri, fazla ticaret yapıp zen

ginleşmek, bir de velinimetleri o
lan papaya şükran borçlarını ödi
yebilmek için de milletleri hıristi· 

yanlığa davetten ibaretti. 

Bu sebeple Nagazaki'de bir tica
ret merkezi, bir de misyonerler 

merkezi kurmuşlardı. Japonlar, 

garp eşyasını ve garptan gelen fi

kirleri ilkin hiç yadırgamadıkları 
icin ilk zamanlarda papanın da, 
tÜccarların da japonlardan bir şika
yetleri yoktu. 

Fakat bir müddet sonra, Avru
pa'da hıristiyanlık adına birçok kan 
dökülmesine sebep olan Fransis

ken, Dominiken papasları, kendi ra

kipleri olan papasların sarı denizin 

öte tarafındaki muvaffakiyetlerini 

çekememiye, onları kıskanmıya 

başladılar. 

(Sonu var) 

1 Bu yıl içinde muallim 
mekteplerinden mezun 
olanların da tayini yapıldı 

1937 - 1938 ders yılı içinde muallim mekteplerinden mezun 
olan 800 den fazla gencimizin vilayetler emrine verilmesi hak
kındaki tayin listesi Kültür Bakanı tarafrndan tasdik edilmit ve 
yeni muallimlerimize tebligat yapılmak üzere listeler dün mua· 
!im mektepleri müdürlüklerine bildirilmiştir. Muallim mekteple
ri·nde ikmale kalmış olan gençlerin tayinleri ikmal imtihanların· 
dan sonra yapılacaktır. Yurdun kültür saflarında vazife alan 
genç muallimlerimizin isimlerrni sırasiyle yazıyoruz: 

1 

Azak Sivas'a, Kiimil Güner Coruh'a, Recep 
lstanbul Kız Muallim Mekıe- Zorlutuna Kayseri"yc, Revnak Anlar Ço-

rum'a, Hasan Dcmirarslan Kars'a, Mustafa 
binden mezun olan/ar : Yanyurt Kars'a, Nadir Selçuk Çorum'a, Az-

2ühriye Bayturun Balıkesir'e, Na;z;ire 
Akşen Ordu'ya, Fatma Fethiye Akşen Or
du'ya, .Fatma Olalı 1zmir'e, Sacide Ataş İs
tanbul'a, Melahat Ergi.iven Ordu'ya, .Nai
me Topseven Kocaeli'ye, Leman U ras A· 
masya'ya, Lütfiye N oyan Samsun'a, Vedia 
Özel Çorum'a, Münevver Lüleci Çorum'a, 
Münevver Demirhan Kastamonu'ya, Ayşe 
Sabahat Günyol Yozğat'a, Mualla Ulusoy 
Kocaeli'ye, Emine Nöber Cansun 1stan
bul'a, Emine Cevher Gökmen lstanbul'a, 
Nafize Özdcl lstanbul'a, Hatice Gülestan 
Bursa'ya, Nilüfer Gü.reli İstanbul'a, Safi
naz Ilgaz Çankırı'ya, Neriman Aydar 
İzmir'e, Belkıs Sönmez İzmir'e, Nurij'e Ul
sun Zonguldak'a, .Fahamet Okan Tekirdağ'a 
Münevver Atasü Bahkesir'e, Nevide Do
lon Ordu'ya, Emine Hikmet Tan Muğla'ya, 
Zeynep Sacide Utku Bursa'ya, Bahtiyar 
Altınok Manisa'ya, Neriman Erkut Niğde'
ye, Fchime Özger Sivas'a, Fatma Zahide 
Baykıran Diyarbakır'a, Müzehher Çayırlı 
Kocaeli'ye, Fethiye Esin Samsun'a, Hatice 
Üre Samsun'a, Meliha Ünal Amasya'ya, 
Fevkiye Bilgiç Samsun'a, Sabahat Kerem 
İzmir'e, Mebrure Yılmaz İstanbul'a, Tay. 
yibe Mengü İstanbul'a, Emine Melihat Ök
sün Bursa'ya, Zahide Azer lstanbul'a, Mef· 
küre Topaltı Giresun'a, Fatma İftihar Ta
çal Giresun'a, Nezahat Gedik Aydın'a, Me
sude Neriman Duru Samsun'a, Refika Örer 
Tekirdağ'a, Fatma Hayrünnisa İzmir'e, 
Fatma Edizsoy İzmir'e, Nahide Ö;z;türk A
masya'ya, Saffet Usteş Tekirdağ'a, Fatma 
Fevziye Solmaz İstanbul'a, Vedia Necdet 
Seyhan İstanbul'a, Hatice Novaçh İzmir'e, 
Ayşe Leman Güzeyli Balıkesir'e, Nadime 
Arkan İstanbul'a, Rükzan Kazancıoilu İz
mir'e, Fethiye Çelen 2onguldak'a, Ayşe 
Muzaffer Gökengin Bursa'ya, Hatice Se
miha Çelen İstanbul'a, Neziha Açıksöz, 
Kastamonu'ya, Macide Ö&ün Samsun'a, 
Meliha Cengiz Zon_i\lldak'a, Saadet Dilek 
Tunceli'ye, Zeliha Unsal Çorum'a, Hafize 
Erdenay Balıkesir'e, Ahsen Düka lzmir'e, 
Hatice Pakize Anılır Balıkesir'e, Esma Na
;z;an Esentürk Yozğat'a, Vesile Ö;z;bay Sam· 
sun'a, Fatma Atak lstanbul'a, Yasar Gürol 
Kocaeli'ye, Emiae Mebrure Elver İstan
bul'a, Fahrünnisa Yegül Manisa'ya, Havva 
Seher Kurkut Niğde'ye, Ayşe Sıdıka Kur. 
kut Niğde'ye, Saadet GünaJp Zonguldak'a, 
İsmet Perihan Ertekin Samsun'a, Hacer 
Tunçsoy lzmir'e, Hanife Tüzüner Sıvas'a, 
Şükriye Candar Kastamonu'ya, Muammer 
Arcan Kocaeli'ye, Emine Nahide Gürkan 
Kayseri'ye, Muazzez Talaykan Muğla'ya, 
Hatice Fahriye Toker Sinop'a, Fethiye Sol
karkan lzmir'e, Fatma Sahende Üstüner 
Edirne'ye, Hacer Tunçer Zonguldak'a, 
Zehra Süzan Unsal Zonguldak'a Muazzez 
Aka&ün Gümüşhane'ye, Emine Akman Or
du'ya, Mürvet Engin Zon&Uldak'a, Mebrure 
Başut İzmir'e, Sabiha Ceyhun Van'a, Emi
ne Yazıcı Samsun'a, Dürrüsemin Tanrıko
rur Denizli'ye, Emine Baylan İzmir'e, Ul
viye Geçiil Eskisehir'e, Emine Münevver 
Samsun'a, Nezihe Betül Edirne'ye, Fikriye 
Gürkan Kırklareli'ne, Müveddet Balkan 
Erzurum'a, Saime Artunç Burdur'a, Nezihe 
Alsak Bilecik'.::, Emine Akşahin İzmir'e. 
Muzaffer İçten Niğde'ye, Meliha Sakine 
Evinay Niğde'yc, Naciye Perihan Kurar 
Denizli'ye, Belkıs Tüfekçi Tekirdağ'a, 
Hatice Naciye Edirne'ye. 

lstanbul Erkek Muallim mek
tebinden mezıın 01.anlar : 

Ahmet Okan Kocaeli'ne, Ethem Akın 
Sivas'a, Fikret Erses Bilecik'e, Ali Cenik 
Afyon'a, İsmail Engin Burdur'a. Cevat Cem 
Kırşehir'e, Mahmut Ataoilu Ordu'ya, Ha
san Ertük Bingöl'e, Adnan Erel Zongul
dak'a, Bedri Sunal Burdur'a, Tahsin Aksan 
Sinop'a, Sami Kınoğlu Gaziantep'e, Cemil 
Taygar Yozğat'a, Ferit Kürkçü Çorum'a, 
Fevzi Gökeşme Çorum'a, Rasim Acar Es
kişehir'e, Haydar İnal Eskişehir'e, Hasan 
Tunçay Çoruh'a, İbrahim Açıktan Coruh'a, 
Mitat Arıkan Çoruh'a, Muzaffer Akpınar 
Çoruh'a, İlhan Oymak Çoruh'a, Ömer Tu
na! Muğla'ya, Sezai Suda Çoruh'a, Emin 

mi Akengin Eskişehir'e, Mehmet Akça 
Kars'a, Kemal Soydan Kars'a, Hüseyin Öz
den E["zurum'a, Ziya E["kan Ankara'ya, İs
mail Erkan Ankara'ya, Salih Gürkan Koca
eli'ye, Fethi Erngigül Çankırı'ya, Rıdvan 
Erezkan Eskişehir'e, Nazmi Seylan Muğ
la'ya İsmail Onovluk İzmir'e, İsmail Ge· 
dik Mersin'e, İhsan Güleç Giresun'a, Mus
tafa Altıner Denizli'ye, Hasan Özbek 1-
çel'e, Adil Yücel Gümüşhane'ye, Salih Q. 
kay Muğla'ya, Ahmet Ali Güneri Çoruh'a, 
Ahmet Batuer Çoruh'a, Hüsnü Dikeç Gire
sun'a, Rasim Ünlü Zonguldak'a, Naci A
kanay Erzurum'a, Sait Güneş Mardin'e, 
Ahmet Özalp Sivas'a, Nevzat Göçmen An
talya'ya, Niyazi Özel Giresun'a, Emin Öz· 
güç Sinop'a, Ahmet Özdener Kütahya'ya, 
Hasan Ögür Çoruh'a, Cemalettin Ergün 
Kocaeli'ne, Ali Eldek Konya'ya, Nazım 
Çabukoğlu Amasya'ya Sadun Moray Sinopa 
İsmail Kuzuoğlu Ordu'ya, Niyazi Başar 
Ordu'ya M. Ali Uran Rize'ye, Mustafa Ak
cay Rize'ye, Kemal Danışman Manisa'ya, 
Remzi Şat Giresun'a, Süleyman Sırrı Sırel 
Kayseri'ye, Salih San Muş'a, Mehmet Ya· 
man Kayseri'ye, Mustafa Gö;z;enelioğlu 
Denizli'ye, Necdet Kut Aydın'a. Ziya Bal
kan Çoruh'a, Halit Kızıltan Yozgat'a, Ferit 
Tanrıyar Kayseri'ye, Muharrem DoKdu 
Bolu'ya, Muhittin Karahan Çorum'a, Tev
fik Tuncer lstanbul'a, Hamza Akyıldız 
Trabzon'a. 

Konya Kız.Uuallim mektebin -
derı nıezun olanlar : 

Mesrure Ergin Afyon'a, Hayriye Arna
elbir Çorum'a, Fethiye Mete Niğde'ye, 
Şükriye Handan Yeni Tuna Zonguldak'a, 
Emine Dudu Aykem Konya'ya, Fatma Esin
soy Kayseri'ye, Melahat Ceran Nıgde'ye, 
Aliye ~reun Konya'ya, Nevin Şevkiye Ko
rucuoglu Yoz1'at'a, Türkan Sızma, Vedia 
Baransu, Semiha Aysaliın, Meliha Ülker 
Sağın ve Rasime Bırekulu Niğde'ye, Meli
ha Unsal Çorum'a, Arife Unlü, Melek Gür
büz, Ayşe Belkıs Çapanoğlu Kırşehir'e, 
Bedia Yağcıoi;lu Balıkesir'e, Arife Öcel 
Amasya'ya, Saime Dalman Yozgat'a, Meli
ha Ergönül Maraş'a, Seher Zehra, Fatma 
Afife Güvendiren, Memduha Evci, Salime 
Aksu Konya'ya, Sıdıka Türkmen Afyon'a, 
Şükrane Sinan Malatya'ya, Hacer Sanaç. 
Urfa'ya, Kadriye Ezgü Aydın'a, Nevnihal 
Oflas İ;z;mir'e, Serife Kurşuncu Konya'ya, 
Raşide Doymacan Zonguldak'a, Emine Öz
bek lçel'e, Nezihe Küc;i.ıktarakc;ıgil ve Nezi
he Evitan Kayaeri'yc, Cihadiye Günartanç 
Seyhan'a, Fahriye Polat Kütahya'ya, Müni
re Sertoğlu Ankara'ya, Ulviye Gülen An
talya'ya, Adalet Öner Elizığ'a, Muzaffer 
Tokay Eskişehir'e, Meli.hat Altan Sinop'a, 
Bahire Akyürek Trabzon'a, Ayşe İmer ve 
Bedriye Türköz Amasya'ya, Seniha Öğüt 
Çankırı'ya, Fatma Saide Tansen Bilc
Cik'e, Halide Enay Samsun'a, Fatma Kes
kin, Ummügülsüm Gökdelen, Fevziye Ağ. 
cepe Giresun'a, Hayriye Basın Burdur'a. 

(Sonu Yarınki Sayımızda) 
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Fly•tl•rınuıd• •ııok t•nrl1lt. 
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RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı 
14.30 Karışık 

neşriyatı - 14.50 PJikla türk musikisi 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberlffL. 

Akşam Neşriyatı : 
18

_
30 

P!ôicla 
musikisi -19.lS Türk musikisi ve halk 
kıları (Makbule) - 20.00 Saat ayarı 
rapça neşriyat - 20.lS Türk musikisi 
halk aarkıları (Hikmet Rıza) - 21.00 
konuşma: Dr. Vefik Vassaf -21.15 Stü 
salon orkestrası : 1 - Rossini: I. Mosai 
2 • Fred Ralph: Bei einer Flashe Mose 
Rebikoff: Walzer aus der ChristbauJit. 
Lindeman: Wolglaklange - 22.00 Ajan 
berleri ve hava raporu - 22.15 Yar 
program ve SON. 

htanhul : 

Uğle Neşriyatı : 
14.30 Plakla t 

musikisi - 14.50 Hivadis - 15.05 pı· 
tü.rk musiki - 15.30 - 16 Muhtelif pl.ik J1 
riyatı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla 
musikisi - 19.15 Konferans: Fatih halk 
namına, Abidiiı Daver (Atatürk ve Ans.f 
talar zaferi) - 19.55 Borsa haberleri 
20.00 Saat ayarı: Grenviç rasathanesind 
naklen Nihal Asım ve arkadaşları taraf 
dan türk musikisi ve halk aarkıları - 20. 
Hava raporu - 20.43 Ömer Rıza Doi 
tarafından arapça söylev - Zl.00 Saat a 
rı: Şan, Bedriye Tüzün ıtüdyo orkestr 
refakatiyle - 21.30 Tahsin Karakuş ve 
kadaşları tarafından türk musikisi ve hJ 
şarkıları - 22.30 Müzik ve variyete: Te 
başı belediye bahçesinden naklen - zı.SO 
23 Son haberler ve ertesi günün progra~ 
Saat ayarı: SON 

\,·rnna : 

O>'EJ<A VE OPERETLER: 12 Lüks 
burg - 19.25 Prag. .ı 

ORKESTRA KONSERLERİ VE Si>" 
FONİK KONSERLER : 14 Laypzig ' 
18 London • Recyonal - 20 Droytviç 1 
20.30 Brüksel, Paris P.T.T. - 20.45 Strıl 
burg. 

ODA MUSİKİSi : 15.25 Hamburg -
Berlin, Brüksel. 

SOLO KONSERLERİ : 13 Stokholf11 
15.20 Laypzig - ı7.15 Roma - ıs Brno 
18.10 Varşova - ıs.ıs Hamburg - ıs 
Viyana - 18.'45 Münib - 19 Ştütgart 
19.30 Münih, Stokholm - ı9.3S Bresla1' 
21 Roma - 21.10 Athlone. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 

Breslav, Frank(urt, Laypzig- - 12.45 P 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAF 

18.30 Berlin - 19 Breslav - 20.30 Pari 
HAFİF MÜZİK : 5 Breslav - ~ 

Hamburg - 6.30 Kolonya - 8.30 Al 
istasyonları - 9.30 Bertin - 10.30 Hafi 
burg - 12 Alman istasyonları - 14 51 
gart - 14.10 Frankfurt, Viyana - ıs 
Bertin - 16 Alman istasyonları - lg... 
Frankfurt - 19 Bertin, Laypzig-20 Mo! 
te Ceneri - 20.15 Tuluz - 22.20 Münib 
22.30 Breslav - 23 Viyana - 24 Frankf 
- 1 Münih. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 $tütgart 
21.10 Budapeşte (Sigan orkestrası). 

DANS MÜZlôt : 19.15 Doyçland' Z 
der - 19.45 Stütgart - 21.50 Roma -
Sottens - 22.15 Stokholm - 22.25 Lon 
- Recyonal - 22.35 Poznan - 22.40 So 
- 2'2.45 Königsberg, Budape te 
Droytvic, Floransa, Mi13.no, Roma, T 
- 23.20 Lüksenburg - 24 Münih. 

Posta tasarruf sandıkları 
kurulması hazırlıkları 

Bayındırlık Bakanlığı posta ta 
ruf sandıklarının memleketimizde 
tesisi etrafındaki tetkiklerine dcV 
etmektedir. Bakanlık, yabancı me 
ketlerin hemen hepsinde mevcut 
sarruf sandıklarının kuruluş ve çalı 
vaziyetleriyle sandıklara ait bük .. 
!eri de gözden geçirtmektedir. BU 
sarruf sandıklarının yurdumuzf 
tesisi, yalnız banka olan şeh~~İ "baa 
balardaki küçük tasarr··' uegı' 

ue halkın para 
olmıyan yerı,.,....:ı · 
rikticmf'eo:~ıı sağlıyacaktır. 

-ı'apılan t tkiklerden alınacak n 
celer glfre lüzumlu projeler bazı 
nacak ve yurdumuzda da en kısa 
zamanda posta tasarruf sandıkları 
sis edilmiş olacaktır. 

Tenha bulvarın uzandığı istihkamlar ötesinde, 
F elisi ile Rober, araho.da, biribirine yanaımıf gidi
yorlardr. 

- Sen F elesi'ni sevmiyor musun, hım 7 .. Beğeni
len, alkıılanan ve gazetelerde bahsedilen bir ka
rıcığın olması hoıuna gitmiyor mu? ... Annem, ba
na dair yazılan makaleleri bir albüme yapııtırı
yor. Albüm ıiındiden doldu. 

GUlüNC HiKAYE 
Linyi bu evi, aerserilerce tavuklarının ve tavşan· 

Iarınm çahnm-asından bıkmıt bir ticaretane memu
rundan yıllık olarak kiralmı§tı. Çimenliğin iki ta· 
rafından kumlu iki yol ile merdivene kadar gidili· 
yordu. Sağdaki yola saptılar. Kumlar ayakla.-ının 
altında çıtırdıyordu. 

Linyi: 

Rober, Felesi'yi aevimli bulmak için muvaffaki
yetini beklememi§ olduğu cevabını verdi. Ve fil
vaki münasebetleri, Felisi, tanınmamıı eaki bir eaer 
Odeon'da tekrar oynanırken, ilk rol aldığı zaman
lar haılamııtı. 

- Beni arzuladığını söyler söylemez seni beklet
medim, değil mi 7 İstediğin hemen oldu. Makul 
hareket etmedim mi? Meaeleyi uzatıp gitmemiı ol
duğumdan dolayı hakkımda fena hüküm vermiye
cek kadar zekisin. Seni ilk gördüğüm vakit senin 
olacağımı hiasettiın. Bu aebeple itin geciktirmiye 
değer tarafı yoktu. Buna eaef etmiyorum. Ya aen? 

Araba istibkilmlara yakın bir yerde, bir bahçe 
parmaklığı önünde durdu. 

Uzun zamandan beri boyanmamı§ olan parmak
Irk, çocukların gelip Üzerinde oturabilecekleri ka
dar alçak ve enli, çakıl sıvalı bir divara istinat e
diyor, yarısına kadar oluklu çinkodan levhalar· 
ı.,_ kapanını§ bulunuyor, ve küflenmit aivri uçları 
da üç metre kadar yükseliyordu. Ortada, Üzerleri
ne dökmeden birer aaksı oturtulmuı kirgir ıütun
larla parmaklık, alt kısmı kör, iç tarafı çururnÜ§ 
pancurlarla örtülü, çift kanatlı bir kapı tetkil edi
yordu. 

~ -16- '} 

Yazan: ANA.TOL FRA.NS 

Arabadan indiler. Bulvardaki dört sıra ağacın, 
sis içinde, ince i&keletleri görünüyordu. Derin bir 
sükUt içinde geçide dönen arabalarının gürültüsü 
ve Paris'ten gelen bir atın nal sesleri İ§İtiliyordu. 

Felisi, titriye titriye : ·. 
- Kır ne kadar hazin, dedi. 
- iyi ama, canım, buraaı Vilye bul varı; kır değil 

ki. 
Roher kapıyı açamıyor, ve kilit gıcırdayıp duru

yordu. 
Sinirlenen F el isi 
- Rica ederim, aç: Bu gıcırtı asa buna dokunu

yor. 
Paria'ten gelen arabanın evler civarında, on a· 

ğaç k&dar ötede durduğunu gördü; zayıf ve sır

tmdan dumanlar tüten ata, kılrksız arabacıya bak
tı, ve aordu: 

- Bu araba ne? 
- Bir kupa araba, sevgilim. 
- Niçin burad& duruyor? 
- Burada durmıyor, yandaki evin önünde duru· 

yor. 
- Yanda ev yok; arsa \'ar. 

- lyiya! Araanın önünde duruyor; ıana ne diye 

Çeviren: NASUHi BA.YDA.R 

yim? 
- Arabadan kimse çıkmryor. 
- Arabacı belki bir müıterisini bekliyor. 
- Arsanın önünde mi? 
- Her halde öyle olacak, canım... Kilit te pas-

lanmıt. 

Felisi, ağaçların arkasına gizlenerek arabanın 

durmuı olduğu yere kadar gitti, ve nihayet kapıyı 
açabilmiı olan Linyi'nin yanına dönerek: 

- Rober, arabanın perdeleri indirilmi§, dedi. 
- içinde iki aırk vardır da ondan. 
- Sen bu arabayı acaip bulmıyor musun? 
- Güzel değil. Fak&t bütün kira ar&baları çir-

kindir. Gir içeri. 
- Sakın bu bizi takip eden biri olmasın? 
- Bizi kim takip edecek 7 
- Bilmem ... Belki tanıdığın kadmlardan biri ... 
Fakat Felisi aklına geleni söylemiyordu. 
- Haydi içeri gir, canım. 
F el isi, içeri girince: 
- Rober, kapryı İyice kapa. 
Önlerinde beyzi tekilde bir çimenlik uzanıyordu. 

Dipte üç basamak merdiveni, çinko kapı siperi, al

tı penceresi ve arduvaz çatısı ile ev görünüyordu. 

- Madam Simonno bugün de pencere kepenek· 
lerini örtmeği unubnuı, dedi. 

Madam Simonno Nöyyi"li bir kadındı ki her sa· 
hah gelip ev )flerini görürdü. 

Yan yatmıı ve sanki kurumu§ kocaman bir ergu
van ağacının toparlak ve kara dallarından biri ka· 
pı siperine kadar uzanıyordu. 

Felisi: 
- Bu ağacı hiç sevmiyorum, dedi. Dalları yılan" 

benziyor. Bir tanesi var ki Adeta bizinı odaya kadal" 
giriyor. 

Mel"divenin üç basamağını çrktılar. Rober, cebİıt'" 
deki anahtarlar arasrnda kapı anahtarınr ararkeO 
F eliıi de batını onun omuzuna koydu. 

F elisi'nin aoyunutunda öyle sakin bir ve kar "Var .. 
dı ki seyredeni hayran ederdi. ÇıplaY.lığiyle o ka
dar sessiz bir gurur ifade ederdi ki, gömleği ayak'" 
)arının dibine düttüğü zaman beyaz bir tavus kufu
na benzerdi. 

Ve Rober onu ırmaklar ve yıldızlar gibi çıplak f• 
berrak gördüğü vakrt: 

- Hiç olmazsa sen kendine yalvartmıyorsun ! ~· 
caip ııeY: Öyle kadınlar vardır ki kendilerinden 1ııÇ 
bir ıey istenilmediği halde kahil olan her §eyi y•• 
par, ve, bu esnada, tenlerinin küçücük bir kö~esittİll 
göriilmesini arzu etmezler. (Sonu vat) 
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Kadın güzelliğine gelince •.. 
Da nd' • ö.terir Bundan aoa-

. lunı~, bu hem aenif, hem ~e aatta k• ; 1 ~ 1.,u; hacet yok. 
deruı bır bahiıtir. Diifününüır.: bır r~amı art ~ık, bir taraftan 
~~~e:. En~~ gÜxelliği, tekil ~~~~- Bır taraf~Nİ :..bette aile hayatında 
lıgı, cılt guzeJlig· i duruıta ve yuru· gurur n~ol 

.. ' l'b 'dik ur. Y\lfte güzellik; daha aonra vücudun ta 1 .. k Irk ,.irkin kadmı kim-
he k Buna arıı ' T 1 1 r P&rçaaınm, adeta her no t.~aın~ ek i.temH. Jk zaman ar • 
ayrı ayrı güzelliği. Yalnız el guzelh· "bei1~~ • de Fakat yavaı yavaı 
• . b ld d be 1IU eıı . gı ahai koca bir cilt kitap do u- a ·ıecek bir tarafını bulur: 
racak kadar derin. on: ~:;. pzel huyile, tatlı diliy • 

-::- Bunlann hayat ve uhatla ne H k:.cıini aevdirme9ini bilirae. Bun
~~nasebeti var? Artiatlere yahut ~e dolayı çirkinler daha talihli o • 
&uzellik enstitülerine ait f8Y!~r... . l a~ : Güaelleri herkea aever, çir

Demeyiniz. Bu aaydığmı gw:ellbik· k~l:.i valnız bir kiıi. Hwkeıin aev-
1 . h . b' d ayn •· ın ı erın epaı ır en ve ayrı 1 d' - · de talihli olamaz ... 
kimliğe aittir. Bunların neredea ı::.· 1~u aözlerle çirkinlili Övmiİf olu· 
diğini, nasıl bozulduğunu, bozu • ..-- Burava kadar hakıız da de-

. . akı· olduğu · s-·-· 1 d • 

Günün 
p o litik 
meselesi Komünizmin 

Çin'de geçirdiğ i istihaleler 

Ç in'de komilnist partisinin kuru
luşu, 1925 te Kanton'a gelc

re.k kısa bir zaman zarfında Çin'
in iç politikası üzerinde büyük bir 
tesir ve nüfuz gösteren sovyet ko
miserleri Borodin ile Galcn•e atfo .. 
lunmaktadır. Ancak, daha bu iki zat 
gelmeden çok önce, çinlilcr, bu yeni 
partinin temellerini atmışlardır. 

Japonya Çin'de komünizmle 

çarpışarak partilere birlik 

kurdurmuş ve dolayısiyle Çin 
daha çok kuvetlenmiştir 

Yazan:--------·- - -

-5-

1 
..._1 ~--ô--......iQ......_..ıi 
Baba gözüyle Türk harfterl 
Bugilnle yarın araaında ne bir Öğ· 

retmenin, ne bir edibin, ne bir poli -
tikacmın, hatta ne de ıbir devlet ada
mının vaziyeti ile luyaılanamı1acak 
kadar huıuai bir mevkii olan bir ba -
ba, onuncu yılma baaan türk harfi 
inkılabı hakkında ne düıünebilir? 

llkönce baba kendini aekiz, on, 
onbet. yirmi yafında görmelidir: 

llıaaı ıçın ne yapm aznn . 1 i'I' Güzellik bayatta aıma aa& • 
h . . . ecl Artıat er ı ım. k 

ııu ekımlık tetkık er.. ak det vennez. Bunun da mantı ça ne • 
ve güzelltk enıtitüleri bu at•• iv d';: t'ceei ,.irkinlik hayatta güzellikten 
h k' l 'k .. batlanııt ar ı ' T" 1 d 'b' .. e ım ı ten once · ,.1• daha ziyade aranılma ı rr, gı ı go -
F k . . .. 11·· · anatomı .. ' . d 

a at tımdı guze ıgın . .. u"r Mantıkla realıte arasın a 
f . .. . . .. enı opera • run • k 
ızyolojiai, patoloJıaı, ıJ•~. 1•... bil- tekrar bir ihtilaf. Güzellik de af 

1921 mayısında Şanghay'da Çin 
rnarksistlerinin ilk toplantısı oldu. 
Bu toplantının arkasından itçi ve 
köylüyü organize etmek için aahil 
boyu fehirlerine mümeaaillcr gön
derildi. Kurulduğu tarih ile bugüne 
kadar geçen müddet içinde, parti, 
iki istikamet tutmuıtur. Memleket 
dışından geri dönmüş olan marksist
lerle komüniıtler, her ıeyden evel 
büyük tchirlerdeki iıçi proletarya
ıını organize etmek i&tcmitler, Çin 
iflerini y~kından bilen radikallar i
&c, köylü davilının hallini ileri pla
na sürmüşlerdir. 

Valter Boshard 
Noye Zür;.~r 

lıp geçildi. Günde vasati olarak o
tuz bef kilometrelik yol katedildi. 
Komünistlerin insan ve malzeme za
yiatı çok büyüktü. 

Oıtün, eaire, ötre ve heceleme dev -
rinden mciırili harab'ı, mÜHrrelli 
harab veya mudıl'ı muaddel oku
makla ne kadar vakit kaybetmiı, 
dimaiını ne derece yormut olduiu -
nu hesap etmelidir. Türk hafleriyle 
okuma kolaylığı öğrenim zamanm
dan tasarrufu temin ettiği ıkadar da 
okuma ve yazma bilenleri çoğalt

mıttır. Eğitmenlerin idaresindeki o -
kullarda: "Hanginiz okumak iater. 
siniz?" sualini, 

t " I" • " b·ı d Cuzeıgı 1 .. or ugu ı e var ır. 1 dü· 'b · dir onun da manbk a munaae-
k . --ek t.ozu anı gı ı , .. 1 u •• 

ine 'onu t~n ---. 'ak itidir. beti yoktur. Herke• guze im. ııter, o-
zeltmek bugun be~ı~l'k babainde nu arar neticeai ne oluraa olaun. 

Hekimliğin guzeildı . ·un. kadar Zahid 0 mehveı bir nurdur kim, 
t l d - b'l ·ı . b ıg • , d . 
op a ıgı. ~ gı erı, at daha önce Puttur demezein, iman e eraın .... 

yazmak ıatiyorum. ~~ • Güzel· C. A. 
bir ıey beni düfÜDduru~or. . den---------------
lik gerçekten aranılaca • petın ~ 

'd' ? Baıka ta· 
kO§ulacak bir f8Y 1111 ır • ve 
b. ] .. llı'k bir kadına aaadet • 
ır e, guze 

rir mi ? . ·1ıkla 
G.. ll'k hemen daıma ~I . 

• .uze ı Sağlık da daıma bır 
bırlıkte olur. .. ll'k de eaa· 
aaadettir. O halde guzket.' Yalnız 
d . decek deme ır. 

et temın e .. 1 • ancak 
ırıantık bakırnmdan oy e' 
Dlantıkça dotru aanılan her te~• • 
alitede mutlaka öyle çıkmaz. ra· 
da da aramak lazımdır. 

Gelin olan kızlara tel ve duvak 
takmak adet olduğu zamanlarda, 
annelerin bunlan kızlarının batın• 

Dünyada neler oluyor 

Filist in' de 

Bir ar i,lnde 
ka' klıl öldü ! 

Temmuz ayı içinde Filistin'de tet • 
koyarken: . . d . 

_ Çirkinler talibine... hig neticesinde 148 arap, 60 yahu ı 

Dediklerini hatırlayacak yafta ol - ölmüıtür. Yaralıların adedi 256 arap, 
maaanız bile, belki, aonradan duy- 201 yahudi olmak ü.ıere 457 dir. 

dur Bunu niçin söylerler • 
:7ş:ı; •. i .. kadmlar'.8 aaı~lard~- 1ngili•lerden İM iki kiti ölmüf, 6 
be · kendi tecriibelerıne gore, aıle kiti yaralanmıştır. Son on beı gün i· 
ha;atıncl• çirkini• .~zeJı..-den da- çinde 7.000 İngiliz liruı yainı& edil-
u talihli oldukları ıçın. . . . 

Halbuki pselliği herku ı~er, mıştır. 

herkes güzel olmıya çalı§ır. Tabıat- Kıc şiddetli olacak ! 
tan gÜzel doğmuş olmak büyük bir !! 

ıans aayılır. Bu pnsm bütün hayatla 
devam etıneai lbım ........ ~·~e 

t ,_1a realite araamda ıhtılaf. 
manı~ ' k' l Güzeller aile hayatında çır 1D et'· 

den daha talihli olurlar. Te~, .d'":~ 
koyan ..ki saman annelerıauı aoz· 
leri hakllclır. • 

Bir kadının ıüzel olması aal• ~~ • 
yatının ilk zamanlarında koc~•~ açın 
l:tüyük bir aaadettir. Genç •tına da -
ha ıiddetle ve birdenbire sever. An
cak ıiddetli olan her duygqnun da~a 
gabuk aönmiye iıtidadı olur. Bu fız
~olojide umumi bir kaide. 

Berlla meteoroloji enatkUaU müdü· 
rünUn ötodenberi her söylediii çık-
11uttır. Bu profeliir timdi de yeni bir 
haber veriyorı Öftümibdeld yıl krı 

çok ıiddetll olacalmuJ. 
Profesör epeydenberl golfietrlm 

sıcak su cereyanının istikametini tet

kik etmiş bu yüzden önümüzdeki kış 

mevılminde dehtetli aoiuklar olıcai1 

kanaatine varmııtır, Yalnıs, aoğuk ıu 

cereyanları Avrupa kıtası~a . çar~
yacatı için Avrupa'nın ikbmınde bu-

yUk bir deği9iklik olııuyacalunıı. 

Yahudi doklorlır1 

Kaidenin aile hayatmda da yer 
bulmaaı için birçok sebepler çrkar. 
Bir kere, aüzel kaduu rahat .bırak • 
a... ~ı 8 . aalond• erkeklerın hep· 
• ar. ar 1 l dans 

il a-u .. ı:,wı yanına aoku ur ar, Bu sene 30 eylulden itibaren yahu-
batlayınca ~ ~ .. ai onunla dan.etmek h · b · 
iater. Onun ~an ~ i«uçl* çabuk di doktorlar alman ırkından . ıç . ır 
bel· · hastayı tedavi edemiyeceklerdır. lçın-ınr. .. le d • ha 

Bir taraftan d• ıu~e ·-~ • ınb,'l -- ıı. :ırahudi doktorların ınuayene ne-
.a:_,_. b-'-1' t lihıızlııını • rn.ez • ka 
-euıı -. ıyen a . .. elliie l•ri buluna.. binalar 15 aguatoaa • 
d• .. ıı· • · herkeaın guz · 

auae ııan•, ma ·rur olur . .:dar hü}{u-,.te h•~r verilecektır. 
tapındığına bakarak g ün Bundan ba:lk'" .A,J.J ırktan olmı· 
B~dan dolayı o ayı!lanaın~,.:.zm~ yanlar otomObil kul an-.a.vJ.talclar· 
ku ıurur da inllln oglunda f 
da da - tabii bir duygudur, her ır- dır. 

Sivil harplerle, büyük toprak sa
hiplerini aömilnneık ıuretiylc büyük 
ölçüde vergi ve resimler alarak ça
buk inklpf eden köylü grupunun 
hareketi, i9çilerden iltifat görmedi. 
Buna mukabil komUniıtlerin nüfu
zu 1925 te o derece genitledi ki, Çin 
cumhuriyetini kuran Sun Yat-Sen'
in halk partisi Kuomintag bile kızıl
larla itbirliğindc bulunmak arzu
aundaydı. O tarihte ilk "birlefik 
cephe" meydana gelmiş oldu: bu 
münasebetle köylünün organize e
dilmesi ifi esas itibariyle komünist
lere bırakıldı. 

A ncak, bu dostluk dört yıldan 
fazla sürmedi. Borodin, Ga

len ve daha bir siırü arkadaşları, 

Çin proletaryasiyle beraber Awya'yı 
ayaklandırmak maksadiyle işlerin 

başına geçmek istediler. Fakat bü
tün arzulara, o tarihlerde henüz par
lamak üzere olan general Çankayşek 
engel oldu. Vuhan'da 192/ de yapı
lan kon&redc Kuominta& ile komil
nlst partilinin araıı açıldı ve bu a
çıklığın tekrar doldurulabilmesi i
çin, \i&crinden on yıl ıibi bir .zaman 
ıcsmeai Jhımıcldi. 
··xuıl Çin orduıu" itte bu muha

lefet dcvreıindc kuruldu. HoJnud
ıuıluk &öatcrcn köylü 5ocukları bU
yük bir kısmını teşkil eden bu bagı 
bozuk sürüleri, komünistlerden yar
dım &örmek vadini aldı ve hatırı sa
yılır bir kuvet oldu. Bu kuvctin ele 
batıları Mao Taetung ile Çu-Teh i
di. Her ikiai de timdi ı, başında bu
lunmaktadır. Nankin hliklimeti, o 
clinlerde, ıimalde hüküm sürenler
le harbe tututmu,tu: komünistler 
günün birinde Çankay,elr ile müca
deleye giri,mek üzere ordularını 

yeti§timıelr için o devreden atifa· 
de ettiler. 

H UkUmet, çok &eçmeden bu teh
likeyi sezdi. Komünistler 

sahipsiz kimseler diye ilin edildi: 
bir çokları tevkif edilerek kurıuna 
dizildi; fakat Kuomintını, dü9mın· 
Jarını tek batına imha etmeie mu-

Saytung'dan 
vaffak olamadı. Komünistlerle eri
şilip geçilmesi çok güç olan Kiang
si ve Hunan sınırındaki dağlara sı
ğınarak, kendilerine his olan bir 
harp tarzı tatbikine koyuldular. 
Kendilerine hücum edilince, komü
nistler geri çekildiler: hiıcum eden
ler duraklayınca, kendilerini izaç 
ettiler; lıcr hangi bir çarpıJmada 
hasımlarının muharebeden kaçın
dıklarını sezdikleri zaman hücuma 
geçtiler. Bu taktik, iki taraf mü&a
vi f1rtlar altında silahlı olduiu 
müddetçe komUnistlerin lehineydi. 

Fakat Çankayıek, 1930 da, ordu
ıunu yeniden organize ederek mo
dernleıtirdi. 1931 den 1934 yılına ka
dar girittlği beı ıef erde komUniıt
lere ağır darbeler indirdi. 

Merkezi hUkUmet orduıu ko
mliniıtlere velev k111 bir 

muddet için olıun rahat bir nefes 
aldırdıtı müddetten istifade eden 
kızılların ele ba9ılırı, genif ölçUde 
politika faaliyetine koyuldular. Köy
lü ara11ndan çıkmıı olan bu adamlar, 
faiz:, vergi ve bir çok r esimler yli -
zünden aç denecek bir dereceye ge
len köylünün• dertlerini yakından 

biliyorlardı. "Kızıl ordunun" girdi
li yerlerden bUyUk ırui tabipleri 
çıkarılarak topraklar tıkılm edildi. 
Toprakları kirayla ltliyen JdSylUler, 
l1Uyebllec:eklerl kadar toprelc ve 
mUlk 1&hlbl oldular. Ancak, Çinko
mUnlıtlerlnln lnkl .. f ettikleri bU
tUn bu müddet urfındtl ıovyet uıu
lünU tatbik etmeml9 olmaları dlklca· 
te dejer bir meaeledlr. 

••Kızıl Çin orduıu" 1934 de Çan· 
kaytek'in modern orduıu tarafın
dın o derece 1ık19tmldı ki, bu kızıl 
ordu, Çin tarihinde bir Cfine daha 
rutlınılmıyın bir yürüyUıe mecbur 
oldu. 16 ilkte9r1n gecesi go,ooo kiti· 
ye yakın komünist Kiangsl'den kal
karak kol halinde cenubi Hunan ile 
Kıvayçav üzerinden Seçuan'daki ti
bet sınırına yUrUdU; dağları, nehri, 
karlı geçitleri aştı. 368 gün süren bu 
yürüyüşte 12.000 kilometrelik yol 
yüründü. Bin bir zorluk kartılarına 
dikildi. Vilayetlerde kendilerine 
hasım olan askerler, müteassıp müs
lümanlar yollarını kesti. "Kızıl Çin 
orduıu" 20 ilkteıtrin 1935 de şimali 
Şenzi'ye vardı. Bu uzun yürilyUıte 
on ıeklz dal ve yirmi dört nehir 191-

~":ı~den eve1a. uyumadan evci ba-ı ~~e~ mantıklızhktır 1 D•dl. 

d na ödememiı oldutunu• 1~27 aeneeine - Belki, fakat heaapllM' dolrudur. 

Yüz Sene Uyuyan a am ait borcunuzu istiyorum. - Bu ;ıtaınblırtırJ ... 
- Unutmufum. - Bidm ar ttilimis verıllcre i-

Y 1U411: Hl/lllrl Barnı - Oh, bu bir mueret delildir. Son- tlrazınız varaa mahkemeye baf vura • 
ra ek daha yUı senelik borcunuz var. bilirıinb. 

8 Utün bunlara ra gmen komü
nistlere rahat nefes almak 

nas ip olmadı . Çankayşck "Kızıl or
duyu" tamami; le mahvctmeğe az
metmiıti. KomUniıt ~lebaıılarının 
kafalarını getirecek olanlara büyük 
mükifatlar vadedildi. En pahalı ka
fa, 250.000 dolar fiyat biçilen Mao 
Tsctung'un kafası idi. Kızılların ka
ti surette imha edilmelerine genç 
marefal Cangsilliang memur edildi; 
lakin mareşalın askerleri komünist
lerle anlaştı lar. Genci kurmay ka
rargahına bu haber gelir ıelmeı, 
Çankay,ek 1936 ilkkinununda biz
zat Şenzi'ye &itti ve oraya varır 
varmaz Çanııüliang tarafından tev
kif edildi. 

Bugünler, Çin cumhuriyeti kuru
lahdanberi ıeçen en tehlikeli ıUn
lerd i. ÇangıUliıng orduıunun genç 
subayları, kendilerini, vatındı9ları
na kartı muharebeye ıevkederken 
japonların Çin topraklarını durma
dın j9gal ve iıtill etmeıine ıeaini çı
kırmıyan bıt kumandanın cesalan
dmlmaıını iıtiyorlardı. 

O 11radı Çın&ıülianı'ın tayya
relerle getirttiği kızıl ordu 

ele başılarının itidal tavsiye etme
leri çok dikkate değer bir keyfiyet
t ir. Epey uzun &üren görüşmelerden 
ıonra, Çankaytek'c pro&ramlırını i
zah eden komUnlatler, japonların 
meml•kete sfrmnlnln önüne allAh
Ja •~llm•I itin kendlainden eöz al· 
dılar. XomUnlatler, Çankınek •i.bi 
milletlerıruında hatıra aayıhr bir 
ntm ölilmU neticesinde, hiç bir me
ıullyet tııunıyın klmaelerln Nan
kin 'de it b19ına ıeçmelerinden ve 
dolıyıalyle jıpon iatllbına daha bü
yük imklnlır haurlınmıf olmasın
dan korktular. 

Çankay,ck 1936 noellnde 11irlik
ten kurtularak tayyare ile Nınkin'c 
aeri &eldi. Bunu takip eden aylarda 
Xuomintang ile lcomüniıtler ıraıın
da ikinci defa olmak üzere birleşik 
bir cephe kuruldu. 

"K r.d ordu" "Sekizinci ordu" 
adını alarak Çin başkuman

danlıgın emri altına girdi. Askerle
rin kaskctlcrindcki sovyct yıldızı 
yerine nasyonalist askerlerin ala
metler i takıldı. İşgal ettikleri yer
leri idare etmek Jçin komünistlere 
izin verilerek Yenın hükUmet mer
kezi oldu. Yeni proırımlır ve iıim-

mı9. 

- Kanunu yapan ben de filim ya! .. 
Seleaten'in inkiaarı o kadar kuvctli 

oldu ki müdürün odaıındın çıkınca 
gözyaflırını tutamadı. 

Röne muhabbetle omuzuna dokuna
rak: 

Scıesten hayret etti : 

Tefrika: 31 = Ve mUdUr, ödenmemiı kalan vergi Selcaten: 

l ln apma makbuzlarından mürekkep doıyı,yı - Tabii dedi. Size davl 1,.1cıtım ı .. - Bu lfi halletmek ç ne y • ıı.. dl V L-- ıı 
ıvmıter • e aa&anacajnnl ... 

- Sıkılma, delmez, dedi. Nasıl ol-
11 bu aervet havadan gelmitti. Haydan 
ıelen huya gider ... 

. - Ya? Veıikalarım muntazam de .. 
lıı illi? 

- Evet. 
- O halde ı ... 8oyıeyın f 
- Size bir santim bile tediye ede • 

~cm. 

. Selestcn bir yayla mütcharrikmiş 
gıb' . 

ı Yerınden fırladı: 
-~ediyorsunuz? 

lıyımo? a müracaat etmeliıinb. Seleaten: Müdür: 
- raky 11 Hemen aidlyorum. - Nuıl? Diye ıordu, Uykum eana· - Şilphcllyim, dedi. 
- MU emme jlınl tında da bana verıl mi yazdınız? - GörU9ürUı. 

Öğleden evel ıi•l tekrar ıtsrtct - Tabii delil mi yı I .. Ölmüt delil· - Ben de bu görUtmeyl ubıraızlık-
umarım. 1 • dinls. lu halde verıiden muaf tutul· la bekliyecejim. Pılcat ılze can aıkı-

M<ldUr, ıırip bir tıbe1tUm e' manız için hiç bir 11bep yoktu. cık bir haberim daha var ... 
- Gene ıörUıeUm, dedi. - Hls öyle ICY ml olur? -Ç~kinmeden söyleyin, flmdi zırh-
Dl .. rıda Seleaten hlddıtlni tutama· l 1 

- Kanunun emri böyledir ... Yüs 11- ıyım ... 
dı: l l 1 Hep neden beri verıi mlkdarı da bir haylı - Siz yeılnc ıırıntimi teıkil etti-

- P'akat ne hulyalar kurmuıtum .. 
- Simdi ne yıpıcafız. Kapına sı -

kııtık. 

Gıbriyel Kler: 
- Bu hıcia kaldmlıcaktır, dedi. 

Siıi ıerbeat bıraktırmayı ben Uzcrime 
alıyorum. 

- Nanı? 

- Ben, ben, ben! 
Cevabiyle kartılryan köy çocuklıa

rının manzarası Türkiye'de yalna 
Atatürk devrine hastır. 

Bu bir. 

Okuyanlar çojaldığı ıiçin her tür
lü dergi, gazete, ve kitap aayıaı da o 
niabette çoğalıyor. Çocuklanmız ki
tap mahrumiyeti çekmiyorlar. Fa
kat ya~m bizim dilimizde arayıp bu
lamadığımız kitapları onlar, milli 
kütüpanede bulacaklardır. 

Türk harflerinin ikinci iyiliği. 

lnkıli.ba bağlı bir babanın, türk 
harfleri aayeainde, çocuğunun istik -
balini her bakımdan temin eclilmit 
görmesidir ki üçüncü ve en ehemi -
yelli noktayı teıkil eder. Türk harf. 
leri, ıenç neaillere Büyük Şefin Ye

diaaı olan türk inkılabı için bir aı
mandır. Çocuk &kolaatik Öğretim
den kurtulmuf, naaara yanaurunun 
esaretinden kurtulmUf, bunları tem
sil edenlerin hegemonyaaından kur
tulmuf, faaguci mantrkından kurtul
muı, tarkın durgun ve yorıun zihni
yetinden kurtulmuıtur. Türk h.arf -
)eriyle alfabeye ba9lıyan çocuk bu
gün aıkerlik çağındadır; fakat ilk 
okulun '°" eınıflarında türk harfle -
rine kavuıanlar birkaç aenedenberi 
tahsillerini tamamlamıı, milli faali • 
yette hi11aelerine düıen rolü alnuı 
bulunuyorlar. Onlar inkılabın tünt 
harfleriyle ailihh birer müclafü aa • 
yılal»ilirler. 

Memleketin iatildaalini 1avrwa • 
nun i.tild>ali kadar aailam ve o
nun.la tevem bilen baba için harf İn· 
kal&bının onuncu yılını idrak etlllif 
olmak bütün bu aebeplerle büyük 
bir maahariyettir, Babalan ve ço
cuklarını bu mazhariyete eriftiren 
Atatürk•• minnet ve muhabbetimiz 
ton11uadur. - N. Baydar 

Jer değiştirilmek suretiyle demok
ratik fikirlere yakışık alacak bir fe
kil bulundu. Aynı zamanda, bu teh
likeli harp devresinde hilkümeti 
kahpece arkadan vurmamak ve var 
kuvctle Japonya'ya kar91 hareket e
dilmcal için s6z verildi. Japonya u
aun yıllardanbcri Çin'deki komü
nizmle miıcadele etmiş ve takip et
mif olduğu politika ytızlindcn bü
tiln Çin partileri arasında bir birli
ğin meydana gelmesine sebebiyet 
ve~mittir ki, hunun neticesinde Çin 
her zamankinden daha kuvetli ol
muştur. 

Klcr: 
- Size jyi ıbl rcr memuriyet bulu • 

rum. Yiız sene uyumut olmak vaıf ınız 
bu huıu&ta ite yarıyacaktır. 

- Ben bir acube gibi halka ltyrct-
tirilmek istemem. 

Röne sordu: 
- Sen Paria'te mi kalacaksın? 
- Ya siz nereye gitmek istiyor&u ~ 

nuı ? 

- Nevyork'a döneceğim. 
- Korkunç haplara mı hasret kaldı-

nız? 

- Mis Anni Tompıon biae kefil ol· 
muştu ... Onu bu yuzden sıkıntıya sok
mak istemem. 

Selesten: 

. - Ah ne fena ,ey ı ... Diye içini ç.ek
tı. - s· . miyecc -ıı; . ıze bir santim bıle vere 

ıoırn· . 1 löylüyorum. 
- Sebebi? 

- Hlıl!. bir -y del pem 1 ... lln'- l i 
• r kırt.ili· artmıftır. ı. Ç n maaleecf ıizi haczetmek aynı kırtulyecilik ı ... P'rınıı• 1Am S.leıten: mecburiyetindeyim. 

Yecı·ıeri adam olmıyacaldar •Mit ı. lki h tlak 

- Sizi aff ettirecejim, 

- Ya milyonum? Onu alamayacak - Beni takip etmiyc seni mecbur e· 
mıyım? den var mı ? 

- Elimde bir haciz kararı var. . 
- 'b • • • e kım· 

d qacız kararı mı? Ne ıçın v 
eın 

- Alacaklılarınızdan birinde~. 
) - Bcniın alacaklım yoktur. Kımsc· 
t~ı: küçUk bir borç ctmit adam de • 

~Af buyurun, haciz karar~'. ~~~r~
ti doğruya phsi vergiler mudur Y • 

ilden l ' ge ıyor. ? 
-.. Dernek vergilerimi istiyordu 
-a ... et ·· ·· Bet , mosyo.... ak. 
_ cıten biraz müıterih olar : 
\' lia. öyleyse mesele yok •. dedı. 

c tere boıulan yüıünü ııldi. 

- N•yae, dedi, puarhk edecek do- or anlamadıkları için mU-
RiSne : sJar tlllm. Sbe olan borcum nedir} dür izah etti: 
- KJ•ma. dedi, mali,.ye bs'r mı MUdUr bir l&hza durdu ıonra: - &ahu haciz konulmuı uıulU 1947 

ödemen bu ifl halletmek için klfl ıe· - Bir milyon bet ~ yirmi bin de kabul edilmiıtir. 
lecektlr. 1 Ki frank. Tabii falı mürekkep de bu ra· Sclcaten: 
Gabriyearımc~tllk bir iftlr, ctedL kama dahl?dir... - Caketimi mi mUhUrllyecckıiniz, 
- Bu Y UdürlUjUnde Seleattn'i bek· Seleaton in ayakları dl bine yıldırım yoku ... Diye alay etti. 
Verıl m düfH teairl daha fula olmadı. MU· - Hayır. Pıkat borcunuzı; tama· 

letmediler. i ince. clUr tıtJı bir acıle devam etti: men tesviye edlnciye kadar Parlı'tcn 
Seleate~, lç~~I ! Dedi Benim mil· - Eler heaapları tetkik etmek lı - ayrılmanız yasak olacaktır. _ BonJur, -Y"• ' ı. 

el• ko an ılı mlıinlı? teraen..... - Bu blru fula kaçtı, 
yonum& ba b 1 y Bu kanuni formall- Ve bu sefer R8ne'ye hitap ederek: MUdUr: 

- Ev~t, ent~d· · ·m için özür dile-ı - Size gelince, mösyö La Tayad, bu - Kanunun emri böyle, ne yapa. 
teyi yerıne gc ır ıgı meblağın iki mislinden biraz fula hm, dedi. 

rim... 1 t lan borcumu ödemiyc borcunuz var... - Ne mükemmel kanununuz var-- Deve e o 

-Korkarım. 
- Ah ne fena fey. 
Röne atıldı: 
- Kederini teskin için iyi bir lo -

kıntada yemek yiyecetb. 
- Karnım aç delil, möıyö 1 
- Yedikçe İftahın ıellr. 
Rtine yanılmıyordu. Scleatcn yemek 

tabaklarını ıeriye dolu ıöndermedi. 
Yemek aruanda lıtlkbaldcn bahsetti
ler. 

Sel esten hiddetli bir tavır aldı: 
- Ne? Yiız sene sizin yanınızda u

yumıya hunun için mi katlandığımı 
s~nıyorsunuz ?.. Amerika'ya gelcce . 
iım. Spangburry hemıirclerin biltün 
tavpnlarını da yiyecek olıam, aene 
Nevyork'a gidecegim. 

Yirminci Fasd 
Seleaten: .. Gabriycl Xler 'in harekete getirdi il 

Çal b ] w d l nufualu phısların mlidahaleıi aaye • - ışmaya mec ur o acagız, e .. . 
d!· Hal~u~i ~n iradımızla gül gibi gc- sınde finanı bakanlığı fa.r:la müşkillt 
çınccegımızı sanıyordum. (Sonu var) 
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Cul<urovalı _, kimdir? 
... 

Onun psikolojisi şöyle hulasa edilebilir 

iŞ n, 
Çukurova'nm ekonomi hayatı pa • 

muk ve pamuklu sanayi ile hutasa e
dilir. Bununla beraber bütün ova her 
çeşit ziraate kabiliyetli bir mıntaka
i ·r. 
Çukurovalı tipi olarak bir tarsus

luyu alıyorum. Onun hayatını ve psi
kolojisini tahlil ederek çukurovalıyı 
tanıyabiliriz: 

Tarsuslu işler iyi gitmediği zaman 
borç eder; fakat bu borç onun "borç 
yiğidin kamçısıdır,. ata sözünün hük
mirne de sadıktır. Ertesi sene daha 
çok, pek çok çalışmak suretiyle bor· 
cunu ödiyebileceğine emindir. 

Onun nefsine karşı olan bu itima -
dının sebebini iki şeyde aramak la -
zımdır: Evela; üstünde uğraştığı top
rağın ve içinde yaşadığı iklimin va
ziyetinde, ve sonra bizzat tabiatin 
bahşettiği bu imkanları istismar yo
lundaki bitmez, tükenmez, yılmaz ve 
usanmaz kabiliyetinde l 

Her toprakla uğraşan insan gibi 
tarsuslu da istiklal mefhumuna çok 
kuvvetle bağlıdır. Üstünde yaz kış, 
gece gündüz didindiği, alıp ektiği 

toprağı ile benliği arasında bir rabıta 
tesis etmiştir. 

Tarsuslu, çukurovah pamuk yetiş
tirir, pamuk ipliğ i yapar ama, topra
ğına pamuk ipliği ile bağlı değildir. 
Tarsus halkı, kavrayışlı yiğit, heye
canlı ve yiğitliğe karşı çok hevesli 
insanlardır. Hurafelere, batıl düşün
celere iltifat etmezler. 
Sıcak memleket çocukları olmaları

na rağmen muhayyelden ziyade reel 
olan şeye, toprak gibi realiteye kıy
met verirler. Yeniliğe karşı irkilmek, 
yeniliği reddetmekse akıllarına gel -
mez. Onların bu hareketlerinin izahı
na lüzum yoktur: Tarsuslu meydan -
dadır. 

af kar r doğru ... 
(ukurovah Toprağa benzer 

Tarsus Rasim B ez. ve iplik fabrikası 

Tarsus'ta m e§hur "Çağlayanu 

UL US 

1 
......... ........................................... 1 

Yurddan kısa haberler ........ ........................................ .... 
Adapazarı - Adapazarı imar planı 

Nafıa Vekaleti tarafından tetkik edil -
miş ve bazı değişikliklerle kabul olun
muştur. 

lzmir - Denizbank Genel direk • 
törlüğü İzmir fuvarına gelecek yaban
cıların, yurdun diğer yerlerini de ge -
zebilmelerini temin için kolaylıklar 

hazırlamış ve kendi tarifelerinde % 
50 tenzilat yapmıştır. 

* Halkevi yardım komitesi cezae
vindeki mahkumlar iç.in açtığı okuma, 
yazma kursuna devam eden ve muvaf
fak olan 17 mahkfunun diplomalarını 

dağıtmıştır. 

Akhisar - Saracoğlu köyünde te -
sis edilen fidanlık bir orman halini al
mıştır. Bu yıl köylüye buradan 60 bin 
fidan dağıtılacaktır. 

Adana - Tathkuyu köyünden 
Mehmet tarlasındaki otları yakmak is
terken ateş kazara Mustafa'nın har
manına bulaşmış ve Mustafa'nın 300 
gülek buğdayını yakmıştır. 

* Çinarlı karakol mıntakasında bir 
çiftlikte Ali ismiıade birini sopa ile 
öldürdükten sonra kaçan Ramazan 
oğlu Mehmet jandarmamızın sıkı ve 
devamlı takibinden kurtulamamış, ya· 
kalanarak adliyeye verilmiştir. 

Aydın - Beledire daimi encüme~i 
elektrik fiatlannı yeni baştan tetkık 

etmiş ve eyllılden itibaret kilovat fiat
larını 20 kuruşa indirmiştir. 

Tekirdağ' da 
Atatürk günü 

Tekirdağ, 9 a. a. - Atatürk'ün Te· 
kirdağ'ı şereflendirdikleri günün yıl
dönümü olan sekiz ağustos günü bu
rada heyecanla anılmış ve bütün te
kirdağlılar bu vesileyle Atatürk'e olan 
derin bağlılıklarını bir kere daha teyit 
etmişlerdir. 

Bir hammal 
Karısını feci bir 

şekilde öldürdü 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde 

tüyler ürpertici bir cinayet olmuş, el
li yaşlarında Hüseyin adında bir ha
mal karısı Zeliha'yı bıçakla on beş ye
rinden ağ'ır ~urette yaralamıştır. Zeli
ha derhal ölmlı tür, Canavar suçunun 
derhal meydana çıkacağını görmüş ve 
cesedi avludaki bulaşık çukuruna ata
rak üstüne toprak örtmüştür. 

Katil, bundan sonra büyük bir so
gukkanlılıkla hamallrk yaptığı ticare
taneye gitmiş, orada çahşmıya başla
mıştır. Fakat hadise pekaz zaman 
sonra duyulmuş ve müddeiumumiliğe 
haber verilmi ştir .Hamalın evinde ad
liye tarafından tetkikat yapılırken po -
lis de katili çalıştığı yerde yakalamış· 
tır. Katil suçunu itiraf etmiştir. 

Suçun takibatını yapan müddeiu -
mumi muavini B. Hilmi Arca, Adana 
ağır ceza ma~kemesinin şimdiye ka -
dar bövle feci bir cinayete bakmadığı -
m söylemiştir. 
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Konya Halkevinde çahşmalar 

Güzel teşebbüslere girişiliyor 
Konya, (Hususi) - Halkevi bahçe

si halkın medeni zevkini tatmin ede
bilecek ve oturulup eğlenilebilecek 
bir hale getirilmiştr. Herkes bilaistis
na gidebilir, istiyen kahve, çay içer. 
Haftanın muayyen günlerinde bando, 
caz ve halk sazları söylenmekte ve 
çalınmaktadır. Musikinin ve radyo -
nun 15tif ve ahenkli nağmeleri ara -
sında hoş saatler geçirmek kabildir. 

Halkevinde orta okullarda ikmale 
kalan talebeye kurs açılmıştır. Mate
matik tedrisatı iki gündür faaliyete 
başlamıştır. Orta okulun, birinci, i -
kinci ve üçnücü sınıflarında ikmale 
kalan talebe bu kursa devam etmekte
dir. Talebe bu suretle malumatını ar
tırmış olacaklardır. 

Halkevinin açmış olduğu daktilo 
kursu daimi surette devam edecektir. 
Devresi biter bitmez yeni talebe alı
narak daktilo öğretimine devam olu-

nacaktır. öğretim çok pratik metot· 
larla temin edilmektedir. 

Halkevinde bir çocuk korosu teşkil 
edilmiştir. Bu koroya çocuklar tara· 
fından fazla rağbet gösterilerek faal 
bir halde devam etmektedir. Müzik 
noktasından çok faydalı ve verimli 
olan bu koroya çocukların devamı 
faydalıdır. 

Ticaretanelerde çalışacak gençle· 
re muhasebe defteri tutmak için._ ha • 
zırlrk başlamıştır. Pek yakında tedri· 
sata başlanacaktır. 

H,.,. evi, adından da anlaşılacağı 

evçhile ulusun kendi ocağı, kendi yu· 
vasıdır. Kapıları daima açıtkır. 

Halkımızın hem eğlenmek, hem ne· 

şeli vakit geçirerek istirahat etmeleri 

için yurttaşların Halkevi bah~esine 

gelmeleri için tavsiyeyi fazla bulu · 

ruz. 

Antep cezaevinden kaçan 

İdam mahkumlarından biri 
daha yakalandı 

Geçen sonteşrinde Antep hapisane -
sinin duvarını delmek suretiyle kaça
rak Suriye'ye iltica eden beş idam 
mahkumundan ikincisi de Suriye de 
yakalanmış ve hükumetimize teslime
dilmiştir. Yakalanan idam mahkumu 
Gaziantep'in Lohan köyunden Meh
met Ali'dir. 

Mehmet Ali evelce katilden beş se
ne ağır hapse mahkum olmuş, cezasını 
Antep hapisanesinde bitirerek çıkmış
t ır. 937 yılının mayısnda bir jandar
mayı öldürerek daha feci bir cinayet 
işlemiştir. 

Vaka şöyle cereyan etmişti 
Kilis kazasının Fericek karakolu 

erlerinden simavlı Hakkı isminde bir 
jandarma vazife ile Çiraz köyüne git -

miş ve katil Mehmet Ali'yi omuzunda 
bir mavzerle görerek memnu silah ta• 
şıdığı için yakalamış, karakola götür· 
mek istemişti. Yolda Şilgin köyü ci
varında Korkmaz deresinde jandar• 
manın dalgınlığından istifade eden 
Mehmet Ali ansızn geri dönerek giz -
Je<liği bıçakla jandarmaya saldırmış 

ve yirmi iki yerinden ya :ı:ık sure· 
tiyle zavallıyı şehit etmiştır. 

Jandarmanın ölümü üzerine hem 
kendi silahını hem de jandarmanın si· 

lahını alarak firar eden cani yapılan 

takibat neticesinde yakalanmış ve Ga

ziantep ceza mahkemesinde cereyan 

eden duruşma sonunda ölüm cezasına 

mahküm edilmişti. 

Belgrad ve Selônik . Fuar esnasında 
. . lzmir'de yapılacak 

Enternasyonal sergılerıne f b I I 
f k .. d . ut o maç arı 
ISfı gon ertyOrUZ İzmir, (Hususi) - Fuvar günlerin· 

Gaziantep, (Hususi) - Yakında a- de İzmir'de yapılacak olan İzmir, An· 
çılacak olan beynelmilel Belgrad ve kara, İstanbul, Trakya muhtelitleri 
Selanik sergilerine şehrimizden fıs- karşılaşmalan ve ecnebi temaslar için, 
tık nümuneleri gönderilmesi karar- İzmir muhtelitinin hazırlanmasına baş
laştırılmıştır. Ticaret odası iç ve kav- lanmıştır. Fuvar vesilesiyle lzmir'de 
lak fıstıktan nümuneler hazırlamak- çok karlı ve heyecanlı karşılaşmalar 
tadır. beklenmektedir. Slavya takımının fu

Gelecek temmuzda Nevyork' ta açı- varın açılmasının ertesi günü İzmir'e 
lacak olan büyük sergiye hükümet i- gelmesi katileşmiştir. Slavya iki maç 
mizin de iştirake karar verdiği ma- verecektir. 

h'.imdur. Keza, yunan şampiyonu Panatina-
Nevyork sergisine şehrimizin de ikos takımının da fuvarda iki maç için 

bir kısım yerli mahsulatımızla iştirak şehrimize getirilmesine teşebbüs edil • 
· k 1 1 şı'mdı'den miştir. etmesı arar aştın mış ve l k 

zmir muhteliti, ilk hazır.lı . ~ı: 
hazırlıklara başlanmıştır. nı, dün Aydın'a karşı vermıştıt. a~ 

Büyük türk inkılabının bütün yeni
liklerine heyecanlı bir istekle sarıl -
maları, bu hakikatin aşikar ve çok 
kuvetli bir delilidir. 

1 .. d b d . Al ızmır - ---------------- ---- ------------------ ----------- dın muhte ıtın e un an , .. İ d" t 
muh teli ti kadrosunrl· $er a mış or Aw• ,,,, ... ,, .. .,.. . . " ' 

Bu, yenilik ve tekamül arzusu, Tar
sus iktısadiyatında çok güzel netice
ler vermiştir. Devletin iktısadi siya
setini derhal kavrıyan ve benimsiyen 
bu bölgelerde son yıllarda endüstri 
faaliyeti de ziraatle muvazi olarak i
lerlemeğe başlamıştır. 

Tarsuslunun bütün iktısadi faali -
yetine toprak esastır ve hakimdir. 
Ve onun psikolojisi karakterinin en 
bariz ve kuvetli tarafları da, iktısa

di hayatının özünü teşkil eden çok 
sıkı münasebetler gösterir. 

Tarsuslunun vadettiğini yapama
dığı olursa, bu da müstahak olduğu 
dikkat ve itinayı görememiş olmasın
dadır: Tıpkı toprak gibi. 

Tarsus halkı eğlenmekten hoşla -
nır; başkalarına ikramlarda bulun
maktan çoıc büyük zevk alır. Para mı 

yiyecek? Parayı mutlaka serpercesi
ne yer. Fakat bu hareketinde asla 
t;:r gösteriş arzusu yoktur. Para ye
mek zevkine düşkündür. O kadar. Pa
tası varsa, "Bir günün beyliği beylik,. 
diye bir eğlence gecesinde bir iki yüz 
lira vermekten cekinmez. Fakat para
sı olmayınca d~ bedbinleşmez; azla 
kanaat eder. Yani verince tam verir, 
vermeyince de hemen hiç vermez : 
tıpkı toprak gibi 1 

Tarsuslu fcvkaliide mutavazıdır. 

Atıp tutmayı asla sevmez. İçindeki 
kudret ve cevheri ancak, vakti gelin
ce veya onu aramak zahmetine kat -
)and ıkları zaman dışarı verir : tıpkı 
toprak gibi 1 · 

V e nihayet bütün bunları bir iki 
kelime ile hulfisa etmek için denilebi
lir ki Tarsuslunun, Çukurovalının, 
esmer bir cilt altında birçok faydalı 
şeyler olmıya kabiliyetli, yumuşak , 
apak bir ruhu, bir benliği vardır : 
Tıpkı toprağında yetişen pamuk gi
bi! 

"'· . " '\, ... .. 

r ...... ' 

jYURDDAN R 
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Tosya' da • • 
P.•.r~nç 

ESiMLER\ 

tarl_ası 

oyuncu vart'-· • • 
Dwnu gören ı.eyırcıler arasında, şu 

şekilde onuşmalar oluyordu : 
1 - İzmir, futbol imalatanesine 

benziyor. Biz yetiştiriyoruz, başkaları 
oynatıyor. İstanbul'a verdiğimiz o .. 
yunculara bakınız : . 

Vahap Saim, Basri, İbrahim, Lüt· . ·ı 
fi, Adnan, Reşat, diğer Reşat, Ceını 

Mehmet, Melih şu ve bu .... 
Yalnız İstanbul'a, birinci sınıf o .. 

!arak şimdiye kadar iki takım verdik· 
Daha da vereceğiz. Bunun sonu ne 
olacak? 

Filhakika, İzmir muhtelitine ba ~ 
kınca. eski oyuncuları hatrrlamanı 

imkansızdı. Spor idarecilerinin laka)" 
dileri: işi idare edememeleri de uıuf1 
uzadıya tenkit edildi. 

Zaman 7.aman iki tarafın da lehin_e 
kl. bıf 

ve aleyhine cereyan eden zev ı . 
oyundan sonra pazar günkü futbol ı11j 
cı izmirlilerin 4 - 8 galibiyetiyle bit 
t)ci t:ıraf da iyi oynaCJJlCfJ.. 

İzmir' de 

satış kooperatifleri 

genel toplantısı 
• • . i.ituı:JI 

lzmır, 9 a. a. - lzmır ıncır ve .ı· 
tanın satış kooperatrnerı bırugı uıı:ııı 
mi heyeti dün halkevınde bir topla bır 
yapmıştr. Bu toplantıda birliğın , 
yıllık mesaisine ait idare heyeti raı:tl' 
ru müttefikan kabul edilerek genel 1'V 
rul karariyle Büyük Önder'e, başv-:,111 
Celal Bayar'a ve 1ktısat Vekiline t ll ııô' 
telgrafları çekilmiştir. Aynı zaJ11lle" , 
birliğin genel direktörüne de t~ ço'ı 
kür edilmiştir. Birliğin bilançosu ı.ıtı , 
parlaktır ve müstahsil ortaklar b 
dan fevkalade memnundur. 
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Sovyet ağır topçuları. Japon 
mevzilerini dövmeğe başladı 
Sınırda vaziyet 

(Ba~ı ı. inci sayfada) 
viyc kuvetlerini makineli tüfek ate
şine tutmuşlardır. Sovyet tayyare
leri, demiryolunu da bombardıman et
mişlerdir. 

Diinkii tayyare 
bom bardınuın/.arı 

Tokyo, g a.a. _ Harbiye nezareti
nin bugünkü öğle üzeri neşrettiği bir 
!ebliğe göre, bu sabah iki ağır v; on 
ıki hafif bombardıman tayyaresınden 
mürekkep bir sovyct hava filosu 
Çang-Kufeng ve Şatsaoping tepele
rindeki japon mevzilerini bombar_dı
rnan etmiştir. 1lk hatlardan gerıye 
doğru mühim miktarda sovyet kıtala
n ve tankları harekatı bildirilmekte
dir. 

.Muharebe geni"liyor 
Tokyo, 9 a.a. - İki sovyet piyade 

tabnu, top~u faaliyetinden sonr.a ~a
at 14 de Şuliufcng'e hücum etmıştır. 
Saat ı9 da muharebe hala devam eyle
nıektcydi. Bu ana kadar bu ?rpı~~
nın neticesi hakkında her hangı bır 
malCımat alınamamıştır. 

Harbiye nezaretinde tebarüz ettiril
diğine göre, bu muharebe, _Çang - ku
!cng ve Şatsaoping tepeler~ mıntaka
sının dışında vukua gelen ılk çarpış
madır. Filhakika, Şuliufeng, . Şat~ao
ping'in sekiz on kilometre şımalındc 
kaindir. 

MarC§al Bliilıcr de cepheye 
mi gitti? 

Tokyo, 9 a.a. - Havas muhabiri bil

diriyor : 
Daha teyit edilmiyen bazı haberle-

re göre, mareşal Blüher, Çang-Ku
fcng ve Şatsaoping tepeleri etrafında
ki harekatın idaresini bizzat eline al
mak üzere Novokievsk'e gelmiştir. 

Sovyeıler birliğinde mitingler 
Moskova, 9 a.a. - Sovyet - japon 

anlaşmazlığı münasebetiyle yapılan 
mitinglerde işçilerin kabul ettikleri 
karar suretleri, hükümetin hareketini 
tasvip eylemekte ve mütecavizlerin 
tahrikkar hareketlerine bir nihayet 
vermek üzere istikbalde en şiddetli 
tedbirlerin alınmasını talep etmekte
dir. Karar suretleri, Sovyetler birliği 
hududunun ihlal edilmez: mahiyetini 
silahla mlidafaa arzusunu da izhar ey
lemektedir. 
Japonlar Mançuri'yc takviye 

kıtaları görnler.iyorlar 
Hankov, 9 a.a. - Japonlar Mançu

ri'ye takviye kıtaları göndermekte de
vam etmektedirler. Çang-Kufeng ha
disesi üzerine bir japon fırkası ce
nupta Şantung hududundan çekilerek 
Mançuri'ye sevkedilmek üzere Tsing
tao'da gemiye irkap edilmiştir. 

Peiping'de de bir çok kıtalar geri a
lınarak şimcndiferle Mançuri'ye gön
derilmiştir. 

Peiping japon garnizonunun mev
cudu halihazırda iki bin kişiden iba
rettir. 
Şiddetli mulıarebcler devam 

ediyor 
Tokyo, 9 a.a. _ Domei Aj~nsından: 

Tokyo'ya gelen haberlere. ~ere Ça~g
l<:ufeng'in şimalinde Cuyılıyufeng de 
Şiddetli muharebeler devam etmekte· 
dir. 

Saat 14 de bataryaların şiddetli e~
dahtiyle müzaheret edilen sovye~ ~ı
Yade taburları, Cuyiliyuf~ng'dekı 3a
Pon mevzilerine 100 metre varıncıya 
kadar yaklaşmışlardır. Japonlar ~u
kabi} taarruzda bulunmuşlar ve şıd· 
dctli bir muharebe başlamıştır. Saat 
ıs den biraz sonra bir ~ok sovyet tay
Yaresi, Kore hududunu aşmış ve Key
kekoje üzerinde bir cevelan yapmış
tır. 

Bir sov)·ct bombardımanı . 
Tokyo, g a.a. _ Harbiye nezaretı 

tebliğ ediyor: Sovyet topçuları, bu s~: 
bah l<:ore'nin şimalinde Şikai ile. KoJı 
arasında tevakkuf etmiş olan bır yol
cu trenini bombardıman etmiştir. 
'Sovyetler aslwr ıalışiı ediyorlar 

Tokyo, 9 a.a. - Domei ajansından : 
liarbiye nezaretinin saat 6.30 da ne.ş
rediJrniş olan bir tebliği sovyetler~n 
ın··h· e su-u ım miktarda piyade, topçu v 
\'ari kıtasının Passiye körfezinin ce· 
nubu garbi sahili üzerinde bulunan 
Çang-Kufeng'e 20 kilometre mesafede 
kain bir mahal olan Hans'ın cenubu 
garbisi ile şimali garbisinde ta~aşşut 
etrnckte olduğunu bildirmektedır. 

Japon kabinesi toplandı .. ~ 
Tokyo, 9 a.a. - Domei ajansının og· 

rendiğine göre harbiye nazırı. ~e~eral 
t tagaki, kabinenin bu sabah~ı ıçtıma
ında Kore hududundaki vazıyet hak
kında izahat vermiştir. Hariciye n~zı
rı .B. U gaki, B. Litvinof _ne _B· .. ~ıge~ 
lllıtsu arasında yapılan ikı~cı_goruşmi
hakkında malumat itS etmıştır. Har . 
tiye nazırı hudut hadisesinin hallı 
tlıaksadiyl: girişilmiş olan ınüzakere-

f 

VAZİYET 
Sovyet • Mançu sınırında, ön-

çankufeng ve Şataao-
ce .. h 
ping mıntakalarıl\ll mun a· 
ısır kalan harp, dünden itiba· 
ren geniılemit ve Şatsao
ping'ten 8 - 10 kilometre ka
dar ıimalde olan Şulinfeng'
te iki aovyet piyade taburu, 
topçu kuvetlerinin de y.ardı
miyle taarruza geçmiıtir. 

Hankov'dan bildirildiğine gö
re, jııponlar, son hadiselerle 
alakadar olarak, Şantung ve 
Pciping kıtalanndan bir kı11-
mını geri çekip Mançuri'ye 
göndermiolerdir. 

Tokyo'dan bildirilen ve henüz 
teyit edilmiyen bir habere 
göre de, Sovyet Uzakıark 
orduları kumandanı mareıal 
Blüher, harekatı bizzat ida
re etmek üzere Novokie&k'e 
gelmiıtir. 

Hadiseler Uzakıark'ta bu rıeyri 
takip ederken, Avrupa'da da 
bunlar etrafında baılıyan 
diplomatik bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. 

Japonya'nın Berlin sefiri B. To
go, alman hariciye nazırı B. 
fon Ribentrop'u tatillerini 
geçirmekte olduğu Sonnen
berg'te ziyaret ederek ken
diaiyle konuımuıtur. Berlin 
ve Tokyo'daki japon mahfil
leri bu ziyaretle alakadar o
larak, Almanya'nın muhte
mel bir anlapnazlık takdi
rinde Japonya'ya manevi aa
hada kalmıyan bazı muza
haretler vadettiğini haber 
veriyorlar. 

Fakat son dakikada Havas a
janaının alman mahfillerine 
atfen verdiği bir habere gö
re, Almanya, Japonya ile 
Sovyetler Birliği arıasında çı
kacak bir anlaımıızlığa kö
rükörüne karıımak niyetin -
de değildir. 

Diğer taraftan fransız hariciye 
nazm B. Bonne de Paris'teki 
alm n firi fon V tçek'i da
vet ederek kendiaiyle, her 
halde Mançuri aınırmdaki 

hadiselerle alakalı olmaaı 
muhtemel bulunan, bir gö
rüpne yapmııtır. 

BB. Litvinof ve 
Şigemitsu 

gene görüşecekler 

' 

J 

Politik vaziyet 
( Bajı 1. inci sayfada) 

olmayıp alman hariciye nazırı ile ja
pon büyük elçisinin üzerinde uyuş
tukları diğer bazı mlizaheretleri de 
ihtiva eylemektedir. 

Alman diplomaıik mahfilleri 
anla§mazlığın üniine geçile

bileceği fikrindeler 
Berlin, 9 a.a. - Japonya'nın Berlin 

bilyük elçisi B. Togo, alman hariciye 
nazırı B. Von Ribbentrop'un tatilini 
geçirmekte olduğu Sonnenburg'a yap
tığı seyahattan bugün Berlin'e dön
müştür. 

Berlin'deki japon mahafilinde söy
lendiğine göre, B. Fon Ribbentrop, 
bir sovyet - japon anlaşmazlığı ihti
malinde, Almanya'nın Japonya'ya ma
nevi müzaheretini ve "daha diğer bazı 
müzaheretlerini" vereceğini temin ey
lemiştir. 

Alman diplomatik mahafili ise, bu
günkü anla mazlığın genişlemesinin 

önüne geçilebileceğini ve bugünkü an
laşmazlığın sırf mahallli mahiyetinin 
muhafaza edilebileceğini ümit eyle
mektedir. 

Almanya körü körüne anla§
mazlığa k<lrı mıyacak 

Berlin, 9 a.a. - Havas ajansı mu -
habirinden: Bcrlin'deki japon sefiri -
nin B. fon RibbClltrop ile ahiren yap
mış olduğu mülakatın neticeleri hak
kında japon gazetelerinde intişar e
den haberler dolayısiyle salahiyetli 
alman mahfilleri ezcümle aşağıdaki 

beyanatta bulunmaktadırlar: 

Miiliikaıın mevzuu 
"Bu mülakat, Uzakşark'taki vaziye

tin umumi surette tetkikine hasredil -
miştir. Fakat Sovyet Rusya ile Ja· 
ponya arasında bir ihtilaf zuhuru tak
dirinde Almanyan'ın Japonya"ya yar
dım edeceğine dair Almanya tarafın
dan sarih teminat verilmiş olması 
mevzuu bahis değilcJir. Böyle bir hal 
vukuunda Almanya'nın Japonya'ya 
muzaharet etmek vaziyetinde kalaca -
ğı meselesi bile mevzuu bahis olma -
mıştır.,, 

Almanların bu tavzihi, Japonya'· 
nın Almanya'nın muhtemel bir yar -
dunmı heaa.b katmak arzusunda 
bulunduğunu, fakat Almanya'nın 
Sovyet - Japon ihtili.fına körü körü
ne karıpnamak kaygıaında bulun
duğunu göstermektedir. 

B. JJone l'ars'ıeki alman 
scf iriyle lwnuştu 

Faris, 9 a.a. - Hariciye nazırı B. 
Bone, Almanya'nın Pariı büyük elçisi 
Kont Fon Velçek'ten AvruJ>4l vaziyeti 
etrafında görüşmek üzere kendisini 
gelip görmesini rica etmiştir. Kont 
Fon Velçek, öğleye dogru hariciye ne· 
zaretine gelerek B. Bone'ye mülaki ol
muştur. Selahiyetli mahfillerde temin 
edildiğine göre, yapılan fikir teatisi 
umumi plan dahilinde kalmış ve sırf 

haberleşme mahiyetini haiz bulunmuş-

Tokyo, 9 a.a. - Setahiyetli ına~fi~
lerden ögrenildigine göre, B. Lıt~ı~ 
nof ile B. Şigimitsu arasında bu ıkı 
diplomatın tesbit edecekleri bir tarih· 

1 k tur. 
te Ur.üncü bir mülakat vukua ge ece - , 

~ J' a§İngton daki japon elçüi de 
tir. . L' Aynı mahfiller, 6 ağustos . tarı- B. Hii ii ziy"rct etti 
hinde yapılmış ikinci göruşmenın. 4 Vaşington, 9 a.a. - Japonya'nın 
ağustos tarihli birinci gör~ş~enın, Vaşington sefiri B. Saito, B. Hül'ü 
işin diplomasi yoliyle halledıl;bı~~c~- ziyaret etmiş ve kendisine Uzakşark
ği suretinde uyandırmış oldugu umı- taki vaziyet ve bilhassa Sovyet - Ja
di asla mahvetmemiş olduğunu beyan pon hudut hadisesi hakkında umumi 
etmektedir. mahiyette malUınat vermiştir. 

Bu mahfiller itilafın muhasematın Mülakattan sonra B. Saito, gazete-
terki ve karşı karşıya buluna~ iki P!· cilere beyanatta bulunarak kendisinin 
yade kuveti arasındaki arazıden bır B. Hiıl'e vermiş olduğu haberlerin 
kısmının bitaraflaştırılması esasına Moskova ve Tokyo'da intişar etmiş o
istinat edeceğini ve teferruatın dip- lan haberlerin aynı olduğunu söyle
lomatlar arasındaki üçüncü görüşme- miştir. 
d n sonra askeri kumandanlar tara- Anla);mazlık lıallolunacağa 
f;ndan hadise mahallin~e halledile· benzemiyor 
ceğini ilave eylemektedır. Paris, 9 a.a. - Sovyet - j:tpon hadi-

Bir komisyon kurulursa... selerinden bahseden Pöti Pariziyen 
Bu takdirde Japonya, hududu~ .tah- gazetesi, Çang-Kufeng tepcsinın ha· 

didine memur bir ko~isyo~ teşkılı hu- kimi yeti için yapılmakta olan ?rpış
üzakere edılmesıne tema- maların durmadan inkişafı neticesin-

susunun m b" 
.. 1 gösterecektir. Hatta Japonya, .u- de müzakerelerin iyi bir neticeye va· 

yu · · · 1 bu komıs- b'l · d b db' l'k · ylik uzlaşma zıhnıyetıy e, . . . ra ı mesın en e ın ı gösterıyor ve 
'k' s ile bir mançurılı ve bır diyor ki : yonun ı ı ru kah 1 japondan mürekkep olmasını u "Mançukuo hudutlarında başlanmış 

etmiştir. Halbuki evel.ce !aponya !a· olan cidal, çok karışık mahiyet göster
rafından mütalebe edılmış ol~. nıs- mekte devam ediyor. Anlaşmazlı~ın 
bet, bir rus, bir mançurili ve bır Japon aynı zamanda hem Moskova'yı hem de 
idi bu ise evelce yapılmış olan teşe~- Tokyo'yu memnun edebilecek bir hal 

' - s na scbebı- d - k · k" f b k büslerin akamete ugrama ı tarzına ogru çobu ? ın ışa ı e -
· tı' Bu komisyonun muhte- lenmemelidir.,, yet vermış . . 

lif hudut meselelerinin heyetı. mec- Cilıan sullıu kimlere bağlı? 
nıuasını halledecek diğer konıı~yo~- Aynı hadiseden bahseden Övr gaze-

. . 1 temennı edıl-
ların tesısıne yo açması . . tcsi de diyor ki : 
mektedir. Çünkü Japonya: h~·rııcıdy.e "Bu işi, devlet adamlarının değil fa-

k .. . d rt ıle soy e ı-nazm B. Uga ı nın c a . .. kat kendi kafalarından geçeni yapan 
. .. Moskova ile halısanc muna· k 1 . .d . . .. . B ğıne gere, d b j as er erın ı are ettığı soylenıyor. u 

sebetler idame etmek arzusun a u- vaziyette şu suali sorabiliriz: Devlet 
lunrnaktadır. adamları, dünya sulhunun üç rus alba

tere Japonya'nın göstermekte old~ğu 
laşma zihniyetini mukabele etmıye 

uz t Rusya'nın amade görünmekte 
sovye b' 't'l~f 
ve halen bu vaziyete göre ır ı ı a e-
sası bulmağa hazır olduğunu beyan 

etmiştir. 

yı ile dört japon generali tarafından 
tehlikeye konmasına müsaade edecek
ler mi? Eğer M0&kova ve Tokyo hükü
metleri hareketlerine bakim bulun
duklanru iddia ediyorlarsa, bunu 
mümkün olduğu kadar çabuk bir su· 
ı:ette i$bat etmelidirler." 

Harf inkılôbının 

10 uncu yrldönümü 
(Başı ı. inci sayfada) 

yı yazmayı öğrenmiştir. 
Ablalarım, ağabeylerim, Atamızı 

görürseniz ona küçük Güler'in te§ek
kürlerini ve ellerinden öptüğünü 
söyleyiverin, emi ?" 

Bundan sonra okuma yazmayı ye
ni öğrenmiş 61 yaşında Selim isminde 
biri kürsiye geldi. O da, şunları söy
ledi: 
"Sayın yurtdaşlarım, okumak yaz~ 

mak ne iyi imiş. Senelerce kör kal
mıştık. Memleketi düşmandan kur
taran büyük Atamız bizleri düşündü 
ve bizi cehaletten kurtardı.Türk mil
leti ona her zamain müteşekkir ve 
minnettar kalacaktır." 

Bundan sonra Universitc yüksek 
tahsil gençliği adına coğrafya fakül
tesinden Orhan bir nutuk vermiş ve 
demiştir ki: 
"- Bugün istiklal tarihimizin mad

di ve manevi milli devrimleri arasın
da en mühim yer tutanlardan bir o
lan harf inkilabımızın onuncu yılını 
bütün varlığımızla alkışlıyoruz. 

Atatürk hraf inkilabını çok uzun 
yıllardanberi düşünüyordu. Fakat ta
hakkuk ettirdiği bütün inkilabları na
sıl daima türk milletinin inkişaf ta
rihindeki en olgun merhalesine ge
tirdi ise bunu da bundan tam on yıl 
önce bugün Sarayburnu'nda söylediği 
tarihi nutkuyla millete müjdeledi." 
Orhan'ın nutkundan sonra Univer

site tedris işleri müdürü B. Niyazi 
Aken kürsüye gelmiş, Üniversite a
dına Atatürk'e tazim ve şükran tel
grafı çekileceğini bildirmiştir. Bu, 
sürekli alkışlarla karşılanmıştır. Üni
versite konferans salonundaki yük
sek tahsil gençliğinin kutlama töre
ni saat 21 de sona ermiştir. 

Bundan sonra yüzlerce Üniversite
li genç bir fener alayı tertip etmiş, el
lerindeki meşalelerle Sarayburnu par
kına gelmişler ve burada Yüce On
der'in heykeline üniversitenin şükran 
ve minnet çelengini koymuşlardır. 

Müteakiben Sarayburnu'nda Dil 
Tetkik Cemiyeti, genel sekreteri B. 
İbrahim Necmi Dilmen bir nutuk ver
miş ve ezcümle demiştir ki: 
"- Sayın yurtdaşlarım, bundan on 

yıl önce idi. Burada, Sarayburnu par
kında Climhuriyet Halk Partisinin 
bir bahçe eğlencesi vardı. Ulu On
derimiz Atatürk bu toplantıya onur 
vermişlerdi. onun üzerinde tlirklüğün 
bUyUklüğU, parlıyan kutsal yüzünli 
gösterdiği her yerde olduğu gibi bu
rada da bütün halk onun etrafında 
toplanmıştı. Her hareketine dikkat 
ediliyor, her sözü kulaktan kulağa 
tekrarlanarak, belleniliyordu." 
İbrahim Necmi Dilmen tamamen 

ilmi bir surette türk harflerinin güzel 
türkçemize kazandırdığı büyük ve 
manalı kıymetinden bahsetmiş ve A· 
tatürk'e ükranlarını arzederek kon
feransını bitirmiştir. 

lbrahim Necmi Dilmen'in nutkun
dan sonra İstanbul festival programı 
başlamış ve Eminönü Halkevi tarafın
dan Sarayburnu parkında vücude ge
tirilen sahnede "Himmetin oğlu" pi
yesi temsil edilmiştir. 

Atatiirk'e çekilen şiikran 
telgra/ları 

Cumhurreiai Atatürk'ün 
yÜkaek huzurlarına 

Kültür alanında milletimizi 
büyük ülküsüne yetiştirecek o
lan yazı inkıl§bınrn onuncu yıl
dönümünü kutlamak için Üni
versite konferans salonunda top
lanan yüksek tahsil gen~Ieri bü
tün kalbleriyle bağlı oldukları 
Büyiık Atalarına ebedi §iıkran
larım sevgi ve saygılariyle su
narlar. 

Yüksek tahail gençliği 
namına 

Fuat Köprülü 

Cumhurreisi Atatürk'ün 
yüksek huzurlarına 

Türk milletine bilgi ve irfan 
yolunu açan harf inkılfıbmın o
nuncu yıldonumünu kutlamak ü
zere toplanan üniversiteliler en 
büyük inkılabın başarıcısı ve ya
pıcısına derin minnet ve sevgi 
bağlılıklarım sonsuz saygıla

riyle sunarlar. 
Üniversite rektörü namına 

Ömer Celal Fart 

"Milletler arası yahudi 
aleyhtarhğı,, Viyana'da 

bu isimde bir sergi a~lldı 
Viyana'da "milletler arası yahudi a

leyhtarlığı,, isminde bir sergi açılmış 
ve bu sergiyi açıldığı gün 10.000 kişi 
ziyaret etmiştir, Duhuliye Uç frank 
tutmaktadır. Bu sergide yahudi sine • 
macıları tarafından çevrilen en kötü 
filmler meccanen gösterilmektedir. 
Artistler arasında "Ezeli yahudi,, is -
mini verdikleri Şarli Şaplen (Şarlo) 
nümune gibi gösteriliyor. Bundan 
başka birçok meşhur yahudilerin re
lii~eri de bu sergide mevcuttur, 

Stoyadinoviç 'in 
Seyahati 

(Başı 1. inci sayf.ada) 
"arasında tercih yapması güç olmıya
"caktır. Zira üç senelik muvaffaki
"yetlerin bilançosu elimizdedir . ., 

Yugoslav birliğinin tahakkuk et· 
tirilip memlek tinin refah ve r.aade· 
tini temin yolundaki büyük muvaf -
fakıyetlerine ve gördüğü itimada is
tinat ederek samimiyet ve cesaretle 
idareainin hesabını veren Yugoalav
ya Baıvekili ve Hariciye Nazın Dr. 
Stoyadinoviç'in Yugoalavya - Türki
ye dostluğuna ve Balkan birliğine 
ne büyük bir ehemiyet atfettiğini 
bilir ve onun muvaff akiyetleriyle 
memnun oluruz. 

Atatürk'ün, rkadaıı Krral Alek
aandr'la birlikte kurmuş oldukları 
Türkiye • Yugoslavya doatluğu naip 
Pren11 Pol'de ve Stoyadinoviç bükü -
metinde en harar tli taraftarını bul
mU§tur. Türkiye gerek Yugoslavya'
ya ve ger k Stoyadinoviç hükümeti
ne ne kadar bağlılık duyduğunu ve 
Balkanlarda memleketimizin takip 
ettiği doatluk ve kardeılik siyaseti 
içinde Türkiye - Yugoslavya dostlu
ğuna tıpkı Türkiye - Yunan doatlu. 
ğu gibi büyük bir kıymet veren doat 
ve müttefik devlet baıvckilinin bah-
ettiğimiz nutkunda "uki ve yeni 

dostlarımızla anlaımalara 11adıkız.,, 
kaydı, muhterem baıvekilin en sa
mimi düıüncelerinin ifadeaidir. 

Bu doatluklar yalnız Balk nlarda 
değil, Avrupıı'da ve cihanda sulhun 
zımanı olmakta devıım edecektir. 

Nasuhi BAYDAR 

P. T. T. Memurlar1 
arasında tayinler 

Bursa servis şefi BB. Salahattin 
İstanbul telgraf servis şefliğine, Sı
vas servis şefi Faik İstanbul posta 
servis şefliğine, Ereğli servis şefi 
Nail Göçmez Zonguldak servis şefli
ğine, açıktan Fikri Ankara posta me
murluğuna, İzmir telgraf servis şefi 
Osman Afyon servis şefliğıne, lstan
bul muhasebe memuru Burhan Edir
ne mesul muhasipliğine, Van P. T. T. 
memuru Ahmet Aykan Hozat P. T. 
T. memurluğuna, Manisa P. T. T. me
muru Nusret Utku İzmir P. T. T. pa
ket memurluğuna, lzmir P. T. T. pa
ket memuru Ali Timli İzmir P. T. T. 
posta memurluğuna, İzmir P. T. T. 
posta memuru Mithat İzmir telgraf 
memurluğuna, lzmir paket memuru 
Cemal Ozbcy Manisa p. T. T. me
murluğuna, Hozat P. T. T. memuru 
Abdülkadir Akgün Karakoçan P. T. 
T. memurluğuna, İstanbul telgraf 
memuru Fuat Yekta terfian Mersin 
P. T. T. memurluğuna, Edirne mesul 
muhasibi Fuat İstanbul P. T. T. 
muhasebe memurluğuna, Zonguldak 
P. T. T. memuru Arif Başaran Ereğli 
P. T. T. memurluğuna, Denizli P. T. 
T. memuru Necdet Bilge, Muğla me -
murluğuna, Erzurum P. T. T. memu
ru Rüştü Gebze P. T. T. memurluğu
na Afyon P. T. T. memuru Raşit Çe
lik İzmir paket memurluğuna, Muğla 
P. T. T. memuru Remzi Denizli P. T. 
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(HAVA SEFERLE 1) 
Ankara - latanbul arasında 

Pazardan mada her gün : 

Ye1ilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumartesi gilnleri 

8:30 
8.30 

16~ 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Hnlk ve Sakarya ecza.ncleld 
: Ege ve Çankaya .. 
: Sebat ve Yenişehir • 

Çarşamba 
Perıembe 
Cuma: 

: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara .. 

Cumartc i : Yeni ve Cebeci eczaneıc.i 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, miıra
caat, ıehlr: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagam 
linza memurlufu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takııi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpaznn civan: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı 
Bizim taka!: (2323) - Havuzbaşı: Gü: 
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291), 

Otobüslerin ilk ve son 
seferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'yn 
Çankaya'dan Ulus M. na 

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

Ulus M. dan Keçiörcn'c 
Keçioren'den Ulus M. ,. 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M. dan Cebeci'.) c 
Cebeci'den Ulus M. n 

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

Yeni~ehlr'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

Sabah 
İlk 
cfer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akkopru'den S. pazarı'na 7.30 

Aksam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

--17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
be:ı dakıkada bır aefer olup ucn za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında ııaat 8 
den 20 ye kadar vasati her bes dakika
da: s at 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 c 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulua Meydanı'ndnn saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dônü:ıteri sinemaların dağılıı 
saatlerine tllbidirler. 

Teahhiıtlü 18 e kadardır. 
Po&ta saat 19 a kadar İstanbul cihetin. 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 

Haydarpa1a'ya : 

rr en s 
Samaun hattına ı 

Diyarbakır hattı 

Zonguldak hattı 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.51 
de (Pazartesi, Per
IC11'te, Cumartc9i 
T, :os sıirat.) 

·• tlcri 

Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıva , Amasya bu 
hat uzerindedir.) 

Hergün 

Kınkkale'ye rayotobüs ., 

9.35 

15.00 

16.05 

Giindclik: 
T. memurluğuna tayin edilmişlerdir. --------

Hicri • 1357 
Cemazil'ıihir: 13 

S. D. 
İzmir'de bir ~ek hırsuhğı 

lzmir, (Hususi) - Hususi muha· 
sebc muameHit memuru Bay Nazmi, 
iki taahhütname doldurulup imzalan
mış ve muamelesi tamamlanmış olan 
biri 190 küsur diğeri 37 küsur liralık 
iki banka çekini Remzi namında bir 
arkadaşına vermiş ve çeklerin muhte
viyatını bankadan çektirmiştir. Zabı
ta, kısa bir tahkikat neticesinde, Bay 
Nazminin ahvalinden, gayri tabii sar
fiüatmdan, bazı kadınlarla düşüp 
kalkmasından şüphelenerek kendisini 
sorguya çekmiş ve hadiseyi meydana 
çıkarmıştır. 

Memur tevkif olunmuştur. Arkada
şı: 

- Benim hırsızlıktan ve saireden 
haberim yoktu. Bana, çeklerin muhte
viyatını alıvermekliğimi söyledi, git
tim, aldım, bana da altı lira kadar bir 
para verdi, demiştir. 

Sahibsiz kız ! 
1934 yılı ilkbaharında Avusturalya 

adasının Sidney şehrinde bir ormanda 
genç bir kız cesedi bulunmu tu. Kı -
zın öldürüldüğü muhakkaktı. Fakat 
Avusturalya polislerinin bütün araş -
tırmalarına rağmen ne ölen kızın hü
viyeti tesbit edilebilmiş ne de katil 
bulunmuştu. Kızın fotografları bü
tün dünya gazetelerine dercedilmişse 
de hiç bir yerden bu kızı tanıyan çık-

Güneş: 5 03 

Ankara 

Rumi. 1354 
Temmuz: 28 

S. D. 
Aksam: 19 ıs 

Borsası 
9 Ağustos 1938 Fiyatı 

ÇEKtER 
Acılı& Knnanıs 

Londra 6.17 6.17 
Nevyork 126.08 126.5325 
Paria 3.4574 3.4575 
Milano 6.6375 6.6625 
Cenevre 28.865 28.95 
Amsterdam 68.89 68.9625 
Berlın 50.595 50.6775 
Bruksel 20.6325 21 3975 
Atina l.'. '3 1.13 Sof ya ;..:~ı.3 1.5225 
Prag , 4.335 4.335 
Madrid 6.17 6.17 
Varşova 23.505 23.505 Buda peşte 24.68 24.68 
Bu kreş 0.9275 0.9275 
Belı:rad 2.8425 2.8425 
Yokohama 36.02 36.02 Stokholm 31.81 31.81 
Moskova 23.5575 23.5575 

E ' HA l VE TAHViLAT 
(Vadeli) 

1933 Turk Borcu I. 19.175 1 175 

1933 Türk Borcu ı. 
1933 l krnrniyeli 
Ergani 

( Pcşın) 
ll'UO 19.10 

95.50 
Siv s • Erzurum 
h~~tı _istikrazı III. 100.
Turkıye la Bankası 9.95 

95.50 

100.-
9.95 

'--------------~ 
mamıştı. Sonra aradan aylar geçti. ----:------------

Fakat Avusturalya polisi işin arka
sını bırakmamıştı. Kızı mumya haline 
koydu ve halka teşhir etti. Fakat kim
se bu kızı tanımıyordu. 

Sonra gene eneler geçti. Bu müd
det zarfında da hiç bir yerden kızın 
hüviyeti hakkında bir malWııat gel-

medi. 
Bununla beraber Sidney saHihiyetli 

makamları şimdi ortaya 40.000 frank 
koymuşlar. Altı ay zarfında, dört yıl
dır katili belli olmıyan bu kızın ki
min nesi olduğunu kim haber verirse 
bu P.'lrayı ona vereceklermiş. 
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1 Vi LA YET"~~-=ı 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Muğla Nafıa Direktörlüğünden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
vilayetinde Muğla - Köycegiz yolu 
üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve 
acdde ingaası ile iki başta şose; imlii 
ve hafriyat iti kcgif bedeli 28500 lira· 
dır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
gunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi mukave
le projcıi, betonarme büyük köprüler 
inşaatına ait fenni, husust ve bayın· 
dırlık genci şartnameleri ve keşif hü· 
li.aa cetveli ve proje. 

B - latiycnlcr bu şartname ve sa-
ir evrakı 142 kuruş mukabilinde Muğ
la nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-ağustos-938 çar· 
gamba günü saat 14 de Muğla vilaye
ti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapa!I zarf usuliy lc 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2137,5 lira muvakkat temi
nat vermesi. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulun
duğuna dair vesika. 

2 - Bayındırlık işleri derg is inin 
huiran 937 ve rcsmt gazetenin 3645 
sayılı nüshalarında çıkan ve talimat • 
nameye tevfikan veya benzeri inşaat 
yapabileceğine dair yüksek Nafıa Ve
kilctindcn alınmış müteahhitlik vesi· 
kaaı. 

3 - 10.000 liralık betonarme köprü 
veya betonarme döşemeli bina inşaatı 
yapmış olması. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ya
zılı saatten bir saat eveline kadar 
Mul!;la nafıa dairesinde eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi· 
!inde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektubun nihayet 6 rncı mad
dede yazılı ıaatc kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır ... Postada 
olacak geçikmeler kabul edilmez. 

(27 55-2828) 5226 

Kapalı zarfla eksiltme ilanı 
Zonguldak Amele Birliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan i': Zon
guldak'ta Amele birliği hastane bina· 
ıının, ıu ve elektrik tesisatını havi Ü· 

çüncü katı ile çatı arası inşaatıdır: 
2 - Keşif bedeli: (42922) lira (09) 

kuruttur. 
3 - İlk teminatı: (3219) liradır. 
4 - Ekıiltme müddeti: 1.8.938 tari

hinden itibaren (15) gündür. 
5 - Ekıiltmc, Hi.8.938 salı günü sa

at (16) da Zonguldak'ta Amele birli. 
ii aalonunda Birlik faal heyeti tara
fından yapılacaktır. 

6 - Talipler, ckaltmc şartnamesi, 
mukavele projesi ve bu işe ait diğer 
evrakı (15) lira bedel mukabilinde 
Zonııuldak'ta Amele birliğinden, İs
tanbul'da İktısat Vekaleti maden ir
tibat memurluğundan ve Ankara'da 
İktraat Vekaleti madenler umum mü
dürlüğü muamelat bürosundan teda· 
rik edebilirler. 5293 

Halkevi binası yaptırılacak 
Van Halkevi Baıkanlığrndan : 

1 - Yeniden eksiltmeye konulma
sına karar verilen Van Halkevi bina
ıının keşif bedeli 43591 lira 99 kuruş
tur. 

2 - Şartname, pl3n ve diğer evrak 
parasız Van nafıasında gö~ : ;ı ebilir. 

3 - Kapalı zarf usuliylc yapılacak 
ihale 18 ağuıtos 1938 giinü saat 10 da 
Halkevinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 
kuru9tur. 

5 - htcklilcrin fenni ehliyet vesi. 
kası vermeleri şarttır. 

6-Teklif mektupları elden veya 
posta ile gönderilebilir. Ancak. yuka
rıda yazılı saatten bir saat evclınc ki\· 
dar halk evindeki komisyon başkanlı-
ğına vermek şarttır. 5294 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahyanın Tavşanlı kazasında yc
iden yapılacak bes dersaneli okul bi
aaı in,aatı kapalı zarf usuliylc cksilt
eyc konulmu,tur. 
1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 

35440) lira (70) kuruş olup bu para
rn yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı

ı da 939 bütçesinden verilecektir. 
2 - Muvakkat teminat akçesi 
558) lir.tdrr. 
3 - İhale ;;, eylül. 938 cuma günü 
at 11 de Kütahya'da Daimi Encü
n huzurunda yapılacaktır. 
4-Bu in§""t• ait evrak şunlardır: 
A • Proje 
B • Kcşifnamc, 
C • Hususi şartname, 
Ç • Fenni şartname, 
E • Bayındırlık genel şartnamesi 
F • Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 

S - İşbu evrakı arzu edenler (178) 
kuru' mukabilinde Kütahya Nafıa i· 
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfmın kabul edilebil· 
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması şarttır. 

A. Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve
sikası, 

B • Ticaret odası vesikası, 
C • En atağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonaervie, 
7 - İsteklilerin mezkur gün saat 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri 'arttır. Bu saatten ıonra 
mektup kabul olunmaz. 

(2898) 5317 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nın Uşak kazasında yeni· 
den yapılacak beş dcrsancli okul bina. 
sı inşaatı kapalı zarf usuliylc eksilt
meye konulmuştur. 

1 - İşbu inşaatın bedeli keşfi 
(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı· 
sı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
{2820) liradır. 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma günü 
saat 11 de Kütahya'da Daim! Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Keşifname, 

C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E • Bayındırlık genci şartnamesi 
F • Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (188) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunması şarttır. 

A. Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve
sikası, 

B - Ticaret odası vesikası, 
C - En aşağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonservis, 
7 - İsteklilerin mczkQr giln saat 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmaz. 

(2899) 5318 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nın merkezinde yeniden 
yapılacak be§ deraancli okul binaaı 
inşaatı kapalı zarf usuliylc eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - İşbu in,aatın bedeli kctfi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı· 
sı da 939 bütçesinden verilecektir. 

2 - Muvakkat teminat akçcıi 

(2682) liradır. 
3 - İhale 2. eylül. 938 cuma günü 

saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu inşaata ait evrak funlardır: 
A • Proje 
B - Kcşifnamc, 
C - Hususi şartname, 
Ç • Fenni şartname, 
E • Bayındırlık genci ,artnamcsi 
F • Eksiltme şartnamesi, 
D • Mukavele projclii 
S - İşbu evrakı arzu edenler (180) 

kuruş mukabilinde Kütahya Nafıa i· 
daresindcn alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunma11 '8rttır. 

A. Nafıa Vckilcti mUtcahhitlik ve
sikası, 

B - Ticaret odası vcıikau, 
C • En aşağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptığına dair bonıcrviı, 
7 - İsteklilerin mezkQr gUn ıa.at 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daim! Encümen riyasetine 
vermeleri şarttır. Bu saatten ıonra 

mektup kabul olunmaz. 
(2906) 5319 

Pazarlık usulile eksiltme ilanı 
Tunceli Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan i§: Tun
celi vilayeti içinde Pertek • Mameki 
yolunun ikmali inşatıdır. 

2 - Bu i§c ait evrak vr fartnamclcr 
şunlardır : 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C .- Bayındırlık işleri genel şartna

mesı. 

D - Tesviyei turabiyc şose ve kar-
gir inşaata ait fenni şartnamesi. 

E - Hususi şartname 
F - Silsilei fiyat cetveli 
İstiycnler bu şartnameleri ve evra

kı üç lira bedel mukabilinde Tunceli 
nafia müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-8-938 pazartesi gü
nü saat 12 de Elazıg'da Tunceli nafia 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık uıuliylc ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 4250 lira teminat vermesi, 
bundan başka aşağıdaki vesikaları da 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

A- Nafia vekaletinden alınmıy mü-

<JLU5 

tcahhitlik ehliyet vcsikaa: 
B - Ticaret odaaı sicil vcaikltsr 
6-Teklifler yukarıda üçür.cü mad

dede yazdı saate kadar Tunceli nafia 
dairesindeki eksiltme komisyonu re
isliğine verilecektir. Poıta ile gönde· 
rilecek mektupların dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la· 
zımdır. (2975) 5491 

Hükümet konağı yaptırılacak 
Erzurum Valiliğinden : 
Tortum kazasında yeniden yapıla

cak olan otuz bin lira bedeli kcıifli 
hükUmct konağının ikmali inıaatma 

talip zuhur etmediğinden on gün da
ha temdit edilmiş olup ihalesi 15.8.938 
pazartesi günü saat 16 da Tortum kay
makamlığında yapılacaktır. 

(2974) 5490 

Lise pavyonu inşası 
Afyon Nafia Müdürlüiünden : 
(40041) lira (33) kuruş keşif bedel· 

li Afyon lisesi ilave pavyonu ikinci 
kısım inşaatı 22 ağustos 938 pazartesi 
günü satt 16 da Afyon nafıa binasında 
toplanacak komisyonda ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle cksiltmiyc 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve 
buna mütefcrrı diğer evrak iki lira be· 
del mukabılindc Afyon nafıa müdür· 
lüğündcn alınabilir. Muvakkat temi· 
nat (3003) lira (10) kuruştur. lstek.:
lerin Nafıa V ckaletinden 938 senesi 
için alınmış (20.000) liralık mütcan
hitlik vesikası göstcrnıeleri ve teklif 
mektuplarının 22 ağustos 938 pazaıte· 
si günü saat 15 c kadar Afyon .• afra 
müdürlüğü.ne göndermeleri iian olu-
nur. (5995/ 2923) 5403 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eskitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sarıköy • Mihalıççık yolunun 4+ 

400+ 13+450 kilometreler arasında 
(12350.77) lira, keşif bedelli yeni fOIC 

ve imalitı aınaiye inpaının 25·7·938 
tarihinden 15.8-938 paıartcıi gilnü oa· 
at ıs c kadar kapalı zarf usuliylc ek. 
siltmeğc konulmuştur. Ekailtme vi
lliyet daimi encümeninde yapılacak

tır. 

Muvakkat teminat (926.30) liradır. 
Bu i§e alt keşif, proje, grafik, fenni 

ıartnamc mukavele projeıi ve ckıilt· 

me ı•rtnamelcri her zaman nafia mü
dUrlüğilnde görUlcbilir. 

İsteklilerin bu gibi !§!eri yaptrkla• 
rına dair nafia vckiletindcn alınmış 
müteahhitlik veıikası ile ıencıi için 
muteber olmak üzere ticaret odaaı ve
sikasını teklif mektuplarına ekleme
leri ıarttrr. Teklif mektuplan lha\e 
saatinden 18.akal bir saat evci makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti. 
ne tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahhür kabul 
edilmez. 5043 

Parke yol inşası 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüiün· 

den : 
1 - İhaleye konulan iş: 
Eksiltmeye konulup talibi çrkmı

yan Urfa kapı İzzctpaıa caddesi Par
ke yolunun 26109.96 liralık inşaatı ka
palı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Eksiltme ıartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi, fenni ve bayındırlık iş

leri genci şartnameleri 
D) Bu evrak nafıa dalrcıinde gö· 

rülcbilir ve istenebilir. 
3 - Bu itin ihalesi 12 ağuıtoı 938 

cuma günü saat 11 de kapalı zarf usu
llyle nafıa mUdürlüğUndc yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
1958.25 liralık muvakkat cari ıenc Ti· 
caret Odası vesikası, Nafıa vekale
tinden alınmış 10.000 liralıktan yuka
rı ehliyet vcsikaar. 

5 - Taliplerin zarfları cuma günü 
ihale saatından bir aaat eve! komis
yon reisliğine makbuz mukabili ver· 
meleri. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (4813/ 2721) 5056 

Şose tamiri 
İzmir İli Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan i§: lzmir. Tor· 

bah yolunun 4+000-15+135 kilo· 
metreleri arasında grafikte göıtcrilcn 
şosenin esaslı onarılmaıı. 

Bu i§ için açın tutarıı (18032) lira 
(47) kuruş. 

Bu işe ait evrak aşağıda göstcrilmi~· 
tir. 

A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık l§lcrl genci şart• 

namesi. 
D - Ke§if ve fiyat ıil•ileıl cetveli, 

proje, grafik ve husus! fenni şartna
meler. 
Ekıiltmenin yapılacağı yer tarih 

gün ve saati: 15 ağustos 938 pazartesi 
günü aaat 11 de Izmlr ili daimi encü
meninde kapah zarf uıuliylc yapıla
caktır. 

Istckliler: 3 üncü maddede yazılı 
evrakları İzmir, Ankara, İstanbul Na
fıa müdürlüklerinde görüp inceliyc
bilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için gere· 

kcn belgeler: 938 yılma ait bayındır· 
lık bakanlığından alınmış müteahhit
lik belgesiyle ticaret odası belgeıi. 

Muvakkat teminat: (1353) liradır. 
Teklif mektupları: 2490 sayılı ya

sanın 31 inci maddesine göre tanzim 
olunarak yukarıda 4 Uncü maddede 
yazılı ıaattcn bir saat eve! İzmir ili 
daimi encümeni başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2739/ 2811) 5189 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Antalya Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elmalı 
hükümct konağı inşaatı. 

Kctif bedeli :22651 lira 23 kuru§luk 
kısım in§aat. 

2 - Bu iıc ait ıartnamcler ve ev-
rak ıunlardır: 

A) Eksiltme ıartnamcsi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık itleri genci ıartna-

mcsi, 
D) Hususi fenni şartnameler, 
E) Keşif cetveli, 
G) Proje. 
1stiyenlcr bu evrakları 10 lira mu

kabilinde Antalya Nafıa dairesinden 
aldırtabilirler. Bu evrak bilii bedel 
dairede görülebilir. 

3 - Eksiltme 25. 8. 938 tarihinde 
perşembe günü saat onbirdc Antalya 
Nafıa dairesinde eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat ilzcrindcn yapılacak· 
tır. 

5 - Ekıiltmeyc girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 85 kuruıluk mu· 
vakkat teminat vermeleri bundan bat
ka agağrdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri lhrmdır: 
Nafıa vekaleti umumi müteahhitlik 

vesikası, 
Ticaret odası vesikası, 
Yaptri:ı işlere ait bonservisler. 

5151 

Tadilôt ve inşaat 
İstanbul Nafıa Müdürlüiünden: 

15.8.938 pazartesi günü aaat 11 de 
htanbul'da Nafıa müdürlUğUndc 
(86126.72) lira ketlf bedelli İstanbul 
Teknik okulu tedrisat binası t!dil!t 
ve inşaatı kapah zarf usullylc eksilt· 
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
i~leri genci, hususi ve fcnnt ıartna
melcrl, proje, ke9lf hu!Asa.slyle buna 
mUtccfrri diğer evrak (431) kuruş 
mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (5557) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (50.000) liralık bu ite benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış 

olduğu vesikalara istinaden Nafıa 
vckilctindcn alınmıf ehliyet ve 938 
yılına ait ticaret odMı veıikalarını 
havi kapalı aarflarını 15.8,938 parar• 
teııi günü ıaat 10 a kadar lotan.bul Na
fıa müdürlüğüne vermeleri 

(4703-2641) 5014 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Eokiıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir Çifteler yolunun 3+080-

13+000 km. ara11nda (18775,94) lira 
kc'if bedelli §ose eıaı tamiratı 25·7 .938 
tarihinden 15-8-938 parzartc•i ıaat gü. 
nU ıaat ıs.ıs kadar kapah zarf usuli· 
le eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 
vi!Ayet daimt cncUmcninde yapılacak. 
tır. 

Muvakkat teminat (1408.20) lira
dır. 

Bu ite ait keıif, grafik, fenni tart
name mukavele projesi ve ekıiltmc 
§llrtnameleri her zaman nafia müdür
lüğünde görülebilir. 

C - Nafia İ şl.eri şeraitıi umuaıiyeai 
D - Hususi şartname, . 

F - KCJif cetveli ve ~s.iaci fiat 
cetveli, kcıif hulisaaı. 

İstiyenler bu ııartnameler.i ve cvra· 
kını bedelsiz olarak Nafıa dairesinden 
alabilirler. (5240 - 3022) 5548 

Şose yaptırılacak 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde 
• Nevşehir yolunun 53 + 000 - 59 
+ 000 - 62 + 000 - 62 + 700 kilo
metreleri ar2"ında şose inşası. 

2000 metre tulünde şose inşası: 

"Sandık küşadı, blokaj ve kırma taş 

fcrşiycsi ve buharlı silindir tazyiki" 
İnşaatın keşif bedeli 6662 lira 40 ku • 
ruştur. Eksiltme 17-8-938 çarşamba 

günü saat 11 de Niğde vilayeti encü
men komisyonunca yapılacaktır. 

1 - Muvakkat teminat 500 lira • 
drr. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev· 
rak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Şose inşaatına dair fenni şart· 

name, 
E - Hususi şartname 
F - Kcıif cetveli, ıilsilei fiat cet• 

veli, metraj cetveli. 
G - Grafik. 
lstiycnlcr bu şartnameyi ve evrakı 

Niğde Nafia Müdürlüğünde görebi -
lirler. (5237 - 3019) 5545 

Taş kırdırılacak 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

Niğde - Ncvıehir yolunun 20 + 
000 - 32 + 000 kilometreleri arasın· 
da hazırlanmrı 5000 metre mikap ta· 
şın kırılması .. 

Açık eksiltme 29-7-938 tarihinden 
ba,lıyarak 17.8.938 çarıamba günü sa
at 11 de Niğde vilayeti daim! cncüme· 
ninde yapılacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 5600 lira • 
dır. 

dır. 

2 - Muvakkat teminat 420 lira • 

Bu işe ait §'lrtnamcler tunlardır. 
A - Eksiltme şartnamcal, 
B - Mukavele proje&!, 
D - Nafia ı,ıcri ıeraltl umuıniyesi 
O - Fenni ıartname 
E - Hususi tartname, 
F - Keşif cetveli, silıllei flat cet· 

veli, metraj cetveli. 
fstiycnler bu prtnameyl ve evra· 

kı Niğde Nafıa mUdürlUğünde göre· 
bilirler. (5238/ 3020) 5546 

Memleket hastanesi yaptırılacak 
Malatya Vilayeti Daimi Encüme • 

ninden : 
59453 lira 67 kuruı keşif bedeli • 

ni muhtevi olup vllAyct merkezinde 
yaptmlmakta olan memleket ha.sta • 
nesi ikmali in§aat ve teaiıatına kapa • 
lı zarf usuliyle yapılan eksiltmede is· 
tekli çıkmadıi:ından 6-8-938 tarihin -
den itibaren bir ay zarfında pazarlık
la lstcklisinc verilmeli kararlattırrl
mı~tır. Taliplerin villyet daim! cncil· 
menine müracaatları ilAn olunur. 

{2973) 5529 

Yol inşaatı 

Niğde Nafia Müdürlüğünden ı 

Eksiltmeye konulan i§ : 
Bor • Akoaray yolunun 41 + 000 

- 43 + 800 kilometreleri arasında 
2800 metrelik yolun sandık açılmaor, 
taş ihzarı, blokaj, taş kırma ferıiyatr. 

ı - Muhammen bedeli 6381 lira 
52 kuruştur • 

2 - Ekıiltmc 17·8·938 çartamba 
günü ıaat 11 de Niğde vilayeti daimi 
encümen odasında toplanan koıniayo • 
nunca yapılacaktır. İıtcklilorin bu ııibi itleri yaptıkla· 

rına dair nafia vekaletinden alınmıı 

müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve· 
sikasrnı teklif mektuplarına ekleme• 
!eri şarttır. Teklif mektupları ihale 
saatinden laakal bir saat eve! makbuz · il, 

3 - Muvakkat teminat 478 liradır. 
Bu işe ait şartnameler ıunlardır : 
A - Eksiltme gartnamcıi, 
B - Mukaveel proje•i. 
C - Nafia İtleri ıcraiti umumiye· 

mukabilinde daim! encümen riyaseti. 
ne tevdi edilecektir. 
Poıtada vaki olacak teahhlir kabul 

edilmez. 5042 

Yol inşaatı 

Niğde Nafia Müdürlüğünden ı 

Eksiltmeye konulan iş : 
Bor - Aksaray yolunun O + 000 -

1 + 900 kilometreleri arasında temel
li şose için sandık açılması. 

Şose temeli için blokaj inşası. 
Şose için kırma taş ferşi. 
Şose için kum ihzarı. 
1 - Muhammen bedeli 6690 lira 

28 kuruştur. Eksiltme 29-7-938 tari • 
hinden batlryarak 17-8-938 çarşamba 
günü saat 11 de Niğde vilAyct daimt 
encümen odasında toplanan komiııyon
ca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 502 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 

D - Hususi tartnamc, 
F - Ke,ifcctvcli, •ilsilci fi~t cctve· 

li v• •oıc in,asına ait kc,if hulioaaı. 
İstivenler bu •artnamelerl ve evra-

1<rnr MPrlelıi ,.1"11 1 "~\ .. l\.T .. ,:, cf~ira•: ... A • ., 

•l•hôlirln. (5239. 3021) 5547 

Münakasa ilônı 

Kaıtamonu Belediyeainden ı 

1 - Kastamonu merkez kasabası ha
lihazır haritası eksiklerinin ikmalini
vclman yapılması bu harita ile bera
ber 1/1000, 1/ 2000 mikyaılarında ha
rital.arm tersimi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bedeli muhammen 3000 üç bin 
liradan ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat 225 iki yüz 
yirmi beş liradır. 

4 - Halihazır 36 adet paftadan iba
ret 1/500 mikyasındaki harita nafıa 
vckiiletindcdir. Evrakı saire suretleri 
posta ücreti ve masrafı saircsi gönde· 
rilmck şartiyle taliplere gönderilecek 

1() - 8 - 193-~ 

ve arzu ed.cnler bekQi+-eyc hilmuraca 
tetkik edeıı.tleceklerdir. 

5 - !stk!iler şartnameyi görmek ii· 
zere her gün belediyeye müracaat e 
debileceklerdir. 

6 - 22 ağuıtoe 938 pazartesi giin 
aeat 11 de ihalesi icra kılınac;otıadan 
Kastamonu belediye encümcnme mü
racaat edilerek mektuplarını vermele-
ri ilan olunur. 5533 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkeıir Viliyeti Daimi Enciime

ninden : 

1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir 
' - Bandırma yolunun 86 + 500 - 93 

+ 600 üncü kilometreleri arasında 
1'7900" metrelik tamiratı esasiyesi o
lup 27 - ağuıt.,. • 938 taribinc raatlı -
yan cumartesi gUnü saat 10 da ihal..,; 
yapılmak üzere 1 S gün müddetle ve 
kapalı zarf uauliylc eksiltmeye konul -
muttur. 

2 - Bıt tamiratın k.efİf bedeli 
"13277'' ika "89" kurut ve muvakı.at 
teminatı 996 liradır. 

3 - Bu işe ait evrak §Unlardır : 
A - Keşif, hullisa, fiat bordrosu, 

metraj cetvelleri ve malzeme grafikle· 
ri, 

B - Huauai ve fennt şartnamder • 
le eksiltme f8rlname i, 

C - Mukavele örneği. 
İstiyenler bu evrakı her gUn vill -

yet daim! encümen kaleminde veya 
Nafia dairesinde görebilirler. 

4 - İhale birinci maddede yazılı 
gün ve saatte Balıkcıir'dc hükilmet 
daircıindc Vi!Ayct dalınt encümeni ta
rafından yaprlacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekllctin -
den 1938 yılı için alınmıı ve bu işe 
girmek ıalihiyetlnl veren müteahhit
lik vesikası ve 10.000 liralık it yaptı
ğrna dair vesikanın nafia müdürlüğü 

tarafından ta.sdik\i sureti ve muvakkat 
teminatını rnalııandığma yatırdığına 

dair makbuz veya şayanı kabul banka 
mektuplarını 2490 No. lı kanunun 32 
nci maddesi ahkimına tevfikan zarfla
narak ihale saatinden bir aaat evci vi
layet daimi encümen reiıliğinc mak -
buz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 - Postada vaki ııccikmelcr kabul 
edilmez. (5210 - 3018) 5544 

Kozalar 
Hükümet konoğt 

yaptırdacak 
Tuzluca Kayıııalwnlıfındıın ı 

1 - Tuzluca'da inşa edilecek 11&
kümct konağına ait 28658 lira 73 ku
ruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye 
konmU!tur. 

2 - Bu İ!e ait şartname ve d!ier 
evrak ıunlardır: 

A) Eksiltme tartnamesl, 
B) Mukavelename, 
C) Proje, 
D) Sllsllei fiyat cetveli, 
E) Fenni şartname, 
F) Hullsal keşif bedeli defteri. 
Iat!yenler şartname ve evrakın bir 

lira 43 kuruş bedel mukabilinde Tuz
luca llçcbaylıfında ıniltcıckkil ko
misyondan veya Kars nafıa dlrekt!ir
lüğündcn suretlerini alabilirler. 

3 - l9bu inpat 1. 8. 938 tarihinden 
itibaren 15 gün milddctlc eksiltmeye 
konulmuıtur. İhalesi 18. 8. 038 pcr• 
ıcmbe ııünü ıaat 14 de Tuzluca ilçe
baylık makamında müteıekkil komiı· 
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
şartnamede yazılı 2149 lira 41 kuruı· 
luk muvakkat teminatı vermeleri ve 
eksiltmeye i9tirak edeceklerin kanun! 
evsafı haiz olduklarmı isbat eyleme· 
!eri. 

6 - Talipler üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat evetine kadar 
malsandıklarından alınacak makbUI 
veya bankalardan alınmış olan mıı· 
vakkat teminat mcktuplariyle birlik· 
te teklif mektuplarrnr Tuzluca ilçe· 
baylığında mütc§ekkil komis)'Ona ve· 
rllmlı olması. 

7 - Posta ile gönderilecek mel<· 
tuplarm nihayet üçüncil maddede 'fi' 
zıh gün ve saata kadar gelmi~ olrnaıı 
ve zarfın mühür mumu ile iyice ıra· 
patılmrı bulunması lazımdır. Poıtad• 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil· 
mez. 5191 

Otobüs şasi ve karoseri alınacak 
Burnova Belediyoainden : 

1 - Bornova bclcdiycıi için altı •· 
det otobUı ga11 maa karoser puar111' 
suretiyle alınacaktır. . 

2 - M uhammcn bedel yirmi bir b•" 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi görmek ilitiyenl•' 
Bornova belediye riyaıctine ıniir•c;a· 
atları. 

36 4 - Eksiltme pazarlıkla 29. 8. 9 a 
pazartesi günü saat 11 de Born°" 
bclediyeıi daimi encümeninde yllP1' 
lacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1620 ıırr 
dır. (2797 /2874) Sf.ll' 
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RESMi iLANLAR 
askerlik vazifeıini yapmıf bulunan
lardan istekli olanların muvazzah ad
resleri yazılmıı dilekçeleriyle birlik
te diploma, nüfus tezkeresi taadikli 
suretleriyle fotoğraflı hal tercümele
rini Ankara'da askeri liseler mUfet· 
tişliğine göndermeleri lizımdır. 

metre uzunluğunda ray ferfiyatı ka
palı zarf uıuliyle ekıiltmeye konul. 
muftur. 

1 - Ekıiltme 18.8.938 tarihine te
aadUf eden pertcmbe gUnü ıaat on bir
de Vekalet binasında demlryollar in
,aat daireıindeki ekıiltmc komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

7 50 : 1000 ltn delllir 
hurdası ahna<ak 

A&keri Fabrikalar Umum Miiclüır
lüğü Satın Alma Komisyonundan ı 

Miflt Modafoo Bakanhoı 

Maden kömürü ve 
Odun alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
ıniayonundan : 

k • . aslı veya tastikli sure. 
nıifus tez ere ı 

ti. . 
B) Askerlik vesıkaaı. 
C) Zabıta ve adliyeden alınmıt hüı-

nuhal vesikası. 
L) Tam teıekküJlü heyeti ııhiye ra-

po~~· Şimdiye kadar çalıştığı yerler
den aJmı' olduğu vesaik. (2886) 5389 

Yüz havlusu ahnacak 

Çamaşırhk bez alınacak 
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiatı (22) yirmi iki kuruş olan 1000000 
ila 1300000 bir milyon ili bir milyon 
ü~ yüz bin metre çamaşırlık bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

3 - Durumu uygun görülerek ıeçl
lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev
rak iıtenecektir. (1939) 3858 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tm Alma Komisyonundan : 

2 - Bu itlerin muhammen bedeli 
beıyüz sekaen sekiz bin liradır. 

S- Muvakkat teminatı 27270 lira
dır. 

3284 sayılı kanun mucibince 7 50 : 
1000 ton demir hurdaaı Kır.ı-kkale iı • 
tasyonunda teslim prtiyle beher to
nu ıartnamesinde izah edildiği veçhiy· 
le" (22) lira (2()) kuruıtan satın aluıa
caktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyat 
(~_327) lira olan (60) ton Javamarin 
komUrü ile üç ton gürgen odunu a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

2 - İlk teminatı (15190) on beş bin 
yüz doksan liradır. 

3 - İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

l - Deniz birlikleri ihtiyacı için 
tahmin edilen bedeli 142500 lira olan 
150000 kilo sade yağının 20 ağustos 
938 tarihine rastlıyan cumartesi gilnil 
saat 10 da kapalı zarf usulü ile eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 liradır. 

4 - Ekıiltme ıartnamesi, mukavele 
projesi: bayındırlık itleri genel prt· 
namesi, fenni şartname vahidi kıyasii 
fiat cetveli, takeometre plinı, takeo
metre profili, ahpp travenle ray fer· 
fiyatı talimatnamesi; çimento normu, 
91 B. numaralı kirgir inpat tipinden 
mlirekkep bir takım münakasa evrakı 
yi~i dokuz lira kırk kurµf bedeli 
mukabilinde demiryollar inşaat daire
sinden tedarik edilecektir. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan biHi bedel verilecektir. 
Taliplerin 31 ağustos 938 çarşamba gil
nü akşamına kadar teklif edecekleri 
demir hurdası mikdarı kadar % 7.5 
nisbctinde teminatlariyle birlikte şart
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahatı havi fiat tekliflerini merkez 
satın alma komisyonuna vermeleri. miıyoııundan : . . . 

1 _ Beher tanesıne tabının cdılen 
2 - İlk teminatı (100) liradır. 
3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

Satın Alma komisyonunda görüle
bilir. 

fiatı (27,5) yirmiyedi buçuk kuruş o
lan 14000 tane yilz havlusu açık ek
ıiltme suretiyle münakasaya konul· 

4 - İhalesi 12 • ağustos cuma günü 
Baat 10 da yapılacaktır. . . 

muştur. . 
2 - İhalesi 22 ağustos 938 pazartesı 

• S - Eksiltmeye girmek ı&tıyenlc
rın yukarıda yazılı gün v.; aaatte :M. 
M. V. satın alma komisyonunda hazır 
hulunrnaıarı. (2684) 5032 

Yün çorap ahnncak 
M. M. Vekaleti Sat .. Alma Ko

ıniayonundan : 
1 - '.Beher çiftine tahmin edilen ~i

atı (42) kırk iki kuru.§ olan.~2000 çıft 
Yün çoraplı zarf usulıyle munakasaya 
konulmuştur. . 

2 - İhalesi 26 ağustos 938 cuma gU-
"'Ü saat 11 on birdedir. 

3 - İlk teminatı (693) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bc;tlelsiz o. 

larak M.M.V. satın alma komısyonun
dan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~çüncU ~ad
dclcrinde gösterilen vcsaıklc t~ınat 
ve teklif mektuplarını ihale saatındcn 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (2882) 5311 

Tire çorap ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

nıiayonundan : . . . 
ı - Beher çiftine tabının edıl~ f~

atı (20) yirmi kuruş olan .39000 ~ıft tı· 
re çorap kapalı zarf uıuliyle munaka
saya leonulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ağustos 938 pertcmbe 
günü saat ıı on birdedir. 

3 - İlk teminatı (585) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M.M.V. satın alına komisyonun-
4-n alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
~lerindc gösterilen vcsaikle teminat 
"e teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evet M.M.V. ıatın alma 
lto:rnisyonuna vermeleri (2881) 53lO 

Çizme ahnacak 
Ptt. M. Vekaleti Sat111 Alma Komi• 

fOftundan : . 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fı· 

ltı (775) yedi yüz yetmiş bet kuruş 
0 1an (15000) on beş bin çift çizme ka
Palı zarf usuliyle münakasaya konul· 
lnuıtur. 

2 - lhalesi 18 ağuıtoe 938 pertem· 
be &Unu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (7062) lira 50 ku· 
ru, Yedi bin altmıt iki lira elli kurut· 
tur. 

• 4 - Evsaf ve şartnamesi (582) beı 
~uı •eksen iki kuruştur. 

S - Eksiltmeye girece~~er~n 2490 
'ayılı kanunun ikinci ve Uçuncil mad· 
delerinde g&terilen vesaikle teminat 
"t teklif mektuplariyle birlikte ~hale 
'aatından en az bir saat evet komııyo· 
rıa gclrnelerl. (2742) 5118 

Pamnk, gaz, sargı ahnıcak 
.M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

"1ı, .. 
1 0llundan : 

2 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
so lira olan üç kalem veteriner pan· 

tlnıan malzemesi (pamuk, gaz, sargı) 
Çı]( eksiltme ile satın alınacaktır. 
2. - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar

taı &ünü saat 12 de Ankarada :M. M. 
· Batın alma KO. da yapılacaktır. 
3 - İlk teminat 243 lira 75 kuruf o
p !artnamesi bedelsiz olarak komis-

onda gö ··ıu '4 ru r. ~ 
:- Eksiltmeye gırecekler kanunı 

rtıinat ve 2490 sayılı kanunun 2 v~ 3 

11 ltıaddelerinde yazılı belgelerle bır. 
~ elcılltme aaatında KO. da bulun· 

0

lar1. (2868) 5307 

llftır ve len memuru ıh111<ak 
'1. M. Vekaleti Satın Alma Komi•· 

""daıı 1 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş· 

w~ . 
4 - Evsaf ve fartnamesi bedelsıı: O· 

tarak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ~çüncil ~d
delcrinde gösterilen vesaıkle :emına. 
tiyle birlikte belli gün ve saatınde M. 
M.V. satın alma komisyonuna gelme· 
leri. (2883) 5312 

Benzin petrol saire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

misyonundan : . . . 
ı _ Hepsine tahmın cdılen fıyat 

(4990) lira olan (17500) litre benz~n, 
(650) kilo Mobiloil - A, (300) kılo 
Mobiloil - C, (45) büyük teneke pet· 
rol açık eksiltmeye konulmuştur .. 

2 - İlk teminatı (374) lira 25 ku· 

ruıtur. 

3 _şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görUlebilir. 

4 _ İhale ı ı ağustos 938 perıembe 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye girmek iıtiyenle· 
rin yukarıda yazılı gün ve saatte M. 
M. v. satın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (2685) 5033 

Su tesisalr yapt1rılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
ı - Akköprüde sıhiye depoların· 

Ja yaptırılacak dahili ve haricı su te
.. ısatı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Keşif bedeli 2493 lira 72 kuruı· 
tur. 

s - Eksiltme 17-A&uıtoı-938 çar -
taınba günü uat lOda M. M. V ... tın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 _ llk teminat 187 lira S kurugtur. 
Keşif ve prtnameler 13 kuruşa inşaat 
şubeıinden alınır. 

5 _ Ekıiltmiye girecekler kanunt 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M.M. 
V satın alma Ko. da bulunmaları. 

. (2794) 5183 

1 s,000 ~ift yemeni ıhnacak 
M. M. Vekaleh Sabn Alma Ko-

miayonundan : . . . 
1 Beher çiftine tahmın edılen fı· 

at (~O) kurut olan (15.000) çift ye
meni kapalı zarfla eksiltmeye kon-

nıuıtur. . 50 k 
2 _ Uk teU'linatı (2812) lıra u· 

ruştur. 8 rte 
3 _ !halesi 13 ağustos 93 cuma • 

b. d M M V satın 
ıi günil saat on ır e . . . 
alma komisyonun.da yapılacaktır. -

4 - §artnarneıı (188) kurut ~uka 
bilinde M.:M.V. satın al~•. komııyo-

d her saman alınabıhr. 
nun an kl · 2490 Eksiltmeye gircce erın 

5 - 2 ve 3 üncü maddele-
aayılı kanunun . t 
. d aöıterilen vesikalarla temı~a 

rın e • "hale saatın-
t klif mektuplarını ı 

ve e bir saat evel M :M.V. satın 
den en az leri lbım
alma komisyonuna verme 
dır. (2656) 5018 

Bir adet dizel hava 

kompresörü alınacak 
M. M . Vekaleti Deniz Merkez Sa· 

tın Alma Komiayonundan : Ii· 
1 Talunin edilen bedelı 21500 .. 
~ eıo 

ra olan bir adet dizel ha~a kocnprı 1~ 
U ün kapalı zarfla münakUU 

r n 1 eumarte • 
1. 1 938 tarihine rast ıyan 

er ~nU saat 11 de Vekilct binasında· 
skı. ~oınisyonumu.zda iera edilecekti.r. 

ı · ·almak ıs· Z Paraıız ,artnameunı 
tiye:i'erin her eiln komieyonumuza 

müracaatları. . 1 ~ - Milli müdafaa vekileti inşaat 
,:•ine üç yüksek mimar ve bi.r in~· 

n hıemuru alınacaktır. Talıp~e~ı~ 
~te girdiklerinden itibaren ıkı 
ı eden eveı ayrılmamaları prttır. 

3 
_:Münakasaya girmek iatıye~ e· 

l d 1612 lira 50 kuru9luk temınat 
r n kt~u ve kanuni belgelerini havi 
mc k.f>. gUn ve saat· kllf zarflarını me.z ur 
te bir saat eveline kadar ma'kbuz l - Taliplerin aıağıda yazılı vesa• 

.\nkarada M.M.V. inta•t ıubcılne 
ltt veya tahriren ve istida ile talep 
'ctlrltri ilcret miktarının da göete· 

)eıt Uzere mliracaatları. 
k d. · · ailesinin en lainin ve evh ıse 

::kabillnde komisyonumuza verme· 

lerl. Jri l1aneler kabul e· 
~udava gec 

dllmCS· (262S) 499() 

4 - Evsaf ve şartnamesi (14) lira 
30 kurut on dört lira otuz kuruş mu
kabilinde M.M.V. satın alma komis
yonundan .alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ilçüncU mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evel M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2631) . 4994 

Çinko, teneke levha . 
ve saire ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
500 lira olan altı kalem çinko ve tene
ke levha ile ni~adır, tuzruhu, kalay, 
kurşun eksiltme suretiyle satın alı

nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağustos 938 cuma 
gUnü saat 10 da M.M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 37.5 li· 
ralık teminatlarıyle birlikte eksilt
me saatinde M.M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları (2629) 4!>92 

Muhtelif inşaat 
M. M. V eki.le ti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Ketif bedeli (60030,22) altmış 

bin otuz iki lira yirmi iki kurut olan 
ve Ankara'da Cebeci hastanesinde 
yaptırılacak su deposu, polikilinik, 
kanalizasyon, kömürlük inıaatı kapa
lı zarfla eksiltmebye konmuştur •. 

2 - Eksiltme 12 ağustos 938 cuma 
gUnU saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlle teminat 4251 lira 52 kuruı 
olup keşif ve prtnameler 300 kurup 
komisyondan alınır. 

4 - EkaiJbneye gfrecelder lranunt 
temlnat ve 2490 aayılı kanunun 2 Ye 3 
Uncu maddelerinde yazılı belgelerle 
milteahhitlflc veıfkalarıyle birlikte 
teklif mektuplarını en geç saat 10 na 
kadar M.M.V. satın alma Ko. reisli· 
ğine vermeleri (2630) 4993 

Kablo ahnacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Ko.: 
ı . Tahmin edilen fiatı 4500 lira o

lan 3500 metre 16 MM. maktaında 600 
voltluk yer altı kablosu açık ekailtme 
ıuretile ıatm alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 16 ağustoı 1938 salı gU
nü saat 11 de Ankarada M.M.V. ıaıtın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 • İlk teminat 337,5 lira olup prt· 
namcai bedelıiz olarak komisyonda 
görülür. 

4 • Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikinci 
ve ~üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ekailtme gün ve saatin
de M.M.V. aatın alma Ko. da bulunma-
ları (2179) 4225 

Şartnamesi 713 kuruı mukabilinde de. 
niz satın alma komisyonundan alınır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
teklif zarflarını belli saatten en geç 
bir saat eveline kadar komisyon baş • 
kanhğına vermeleri. (2879) 5386/ 2 

2 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

miıyonundan : 
l) 1000 kilo azotat de potas ile 

1000 kilo azotit de sud açık eksiltme. 
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelle
ri 1110 lira olup ilk teminat parası 83 
lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi 26 • Ağustos - 938 cu -
ma günli saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 i.ıncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. Satın Al· 
ma komisyonunda-hazır bulunmaları. 

(2964) 5527 

Nakliyat münakasası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1) Ankara - Kayseri gUzerg!hın -

da bulunan muhtelif dekovil hattına 

ait malzemenin istasyonlara nakil ve 
vagonlara yükletilmesi i i kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Malmezele
rln bulunduğu mahaller memuru tara· 
fmdan müteahhitlere gösterilecektir. 

2) Heyeti umumiyesinin nakli ve 
tahmil, tahmini fiatı 9590 lira olup ilk 
teminat parası 719 lira 25 kuruıtur. 

3) İhalesi 27 • ağustos - 938 cu -
martesi günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncU maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplamu ihale aaatından 

en geç bir aaat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

!) Nakil edilecek maJzemenln mik· 
dar ve beherinc verilecek fiat Jieteaile 
,artnamHinl her gün M. M. V. aatm 
alma komisyonunda görmek mOmkUn-
dU~ (2965) 5528 

Tüze Bakanhgı 

250 ton sömi kok aıına<ak 
Adliye Vekaletinden ı 

1 - Temyiz mahkemesi kalörif eri 
için yeniden tanzim kılınan ıartname 
mucibince alınacak 250 ton ıömükok 
kömürü kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 cumarteıi 
günü saat 10 da Ankara'da Temyiz 
binasında vekalet levazım ve daire 
müdürlüğil odasında toplanan eksilt
me komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

3 - İstekliler bu hususa ait şartna
meyi vekilet levazım ve daire müdUr
liığünden her zaman alabilirler. 2 adet Otopomp ahnacık 

4 - Beher ton içln tahmin edilen 
M. M. V ekileti Satın Ahna Komia- bedel 26 liradır. 

yonunclan ı . 
1 - Beher tancaine tahmin edilen 

fiatı (9175) dokuz bin yüz yetmiı beş 
lira olan iki adet OTOPOMP kapa
lı sarf uıuliyle eksiltm

0

eye konulmuf· 
tur. 

2 - 1haleıi 8 eylül 938 pertembe gil· 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1376) lira 25 ku
ruıtur. 

4 - Evsaf ve tartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. atın alma komiayo
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ıayılı kanunun ikinci ve liçüneU mad
delerinde göıterilen veaalkle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
ıaatından en az bir ıaat evel komiı

yona gelmeleri. (2603) 4923 

Knıkkıle'de askeri sanat 
lisesine iiaeHe tabip ve 

e<liKI lllnl<lk 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.o

mia,onundan ı 
1 - Kırıkkale aanat liaeaine 165 li· 

ra aylık ücretle bir tabib ve 108 lira 
aylık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hi3meti olmıyan ve 

5 - Eksiltmeye iştirSk edecek olan 
istekliler bedeli muhammenin % 7,5 
ğu olan 487,5 lira nakit veyahut dev
letçe nakit mukabilinde kabul edi
len tahvilitı mahalli malsandıfına 
tealim etmiı olduklarına dair olan 
sandık makbuzları veya banka mek
tuplariyle teklif mektuplarını havi 
mühurlü zarfların eksiltme aaatından 
bir saat evetine kadar komisyon riya
setine vermeleri, taşradan teklif mek
tubu gönderecek olanların da aynı sa
atta yetişmesini teminen daha evel
den postaya tevdi etmiı olmaları ve 
dış zarfları mühür mumu ile ayrıca 

mUhürlenmiı olması li.zımdır. 
(2812) 5190 

Bayındırhk Bakanlıgı 

lzmir-Aydın hattında 

inşaat 

Nafıa Vek&letinden : 
lsmir • Aydın hattının Selçuk ve 

Çamlık istasyonları arasında inta olu· 
nacak takriben 7350 metre uzunlufun
da bir varyant ile takriben osı kilo-

5 - Bu eksiltmeye girmek istiycn. 
ler 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince vermiye 
mecbur oldukları evrak ve vesikaları· 
nı 938 senesi is-fn muteber her türlü 
Nafıa işlerine veya demiryollar inşa
at işlerine girebileceklerine dair Na
fıa vekaletinden verilmif müteahhit· 
lik vesikalarını, muvakkat teminatla· 
rını ve fiat tek1ifini havi kapalı ve 
mühürlü zarflarını mezkfır kanunun 
ve eksiltme fartnamcsinin tarlfatı da
iresinde hazırhyarak ~8.8.193S tari
hinde saat ona kadar makbuz m\ıkabi
linde dcmiryollar inşaat dairesindeld 
komisyon reisliğine tevdi edecekler. 
dir. (2749) 5210 

Askeri Fabrikalar 

15 Ton boh(ahk ~ ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü • 

iii Satın Alma Komiıyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 

15 ton bohçalık saç Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 15 ağustos 938 
pazartesi günü saat 10 da açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 225 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle mezkur elin 
ve saatte komiıyona müracaatları. 

(3001) 5541 

25 ton lüleci kili ıhnatak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan ı 
Tahmin edilen bedeli (525) lira o

lan 25 ton lilleci kili Askeri fabrika
lar umum mildilrliliil merkez satın 
alına komisyonunca 22.8.938 paurteıi 
pnil uat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname paraıız olarak ko. 
miıyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (39) lira (38) kurut 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkCir giln ve 
saatte komisyona milracaatları . 

(2893) 5392 

5000 Kilo sar1 vakete 
ihalesi 

Aıkeri Fabri~ar Umum Müdürlü
iü Sabo Alma Komiıyonundan : 

(2894) 5452 

Kültür Bakanhğı 

Kapah zarf usuliyle yapı ilinı 

Kültür Bakanlıiından : 
1 - Eksiltmeğe konulan iş: Anka

ra ·da Hamamönünde yapılacak orta 
okul ingaatı ve tesisatıdır. Ketif be· 
deli 325.604 lira 89 kuruftur. 

2 - Eksiltme 26 ağustoı 938 tari
hinde, cuma günU saat 11 de kültür 
bakanlığı orta öğretim genel direk
törlügiınde kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi 
ve buna ait miıteferri evrakı 16 lira 
28 kuruş bedel mukabilinde kültilr 
bakanlığı orta öğretim dairesinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için iı· 
tcklilerin (16744.20) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekiletin
dcn 1938 senesi için yapı müteahhitti· 
ği vesikası göstermeleri ve bir defa 
da yaptığı en büyUk, buna benzer bir 
işin bedelinin 200.000 liradan az ol· 
maması ve müteahhidin diplomalı mU
hendis veya mimar olması veya bun
lardan· biriyle müşt< r .. kcn teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et· 
mesi lazımdır. 

S - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede · yazılı saatten bir 
ıaat eveline kadar orta öğretim dai
resine getirerek eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde ver· 
meleri li.zımdır. Posta ile gönderile
cek mektupların aynı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın milbir 
mumu ile iyice kapatılmıı olması 'ft 
taahhütlü olarak gönderil1nC1i garttır. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2958) 5526 

Bir memur alınacak 
Kültür Bllkanlılından : 

Bakanlık özel okullar dairesin• 
17,S lira aylıklı bir vazife açıktır. Bn 
az orta okul mezunu olmak ve daktilo 
bilmek §&rtiyle bir memur alınacaktır. 
lateklilerin müsbit evrakiyle özel oku&
lar dairesine müracaatları ilin olunur. 

(3029) 5552 

Ba bakanhk 
Benzin ah nacak 

Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 
olan 5000 kilo sarı vakcte askeri fabri- Baıvekalet Evrak ve Levıwm Mi-

clürlüğünden : kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 23.8.938 aalı gUnü 1 - Açık eksiltmeye konulan it 
saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 27000 litre benzindir. 
Şartname parasıı olarak komisyon- 2 - İhale açık ekailtme suretiyle 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te· yapılacaktır. 
minat olan (843) lira 75 kuruş ve 2490 • 3 -Tahmin edilen bedel 4860 lira-
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki dır. 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis 4 - Eksiltme 26 - ağuatoa - 938 
yona mürac~atları. (2895) 5393 cuma gunü saat 12 de Baıvekalct ev-

lhrıkkıle' de yıphrdı<ık inuat rak ve levazım müdürlüğündeki eklıilt
r me komisyonunda yapılacaktır. 

Aıkeri Fabrikalar l ..._ Müdürlü· 
iü Sabn Alma Komiıyonundan : 
Keıif bedeli (1509) lira (21} kuruı 

olan yukarda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdUrlüğU merkez 
satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı gUnU saat 11 de pa
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
(8) kurug mukabilinde komiıyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(113) lira (20) kurut ve 2490 numara· 
1ı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya 
zıh vesaikle muayyen gUn ve ıaatte 
komisyona muracaatları. 2918) 5404 

Kırakkale'de rekıedllecek 

5 - Muvakkat teminat alıı;cai 364 
lira 50 kuruıtur. Eksiltmeye girecek -
ler, eksiltmeden evel bu parayı Mali
ye merkez muhaıebccill&i vczneıine 
yatırarak alacakları makbuz ile biri
likte komisyona müracaat edecekler
dir. 

6 - Eksiltme şartnameai evrak ve 
levaznn mudürlüğünde görülebilir. 

(2952) 5525 

Enstitüler 
Muhtelif hayvan yemi al1111elk 

Tavukçuluk Enıtitüıü Direktörlü-

Alafürk anılı kaidesinin inuafl tünden = 
P Tavukçuluk enstitusü için açık ek-

Aıkeri Fabrilr'-- Umum Mu··dürl. u··- ·ıt ı· 1 2 _ .. ....... sı me uıu ıy c 1 000 kilo yulaf, 12000 
ııu Satın Alma Konusyonundan ı kilo kepek, 10000 kilo mısır 10000 ki-
Keılf bedeli (349) lira (18) kuruş lo arpa ve 15000 kilo huğda; alınacak· 

olan _Yukarıda yazılı inıaat Askeri •trr. Muhammen fiyat 3410 liradır. 
Fabrıkalar umum mildUrlüfU merkez Şartnameler her gün s:ıat ondan on al
aatın alma komisyonunca 23 ağustos tıya kadar Çankırı yolu Uıı:erindeki 
938 tarihinde salı günU aaat 10,30 da Tavukçuluk enıtituaU direktörlUğü 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartna- tarafından parası zolarak verilir. la
me (2) kuruı mukabilinde komiıyon- teklilerin 22. 8. 938 pazartesi günil 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te- saat onda ticaret odası vesikaaiyle 
minat olan (26) lira (25) kuruı ve 255 lira 75 kurı.ışluk muvakkat temi • 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad- nat makbuzu veya banka mektupları 
delerinde yazılı veaaikle muayyen ile birlikte Tavukçuluk Enstitüsünde 
gün ve saatte komiıyona mllracaatla· toplanac, k komisyona baıvurmaları. 
n. (2919) 5405 (2916) 5402 
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Ankara Levazım Amirligi 

Mercimek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Korniıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 20,000 kilo mercimeğin 
açık eksiltmesi 26 - ağustos - 938 saat 
12 de Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna· 
mcsi komisyonda görülür. Kanuni ve -
sika ve teminatla belli vakitte komis -
yonda bulunulması. (2987) 

5530 

Sade yağı allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komiıyonundan : 
1 - Vize'de bulunan piyade alayı 

Uatiyacına sarf edilmek üzere on ton 
sade yağına kapalı zarfla eksiltmeye 
kocıulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira -
dtr. Muvakkat teminatı 705 liradır. 

Eksiltmesi 29. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 11 de yapı • 
lacaktır. Talip olacakları bildirilen gün 
ve eksiltme saatinden bir saat 
evci lazım gele:· vesaikle komisyona 
müracaatları. ( 1Q) 5533 

Kundur, alınacak 
Ankara Levazıı:ı Amirliği Sabn Al· 

ma Komiıyonundan : 
1 - 16,000 çift kundura kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 67.200 lira ilk 

teminatı 4610 liradır. Eksiltmesi 26 -
ağustos - 938 cuma günü saat 10 da 
Erzurum As. Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. Teklif mektup
ları belli gün ve saatten bir saat evel 
komisyon başkanlığına verilmiş veya 
posta ile gönderilmiş bulunacaktır. 

(3024) 5550 

20 Ton sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - 2-8-938 tarihinde kapalı zarf

la ihalesi mukarrer o:.~n kor. merkez 
birliklerinin 20 ton sad:- yağına teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden iha • 
lesi açık olarak 25-8-938 perşembe gÜ· 
nü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1500 liradır, ta • 
tiplerin muayyen gün ve saatte Balıke
sir Kor. satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (2948) 5524 

Odun alınacak 
Ankara 1..evaznn Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Pınarhisar civarında bulunan 

lkıtaatın ihtiyacı için 667.000 kilo o
ldun kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltmesi Vizede askeri sa
ltın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler her 
ıgün komisyona müracaat edebilirler . 
!Eksiltmesi 13.8.938 tarihine müsadit 
cumartesi günü saat 11 de yapılacak· 
tır. 

2 - Muhammen fiyatı 5356 lira 
muvakkat teminatı 400 lira 20 kuruş· 
ltur. Münakasaya iştiriik edeceklerin 
bildirilen günde vıe tayin edilen ek· 
siltme saatinden bir saat evel teminat 
ıve teklif melctuplariyle icap eden sa
tir vesai'kin komisyona tevdii. 

(2692) 5050 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu birUk· 

teri hayvanatı ihtiyacına sarfedıl • 
mek üzere 972 ton yulaf kapalı zarf
la eks-itlmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 58320 lira 
muvakkat teminatı 4374 liradır. Ek· 
siltmesi 18.8.938 tarihine müsadit 
pertcmbe günü saat 15 de yapılacak· 
tır. 

esseseleri için 84,000 kilo sade yağın 
kaplı zarfla eksiltmesi 15 ağustos 938 
saat 12 de Ankara Lv. ımirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 84,000 lira 
ilk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi 
420 kuruş mukabilinde alınabilir. Ka
nuni ve ticaret vesikası da bulunan 
teklif mektuplarının saat 11 e kadar 
komisyona verilmesi. (2606) 4987 

Et ve un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Denizli garnizonunun kilosu 

25 kuruştan keçi eti 36 kuruştan ko
yun eti 63500 er kilo olarak ve beher 
kilosu 10,25 kuruştan 272,100 kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keçi etinin teminatı 1191 lira 
koyun etinin 1715 lira unun 2092 li· 
radır. İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 - 14 ve 15 dedir. 

(2708) (5054) 

Buğday öğüllürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mües. 

seseleri için 500 ton buğday üğütül· 

mesinin kaplı zarfla eksiltmesi 13 a
ğustos 938 saat 12 de Ankara Lv. a. 
mirliği Sa, Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi her gün komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarının saat 11 e kadar komis· 
yona verilmesi. (2605) 4986 

2 Hangar yaphr.locak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Uşak garnizonunda inşa edile· 

cek iki hangar 2490 sayılı kanunun 31 
maddesi mucibince kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 22. 8. 938 pazarte
si günü saat 17 dedir. 

3 - Keşif bedeli 49115 lira 37 ku· 
ruştur. 

4 - Muvakkat teminatı 3683 lira 65 
kuruştur. 

5 - Keşif, projeler, şartname ve 
teferruatı Manisa'da tüm satın alma 
komisyonunda görülebilir. İstiyenle· 
re 150 kuruş mukabilinde posta ile 
gönderilir. 

6 - Bu işe girecek olanlar nafıa 

vekaletinden alınmış yapı müteah
hitliği vesikası göstermeleri ve bizzat 
yüksek riıühendis ve mimar olması ve 
bunlardan birinin fenni mesuliyetine 
iştirakle iş yapacağına dair noterlik· 
ten tasdikli senet vermesi lazımdır. 

7 - Eksiltmeye girecekler kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak· 
ları teklif mektuplarını münakasa sa
atinden bir saat evel Manisa'da Tüm. 
satın alma komisyonuna makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının yukarıdaki saata kadar ko· 
misyon reisliğine gelmesi lazımdır. 

Postadaki teahhürler kabul edilmez. 
(2903) 5372 

Kuru soğan ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon müeseseleri 

için 75,000 kilo kuru soğanın açık ek
siltmesi 16 ağustos 938 saat 12 de An. 
kara Lv. amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Şartna • 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve· 
sika ve teminatla belli vakitte komis. 
yonda bulunulması. (2607) 4988 

Gürgen odunu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 kilo 
gürgen odunu kapalı zarfla eksiltmesi 
22 ağustos 938 saat 12 de Ankara Lv. 
amirliği SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19.800 lira 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin ka· 
nuni vesikalarda bulunan teklif mek· 
tuplarını saat 11 e kadar komisyona 
vermeleri. (2862) 5272 

~ .._ r.:u :~akasaya iştirak edecekte . 
rin bildirilen gün ve tayin edilen ek· 
sil tme saatından bir saat evci temi· 
nat ve teklif mek'tuplariyle icap e -
den V'Csaikin komisyona verilmesi. 

c269o) 5048 Et alınacak 

Sade yağı ahnacak Ankara Levazım Amirliği Satm 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Kom.iıyonundan : 

Alma Komisyonundan : 1 - İzmir müstahkem mevki kıta· 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü- atının 68750 kilo ayaktan sığır veya· 

Bulgur alınacak. 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al ma Korniıyonundan : 
1 - Tüm. birliklerine bağlı Vize alayı için 41500, Pınarhisar gamızonu 

58500, Demirköy alayı 45000, Babaeski 39000 kilo bulgurları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri 26. 8. 938 tarihine tesadüf eden cu· 
ma günü Vize alayı saat 11 de, Pınarhisar garnizonu 15 de, Demirköy 16 
da, Babaeski 17 de yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde veya tayin edilen eksiltme saatından bir saat evci teminat ve teklif 

mektuplariyle icabeden sair vesaikin komisyona tevdii 
Ait olduğu mahal Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Vize alayı Lira K. Lira K. 

Pınarhisar garnizonu 7470 00 561 00 

Demirköy alayı 8190 00 615 00 

Babaeski 10350 00 777 00 
5460 00 410 00 

,(2989) 5531 

ULUS 

but koyun eti veya burulmuş keçi eti 
kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 12 de İzmir levazım iimir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Tahmin edilen mecmu tutarı 

17875 liradır. Teminatı muvakkate 
akçesi 1340 lira 63 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İstekliler Ticaret Odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerin
de ve şartnamesinde yazılı vesikala· 
riyle teminat ve teklif mektuplarını 
ihale saatından en az bir saat evel ko-
misyona vermeleri. (2709) 5055 

Un allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalı kıtasmın beher kilosu 

13 kuruştan 147.361 kilo un eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 22 ağustos 938 
pazartesi günü saat 10 dadır. 

(2790) 5181 

Un ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi

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

2 - İlk teminat miktarı 872 lira
dır. İhalesi 15 ağustos 938 pazarte11i 
günü saat 11 dedir. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2ı 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te
minatlariyle birliltt:e teklif mektup
larının ihale saatinden en az bir saat 
evel Safranbolu belediye binasında 

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

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı

na sarfedilmek \.:zere 18 ton sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise 
de istekli çıkmadığından açık olarak 
eksiltmesi 15 ağustos 938 tarihine ıas
layan pazartesi günü saat 15 de yapı· 
lacaktır. İtaya talip olacakların bil.Qi
rilen gün ve saatte Vizedeki satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

2 - Muhammen bedeli 17100 liradır. 
Muvakkat teminatı 1283 liradır. 

(2852) 5306 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komiıyonundan : 
ı - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat için 290 bin kilo koyun eti 
23 ağustos 938 salı günü saat 15 de To
panede İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 130.500 lira, ilk 
teminatı 7775 liradır. Şartnamesi 753 · 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
Leı aber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver· 
meleri (2889) 5390 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

ları ihtiyacı için kapalı zarfla 7600 
kilo sade yağı alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6840 li
radır. Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

3 - Eksiltmesi 25. 8. 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. İştirak etmek is
tiyenlerin 513 lira teminat maktup
lariyle birlikte teklif mektuplarını 

muayyen saatten bir saat evel Edre
mit Tüm. Sa. Al. Ko. vermiş olmalı· 
dır. (2902) 5371 

Ankara Valiliği 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Etimesğut yatı okulu talebesi· 
nin iaşeleri için muktazi erzak (8912) 
lira (5) kuruş muhammen bedel üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda kanuni tarifatına 
göre hazırlıyacakları teklif zarfları

nı viHiyet daimi encümeni ba~kanlığr· 
na tevdi etmeleri (2822) 5221 

Muhtelif okullar tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Keskin merkez okulları ve şu

beleriyle mezkur kazaya bağlı Doğa
nay köyü okulunun tamiratı (4428) 
lira keşif bedeli üzerinden açık eksilt. 
miye konulmuştu. Bu okulların tami
rine taliP. çıkmadığından eksiltme 1 

eylul 938 perşembe gününe kadar u
zatılmıştır. 

2 - .ı. aliplerin şartnameyi görmek 
ıucre her ~ ... o 1'..Uıuır d.rektörlüğü.ne 
ve her hafta pazartcsı ve perşembe 
günleri yüzde 7,5 muvakkat teminat 
akçelerini hususi muhasebe veznesine 
yatırdıklarına dair ibraz edecekleri 
bir makbuzla saat dokuzda vilayet da
imi encümenine müracaatları (2823) 

5222 

Muhtelif yakacak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Onuncu yıl yatı okuluna kok 
kömürü, odun ve çıra alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2772 lira O· 

lan bu mahrukat açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

3 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere hergün Kültür direktörlüğüne 

ve ihale günü olan 18.8.1938 perşembe 
günü saat dokuzda yüzde 7,5 muvak· 
kat teminat akçelerini hususi muhase
be veznesine yatırdıklarına dair irae 
edecekleri makbuzla vilayet daimi en
cümenine müracaatları. (2824) 5223 

Hipodr<?m gişeleri 

ilôvei inşaah 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (1509) lira (58) kuruş· 
tan ibaret bulurum hipodrom bahsi 
müşterek kişelerinin ilavei inşaatı 

pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlık 11.8.1938 perşembe günü 

saat 9 da Vilayet daimi encümende 
yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası vesikası ve 
113 lira 22 kuruşluk teminat makbuzu 
veya Nafıa müdürlüğünden alacak· 
!arı ehliyet vesikasıyle birlikte sö..ı:ü 
geçen gün saat dokuzda Daimi eneli· 
mene gelmeleri istekliler keşif ve 
şartnameyi Nafıa müdürlüğünde her-
gün görebilirler. (2662) 5004 

ro. Orman lşletmes~_I 
Satılık (am tomruklara 

DevletOrman İ§letmeıi Karabük 
Revir Amirliğinden 

1 - Revire bağlı Keltepe ormanı
nın Gölveren deposunda istifte teslim 
şartiyle 8-9-10-11 numaralı istiflerde 
mevcut 592.925 metre mikap hacmin
de 1002 adet çam tomruğu açık art -
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların metre mikabı 12 
lira muhammen bedelle arttırmaya ko
nulmuştur. 

3 - Teslim ve tediyeye ait '8rtna
me Ankara, İstanbul orman baş mü -
hendisliklcrinde görülebilir • 

4 - İhale 15 - ağustos - 938 pa -
zartesi günü saat on birde Karabük -
teki Revir merkezinde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin şartnameyi göre -
rek % 7 ,5 teminatla yukarda yazılı 

gün ve saatte revir merkezine müra -
caatları. (5241 - 3023) 5549 

Demiryolları 

Çimento ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

lan 865 ton süperçimento 24.8.938 çar· 
şanba günü saat 11 de kapalı zarf usu· 
lü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli · 
ğ ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'· 

da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı· 
lacaktır. (2905) 5454 

Asetilen tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
.Muhammen bedeli 15.000 lira olan 

Sivas atelyesi asetilen tesisatı 22.9.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
zaı f usulü ile Ankarada idare binasın· 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 lit'a· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikalrı ve nafıa müteah · 
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl· 
maktadır. (2904) 5453 

Hurda dökme demir alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis -

yonundan : 
Muhammen bedeli 22500 lira olan 

500 ton hurda dökme demir 22.8.938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiğ i vesikaları ve nafıa müte· 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 10 na kadar komisyon reisli-

ğine vermeleri Iazımdır. 1 hali bulunmadığına dair beyan 
Şartnameler parasız olarak Ankara'- ve resmi gazetenin 7. 5. 936 tar' 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'- 3297 ve 1. 7. 937 tarih ve 3645 nu 
da teaellüm ve sevk şefliğinden dağı- lı nushalarında intişar eden tali 
tılacaktır. (2870) 5385 namelere uygun olarak alınmış 

Balast münakasası 
D. D. Yolları ve Limanları 4 üncü 

lıletme Müdürlüğünden : 
938 senesi idaremiz ihtiyacı için 

keşif bedeli ile miktar ve mevkileri 
aşağıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 
bin metre mükap balast ihzarı kapa
lı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 22. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 10 da Kay
seri'de 4 üncü rnıntaka işletme mü· 
dürlüğü binasına toplanan komisyon
ca yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1687,50) 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla ka
nunun 4 üncü maddesi mucibince ek
siltmeye girmiye mani kanuni bir 

gelerle teklif mektuplarını eksi 
günü muayyen olan saatten bir 
evetine kadar komisyon reisli 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait şa 
me ve beyanname projeleri Kayse 
4 üncü işletm müdürlüğünden A 
ra'da yol reisliğinden Sıvas, S 
istasyonlarından parasız olarak 
tılmaktadır. (2897) 531 

Balast Keşif Muhammen 
miktarı bedeli bedel 

M3 Kr. L. 
6 000 125 7500 483 
4 000 125 5000 361 
2 500 125 3125 22 
1 500 125 1875 58 
1 000 125 1250 9 
2 000 125 2500 132· 
1 000 125 1250 214 

6 Gurup makina ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komisyonundan : 

. Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı 6 grup 
kına ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20-9-938 salı günü saat 15 de ka 
zarf usulile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat te'minat 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekti 
rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay' 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
Gurup Tezgahın cinsi ve mikdarı Muhammen Muvakktt 

I Bir adet tekneli ütü makinası 2500 187.5 
II Bir adet yük asansörü 3000 225 

III Üç adet seyyar bantlı transbordör 8500 637.5 
IV Üç adet vagon kaldırma verenleri 15000 1125 
V (Dokuz adet cila ve zımpara makinaları 

(bir adet santrifüj tulumba 1915 143.63 
VI (Bir adet Tenekeci saç bükme makinası 

(Bir adet Tenekeci kordon makinası 
(İki adet Tenekeci kenet makinası 1650 123.75 

(2869) 5451 

3 grup malzeme alınacak 
D. D. Y otları Satın Alma Komiıyo nundan : 
Muhammen bedel ve isimleri aşağıda yazılı 3 grup malzeme 19. 9. 

pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhi 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kad~t iıer grup için ayrı 
halinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezneler 

satılmaktadır. (2723) 5266 l 
Muhammen bedeli Muvakkat tertl 

Grup İsmi 
1 Küçük yol malzemesi 
2 Bulonlar (Yerli) 

(Ecnebi malı cif) 
3 Şöminman takozu 

Lira 
204.776,10 
114.347,-

49.287,50 
31.200,-

Lira 
11.488,80 
6.967,35 
3.696,56 
2.340,-

Muhtelif yakacak ve yiyecek ah naca 
Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

T. Fiyatı İlk teminatı Şart 
Cinsi Miktarı Kr. Lira Kr. bedeli 

Kok 1356 Ton 1950 1983 15 133 
Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95 25 
Odun gürgen 664 Çeki 330 240 00 
Odun meşe 304 

" 330 
Kriple 250 Ton 1500 330 00 
Tüvanen 50 .. 1300 
Süt 3500 Kilo 12 31 50 

Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin kok kömürleriyle gündüzlü li 
orta okulların yakacağı ve Kandilli lisesinin sütü kapalı zarf usuliyJe 
siltmeye konmuştur. Bu hususa ait gerekli durum yukarıya çıkarılın 
Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi günü saat 11,30 da İstanbul kültür direkt 
ğü binası içinde toplanan liseler alım satım komisyonunda yapılacakt 

İstekliler 938 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlariyle 
tikte 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırhyacakları teklif 
tuplarını belli saatten bir saat evel komisyon başkanlığına makbuz 
bilinde vermeleri. Teminatuar liseler muhasebeciliği veznesine ya 
caktır. Ve şartnameleri görmek ve bedelleri mukabilinde almak 
geçen komisyonun sekreterliğine baş vurmaları. (4934/ 2810) 

Muhtelif tıbbi malzeme ahnacak 
Ankara Nümune Hastanea.i Battabipliğinden : 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat Eks 

Cinsi Miktarı lira Lira K. 
22 ağustos 938 pazartesi 
saat 11 de 

Lastik malzeme 16 kalem 1100 82 50 
Hidrofil pamuk 1600 kilo 2400 180 00 
Gaz hidrofil 45000 metre 4500 337 50 
Sargılık ameri-
kan bezi 5000 metre 1250 93 75 

23 ağustos 1938 salı 
saat 11 de 

Röntgen filim 
ve malzemesi 9 kalem 5300 397 50 

Ankara Nümune hastanesinin ihtiyacı olan yukarıda cins ve mi 
yazılı malzeme eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Ankara Nümune hastanesinde müteşekkil komisyorıl 
pılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, muvakkat teminatları, tarihleri ve saatleri 
larında gösterilmiştir. 

3 - İsteklilerin fartname ve nümuneleri Ankara'da Nümune hast 
de, İstanbul'da Sıhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde görebile' 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ,,e il' 
yeter muvakkat teminat makbuzları veya banka mektupları ile aÇ1~ 
usulü ile kapalı zarf usuliyle eksiltmeye iştirak edeceklerin temin•' 
buzu veya banka mektupları teklif zarfları içerisine ve verecekleri 
ları yazı ve rakamla yazdıkları ve üzerini mühürledikleri halde ib•1' 
tından bir saat evel komisyona vermeleri. (2877) 

tıc 

lCa 
&itı 
tır. 

l 



-M-

10-8-1938 ___ ~~~~------------.:...-------::::;:-::=~:-:::::~::::--===================~:::::-:-::-:::::~~~::~~;;::~::::;;: tınacak incir, üzüm ve anason koyma- ı 1 teklilerin de 23 ağustos 938 salı gini nun lffl7 ada 1 parselindeki 1001' 

uı.;us 

Avrupa ve Amerika' yı tılebe gönderiliyor 
. .. J"pncien ı 

Maden Tetkik ve Arama Enstitü.Ü Genel Dll'ektor u l1 
. .. . ek üzere müsabaka e 

l - Avrupa ve Amerika'ya tahsıle gonderılın 
20 talebe seçilecektir. .

1 
. ile alakadar ınuh-

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden e~düstrı .e~ Jeolojik ilimleri 
telif ihtisasları elde etmek üzere Mühendisliğı ve 8 1 e 
tahsil edec kl d' e er ır. . ı lazımdır: 

lI - İsteklilerin aşağıdaki şartları haız olınas 
a) Türk olmak. .

1 
k kabiliyette ve ııhhatl 

b) Madenlerde veya saha üzerinde çatışabı ece) 
t 1 k 'd yapılacaktır · am o mak (sıhhi muayene An ara a 1 k vesikasını haiz bu-

) . olup olgun u c Lliakal Lise veya KolleJ ınezunu • 
lunmak. 

d karı olmamak. 
d) Yaşı 18 den aşağı ve 25 en yu 

1 1 k mesleklerinden hangi-
111 - Her istekli, Mühendislik veya _Je~ 0~v: mecburdur. Müsabaka 

sin· · - . . v. • t'd da açıkça bıldırm g • • 
ı seçtıgını verecegı ıs ı a 

1 
a ıirilmiş olsa dahı, ıeçı-

notlarınm tasnifi, her iki mesleğin imtihan arın 
1
en mesleğe göre yapılacaktır. mıyan istidalar kabul edilmi-

MUhendislik veya Jeologluk kaydını taşı 
yecektir. 1 ktır · 

1 d n yapı aca · A 
IV - Müsabaka şu ders er e Her iki meslek için mecburı 
a) Cebir - ,, ,, ,. " 
b) Hendese " ,. ,, " " 
c) Fizik " ,, ,, ,, " 
d) Kimya " 

tt n " H it 

e) Ecnebi bir dil Yalnız Mühendislik için mecburi 
f) Nazari hesap ,, ,, ,, ., 
g) Müsellesat 
h) Mihanik 
i) Jeoloji 

,, " ,, " 
Yalnız Jeologluk için mecburi .. .. .. 

j) Zooloji ,, ,. . - ,, ,. . 
.. 

k) Botanık .. b k d "ssü mizanı kazanmıı olmakla beraber, g<Sn-
V - Açılacak 1?uı~ a : :tt~kleri derece itibariyle, Mühendislik için, 

derilecek talebelerın, ıhra 
1 

k . . d ilk 8 i arasında bulunmaları 
kazananların ilk 12 si ve Jeolog u ıçın e, 

§arttır. b- r andan kazanılan numara çift sayıla-
'Ossü mizanın hesabında, ecne ı ıs 

caktır. k 12 kişiden ilk 8 i, Mühendisliğin 
.. d' l'k üsabakasını azanan 

Muhen ıs ı m . 1 da tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 
d d v teknık branş arın . 
oğrudan ogruya .. d d işletmelerile madeni endilstrilerın 

12 inciye kadar ol~n 4 ~ışı e, m; en k üzere (Ticaret ve Organizasyon 
idari ve ticari vazıfelerıne hazır _anma 

M"h d" .) 1 rak yetiştirilecektır. 
u en ısı o a . 1 1 .1 rde tahsil müddetleri kadar Dev-

Tah ·1 önderılecek o an ar ı e 
VI - sı e g . •b' lduklarından bu hususta mükellefiyet-

1 t . d mecburi hızmete ta ı o ' . . d 
e emrın e . b' t hhütname verecekler ve bunun ıçın e mu-

lerini tevsik etmek üzere ır aa 
teber kefil göı;tereceklerdir. 

1 
kt 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara'da yapı aca ır. 

Tarih ve mUhlet şunlardır: . t rihi. 24 ağuatos 1938 
a) M. T. A. EnstitUsUne son müracaat a . 
b) Sıhhi muayene tarihi: 26 ağustos 1938 

b k i tlhanları · 29 ve 31 atuıtot 1938 
c) M\laaTalial ml nUfuı · hUvlyet cilsdanını, bUınUhal varakaıını, melr-

VIII - a p er n, . . k f t v · ı eya bunların tasdikli birer suretlerını, 4 ıta o og-
tt!p 1ehadetname1ın v A k 'd M T A E 
. ~f ve dilekçelerini, son müracaat tarihine kadar nA ara a · : . •. ns-
~ 1 n· ktörlilı;Une g<Sndermeleri ve sıhhı muayenelerı ıçın de HtilsU Gene ıre • 

tayin edilmiş olan günde öğleden evvel Bay Hasan apartımanındaki Ens-
titG Nerkinde bulunmaları illin olunur. (2007) ~927 

111111111111111111111111 

DİKKAT. 
TASH i H 

Vll inci maddenin 
11

c11 

fıkrası şu şekilde 
değiştirilmiştir: 

Müsabaka imtihanları : 
M h d·ıslik için 29 ve 31 Ağustos 938 

u en • . e 2 Eylül 938 
Jeologluk. ·~·~ • . 1 3v E 1 .. 1 938 dir. 
Ecnebi dıl ıçın · · · Y u 

bedel mukablllnde her gün inhisar· 

Gümrük ve f n. B. 

Muhtelif ena münakasası 
İnhisarlar Umum Müdürlüfiindetı : 
ı . . k .. eden Balıke-- Tefrışı te arrur . 

ir B . E m tzmır, • ursa, Edırne, rzuru • . 
onya Akh' Afyon ve Yalova ı· , ısar, d'l n 
ateleri için idaremizce kabul e 1 e. 
Pler dahilinde ve uıırtıt~<.:l~ri mucı· 

r ııya ka· nce yaptırılacak 1342 parça C:y 
1 • • konmuş· ı Zarf usulıyle eksıltmeye 
r. 
l . 30776 lira 61 - Muhammen bedelı . 
ruş ve muvakkat teminatı 2308·25 h-
dır. . 

ra \.im mUdUrlUğU levazım •e mu· 
tar um besiyle Ankara ve tzmlr bat 
bayaat şu bil" 

. dil lilklerlnden atına ır. . 
mil r Eksiltmeye lştlrlk et~k lstı: 

V--: di e kadar en apgı yirmı 
yenlenn tim rbi işleri muvaffaklyet-
bin liralık b~d~klarını glSsterlr vesaiki 
le yapmış 0 besine ibraz ederek 
inhisarlar inşba~t ş~liyet vetikaıı alma
mukabilinde ır e 

ıarı ıbımdı.r. U 1U teklif mektubunu 
VI - MU? r V inci maddede ya· 

kanunt veaaık ve 7 5 güvenme 
· eıikuı % • zıh ehlıyet v banka mektubu-
makbuzu veya 

~ra11 k 1 kapalı zarfların. 
nu ihtiva edece o an t 10 na kadar .. .. geç saa 
eksiltme gunu en lmı komisyonu 
yukarıda adı geçen a kabilinde ve-

k 1 g~ına makbuz mu 

ta mahsus 50.000 adet çuval 1. 8. 938 ıaat on buçukta belediye encümenine metr.c murabbaı yeriniz Golf saha& 
tarihinde ihale edilemediğinden ye- müracaatları. (2939) 5414 yapılmak üzere menafii umumi~e na 
niden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye y b 1 k mına istihsal kılınan karar üzerin 
konmuştur. Benzin satın alınacak aş se ze a ınoca 2497 No.lu kanuna tevfikan müv.ekkil 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 Ankara BeJediyeaioden : belediye namına tesciline dair açtıg 
kuru§ hesabiyle 21000 lira ve muvak- Devlet Hava Yolları Umum Mü- Belediye hastanesine alınacak yaş 938/ 642 No.lu davanın icra kılına 
kat teminatı 1575 liradır. dürlüğünden : sebze için gene istekli çıkmadığınrlan muhakemesinde: 

3 - Eksiltme 22. 8. 938 tarihine 1 _İdarenin Ankara, Yeşilköy, lz- 26 ağustos 938 cuma gününe kadar Bu bapta namınıza g.önder.Men de-
rastlıyan pazartesi günü saat 10 da mir, Adana ve Konya meydanlarına bir ay içinde pazarlıkla alınacağın- vetiye ile dava arzuhah sureti adı ge
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu- teslim edilmek üzere ceman (l60) ton dan isteklilerin her cuma ve sah gün- çen köyde bu namda bir kimse olma-
besindeki alım komisyonunda yapıla- (JO) b'l b · · leri saat on burukta belediye encüme- dıgv ı beyaniyle bilfi tebligv iade edil-tayyare ton otomo ı enzını ka- :s 
caktır. palı zarf usuliyle eksiltmeye kon- nine milracaatları. (2820) 5170 miş ve tebligatın icrası da tensip kı· 

4 - Şartnameler 1 lira bedel muka- hnmış oldugundan duruşma günü o-
t h" 1 l muştur. Ek k 1 k bilinde her gün n ısar ar evazım ve 2 _Muhammen bedeli: me Q lnQCQ lan 8. 9. 938 perşembe saat 11 de An-

mübayaat §Ubesiyle Ankara ve İzmir kara asliye ikinci hukuk mahkemesin-
. d ı b'l' Teılim yerlerine göre hesap edilen . . d ba"'müdürlilklerın en a ma ı ır. Ankara Beledıyesın en : de hazır bulunmanız aksi halde dava-

:s k · · mecmu muhammen bedeli 54.080 lira- B · · b' l'k 5 _ lateklilerin pazarlı ıçın ta- cledıye hastanesinın ır sene ı ya gıyabınızda bakılacağı davetiye 
yin edilen gün ve saatte % 7,5 güven- dır. ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek ile 150 makamına kaim olmak üzere il~n olu-
me paralariyle birlikte yukarıda adı Şartname ve mukavele projeleri kilo francala için gene istekli çıkma- nur. 5514 
geçen komiıyona gelmeleri ilan olu- Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü, dığından 26 ağustos 938 cuma gününe 
nur. (5094/2922) 5406 lstanbul'da Karaköy P. T. T. binala- kıtrlar bir ay içinde pazarlıkla alına

Sandıkhk tahta alınacak 
İnhisarlar Umwn Müdürlüğün

den: 
1 - Şişeli içkilerin ambalajı için 

ihtiyacımız olan şartnamelerine ekli 
listelerde ebat ve mikdarları yazılı 
4572.63 metre mikabı kesilmiş sandık
lık tahta şartnamesi mucibince kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli beher M3 
36.30 lira hesabiyle 165986 lira 47 ku
ruş ve muvakkat teminatı 9549.32 lira
dır. 

3 - Eksiltme 16.8.938 tarihine rast
lıyan salı günü saat 11 de Kabataş'ta 
levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 830 kuruş mukabi
linde her gün inhisarlar levazım ve 
mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu ve 
kanuni vt'saik ile% 7.5 güvenme para
ı::ı makbuzu veya banka mektubunu ih_ 
tiva edec.ek olan kapalı zarfların ek -
Filtme gUnü en geç saat 10 na kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ver. 
meleri laznndır. (4877/2768) 5126 

Sofra tuzu ucuzladı 
lnhiaarlar Baf111Üdürlüiünd•n : 

Çamaltı tuılaaındaki aatıı fiyatı 8 
kurut 7 5 santim olan paketler içinde
ki sofra tuzlarımız bu fiyata Çamal • 
tından itibaren yapılan masraf zam -
medilmek puretiyle ~a~ılmakt~ ~di. 

15 ağuıtOi 938 tarıhınden ıtıbaren 

Çamaltı satış fiyatı bir kuruş tenzil e
dildiğinden satı§larımız da o nisbette 
ucuzlatılacaktır. 

Binaenaleyh ellerinde ıofra tuzla -
nnı2 bulunan satıcılar mHkOr tari.h
t•n llakal 1 gUn eni 16 kurutluk pu. 
lu havi bir beyanname il• ellerindeki 
tu• m•vcudunu blldtrmelorl ikt lsa • -
der. Bu •uretle beyanname veren aatı
cıların dUkklnları 14 ağuıtoa 938 gU
nU memurlarımız tarafındın gezile
rek hakiki mevcutları teıbit edilecek 
ve tesbit edilen mikdardan fiyat farkı 
tutarını mukabil kendilerine tuz ve
rilecektir. 
Allkadarların malQmu olmak Uzere 

keyfiyet ilan olunur. (2724) 5267 

P. T. T. 
Beton blok alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüiünden: 
1) - İdare ihtiyacı için 9000 adet 

iki delikli beton blok kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 9900, mu • 
vakkat teminat 742 lira 50 kuruş olup 
eksiltmesi 2(1 - ağustos - 938 cuma gü
nU saat 12 de Ankara'da P. T. T. U -
muıni Müdürlük binasıhdaki satın' al • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu Tica
ret oda11 vesikurndan baıka müteah -
bitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
( ı ı) e kadar mezkOr komlıyona vere
ceklerdir. Şartnameler, Ankara'da P. 
T. T. Levazım Müdürlüğünden para-
sız verilir. (2945) 5523 

Arsa aranıyor 
Ankara P. T. T. Müclilrlüğünden : 
Ankara P. T. T. müdürlüfünden 

Çankaya caddesi üzerinde veya bu cad
delen Kavaklıderc'ye Ayrancıya ve 
Güven evlerine ayrılan caddeler üze -
rinde ve imarca bina yaptırılmasına 

müsaade edilecek mikdar ve evıafta 

n dahilindeki idare gişelerinde görü- cağından isteklilerın her cuma ve salı 
lebilir. günleri saat on buçukta belediye en-

3 - Eksiltme 15 ağustos 1938 tari- cümenine müracaatları. (2819) 5169 
hinde saat 10 da Devlet Hava Yolları 
umum mıidürlük binasında yapılacak
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me şartnamesinin 4 ncii maddesinde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

5 - isteklilerin (3954) liralık mu· 
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleri ile birlikte mukavele ve 
şartnamede yazıh teslim yerlerine 
göre tesbit edilmiş fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarflarını eksiltme saatın
dan bir saat eveline kadar Ankar'da 
Çimento fabrikası karşısında tayyare 
meydanındaki umum müdürlük bina· 
sında toplanacak alım satım komis
yonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(2802) 5185 

Jandarma · 
Ekmek al.nacak 

Filiske Jandarma Okulu Arttınna 

ve Eksiltme Komisyonu Baıkanlığın

dan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 180.000 

kilo ekmektir. Tahmin bedeli 184 50 
lira olup muvakkat teminat mikdarı 

1383 lira 7 5 kuruştur. 
2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

25 - ağustos - 938 gününe rastlıyan 

perşembe günü saat 10 da Filiske Jan
darma okulu binasında toplanan ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak un ve 
ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salonun
da asılıdır. !stiyenlere bedelsiz veri
lir. 

4 - Eksiltmiye gireceklerden ka -
nuni vesaik ve ticaret odalarında ka -
yrtlr otduklanna dair vesikalar arana -
caktır. 

~ - Ebiltmeye gireceklerin mu -
vakkat teminat için sandık makbuzu 
veya banka mektupları ile teklif mek
tuplarını kanunun tarifatr dahilinde ve 
kapalı zarf içeriainde ihale aaatintlen 
bir aaat evetine kadar vermeleri 11 -
zırndır. Bu aaatten sonra verilecek 
mektupların kıymeti olmadığı ilin olu-
nur. (5263 - 3030) 5553 

An~ara Belediyesi 

Sıltlık eski kamyon 
Ankara Belediyeıinden ı 
1 - Opel marka bir adet ealıı:i kam

yon on bet gün müddetle açık arttır· 

mıya konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli (60) lira

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (4,5) lira
dır. 

4 - Sartnameıini gönnek istiyenle
rin her gün yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 23 ağustos 938 salı günli 
saat on buçukta belediye encUmenlne 
müracaatları. (2942) 5417 

Dizel motörü ahnacak 
Ankara Belecliyeeinden : 
1 - Çankaya motör dairesi için ah· 

nacak dizel rnotörü on beş gün müd
detle kapalı zarfla eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Muhammen bedeli on beş bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1125) bin 
yüz yirmi beş liradır. 

4 - Şartnamesini görmek i•tlyenle
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 23 ağustos 938 sah 
günü saat 11 de belediye encUmenin -
de yapılacağından isteklilerin o gün 
saat ona kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme -

Pirinç vesaire alınacak 
Ankara Belediyeainden : 
Belediye hastanesinin bir senelik 

ihtiyacı olan pirinç ve saire için is
tekli çıkmadığından 26 ağustos 938 
cuma gününe kadar bir ay içinde pa
zarlıkla alınacağından isteklilerin 
her salı ve cuma günleri saat on bu
çukta belediye encümenine miiracaat-
ları. (2821) 5171 

Satılık enkaz 
Belediye Riyasetinden : 
175 lira muhammen bedelli Cebeci'

de kadastronun 522 inci adasının 54 
numaralı parselindeki hane enkazı 15 
gün müddetle müzayedeye konul· 
muştur. 17. 8. 938 tarihinde saat 12 
de imar müdürlüğünde ihalesi yapıla
cağından taliplerin teminatlariyle 
müracaatları ilan olunur. 

(2842) 5233 

Parmaklık yaptır1lacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbahadaki hayvan pazarının 

at ve merkep alım satım yerinde yapı
lacak ahşap parmaklık on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1120) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (84) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yaz ıişleri kalemine ve 
isteklilerin de 23 ağustos 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encilıne -
nİnt" müracaatları. (2940) 5415 

58 Tıkım elbise yaphralaca 
Ankara Belediyeeindea ı 

1 - Belediye odacııı ve gece bek~l· 
leri için 58 takım elbise on beş gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (1305) lira -

dır. 
3 - Muvakkat teminatı (97,87) li

radır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her giın yazı i§leri kalemine ve is -
teklilerin de 23 ağustos 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatlarz. (2936) .5411 

Mazot ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
ı - Su idarui için alınacak yllz bin 

kilo mazot on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (13500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (1012,5) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mU
racaatları ve ihale 23 ağustoa 938 salı 
günü saat on birde belediye encüme • 
ninde yapılacağından isteklilerin te
minatlariyle birlikte teklif mektupla
rını saat ona kadar belediye encilme-
nine vermeleri. (2937) .5412 

Karanfil ve sardunya ıhnacak 
Ankara Belediyesinden : 
1- Bahçeler idaresine alınacak bet 

bin adet karanfil ile bin adet sardun -
ya fidesi on beş gün müddetle açık 
eksiltmiyc konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,75) li
radır. 

Ankara Sulh Hukuk Mahkemeıin • 
den: 

Ankara'da Burla biraderlerde Rem
zi'ye: 

Belediye su işlerinde Ekrem Kap
lan tarafından aleyhinize açılan elli 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşma sırasında davacmın teklif 
ettiği yemin için davetiyenin adresi
niz meçhul olduğundan Hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesi mucibince ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. 15. 10. 937 tarihin
den 14.1.938 kadar mecuru işgal et
memi~ olduğunuza ve 15. 10. 937 
tarihli kira akdine ait imzanın size 
ait olmadığına dair, muhakemenin 
muallak olduğu 21 . 8. 938 günü saat 
9 da yemin etmek üzere hazır bulun
manız lüzumu ilan olunur. 5534 

Ankara Ticaret Odası Sicilli Ti
caret Memurluiundan : 

Ankara vilayetinde Yenişehir sem
tinde Atatürk bulvarında Avni Ap. 1 

numarada oturan ve T. C. tabasından 
olup Ankara'da İtfaiye semtinde Ye
nişehir sokağında 51 numaralı mahal
li ikametgahı ticari ittihaz ederek fı
rıncılık ve müteahhitlik ticaretiyle 
iştigal eden ve ticaret odasının 2650 
sicil numarasında mukayyet bulunan 
Omer Lütfi Göksannın unvanı tica
reti Omer Liıtfi Gösan olarak teacil 
edildiği gibi bu unvanın imza şekli 
de ticaret kanununun 42 inci maddesi 
mucibince dairede g, 8. 938 tarihinde 
tescil edildigi ilan olunur. 5513 

İcra ve İflas 
Ankara icra Daireai Ga1ri menkul 

Salıt Memurluğundan ı 

Mahcuz olup satılmasın• karar •e
rilen Yegenbey mahallesi Geyvebofa
zı .okak 184 ada, 36 pansel numaralı 
ev aşağıdaki şartlar dairesinde açık 

artırma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE M0ŞTEM1LATI: 

7 numarayı taııyan kapıdan giril
dikte; zemini toprak bir avlu ve dö
§eme tavanı bulunan bir oda ve ufak 
bir bo9luk ve odunluk ve avlu içinde 
UstU teneke bir hela ve 8 basamakla 
çıkıldıkta bir sahanlık üzerinde bir 
oda ve teşkilatsız bir mutfak ve bu 
kattan da 9 basamakla merdivenle çı
kıldıkta bir sahanlık ve iç içe iki oda 
vardır. Çatısı saçla örtülüdür. Elek
trik, su tesisatı yaktur. Ev hınıştrr. 55 
metre murabbaı sahası vardır. 3000 
lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 

ı - Satış peşin para ile 12. 9. 938 
pazartesi günü saat 10-12 kadar dai
remizde yapılacaktır. Talipler gayri 
menkuliın satılacak hisselerinin 
% 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir banka mektubu veya teminat 
olarak kabulü Hlzımgelen tahvil ve
receklerdir. Delllliyc ve vergiler sa
tış bedellerinden ödenecektir. Tapu 
harcı, tahliye masrafı müşteriye ait
tir. 

2 - Satış gUnU artırma bedeli tak
dir olunan kıymetinden mezkür his
seye isabet eden miktarın % 75 ni 
bulduğu takdirde üç defa arttmldık
tan ıonra en çok artırana ihale oluna
caktır. İşbu artırma % 75 ni bulma
dığı takdirde 27. 9. 938 salı günü saat 
10-12 de yapılacak ikinci artırmada 
en çok artırana ihale edilecektir. 

'hı lII - Eksiltme 22.VIII.938 tarı -
. U aat 11 de rastlayan pazartesi gün s 

baş ·~ ı. d (5105/2927) 5426 
rilmesı lazım ır. bir arsa satın alınacaktır. 

50 000 CUYal ahnacak !steklilerln Ankara P. T. T. mü -

nine vermeleri. (2938) 5413 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı itlerı kalemine ve 
isteklilerin de 23 ağuatos 938 aalı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 

3 - İhale bedeli hemen verilmedi
gi takdirde mÜ§tcrinin talebi üzerine 
yedi gün kadar mehil verilecektir. İş
bu müddet içinde ihale bedeli yatrrıl
madıgı takdirde ihale bozulacak bun
dan evel teklifte bulunan talibe ihale 
edilecek ve almağa razi olmazsa ıs 
gUnlük ikinci bir artırma ile çok ar
tırana ihale edilecektir. AHikadarlar 
bu gayri menkul üzerindeki hak ve 
iddialarının 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri ve aksi halde hakları ta
pu sicilliyle aabit olmadıkça talepleri 
dinlenmiyecektir. 

' Müd" l'"ğünden s dUrlilfUne müracaatları. (3028) 
ınh'aarlar Umum uru 5551 

ı . mucibince satın a• 
1 _ şartnaınesı 

------------~~~~~-

b t ıube• ataş'ta levazım ve mubayaa k 
deki alım ,\.omisyonunda yapılaca • 

l'" · 1 r 1 53 li-
v - Şartname 1e reııırn e · 

Ekmek ahnacok 
.. .., .. • • 

1 
Saati Kırdırmanın şekli Günü 

Edirne Kültür Direktörlugunden • Bedeli llk temınat 11 Kapalı zarf 24. 8. 938 
Cinsi Azı Çoğu 10 1'!1· 1447 L. 50 :- .btiyaçları olan has ekmek 8. 8. 938 tarihinden 

llas ekmek 145.300 193.000 Ki n aıayıı 939 ıJOnuna ka ~~ ~erin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunun 
.Dairemize bağlı yatılı ort~ okul a~ı rı:naY• konuiınuıtur. T~ ıp ak vermeleri ve şeraiti öğrenmek üzere de her 
ıbaren hizasında yazılı şekılde k~r ~ ve terninatlarını haz;r ı:arkırdırmıy a gelmeleri ilan olunur. 
İla 39 uncu maddelerine göre .teve ı belli gün ve belli saat er e (S202L3017) 5543 
n . . .. at etmelerı 
Yaıremıze muraca 

Muhtelif giyilecek eıya ahna<ık 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Mezbaha için alınacak 41 çift 

lbtik çizme, 4 beyaz it gömleği, 8 ha· 
ki gömlek, 31 pantolon, 31 önlUk, 62 
gömlek, 62 takke, 31 bel kayıtı, 3 ca· 
ket on beş gün müddetle açık eklilt
miye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (750) yedi 
yüz elli lira<lır. 

3 - Muvakkat teminatı (56,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle-
rin her &Un yazı i§leri kalemine ve is-

müracaatlar. (2941) 5416 

MahkEim·eler 
Ankara Aıliye Mabkemeai 2 ci 

Hukuk Daireıinden : 
Ankaranın Galaba köyünde Hacı 

İbrahim kızı Emineye: 
Ankara belediyesine izafetle vekili 

avukat Hüseyin Fevzi Hakman tara
fından batapu mutasarrıf olduğunuz 
Ankaranın telsiz civarında kadastro-

4 - Artırma şartnamesi 1. 9. 938 
den itibaren dairemizin 37 / 54 dosya
aında herkese açık bulundurulacaktır. 
Talipler daha evel gayri menkulün 
imar vaziyetini ve saireyi ve şartna
me ve satış şartlarını g8rrnüş ve ka
bul etmiş addolunacağı itan olunur. 

5535 
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.Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASA KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen imle eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Fikir biraz 

Fakat 

cüretkôrane görülebilir ... 

neticeleri şayanı hayrettir. 

L Kadın olmanın yegane 

1 mahzurunu unutturur. 

• İcad edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
f E M 1 L büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir 

1 kavuştu. 

• Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü gün-
f E M 1 L lerde kadmr bütün düşünce ve eziyetlerden 

1 kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta etti. 

• En ince elbiseler ve en dar banyo mayoları F E M 1 L altında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi-
1 yetini kat'iyyen farketmez. 

Mikroblu bezlerin ve pamuk tamponların kal dmlarrn bütün hayatlarına mal olan rahim ve 
I ••1A hl tenasu ı ıztıra arını ortadan kaldırır. 

9 Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmı-F f M 1 L zı hususi iki cins pamuktan kimya harikala-
1 riyle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır. 

L Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci 

1 yardımcısıdır. Sıhatini seven her kadın, 

ve BAGI 

Kok kömürü satısı 
~ 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden · 

En iyi cin Tiirk Antr:t'-İti \'C Alman teshin koku gel
rni::tir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı atışlara baş
lanılu ... ~ır. 

Ucuz ve kuru kömiir almak ve kı~m rahat etmek isti-
;ı. 

}'C'n ı;;ayın ortak ve miişterilcrimizc şimdiden kömiirlc -
rini almalarını ta\•siye ederiz. 5007 

İnşaat yapanların nazarı dikkatine : 
Göl başı tuğlalarının en eyi cinsinden mühim mikdarda mevcuttur. Kre

di ile de satış yapılır. İnşaat yaptıranların bir defa satış yerimiz otan An

kara'da Yenihal karşısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men· 
faatleri icabındandır. Telefon: 1620 5477 

(/biseleılnizi 
GÜVELeRE~ 

Harsı Koruyunuz r ·:Jih. 
:--= ~ 

FLiT t:iaıma ÖLOl.JRUR 
. Umumi ••posu . l Krespıo . lsıanı..ı, Galalı, YıJ.VDda Hu ı 

3283 

Hasan ismine ve markasına dikkat .• 5536 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 6. 8. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17. 156, 410 

Altın: Safi kilogram 9.054.614 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Difer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tedivat 

Senedat Cüzdanı : 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karşılığı esham ve tahviUi.t (iti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerin"' 
Tahvilat üzerini! 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Güzelliğinin 
Sırrı yok 
Sebebi var 

---RADYOLİN --"'!" 
Dişleri mikroplardan, çürükler
den iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mineleri
nin bozulmasını ve sararmasını 

menederek daimi bir güzellikle 
muhafaza eden asrın en kuvetli 
diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinden sonra , 

RADYOLİN 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

İtfaiye meydanında Karyağdı tür
besi yanında Recep Ulusoğlu matbaa
sında mücellit Mehmet oğlu lsmail'e: 

Kazım vekili avukat Arif Hikmet 
Andaç tarafından aleyhinize açılan 120 
lira alacak davasının yapılmakta olan 
duruşmasında adresinizin meçhuliyeti
ne binaen tebliğat yapılamadığı ve 
adres değiştirilirken mahkemeyi ha
berdar etmediğinizden usulün 141 in -
ci maddesi mucibince ve 20 gün müd
detle ilanen tebliğat yapılmasına mah
kemece karar verilmiş ve duruşmada 
9-9-938 cuma gün saat 9,5 a bırakıl -
mıştrr. Mezkur günde bizzat mahke -
mede bulunmadığrnız veya bir vekil 
göndermediginiz takdirde mahkeme -
nize gıyaben bakılacağı tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

(2998) 5540 

Lira 
24.131.862,62 
13.706.919,-
1.279.183,16 

281 292,69 

12.736.038,33 
4.610,55 

9.805.757,91 

158.748.563,-

15.057.949,-

3.700.000.-
54.446.313,07 

39.450.228,48 
6.905.055,86 

3.904.500.-
80.109,56 

9.051.764,32 

Yekün 

Lira 

39.117.964,78 

281.292,69 

22.546.406,79 

143.690.614,-

58.146.313.07 

46.355.284,34 

13.036.373,88 
4.500.000,-

12.104.365,19 

339.778.614,74 

PAS I F : 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 

2.712.234.11 
6.000.000,-

Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 15.057.949,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vud. 

fürk Lirası Mevduab: 

Döviz taahhüdab: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirina bakiyeleri 

Muhtelit 

143.690.614,-

19.000.000,-
13.000.000,-

654.82 

39.251.769.67 

Yekun 

Lira 
15.000.000 

8.712.234: 

175.6~ . .'514 

18.457.015, 

39.252.424, 
82.666.326 

339.778.614, 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerine avans o/o 3. 

Okullar 
Talebe ahnacak 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve Ter
biye Enstitüsü Direktörlüğünden : 

1938 - 1939 ders yılı için enstitü'
nün türkçe - edebiyat, tarih - coğraf

ya, tabiiye, riyaziye, pedagoji, resim 
- iş, ve beden terbiyesi şubelerinin 
birinci sınıflarına yeni talebe alına
caktır. Aliikadarlar kayıt ve kabul 
şartları ile müsabaka imtihanı şekil 
ve günlerini kültür direktörlüklerin
den öğı:enebilirler. Ankara'da kayıt 
işleri ve imtihanlar enstitüde yapıla· 
caktır. (2529) 4810 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direk
törlüğünden : 

Okulumuzca sergi binasında yap

tırılacak tamirat işinin ihalesi 8. 8. 938 

pazartesi günü yaprlması mukarrer -

ken talip zuhur etmemesinden ötürü 
eksiltme 10 gün müddetle uzatrlnuş -
tır. İsteklilerin 18-8-938 perşembe gü
nü saat 12 de okullar sağışmanlığında 
toplanacak alım satım komisyonuna 
gelmeleri. (3016) 3016 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6117 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

JAPON GÜLÜ 
Tamamen Japonca sözlü 
Gündüz iki film birden 

1 - JAPON GÜLÜ 
2 - AŞIKLAR YOLU 

Seanslar 

2,30 - 5,45 Gece 21 de 

Harita Umum DirektörlüQü 

Topoğraf (antası ahnacak 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta genel direktörlUğü icın 
dairede mevcut nümunesi gibı 62 aict 
topograf çantası açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

2 - Eksiltme 22. 8. 938 paza,..tesi 
günü saat onda Cebeci'de harta genel 
direktörlüğü binasında Hrt. Sa. Al. 
komisyonunda yapılacaktrr. 

3 - Muhammen bedeli 372 Jira, mu
vakkat teminatı 27 lira 90 kurıı~tur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2914) 54(1() 

Hava Kurumu 

Hangar binalara yaphnlacak 
Türkkutu .Ge.nel Direktörlüğün

den: 

İnönü ve Etimesut tayyare meydan
larında yaptırılacak birer tane hangar 
binası ve müştemilatının inşaatı kapa· 
lı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif bedeli İnönü'nde
ki hangar için 72070 lira 60 kuruş, E· 
timesut'taki hangar için 145948 lira· 
dır. 

Plan, proje ve keşifleri Türkkuşu 

levazrm bürosundadır. İnönü için 10 
ve Etimesut için 15 lira bedel mukabı
linde verilir. 

İhalesi 20.8.1938 cumartesi günü ya. 
pılacaktır. İnönü hangarı saat 10, Eti
mesut hangarı saat 11 dedir. 

İsteklilerin muayyen saatlerden bi
rer saat eveline kadar yüzde yedi bu· 
çuk teminatlariyle ve mutad vesaikle 
birlikte tekliflerini ihtiva eden kapalı 
zarflarını makbuz mukabilinde Türk
kuşu levazım bürosuna vermiş bulun
malıdırlar. Postada vukua gelecek ge· 
cikmclcr kabul edilmez 5193 

SİNEMALAR 

Karaciğer 

Buhranları 
Bazı bazı bir ufak 

karaciğer buhranı ge
çiriyorsunuz. Alınma· 
aı latif ve kolay olan 
MAZON'dan sabah • 
lan aç karnına bir 
kahve kaıığı almağı 

tecrübe ediniz. Ka -
raciğerlerin nasıl da-
ha iyi gideceğini gö
rürsünüz. 
Aynı zamanda varsa 
KABIZLIÖI 

def edecektir MİDE ve 
BARSAKLARINIZ 

daha muntazam işliye
cek, vücudünüzde bir 
ferahlık hissedecek ve 
sihatiniz düzelecektir. 

D 
MAZON 
M~YVATUZU 

SS54 

Zayi - Askeri terhis tezkeremi c 
ketimle birlikte zayi ettim.Yenisini 
lacağımdan eskisinin hükmü olmadı" 
ilan olunur. Niğde'nin Koyonlu l< 
yünden Ankara itfaiye meydanı Ne 
şehir hanı 7 No. Halıcı Rüştü Kara 
e~ 5515 

Zayi - Ankara belediyesinden 
dığım 1181 numaralı bisiklet ptak 
kaybettim. Numarayı iade edeceğiıtı 
dan eskisinin hükmü yoktur. Yıl 
Ilgaz. 5520 

HALK 
BU GECE 

ı 
1 

........ &. - İki büyük film bird~n - - 1 - HUDUT HA YDUTlARI - -- -- - 2 - İNTİKAM YUMRUtU -- -- -- - Gündüz iki film birden - -- - 1 - ÇİNGENE PRENSES - - 2 - TREN FACİASI - -- -- - Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de --- Halk Matinesi 12.20 d1: .., ..... ~ 
MEMNU AŞK 

BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ S KURUŞ 
Bu gece saat 21 de Açık Hava Sinemasında 

GÜNEŞE DOÖRU 
Senenin biricik Türkçe filmi 


