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16 sayfa ilôvemiz 

Demiryolları 

Mançuku sınırında mütareke yapıl 
Dün saat 12 de iki taraf fa 
"af eş kes ! ,, borusu (aldılar ! 
iki taraf ta işgal ettikleri yerlerde durdular 

HUDUT 
MUHTElİT BİR KOMİSYON 
TARAFINDAN (İZİlECEKTİR 

...w k . ll a a - Tas Aı"ansı bildiriyor: Dün, •nOS ova, . . • 
IO ağustos 1938 de japon büyük elçisi Şigemı.tsu •. ye
niden Sovyetler Birliği Hariciye Halk Komıserı B. 
Litvinov'u ziyaret etmiştir. . . 

y lan fikir teatisinden sonra, harıcıye halk ko
. a~ı S et hu .. kümeti namına aşağıdaki teklifte mıserı, ovy • 

bulunmuştur: 
ı. _ Japon ve sovyet kıtaları, 11 ağustosta ~ahal

li saatla saat 12 de her türlü askeri harekata nıhay~t 
verirler. Sovyetler Birliği ve Japonya hükümetlerı, 
bu hususta derhal emirler ita edecektir. 

Hadiselerin vuku bulduğu mıntakaya ~ok yakın bulunan ve aovyet 

1 
Almanya' da 

i.isaü olan Vladfooatok §ehri 

askeri 
ı hazırlık mı? 
Komşuları üzerinde bir 
tesir yapmak için geniş 

manevra yapılıyormuş! .. 

Gönüllülerin geri çekilmesi 

Franko gönüllüler işi için 
htilti cevap vermedi 

İngillere'nin İtalya'da yaptığı son teıebbüs 
Londra, 11 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor: 

2. - Sovyet ve japon kıtaları, 10 ağustosta mahaJli 
saatla gece yarısı işgal etmekte oldukları hatlar üze
rinde dururlar. Sovyet Hariciye Komiseri B. Litvinol Hudutta bir Alman 

Dün ~em~e~layn ile Lord Ha lif aks araaında yapılan gÖrü§m 
de, İngıltere nın Roma maslahatgüzarı tarafından Kont Cian 
nezdinde yapılan son te§ebbüsün bahis mevzuu edilmiı olmaa 

3. _ Hududun münazaalı mıntaka-ı 
-ısının yeniden tahdidi için iki sovyet 

6t' •• ••l ••k' 1 mümessi1inden, iki japon - Mançu 
~o ve u u mlime.ssil~.n~en .. ve. iki tarafın anlaş -

tayyaresi 
Diplomatik mahfillerde tasrih ediluçtu ! 

pek muhtemeldir. 

Meselesi 
J . ması ıle uçuncu hır devlet vatandaş-

larından seçilecek bir hakemden mü~ 
rekkep bir muhtelit komisyon teşkil 
olunur. 

Sovyellerde ordu ve 

donanma bül~esi 

Londra, 11 a.a. - Diplomasi maha- diğine göre, İngiliz maslahatgüzarı, 
fil, merkezi Avrupa'daki vaziyetin in- Kont Ciano nezdinde yaptığı bu te
kişafr ve geçirmekte olduğu istihale şebbüste lspanya'ya yakınlarda gön
dolayısiyle bir nebze endişe hisset- derilen asker ve İtalyan harp malze
mektedir. mesi hakkındaki haberleri bahis mev-

Necibali KOÇOKA 
Kemalist rejimi memleketin mesu-

1iyetini eline aldığı günden itibaren 
köylü ve köycülük işlerine müstesna 
ehemmiyet verdiğini, Büyük Şef'in 
ağziyle, en veciz bir tarzda ifade et
mişti. Yeni rejim, memleketi çok ha
rap bulmuştu. Köy her yerden daha 
Zlr•rfe perişandı. Umumi harbin ağır
lıklarının eu Ll.\7;;ıc eseri köy üstünde 
görülüyordu. Yeni rejim o günden 
bugüne kadar vaziyeti tashih ile uğ
raştı. Köy kanunu, aşirm kaldırılma
sı, ve diğer köylüyü ilgilendiren ka
nunlar hep bu yeni hareketin müs
bet ifadeleridir. Fakat cümhuriyet re
jimi yaptığı bu işlerle köycülük me
selesini halletmiş değildir. Köycülük 
davasının halline henüz yeni başlıyo
ruz. Köycülilk işi zannedildiği gibi 
basit ve kolay değildir. Köycülük, her 
§eyden önce siyasal bir görüş tarzı ve 
bir sosyal meseledir. Belçika, HolJ~n
da, Fransa, İngiltere, Şimali Amerıka 
\re Meksiko'da en ehemmiyetli devlet 
ıneselelerinden biri olarak telakki e
dilmektedir. Bu itibarla bu mevzu ar
nı zamanda en muğlak bir ekonomık 
ıneseledir. Şimdi endüstrinin bir mer
kez etrafında toplanması ~ı Y?ksa 
~Öylerc saçılarak endüstri ıle. zu:aa
tın bir standardizasyon içinde ınkışa-
fı ıru memleketin umumi kalkınması 
bakımından daha rasyonel bir har~~ 
kettir? Bu cihet ekonomi ve sosyoloJı 
lahalarmda çalışan mütehassıs ada~
ları çok derinden meşgul etmektedır. 

Bu memleketler köycülük sahasın
da tnuayyen ve müsbet bazı düsturlar 
elde etmişlerdir. Ancak her .m~mle
ketin ekonomik şartları, muhıt. ıcap
ları aynı deg-ildir. Be lçika'da elde e-
d" k"" ünde •len neticenin Anadolu oy . . ~'l aynı muvaffakiyeti temın etmesı !j • 
fÜphelidir Bununla beraber uın:..nı 

· ~ da esaslardan istifade etmek imkan1?1 

dainıa .. .. .. d tutmak gerektır. goz onun e . . be-
M:ernleketimizde bir ıkı seneden 

ti köyc··1·· - d -ru ciddi adımlar a-u uge og . e 
t~Irnıştır. Köy büroları devlet ~zvı!u~ 
tı içinde bir hücre ha~inde dog?ug 
na göre amme hizmetiııın genış sa-
hası içine girmiş demektir. .. 

V · k"" buro-ilayet merkezlerindekı oy 
larının buglinkii faaliyet sahası he
ıı ·· d .. e na-uz basit olmasına rağmen un 

4. - Hudut komisyonu, Rusya'nm 
ve Çin'in selahiyettar mümessiUeri -
nin imzalarını muhtevi muahedeleri 
ve haritaları esas alarak çalışır. 

Japon sefirinin ihtimz 
kayıtları 

Japon büyük e.lçisi Şigemitsu, .tek
lifin ilk iki maddesini tamamiyle ka
bul etmiş, yalnız üçüncü maddede ha

(Sonu 8. inci sayfada) 

. 
Moskova, 11 a.a. - Parlamentonun 

iki meclisinin müştereken yaptıkları 
bir içtimada maliye komiseri Zveryev 
l 938 sene.sinde ordu ve donanmaya 
27.000 milyon ruble tahsis edildigini 
söylemiştir. Bu miktar umumi bütçe 
yekununun yüzde yirmi biri nisbetin
dedir. 

1937 senesinde ordu ve donanma i
çin 20.000 milyon ruble tahsis edil -
mişti. 

Türkiye'de Ziraat inkişaf 
imkdnları ve projeleri 

Bu sabah Almanya'nın askeri hazır- zuu etmiştir. Fransa, Pirene hudu
hkları hakkında Mançester Guardi- dunu gönüllülerin geri çekilmesi pla
yan tarafından neşredilmiş olan ma- nmın kabulünden evci kapamrıttr. 
lf1matın buraya gelmiş olan haberlere Bunun aebebi, planın bütün devletler 
tevafuk etmekte olduğu zannedilmek- tarafından kabulünü kolaylaftınnak, 
tedir. tatbike konulmasına elYeri'li bava ya-

Bazı kimseler, Almanya'nın kom- ratnlak v~ ~n~iliz • İtalyan ~l,ma
şuları üzerinde bir tesir husule getir- sının tasdıkmı çabuklaştırmak ıdı. F~
mek için geniş mikyasta manevralar ~at eğer plan. muallakt~- kalırsa ve dı
yapmakta olduğundan bahsediyorlar. ger taraftan .ıcr~ mevkune konmasın
Bazı kimseler de Almanya'daki faali_ dan eve! yenı mudahaleler olursa, Ak· 
yetlerin diğer memleketlere bir ihtar d_eniz vaziyetinde umumi bir ferah is
olduğunu söylemektedirler. tıhdaf eden Fransa'nın bu jesti mü -

kiifatsız kalacaktır. 
Hudutta bir alnum tayyaresi ltalya'nın, yeni asker gönderilme -

sini bildiren haberlerle maslahatgü -
zarın diğer mütalealarına henüz ce -

uçtu 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Gönüllüler meseleai hakkında B. 
Çemberlayn'le konuıan lngÜte
re Hariciye Nazırı Lord Hali/ak• 

Taym.is'in fevkalôde 
ziraat meselelerine 

nüshasında 
dair yazılar 

Prag, 11 a.a. - Bir alman tayyare
sinin çekoslovak arazisi üzerinden 
uçmasına müteallik olarak neşredilen 
resmi bir tebliğde, bilhassa bu tayya -
ı·enin Katerinkof üzerinden uçarak 
Kironv'a doğru gittiği Neflaşoviç ve 
Troppo üzerinde uçtuğu beyan edil
mektelir. Salahiyettar rnahafil Berlin
deki Çekoslovak maslahatgüzarının 
hududa karşı yapılmış olan bu tecavü
zü BerJin hükümeti nezdinde protesto 
etmiye merhur edilmiş olduğunu be-

Memlekette spor sahaları 
kurmak için yapılan 

çok faydah çalışmalar Ziraat sanayii 
MÜMKÜN SÜRAJLE KURUlACAKTIR 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dün bir Alman 
tayyaresi 

Okyanos'u ge"i 
Bertin, 11 a.a. - Dün saat 19.53 de 

Staken askeri hava karargahından 
Nevyork'a gitmek üzere gizlice hare
ket eden dört motörlü tayyare bu sa
bah saat dokuzda Ternöv üzerinden 
uçmuştur. Saat 12 de tayyareden alı
nan bir radyogram, tayyarenin yeni 
lskoçya üzerinde bulunduğunu bildir 
mektedir. 

Amcrilw toprağı üzerinde 
Nevyork, 11 a.a. - Atlas Okyanus· 

unu geçmiş olan alman tayyaresi, ye
ni Brusvik'de Sen - Con üzerinden 
uçmakta olduğunu telsizle bildirmiş-
miştir. 

Nerelere 
ve ne 

ne kadar tahsisat ayrıldı 
gibi işler başarıldı ? 

Aydın'dalıi spor aahcuında 19 mayıs bayramv.ıda genç 
mektepliler idman yaparken 

ıaran ileri bir adımdır. Her yer~e 
bu sahada bir hareket görünmektedır. 
'iaınız k"" ··ı··-·· her mıntaka başka t•· oycu ugu . . k"" _ 

K Ve fabrikası kurulduktan sonra artık mahvolmaktan kur-
onser ki d b" ·· Al bal w tulaca!ı olan balı ar an ır numune: a ıgı 

Tayyare, aynı saatle saat 18 de va
sati 250 kilometre süratle Mayn hü -
İcümeti arazisi üzerinden uıçmakta idi. 
Tayyarenin saat 20 de Floyd'e gelme
si beklenmektedir. 

T. S. K. Mimari bürosunda bugüne 1-
t
k adaBr bir

1
çok g

1 
üze! i'l~r d başarıl1mkış- ti! '7IJ p a '-' na• %7 p a 7 2 nı.ırıa 

ır. u ça ışma ar sayesın e mem e e-

tin bir çok yerlerinde çok güzel spor p ,· ya n g o 
sahaları vücude getirilmiJ ve yahut urıu anlamaktadır. Bunun ıçın oy 

c~ı ana u iik politikasının hiç olmazsa 
?atları bir sistem halinde merkezden 
tda l"d" re ve telkin edilme ı ır. 

köycuı··-·· b ...nn en ziyade ken-
d. ugun U6u "f 
ınj gösterdiği saha köy kooperatı -

(Sonu 8. inci say! ada) 

9 Ağıı;ıtos tarihli Taymis'in 1:ür~iye için neş~ettiği 40 sayfalık büyük 
. ~ ed ·raat meselesi ve ehemıyetı sık sık bahıs mevzuu olmakta ve 
ılav e zı · l ·ha 1 W• 1 b" d 1 k Türkiye' de ziraat imkanları ve proje erı ş ıgıy e ır e yazı bu unma -
tadır. Bu yazıyı aynen alıyoruz :. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Tayyare lwraya indi 
Floyd Benet, 11 a.a. - Alman tay

yaresi saat 19.54 de karaya inmiştir. 
Alman tayyaresi. hiç bir yere uğ

ramaksızın Almanya - Amerika seya
hatini yapmıştır. 

bu sahalarda esaslı çalışmalara başlan
mıştır. Bir çok yerlerimiz için de 
planlar hazırlanmıştır. T.S.K. mima
ri ·bürosunun çalışmaları hakkında al
dığımız rnalfimatı İkinci sayfamızda 
bulacaksmız. 

Tayyare Piyango u diin ~.e
kilmiştir. Kazanan numa
ralan hugiin 2 nci say
f a m ı z d a bulacaksınız. 
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Çalışma ve tôtil 
Çalışma saatle~i meselesi, muasır medeniyetin belli başlı meselelerin

den biridir. En öndeki meseledir ele denilebilir. 
İnsanlar, niçin çalışırlar veya niçin yaşarlar~ Çalışmak için mi yaşar

lar, yaşamak için mi çalışırlar~ 
Cemiyet iptidaileştikçe, suallere verilen cevaplar vuzuhsuzlaşır, öl

çüler ve hesaplar küçülür; iş saati dışında iş sahibinin xeya işçinin ne ya
pacağı, evine mi, kahveye mi gideceği veya hiç bir yere gitmeyip kaldı
nmlarda mı dolaşacağı, cemiyet mütefekkirlerini ( ! ) uğraştıran mudil 
meseleler haline gelir. 

·-· 
Laypzig'de büyük mağazalardan bir kaçının altları, büyük yataka

nel~r.haline konulmuştu. Buralara muayyen bir ücretle giriliyor, bir sa
a!, ıkı saat kalmıyor, temiz, rahat şezlonglarda dinleniliyor, uyunuyor, 
bır de duş almıyor, çıkılıp gidiliyordu. 

Eski İstanbullular aynı şeyi hamamlarda yaparlarmış. Öğle saatlerin
de girerler, yıkanırlar, sonra çıkar, serin camekanlarda yarım saat kadar 
kestirirler, işlerine tekrar başlarlarmış. Şimdikiler ne onu, ne de ötekini 
yapabiliyorlar. Hem tatil saatlerini, hem de t~til saatlerinde yapacakları
nı münakaşa ediyorlar. 

·-· 
işin başka bir tarafı da; çalışma saatleri meselesinin bir şehirde bir 

makama göre bir türlü, başka bir makama göre başka türlü oluşudur. 
. Mesela; fstanb~l'da iki müesseseden birinin çalışma saatleri sabahle

yın başlıyor, fasılasız 14 e kadar devam ediyor ve bitiyor. Bununla mü
nasebeti olan başka bir müessesçde ise, iş sabahleyin başlıyor on ikide 
bitiyor, on üç buçukta tekrar başlıyor ve on beşe kadar devam ~iyor. 

Vaziyetin sebep olabileceği gayri tabiilikleri izaha bilmem lüzum 
var mı ? - Neşet Halil ATAY 

Piyango dün çekildi 

Kazanan numaraları 
sırasiyle neşrediyoruz 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayyare 
piyangosunun 25 inci tertip dördüncü 
keşidesi bugün yapıldı. Bugün kaza • 
nan numaraları sırasiyle bildiriyo-
rum: 

50 hin lfra: 4.353 

10 bin lira: 2101·3 

17841 18501 18580 18662 19134 19017 
20425 22340 23045 23282 23532 23824 
24335 24913 24925 25076 25211 25348 
25503 25549 ~5571 27650 28107 28291 
28615 28786 29096 29133 29850 30876 
32055 32926 33033 33201 33259 34175 
39952 34654 35720 36137 36632 36726 
37401 37628 37648 38169 38294 38813 
39177 

1000 lira kazanan ııu~ııara: 30 lira kazanan numaralar: 
29876 

500 lira kazanan numaralar: 
21500 29255 '38033 

200 lira kazanan numaralar: 
1481 1675 2531 8024 10385 10780 

12031 19606 19632 30156 32763 34613 

100 lira kazanan numaralar: 
790 1420 1485 2757 3658 4951 

6592 17329 19358 20280 23037 26307 
29280 29812 30457 33091 

50 lira kazanan numaralar: 
191 695 1188 1251 1536 16785 

1845 2002 2430 2661 2794 2797 
2999 5561 5658 6532 6850 7248 
7257 7628 8533 8476 9010 944 
9614 10086 10410 10685 10984 11120 

11617 12377 13037 14197 14223 14347 
14858 14924 15062 15273 15362 15417 
15832 16073 16265 16567 16577 16732 

İzmir fuarı 
hazırlığı 

76 149 1126 1247 1313 1635 
2560 2561 2654 2674 2719 2930 
3050 3081 5081 559 5831 6059 
6594 6701 6730 6873 7246 7514 
7905 8212 9204 9295 9316 9685 
9818 9987 10151 10296 10493 19427 

10474 16576 10942 11209 11521 11676 
11823 12096 12157 12265 12483 13160 
13745 13834 14075 14431 14496 14606 
15125 15580 16011 16975 17332 17476 
17514 18029 18057 18323 19266 19445 
19825 19924 20090 21483 22848 22963 
23283 23318 23592 26595 26744 26918 
26924 27054 27530 28204 28596 29888 
30304 30346 30669 30831 30841 31356 
31786 32296 32659 33667 33691 34254 
34267 34588 •34594 34650 34693 35133 
35324 35396 35926 36043 36341 36692 
36892 37008 37193 38050 38319 
Bunlardan başka sonları 53 ile bi

ten bütün numaralar ikişer lira amor
ti kazanmışlardır. 

Bayındır'ın imar plônı 
Bayındır, 11 a.a. - Kasabamızın na

fıa vekaleti tarafından tasdik edile-ı 
haritasına göre, imar planının tesbiti 
için gelen şehircilik mütehassısı tet
kiklerine başlamıştır. PHinın eyhil 
sonuna doğru tamamlanacağı ümit e 
lunmaktadır. Aynı zamanda kasaba -
mızın elektrik tesisatının da imar pla 
nına uygun bir şekilde olması ıcsın 

mütehası:;ısa yaptırılan avanproje de 
münakasaya konulmuştur. 

JLUS 

9 Yd sonra .. 

Bir kadın 
kızını buldu 

' 

Fakat kız anası 

Meryemi istemiyor 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Dokuz 

sene evel İstanbul'a gelen Meryem 
isminde birisi bugün o zamandanberi 
kaybettiği kızı Zekiye'yi Kadıköyün
de fırıncı Maksud'un karısı Ziynet'in 
yanında bulmuştur. Ziynet Zekiye ile 
birlikte emniyet direktörlüğüne gö -
türülmüştür. Kadın evela inkar etti 
fakat sonra her şeyi söyledi. 

Bundan dokuz sene evel Meryem'in 
erk~k kardeşi Osman'ın çocuğu 20 li
raya Ziynet'e sattığı anlaşıldı. İşin 
hazin tarafı ilk mektebin dördüncü 
sınıfında bulunan çocuk asıl annesi 
olan Meryem'i istememektedir. 

Göçmenler geliyor 

939 da Yugoslavya'dan da 

200.000 gö(men gelecek 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Nazım 

vapuru bugün Vama'ya gitti. Roman
ya'dan 12000 Bulgaristan'dan 5000 
göçmen getirecektir. Bu sene memle
kete gelecek olan göçmenlerin sayısı 

17.000 dir. Gelecek yıl Yugoslavya'
dan da 200.000 göçmen getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. Yugoslav hükümeti 
bunlara ait arazi ve emUiki müsait fi
yatlarla satın almayı kabul etırliştir. 
Bulgar hükümetinin de Türkiye'ye 
göç edecek muhacirlere kolaylıklar 

gösterilmesi için vaitte bulunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Rize valisi mezuniyet aldı 
Rize valisi B. Nuri'ye İç Bakanlık

ça bir ay mezuniyet verilmiştir. Bay 
Nuri mezuniyet müddeti içinde şeh
rimize de gelecek ve vilayetine ait 
işler hakkında bakanlıklarla temast:a 
bulunacaktır. 

Dün hava (Ok bulutlu idi 
Dün §ehrimizde hava sabahleyiıı 

çok bulutlu ve çisenti şeklinde hafif 

yağmurlu, sonraları bulutlu geçmiş 

rüzgar cenup garbiden saniyede 4 
metre hızla esmiştir. Günün en yük· 
ıek ısısı gölgede 31 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun Kocaeli mI!l· 
takasiyle Karadeniz sahillerinde ha -
va çok bulutlu ve pek mevzii yağmur· 
lu, Ege mıntakasında açık, diğer mm· 
takalarda kıımen bulutludur. Son yir· 
mi dört saat içindeki yağışların kare · 
metreye bıraktıkları su miktarları Ço 
rum ve Kastamonu da 2, Kars ve Si· 
nop'ta 1 kilogramdır. Yurtta en yük
sek ısı Bursa'da 30, İzmir'de 31, An
talya'da 32, Balıkesir ve Edirne'de 3J. 
Malatya'da 35, Siirt'te 36, Diyarbakır· 
da 38 derecedir. 

Memlekette spor sahaları 
kurmak için yapılan 

çok fa)rdah çalışmalar 
Nerelere 

ve ne 
ne kadar tahsisat oyrıdı 
gibi işler başarıldı ? 

A - Spor sahası inşası için, gerek j 
kendi menbalarından varidat te
min eden, gerek iki yıldanbeti 

T.S.K. tarafından yardım gören 
bölgelerin, ellerinde birikmi§ 
paraları, aşağıda liste olarak ya
zılmıştır. Bu bölgeler, istimlak 
ve inşaat için bu paraların bir 
kısmını sarfetmiıı veya sarfet· 
mekte bulunmuştur. 

T.S.K. 
Bölgeden dan 

1-Afyonkarahisar 1.000 6.000 
2-Aydın 7.200 5.000 
3-Bursa 17.000 10.000 
4 - Diyarbakır 500 3.000 
5-Edirne 2.800 10.000 
6-Elazığ 5.100 5.000 
7-Erzurum 2.400 

(Dağevi) 
8 - Eskişehir 5.500 7.000 
9-İsparta 2.100 5.000 
10-İzmir 11.750 13.000 

(Karşıyaka) 

11 - Kastamonu 5.000 6.000 
12 - Kırklareli 4.000 7.000 
13-Kocaeli 8.000 6.000 
14-Konya 9.000 9.000 
15-Kütahya 21:l.800 8.000 
16-Manisa 21.118 20.000 
17-Muğla 3.150 2.000 
18 - Seyhan 6.858 11.000 
19-Sivas 15.500 9.000 
20 - Tekirdağ 7.000 
21-Trabzon 7.600 11.000 
22 - Zonguldak 20.000 3.000 

181.960 164.000 
Mecmuu: 345.960 

'l'ürk Spor kurumu tarafından 
yardım gören kasabalar 

Bunlardan başka T.S.K. tarafından 
yardım gören kasabalar da şunlardır: 

Kazanın 

ismi 
Yardım miktarı 

Lira 

Nazilli 
Mecidiyeköy 
Uşak 

Eyüp 
Bandırma 

Ayvalık 

2.000 
5.000 
1.000 
5.000 
2.000 
2.000 

17.000 
Umum mecmuu: 372.960 

B-Umumi-vaziyet planları : 
Mahallen gönderilen plankotelere 

göre tanzim edilmittir. 
1 - Afyonkarahisar 
2 - Bursa 
3 - Eskişehir 

4 - 1sparta 
5 - Kastamonu 
6 - Kırklareli 

7 - Kocaeli 
8 - Konya 
9 - Muğla 

10 - Seyhan 
11 - Sivas 
12 - Tekirdağı 

13 - Aydın için eski sahanın tan
zimi planı 

C - Drenaj, futbol ve atletizm saha
larının 1/ 200 mikyasında tafsi
ltit planı. Bu plan her bölge için 
ayrı ayrı tanzim edilmiştir. Bu 
kısmın planı yapılarak gönderi
len yerler şunlardır : 
1 - Afyon, 2 - Bursa, 3 ·Eskite-

hir, 4 - !sparta, 5 • Kastamonu, 
6 - Kırklareli, 1 - Kocaeli, 8 -
Konya, 9 - Muğla, 10 - Seyhan, 
11 - Sivas, 12 - Tekirdağı. 

D - Futbol sahası ve atletizm pisti 
nin muhtelif makta ve tafsi· 
lat planı. 1/ 10 ve 1/ 20 mikyasın
da, yukarıda yazılı 12 bölgeye 
de gönderilmiştir. Bu plan 
her yerde aynı olduğundan iki 
nüsha olarak çizilmiş, icabettik· 
çe bunlardan kopye edilerek 
gönderilmiştir . 

E - Tribün planları: Tribünler, ye
rine ve icabına göre toprak, taş, 
betonarme, ahşap olarak inşa e
dileceğinden, bu muhtelif inşa 

tarzları nisbeten ( tipleştiril
mektedir. Şimdiye kadar top
rak, betonarme ve taş ile beton
arme tribünlerin plan, makta 
ve cephe resimleri hazırlanmıış· 
tır. Gönderilen yerler : 

1 - Kastarnoni (toprak) iki plan 
2 - Afyonkarahisar ( betonarme ) 

3 plan 
3 - Seyhan ( taş ve beton arme) 

2 plan 
4 - Tekirdağı (toprak) 2 plan 

F - Çevre ve iç divarları: Bunlar da 
gene ihtiyaca ve malzemeye gö· 
re hazırlanmaktadır. Taş, demir, 
ahşap, telörgü gibi malzemeye 
göre tipleştidlmektedir. Bazı 

yerlerde iç kısımlara istinat di-
. varları da yapılmak icabetmek

tedir. Çevre veya iç divarlar ile 
istinat divan planları gönderi
len yerler : 

1 - Aydın (taş ve demir) iç ve dış 
divarları. 

2 - Afyonkarahisar (taş ve demir) 
iç ve dış divarları. 

3 - Kastamonu (taş ve ağaç) iç ve 
dış divarları ile istinat divarları • 

G - Muhtelif inpat planları : 
1 - İzmir Karşıyaka sahası için ka

palı salon, kulüp binaaı ve tri· 
bünler üç plandan mürekkep
tir. 

2 - Kastamonu ve Erzurum için 
dağevi planı (plan, makta ve 
cephe resimleriyle) 

3 - Elmadağ'da yapılacak dağevi 

planı (plan, cephe ve maktala
riyle) 

4 - Afyonkarahisar yilzme havuzu, 
atlama kulesi, soyunma yorleri1 

tribünleriyle 1/100. t)ı:o, , -.r.v, 
1/10 v• 1 1"1 :mıkyaslarında bü
tün tafsilatı havi (11) adet 
plandan mürekkeptir. 

5 - Afyonkarahisar sahası kişeleri, 
antreler, helalar, planları. Bü
tün tafsilatı havi 3 plandan mü· 
rekkep. 

6 - Afyonkarahisar tenis sahaları. 

Bütün tafsilatı havi 3 plandan 
mürekkeptir. 

7 - Afyonkarahisar kapalı beton
arme tribün planları. Bütün taf· 
silatı havi 7 adet plandan mü
rekkep. 

8 - Ankara Sergievi yanındaki buz 
paten sahası pltinı. 

Bunlardan başka umumi vaziyet 
planı olarak gerek mimar Vietti Vio
li, gerek mühendis Mithat Aydın tara· 
fından yapılmış olan ve suretleri dos-

İı:mir, 11 a.a. - İzmir fuarının o 

çılma gününün yaklaşmas1 münasebe
tiyle fuar komitesi çalışmalarına hı;: 
vermiştir. Bu sene fuarda vilayetin 
muhtelif kazaları için ayrı ayr ı glın

ler tahsis olunmuştur. O günlerde o 
kazaların gençleri mahalli ve milli o
yunlar oynıyacaklar, eğlenceler tertil' 
edeceklerdir. Odemiş ve Bcrgama'da 
üç ve dört eylfıl'e tesadüf eden gün· 
lerde Odemiş zeybek ve efeleri pek 
me~hur olan mili ioyunlarını oynıya· 
caklardır. 
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Bu sene fuara hemen bütün ticar-:t 
odaları i§tirak etmektedirler. Şimdi -
ye kadar fuara resmen iştirak eden 
hükümetler de şunlardır: Almarya. 
Belçika, İngiltere, İtalya, İran, Sov
yet Rusya, Yunan ve Filistin. 

l\luame1c vcrgısmc dair 
şikayetler 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Mua
mele vergisine ait şikayetler tetkik e
diliyor. Bugün de esnaf teşekkülleri
nin murahhasları dinlendi. Tetkikat 
birkaç güne kadar nihayet bulacaktır. 

Sokakların temizliği kongre i 
Sokakların temizliği işine ait bey· 

nelmilel şehirler birliğinin tertip et
tiği üçüncü kongre 24 ağustosta Vi
yana'da toplanacak ve dötr gun de -
vam edecektir. Bu kongrede Jıükümc
timiz adına İç Bakanlık, mahalli id:l· 
reler genel direktörü B. Faik Türen 
bulunacaktır. B. Türen 18 ağustosta 
İstanbul'dan Viyana'ya hareket ede
cektir. 

Memur ve sürat 
Bazı memurlarrn işleri başında 

ne kadar yavaş iş gördüklerine hiç 
dikkat ettiniz mi? lki satrrlık yazı
yı on dakikada yazan, imzasınr her 
harfi teker teker yazıp her sefe
rinde kalemini kaldırarak iki daki
kada atan bir memur karşısında iş 
sahibinin sabrrsızlanmak ve sinir
lenmekte ne kadar haklı olncoğınr 

tasavvur edersiniz.. 
Harf inkılabımızrn bu mesut o

nuncu yılında, her dakika müracaat 
edeceği koca kanun kitabını eski 
harflerle yenide11 yazıp gözlerinde 
saklıyanlara rastla!118k mümkündür. 
Hala yeni harflerle hızlı ve yanlış
sız yazmayı öğrenememiş olanlar 
içinse doğrusu hangi mazeret bulu
nabileceğini kestirmek güçtür. 

Memurlarımızdan türlü meziyet
ler istiyoruz. Bir de iş çıkarma ve 
yazı yazma sürati bakımından tet
kik etsek. Yavaşlık rekorunu kıran 
memurları hiç olmazsa iş sahiple
riyle doğrudan doğruya temasta bu
lunacak vazifelerden uzak tutmak 
çok doğru olacaktır. Gişesinin ö
nünde bir sürü insan bek/iyen me
murun aheste aheste çalışması, va-

kitleri dar olanlar için adeta bir iş
kence yerine geçmektedir. 
lnkılabrn ba§dôndürücü sürstine 

biraz olsun ayak uydurmak için bi
raz da nefsimizi zorlasak ne olur? 

Y.N. 

Rulunan yıldızlar 

On sene içinde alimler yeniden 
2688 yıldız ke,fetmişler. Holivut
taki sinema yıldızlarından bahset
miyoruz. Bunlar hakiki yıldızlar. 
Evet, on sene içinde, malUın olan 
yıldızlar aayıaına 2688 tano daha 
eklenmiı. Bu ilmi tetkiklerin ne 
kadar emek ve paraya mal olduğu-
nu bilmediğimiz için her yeni yıl
dızın inıanlığa kaça mal olduğu-
nu tabii hesap edemeyiz. Ancak, 
bunca masrafla bulunmU§ olan bu 
yeni yıldızlardan kazancmıız ne· 
dir? diY,.e soranlar da buhme\bilir. 

Evet, alimler bu 2688 yıldız yeri
ne yeniden beı hastalığın mikro
bunu bulmuş olsaydılar, ıüpheaiz 
ki beıeriyete maddi faydaları da
ha büyük olurdu. Fakat biraz da 
kültür ve bilgi namına ç.alıımayı 

çok görmeli miyiz? 

lngiliztere 

Şu İngiltere ve İngiliz keli -
meleri lisanımıza bu acaip ıekil
leriyle ne zaman ve nereden gel
mit diye hep merak edip durur
duk. Fakat bir latanbul refikimiz 
daha acayibini bulmUf, aerlevha
smda İngiliztere diye yazıyor. 
Güzel bir buluı, beğendinizae, 
kullana bilirsiniz. 

60 liray<ı tayyare 

Amerikalı Korrigan'm Atlas Ok
yanusunu kötü bir tayyare ile geç-

meai gençler için fena bir miaal 
teıkil edeceğe benziyor. Tesirleri 
§imdiden görülmiye baıladı. Ge
ne Amerika'da iki genç dü,müt 
bir tayyarenin enkazını 60 liraya 
satm alaNLk Öteberisini yamamıı
lar, uçacak bir hale getirmitler. 
Şimdi bununla dünyayı dolaımıya 
çıkmak niyetindeymiıler. 60 lira
lık tayyare ile dünya turu! Fakat 
her zaman papaa pilav yemez! 

Gene Korripan 

Korrigan'ın cüretkar UÇUfU, göze 
aldıiı tehlike niıbetinde kendiai
ne eti görülmemit bir töhret ve 
zafer temin etti. Tayyarecinin A· 
merika'ya dönüıü muazzam teza
hürlere aebep olmuıtur. Geçtiği 
caddelerde bir milyon insan ken
disini alkı,lamı§, pençerelerden 
yığınla konfeti aerpilmiı, aonra 
belediye tanzifat arabaları bu 
konfetileri toplayıp tarbnıtlar. 
Ne kadar tahmin edersiniz. Tam 
1900 ton kağıt konfeti halinde 
aerpilmi§. Halbuki Lindberg ilk 
me§hur UÇU§Unu yaptıktan sonra 
kar~ılandığı zaman 1 700 ton kon
feti serpil mi§. Zavallı Lindberg ! 

Pastırma ve 
sucuk İçin 

Kayseri'de modern b. 

mezbaha kurulacak 
Kayseri belediyesi, Kayserinin m 

bur pastırma ve sucuklarının laale 
yin şartlar altında yapılmasını önl 
mek için modem bir mezbaha yaptı 

mağa karar vermiştir. Mezbaha 2 
bin liraya çıkacak, bunun 100 bin 
rası Belediyeler Ban.kasından istikr 
suretiyle temin olunacaktır. Mez 
pastırma ve sucuk imaline mahs 
modern tesisatı cami bulunacaktı 

Mezbahanın projeleri şehrimize ge 
miş ve Bayındırlık Bakanlığınca t 
dik edilmiştir. Belediyeler bankasın 
dan yapılacak 100 bin liralık istikra 
muamelesi iç Bakanlıkça tetkik olu 
maktadır. 

yamızda mevcut bulunan pHinlar şun ~ 
lardır : 

1 - Edirne (Saha yerinin tebeddü
lü sebebiyle tatbik edilemez) 

2 - Aydın (Flankote ile yapılmış
tır. Yeniden t4Ulzim edilecek) 

3 - Kütahya (İnşaata bu plana göre 
başlanmış ise de baZı tadilata 
zaruret vardır). 

4 - Samsun (inşaat için'paraları.ol
madığından şimdilik duruyoı:) , 

5 - Sinop (İnşaat için paraları ol
madığından şimdilik duruyor). 

6 - Tra.bzon (plan koteye uyma
maktadır. yeniden yapılacak). 

7 - Erzurum (Plan kotesi yoktur). 
H - 'Gerek T.S.K. mimari bürosu

nun verdiği planlarla, gerekse, 
mimar Vietti Violi'nin yapmış 
olduğu planlarla, bugün bilfiil 
i§e başlanmış olan bölgeler : 

1 - Afyonkarahisar : Toprak tes
viyesi, futbol sahası, koşu pis
tı, drenaj, su teı.isatı işlerini 

(20.000) liraya ihale etmiştir. 
2 - Aydın : Futbol &abası ve koşu 

piıotinin tesviye ve tanzimini 
bitirmek üzeredir, .(5000) lira 
sarf etmektedir • 

3 - Bursa : Çok arızalı olan arazi
nin toprak tesviyesi işlerini 
bitirmıştir. Futbol sahası, ko
§U pisti, drenaj, su tesisatı, et
raf tel örğüaü, işlerine devam 
etmektedir. .(Masraf yekunu 
malüm değildir.) 

4 - lsparta: Toprak tetiviyeai ifini 
bitirmiş, futbol sahası ve dre
naj işlerini yapmaktadır. Maa· 
raf yekununu henüz yerme
miştir. 

s - Izmir f.X.10- ·• _ ... .,,,. Toprak 
LetiVıyesi, drenaj, etraf dıvar

ları bitmiştir. Bu işler için 
11.000 lira sarfedilmiştir. Fut
bol sahası, koşu· piıti ve kolUp 
binası inşaatına başlamak üze
redir. 

6 - Kastamonu: Toprak tesviyele
riyle beraber, iç istinat divar
larını bitirmiştir. Futbol sa
hası ve pist inşaatı devam et
mektedir. Masraf yektinunu 
henüz vermemiştir. 

7 - Kırklareli: Toprak tesviyesi, 
drenaj ve futbol ıtahasiyle ko
şu pisti inşasının ( ) liraya 
ihale etmiştir. Artan parasiy
le divar, methal v.s. inşaatını 
yapacaktır. 

8 - Kocaeli: Toprak işini bitirmiş
tir. Pist, drenaj ve saha inşa

sına başlamıştır. 

9 - Konya: Toprak i9leriyle meş· 
guldür. 

10 - Kütahya: Betonarme tribUnU· 
nü (30.000) liraya ihale etmiş· 
tir. Yakında temel atacaktır. 

Aynı zamanda toprak işleri de 
yapılacaktır. 

11 - Manisa: Pist, drenaj, ıu ve aa· 
ha işleriyle betonarme tribün 
inşaatı bitmek üzeredir. Umu· 
mi masrafı 45.000 lira kadar· 
dır. 

12 - Seyhan: Toprak, su, drenaj. 
pist ve futbol sahası işleri bit• 
mek üzeredir. Büfeler, çevre 
divarlar, inşaatına hazırlan· 

maktadır. 

13 - Sivaa: Toprak tesviyesi bit· 
mi§tir. Pist, saha ve drenaj iş
leriyle meşguldür. 

Bu vilayet merkezlerinden başk11• 
gerek T.S.K. nun yarJımr, gerek•.e 
vil!yetlerinin yardımiyle saha işierı· 
ni tanzim eden kazalar şunlardır : 
1 - Uşak (saha, pist, etraf divarı .,e 

tribün inşaatını bitirdi). 
2 - Ayvalık (saha ve pist inşa etti)· 
3 - Bandırma (İnşaata başladı. 
4 - Nazilli (inşaata başladı) 
5 - Eyüp İstimlak yapıru.ktadır)-
6 - Mecidiyeköyü ( Galatasar•: 

kulübüne devir edilmiştir. 1rıJ' 
ata başlanacaktır). 
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Balkanlar ve Avrupa. 
DÜNYA HA'IBERlfERİ Moskova'da 

r 

I . Sel&nik itil&lının imzaaı, gazete • 
er-ın neıriyatlarma bakılacak ol• · 

aa, Avrupa'nın her memleketinde 
sok iyi akisler 'Uyandırmıttır• Ba a • 
kialeJin büyük kıamJ fÜpbesiz aamİ -
lllidir. Bir kıanu da riyadan ibaret oı. 
lrıalda beraber ifade edilen hialeri, , 
0 

tekilde kabul etmekte bir mahzur 
Yolctur. Eau.en riya diplom•ainin e -
&aı Unıurlarmdan biridir. Bazı mem· 
leJcetJerin aazeteleri de Sel&nik iti -
ı· f • • • 
il lllı kendi politik problemlermın 

Çin kuvetleri geniş 
mikyasta ilerlediler 

muharebeler oluyor Siddetli 
Japonlar ağır zayiat veriyorlar 

ıı a - Çin kuvetleri tedricen Hanan'ın §İmaline ~on~~~f;...eı:~dirler. Bu kuvetler birbiri arkasınd.an on ~aza 
dogru . 1 d" Şanıi eyaletinde Çin kuvetleri vasi mıkyuta ılerzaptetrnıt er ır. 

lemitlerdir. 

Japonların ::;ayiat.ı 

/ isvipe' deki Slovak 
meclisin in f aaliyeH 

titll edildi 

Birlik ve milliyet 
Sovyetlerin loplanf ısı 

Moskova, 11 a.a. - Tu Ajansı l:>il
diriyor : 

Sovyetler birliği yliksek meclisi bir
lik sovyeti, reisi Andreev'in başkanlı
ğında, dün Kremlin sarayında ikinci 
içtima devresine başlamıştır. 

Sir Persi Loren 
KURUN'da B. Melmıet Aaam bu 

hatlıkla yazdıf ı b&flD&kaleeinde hu
laaatan ıunları aöylem.kteclir : 

''Taymis gazetoai tarafmd.aı yeni 
Türkiye•yi İngiliz efk&n umumiye -
sine tanıtmak için çıkarılan huauai 
nüshanın mündereca tı .araımda bil -
hassa dikkatimize çarpıaıı feY in • 

~viyelerinden tetkik ederek bunda 
İstatüko aiateminin yıkılJJmı gör
llıektedirler. Biz Selinik itilafını 
kiİ~ii.lıı: veya büyük• politika oymılan
-._ lnevzu yapmak iatiyen bu gazete
leJin yazılannı münakaıa edecek de
iiliz. Fakat bu mesele üzerinde !az~ 
1•zall bir alman gazeteainin ilen 
~diiğii noktai nazar üzer.inde dur· 

iılalt isteriz. • •. A al -
Bu gazete, Selanık ıtılifınm ~ 

lı:an antantı için bir mu•aff&kiyet 
olduğunu kaydetmekle beraber,v ay
ll.I Zaırıanda antantı zayıfl•tacalr?11' 
~iİtıkij ·•antant Bulgariatan ..Jeyh~e 
bir- İttifak" olduğuna göre, Bulgarıa
tan'ın da ittifaka girmeaiyle ar~ 
bu konıbinezonun hikmeti mevcud.i • 
1eti bile ortadan kalktığını ya&tDak
'-d •-- --~ tarafı, 

Japonların kuvetle elleri_n~e 
bulundurduklan Şa~i eyaletımn 

ahtarı Ye bir aevkülceyt nokta-
an 'd H . ıı olan Niantzekuan a opeı e-
yaletinde §iddetli muharebeler 
o)muıtur. Japonlar da burada 
ağır zayiata uğ~amıılardı~. 

Çinlilerın Zf!f t;n . 
Hongkong ıı a .a. - Çınlılerın Na~

kin - Bangşov mıntakasrnda ~uka?ıl 
taarruzlarda bulunmalar~ ~en~~ Ja
ponlar Yangtse'nin her ıkı_ &ahılınde 

Hongkong, 11 a.a. - Yangtse'nin 
şimal sahilinde Susung ve Honagmei 
mıntakalarında vuku bulan tuğyan do 
layısiyle japonların birçok tank ve 
topları harap olmuştur. Kiukiang ci
varında Şueşan üzerinde cereyan e
den bir hava muharebesi esnasında 
iki japon tayyaresi düşürülmüştür. 

Bern, 11 a.a. - Federal meclis, bu 
sabahki içtimamda Cenevre'deki Slo
vak meclisi ile hrrvatların çıkarmak
ta oldukları Hırvatya Pres gazetesi
nin sarfetmekte oldukları faaliyetin 
İsviçre konfederasyonunun harici em
niyetini ihlal edecek mahiyette oldu
ğuna karar vermiştir. Bunlardan bi
rincisi, Çekoslovakya devletinin mev
cudiyetine hücum ve itiraz etmekte, 
hırvatların gazetesi ise Yugoslavya'
ya hücumlarda bulunmaktadır. Bin
netice "Slovak meclisi,. nin lsviçre'
de siyasi faaliyette bulunması ve pro
paganda yapması menedildiği gibi 
Pres Hırvatya'mn basılması ve neş -
redilmesi de yasak edilmiştir. "Slo
vak meclisi,, nin faaliyetine dair olup 
ele geçirilen vesikalar müsadere edi
lecektir. 

Bu ilk açılıı celsesinde, bir çok fab
rikalar ve kolkozlar mümessilleri ile 
kültürel teşekküller murahhasları, kor 
diplomatik ve sovyet ve yabancı basın 
mümessilleri de hazır bulunmuştur. 
Molotov, Kalinin, Kaganoviç, Voroşi
lof, Mikoyan, J danov, KufÇev ve yük
sek meclis riyaset divanı azasının hü
kümet locasına gelişleri, 9iddetli al
kıılarla kartılanmıştır. 

Birlik ııovyeti, içtima devresinin a
şağıdaki ruznamesini kabul etmiştir : 

1 - Sovyetler birliği 1938 devlet 
büdcesi, 

2 - Sovyetler birliği ile federe ve 
muhtar cümhuriyetlerde adliye siste
mi projesi, 

giltere'nin Ankara büyük elçiei Sir 
Perai Loren'in meıajı oldu. Zira ge -
rek fahsı, gerek vazifeai itibariyle 
lngiltere'nin yüksek naafta bir mü -
messili olan muhterem büyük elçi 
son birkaç yıl içinde Türk • lngiliz 
doatluk münasebetlerinin geni! ni.
bette tekarnülüne hizmet etnüt bir 
insan olduğu gibi Taymia'in bu fev. 
kalade aaymna gönderdiği meeaj 
ile de gene iki memleket araamdakj 
dostluğu kuvetlendinnek yolundaki 
gayretlerinin en güzel bir nümuneM
ni göatermittir. 

Hakikat halde Sir Perai Lorea. 
türkler için §ahar yeni tanınnllf bir 
diplomat değildir. O, gençliğinin ilk 
devirlerini lstanbul'da geçinniftir. 
Abdülhamit mCfl"\ltiyetinin aon lriin· 
lerinde İngiliz sefaretinde bqkatip 
olarak bulunmutt..-. Bu auretle im
paratorluk devrindeki Türiüye'yi 
pek yakından görmek fıraatmı bal -
duğu için cumhuriyet devrinde Aa • 
kara'ya ingiliz aefiri olarak aeldiii 
zaman İki rejim araamdaki büyük 

ır. Bu :ma.ntıaın '§'4U,...-- el&kk" 
Balkan antantı hakJıiiidaki t . ı· 
dir-. Antant hiç ir zaman, Bulg~ıs: 
tan aleyhinde bir ittifak m~~ryetı 
alınarnı ttt'. Hadiaelerin tarıhı hıa
hr-lar-dadır: Balkan antantmı ku
l'•nl11r 1926 aeneainde büyük devlet
ı~,. arasında imzalanan Lokarno mu
-1ıedeainden ilham almıtlardı. Ve 
~taQt Bulgariıtanın da ~ ·o~d~
i'U Yarı resmi Balkan cem.ıyet~ 
bir iatihaleaidir. Hatırlardadır kı 
Pt1illetler Cemiyetinden ayrı o~ara~ 
Ç•)lf&n enternaayonal aulh ceauyeb-
llin yardmıiyle bet Balkan memleke
tine ınenaup huauai kurumlar ara
llnda bir Balkan cemiyeti kurulmut-
tu. Balkan hükümetlerinin de yardı
bıına mazhar olan bu cemiyet dört 
&ene faaliyette bulundu. Nihayet aJi. 
ltadar hükümetler. buna reami bir 

iyet vermek iatediler. Balkan 
tı bu karardan clofmuttur. Fa-

at bu karar verilirken, Bulgariıta
•ın da pakta dahil ola.cağı ku.etle 

ltahmin ediliyordu. Ve dört Balkan 
e•letine de kOJD§u olan bu devletin 

b 1 kuvetlerindcn bır kısmını u unan . . H 
b "takaya sevketmışlerdır. ang-u mı . . uh 

, şimal garbisinde Kıasın m a-
şov un "'lm"' 
rebesinde 650 den fazla jap.o? o ~ş-
.. Yangtae'nin şimal sahıhnde 1a -tur. . T . h 

k vetlerinin hır kısım sıns an pon u .
1 

. 
1 Taihu dağlarına çekı mış er ve 

ve . t• 
çinlilerin bir mukabıl taarruz~ ne ı-
cesinde mağlOp olmuşlardır. Çın ku
vetleri japonlardan 10 ıahra topu, 14 
mitralyöz ve birçok tüfek iğtinam et
mişlerdir. 

Tayf un tehdidi 
Şanghay, 11 a.a. - Tahpt edilen 

japon gemileri zannedildiğine göre 
saatte 90 kilometre ııüratle Kiukiang
ln içine doğru ilerliyen bir tayfun 
tarafından tehdit edilmektedir. 

Bombardımanlar 
Hankeu, ı ı a.a. - Royter ajansın

dan: Japon tayyarelerinin U~ng .ve 
Nayang tehirleri üzerinde vası mık
yaata yapınıı oldukları hava seferleri 
neticesinde bu iki şehir ahalisinden 
600 den fazla insanın telef olmuş ol
duğu rivayet edilmektedir. 

• Gönüllülerin gerı çekilmesi 

Fronko gönüllüler işi için 
hôlô cevap vermedi 

İngillere'nin İfalya'da yaptığı son teıebbüs 

Macar tebaasından Andre Tamas 
ile Kruno Pancic İsviçre'den hudut 
harici edileceklerdir. 

Prag' da Lord 
Rünsiman'ın 
temasları 

Prag, 11 a.a. - Südetlerin bir teb
liğine nazaran südet murahhasları, 
bugün Lord Rünciman'ın murahhas 
heyeti ile önümüzdeki müzakerelere 
ait teferruat hakkında görüşmüşler -
dir. Südet murahhasları milliyetler 
meselesi hakkındaki noktayı nazarla
rını izah ve teşrih etmişlerdir. Lord 
Rünciman, bu görüşmeye iştirlik et -
miştir. 

3 - Anayasanın 105 inci maddesi 
mucibince, sovyetler birliği yüksek 
mahkemesine aza seçimi, 

4 - Sovyetler birliği vatanda9lığı 
kanun projesi, 

5 - Enternasyonal anla9maların 
tasdiki ve denonsiyasyonu kanunu 
projesi, 

6 - Ferdi çalııan i9 müeıısesclerine 
ait atlardan alınacak vergi kanunu 
projesi, 

7 - Sovyetler birliği ziraat ıergisi, 
8 - Yüksek meclisin birinci ve ikin

ci içtima devreleri arasında riyaset di
vanı tarafından çıkarılan kararname
lerin tasdiki. 

Birlik sovyetinin toplantısını müte
akip; milliyetler aovyeti de, reis Şver
nik'in bafkanhğında toplanmıf ve bir
lik sovyeti tarafından kabul edilen 
ruznameyi ittifakla tasvip etmiştir. 

farkı pek kolay takdir etmek imka
nını bulmuttur. Atatürk Türkiye'ai
nin ilerileıne ve yiikaelrne hareket -
lerini, büyük türk inkıli.bmın kurta
rıcı hamlelerini pek iyi anı.m..tır. 
Denilebilir ki bu noktadan Sir Perıi 
Loren adeta bugünkü türk milleti
nin ve Türkiye rejiminin bir &fıiıdır. 
Sonra Y akmıark'ta bir türk doatlu • 
ğunun İngiliz imparatorluju için 
haiz bulunduğu kıymeti ve ehemi:re
ti de pek iyi takdir etmiıtir. Onun 
için Sir Perai Loren memleketimize 
büyük elçi olarak geldiii &ündenbe
ri bütün gayretini Türk - IDl'iliz 
dostluğunun kuvetlenmeaine vermif
tir. 

&İrıniyeceği anla§ıldığı zaman Bal· 
'--oyunda derin bir hayal au

kutu belinnitti. Bu vaziyette tikip 

(Başı ı. ıncı say a a . . . ı ı d . . f d ) 

1 

diden her iki taraf nezdinde lazımge-
· ld ~ aanılmamaktadır len tesırın ıcrasına hazır anma ı ır. \>'ap vermıı o ugu · 

1 
bu t-

Mamafih buradaki kanaata aöre, ge- Enternasyonal komiayon ar, aure 

Henlayn taraftarlarının mahafilin
de kendi mümessillerinin Lord Rün
ciman'ın mesai arkadaşlarından biriy
le yapacağı görüşmenin önümüzdeki 
hafta içinde yapılacağı tahmin edil -
mektedir. 

Akşam üzeri, sovyetler birliği yük
sek meclisi teşkil eden her iki sovyet, 
müşterek bir toplantı yapmıftır. Hü
kümet locasında Stalin, Molotov, Vo
roşilof, Kalinin, Kaganoviç, Mikoyan, 
Andreev, Yejov, Jdanov ve Kruştev 
bulunnıuf ve Stalin'in locaya giriıi, 
on dakika devam eden şiddetli alkış· 
larla karıılanmııtır. 

Sovyetler birliği maliye halk komi
seri, devlet büdcesi hakkında raporu
nu okumuıtur. 

Sir Perai Loren gibi Türk - lnciliz 
doatluiunun kurulutuna ve yülueli
tine hizmet eden diplomatlann Yic:
danlarını memnun edecek bir nokta 
tudur ki bu doatluk iki memleket •e 
milletin karıılrkh refahı için oldağ-u 
kadar insanlığın da rahat ve aaadeti 
için bugün kıymetli bir unNr ol· 
muttur. Zira Türk • İnailiz cloetlu-edilecek iki tik vardı: • 

1 - Paktın imzaemı Bulg.ar.ata
'uı gireceği zamana kadar tehir et-

neral Franko pllna bir cenp vermez- le, rahat ve doğru o.larak hareket ede
se ve karışmazlık anlatınasmrn yeni- bileceklerdir. Komıayonlar İ•~u:: 

den ihlal edildiği Ahit olursa. Fran- yr, .~panyo~ 0!11~-:!:~r ":i~:.tlSr-
Manevradan sonra 

Musolini diyor ki : Frankocuların ilerleyişi 
iu Akdeıüzde •e Y akınfark'ta ..ı · 
han dikkatli bir bekçiaidir.,, 

TIMEs, TORKIYE, ATA TORK 
B. Muhittin Bqen Son Poetıa'da 

lllek. 
2 - Dört devlet paktı kendi ara • 
1n1:1t imzalayıp, Bulgariatan için 
ı. •. :', açık bırakmak. 

i . atatükonun daimt surette ida· sa ı ı sene e er 
aa ~ın kt Mamafih politik IUklerin oraya yığdıkları harp kıtala-mesı güç. olacad ğır. •• Franko- rmdan ya•q yavaı temizliyecekler • 

Madrid, 11 a.a. - Frankistlerin ta· 
arruz hareketleri, Herrera Del Düke 
ve Kaatuera mıntakalarında devam 
etmiştir. Cwnhuriyetçiler parlak bir 
mukavemet göstermitlerse de Siyera 
Val Döhorno üzerinde ricat etmeğe 
ve Kaza - dö - don - pedro şehrini bo
şal.tınıya mecbur olmuşlardır. 

Her gün aütununda yazdıfı yaaum
da ezcümle tunlan aö:rlemekıteclir: 

mahfillerın san ı ına gore, . . 
nun cevabı fazla gecikmiyecektır. dır. 

t ~ o .. 11r,,.n d...,leti ikinci ııkkı 
bercıh ettiler. Dört aen .. .ı-~ri, hiç 

İr- Balkan devlet adamı, Bulgarie
tan•ın Pakta girmeaini temenni et· 
111

ek fn-aatın1 kaçırmamıfbr. Hatta 
lluıt.,.iatan ginnedikçe, antantm ta
~-- olnııyacaiı da daima tebarüz 
;.tt~ilınit bir hakikattir. 1934 aene • 
ı.._~ batında antantı imza edenl~r 

dor.,._ &Önnüıler: BuJgariatan tedrı
C" lllltant devletlerine dofru yak_
~•Ya batladı. Çünkü menfaatı-

bunct.a olduiunu anlamıttı. Bul • 
·~l"İ•tan henüz reamen antanta gir -
~ 0lnıa.nıakla beraber, aen~l~rden-

. ~k düriiat bir aiyaaet takı~~~: 
'biı "e biitun·· konuulariyle it bırlıgı > .. p -..,. B .. 
b.:: llıaktan çekinmemittir. u ıyı 

Franko'nun cevabı 
Londra, 11 a.a. - ls. Uo..lpoa'un 

teıebbüaü üzerine, Franküat ~an;ı
lar yabanc:ı gönüllülerin gerı çe~ıl
me~i plinına cevap verilmekte gecı~
melerinin fena niyetten dolay~ de~ıl 
fakat planın gayet mO~il -~ıyetı?· 
d ileri geldiğini bıldırmışlerdır. 
H:ndgson'un hasıl ettiği intiba, ~eva
bın fazla gecikmiyeceği merkezınde
dir. 

Framız gazeteleri ltalya'ya 
çatıyorlar . 

P . 11 a a _ Epok gazetesınde arıs, · · 
Dö Kerillis yazıyor: 

"Gönüllülerin geri alınması me~e
lesinde Franko'nun devam eden sil. 
kiltu lngiltere'ye karıı tasarlanmıı 

b. hakaret mahiyetini almaktadır. 
ır k • kim tav-Bu sükOtu acaba Fran o Y•. . . 

ı~~~'_eJ>etlerin telkin ett~fi kartı· 
~ •ti11tat, nihayet Sel~nık aı;ıl~ı
ll •ll11ı iınz.aaiyle nebcelenmıttır· 
il" •ıılaırna Bulgaristan'• antant k.a
ll:ı~ın eıiiine kadar getirmektedı~. 
) •n •ııtantı tamamlanacaktır dı
~ ~İnir-ken, bir alinan gazeteai, 
..,~.'lcaıı lhilletlerine garip bir haber 
lc·ıc;or: Antant tamam olduiu da • 

. e ediyor? Eğer İtalya ıse, nıçın 

~~nler geçtikçe, ingiliz -i!alya~ ~n-
·cra mevkiine gırmesı ım-laşmasının ı 'd p· 

A düşüyor. Fransa a ı-
ltanları suranun açılmasını istiyenler 
rene budu :ııerine yeni yeni deliller 
bu ~uretle d" Diğer taraftan İtalya, 
geçırmekte lır.hUcum etmektedir ve 
b. •iddet e k d ıze. :r "k hücumların ar asın a 
bu aıstematı . 1 mit bulunması 
fena niyetler .gız en 

Mii§terek hareketin 
merhaleleri 

V:ahaJıcılarm geri çekilmesi için 
ınütareke ve bilahare, harbın yenıaen 
başlamaması içfn, mUdahale ve yahut 
tavassut ... Bence, cidden sulhu istih
daf eden müşterek hareketin kati mer 
haleleri bunlar olmalıdır. 

Bu teklifleri yaparken, yalnız ken
di namıma konuşuyorum. tıpanya'da
ki dostlarımın bunlar hakkındaki dü
şüncelerinden katiyen haberdar de
ğilim, mamafih, şiddetli bir muhale
fette bulunmıyacaklarını da .zannedi-
yorum . ., 

lapanya Hariciye Naaırının 
teıebbü8leri 

Hayale kapılmak dnneHir 
Hazırlanmamak cinayettir 

Roma, 11 a.a. - Manevrelerin so • 
nunda kıtaların kıral önlinde yaptık
ları geçit resminden sonra B. Muso
linl bir nutuk söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

Polonya ve milletler cemiyeti .. _ Di.lnyanın birçok kısımlarında 
toplar patlarken hayale kapılmak bir 
cinnettir. Hazırlanmamak ise bir ci
nayettir. Biz, hayale kapılmıyoruz. 
ve hazırlanıyoruz. Kıral, muvazzaf 
veya ihtiyat hepinizin tamamiyle hak 
ettiğiniz sitayişlerini size bildirmek
liğime beni memur etti. Bu manevra 
günlerinde sağlam bir diaiplin, kuvet
li bir mukavemet ve yüksek derece 
bir antrenman gösterdiniz. Bu başka 
türlü olamazdı. Zira siz liktörün ye
tittirdiği imparatorluk fetheden nes
le mensupsunuz.,, 

Maveraüıeria 

Suriye sınırında 

bir hadise oldu 

Varşova, 11 a.a. - İyi malfunat al
makta olan mehafil, Polonya'nın Mil
leler Cemiyeti konıeyinde ve B. Ko
marniki'nin riyasetinde bulunmakta 
olan daimi delegasyonunu yakında 

kaldmruya karar vermiı olduğu ha
berini teyit etmektedirler. 

Polonya'nın konsey Azalığına nam
zetliğini koyup koymıyacağı mesele
sine gelince, aynı mehafil, bu mesele
nin hali hazırda henüz tetkik edil -
mekte olduğunu beyan etmektedirler. 
Aynı mahafil, namzetlik konseyin 

içtimarna ancak 24 saat kala konula
cağından şimdilik böyle bir mesele -
nin bahis mevzuu olmadığını ilive et· 
mektedirler. 

1 KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

Timea g.azeteai Türkiye için huau
si bir nüaha netretti. Türkiye için 
battan bqa bir deatan ol.a. bu nüa • 
hanm kıymetini anlamak için tunu 
hatırlamak lazımdır: Dünyanm en 
ağır batlı organı olmakla marul bu
lunan bu gazete.Un aütunlan, bir 
zamanlar, daima aleyhimizde yazı • 
larla dolardı. Bütün mOfl"Utiyet cle•
rinde, bütün mütareke heng&meain
de ve bütün iatikli.I mücadeleli .... 
nelerinde bizim aleyhimizde yazmq 
olau Timea timdi Türkiye İçin bu ka
dar güzel bir deatan çıkarıyor •.. Bu 
memlekette.ki büyiik inkılabı iyi an
lamak için yalnız bu hadiMJe dik
kat ebnek kafidir. 

Bir türk aıfatiyle Timea'in dünya-

~~ ~· •r-tık mevcut deiildir, diyor. 
il._, u &akat mantıklı gazeteye ha· 
t'-t "el'eliın ki dört aenedenberi mev-

01•n Balkan antantı her zaman 
"cu.t olacak ve gittikçe kuvet~e: 

i.. ~ht-. Balkan antantmın geçıcı 
1' Ol!ıbinezon olmayıp yakın ıark 

ld'& ~ dayandığı aağlam t~I 
la~~-- bazı Avrupa gazeteler~ın 

.. t~«lll!an zamanı çoktan aelıniı, 
~ 1-. .• b"I -~lllittir ı e.... R 

A. Ş. ESME 

Mıreıaı Balbo Alman 
llırelerinin manevralar1nda 

pek muhtemeldır. 

Aptal yerine konmak_ 
i"temiyoru~ı d" 

t inde Busaar ıPöti Jurnal gue es 

yor ki: Pirene hududunu kapamıı 
"Fransa, kta bulunmut -

halen kapalı tutma 1 k 
ve m ibi "tavsamıt karışmaz ı " 
tur. Blu g v kadar gitmemekle be
tan bahsetmege kabul eylemek li.zrm
raber, 9uruınıd" surette aptal yerine 

Paria, 11 a.a. - SalAhiyettar maha
fil, lapanya hariciye nazırı B. Delva -
yo'nun 10n .zamanlarda general .Fran: 
ko'nun gönüllüıerin geri çekılmesı 
plinrna vereceği cevabı geciktirmiş 
olmasına Barselona'daki fransız ve in
giliz maalahatgiizarlarının nazarı dik
katini celbetmiı olduğunu teyit et
mektedir. Siyasi mahafil, cumhuriyet 
hükümetinin bu euretle yapmı§ oldu
ğu tetebbüsün general Franko'yu şim
diye kadar ihtiyar etmit olduğu ıilkGt
tan vaz geç.miye mecbur edeceğini il -
mit etmektedir. Çünkü fransız hükil-

Aman, 11 a.a. - Suriye - Mavraü
şeria hududunda Mavraüşeria asker
lerinden iki nefer Suriye arazisine 
girmişlerdir. Suriye jandarmaları ta
rafından kendilerine teslim olmaları 
teklif edilen bu iki asker, bu emre ita
at etmediklerinden suriyeliler ateş 
açmışlar ve bunlardan birisini yara
lamışlar diğerini de esir almışlar, ya
ralanan nefer hastanede ölmuştür. 

meti, geçenlerde İngiltere hUkUmeti
ne bildirdiği veçhile, bu vaziyetin eo
nuna kadar böyle gidemiyeceği, böyle 
bir hal vuku unda hattı hareketini ye -
niden gözden geçirmek mecburiyetin
de kalacağı mUtaleaeındadır. 

1 nglltere bir teıebbü" 
yapmOdı mı? 

X Lapaz - Milli konvanıiyoıı, 
Bolivya ile Paraguay arumdaki Şako 
sulh muahedesini 9 reye kartı 102 rey 
ile kati surette tasvip etmi§tıir. 

X Moıkova - Taa ajan11 bildiri
yor: 

Üçüncü beş yıllık plan iıtikrazının 
hükümet tar:-fından 1 temmuzda piya
saya çıkarılan beş milyar rublelik bi
rinci sene tranşı satrıları, 9 temmuz
da tesbit edilen miktarı 887 milyon 
390 bin rubleyi gcçmi§ olduğundan, 
hükümet istikraz kayıtlanna nihayet 
verilmesini kararlattrnnııtır. 

ya dağıttıiı bu deatan bizi elbet 
memnun eder ve bize teref •e ifti • 
har duyguları verir. Fakat, gene bir 
türk sıfatiyle ıu dakikada beni çok 
mütehaaaia eden duygu, Timea•in 
Atatürk hakkında yazdıfı §eylerin 
bende uyandırdıiı heyecandır. Türk 
milletinin Büyük Şefini, Avrupa'nın 
en büyük devlet adamlarının batma 
geçiren Timea bu yükaek yaratıcmm 
tarih huzurundaki mevkiini kafi au
rette tayin et.mit ve büyÜk İngiliz 
gazetesi, Atatürk'ü hakiki çehreaiy. 
le görmüt ve göıtermit olmakla biz 
türklerin en minnettar duygularına 
hak kazanmıttır. 

Timeı Atatürk'ün hakkını ver-;.. 
yor ve bu hakkı bütün dünyaya i"a• 
yıyor. Bu, türkün namını dünyaya 
yaymak demektir. Bunun için Ti
mea'e bir türk aaınimiyetiyle teıek -
kür ederiz.,, 

Yugoslu·ya'<la yeni bir parti 
teklif ediliyor 

bulundu 
~Oat 

k. mUtema ı f 
dır ı, k da istemiyoruz. Diğer tara -
koruna 1 !tında bulunan İtalyan 
tan, kont~oinahakaız yere yalanla dolu 
gazetclerıntrkları fena niyetli hücum· 
olarak yap kadar tahammUl edece
lara daha ne 

Suriye Başvekili 
Bcrut, 11 a.a. - Suriye ba,vekili, 

Franaa'ya gitmek üzere vapura bin
mittir. 

Yh Ock, 11 a.a. - Mareşal Balbo, 
iıtitıtc ile buraya ·gelmiş ve mareşal 
~l g tarafından karşıtanmııtır. Ma
t b Salbo, hava manevralarında ha
l. Uluna k 
'"ar ca tır. 

gviz?., b. kal ·ı· 
Blum'un ır ma e ... 

B. ctcsinde Blum dıyor Popüler gaz • 

ki: k" yabancı "gönüllülerin., 

Londra, 11 a. a. - İngiliz diplomasi 
mahafili ile Londra'daki İtalyan dip -
lomasi mahafilinde italyanların karış
mazlık prensibi ahklnuna riayetsiz
likleri üzerine bugün Roma'daki ingi
liz ma..lahatgizarı tarafından ve Lon
dra'daki italyaın maslahatgüzarı nes • 
dinde teıebbüılerde bulunulmuı oldu
ğuna dair olan haberler kati ıurette 
tekzip edilmektedir. 

B. Kompania Frama' da 
Perpinyan, 11 a.a. - Katalonya 

Gcneralitet'i reiai B. Kompani•, Per
tüs'ten hududu geçmi§ ve otomobille 
Perpinyan'a doğru ilerlemekte bulun
muştur. B. Kompanis'fn buradan ne -
rey gideceği malQm değildir. 

Bir Sovyet fotoğraf 
sergisi açılıyor 

İııtanbul, 11 a.a. - Yarın güzel ııa
natlar akademisinde, sovyetler birli
ğinin en tanınmış fotoğrafçılarının 
280 parça eserinden mürekkep bir sov
yet artistik fotoğraf sergisi açılacak 
ve sergi on be' gUn devam edecektir. 

X Briikset - Krral 21 teşriniaani
de Hollanda kıraliçesini reeml surette 
ziyaret edecektir. 

X Vaıinaton....,.. Ticaret Nezaretine 
göre Birleıik Amerika'nın temmuz a
yı .zarfındaki altm ithalitı 63.879.000 
dolara baliğ olmaktadır. Bunun 

Belgrad, 11 a.a. - Kabine, bugün 
öğleden sonra B. Stoyadinoviç'in ri
yaseti altında bir toplantı yapmıştır. 
Kabine, bilhassa "milli köylü hareke
ti., adı altında yeni bir fırkanın teı
kili teklifinde bulunmuıtur. 

Beynelmilel Tuna komisyonu 
Belgrad, 11 a.a. - Beynelmilel Tu

na komiıyonu, Viyana'daki merkezini 
Belgrad'a nakletmeğe ittifakla karar 
vermiştir. Bu komiıyon, daha şimdi
den Yugoslavya payitahtının merke -
zinde işgal edeceği binaları kiralamıı 
olup bu binalardaki tesisatı vücuda 
getirmekle meıguldür. 

tı '!al Balbo Bart tayyare mey • 
~il da general Göringde hazır ol
Ctirı~lde almanların askeri tayy~
lar •rı en Yeni modellerinin ve • 1• 

ı'ın takdimi merasiminde 'hazır 
lif tur. 

"Madam 1 
• k·lmesi 

"kıtaların,. gerı çe ı 
ve yahut t tatilini icabettirmekte· 
muhasanıa ı~e İngiltere, geri çekilme 
dir. Fr•~·~ batlamasr ile beraber he
ameli~eıın~:areke yaP.ılmaaı için, tim
men bır m 

669.000 dolar kıymetindeki miktarı 
Japonya'dan gelmektedir. Gümüş 
ithalatı, ı 8.326.354 dolara baliğ ol
makta olup bunun 12.900.000 dolar 
kıymetindeki miktarı Çin'den g-elmck
tedir 
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/EGER BİR HARP PATLARSA 

Bir Japon emperyalizminin 
mağlubiyeti ile bitecektir 

12 - 8 - 1 

ı __ R_A_D_Y_o __ 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı -
14

.
30 Karışı 

neşriyatı - 14.SO Plll.kla turk musik 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberle 

No: 4 Çeviren: Nuretttin ART AM JURNAL DÖ MOSKU'NUN BAŞ MAKALESİ 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plak 
musikisi - 19.lS Türk musıkisi ve h 
kıları (Hikmet Rıza) - 20.00 Saat n 
arapça neşriyat - 20.lS Tiırk musik 
halk şarkıları (Salahattin) - 21.00 
Esirgeme Kurumu tarahnd1n konfe 
(Dr. Muzaffer Sezer tarafından) -
Stüdyo salon orkestrası: ı - Sıedc: 
zel. 2 • Fischer: Standchen im Laube 
3 - Rudolf Kattnigg: Kaiserin Katha 
22.00 Ajans haberleri ve hava rapo 
22.lS Yarınki program ve SON. 

Güneş Doğduğu zaman 
bir fantezi alemi başladı 

Bütün sahile süslü perdeler 
gerilmiş İmparator armaları 
ve kırmızı çiçekler asılmıştı 

8 temmuz sabahı saat dörtte 
gemiler, gayet ihtiyatlı bir 

ıurene Yeddo'ya yaklaştılar. Sahil
deki sislerin, arkasından siyah şe
killer görünüyordu. Bunlar, balık 
tutmağa hazırlanıyorlardı. Karşıla
rında bir filotilla görünce var kuvet
leriyle Yeddo'ya doğru kaçmıya 

başladılar. Çünkü ömürlerinde ilk 
defa bacasından ateş saxan, yelken
leri dürülü olduğu halde akıntıya 

doğru yüzen gemiler görüyorlardı. 
Ortalık açıldıktan sonra sahilde 

merakla toplanan, telaşla kaçışan, 

haykırıp bağıran bir kalabalık gö
rülmeğe başlandı. Sahilde mavnala
rın adedi çoğaldı; bunlardan bir kıs
mı, zahirde kumandanla görüşmek 

maksadiyle amiral gemisine doğru 
yaklaştılar. Burada komodor, tasar
ladığı siyaseti takibe başladı. Bu 
mavnalara aldırış etmiyen filo, iler
ledi ,geçti. 

Sol tarafta Uraga kasabası vardı. 
Bunun kalesinin içinde bir çok as
kerlerin harekete hazırlandıkları gö
rülüyordu. Amerikalılar, sinirleri 
gergin bir halde toplarının başına 

geçtiler. 

Birden bire içlerinde otuz çıplak 
kürekçi bulunan muhafız sandalla
rı filonun etrafını çevirdiler. Bir za
bit, elinde bulunan bir tomar kağı
dını amiral gemisi olan Suskuhan
na'daki zabitlere vermiye yeltendi. 
Zabitler bunu kabul etmediler. Ka
yıklar, Saratoga gemisini daha ziya
de sarmışlardı. Bir takım japonlar, 
zincirlere sarılarak yukarıya çıkma
ğa bile teşebbüs ettiler. Fakat ame
rikah tayfalar bunları kancalarla i· 
tiyorlardı. Tam gürültü kopacağı 
sırada, kayıklardan birisinden bir 
ses geldi: 

- Ben felemenk dili konuşabili
rim! 

Bu tercümanın, filonun yanına 

yaklaşmasına müsaade edildi. Bu, 
filo kumandanını görmek istiyor
du. Fakat kendisine, bu kumanda
nın yasak memleketler lordu oldu
ğu için kendisi ile ancak çok yük
sek şahsiyetlerin, temasa gelebile
ceği cevabı verildi. Uraga vali mua
vini de bu sandalların içindeydi. A
merikalı şef, böyle bir murahhas i
le görüşmeğe tenezzül eder miydi? 
Kasdi bir teahhür yapıldı; güya, dü-

şünüldü, taşınıldı. Ondan sonra bu 
dua müstecap oldu. Peki, gelebilir, bu 
vali muavini Saboroske büyük lor
dun huzuruna çıkabilirdi. Saboros
ke tercümanıyle birlikte amerikan 
amiral gemisinin güvertesine çıktı. 
Bu adam, tarihte ilk defa olarak bir 
amerikan harp gemisine ayak bas
mış olan ilk japondur. 

8 u ufacık muvaffakiyetten ne
ticeler çıkıyordu. Amerika

lılar eski misyonerlerin uyandırdı
ğı kötü havayı nihayete erdirmiş

lerdi; japonlarla ilk defa kendileri
nin anlıyacağı esaslar içinde bir mü
zakere zemini hazırlanmıştı. 

Müzakere esnasında Saboroske'ye 
yasak memleketler lordu hazretle
rinin Amerika cumhurreisinden ja
pon imparatoruna bir mektup getir
diği ve bunun bizzat takdimi için 
bir gün tayin edilmesi söylendi. 

Saboroske, kendi hükümetinin an
cak, bir felemenk fabrikasının bu
lunduğu Nagazaki'den yabancı mu
haberat alabileceği cevabını verdi. 
Sonra valiye Nagazaki'de yapılacak 
her hangi bir müzakere eğer fele
menklilere yapılan ve onların kat
landığı kötü muameleler tekrarlana
cak olursa amerikalı büyük lordun 
buna tahammül edemiyeceği bildi
rildi. Bunun üzerine Saboroske ma
fevklerine danışmak için müsaade 
istedi. Böylece müzakere de bitti. 

E rtesi günü sabahleyin erken
den Uraga'dan gelen iki 

mavna gemiye yaklaştı. Bunun için
deki felemenkçe bilen tercüman, U
raga valisi ve bütün bu havalinin en 
yüksek adamı olan Yezaimen'in ge
miye gelmekte olduğunu yüksek 
sesle bildiriyordu. Gelen adamın bu 
kadar yüksek bir şahsiyet olmasına 
rağmen kendisini iki kaptan karşı
layıp kabul ettiler. Komodor kama
rasından dışarıya çıkmadı. 

Vali, kendisiyle teşrifat dairesin
de müzakereler yapılmak üzere bü
yük kamaraya alındı. Burada bütün 
konuşulan sözler, alınan cevaplar, 
kendisini gönneğe imkan olmıyan 

yasak ülkeler lorduna bir vasıta ile 
bildiriliyordu. 

Vali, müzakereye bu konuşmala
rın faydasız olacağını söyliyerek 

başlamıştı. Çünkü reisin mektubu
nun Nagazaki'dcki Felt!mcnk me
murlarına verilmesi ve cevabın da 
o vasıtayla alınması lazımdı. Sonra 
amerikalılar, onun mevkiini de kü
çültmiışlcr, onu tanımamışlardı. 

Perry'nin getirdiği mektubun Yed
do rıhtımında törenle saray memur
larından birisine takdim edilmesi 
lazımdı. Hem bu mektup, şimdi ne
redeydi? Bunun il'Zerine Yezaimen'e 
Vaşington'da ha:ı:ırlanan altın ve 
murassa bir kutu gösterildi. İşte 
cumhur:reisinin mektubu bunun ı
çinde bulunuyordu. 

Bunu görünce Yeziamen'in tavrı 

değişti. Her halde karşısında bulu
nanların barbarlar olmadıgını anla
mıştı. Bir an içinde dost ve samimi 
oldu ve ilk deta olarak geminin su 
ve saire gibi ihtiyaçları olup olma
dıgını sordu. Bundan başka ehemi
yetsiz bir hadise de onun gözünde 
büyük bir ehemiyet kazanıyordu: 
Perry japonca biliyordu. Vali, Yed
do'dan yeni direktifler alabilmek ü
zere sahile çıktı. Henüz müzakere
lerden bir netice çıkmamıştı. Fakat 
stratejik zafer, amerikalıların tara
fındaydı. 

E rtesi gün pazardı. Komodor, 
içinde haçı çiğnemek bulun

mıyan bir hıristiyan ayini yaptırıp 
japonların üzerinde tesir yapmak 
istedi. Etrafı alan mavna ve kayık
ların ortasında gemiler.de büyük bir 
koro, bir agızdan agır bir hıristiyan 
ilahisi teganni etmege başladılar. 

Bütün askerler, pazar elbisesini giy
mişlerdi. Bu manzarayı görenler a
rasında hıristiyanların kendi tanrı
larına ibadet ettikleri haberi yayıl
dı. 

Öğleden sonra, içinde büyük bir a
dam bulundugunu göstermek üzere, 
süslü, yaldızlı bir kayık amiral gemi
sine gelip yanaştı. Bu kayığın içinde 
ellerinde yelpazeler, gayet agır gi
yinmiş üç, dört japon şahsiyeti, ge
miye çıkmak için müsaade istediler. 
Bunlara, pazar günlerinin hıristi
yanlar tarafından kendi tanrılarına 
ibadetlerine hasredildiği, onun için 
hiç bir ziyaretçi kabul edilemiyece· 
ği bildirildi. Japonlar nezaketle e
ğildiler ve uzaklaşıp gittiler. 

(Sonu var) 

Moskova, a. a. - Tas ajansı nin muvakkaten dahi olsa japon kıta-
bildiriyor: !arı tarafından işgal edilmelerine bun-

" Jurnal dö Mosku" aşağıdaki ba§- dan böyle müsamaha ile bakmak niye-
maakleyi neşretmiştir : tinde değildir. Sovyet hükümeti, bun-

.. Şaşırmış bir vaziyette bulunan dan böyle bu gibi, hallerde, topçu ve 
Tokyo politikacıları ve japon general- hava kuvetlerinin de istimali dahil ol
leri, her gün bütün dünyaya, bir sürü mak üzere, en şiddetli tedbirleri tatbi
tebliğ, haber, tehdit, vaid yağdırıyor- ka karar vermiş bulunmaktadır. 

lar. ı "S t t ki.fi · "I ı· '' .ft:vrupa hüküm.et merkezle~nde, ovyc e . l erı sarı ı ır. 

polıtık hava. umumıyetle harp arıfele- ı Sovyet hariciye halk komiserinin 
rinde görülen sansasyonel haberler, b .. 1 • ti b' ı· w • • • . . u soz erı, sovye er ır ıgının vazı-
şayıalar ve komantcrlerle ışba halin - . . . 
ded. J h · t•• 1 • yetını sarıh surette bildirmektedir. 

ır. apon arp organı:::ı or Prıne 
tavsiyelerde ve sitayiş1erde bulunul - Japon tahrikatını organize edenlerin 
muştur. Japon tahrikıçilerinin gayda bu ciheti dikkate almaları icabeder. 
ve daha diğer İtalyan gazetecileri gibi Askeri hareketlerini genişletmek iste
gayri mahir dostları, daha simdi icn, dikleri takdirde, kendileri için en fc
ancak rüyalarında gördüklcıi "japon 
ordusunun zaferini' 'kutlamaktadır. 

Poris'te çıkan "Lö Tan,, gazetesinin 
başmakale muharrirleri gibi daha tc
ennili dostları ise, hakikatın ve fran -
sız menfaatlerinin aleyhine olarak, 
Tokyo'nun yalan dolu haberlerini mü
sait bir tarzda karşılamakta ve jılpon 
harp organizatörlerine iki cephede 
birden harp etmemeyi, evela Çir.'le 
sulh yaparak bil5.hare Sovyetler Bir
liğine karşı yürümeyi tavsiye etmek
tedir. Alman faşistleri ise, Uzakş:ırk 
buhranından, Avrupa'nın şark cenu -
bundaki tecavüzkar vazivetlcrini tak -
viye için istifade eylemektedir. 

Sakin bir lıiil.·iimet mcr1wzi: 
Mo!'fkoı:<ı 

Hiketli neticelere intizar eylemelidir

ler. Eğer bilakis, japon hükümeti an-
laşmazlığı tasfiye etmek istiyorsa, 

Bütün imkanlar elinde mevcuttur. Lit-

vinof, bununla alakadar sovyet teklif-
lerini sarih surette beyan etmıştir. 

Eğer japon hükümeti sovyetler birli-
ğinin tamamiyle mantıki ve vazih o

lan bu tekliflerini tetkik ederken ja-
pon militaristleri, sovyetler birliğine 
karşı hücumlarına yeniden başJamya 
kalkarlarsa, her bakımdan en şid

detli bir mukavemetle karşılaşacakla

rından haberdar edilmiş bulunmakta

dır. Bilakis japon militaristleri, ken-

dilerine verilen dersi anlamışlar ise, 

yaratılmış olan vaziyete. bir çare bul
mak mümkün olacaktır. 

Fakat, herhalde, sovyetler birliği

nin aynı zamanda sulhperver ve aynı 

zamanda hiç bir ihtimalden korkmıyan 

sarsılmaz vaziyeti, japonlarca ve bü

tün dünyaca maJümdur. 

Felaketzedelere 

yardım devam ediyor 

f..;tanbul : 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Plak! 

musikisi - 12.SO Havadis - 13.0S 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakla 
musikisi - 19.ıS Konferans: Doktor 
lim Ahmet Çalışkan (Hayat nedir) -
Borsa haberlerı - 20.00 Saat ayarı: 
viç rasathanesinden naklen Belma ve 
daşları tarafından türk musıkisi ve 
liarkıları - 20.40 Hava raporu - zo. 
mer Rıza Dogrul tarafından arapça 
-21.00 Saat ayarı: ORKESTRA: 1 -
cini: La Toska. 2 - Ponchielli: Donıe 
le Ore. 3 - Manfred: Les Petits gami 
21.30 Tahsin Karakuş -.e arkadaşları 
fından turk musikisi ve halk şarkılar 
2.2.oo Çekoslovak sanatkarları: Viyol 
Jan 'Vilatislavisky ve arkadaşlan: Ku 
tet ve çek milli havaları, Gayda - 22.SO 
Son haberler "e ertesi guniın progr 
saat ayarı. SON 

A l'rnpa : 

v..-.c.ıu\. VE OPERETLER ,J9 .l'ar 
20 Droytviç - 20.30 Strasburg -,ıı R 
- 22.S Lüksenburg 

ORKES l'RA KONSEHLERt Vı;: S 
FON! KKONSERLER: 18 Lonılon -
yona) - 18.20 .Munih - 20.10 Kolony 
20.30 Paris - P.T:r. - 2ı.ıo Beromun 
- 2ıı30 .Milano - 21.5S Varşova . 

ODA MUSİKİSİ : ıS.2S Hamburg 
17.30 Beromunstcr - 21.15 Liıksenlıur 
24 Frankfurt 

SOLO KONSERLERİ : ıs Frankfu 
lS.30 Laypzig - ı7 Brukscl- 17.ıS Mı! 
- 17.30 Berlin, Brüksel - 17.40 Bmo 
18.ıo Var5ova - ıs.ıs Kolonya - ıs 
Laypzig - 18.50 Viyana - 19 Hambu 
Königsberg - 20 Monte Ceneri. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 

Köııigsberg - 11.S Prag - 12 Hamb 
Laypzig - 16 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
20.55 Prag - 2ı.ıo Varşova, Viyana. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg -

Kolonya - 8.30 Frankfurt, Kolonya, 
nih - 9.30 Berlin - ı0.30 Hamburg -
Alman istasyonları - 14 Laypzig - ı 
.Frankfurt, Viyana - 14.ı5 Berlin -
Alman istasyonları - 18 Berlin - ı 
Frankfurt - 19 Alman istasyonları -1 
Frankfurt, Münih - 20 Stokholm -
Tuluz - 20.ıo Berlin - 20.lS Hamburg 
22.30 Kopenhag ve Alman istasyonlan 
22.45 Stüt&art - 24 Koniıtsberg. 

HALK MUSİKİSİ : S Kcinigsberg 
11.30 Stütgart - 22.45 Budape5te (Sii 
orkestrası). 
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Tam bir sükfın içinde bulunan, 

hadiseleri büyük bir soğuk kanlılıkla 

muhakeme eden ve politikası tamamiy

le mantıki bir seyir takip eyliyen bir 

tek hükümet merkezi vardır .. o da Mos 
kova'dır. Filhakika Sovyet hükümet 
merkezi, her tarafa biribiri ardına teb
liğler göndermemekte, bir sürü muha
kemeler yürütmemekte, fakat vaziyeti 
tam itidalle tdikki eylemektedir. Sov
yetler Birliği sarih olarak biliyor ki 
japon militaristleri, Japonya'yı Sov -
yetler Birliği'ne karşı bir barba sok -
mak arzusundadır. Fakat Sovyetler 
Birliği aynı zamanda şurasını da bili -
yor ki eğer böyle bir harp patlarsa bu 
ham iapon emperyalizminin mağllıbi -
yeti ile neticelenecek ve Uzaksark'ta 
iapon tahriklerine ebedi surette bir 
nihayet vreilecektir. 

-
TOR~~~~f ~zii~~z~~~~ETt ~Bir İngiliz zabitinin hahral 

Japon miliwri.~ılerinin 
<ıldığı ders 

Japon militaristleri, hak ettikleri 
dersi almışlardır. B\lnlar anlamalıdır
lar ki kendilerine verilen ders, yalnız 
japon askeri kuvetlerinin kızılordu 

kuvetleri tarafından mağlubiyete du
çar edilmesi değildir. Japon hükümeti 
ve Kvantung ve Kore erkanı harbiye
leri, Litvinof'un 7 ağustosta japon bü
yük elçisi ile yaptığı görüşmedeki be
yanatını büyük bir dikkatle okumalı

dır. Sovyet hükümeti, hudut muhafız
larının zaman zaman ve cezasız kal
mak suretiyle öldürülmelerine veya
hut yaralanmalarına ve sovyet arazisi-

Yer sarsıntısından felakete uğrıy:ın : 
vatandaşlarımıza yardım olmak üze
re aşağıda isim ve adresleri yazıh ze
vat ve müessesat tarafmôan hizaların
da gö~terilen paralar veznemize u<>"

rılmıştır. Bu hav•"' ... vcr'"Zevat ve mü
eaaeWtldt '°ğerek felaketzedeler ve ge· 
rek cemiyetimiz namına teşekkürle-
rimizi sunarız. 

Lira Kr. 

38 08 Yıldızeli kızılay şubesinden 
66 00 Midyat kızılay şubesinden 
63 35 Bingôl kaymakamlıgmdan 

6 93 Çeşme kızılay şubesinden 
28 00 Ergani kızılay ıubesinden 
57 37 Besni kızılay şubesinden 

66ı3 78 İstanbul kızılay mümessilliği 
vasıtasiyle İstanbul halkın-
dan. 

6873 51 
355903 30 Evelki listeden 

362776 81 

-- xoı ı de türk ordusunda 
: bir bölük kumandanı olarak 
: Plevnede harb etmİf olan 
E yüzbaşı F. Von Herbert'in 
: güzel bir üslubla yazdığı, 
E arkadaşımız Nurettin AR• 
E T AM'm da dilimize çevirdi 
E ği bu kitab, askerliğimizill 
: şerefli safhalarından birini -_ canlandırmaktadır. 
- Askerlerin bir meslek ki• 
: tabı, asker olmıyanların d• 
: heyecanlı bir hikaye gibi o
: kuyabilecekleri bu kitab, 
§çıktı. 100 kuruşa satılıyor. 
.,111111111111111111111111111111111111• 

bir haç gibi dim dik görmüttü. Elinde bir rovelver 
tutuyordu. Sili.h parlamıyordu. Bununla beraber 
Felisi onu iyice gördü. 

Lamba fitilini indirmekte olan Linyi sordu: 
- Ne var? 
Şövaliye yüksek sesle: GULONC HİKAYE 

Rober romalı kadın hakkındaki cümlenin kailini 
düıünerek kendi :kendine: 

- Hakikaten; bu da öyle budalaymı§ ki .. " dedi. 
Rober masum olduğundan emindi. Kaygıları zail 

olmuıtu ve bir an Şövaliye'nin ölümünden kendini 
meaul tutmuı olmasmın sebebini de anlamıyordu. 
Bununla beraber bu it canını sıkıyordu ... - Dinleyiniz ve yaklaımayınız, dedi. Sizi birıbı

rinizin olmaktan menediyorum. Son dileğim budur. 
Allaha ıamarladık, Felisi. 

Ve rovelverin namlusunu ağzına soktu. 
F elisi koridorun kÖ§esine büzülüp gözlerini ka -

padı ... Tekrar açtığı zaman Şövaliye kapının etiğin
de yan tarafına yatmıf, yerdeydi. Gözleri açık, ba
kıyor ve gülüyor gibiydi. Ağzından basamaklara 
kan sızıyordu. T ekalluslü bir titreyiıle kolu sarsılı
yordu. Sonra kımıldanmaz oldu. iki büklüm, sanki 
eskisinden daha uf aktı. 

Linyi rovelverin sesine koımuıtu. Karanlıkta ce
sedi kaldırdı. Derhal onu yavatça yere bırakarak 
kibrit çakmağa baıladı. Kibritleri rüzgar söndürü
yordu. Nihayet, iki kibrit alevi arasında, kurıunun 
kafa tasından bir parçayı alıp götürmüt, ve beynin 
külrengi, kanlı, karma k.arıtık, el ayası genitliğin
de meydana çıkmıı olduğunu gördü ve tekli itiba
riyle onu haritalardaki biçimi ile Afrika'ya benzet· 
ti. Ve bu ölü kartısında ani bir hürmet hissi duydu.; 
Koltuk altlarından tutup büyiik bir dikkatle ma
beyn odasına kadar çekti. Onu orada bırakıp İsmi
ni çağıra çağıra evin içinde F elisi'yi aramağa bat
ladı. 

Onu yatak odasında, yatak çartafının altma ba· 
tını sokmuf "Anneciğim! Anneciğim!" diye bağı

rarak dualar okur buldu. 
- F eliai, burada durma. 

~=====================~====================================~18-~/ 

Yazan: A.NATOL FRANS 

Merdivenden beraber indiler. Fakat koridorda 
Rober: 

- Bilirsin ki buradan geçilemez, dedi. 

Ve F elisi'yi mutbak kapısından çıkardı. 

Evde yalnız kalan Rober dö Linyi lambayı tek
J'\ar yaktı. içinde ciddi ve hatta reami konuıan ses
ler i§itmeğe batlıyordu. Çocukluğundanberi manevi 
meauliyet kaidelerine göre yetİ§tirilmiı olduğun · 
dan pitmanlığa benzer istirap verici bir esef duyu
yordu. lstemiyerek ve bilmiyerek olsa bile bu ada
mın ölümüne sebebiyet vermi§ olduğu için kendini 
büsbütün kabahatsiz hissetmiyordu. Bir takım fel
sefi ve dini malümatı vicdanını tazip ediyordu. Kol· 
lejde öğrenmit ve hafızasının dibinde teressüp et
miı ahlakçı ve vaiz sözleri birdenbire aklına geli
yordu. Bu deruni sesler kulaklarına hep onları fı
sıldıyordu. Her hangi eski bir hatip gibi, bu sesler 
JÖyle diyorlardı: "Halkın düıüncesine göre en az 
töhmeti mucip nizamsızlıklara vesile vermekle en 
ziyade cezayı müstelzim fiillerin ikaına maruz kalı
nır... Korkunç misallerle görüyoruz ki ıehvet cina
yete sevkeder.". Hiç zihnini yormamıt olan bu mü
tearifeler, nazarmda, birdenbire, sarih ve ıedit ma
nalar alıyordu. Bunları ciddiyetle dütündü. Fakat, 

Çeviren: NA.SUlll BAYDAR 

derin surette dini bir zihniyet sahibi olmadığı ve mü

balağalı vesveselere kapılacak kabiliyette bulun -

madığı içindir ki bunlardan §Öylece ve yavaı yavat 

azalan bir intibah aldı. Biraz sonra, bunları müna

sebetsiz ve vaziyetine tatbik olunmaz addetti. ''Hal

kın düıüncesine göre en az töhmeti mucip nizamsız- • 
lıklara vesile vermekle ... Korkunç misallerle görü
yoruz ki .• .'' Demin ruhunda gök gürültü&ii gibi akia· 
ler yapan bu cümleleri, timdi, kendisine Öğretmiı o
lan profesörlerle papaaların hım hım ve peltek ko
nuımaları arasında hatırlıyor ve biraz da gülünç 
buluyordu. Lisenin onuncu sınıfındayken, mütale
ahanede okumut olduğu eski bir Roma tarihinin, 
zina itlediğine kana.at getirilip Roma'yı ateıe ver· 
mekle zan altına alınan bir kadın hakkındaki par
çasını tabii bir fikir tedaisi ile hatırladı. Tarihçi: 
''Hayaya ihanette bulunmuı olan ferdin her cina
yeti irtikap edeceği doğrudur," diyordu. Rober bu
nu hatırlıyarak içiniçin güldü ve ahlakçıların haya
ta dair hakikaten garip dütünceleri olduğunu dü
tündü. 

Lambanın yanan fitili iyi aydmlatmıyor ve Rober 
de onu, külünü alarak temizliyemediğinden pia bir 
petrol kokusu neırediyordu. 

Birden bire aklına geldi: 
- Ya hala 'yatıyorsa! 

Demin, bir an, yanıp derhal sönen kibritin ııığm· 
da artistin delik beynini görmüttü. Fıakat ya yanlıf 
görmüı idiyse? Kafatası veya beyin harap olmayıp 
ta yalnız cilt zedelenmiıse? Şaşkınlık ve korkunUJI 
ilk anlarında insan doğru muhakeme edebilir ıni 1 
Bu yara öldürücü, ağır olmıyarak da korkunç ola• 
bilir. O bu adamın tamamiyle ölmüt olduğunu san· 
mııtı. Fakat kati bir hüküm verebilecek bir hekİ.11' 
miydi? . 

Hala yanıp tüten fitile sinirlenerek mınldandL 
- Bu limba bat belası. 

Sonra, doktor Sokrat'ın menteini bilmediği bir 
sözünü hatırlıyarak : 

- Bu limba otuz altı bin araba cıolusu teytaıa 
gibi kokuyor, dedi. 

Yarı kalmıt bir çok İntiharlar aklına geldi. Hatır· 
ladı ki bir gazetede, bir koca karısını öldürdüktell 
sonra, Şövaliye gibi, ağzına bir kurıun sıkmıf ve ati" 

cak çenesini dağıtmı§tı. Hatırlıadı ki kulüpte, bir o
yun rezaletinden sonra, tanınmıı bir sportmen be>'" 
nini yakmak istemit ve yalnız kulağını uçurnıutU•· 
Bu misaller Şövaliye vakasına §atılacak sw-ette iır 
tibak ediyordu. 

(Sonu var) 
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Y ayltmı ne kadar o ma 1 ·_ 
Yaylım diye neye dediklerini el

bette bilirsiniz. Unuttunuzaa hatır· 
lataynn: insan iki kolunu iyice ger
diği vakit bir taraftaki orta parma
iın UcUndan öteki taraftakinin u
cuna kadar uzunluk .... Kim bilir, 
belki, güzel endamlı bir kadın vücu
du böyle gerildiği vakit yaylım ateı 
kadar yakıcı olduğu için. 

B . bellere uymıyan bacaga 
u nıs . Ancak diz kapa -.. zel denılemez. . 1 

gu k lan kısmı nısbet er -ğından yu arı 0 
· k" l"k 

daha uzun oluraa çır m ı o 
den f 1 kısa olmasından daha kıamın az a 1 uk 

"f . D"z kapağı faz aca Y arı-
hafı tır. 1 

k h "b · daha iyi 
d bulunan baca aa ı ı -

• d diz kapağı fazlaca afagı-
danae er, · · k F k t 

bulunur.. daha ıyı otar. ~ a 
dad dansetmek kotmaktan zıya -

Sovyet Rusya ile 
japonya arasında 
yapılan çarpışma 

Yola çıkmak 
Yolcu uğurlamak, yolcu kartıl~ 

mak; itte bir türlü alışamadığım b. 
itiyat l Hissizlikten mi, muaıeret q 

aullerinin bu faslını anlamamakt 
mı? Birincia.i hiç değil; çünkü a 
drğım yolculardan bazıları arkaaı 
dan gözlerimin dolduğunu, kartıla 
tığım bazı yolcuları getirecek tr 
sevgili bekler gibi göz.lediğimi he; 
tırlarrm. Gidene ''güle güle" ve g 
lene "sefa geldin'' demek için istaa 
yonları dolduranlar arasına kar 
mak teklinde teli.kki ettiğim bu mq 
aıeret faslını anlamamıya gelince 

Büyük ressam, hem de zamanın.
da her ıeyi bilen Leonardo de.Yençı, 
t . • k · t d"ğı sıraayyareyı ıcat etme ıs e ı 

kama 
de yakııır. .• 1 ko-

Güzel ayak - tabu ha de -

• • BİR HARP CIKABILIR MI? 
1 ··ı rken arda kuıların yaylımmı 0 çe. 
. k tmJf ve 1haanın yaylımını da mera e 
boyuna mÜ&avi olmalı, diye - 400 

k ·, atmıf. ıu kadar yıl oluyor - esmı • ., . 
O Vakittenberi insanları Vençı nmk 

Jun dirsekten bileğe kadar kıamma 
.. • olur Parmaklan da el par-rnuaavı · b 

rnakları gibi ayrık ayrık ve •t ~ar-
rnak ayağın iç taraftak~. kenar.ı!le 

h . dadır Fakat, boyle tabu a-aynı ıza . . d 1 

T okyo ile Moskova arasında 

Çang - Ku - Feng meselesini 
hal için yapılan müzakereler ne saf
hadadır? Bize Uzak şark'tan gelen 
son derece tezatlı haberlere istina
den iki hükümetin sarih vaziyetleri
ni tayin etmek pek kolay değildir. 
Fakat bir vakıa vardır: Müsademe
lere nihayet verilmesi lehinde Ja
ponya'nın yaptığı teşebbüsün uyan
dırmış olduğu gerginliğin izalesi 
hissi sarahat bulmakta, kavganın 
yalnız ihtilaflı mıntakaya münhasır 
kalacağı ve hakiki bir rus - japon 
harbının önüne geçileceği ihtimali 
kuvetlenmektedir. Fakat, meseleyi 
kökilnden halletmeden, sadece çar-

[._L_o_· _T_a_n_' ı_n ___ b_a_ş_y_a_z_ı s_ı--.......J 
fark vardır. 

bunda da hisliliğin tesiri olduğun 
tahmin ediyorıun; hele bizde oldq 
ğu gibi uğurlama ve karırlamaları 
ölçüsüz mubalagalandırıldığıru g·· 
dükten sonra ... 

d ·· . · · d gösterme ort kö,e çerçeveaı ıçın e - cak pınar batında testı o -yagı an , .. bT 
adet olmu,tur. .. .. t k"" lü güzellerinde gore ı ır. 

~u~a~ onolyar da çamurdan çirkinlet-H lbuk. b"' "'k adamın aozu a
a ı o uyu -· .. Güzel 

inam tamam doğru degıldır · 
ıunız, · ·· k"" . t" Şehirli güzellerın, mum un 
mıf ır. ini . · · 

bir kadın vücudunun yayl~~ı ~yun
dan biraz daha kısa olu ·, ıkı uç san
timetre kadar ... Kadın yaylımı ç~r ~ 
Çevede boıluk bıraktığı halde er e 

lduau kadar dar iskarp erın ıçın-
o • ki b ""yük" havuzun de küçülen ay& arı, u . . . 
kenarJJl(f a sandallar içinde bıle m~~ 

. - ve parmakları karmakarııık go 
nuru •• .. 1 k bu 

.. • az iki ta~ -vucudu çerçeveye sıgm ' . de.Dil- .. d""ğünden, tabu guze aya -
run u .. 1 . d e .. 

fındaıı taıar. Zaten, D~ ıJnız 
diğiniz nazariyesini kurar- n Y 

k ·· ı a• olacak ... er ek yaylımını o~ " .. 

labilmek için resim muze erın -e 
ki zaman tablolarını arama~. ·.:.~mı
dır. 

Y 1 d .. .. bir kadın vucu-
ay ımı uz ktı·ı 

dunda koll!\J"., ya.n taraflara aa~ g 
- u dız ka-Yakit en.azun parmagın ucıd·-· nok-

Pag·j ·.ıe boyun yarısının ge ıgı 11 
T• , d.. Ko ar tanm tam ortasın-' uıer ... 

vücutk iyice mütenasip olunc~ u
zunluiu baıın üç miali uzunlugun-

dadır. k' d"r 
Kadın kollan gerildiği va ıt ı -

d k• k ıla a-seğin yukarı tarafın a 1 ısm 
ıağısındaki kısım bir hizada bulun-

Türkkuşu 
kampla rında 
ca l ışmalar _, 

pışmalara nihayet ~cr~iye de ~nhi: 
sar ettirilse, hadıı>cnm tasfıyesı 

müşkül görünmcktedi~. Dün ~~~ı 
gazete istihbaratının ıfham et.~ı~~
nin zıddına olarak, Moskova huku
meti, Japonya elçisi tarafından B. 
Litvinof'a bildirilmiş olan japon 
teklifini kayıtsız ve şartsız kabul et-
mit değildir; yalnız bunu ret de et
memiştir, ve Tokyo'da rus cevabınm 
anlaşma kapilarını kapamadığı ve 
müzakerelerin faydalı bir şekilde 
devam edebileceği kanaati izhar e-

- . k b" az arkaya rnaz atagıdakı ısım ır 
1
• 

do~ gider. Bu hal, kadınlık a •
metlerinden biri sayılır ve bundan 
dolayı kadınlar dana itlerini erkek
lerden da.ha iyi yaparlar. Erkek ko
lu böyle olursa kemik hastalığına a-

Ankara, 11 a.a. - Türkkuşu k~rnJ? 
da toplanmı§ olan gençlenmız !arın •. d l 

muzun son iki haftası ıçın e n-
:e~ deki planör merkezinde 5718, 
onun . .. r· t e 
Ankara'daki Ergazı motor u ayyar 

li.met aayılır. . 
Bu mütenasip kolun ucundakı e

lin güzellik ıartları pek, pek çok
tur. Bileğin inceliğinden baı~ıyarak 
Parmakların biribirleriyle nısbetle-

mektebinde 2920 uçuş yapmışlardır. 
Temmuz ortalarına doğru çahşmıya 

başlamış olan motörlü tayyare mek~.e
binde temmuz ayının 12 çalışma gu -
nünde 476 saat beş dakika uçuş ol-
muştur. . 

Motörlü mektebin bu senekı mcsa 
isinde ıı ağustos günü akşamrna .. ka
dar 15 genç motörlü tayyareler uze
rinde yalnız uçmağa başlamışlard ır. 
Yapılan 8638 uçuşta en küçük b ir arı
za dahi olmamıştır. 

. tırnakların ucuna kadar her rıne ve •. 
noklluı bir meseledir. Avucun .çın -
deki çizgiler bile. Onları batka vak
te bırakarak yalnız bütün e lin u
zunluğunu söyliyeceğim. Güzel bir 
"-dnı eli çeneden alnIDJn yukarı h u 
duduna dokunacak kadar uz~ o
lur. Bununla beraber, kadın elı er
kek eline kıyas edilirse, boy~ U· 

zunJuğuııa nisbetle, erkek elınden 
da.ha uzundur. 

Güzel endamlı vücudun bacakla -
1'l - ayakta durma vaziyetinde -
~ dört noktada biribirine te~~-s .~
der: u,t••lclarm en yukardakı sulu -
•iinde, dizlerin iç ta .... n .... ında, bal -
dırların iç toarafında, bir de -~yak b1· 
lelderinin kemiklerinde. Böyle ol
!llıyaıı bacak biçimaiz demekt~. .. 
~ Bir bacağm yukarıdan a!a!ı bu

t'&aı uzunluğu baıın dört mıalınden 
bir Parça a "": olur. Bacağın diz kapa
i1ndan yukarı kısmı ataiıdaki -
di... '- • dan ayakların altına ... llapagın . . • 
ltadar olan - kısmından ıkı aantı-
bıetre k d daha kısa olmalıdır. 
"' a ar d" 
oacağın bu aşağı kısmı kolun ırae-
~· d ğ cuna kadar .. ın en orta parma ın u 
ltıaıııa tam müsavi olur. 

ln6nil kampından mesafe re~o~n.u 
kırmak üzere uçurulmut olan ıkı kı . 
şilik bir planörümüz lnönü istasyo -
nunun üzerinde serbest bırakıldıktan 
sonra Kütahya ve ·Afyon'u &~lf. a~
şama doğru cereyanlar ~~ldıgı ı~ın 
S d klı'nın cenubunda Alamescıt,, 

an 
1 

• • • Alınan kö ü yanma karaya ınmıştır .. 
y f düz hat üzerinde 170 kılomet-mesa e .. 

1
•. ... .. te 

redir ... clünp.a dördüncu ugu~u -
i tmektedir Bır tra 11.. plAnor An

m ne · • .. · (!e 
kara iı;tikametinde tn6nil u~:~~~O-
serbest bırakılmışsa da bu P . 

.. de 45 kilometre uzakta Eakışe-
hmı. ur~ inmeğe mecbur kalmıştır. P!i

k'l k •uretıynörler tayyarelerle çe ı ~e 
le lnönilne getirilmişlerdır. ................................ 

1 
Çocuklarınızın tehlikesizce. 

yüzme öğrenmesini istersenız 
Çocuk Esirgeme Kuru~~ 

yüzme havuzuna gönderınız. 
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dilmektedir. Orada söylendiğine gö
re bu cevap um~miyeti itibariyle ka
bul edilir mahiyettedir. 

Bu cevabın neden ibaret olduğuna 
yakından bakmak lazımdır. Bu hu
susta elimizde mevcut yegane tak
dir unsuru Litvinof - Şigemitsu gö
rüşmeleri hakkında Moskova'dan 
verilen tafsilattır. Japon elçisinin i-
ki taraf tan askeri hareketlere niha
yet vermek ve hududun tah~idi hu
susundak i ihtilafı diploması sahası-

na nakletmek hususundaki teklifi
ne, Sovyetler birlifi dıt İfler komi
seri, bilindiği gibi, Japonya'nın 
sulhçu niyetlerinin japon ukeri o
toritelerinin hareketlerine uygun 
dilfZDcdiii. Japonya &•yrimcJru su
rette ifgal edilmif topraklar~n kı
talarını ı;ektiği ve 1886 rus - Çın mu
ahedesiyle tespit edilmiş olan hudu
dun masuniyetini garanti ettigi tak
dirde sovyet hükümetinin de kendi 
askeri hareketlerine nihayet venni
,.. Srnade olduj!u cevabını vermiş
tir. B. Litvinof, hükümetinin duru
munu bu suretle tasrih ettikten son
ra, B. Şigemitsu ile görü'tmelerinin 
ımbadinde, Tokyo tarafından teklif 
edilen hal şeklini, münhaaıran rus -
Çin muahedesiyle tespit e::lilmiş o
lan hududun yeniden çizilmesi de
ğil sadece tahdit ve tayini mevzuu· 
bahis olması şartiyle, reddetmediği· 
ni söylemiştir. Görüldüğü gibi, Tok
yo ve Moskova tarafından ileri BÜ· 
rülen iki formül arasında esaslı bir 

B ir japon tebliği bunu teyit et
mekte ve üstelik iki tarafın 

muhasamaya nihayet ve · ı 'llesi hu
susunda mutabık olduklarını, fa
kat ~ovyet Ruoya'nın, daha önce 
Hung - Çung muahedesi ve melfuf 
haritalar mucibince tespit edilmi§ 
şekliyle hududun Japonya tarafın
dan kabul edilmesini istediğini, Ja
ponya'nm ise kıtalarını ancak Sov
yetler birliği kendi kıtalarını çek-
tiği takdirde geri çekmiye razı ol
duğunu ve diğer taraftan meseleyi 
hal için bir hudut komisyonu tayini 
teklif ettiğini tebarüz ettirmekte
dir. 

Bu iki görüş mahsus bir şekilde 
biribirine yakınlaştırılmadıkça şid
detli hadiselerden korkulabilir. Iki 
hükümetin, muhasamalara nihayet 
vermek prensibı üzerinde mutabık 
oldukları hakkındaki beyanata rağ
men mahdut ölçüde olsa da çarpış
maların devam ettigi kayde şayan
dır. Daha dün bir rus tar ruzu Mos
kova hükümeti nezdinde yeni bir ja
pon protestosuna mevzu olmuştur. 

Japonların iki tarafın da kuvetleri
ni geri çekmeleri hakkındaki tekli
fine, Sovyet hükilmeti, Çang • Ku • 
Feng sırtlaruu işgal eden japon kı
talarının kayıtsız şartsız geri çe
kilmeleri talebiyle cevap vermekte· 
dir. Demek ki ruslar, eı;ki haritalar 
mucibince kendilerine ait olduğunu 
iddia ettikleri topraklar üzerinde 
istedikleri gibi hareket etmek hak
kını muhafaza etmektedirler. Tok
yo ise böyle bir muahede ve harita
ların mevcudiyetinden habersiz ol
duğunu söylemektedir. 

Mesele bu şekilde vazedilince, bir 
neticeye varmak için ya Tokyo'nun 
1886 tahdidini kabul etmesi, yahut 
da diplomatik yoldan bunun tadili
ni elde etmesi lazımdır ki lıuna da 
Moskova kolaylıkla rıza göstermi
yecektir, çünkü rus tezi, tamamiyle, 
ne kadar eski de olsa kıymetini 
kaybetmemiş olan bir muahedenin 
tespit ettigi hududa istinat etmek
tedir. 1 

rılmış uzlaşırltğın akisleri japonla
rın Çin'deki askeri ve manevi vazi
yeti üzerinde tehlikesiz olmıyacak
tır. Rusya da, Japonya ile birlikte 
askerlerini g eri çekmeyi kabul etti
ği takdirde bir kaç gündcnberi çok 
kızışmış olan rus kamoyu bunu her 
halde japon emperyalizmi önünde 
bir tavjz. ve mühim bir stratejik mev

kiin terki şeklinde telakki edecek, 
b ıı da hükümetin otoritesini ihlal e
decektir .Ne Sovyctler birliği, ne de 
Japonya harp istemiyorlar, fakat 
her iki devlet de Çang • Ku - Feng 

mahalli hfıdisesinin dostane bir şe
kilde hallini arzu etmelerine rağ
men, 31 temmuzdanberi vesilesini 
teşkil eden hudut hadisesiyle gayri 
mütenasip bir şekilde inkişaf etmiş 
olan çarpışmalara, zevahiri kurtara
rak sen vermek hususunda çok müş
külat karşısında bulunmaktadırlar. 

H arbı önlemek ~rzusu hakim ol

duğu zaman - bu arzunun 
gerek Moskova, gerekse Tokyo'da 
hakikat rn mevcut olduğuna inandı
raca k :ıebepler vardır - Diplomasi 

Sevdiklerimizi ve saydıklarımız 
gittikleri ve geldikleri zam•nlar u 
ğurlıyabilir, ve kartılıya:biliriz Fa 
kat onlarla aramızdaki münaaebett 
bu muamele tekarrür ettikten 80lll"a 

türlü sebeplerle, ona devam edeme 
mek zarureti karıısmda kalacak 
luraak aevdiklerimiz ve saydıkları 
mız bunu aevgisizlik, aaygıaız1ık 
hatta ihmalkarlık addetmezler mi 
Daha sonra, sevip hürmet ettikleri 
miz bet. on, elli olabilir, ve bunla 
sık sık gidip gelebilirler. Birini öte · 
kine nasıl tercih etmeli? T erc:ih ba -
his mevzuu olmryacak oluraa günde 
bir iki defa garlara uğramaktan 
baıka çare kalır mı? 

Bütün bunları dütünerelıt Yoku 
uğurlamayı ve yolcu kartılamayı, 
mühendislik veya doktorluk, yahut 
riyakarlık gibi, yapamıyacağım it · 
ler arasında teibit ebnitimdir. 

Hem yolcuyu neden uğurlamalı? 

ergeç 5di15ne lıir hal şeklini ko2ay
Jaştıracak bir formül bulur. Şimdi
ki ihtilafta da aynı halin vaki ola

cağ ı şüphesizdir. Fakat rus - japon 

münasebetlerindeki bu buhran, U

zak şark sulhu için teşkil ettiği bü

tün tehlikelerle, her iki taraf ta da 
tehlike zevkine fazlaca malik olan 
ve ailih kuvetini hususi davaların 
hizmetine koymakla bütün çarele • 
rin kolay olduğunu sananları dil· 
şündürmelidir. Japonya'nın Çin'
dcki askeri hareketlerine büyük sı
kıntılar verecek her türlü oyalama
ları siyasi bakımdan istismar etmek 
arzusunun Moskova'da hakim oldu
ğunu zannettirecek sebepler vardır. 
Japon miJletinin de, en faal askeri 
unsurlarının tesiri altında, icabın
da, iki büyük harbı aynı zamanda 

Onun hayalinde gideceği yerler, gö
receği yeni simalar, alacağı zevkler 
varken dimağını, hakiki veya auni 
teessürlerimizle tekallüa etmit du • 
daklarnnızın, dalgın gözlerimizin, 
nasıl olması lazım geldiğini tayin e
demediğimiz hal ve tavırlarımızın 
manz.araaiyle yonnak hakkımız de· 
ğildir ki! Yol dan gelen ancak ve an
cak kavuımak İstediklerini ıönniye 
hazırlanmııtır. Biz onlar mıyız? 

Dün, uzaklara giden bir yakınıma 
bazı söyliyeceklerimi söylemek üze
re Ankara istasyonuna giderken 
bindiğim otobüste -tuhaf teaadüf
J>e., altı genç kız ve her birinin elin
de de birer paket Yardı. B ... Jardan 
birkaçma vacon pençerelerinin ö
nünde, gözleri yatlı, tatkm, kendi 
Y•tlarında gençlerle koııuturlarlren 
de rutgeldim. Yinni yatında olmak, 
ve, paata ve kurabiye paketleri bir 
ellerinde, mendilleri öteki ellerinde, 
sarııın veya kumral genç kızlarca 
uğurlanmak! 

Yola çıkmak daima zevklidir. Ve 
en tatlı yolculuklar da böyle bqlı
yanlar değil midir? - N. Baydar 

Bu ihtilafa vehamet veren şey, or
tada iki devletin itibarları mevzuu
bahis olmasıdır. Japonya rusları 
Çang • Ku - Feng'den tardetmiş o
lan kıtalarını geri çekmiye karar 
verirse bu jesti Sovyetler birliği ile 
harp tehlikesi karşmnda yılgınlığı
na atfedilecek ve bu hadde vardı· 

ve hiç korkusuz zafere ulaştırabile
ceği hülyası petinde kopnasından 
korkulur. Fakat iki devletin imkan
larını kendiliğinden tahdit eden re

aliteler ortadadır: Yıkıcı Çin sefe
rinin muazzam güçlükleri Tokyo 
hükümetini Rusya ile bir anlaşma 
esası aramıya meylettirmektedir. 

ViJayellcrin tip kadro]an 
Vilayetler büdcesinden maaı alan. 

lara mahsus kadrolann bir tipte olma. 
sını temin için fç Bakanlığın emri ü
zerine vilayetJerce hazırlanan hususi 
idarelere mahsus tip kadrolardan ek
serisi yüksek tasdika iktiran etmiş ve 
vilayetlere gönderilmeğe başlanmış· 
tır . 

~~=~~===========:======~ 
Yüz sene uyuyan adam 

l şanılan memleket, .. Çok defalar erişil-, Ve ~endi kendine söylenir gibi ila-, Jccek bir şey!... Selesten cevap verdi: 

moz bi< hayal gibi oru•m düşünmüı- vo ett<: Anni Tompson uzun vapuru seyre- - Buharla İjliyen vinç!"· Şimdi 
tü. itte fimdi mliabet bi< teklif kendi- - Si,. hak ve<iyorum, diyordu. Bunun bonmini ancak fo- hocahk etmek"'"" bi•de, 
sine Amedka'daki bu S<k>nt<h hayat- Röne ona yaklaş« vo iki dini avuç- toğ,.file<de gönnüştü, bu manzara o- Anni Tomp•on gü!Umsiyerek: 

-= 

Yazan: Hanri Berne 

Tefrika: 33 

un ku<tulmak imkamn• vedyo<du. lan içine ald•. Heyecanı. bfr mle : nu •on deme ali kadar ediyordu. - Uslu bi< talebe obmya çahııaca • 
_ Dütünmeli, dedi, ve Mis Anni'- - Anni, dedi, biliyorsunuz ki bura- Röne: gun, dedi. 

B' . bırakmular ki, diyordu, ~Unları kategori sırasiyle tasnif ede- , - ı:z:ı e gidebiliriz? Şimdi bütün 
tele k ··k hem nerey . 'b' . Ye istatistikler tanzim edere yu -

1 
k tler aşağı yukarı bırı ırıne 

•ele . mem e e d Pe rtıakamıara arzedecektı. benzi or. Ben Pariı'e ahşama ım. • 

nin fikdni sonnal~ da yalmz bir kişidon aynlmak bana a- - Ne düıilnilyonunuı ? Dedi. R ilzgfir onlara dövlilen bi< tunç ••· 
Selesten: cı gelecek. Beni anlamış ve benimle a- - Saadete erişmek mevzuubahis 

0
• si getirdi. 

_ o iyi kızdır, dedi, Fakat bizi an- lakadar olmuş yegane insandan. ]unca vasıtanın ehemiyeti olmadığını Röne: 

ıa.ruyacak. Genç ka, gözled ni indi<miş, suou - düıilnüyornm. _ Çanlar! ... Dedi, demek çanlar da 
_ Kimbilir? yordu. Röne atıldı: - Maziye dönmek için hali bırak • var ... 

1, kolaydı fakat cansıkıcıydı. Seles- . 'dey a Tombuktu'da daha rahat 
ten . her kın vey b"J" .. tasnif işine yardım edıyor, ve - · ikim temin ede ı ır. 
&un daha somurtkan görünüyordu. edecegım b'r gün. 

o gün. Nevyo<k'un otomobil ka.a. - Ah bu kadar filim olrnasaydmz, maktan biç esef duymuyor musunuz? iskelede gördükleri kalabahk bira-
s• iotatistikleri Röne'yi büsbütün en - Rokfeller müzesi müdiresi bulunma • - Hay<r, mademki oizinle berabc- s<r e.el mensup olduklar< neslin in. 

R · .. k h _ Selesten ı · Di du 0
ne'ye gelince, bütün gun 51 1 y Avusturalya'da? ye sor · 

;ordu, Yegane zevki iş bittikten son- Röneahayretle yüzüne bak.tı. . . 
a l\nni Tompson'la lıuluşup konuş • A sturalya'da bili yırmıncı a-

lll,y - vu "b' ıl 
a rnUnbasır kalmıştı. sırd.'i bizim yapdığımız gı 1 Y~~- . -

Ona: ,. ni dı ·uu biliyorsunuz. Orad~ ganplıgı-
u - lier halde doktor Trundl ın ~e m~i belki pek hiasetmezdık. Yutrnasına müsaade etmekle hata et- İc e. 
lllııinı. .. liayat 1927 de daha şendi . .E - _0~akat orada ne yapabiliriz? Dc-
t:cr ı · · ların te-ız olmasaydınız, ınian • . 
ilfrJt · "t gıde ki 1 vesilesiyle, hayatlarını gı 
atıa Çekilmez bir hale mi koydukları· 1 

&örmek için bir asır daha uyuıruya 
~ı olurdum. . 
.Genç kız ona cesaret vermiye ve yır
ı b· · • · aymı -ırınci asrın meziyetlerını s 

a d. ·de &ayret etti. Fakat bizzat ken ısı 
llna olan itimadını her gün biraz. d~-
~aYbediyor ve batta bazan mazının 

! Zıbclerini tahayyüle daldığı oluyorll. 

Scıcsten: .. 
- G" d" her gun cJc ıdelim buradan, ıye 

di. ttı Selesten ona bir guete uza. • .. 
B kın dedi. Her aabah ıngılızce 

- a ' k" "b" aze-k .. h rzaman ıgı ıg .. - enme ı~ın e 
ogr :s •• düm. 
teyi gözden geçirirken fUDU gor 
Belki sizi ala.kadar eder. 

Röne okudu: 
. 'den (Avustralya) hukuk 

s!hd.neeyvakıf ve avukatlık etmiye ta-
tarı ın ı · b' ui-. b "r zat aranmaktadır. yı ır v llp l • • 
yet temin edılecektır. 

Selesten: • lmaz 
_ Nasıl? Dedi. Fena bır şey 0 

terese etmez oldu. Röne'nin gözleriy- saydm<Z, ıize benimle beraber oraya rim. ıanlanna benziyordu. K.yafetler ay. ıe rakam siltunlan araamda, hepsi bi- gelmeyi teklif ederdim ... Sidney ka - - Şu halde gemiye binelim. niydi. 

ribirine benzemiyen evler, avukat k•- todralmda nik>h•m<z k•yıh'd•; cedle- Valizleri yüklenmiş olan Sel"8ten Bir oaat •onra, Uç seyyah l.ondon • 
yafetiyle davi müdafaa ettiği bir mab- rimiz gibi mesut olurduk... geminin merdivenine t<nnan.yo<du Palas'ta 1920 modas•na göre döıenmiı 
keme içinde serbestçe dolaşhg• man- Anni: bile. Neşesi pek yerindeydi ve seya • bir odaya indiler, 
zaralar, hatti sad•k Selesten'in hizmet - Kendimi çok alim samrd•m, ceva- hatin sonuna kadar hiç azalmad•. Sclesten: 

ettiği mükellef bir sofra vard• ... Ve b•m verdi. Fakat şimdi anhyorum ki Fakat Anni Tompson'u deniz tutu- - Mösyö! .. Dedi. işte hakiki bir te
bütdn bu tablolalara garip surette An· insan. mesut etmiye ilim kafi değil • yordu ve gemi biraz fatmayla karı•· lef on! , Bunu kullanmak arzusur.a da· 
ni'ye benziyon bir kadm<n silueti ka- miş ... Röne. Baadeti orada bulacağ<Z ... Iaım•ıı.. }aU&m,yacağm, 
rışıyordu. Fakat bu kadın büyük an· Sizinle geliyorum. y · · Pek ala· s ·d · · 

ırmı saat sonra, Kuktovn şehri gö- - • ı ney trenının kaçta neiinin büyük annesi gibi giyinmişti. Yirmibirincİ fasıl ründü. Genç kız içinde bir başka dev- k:ıı lktı ğını ôğ:enmek için ıstasyc na te-lı saatleri sona erince helikosuna rin insanlar< arasmda yaş•yacag. bu "efon et. koıtu, ıü.jotle ıehrin ilstündcn geçe- Posta helikosu Röne, Selesten ve meçhul yere bak•yordu. Kalbinde ha· Sclcstcn, rC!eptör'ü eline ald, ve bir 
rek Anni'nin kapmnda yere indi. Anni'yi Batavya"ya götU,dU. Oradan fif bir korku vard<, fakat bütiln yüzü r.cvo sarhoşluk.- hal lmd,. 

Genç k'Z onu tebe1Sümle kaqdad•. deniz ta YYUesi y le Yeni • Gine' de Port saadetini ifade eden Röne'yi gördük- - A llo 1.. Allo.. 1\ IIo ... 
- Bugün erken geldiniz, dedi. - Moresby'ye gittiler. Avu.ıuralya ıe- çe içi rahat ediyordu. Cevap ah nc.ya kadar beı dakika 
Bu etkenliğin hoıuna gittiği belliy- ferini yapan gemUer, haftada bir defa Vapur üç uzun düdük öttürdü. geçti, Nihayet numaray , söyledi: 

di. bu limana uğrard>. Genç adam: - 47.091, •• Evet .. 47.09 ... 
Röne ona gazeteden kestiği llim Bu gemi on bin tonluk, petrolle ir - Bu üç düdük, bize yeni bir haya- Bir kaç dakika daha geçti: Seleaten 

gösterdi ve yüzüne dikkatle bakı.: !iyen çok rahat bir vasuayd>. hn işaretidir, dedi. Anni maziye giri. memnun bir tebmiimle ileti elinden 
- Gi-k mi istiyorsunuz? Onun etrafmda muazzam helikop- yoruz. h<rakı., 
Röne alçak sesle: terler, son sistem tayyareler, plinör- Anni: Rön. sordu: 

· rarıardı, nereye olursa olsun, zen
·llcr· nereye ıJ ın veya çinlilerin yanına, 
il tıraa olsun gidelim fakat burada kal-
1YaJıın. , 
~öııc: 

sanırım. . 
R .. e cevap vermedı. • . 

on alya Öteki kıtaların ınkı· Avustur ··· . 
k. etmeyi reddetmıf olan fını ta ıp · "bi :'emıeket. Hala ıesen uırkı ıı ya-

- Evet. dedi. ler. suda kayanlar, ilmin aon sözünü - Bu mazi benim istikbalimdir, de· - Ne oldu? 
- Hareketinizi kolaylaşhnnak için temsil ediyordu, Beş katiyle gemi, di. - Telefoncuk,. uana numara ser. 

beni habrlad•mz, değil mi? kaybolrnuı bir zamanlar, hahrlauyo,. Gemi yavaıça iskeleye yanaıı.. Genç best değil!·:·" cevabm, verdi. Bu fena 
Daha alçak .. sıe tekrarlad<. du. kadm parmağiyle yiibek makineleri h<r şey degd .. , Tekrar yapmaya batb-
- Evet. Sel esten büyük bir sevinçle: gösterdi: ı yoruz ! ... _ 
- Elimden ceienl yapacağun. - Nihayet, dedi, iıtc gemi denebi- - Bunlar nedlı SOi\ .·. 
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E vde yoklar Mösyö Bernar, Madamla Mösyö 
henüz dönmediler. 

Bernar uşaktaki heyecanın derhal farkına varmış
tı . 

Açık camlardan sahanlığa ağır bir çiçek kokusu 
giriyordu. 

Bernar büyük salonun önünden geçmekten çekin-
di. Kendi odasına girdi, dosdoğru aynaya gitti. Ey • 
vah 1 ne kadar değişmişti. Aynadaki şekil imkanı yok 
kendisinin değildi. Halbuki daha bu sabah kendisini 
ne kadar genç bulmuştu. Çehresinde, daha on doku
zunu doldurmamış bir delikanlı tazeliği ve ateşi var
dı. Gözlerinde bir ilkbahar ışığı parlıyordu. Masum 
alnını, ipek gibi yumuşak saçlar çerçevelemişti. 

Bir de şu birdenbire çökmüş, bitkin Bernar'a ba
kın .. Fakat nasıl bir anda harap olmasın: Mara "el
mas yüzüğü isterim" diyor da, başka bir şey demiyor. 
Nereden gözüne ilişmişse, kuyumcudaki siyah elmas 
yüzüğü ne zamandır isteyip duruyor. 

Hala Mara'nın o dalgın bakışları gözünün önünde: 
- Ne yapalım şekerim, demişti Mara, madem ki 

sana pahalı geliyor, sen almazsan ben başkasına aldı -
nrım. Seve seve alacak adam var, hem de senin paha
lı bulduğun şey ona zerre kadar dokunmaz bile! 

Bir adam mı 1 Demek ona bu elmas yüzüğü "bir 
adam" alıverecekmiş! Sefil kadın! Şimdi yapılacak 

iki şey var: Ya bu alçak kadını öldürmek, yahut el -
mas yüzüğü alacak para bulmak. 

Fakat bu kadar parayı nereden bulsun? Anasında 
babasında on para bile yok. 

1 çinde bul~n.du.ğu vaziyetin dehşetine rağmen 
o akşam ıçı bıraz daha ferahtı. Çünkü istediği 

elm::ı· yüzük Mara'nın parmağında parıl parıl yanı -
yorclu. Mara buna ne sevinmiş, ne sevinmişti l 

- Ah 1 Sevgilim, demişti ... yapmamalı idin. Fa
k..ı.t bilmem nasıl yaptın. Her halde benim için çok sı
kıldın ... 

Bernar bitkin bir vaziyette kendini yatağa attı. 

"Bir saat kadar uyuyabilsem de yemek masasına sa -
kin sakin otursam, belli etmesem." diye düşünmüş

tü. Fakat uyumanın imkanı mı var? Bundan başka ya
zı makinesinin sesi de beynini öyle tırmalıyor ki ... 

Bernar hemen kalktı. Elini yUzünü soğuk su ile 
yıkadı, saçlarını t_aradı ve koridora çıktı. Bir kapı a
çıp içeri çekine çekine baktı ve derhal oradan uzak -
laştr. Süratle işliyen bir yazı makinesinden çıkan ses 
bütün koridoru dolduruyordu. Babasının katibesi 
Odet gene yazı yazıyordu. Büroya girdi. 

- Bu akşam pek şekersiniz 1 
Odet, Bernar'a, bir düşmana bakar gibi baktı. Za

ten ona her zaman öyle bakıyordu. Bernar da ona 

baktı. 

Odet çekingen bir taze idi. Güzel değildi. Yalnız 

esmer, zayıf çehresi üzerinde açık mavi renkteki göz
leriyle mütecessis bir kızdı. 

- Bonsuar Odet 1 annemle babam daha dönmedi -
ler mi? 

- Komiserlikten hada dönmediler. Neler olup bit
tiğinden haberin var mı? Büyük salondaki Mavi Çin 
kolleksiyonu ortadan kalybolmuş. Ancak kahvaltıdan 
sonra farkına varıldı. 

Bernat'ın benzi kül gibi oldu: 
- Kayıp mı olmuş? Sahi mi diyorsun? 
- Evet, hakikaten şayanı hayret! Çünkü dünden-

beri büyük salona hiç kimseler girmedi. Vallahi be -
nim buna bir türlü aklım ermedi. Hayale havsalaya 
sığacak şey değil ki. Değil mi ama, eve dışardan hi2j· 
metçi gibi falan kimseler girmiyor. Yabancı olarak 
içinizde ben varım. 

Bcrnar şaşırmış bir vaziyette duruyordu. 
- Mavi Çin kolleksiyonu hal Tuh! Ne yazık 1 
Kapı yavaşça tıkırdadı. Çok geçmeden anne ite 

baba birednbire büroya girdiler. 
- A 1 Bernar sen misin 1 Bilsen ne fena 1 Ne kor -

kunç hal! Şimdiye kadar daha bir haber çıkmadı mı 

Odet? 
- Çıkmadı Matlar ... 
Madam bir koltuğa yıkıldı. 
- Aman kızım. Şu makineyi etinden bırak Alla · 

hını seversen, gürültüsünden adeta çıldıracağım. Ne
redeyse sinir basacak. 

A kşam yemeği pek sıkıntılı geçti. Anne "bir tür
lü boğazımdan geçmiyor." dedi. Baba biHikis 

•iştahlı idi, birden çabuk çabuk yiyor, bir taraftan da 
sofrada sessiz sadasız oturan oğluna: 

- Bernar, şu börek ne güzel bak. Al, al, biraz ye 
Gözüme zayıf görünüyorsun diyordu. 

- Teşekkür ederim baba, arkadaşımda biraz bir 
şeyler yemiştim de, şimdi iştahım yok. 

Bernar ağır ağır konuşuyordu. Zaten onun en ba
riz hususiyeti en tehlikeli zamanlarda bile sükuneti· 
ni bozmaması, soğuk kanlılığını muhafaza etmesiydi. 
Şimdi Bernar hiç bir şeyden çekinmiyor, yalnız O · 
det'in kendisine bakışından çekiniyordu. Daha sofra. 
ya oturur oturmaz Odet hep kendisine bakıyordu. 
Hem de nasıl, istihkar dolu bir nazarla ... 

- Odet, sabahleyin ve kahvaltıdan sonra bürodan 
a?r.ılmadın, büyük salona kimsenin girdiğini görme

din değil mi kızım? 
- Size demin söyledim ya Madam, ne bürodan 

bir yere kımıldadım, ne de büyük salona kimsenin 

girdiğini gördüm. 
Yemek bitmişti. Anne yatacaktı. 
- Bonsuar Bernar. Odet şu çocuğun benzine bak 

ne halde l Baban zaten söylemişti. Yarın illiçlarına 
gene başla olmaz mı evladım? 

G ece olmuştu. Ses sada kesilmiş. Büyük salonu 
karanlıklar sarmıştı. Bernar sessizce salona 

girdi. Ateş gibi yanan parmaklariyle konsolun soğuk 
mermeri üzerine dokundu. İşte o güzel kolleksiyon 
daha sabahleyin bu mermerin üzerindeydi. Annesi 
ile babası o kıymetli kolleksiyonu ne kadar çok se
verlerdi. 

- Kim o? A ! Odet sen misin? Beni o kadar kor-

kuttun ki 1 
- Bugüp pek heyecanlısın Bernar, yahut bana 

öyle geliyor. 
Bernar'a doğru küçük bir gölge ilerledi. 

tJ L U ~ 

- Sonra, karanlıklarda boğuldu. 

B 
•• uy K Ü H 

• 

1 KAY E 

an o 
B er~ar ye.~i~.en uyandığı ~aman masanın üze· 

rınde sutlu kakaosu bugul:ınıyordu. Güne 
içeriye girmiş, ta halının üzerine kadar gelmişti. An 
nesi odada idi, ileri geri geziniyor ve bağırıyordu 

Biribirine karışan bu haykırmalar arasından şunlar 
dııydu: 

Kalk artık 1 Vakit çok geçti. Saat on. Biz ne hal 
lerdeyiz haberin bile yok. Sen hala uyuyorsun. Ba
ban erkenden kalktı. Saat sekizde süratle eve gelme
si için Odet'e telefon etti. ÖyJeya, komiser tahkikatı 
tamamlıyacaktı. Fakat Odet'in evinden ne cevap gel
di bilir misin Bernar? Kız kendisini öldürmüş. Evet 
iki tüp zehir içmiş. Üzerindeki elbiseleriyle yatağın 
üzerinde bulmuşlar. a lar Yazan : 
Artık şimdi ne kadar arasak faydasızdır. Baban 

hemen Odet'in evine koştu. Her yeri arayıp taramış
lar. Tabii bulamamışlar. Her halde coktan elden çı

karmış olacak. Allah biJir kimlere sattı. Halbuki beş 
seneden beri bu kız yanımızdaydı. Bir evde oturur, 
bir masada yer içerdik. Ah 1 Ne samimi idik 1 A ! Ber
nar sen ne oluyorsun öyle? Neyin var? 

(eviren: Cahil Beğen~ 

- Evet hakikaten heyecanlısın. Bir kadın gibi ... 
Cesaretin kırık .... Hele büyük heyecanlara hiç taham
mül edemiyorsun. 

Odet, onun üzerine adeta atılacak gibi idi. Bernar 
ona baktı. 

- O det! benden nicin nefret ediyorsun? 
Odet titriyerek güldü. 
- Nefret mi ediyorum? A ! sana, nefret etmek şe

refini dahi bahşetmem, zavallı çocuk J Hem benden 
neye o kadar sıkılıyorsun. 

Odet Bernar'ın ta yanına kadar yaklaştı. 
- Bernar, dedi, ne annen. ne de baban işin haki -

katini öğrenmesinler. 
Bernar kekeledi : 
- ... Hangi iş? 
- Hırsızlık işini, bu sabahki hırsızlığı ... Eğer ha· 

kikati bir kere anlarlarsa zavallılar kederlerinden 
olürler • 

- Aklını kaçırdın galiba 1 
- Dur da söyliyeyim. Bernar, kolleksiyonu kimin 

çaldığını ben biliyorum. Söylersem kimseye söyle . 
mezsin değil mi? Yemin eder misin? Dur, kaçma ama. 
Biliyorsun ki vaziyet pek berbat. Maamafih ben se · 
nin için her şeyi düzeltebilirim. 

- Sus, duymasınlar ... 
- Hayır hayır, kimse duymaz. Sen haydi git yat. 

uyumıya çalış. Hani birgün ikinize tesadüf etmiştim 
ya. Yarın belki gene onunla eğlencenize devam eder -
siniz ... Maamafih sahiden güzel kız... Hakkın var. 
Hangi erkek olsa onun için her deliliği yapar. Yo, ya, 
Titreme ama. Ben senin için her şeyi düzelteceğim, 

demedim mi? Şimdi benim bir fikrim var. Çok güzel 
bir şey düşünüyorum. Beni dinle, fakat bunu yalnız 

senin için yapacağım. Senden nefret etmediğimi o za
man göreceksin. Şöyle mi yapacak, böyle mi yapacak 
diye hiç düşünme ama. Haydi Allah rahatlık versin. 

Odet, yavaş yavaş geri çekildi. O mavi gözleri ni
hayet karanlıklarda kayboldu. 

B ernar uyuyamıyacağım sanmıştı. Halbuki daha 
yatağa uzanır uzanmaz göz kapakları bir kur

şun gibi ağırlaştı ve kapandı. Derin bir uyku ... 
Hemen Mara göründü. Elinde siyah elmastan yü· 

zük vardı. Göz yaşları içinde gülerek gene onunla 
alay ediyordu. 

- Gülecek ne var Mara? Vaziyetin son derece va
him olduğunu farketmiyorsun. Sonra, bu meseleden 
Odet'in de haberi var. İşte Odet benzi ölü benzi gibi 
sapsarı, sessizce geldi. Hayret edilecek şey değil mi: 
Büyük salonun içi siyah mürekkepten bir gölle dol
muş ... Odet bir kenara çıkıp elindeki kürekle mürek
kebi mütemadiyen dışarıya döküyor. 

- Odet sen misin? Fakat çok geç kaldın. 
- Yavaş! Ölüm gölünün üzerinde o kadar yüksek 

sesle konuşulmaz. Bu gölün adı ölüm gölüdür. Bil
miyor musun? Bernar, sen geriye dön. Hepsi arkam
dan geliyorlar. 

- Kim geliyor? 
- Komiser var, onun katibi var, ondan sonra an-

tikacı da var. Hani o kolleksiyonu satan antikacı ... 
Hele antikacı ne memnun ne memnun ... Çok kazan -
mış. Amal'\ seni burada bulmasınlar, gizlen ve bak 
ses işitiyor musun? Antikacı seni çağırıyor, her yeri 
elmas dolu. Sakın Mara görmesin ha 1 Çünkü almas -
ları Mara'ya göstermek için getirmiş. Aman görme -
sin, masrafa girersin. Allahıml Gölde fırtınalar baş
ladı. Aman ne dalga, ne dalga 1 Ay l boğuluyoruz. 

Bernar sen de boğuluyorsun, ben de ... Bernar ikimiz 
de boğuluyoruz, boğuluyoruz!... 

Bernar sıçrıyarak uyandı. Saate baktı: Sabahın 

ikisi 1 Pençereden giren mehtap yatağında nur gibi 
bir leke yapmış. Eline baktı: Sap sarı ... Hasta gibi. 

Kalktı. Pençereye yaklaştı. Göklerde ne kadar 
yıldız vardı! Semaya gümüşten bir toz ser.e.ilmiş _gi-

ij 
Mart Lakloş 

~===.!J 

- Hiç bir şeyim yok anne ... Biraz fena oldum da ..• 
Bazan böyle olurum ... Şimdi geçer. Demek zavallı ..• 

- Ne de olsa bu hırsızlık işi pek kötü oldu ... Fa
kat bunun altında mutlaka bir aşk meselesi var! 
Çünkü kızın paraya ihtiyacı olmadığını biliyorum. 
Sonra biz de kendisine iyilikte bulunduk. Yalnız se
ninle geçinemezdi değil mi? Hatta sen bana bir çok 
defalar bundan bahsetmiştin. Fakat kızcağızın maki
ne ile süratli yazı yazmaktan başka bir meziyeti de 
yoktu. Artık yazı yazmakta onun yerini tutacak bi
rini daha bulamayız. Galiba baban döndü, Bernar. 
Sesini duyar gibi oldum. Haydi kalk vakit geçirme
den giyin, seni salonda bekliyoruz. 

*** 
Yemek vakti gelmiş hepsi masaya oturmuşlardı, 

babsı: 

- Bernar, dedi, senin benzin beni korkutuyor, öğ
leden sonra hukuktan dönerken biraz gez ve hava al 
evladım. 

Annesi: 

- H,ele dündenberi o kadar heyecan içinde ki .... 
Haydi oğlum ne yemiyorsun? Çok az yedin. 

bi. Fakat gece niye böyle soğuk? Sanki temmuzun 

son günleri değil, 

Bir bardak dolusu buzlu suyu üç yudumda içerek 
annesi devam etti: 

- Zaten benim, dedi, bir kimseye ilk görüşümde 

verdiği numara hiç değişmez. Ne dedimse öyle 
gider, hiç değişmez. Ömrümde de hiç aldanmadıın. 
Netekim, şu Odet denen kız daha ilk günü bana so
ğuk görünmüştü! 

Bernar müthiş bir titreme ile tekrar yattı. Lam

basını söndürdü, tekrar yaktı, bir çeyrek saat kadar 

uyudu ve bağırarak uyandı: 

- Kapı çalınıyor 1 ,-
Kutupta Paris'te hava hücumların 

Atlasta mevcut 
f akal haki kalla 

olmuvan adalar! 
Fota Morgana adaları 

meyer mevcut deyilmiş ! 
Yeryüzünde henüz keşfedilmiyen 

birçok yerler olduğu ötedenberi soy -
lenir. Kutuplarda birçok arazi parça -
lan, Okyanuslarda birçok adaların 

henüz mevcudiyetinden haberdar de -
ğiliz. Nitekim, arasıra yeni arazi par -
çalan ve meçhul adalar keşfedilmek -
tedir. Fakat mevcut olan, hatta harta
ları atlaslar üzerinde çizili bulunan 
yerlerin hakikatte mevcut olmaması 

kadar insana hayret verecek şey yok
tur. Senelerdenberi mevcut olan coğ
rafya hartalarında, atlaslarda şimal 
kutbuna bir göz gezdirirseniz bü
yük Groelland adasile Peri adaları a
rasında bir takım adalar görürsünüz 
ve Fata Morgana diye de isimlerini o
kursunuz. Fakat bugün bu iki arazi a
rasında böyle takım adalardan eser 
olmadığını danimarkalı meşhur dok
tor Koh iddia ve isbat etmiştir. İşin 
garip tarafı senelerdenberi şimal kut
bunu keşfetmek için giden sefer he
yetlerinin iddiaları ters çıkmasında -
dır. 

Danimarka ilim aleminin meşhur 
siması doktor Koh bu "keşfedilen ye
rin bulunmadığını keşfetmiştir ... Bu -
gün şimal kutbu sefer heyetlerinin 
memleketi olan Danimarka buna ta
mamen kani olmuştur. Koh şimdiye 
kadar bu adaların mevcut olduğunu 
zannediyordu. Hatta tasarruf imtiya -
zını Danimarka'ya almak istiyordu. 
Fakat bu hayrete şayan keşfi yaptık -
tan sonra iş değişmiştir. 

Mesele şöyle meydana çıkmıştır: 
Norveçliler Groelland adasının şark 
sahillerine sahip olmak istemişler fa. 
kat gayb etmişlerdir. La Hey 
mahkemesinde memleketini doktor 
Koh şiddetle müdafaa etmiştir. Koh 
birçok defalar şimal kutbuna seferler 
tertip etmiştir. Oraları karış karış 
gezmiş, tetkiklerde bulunmuştur. 

Doktor Koh esasen jeologdur. Yap
tığı son seferinde şimal kutup saha
sında yakılabilecek bir kömür damarı 
keşfetmiştir. 

Geçen mayısın altısında, doktor 
Koh maruf Fata Morgana adalrına 
Danimarka bayrağını çekmek üzere 
son sistem malzeme ve telsiz telgraf 
olduğu halde tayyare ile bir sefer yap
mıştır. Doktor 2.500 metre irtifadan 

karşı yapı an zı ık 

Paris'in altında ikinci Paris var 
Paris'in altı yeraıtı mezarlariyle do

ludur. Bu mezarlarda eskiden kalma 
beş milyon iskelet mevcuttur. Bir 
mütehassısın yaptığı hesaba göre bu 
mezarlar 771 hektar tutmaktadır: ki bu 
miktar Paris'in s atih mesahasID-I .. -
da biridir. F.;ılu~-t >nıczarJarın daha çok 
oldugu tahmin ediliyor. Çünkü Ko
mün idaresi zamanında bu yeraltı şeh
rine ait olan planlar yanmıştır. Bu 
planlarda daha birçok oyuklar mevcut
tu ki bugün onların nerelerde olduğu 
malum değildir. 

Denebilir ki Paris'in altı bir köste
pek yuvası gibi delik deşik bir vazi -
yettedir. Bugün Paris'in altında işe 
yarıyabilecek beş mıntaka vardır. Bir 
harp vukuunda sığınak olarak tesbit 
edilen yerler de başka ... 

Paris'in bütün büyük caddelerinin 
altında yeraltı cadleleri ve şehrin al -
tında çok geniş yerler vardır. Hatta 
1900 senesinde "yeraltı sergisi., ismin
de bır sergi bile açılmıştır. Birçok 
mahallelerin altındaki oyuklar taş ve 
alçılarla örülmüştür. Üstlerinde kub
beler mevcuttur. 

Paris'in birçok yerlerinde eski o -
yuklur yeniden genişletilerek harp 
vukuun<la sivıl ahaliyi barındırmak i
sin mükemmel sığınaklar yapılacaktır. 

Observatuvar'ın altında ı.uoo metre 
So şimendiferinin altında 3.900 met
re, Lüksenburg bahçesinin altında 
2.372 metre, Mansuri parkının altında 

uçmak suretiyle Groellant'tan Sgis
berg'e kadar uçmuş, Peri adasının et· 
rafında dolaşmıştır. On iki saatte 
katettiği mesafe 2.200 kilometredir. 
Dönüşünde merakla bekliyen arka

daşlarına Fata Morgana denilen adala 
rın mevcut olmadığını söylemiştir. 

Doktor bu seferinde yeni bir keşif
te daha bulunmuştur. Peri adası de
nen arazinin bir ada olmayıp Groel
land'a bitişik bir yarımada olduğunu 
da keşfetmiştir. Bundan başka Fred -
rik Hayd kanalının genişliğinin 70 
kilometre değil, 200 kilometre oldu
ğunu da tesbit etmiştir. Doktor, Peri 
arazisinde de tetkiklerini ilerletmiş 
bu arazinin en yüksek tepesini 2.200 
metre olarak ölçmüştür. 

Büyük kutup kaşifi Peri, bu kana -
lın mevcut olduğunu ilk defa bildir
diği ve bu araziye kendi ismini verdi
ği halde, kendi ismini taşıyan arazi -
nin bir yarımada olduğunu dünyaya 
öğretmeden ölmüştür. 

2,610 metre, Monparnas mezarlığını 

altında 7.706 metre, Sentür mezarlıg 
nın altında 6.756 metre uzunluğunP 
galeriler vardır. Yalnız bu kı>"•' uzu 
galeriJeri ...... ---uı şeyler diye tasa 
vur etmemelidir. Bunların genişlikle 
ri bir metre ile bir buçuk metre ara 
sındadır ki, ancak disiplinli munta 
zam kıtalara sığınak olabilir, yok 
çoluğu çocuğu ile sivil halk oralard 
barınamaz. 

Bundan başka bugünün tayyar 
bombaları on beş metre kadar derin 
liklere nüfuz edecek kudrettedir. O 
nun için biiyiık caddelerin altı bu va• 
ziyete müsait değildir. 

Asıl mühim meselelerden birisi de 
methal işidir. Bu galerilere bugün an· 
cak altı yerden girilip çıkılıyor. Hal· 
buki içeriye bir hamlede en az bir mil• 
yon insan almak lazımdır. Her bit 
methalden saniyede ancak beş kişi gı· 
rebiliyor. Bu vaziyet dahilinde mil· 
yonların yeraltına çekilebilmesi bif 
zaman meselesi olacaktır. Bunu önte· 
mek için büyük delikler açılacaktı! 

ycraltına inen yolların meyli yüzd' 
on olacak ve 20 metre derinliğe inıne1' 
için 200 metre ytirüyerek inmek lazıtı' 
gelecektir. Fakat bu yollar gene kaf1 

gelmiyecektir, çünkü içerisi dardır. 
Paris'in bazı mahallerinin altınd11 

geniş galeriler mevcut olduğundan bil 
mahallelerde oturanlar daha emin bıf 
vaziyette barınacaklardır. Velhasıl D' 

kar suları, ışığı, temiz havası, telef0' 

nu olan pek az galeriler elde editcb' 

lecektir ki bu da Paris'in bugünkü =IY 

tiyacnı karşılamaktan çok uzaktır. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
Yeni basılı§ -

Çıkh 

Remzi KitabcYİ 

Fiyatı 75 kuruş 
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Ankaranın yanı başında 

yeni bir mahalle kuruldu 

Ankara 170 ev 
birden kazanıyor 
Bah~eli evler 
Kooperatif inin 

mahallesi bitiyor 
E 

skişehir istikametinden An
kara 'ya gelen yolcular, tren 

Çittlik'i geçtikten sonra, mod_ern 
.... k ·nşa hamlesıyle 

Ankara'nın buyu ı 
ilk defa bahçeli evler yapı koopera-
t .f' . . mahallesinde karşılaş-
ı ının yenı . b. 
maktadırlar. Burada, yep yenı ır 

. b' gibi fı~kırması şehrın yerden ıter ' .. 

. . . .. l bir sembol u var-
mucızesının guze 
dır. . . 

Ulus meydanından istasyon ıstı
kametinde bakınız, yeni mahalle, ke· 
malini bulmuş, fakat henüz son sı
vasını almamış manzarasiyle karşı 
sırtların üzerinde size güler. .. 

170 konforlu ve gü.el evden mu
rekkep olan ve Ankara'mız_ı~ ~e.~
ken buhranında hayırlı teıırı gor~
lecck olan bu yeni eser, hiç ş~~hesız 
ki cüretli bir teşebbüstü. Şu ıtıbarla 
ki, 1935 senesi başında kurul~u_ş o
lan bu kooperatif, memleketımızde 
bu sahada atılmış ilk adımdı. Bu tec· 
rübenin şüphe ve itimatsızlı!<1" kar
şılanması ve bu yüzden hatta muva_f· 
fakiyetsizliğe uğraması beke_lenebı
lirdi. Fakat kooperatifi teşkıl eden 
münevver ve azimli ortaklar, yalnız 
kendilerine bir ev temin etmek de
ğil, fakat toplu ve teşkilatlı çalış
maya ihtiyacı olan memlekette ko
operatifçiliğin mesken sahasında da 
muvaffak olacağını ispat etmek ar
zusiyle hiç bir müşkülün önünde 
yılmadılar. 

Memlekette kooperatif zihniyeti
ni yaymak için hiç bir zaman gay
retten geri durmamı9 olan hüküme
tin:ıizin müzahareti onlar için en bü
yük istinatgahtı. Hükümet ve par
tinin yardımları, nafıa vekalet~ ile 
vilayetin maddi sahada gösterd~kl_c
ri kolaylık ve teşvik, koo~eratıf ı
dare heyetinin yorulmak bılmez ça
lışmalarını nihayet bugünkü mesut 
neticeye vardırmıştır. .. 

Ortakları bir müşterek teşekkule 
bağlı olmıyan bahçeli evle~ koo~
ratifinin bu muvaffakiyetı, teşkıl 
ettiği parlak misalle ,iktisat tarihi
ınize ehemiyetli bir hiidise olarak 
kaydedilecektir. 

Medeni memleketlerin hemen 
hepsi, halkı kolayca ve ucu~ca mes
kenlettirmek işinde bu nevıden ko
operatiflerin yardımından istifade 
etınişlerdir Teşebbüs fikri, karşı
lıklı itimat: bilgi ve teknik kabi_li: 
Yeti gibi meziyetler isti_ye_n bu gıbı 
kooperatiflerin faaliyetı bır meml~
ketin içtimai seviyesinin yükseklı
ğini gösteren unsurlar arasınd_adır. 
Saltanat idaresi altında tam bır fer

diyet ve teşkilatsızlık içinde hamle 
iınkanlarından mahrum kalmış olan 

'f ·ı·k ve koonıernJekete kooperatı çı 1 • • e 
Peratif fikri cumhuriyetle bırlıkt. 
girrniştir. İstihlak, istihsal ve kredı 
•abalarında çalışan pek çok koop~; 
ratifler bugün memleketin mu_hteh 
köıelerinde, mikdarları her gu_n bı
raz daha artarak, faaliyet balınde
dir. 

,,. 'f .1.•. gü~ şekli 
n.ooperatı çı ıgın en . • 

fÜphesiz yapı •defini takı~ eden
lerdir. Bu sahada ilk tesis edılen ~o
operatifin Ankara'da vücuda getır
d" - · . d'd n memle-ıgı büyük eser şım ı e , 
kette tesirini göstermişti~- :'."n.ka~:: 
da Güven ve Ziraat enstıtusu, 
Çük evler yapı kooperatifler_i h_ep :u 
tarihten sonra teşekkül etmıştır. z
nıir'de ve !stanbul'da da bu yolda 
tc b örmekte -. Şe büsler yapıldığını g 
Yız. 

A rsa kıtlığının ve pahalılığı~'.~ 
bir kat daha vahimleştirdıgı 

tnesken buhranı, hükümct mcrkezı
tnizde içtimai bir sıkıntı doğurmak
tadır. Ankara'da mesken mikdarını 
ÇogaJtacak her teşebbüs, bu itibarla 
Yalnız bir imar hareketi olarak kal
rnıyacak aynı zamanda bu sıkıntılı 
buhranın izalesinde rol oynıyacak
tır. Bahçeli evler kooperatifin'.n 
Şehre ilave ettiği modern 150 evın 
kıyıneti bu itibarla bir kat daha art
nıaktadır 

B h : k peratifinin . a çelı evler yapı oo 
ÇıftJik yolunda Fidanlık karşısınd_a 
Yaptırmakta olduğu 170 evden bu
Yiik bir kısmının çatıları örtülmek· 

l
. l kooperatifi mahallesindeki in§aattan birkaç görünÜ§ 

Bahçe ı ev er 
cereleri takılmış lışmaktadır. 

tedir. Kapı ve P;z' peratif mahal- Mahallede beş tip ev vardır. Bun-
alanları çokthur-, 

0t~n on beşinci yıl !arın hepsi bodrum katından maada 
1 . . cum urıye ı 1 
~~ı~ın~. e merasimle açılmasına iki katlıdır. Hepsinin terasa ve ~a -
~n~mund k kilde tamamlanma- konları vardır.Bahçe kapılarıyle 
ım~an ~erece h şe eti bütün varlığıy- pencereler çift kanatlıdır. Bütün dö-
sı ıçın ıdare dey şemeler ksilolitten olacak ve üzeri-
! çalışmakta ır. . k e . bı'tmek üzeredir. Ma- ne lınolyom muşamba kaplanaca -

Su tesısatı 'k' .. H . b 1 bo f k . "k k bir yerinde ı ı yuz tır. er cvın anyo, ava , muta , 
ballenın yu se 1 · · b. 'htiyat su deposu yapı - çamaşırlık gıbı teferruatının en son 
tonlukd ırEıl ktrik irin de mahalle- ve konforlu bir sistemde olmasına 
makta ır. e :ı 1 

. da yapılan muhavve e çalışılmış, elektrik ve su tesisatına 
nın ortasın h d 

k .. eredir Elektrik ve ava- bilhassa itina edilmiştir. Evler en 
bitme uz · · kt. her birinin 500 il.i 1000 metre arasın-
gazı kabloları yakında çekılece ır. ! 

b da değişen bahçeleri vardır. leride 
Kanalizasyonun yapılmasına u ya- bu bahçelerin müştereken ağaçlan-
kınlarda başlanacaktır. ~anal~zas- ması ve tanzimi işi de düşünlmek-
yonla birlikte vilayetçe ıhalesı ya- tedir. Mahallenin arsası, görme isti-

! olan yolların da inşasına baş- kameti Ankara şehri olmak üzere 
pı mış ı· d af' 

ktır Bu 6 enc şosa şek ın e ya- h ıfçe meyillidir. Arsanın bu meyli 
)anaca · l' 

Pııacak olan bu yollar gelecek sene kana ızasyon tesisatı için bir avan-

sfaltnacaktır. 
a . . müdür-Telef<>n ıçın posta umum 

.. abonelik bir santralın 
Jüğü beş yuz 

t ahhüt etmiş ve kabloları · şasını e . 
ın t Mahallenin son tesıs-
marlanuş ır. . 

ıs . bütün kollardan birden ~ız_la ı-
Jerıl, ıntkc ve bu işi için 700 ı~ı ı;a
lcr e 

taj teşkil etmektedir. 

E velce yapılmış olan bir tetkik 
neticesinde arsanın iklim ve 

toprak şartlarının da Ankara'nın 
diğer taraflarına nazaran en müsa
it va.zi_yette olduğı:ı sabit 9lııııııtıır. 

ULUS -1-

.. 

Bahçeli evler kooperatifinin kurduğu mahallenin bugünkü manzarası 
Evlerin ihale bedelleri şunlardır: 
Tip ihale bedeli oda adedi 

1 i r a 
D 2 9.500 7 oda ve garaj 
C 2 8.200 6 oda 
D 4 7.500 5 oda 
B 3 5.500 4 oda 
B 4 5.100 4 oda 
Birer küsük hizmetçi odasiyle 

bodrum katlarındaki yerler bu he
saptan hariç tutulmuştur. Yukarıda 
gösterilen ihale bedellerine bir mik
dar sermaye komisyonu ile kanali
zasyon ve bahçelerin hudutlanması 
gibi ihale harici masraflar da ilave 
olunmalıdır. 

Ortaklar ihale bedelinin yüzde o
nunu peşin vermişlerdir. Bedelin 
bakiyesi faizleriyle birlikte, on iki 
senede aylık taksitlerle ödenecek
tir. Yapılan ince hesaplara göre ay
lık taksitler her halde bu evlerin 
Ankara'nın bugünkü mesken piya
sasına göre kira bedelinden aşağı o
lacaktır. Mesela D 4 tipi evin aylık 
taksiti 50 ila 55 lira arasında olacak
tır. Halbuki bu genişlikte ve kon
forda bir evin kirası Ankara'da 70 
liradan aşağı düşmez. Esasen koope
ratifin en cazip tarafı da, ortakları 
kiradan daha ucuz bir aylıkla mü
kemmel bir ev sahibi etmesidir. 

Kooperatifin bir diğer hususiyeti 
de ortaklarını borçlu bulunacaklarr 
para mikdarında hayat sigortasına 

tabi tutmasıdır. Bir ortağın ölümü 
takdirinde ev bilibedel vcresesine 
temlik edilecek ve kooperatif için 
de bir risk ihtimali kalmamıf bu
lunacaktır. 

Ortaklar, henüz tipinden maada 
hangi eve sahip olacaklarını bilme
mektedirler. Ancak mahalle bitince 
çekilecek olan kura ortaklar arasın
da evleri tevzi edecektir. Bedel üze
rinde de hakkaniyet temini için her 
eve münferiden kıymt biçilecek, e
vin mevkii ve arsası bu kıymet takdi
rinde nazarı itibare alınacaktır. 

Mahallenin ortasında boş bırakıl

mış olan büyükçe arsada çarşı, mek
tep ve bazı lüzumlu müesseseler vü

cuda getirilecektir. Çarşının inşaı;ı

na yakında başlanacaktır. Hazırlık
ları ilerlemiş olan ilk mektep binası 
işi de vilayetin alcika ve yardımı ile 
halledilmek üzeredir. 

Mahallenin her sokağının boyası 
ayrı bir renkte olacak ve sokaklar 
bu renge göre isim alacaktır. Ortak
lar mahallenin ismini partimizin 
tensibine bırakmak niyetindedirler. 
Kaybolmuş büyük bir Eti şehri olan 
Ankuva'nın adı bazı ortaklarca mü
nasip olacağı düşünülmüştür. 

Şimdi bir taş ve tuğla yığınından 
ibaret olan bu 170 ev, önümüzdeki 
ikinci teşrinde bir mahalle halinde 
canlanacak ve günden güne genişli
yen Ankara'mızın Çiftlik'e doğru u
zanmış güzel bir kolunu teşkil ede
cektir. Hiç şüphesiz ki bu imar hare
keti. kooperatif civarının kısa za
manda meskenlenmesi suretiyle 
mahallenin süratle büyümesini intaç 
edecektir. 

-Cenubi Afriko'do 

bulunan altınlar 
Cenubi Afrika'da Orany devleti is

minde serbest bir devlet vardır. 13.500 
kilometre satrh genişliğinde olan bu 
memleketin nüfusu 621.000 dir. Ma

IUm olduğu üzere dünyanın en meş

hur altın madenleri cenubi A!rika'da
dır. 

İşte geçenlerde bu serbest devlet 

dahilinde 300 kilometrelik bir sahada 
geniş altın madenleri bulunmuştur. 

Bu mıntakanın fakir insanları akşam

dan sabaha kadar zengin oluvermiş

lerdir. Bu haberi alan maden arayıcı -
!arı şimdi o mıntakaya yığılmıya ba§

li11111Jlardır,, 

Yeni mahalleye ne 
• • vermelidir? ısım 

ANKUVA 
3000 Yıl evel kaybolan Eti şehri 

şimdi Ankoronın gorbindeki höyüklerin 

orasından yeniden doğmaktadır 
Ankara'nın garbındaki höyükler sa

hasında yeni bir mahalle yükseliyor. 
Burası Bahçeli evler Kooperatifinin 
yeni kurduğu mahalledir. Fakat bu -
raya hatta bir yeni "Bahçe Şehir" in 
nüvesi de diyebilirsiniz. Çünkü daha 
şimdiden Yenişehir bu yeni mahalle
ye doğru taşmaktadır. İstasyonun ar
kasından bu mahalleye doğru uzanan 
sahalar,. keza inşaat pli.nı içine alın
mıştır. Şu halde bahçeli evler mahal
lesi Ankara'da bir yeni inşa hareke
tinin mihveri olabilir. 

Bu bahçeli evleri kuranlar, bu yeni 
mahalleye yeni bir isim vermeyi dü
şündüler. Fakat bulunacak bu ismin 
öyle bir manası olmasını istediler ki. 
o mi.nada, bizim bu topraklar üstün
de tarih öncesi devirlerine kadar u
zanan otoktonluğumuz, bu topraklar 
üstündeki yeni inıa azmimiz, ıcrt ve 
kati bir kelimede tam ifadesini bul -
sun. Bu kelime bulunmuştur: 

ANKUVAI 

Ankuva nedir? Ankuva Anadolu 
yaylasında 3000 yıldan beri yeri ve 
nişanı kalmıyan eski bir Eti şehrinin 
adıdır. (1) 

Ankuva neresidir? Bilinmiyor. An
kara, Ankuva mıdır? Bir zaman öyle 
sanılırdı. Fakat şimdi buna kati ola
rak: 

- Eveti 

denilemez. Yoksa Ankuva Alişar'"' 
yerinde mi idi? O Alişar höyüğü ki, 
orada 23 medeniyetin izleri altalta 
yaşamaktadır. Lakin Ankuva, Alişar
ın yerinde idi de denemez. Hulasa 
eski Ankuva bugün Anadolu denilen 
azametli tarih kitabının sayfaları ara
sında ve kim bilir hangi toprağın al
tında uyumaktadır. 

Fakat Ankara'nın garbındaki hö -
yükler arasında yeni bir "Bahçe şe
hir0 in nüvesini kuranlar kendi ye
ni mahallelerine "Ankuva. adını ver
meği düşünınekle tarihin bin yılları 
içinde kaybolan bir ecdat mamuresi
ni Ankara'nın yanı başında yeniden 
kurmak ve yeniden yaratmak istemiş
ler ve buna muvaffak olmuşlardır. 

(1) "Eti mahki'ik.itında Ankuva ismi müte
addit defalar a;cçmcktedir. Boıa.ıköy 
Cuneiforme metinlerinin verdi&:i ma
lümata &öre Ankuva şehri Eti ulkesi, 
yahut Hattinin, Hattusa, Katapa a:ibi 
merkez ıchirlcrinden biridir. 
Etı kıralları hazan Ankuva'da kışlar
lardı. Bu şerin baş tanrısı Katahhaı 
idi. Meseli Eti kıralı Subbililyuma'
nın oğlu ikinci MU.rıil zamanına ait 
(Milittan cvel 1320 - 1350) kayıtlarda 
An1cuva ismi bir kaç defa geçer. "Şu 
halde zamanımızdan 3300 yıl cvellc
rinde Ankuva parlak devrini yaşıyor
du." 
"Ankuva'nın Hattu&a'ya, yani irdpa
ratorlu&uo merkezi olan ve Ankara'
nın lSQ kilometre ıarkında bulunmı 
Boğazköy'üne, nazaran vaziyeti fOyle 
idi : 
"Mürşil Hattusa'dan kalkarak birinci 
a:ünü İmralla'ya, ikinci eünü Hobia:as
sa'ya, üçüncü günu Ankuva'ya eel
miştir." 
Buna ve buna benzer kayıtlara &öre 
Ankuva Boiazköy'ünden ıarba veya 
biraz cenubu garbiye doiru Üç konak
lık. bir yerdi." 
Bu üç konak Boğazköy'Je Ankara a
rası için çok ve Boiazköy'le Alitar 
höyüğü arasındaki 70 kilometrelik 
mesafe için azdır. Bu arada bunlardan 
başka ise henüz büyUk bir eti merkezi 
keıfolunmamıttır. 

- Ankuva kelimesi hakkmda 
daha etraflı maHlınat ,u etütte 
büliaa edilmiotir: Çığır mccmu
UL 8aJI 56 - l!W. Nuettin Ar
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Ankuva kelimesinde, bizim Anado
lu yaylasında binlerce yıldan beri ge
len otoktonluğumuzun güzel bir ifa
desi ve bu yaylada yeniden harekete 
gelen coşkun inşa azmimizin heyecan
lı bir timsali vardır. 

Ankuva artık mevcuttur. 3000 yıl 

evel Anadolu tarihinin fırtınaları a
rasında kaybolan Ankuva şehri şimdi 
Ankara'nın garbındaki höyükler ara
sında ve Anadolu tarihinin bir yeni 
fırtınası içinden yeniden doğmuştur. 

Eski Ankuva bir sarp harp kalesi 
idi. Yeni Ankuva bir bahçeli şehirdir. 
Yeni Ankuva'da yalnız Anadolu'daki 
tarihi kıdemimizin, yalnız yeni inşa 
azmimizin değil. aynı zamanda veni 
sulh, kültür ve refah mücadelemizin 
de aenbolik bir ifadesi vardır. 

Sağlık direktörleri llrllf!mda 
tayinler 

Antalya sağlık ve sosyal yardım di
rektörü doktor BB. Hamza Koktcn 
üçüncü sınıf olarak yetmiş lira maaş
la lsparta sağlık ve sosyal yardım di
rektörlüğüne, İsparta sağlık ve sos
yal yardım direktörü doktor Murat 
Dinçer üçüncü sınıf olarak yetmiş li
ra maaşla Antalya sağlık ve sosyal 
yardım direktörlüğüne, Konya sai;lık 
ve sosyal yardım direktörii dokto~ 

Şahap Akın sıhi haline binaen ikinci 
sınıf olarak seksen lira maaşla Trab
zon sağlık ve sosyal yardım direktör
lüğüne tayin olunmuşlardır. 

Vsküdar - Kadıköy tramvay 
şirketinin he~apları 

lç Bakanlık mahalli idareler genel 
direktörü B. Faik Türen'in reisliğir.
de olmak üzere Ekonomi, Finans, Bu· 
yındırlık Bakanlıkları ve Evkaf Ge
nel direktörlüğü delegelerinden mü
rekkep olmak üzere teşkil olunan bir 
heyet lstanbul'a gitmiştir. Heyet Is
tanbul'da Üsküdar - Kadıköy şirke
tinin bugünkü vaziyetini ve hesapla
rını tetkik edecektir. 

Orman U. M. 1 

Muhtelif aletler alınacak 
Onnan Umum Müdürlüğünden: 
Orman amenajman ve ölçme işle _ 

rinde kullanılmak üzere satın alına
cağı ilan edilen: 

100 Adet ufki ve şakuli daire taksi-
matlı pusla ve durbinli ölçme iıletı. 

250 Ormancı kompası. 
250 Cep puslası, 
100 Mira. 
200 Tecessümat burgusu. 
200 Bez şeridin muamelesi 2.9.938 

tarihine bırakılmıştır. Yeniden gele -
ceklerin son tadilatı gösteren katalok
lar ile cins ve nevi son fiyatı, teslim 
edebilecekleri tarihi gösterir teklif 
mektuplarını 31 ağust6s 938 tarihine 
kadar getirmeleri veya tehahütlü ola
rak göndermeleri; 

Ve 2.9.938 saat 10 da teklif ettikleri 
aıat ve edevattan birer nümune ile 
bunlar hakkında her hususta izahat 
verebilecek birer mümessil bulundur
maları, cvelce teklif mektubu veren
lerin de aynı ş•' ilde hareket etmeleri 
lazımdır. (297<>)_ 5587 



Türkiye1de Ziraat inkişaf Mançuku sınırında Köycülük 
imkônları ve projeleri mütareke yapıldı Meselesi Yeni bir harp 

(Bafı ı. inci sayfada) 
Kemalist Türkiye'nin ticaret poli· 

tikuını, Türkiye'nin kendisinden mal 
alanlardan mal alması teklinde ifade 
edebiliriz. Bu ana aiyaset Londra 
beynelmilel mali ve iktıaadi konfe . 
ranımdan beri TUrkiye'nin aktetmek· 
te oldufu kliring anlatmalarının da 
eaaıını teflı:il etmektedir. Bugün, Tür
kiye ile ngiltere arasında böyle bir 
anlatma mevcuttur. Fazla olarak ge· 
rek bundan evel yapılan gerek bu de
fa aktedilen anlatmalara Export Cre· 
dita Guarantee Departınent (ihracat 
kredileri tekeffUl daireıi) ile imza
lanmı9 malt anlatmalar da merbut bu· 
lunuyor ki bunlarda da mal ile ödeme 
prtları vardır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
kem meseletini reddeylemittir. 

Hariciye Halk Komiıeri B. Litvi -
nov, komisyonda bitaraf bir h:ıkemin 
bulunmaıı keyfiyetinin tahdit itinde 
anlatmaya varılması için en mUessir 
garantiyi te§kil ed«:ceğini kaydeyle
mi§, fakat büyük elçinin ihtiraz ka -
yrtları üzerine bu hakem meseleıinde 
ısrar etmemittir. Bu suretle üçüncü 

(Başı 1. inci sayfada) 
leridir. Kooperatifçilik bizim ekono
mik umdelerimizden biridir. Köy ko
operatifleriyle köylünün en derin 
derdi olan borçtan da köylüyü kur
tarmak, köylüntin istihsal emeğini 
kıymetlendirmek ve çalışmanın hak
kını vermektir. 

1914 DEN FARKLI OLARAK 

Başka cephelerde 
patlak verebilir! 

TUrkiye'de vasi ziraat imkinları 
wardır. Memleketin coğrafi durumu, 
gerek iklim gerekse toprak şartları· 
nın çetidi, halk ının çalışkanh e 
hayet emsalsiz bir muvaffakiyetle b::ı 
fArılmıt yakın inkılap ve ilerleme h::ı · 
reketleri, plinh ve metotlu bir yürü· 
yüı takip ederek yakın bir zamanda 
Avrupa'ya gıda maddeleri ve alelu . 
mum ham maddeler ihraç eden mühiru 
bir merkez haline geleceği hakkında
ki ümitleri haklı gösterir. 

Atatürk ziraat hakkımla ne 
diyor? 

Umumiyet itibarı ıe T ürkiye'nin 
.zira! iıtihsalatı.vasıf itibariyle çok 
yüksektir. Türk tütünü, türk üzümleri, 
türk incirleri, tiftik, fındık, ceviz, pa· 
lamut ve Tilrkiye'de istihsal olunan 
bilcümle hububat dünya piyasalarında 
çok iyi tanınmıt ve sevilmiştir. 

Türkiye'nin, lngiltere'nin istih!a. 
.cine arzedebileceği başlıca istihsaıa
tı; buğday, arpa, hayvan yemi, yaş ve 
kuru meyvalar, sebzeler. yumurta, de
ri, seytin yağı, hayvanlardan istihsal 
olanan maddeler ve kereste olarak 
mütalea olunabilir. Türk yünleri ve 
tiftikleri de İngiliz kumaş fabrikala
rı nezdinde kıymettar mallardandır. 

Büyük Millet Meclisinin son aç ılı~ 

nutkunda Cumhurreisi Atatürk mem· 
leketin .ziraat politikası hakkında u -
sun beyanatta bulunmuşlardır. Müşa· 
rUnileyh ziraati, Türkiye sınai poli
tikasının istinat edeceği esas olarak 
tanif buyurmuşlardır. Kendilerinden 
tonra 18.z ıöyliyen Baıvekil ise Av· 
rupa piyasalarının ihtiyaç göstere -
cekleri ham maddeleri Tlirkiye'nin, 
bu piyuaların talep edecekleri şekil 
ft evaafta yetiştirmek azminde oldu
funu bildirmiştir. 

Cumhurreisi Atatürk'ün işaretiy· 
le Türkiye'de; bankacılık, münakalat, 
n muvaaalitı ıslah, milli sanayi ve 
ticareti inkipf ettirmek ve teşkilat
landırmak aahalarmda büyük baıarı • 
1ar elde edilmiJ bulunuyor. Şimdi de 
mUprUnileyb, vbi mikyasta bir zira
at kalkmmumı istihdaf eden mesai 
için iprct vermiı bulunuyorlar. Bu 
blkmmanın Türkiye bünyesinin te
mellerini tetkil edeceğine şüphe yok
tur. TUrkiye; Cumhuriyetin 15 inci 
yıldönlimilnU 29 birincitetrin 1938 d e 
Jnıtlıyacak ve bu tarih toplanacak kon 
pe ile, siraat aahaıında viai ve sis· 
tematik bir ıallhat ve kalkınma ham· 
inine baılangıç olacaktır. Hükümetin 
yeni ziraat politikasını tesbit edecek 
olan prensipler, Ankara'da toplana . 
cak olan bu kongrede tebeUür etmiş 
bulunacaktır. 

Palamut avı 
te, her çeşit ziraat Uetleri ve maki
naları imali için iki büyük fabrika 
kurulacaktır. 

5 - Ormancılık sanayii: Bu sana· 
y i, mühim gruplara ayrılmış bulunu· 
yor. Bµgün elde, keşif ve mesahala
rı ikmal edilmiş olarak Karadere or· 
manian vardır ki bunların işletilme· 
leri için bir ingiliz grupu tarafından 
müracaat vaki olmuştu. 

6 - Yemiş sanayii: Elma, armut 
ve kaysı kurutmak üzere yirmi kadar 
istasyon ve fabrika yapılacaktır. 

7 - Konserve, yemiş ve sebzelerle 
bunların tali istihsalatı, portakal ve 
domates suları, şarap, ıirke ve pm
panya imali i~in de birka~ fabrika 
kurulacaktır. 

8 - Planın mühim bir kısmını teş
kil etmek üzere soğuk hava mahzen
leri ile hububat depoları ve seleksiyon 
ve tasnif istasyonları vücuda getiri
lecektir. 

9 - Sütçülük istihsalatı: Kara ile 
Çorlu'da tereyağ, peynir, kazein ve 
süt tozu imal olunmak Uzere iki bü
yük fabrika tests olunacaktır. 

10 - Yün ve tiftik yıkama ve te· 
mizleme cihazını havi birkaç fahri· 
ka da yapılacaktır. 

Sıhat Bakanllğında 

nakil ve tayinler 
Sıhat Bakanlığında yeni yapılan 

nakil ve tayinlerle, müı~fi addedilen 
ve istifası kabul olunanları aynen ya· 
.zıyoruz. 

Nakil ve tayinler 
Ereğli sahil sıhiye merkezi eoktoru 

Ali Rıza Pilemre Zonguldak aahil sı· 
hiye merkezi doktorluğuna, Trakya 
sıtma mücadeleıi doktorlarından Hü -
seyin Ali Sunaç Iğdır 11tma mücadele 
doktorluğuna, Anamur hükümet dok
toru Zekai Engiz Bandırma belediye 
doktorluğuna, Aydın memleket hasta· 
nesi dahiliye mütehasaısı Tahsin Soy-
1 u Mersin memleket hastanesi dahili. 
ye mütehassıslığına, Maraş memleket 
hastanesi dahiliye mütehaHısı İhsan 
Alın tzmir memleket haatanesi dahi· 
liye mlitehaasıslığına, İzmir sahil sı -
biye merkezi doktoru Rıza Tarcan İs
tanbul sahil süıiyc merkez doktorlu· 
ğuna, Kayseri belediye doktoru İbra -
him Tacıgölil Kayseri sıtma mücade
le doktorluğuna, Bozkır hükümct 
doktoru Fahri Özdemir Kaatamonu 
merkez hükümet doktorluiuna, Or· 
haneli hükümet doktoru Rifat Yargı
cı Demirköy hükümet doktorluğuna, 
Alucra hükUmet doktoru Kemal Öden 
Bolu hükümet doktorluiuna tayin e -
dilmitlerdir. 

Kemalist Türkiye zimamdarları ; 
ıerek kapitlilaayonların gerekse gaqı 
Awupa'amın ıanayileşme hareketi 
neticelerinin, Türkiye iktısadi büny~
ıi \berinde mazide iraa ettiği hasar . 
ları tamamiyle müdrik bulunuyorlar. 
Gene bu zimamdarlar; memleket z 
rutinin iptidai bir §ekilde ve diğe ı 
memleketlere nazaran geri ve sanayi· 
lepnemiı bir halde kalmaıının, Tür
kiye istikbali bakımından vahim ola· 
caiını anlamıı bulunuyorlar. İşte bu 
itibarladır ki zirai ıslahat ve kalkın
ma proııramı viai mikyasta makina· 
lapna ve sirai sanayii koruma esasla
rına dayanmaktadır. 

J' eni program 
Aplıda sayılan ziraat sanayii Tür· 

kiye'de ı:ıilmkün ıüratle kurulacak
·tır: 

Eczacılar arasında tayinler 
Cerrahpaşa hastanesi bat ecuc19ı 

Feridun Ersoy sıhat ve içtimai mua -
venet milfettiıliğine, Haseki hatane· 
si eczacılarından Ahmet Fidan Cer -
rahpqa hastanesi bq eczacıhğına, 
Ankara nümune hastaneai euacıların
dan Haşim Özsenci mezkfir hastane 
bat eczacı muavinliğine tiyin edilmit· 
lerdir. 

madde de hallolunmuştur. 

Tahdiı komisyonunun 
faaliyeti 

Tahdit komisvonunun faaliyet;-· 
esaıları hakkında ise anlatma hasıl 

olmamrıtır. Şigemitsu, komiayo -
nun, tahdit itinde, bu ana kadar sov· 
yet hükümetine tevdi edilmemi§ olan 
ve bu sebepten ıovyet hükümetinin 
meçhulü bulunan diğer vesikaları da 
aynı zamanda esas olarak almasını 

teklif etmi,tir. Bununla beraber, Şi
gemitsu, bu noktayı hükümetine bil
dirmeği ve en çabuk bir zamanda ce
vap getirmeği vadeylemiştir. 

Kati metin tesbiıi için 
Tokyo, 11 a.a. - . Resmen bildiril

diğine göre, B. Litvinov, Şigemitsu' • 
nun ihtiraz kayıtlarını kabul etmiştir. 

Hariciye halk komiseri ile japon bü
yük elçisi, bugün Moskova'da yeni · 
den buluşacaklar ve mütarekenin ka
ti metnini tesbit eyliyeceklerdir. 

M uluuamata nihayet veriliyor 
Tokyo, 11 a.a. - Harbiye nezaretı, 

muhaıamata nihayet verilmesi emri· 
ni derhal vermek üzere Moıkova'dan 
resmi telgrafları beklemektedir. Ga· 
zeteler, muhasamatın bugün öğle ü · 
zeri tatil edileceğini kuvetle tahmin 
etmektedir. 

''Ate~ kes!'' borusu 
Tokyo, 11 a.a. - Japonlar, saat 12 

de Çankufeng'de "atet kes,, boruıunu 
çalmıtlardır. 

Çarpışma yok 
Tokyo, 11 a.a. - Harbiye nezareti

nin akpma doğru neşrettiği bir teb
liğe göre, muhasamata nihayet ver· 
mek emri ahnahdanberi Çankufeng'. 
de hiç bir çarpışma vukua gelmemiş· 
tir. 

Selihiyettar mahafilden bildirildi
ğine göre, aakeri harekata nihayet ve· 
rildikten sonra Çankufeng ve Şatsao· 
ping'de iki taraf hatları arasındaki 
mesafe vaaati olarak'bir kilometre ka· 
dardır. Muhtemel her tUrlll hldisenin 
önüne geçmek için cephede · bazı U· 

fak tadilat yapılması emredilmiştir. 
Hariciye nezaretine anlaşma hak -

kında haber gelir gelmez ateşi kes -
mek için emir Tokyo genel kurmayın· 
dan on ikiye birkaç dakika kala tele
fonla Seul'a bildirilmiştir. 

Umu mi af ilan edildi 
Paris, 11 a.a. - Çankufeng h&Gi

sesi hakkında umumı af ilan edilmesi 
haberi, büyük bir memnuniyetle kar
şılanlDI'ftır, her iki tarafın uzlaşma 

zihniyeti takdir edilmektedir. Sovyet 
hükümetinin, her türlü hal suretinden 
evci, kendi arazisinin japon kıtaatı ta· 
rafından tahliye edilmesini talep et· 
mek suretiyle meşru bir talepte bu· 
lunmuı olduğu kabul ve teslim 
cdilme • .:te, yamız tanınması mlinnası
ran matlup olan hak bu olduğu takdir· 
de mümkün olduğu kadar ıüratli bir 
itilif elde edilmeıine medar olan dip· 
lomatik bir tasviye sureti bulunması 
temenni olunmaktaydı. 

Müıareke muvakkat 
mahiyette mi? 

Londra, 11 a.a. - lyi mallımat al
makta olan iniiliz mahafili, Çanku
f eng hadisesi hakkında umumi at iHin 
edilmif olduğu haberini teyit edecek 
bir gunl malQmat almamıı olduklarım 
beyan etmektedirler. 

Silih istimalinin terkedilmiş oldu
ğuna dair gelen haberler burada fev
kallde takdire f&yan bir hadise telak· 
ki edilmektedir. Fakat mukarrerat her 
iki tarafca resmen kabul edilmiyecek 
bir hudut tahdidi komisyonunun sar
fedeceği mesai lle meselenin esası hal
ledilmedikçe bu kabil bir mütareke· 
nin muvakkat mahiyette olduğu da 
gizlenmemektedir. 

Japonların ellerinde bul1Mıan 
yerler 

Köy kooperatifleri kendisine karşı 
bazı kimseler tarafından gösterifen 
bir takım engellere rağmen bir çok 
yerlerde muvaffakiyetle yürümekte
dir. Artık köylü hakiki menfaatin ne
rede olduğunu çok güzel takdir et
mektedir. Ancak kooperatifçilik ol
dukça yüksek bir kültür seviyesinin 
mahsulü olduğu için tatbikatta bazı 
hususlarda zorluk çekildiğini de iti
raf etmek lazımdır. Temas ettiğim 
köylülerin kendi ifadelerine göre 
faiz miktarı biraz yüksek olduğu söy
lenmektedir. 

Daha atağı faizle Ziraat Bankaıı
nın bugün para ikraz etmesine mad
di imkan bulunamadığına göre hükü
metimizin her halde buna da bir çare 
bulacağını ümid ederiz. Köy koopera
tiflerinin muvaffakiyeti köy kalkın
masının en mühim bir unsurudur. Ko
operatifçiliğin köyün ıosyal ve eko
nomik hayatı üstündeki müsbct ne
ticeleri birdenbire hasıl olmaz. Ancak 
köy iti planlı ve sistemli bir tarzda 
ele alındığı zaman, en kısa bir zaman 
içinde çok faydalı neticeleri görece· 
ğiz. Dahiliye ve Ziraat vekaletleri bu 
istikamette ciddi bir yol takibe bat· 
Jamışlardır. Kendilerine muvaffaki· 
yet dileriz. 

N ecibali KOÇO KA 

Almanya1da 
askeri 

hazırlık mı? 
( Baıı ı. inci sayfada) 

yan etmektedir. • 

l' ere inen alman tayyaresi 
Prag, 11 a.a. - Bir alman tayyaresi· 

nin Liberek'te yere inmesi mUnaaebe • 
tiyle Prag'da reımt bir tebliğ neıre -
dilmittir. 

Bu teblllde bilh-.a f6yle denll
mektedir: İcra edilen tahkikattan 
sonra çekoılovak makamatı, poilotun 
ve tayyarenin acrbeıt bırakılmaıını 

emretmi9ler ve tayyarenin Almanya'
ya avdeti için zarurt olan karbUranı 
vermiıterdir. Diğer taraftan çekoılo -
vak makamatı, hava itlerine nezaretle 
mükellef olan memurlara alman hudu
duna kadar pilota refakat etmeai em -
rini vermitlerdir. 

Alp taburlarının 
manevraları 
Fransız baıvekili bu 

mınevrılardın memnunlukla 
bahsediyor 

Pariı, 11 La. - Baıvekil ve milli 
müdafaa nuırı B. Daladiye, dün ge
ce Grönobl'e hare.ket etmittir. Bura
dan otomobille Grönobl'e gidecek ve 
orada manevraların ıon aafh11ını ta
kip eyliyecektir. 

Manevralarda 
Briyanıon, 11 a.L - Havu ajan. 

sından: Reiıicumhur B. Löbr8n ile 
Baıvekil B. Daladiye ve ııeneral Gam
len, bu aabah Lotare ıeçidinde Alp 
kıtaatına bir geçit resmi yaptırmıtlar
dır. Oğle vakti, geçit reıminin hita
mında B. Löbrön ile B. Daladiye, kı· 
taatı kusurıuı hareket ve vaziyetle
rinden dolayı tebrik ederken on bin 
kişi miktarında tahmin edilen halk 
bir ağızdan )farseyyez martını teren· 
nüm etmiştir. 

1 - Et: unayii: biri Mersin, diğe
ri Trabzon°da konserve, donmuş, so· 
iutulmuf et ve salam imaline mah· 
ıuı olmak üzere iki fabrika derhal 
kurulacak ve faaliyete geçecektir. 
Her iki fabrikada da birer mezbaha
dan maada deri, bağırsak ve kanların 
ve diğer tali maddelerin muamele gör 
meai için ayrıca tesisat vücuda geti
rilecektir. 

Buraa belediye kimyageri Oaman 
Nuri'nin istifası kabul edilmiştir. 
Yozgat memleket hastanesi eczacısı 

Reıit Köksal baıka vazifeye geçtiğin
den müstifi ıayılmıttır. 

Müstafi sayılan ve isti/ası 
kabul olunanl.ar . . . 

Fatih beledıye doktoru Celil Kan -

Yukis, 11 a.a. - Japonlar sovyet tay· 
yarelerinin mevzilerinden bir kısmını 
tahrip ettiğini itiraf etmekle beraber 
münazaalı tepeler lmtidadındaki bil· 
tün mevzilerinin bugün hali ellerin· 
de bulunduğunu söylemekte ısrar et
mektedirler • 

Manevralar, bilhassa Alp taburları· 
nın arazinin arzetmekte olduğu en 
bUyilk müşkülata kartı koymak huıu
sundaki istidatlarını, kıtaatın meta· 
net ve mukavemetlerini ve malzeme
nin çok iyi cinsten olduğunu göıter
meğe yaramııtır. 

Daladiye'nin söyledikleri 

BEL(İKA BAŞVEKİLi BÖYLE SÖYLÜYOR. 
Almanlar Belçika'yı iıgal ettikleri zaman Spaak on bet yaıın: 

da bir çocuktu. Memleketi i!gal altına girdikten sonra, İzer cep
hesinde bulunan Belçika orduıuna katılmak için Hollanda hu
dudunu qıp kaçmak teıebbüıünde bulunmuı fakat muvaffak o
lamıyarak Almanlann eline düımüıtü. Küçük Spaak iki yıl müd
detle Almanların esirler karargahmda kalmıttı. 

Spaak'm gençliiinde bqmdan geçen bu macera, onun üzerin
de çok derin izler bırakmıftı. O tarihten beri hemen hiç kimse, 
kıralın dıt politikaıında çizdiği istikameti onun kadar benimee 
mit deiildir. 

BaJbakan diyor ki: 

w_ Bundan iki yıl evet, kıralın ka· 
bine azalarına çizmit olduğu isti
kamet, kendisinin §ahıi politika 
mahsulü değildir. Devlet reiıi ver
mi~ olduğu bu direktiflerle sadece 
halkın hislerine tercüman olmuştur. 
Verilen direktifler parlamentonun 
muazzam bir ekseryetinden yardım 
görmektedir. "İstiklil politikamız,, 
adını verdiğimiz bu yeni dıt politi
ka iki sebepten doğmuttur: Bun· 
lardan biri, Almanyanın Rcn'i tek
rar işgal etmesi kartısında Lokar
no paktının aciz göıtermeıi, diğeri 
de, Habetistan meaeleainde İtalya
nın Milletler Cemiyetini hezimete 
uğratmıı olmaaıdır. 

Biz teahhüt altına girdiğimiz hi~ bir 
mukaveleyi yırtıp atmadık. Biz sa
dece büyük komıumuza, Avrupa'
da bir sulh unsuru olmak iıtediği· 
mizi söyledik ve kendilerine ıizin 
iıtcdiğiniz ve ıizleri allkalandıran 
ıey, stratejik bakımdan çok ehcmi
yetli olan topraklarımızın herhan
gi bir kimsenin eline kolayca g~
memcai meıel~idir. Bu itibarla, 
herhangi bir müatcvliye kartı bü -
tiln varlıimıızla müdafuda bulu
nacağımızı size garanti ederiz, de
dik. Böyle bir politikanın en birin
ci prtı, kuvetli bir Belçika meyda
na getirmektir. Bundan dolayı ku· 
vetli bir orduya taraftardım ve ge
ne bunun içindir ki, hUklimet, mad
di ve pbai hiç bir fcdaklrlı.ktan 

çekinmiyerck müdafaamızı ehemi
yetli ıurette kuvetlendirmittir. 
Belçika'nın herkeale ulu orta müt
tefik olmıyacağını, iatiklllimi.zin 
tehdit edildiğini gördUfilm\is za • 
man harp edecctimisl kendimlııe an
latıp onu ikna etmek auretiyle mil· 
letten bütiln bu fedakarlıklara kat
lanmasını istiycbilirdik. Bitaraflık 
politikamızda bugünle 1914 arasın
daki en bariz fark itte bu noktada
dır. Buııünkil cihanda devletlerin 
kartılıklı bağlılıkları ııö.z önünde 
tutulacak olursa, tecrit edilmek im
kAnaı.zdır. Politikam udcce bir Be-1 
çika politikası olIDMına ratnıen, 

ıırf bu yilzden Oılo milletler gru
pu ile sıkı bağlarla bağlı bulunuyo-
ruz.,, 

"- Politikanızı muhalefc.tle kar9ılq
madan güdebiliyor muaunu.z?,, 

"- Hayır. Bugiln ben hlli dıt politi
kamızın Milletler Cemiyeti ve kol
lektif emniyet eaularına dayatıl
maaını iıtiyen kamoyun tazyiki 
kar1111ndayım. 

rupa'da dolatan pyialardan bah
settik. 

"- Harbın, önüne geçilmez bir şey 
olduğu kanaatinde değilim. Ben 
hali optimistim ve bütün ümitle
rim tamamiyle bunun aksinedir. 
Fakat, p.yet bir harp çıkacak olur
sa, bunun, 1914 ün bir tekrar olma
sı lizımgeldiğini aıklun almıyor. 

Böyle bir harbuı 1914 den tamamiy
le farklı olarak ba§ka cephelerde 
patlak vermesi ihtimali u deiil -
dir.,, 

Bir adam nişanhsını 

bıçakla öldürdü 
İzmir, 11 (Hususi) - Bugün tehri

miai heyecana veren cinayetin taf ıila
tı §udur: Kahramanlar'da tütün itçili
ği yapan Kanber isminde biri ııece 
vakti aynı evde oturan nııanhsı buna
lı Emineye bazı çirkin tekliflerde bu
Junmu§tur. Fakat Emine bu teklifleri 
reddetmit ve Kanberi odaaından çı
karmak iıtemiştir. Bunun üzerine 
Kanber kızın üstüne atılmıı ve onu 
aekiz yerinden alır 11Urette yaralan
mıştır. Emine derhal 8Iuıilttür. 

Yakalanan katil önce cinayeti bir 
baıkasının üıtüne atmak iıtemif, fa
kat ortaya buı deliller çılı:ınca itiraf 
etmiyc mecbur olmuıtur. 

Derhal meJhut cürümler mahkeme
sine ıevkolunan katilin duru1pnuı ya
pılmıı ve 18 eene ağır bapae mahkQm 
edilmittir. 

Dünyada neler oluyor 1 

Senede 20.000.000 m&Jk 

kızının bir ses sanıt'irı 
} 

lngiltcre'de Grasi Felds t.(Dlinde 
bir tarkıcı kızın radyolardan, ı ıine
malardan, müzik hollerden ve in 'giliz 
hlikUmdarlarmdan senede aldığı para 
tutarı 20 milyonu bulmaktadır. 

Bu, umumt harpten evel bir İKi ~:na
hallesinde, dört yol ağzında prklılar 

• 1 c 
söyliyerek itçıleri ba,ına toplıJi'an 
fakir bir kUçUk kızdı. Hiç de gü, zel 
değildi. Fakat ıesi, onun o tımn..f:l• 
keskin, yumupk, tırıltılı sesi kendt _i
ni bugün methur etmiftir, o kadJ.ar 
meşhur ki .... 

Küçük Grui bir gün ı : r 
- Beni bu seaimle biltücı 1n1r:iltl3e"1

' 

sevecektir. e. 

Demişti. '1l 

Graai Feldı evcll Ç&m8'ırcılık edf · 
yol'\!U. Sonra tiyatroya girmek iete<\ i. 
Fakat tiyatronun mildilrU kendiaij 
ilk tahtadan dedi ki: 

"- Sen tiyatroda muvaffak o 
mazım, evell çirkinsin ... ,, diyerek 
zaklaftırmı§tı. 1938 yılında bir ingil 
gazetesi okurları araaında bir an 
açtı, tU neticeyi aldı : 

Kaldı ki, kendi partim bile, Cenevrc
de söylediğim nutuklarda Milletler 
Cemiyetinin ·prensiplerine elvere
cek tekilde mütalealarda bulunma
mıt olmakla beni muahaze etti. Pe
ki ama acaba benden, çinli bir mü
mcuilin yüzüne kartı Milletler 
Cemiyetini övecek ıurette destan
lar ıöylemcmi, itimat telkin etme
mi istiyorlardı. Benim Milletler 
Cemiyetini kurtarmak husuaunda -
ki metodum, bu cemiyetteki buhra
nı kavrıyarak ona yardım etmektir. 
Yokaa onun bu&ünkü vaziyetinde 
kcndiainden mümkün olmıyan tcY· 
leri talep etmek değildir. Buııünkü 
alemi temenni ve arzu edildiği gibi 
değil, olduğu gibi kabul etmek ıe
rektir. 

İngiltere imparatorluğunu en 
temsil eden üç f8hsiyet vardır : Ş 
pir, Nelson, Grasi Feldı. Bu kadı 
bugün İn&iltere'de büyük göhreti 
dır. O Londra müzik hol kırallç 
müstemlekeler radyosu kıraliçesid 

Fabrikaların beherinde günde en 
apğı 2000 koyun ve 500 adet sığır kc· 
ıileceği tahmin olunmaktadır. 

su, Edirne merkez belediye doktoru 
Hayrettin Biçer, Antalya memleket 
hastanesi dahiliye müehaaaısı Adnan 
Atam, Fatih belediye şubeıi doktoru 
Kamil Şakir 1lhan, Tarsus hUkümet 
doktoru Hilıeyin Kemal Ağarkay, 

Kemaliye hükümet doktoru Bahtiyar 
Demirağ müstafi addedilmitlcrdir. 

Cepheden gelen japon zabitleri ıov
yet topçulanrun takdire f&yan iaa· 
betli atıflarını itiraf etmekte, fakat 
ıovyet piyadesi japon mevzilerine el 
bombası atabilecek kadar yaktaıtığı 
halde ekseriya yaptığı gibi hücumdan 
vu geçerek topçuların taarruzunu 

Grönobl, 11 a.a. - Batvekil ve mil
li müdafaa nazırı B. Daladiye, ııaze
tecilere verdiği beyanatta. ordunun 
kendi üzerinde hasıl ettiği muhteıem 
intibaı tebarüz ettirmiı ve demittir 
ki: Çchmbcrlayn'in kollektif emniyet 

Senede yalnız 9 milyon frank fi 
lerden 150.000 frank radyodan, 
ne aynı miktar frank bir kere mil 
hollerde sahneye çıkmakla alır. 

2 - Balıkçılık sanayii : Sinop'ta 
bir havyar fabrikası kurulacaktır. İs· 
tanbul'da, Trabzon'da, Gelibolu'da ve 
l.zmir'de de balık tuzlama ve konser
ve fabrikaları vücuda getirilecektir. 

3 - Yumurta: 50.000 ton sıkletin· 
de yumurta haddi istiabisinde, h am'
zıbrbonlu soğutma cihaziyle müceh
hez bir ıoğuk hava deposu da Sam
ıun'da inp edilecektir. 

4 - Ziraat makinaları: Memleket-

Eğil hükümet doktoru Celil Den • 
giz askere gittiğinden mezun sayıla
caktır. Avanus hükümet doktoru Nu
ri Günenç tekaüde aevk olunmuştur. 

Balıkesir sıtma mücadele doktorların
dan Lemi Ergin askere gittiiinden 
kaydına ipreti yapJldUttu 

Fransa, dağ alaylarına ve diğer bü
tün askerlerine tamamiyle emniyet e
debilir. Genel Kurmay Baıkanı gene
ral Gamlen de manevralardan btıyük 
bir memnuniyet hissetmittir. 

itmam etmiı olsaydı japon .zayiatının varılan anlatma, borsanın açıhtı 11ra
daha çok olacağını kaydetmektedir· larında duyulmuı ve ekseri esham il
ler. zerinde bir yükselme tevlit etmİftir. 
Anla,manın liorMİdaki ıeliri Bir çok esham ve tahvilit, 2 ill 5 pu-

Tokyo, 11 a.a. - Muhaıematın tltili van kazannııttır. ~ıiUmelme devam et
içiıı Lityiııof ile Şiıesnitıu aratmda mektedk. 

hakkında parlamentoda söylediği 

nutuk,. kilıfilk milletlere karıı çok 
dUrliıt bir hareket olmuıtur. Ben 
de onunla birlikte kollcktif emni -
yete acıyorum. Bunun ne kadar lü
zumlu olduiunu günün birinde 
dünyanın idrak edeceğine eminim. 
Ancak, bu arada memleketimin em
niyetini maalesef bugün moda
sı tamamiyle geçmiı olan bir ide
olojiye bağlıya.nam.,, 

Umumi bir harp çıbcaCJOA dıli( Av.· 

Sinema yıldızı Mae Veat dtiny 
nın en çok para alan artiıti olduf 
övünerek aöylerken beriden Grui: 

- Affedersin ben senden fazla ah 
yorum, tecrübe edelim iıteraen. 

Demi§ti • 
Bu kadın fakirlere ve hele eeki m 

hallesin in fakirlerine her yıl çok 
ra vermektedir. Kendi adını tafIY 
bir vapur vardır 1 

"'Hayat kırkından sonra bqlar 1,, 
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Atatürk anıh kaidesinin inıaah 
70 Ton benzin alınacak Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

Askeri Fabrikalar K1rıkkale' de rekzedilecek An~ara Belediyesi 

Satılık otomobil lastikleri 
Ankara • İstanbul araımda 

Pazardan mada her gün : 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü- ğü Sabn Alma Komiıyonundan : Ankara Belediyeıinden: 

Yeıilköy'den hareket : 8.30 
8.30 

ğü Satın Alma Komiıyonundan: Keşif bedeli (349) lira (18) kuruş Otobüs idaresinde bulunan 256 
ve 200 adet iç lastiğe iatckli çı 
rnıı olmakla bunlar 11 eylfil 938 
hine kadar bir ay içinde pazarlıkla 
tılacağından isteklilerin her gün 
ma ve salı günleri saat on buç 
belediye encümenine müracaattan 

Ankara'dan hareket : Tahmin edilen bedeli (18200) lira olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
olan 70 ton benzin Askeri Fabrikalar Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

Yazan: FirderJ• ŞehaırJaroğlcı 

- Nuri baba bugün nereye gide-, Kendimi, büyük bir odad~, bana 
Yinı?. ' gülümsiyen ak saçlı, ihtiyar bır kadın 

- İster.sen evela şu karşıki tepeye karşısında buldum. . H 
r:u- ' N · · d n bahsettı kızım a-;ı-u ormanına, çık, sonra... - ecatı sız e • .. · 

- Bugünlük yeter. Allaha ısmar- kikaten siz, yabanı_. gulle~ ar.asında 
ladık Nuri baba... yaşamağa layık degı~.' ~ehırlerı~ ba_ -

*** kımlı bahçelerinde buy~yece~ hır çı-
Arkamda, kuzguni siyah üstüne kır çeksiniz. Böyle güzel. ~ır elbıse yap-

nıızı, san çiçekli, uzun ve bol etekli, mayı nereden akıl ettınız. . 
daracık bedenli basma bir elbise var. Benim olmıyan, mahçup, çekıngcn 
:Eğer saçlarım oksijenli olmasa, mu - bir sesle cevap verdim: . 
hakkak beni 0 köyün siyah saçlı, sil- _ Bilmem, bir gün Nuri baba ıle 
ile meraklı güzel kızlarından sanacak- şehirden eski kanapelerimiz_ için ör -
lar. Az zaman içinde güneş yüzümün tü aldıktı kendime ondan bır de en -
Solukluğunu aldı, pudrasız yüzüme, tari diktim. 
1§lklı, tatlr bir pembelik verdi. Geç olduğumu. söyliyerek_ çıktım. 

Bu sakin köyde tam bir ay istirahat Her gün Necati ıle buluştugum~~ a
ed~eğim; bütün işim dağları, bayrr- ğaç altına koştum. Orada ne guneş 
ları dolaştıktan sonra akşam üstü te- ne de sevgilim vardı. 

Işıksız gecelerin zi:~ri karanlı~lar~
lniz bir köylü kadınının hazırladığı nın bile örtemiyecegı, bu hakıkatı, 
Çorba ile, henüz sag· ılmış süt ile, d · h beni on beş gün inleten, öl lırten a-
taze yumurta, tereyağı ile bcılenmek. kikati nasıl söyliyecektim: ben ma -
~uri babanm evinde bir oda kirala- ı;um bir köylü değil, fettan bir dan -
drnı. Tam bir ay tertemiz bir köylü sözdüm. Ertesi günü şehre dönen Ne
hayatı yaşıyacağun. cati güzel bir kutu şeker, ?ir mektup-

Tiyatrodaki odamın küf kokusunu, la nişan yüzüğü gönderdı. 
aalınenin tozlu havasını unutmak, ar- ,._ Zeynep, diyordu. Yakında ge-
kadaşlarımın kıskanrlıklarından, uy- "k · 
L :ı lecegı··m düğünü ge~cı tı~~e~~-
ıııı:uıuz gecelerden uzak, sessiz yaşa· liyiz. Annem seni çok beğeı:dığı !çın 
llıak ihtiyacındayım. Şimdiki halde kendi parmağından çıkardıgı nışan 
'karanın, eğer muvaffak olursam yüzüğünü sana gönderiyor. O, çok 
§ehre dönünce yaşayış tarzımı değiı- uğurlu bir yüzük~üş, ta~~nla.r mesut 
tireceğim. olurlarmış. Gözlerınden operım sev. -

:Nuri babanın köpeği Fido ile ~am- gilim. Yakında seni alıp götürmek ı-
lığa giden bayırı tırmanıyoruz .. Yo - . çin geleceğım .• ., 
ruldum, kocaman bir çamın genıf ve Şehre dönmeğe karar vererek od~-
serin gölgesine uzandım. Yanımda 0

- ma çıktım. Arkamdaki basma entar!
turan Fido birdenbire sıçrıyarak kalk- yi çıkardım, özenerek katla_dım, hır 
tı, etrafı kokhyarak ormana doğru kutuya yerleştirdim, her şeyı olduğu 
koıtmağa başladı. Ben de merak ede- gibi anlatan bir de mekt~p yazdım. 
reJc peşinden koştum. Fido, bir çamın "Necati, sana hayaller ılham eden., 
tölgesine uzanmış bir gence doğru i- tablonda çok canlı, çok güzel yaptı -
lerliyordu. Uyuyan adam gürültüye ğın basma entarimi ~ön~eriyorum. O 
Uyandı, beni görünce nezaketle se - elbiıeyi giyen kızın ısını Zeynep de
lanı verdi; konuşamğa başladık. Onlar ğildir. O, ne Nuri babanın büylit~e: 
'da on beş gündenberi buradalannış. si ne de köylü kızıdır. Portresını 
iliasta annesini biraz hava tebdili için y~ptığın, buselere boğd~~un, a~nene 
ıgetirmif. İsmi Necati imif.. Necati tanıttığın nişanlın, mazısı serguzeşt
jParlak siyah gözlerini saçlarımdan lerle dolu, sana ve senin aşkına layık 
ıayınnadan sordu: olmıyan haşarı kalpli, hasta ruhlu 

- Ne güzel saçlarınız var... ken . kimseıiz, zavallı bir kızdır. 
!dinden mi kıvırcık? Annenin uğurlu yüzUğünU gönder-

- Elbette bir köylü kızı sık sık ka- miyeceğim. Ondan şefkat beklediğim 
•abaya inerek saçlarını ktvırtabilir den, saadet umduğumdan değil. Omru1 rümü.z varaa. birçok seneler sonra, o 

Kendimi köylü kızı olarak tanıt_ yüzüğü takan ihtiyar bir kadın gö -
tnakta · ı· rürsen, onun vaktiyle rüyanda gördil· gız ı bir .zevk duydum. 

- On beş gündür yalnızlıktan çok ğün basma entarili, temiz, masum köy 

Ankara'dan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: E.:e ve Çankaya " 
: Sebat ve Yenişehir ., 
: İstanbul eczanesi Çarııamba 

Perşembe 
Cuma: 

: Merkez " 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: {1521). - Telefon, mlira
caat, ıehir: {1023-1024). - Şehirlerara
ıı: {2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arıza memurlutu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civan: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniıehir. Havuzbaşı, 
Bizim taksi: {2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüalerin ilkveson 
aeferleri 

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

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

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

Uluı M. dan Kec;iören'e 
Kec;ioren'den Uluı M. na 

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

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

Yeniııehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yenişehir'e 

Sabah 
tık 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

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

Akşam 
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 
beş dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha ııktır. 

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Saınanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada; aut 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntuam ıeferler vardır. 

§ Akp.mlan Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki son ıeferlerle bunlann Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların da&ılı$ 
saatlerine t1bidirler. 

Teabhütlii 11 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

P o a t a S aa tl eri 
ıwkıldını; bereket resim yaparak biraz lü kızı olduğunu unutma ... O. senin 
tlrakit geririyorum. Oh, burada pamuk aıkına değil, merharoetine llyıktır 

t. :ı Beni artık arama. Göz yaş:arrmta • 
ıbi otların üstüne uzanmak ne ra- ıslanan bu mektubu postaya verdik -
atı Biraz oturmaz mısınız? 

Haydarpqa'ya : "Her sabah 1.20. Her 
akıam 19.15 ve ııı.se 
de ( Puartesl, Per
ıem be. Cumartesi 
Toros ıürat.) 

İri karıncalardan korktuğumu aöy· ten sonra ben de gidiyorum. Tren 
Samsun hattına : 

Saatleri 
Her(Ün 9.35 (Kayıe
ri, Sıvaı,' Amaıya bu 
hat üurind.Wt.) 

iYcceğim zaman,köylü kızı olduğumu • 
lhaıtı,.1tyarak sustum. öyıeya, her gün Koriğan geçerken 

0 Prakla uğrapn bir köylünün karın· 
~ gibi zararsız, küçücük bir mal)lQk· 
tan korkması imkansızdı. Oturdum. 
Yanımda oturan o güzel gencin bu-

'"' . ının ateşiyle dudaklarım yanıyor-

d11. Sesime, harekatıma bir muumi -
)tt vererek onu kamçılıyan sözler 
~Yledim. Dudaklarım buseyi pek iyi 
d~lerı dudaklarım ona sırlarını verme-
ıler. Zavallı Necati: 
- Daha pek gençsin, dedi. Bu gü
~ dudakların kimseyi öpmediğine e
~llirn. O dakika Necati'nin kolların
•'""'lll kurtulmak, koşarak yanından kaç 

k istedim. Vücuduma çöken ağırlık 
lll i oldu kaçamadım. tık tanıştığı

ıı gün Necati portremi yapmasına 
llı.'ide etmem için yalvardı. 
- Peki, dedim. 

-y ••• 1 
arın gene burada buluşa ım. 

n beı gün, her akşam ayrılırken ay
~Yi tekrar ettik. Portrem bittiği 

~teati gayet ciddi: 
t - Bana bak Zeynep, dedi. - ona gü
.rtk gözlerimi kaldırdım - annemi 
1~ defa görmek ister misin? 
,~.nu birdenbire kaybetmek ateşi yU
o~;rni yalrtı. Masum bir hayretle 

erirni açarak sordum: 
~ Tabii isterim. Fakat ıebep ne? 
()sa gidiyor musun? 

1 • '. baıımı, ateı gibi yanan avuçla
~ıne aldı, gözlerime gözlerini kırp 
t an dikkatle bakarak yavaJ ,tatlı 

•esele sordu: 
~ S~yle Zeynep, beni biraz olıun 

-
Nevyork sokaklar1na 

1. 900 ton kiğıt 

koni eli atlldı 
Amerikan tayyarecisi Korigan'ın köh-
ne bir tayyare ile Amerika'dan Avru -
pa'ya geçtiğini, orad~ .. döndük~~n 
aonra da Nevyork'ta buyük teaahur
lerle kargılandığını hatti yaraland.ı -
ğını telgraf havadisi olarak vermıı· 

ti~ k e 
H""küınetinden izin alma sızın .c -

u k .. ·ın 
binde yalnız beş para fa at yureg -

k. b .. ilk cilretle Atlas Okyanusu -
de ı uy Korigan Nevyork'a döndüğü 
nu aşan ' · diye ka 
zaman, yapılan karıılama, şım ol~ 

d 
.. ··1memi11 derecede muazzam ar goru s •1 muştur. Hatta KorigRn bı e : •... 

- Ne oluyoruz, rüya mı goruyo-

rum 1 
k kendisini ala-

Diye haykırma tan 

mamıştır. • 
Nevyork sokakları alkış ve sevınç 

ıesleriyle çın çın öterken o muazzam 
relerinden ve 

binaların sayısız penc;e 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.35 

15.00 

16.05 

Zonguldak hattı : .. 
Kırıkkale'ye rayotobüı " 

Gündelik : 

Hicri· 1357 
Cemaıil'ihir 15 

S. D. 
Güneı: 5 05 

Rumi· 1354 
Temmuz: 30 

S. D. 
Akpm: 19 13 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına haz1rlanınız 

20 ağustos 20 eylül 

1938 ~7041 

Ankara Borsası 
11Ağustos1938 Fiyab 

ÇEKLER 

k feti ve kağıt 
balkonlarından atılan on . Londra 6.17 6.17 

x.... Korigan'ın üzerine bır sağ- Nevyork 126.5 126.2925 
ya6 ••• uru Pariı 3.45 3.45 

k halinde yağmıştır 1 Milino 6.655 6.645 

umum müdürlüğü merkez satm alma 
komisyonunca 17 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 11 de pazarltkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1365) lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkfir gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3000) 5594 

Münakasa tehiri 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komiıyonundan: 
17. 8. 938 çarşamba günü ihale edi

leceği 23, 25, 27 ve 29 temmuz 1938 
tarihlerinde ilan edilen bir adet oto
büs ve üç adet kamyonun şartname
lerinde değişiklik yapıldığından mez
kur tarihlerde çıkan ilanlar hüküm-
süzdür. (3067) 5614 

3 Adet kamyon ve 1 

adet otobüs al.nacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (12100) lira 

olan yukarroa yazılı otobüs ve kam
yonlar Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 31. 8. 1938 çarşamba günü saat 
11 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (907) lira (50) kuruşu 

havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat 1 O na kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkilr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3066) 5613 

Kuıkkale' de yaphrllacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komiıyonundan : 
Keşif bedeli (1509) lira (21) kuruı 

olan yukarda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı günü saat 11 de pa
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
(8) kurut mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(113) lira (20) kuru9 ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya
zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 
komisyona milracaatları. 2918) 5404 

150 : 1000 
hurdası 

ton demir 
ah nacak 

Aak«i Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komiıyonundan : 

3284 sayılı kanun mucibince 750 : 
1000 ton demir hurdası Kırıkkale is -
tasyonunda teslim şartiyle beher to
nu prtnamesinde izah edildiği veçhiy
le (22) lira (20) kuruıtan satın alına
caktır. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 31 ağustos 938 çarşamba gü 
nü akşamına kadar teklif edecekle:
demir hurdaaı mikdarı kadar % 7 .. 
ni•betinde teminatlariyle birlikte şan 
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahatı havi fiat tekliflerini merkez 
satrn alma komisyonuna vermeleri. 

(2894) 5452 

25 ton lüleci kili ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umu~ Müdürlü· 

ğü Sabn Alma Komisyonundan ı 
Tahmin edilen bedeli (525) lira o

lan 25 ton lUleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 22.8.938 pazartesı 
günü saat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan (39) lira (38) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkQr gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(2893) 5392 
edın mi? 

~ Sevmek mi' Sana olan sevgimi .. t . 
1 •caıc kelime bulsam ne mutlu ha· 

na Bateri Palas'la belediye arasında ~:':ı:~dam ~:::;25 ~:::!~o 
bl
·r milyondan fula inan .ırıanmıı o~- Berlin 50.71 50.6575 5000 Kilo san va kete 

~ t t Brükıel 21.38 21.275 
dug·u Nevyork polisi trafın eyı Atina ı.ı3 ı.ıs ı"halesı· 

~Öyle iac gel, anneme götüre>?m· 
n· •evdiğimi söyledim. Bu hahnle 

1 
anneme göstereceğim. Sonra bcl-

hr - · te .1n Nuri babaya konugmaga gı-
ıı:ıı. Anladın mı?. Annem - farzı 

1 olarak söyliyorum - eğer şey .. : 
ra ... o zaman, ben yalnız Nurı 
•1le görüşeceğim. Haydi anneme 

tJını. 
tutrıd R'" da en tuttu ilerliyoruz. uya 

)inı. Toprak' üstünde mi yürüyo
' buıutıar arasında mı uçuyoruz far 

değilim. Ben bile kendimi Nu
~nın öz kızı veya torunu, ml
ır köylü kızı sanıyorum. 

. • omobilini 300 Sofya , 1.5225 1.5225 
edilınigtir. Korıgan ın ot 

1
. hi aye Praı 4.335 4.335 k 

250 motosikletli po 11 m Mailrid 6.17 6.17 As eri Fabrikalar Umum Müdürlü-
atlı ve v 23 5050 2" 5ou· ar1<>va · "'· "" ğü Sabn Alma Komisyonundan : 
ediyordu. Budapeıte 24.68 24.68 Tah i d" 

k belediye reisi bu mUnase- Bükreı 0.9275 o.!1275 m n e ılen bedeli (11.250) lira 
Nevy~~teşem bir nutuk ıöylernig- ~~~;::ma 3~:~;25 3~:~;ıs olan 5000 kilo sarı vakete askert fabri-

b.etle m d ok kağıt atılmııtır ki a- Stokholm Sl.81 31.81 kalar umum müdürlüğü merkez satın 
tır. O 17:k~;nç sonra sokaklar~ ki- Moıkova 23.5575 25.5575 alma komisyonunca 23.8.938 sah gUnil 
~~l:r~ 1kaldırılması için, hiç bır .za. ESHAM VE T AHVILA T saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
• 1 b kadar uğraşıJmaınıştır. Şartname parasız olarak komisyon-
man u . Lindberg'in karıılanma· 1933 Türk Borcu I. 19.10 19.15 dan verilir. Taliplerin muvakkat te· 

Tayyarecı - d ( P l ) • t 1 (843) l" 
d kaklardan kaldırılan kagı ın et n mına o an ıra 75 kuru11 ve 2490 

So 1933 Türk Borcu II. 19.10 19.10 l ka s 
ıığn lağ 

1 750 t"Ondu. Halbuki Korigan ( Vadeli ) sayı ı nunun 2 ve 3. maddelerindeki 
a ır ı 1 • • k•ğ t miktarı , .. ...ı vesaikte mezkur .wın ve saatte komis-
içı·n atlan konfeti ve a ı - ------------ -" 6" 
ı.900 ton tutmaktadır. yona mllracaatlan. (2895), 5393 

satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı günü saat 10,30 da 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartna
me (2) kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (26) lira (25) kuruı ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerinde yazılı vesaikle muayyen 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2919) 5405 

Ekonomi BakanhQı 
lktıaat Vekaleti iç Ticaret Umum 

Müdürlüğünden: 

30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun 
hükümleri dairesinde iı yapmağa 
izinli bulnan müseccel Ecnebi şirket
lerden (Singer Dikiş Makinesi Kum
panyası) nın Türkiye umumi vekili 
haiz olduğu salahiyete binaen bu de
fa müracaatla Şirketin Zonguldak vi
layeti ile mülhakatı ve Ankara vilaye
ti merkezi acenteliğine şirket namına 
yapacağı işlerden doğacak davalarda 
bütün mahkemelerde dava eden, edi
len ve üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır 
bulunmak üzere Fahri Oktay'ı tayin 
eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muva
fık görülmüş olmakla ilan olunur. 

5584 

Gümrük ve tn. B. 
Sofra tuzu ucuzladı 

lnhi&arlar Ba§müdürlüğünden : 
Çamaltı tuzlasındaki satış fıyatı 8 

kuruş 75 santim olan paketler içinde
ki sofra tuzlarımız bu fiyata Çamal • 
tından itibaren yapılan masraf zam -
medilmek suretiyle satılmakta idi. 

15 ağustos 938 tarihınden ıtibaren 

Çamaltı satış fiyatı bir kuruş tenzil e· 
dildiğinden satışlarımız da o nisbette 
ucuzlatılacaktır. 

Binaenaleyh ellerinde sofra tuzla -
nnız bulunan satıcılar mezkQr tanlı· 
ten laakal 3 gün evel 16 kurufluk pu. 
lu havi bir beyanname ile ellerindeki 
tuz mevcudunu bildirmeleri iktiza e • 
der. Bu suretle beyanname veren satı· 
cıların dükk~nları 14 ağustos 938 gU
nü memurlarımız tarafından gezile
rek hakiki mevcutları tesbit edilecek 
ve teabit edilen mikdardan fiyat farkı 
tutarına mukabil kendilerine tuz ve
rilecektir. 
Allkadarların malOmu olmak iizere 

keyfiyet ilAn olunur. (2724) 5267 

Muhtelif tamirat 
Ankara İnhisarlar Baımüdürlü· 

ğünden: 

Sekili tuzlasında zelzeleden harap 
olan anbarlar, idare binası, süvari ko
ğuşu, aile evleri ve odunlukların ta · 
miri işi (1116) lira (15) kuruştan i· 
baret keşif varakasına fenni ve idarı 
şartnamelerine göre açık eksittme)·C 
konulmuştur. Açık eksiltme ve ihalt 
22.8.938 tarihinde pazartesi gUnU saat 
onda baıs müdürlüğümüz binasında 
toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. İlk teminat parası (83) lira (88) 
kuruştur. (2851) 5270 

Gümrük Muhafaza 

Bir hekim aranıyoı· 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığından: 

Bodrum'daki gümrük muhafaza ta
burunun 150 lira ücretli sivil h~kimlik 
yeri açıktır. Bu vazifeye istekli olan 
emekli askeri veya sivil doktorların 
dilekçe ile Ankara'da gümrük muha
faza genel komutanlığına mUracaat-
lan. (2999) 5593 

(3058) 5608 

Üstüpü, destere ağzı 

ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Su işleri müdürlüğü ıçın a 

nacak olan (100) adet kızrlcık k 
sapı (50) adet karpit memesi (10 
kilo üstübü (100) adet destere ağ 
(60) kilo süliyen on bet gün ·· 
dctle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107.5) 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (8,06) r 
radır. 

4 - Listesini görmek i.stiyenle • 
her gün yazı işleri kalemine ve istek 
lilerin de 26. 8. 938 cuma günü aaa 
on buçukta belediye encümenine mu 
racaatlan. (3061) 5611 

J aJ küpeJte Ye SIYa yaphnlacak 
Ankara Belediyeıinden: 
1 - Samanpazarı bahçesinde yapl 

lacak taş küpeşte ve harıci ıuva igi on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (314,40) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (23,58) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek i.stiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 26. 8. 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (3060) 5610 

Alôt ve ecza ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
Belediye hastanesine lüzumu olan 

alat ve ecza 11 eylQl 938 tarihine ka
dar bir ay içinde pazarlıkla aatın a
lınacağından liste ve prtnameaini 
görmek ıstiyenlerin her gün yazı it
leri kalemine ve isteklilerin de salı 
ve cuma günleri saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatlan. 

(3059) 5609 

Müzayede tehiri 
Ankara Belediyesi imar Müdürlü

ğünden: 

Cebeci'de kadaatronun 522 nci ada
sının 54 numaralı parselindeki hane
nin artırmaya konulan enkazının ıö
rWen lüzuma binaen müzayededen 
kaldırıldığı ilan olunur. 

(3040) 5601 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Merkez Tapu Sicil Muha
fızlığından: 

Sincanköyünde Arpalık mevkiinde 
doğusu Türkmenoğlu Mustafa batısı 
Avukat Sırrı ve hazineyi maliye poy
razı yol ve kıblesi Emir Haıan vere
ıesi tarlasiyle mahdut 60 ar mik
arındaki tarlayı ccman oğulların
ıan Mehmet oğlu İsmailin senetsiz 

Jlarak tasarrufunda iken bunun ve 
kızları Satıanın mirasçılan Satılmıı, 
Mustafa, Hacer, Emine tarafından 
yeniden ve intikaten tescili talep edil
mektedir. Tasarrufunun tetkik ve 
tahkiki için (tapuda namına kayıt bu
lunmadığı) 1515 No.lu kanun hü
kümlerine tevfikan 3. 9. 938 gilnü 
mahalline tahkik memuru gönderile
ceğinden bu gayri menkul üzerinde 
her hangi bir tasarruf aynı hak iddia-

! ı 
sında bulnanların bu tarihe kadar res-

D. Orman lcletmesı· mi vesika1ariy1e muhafızlığımıza ve-
~ ya tahkik günü mahallinde tahkiY. 

memuruna müracaatla itirazını bildir· 
meleri hudut komşularının da ciher Sahhk ~am tomruklan tasarruf vesikalariyle birlikte mahal-

DevletOrman lıletmeıi Karabük !inde bulunmaları ilan olunur. 
Revir Amir.liiinden 1 5583 

1 - Revıre bağlı Keltepe ormanı 
run Gölveren deposunda istifte teshı 
şartiyle 8-9-10-11 numaralı iatiflerdı: 
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 tartna· 
me Ankara, latanbul orman bat mil • 
hendisliklerinde görUlebillr • 

4 - İhale 15 - ağuatoa - 938 pa • 
ı:arteai gUnü saat on birde KarabUk • 
teki Revir merkezinde yapılacaktır. 

5 - tateklilerin ıartnameyi göre • 
rek % 7,5 teminatla yukarda yazılı 
gUn ve saatte revir merkezine mUra • 
caadan. ( 5241. 3023) 5549 

Ma·hkemeler:-: -Ankara Uçüncü Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Ali İnci terekesine ait saraçlar için
de kavafiye dükanındaki emtia 
13. 8. 938 cumartesi saat 3 de mahal
linde ve gene ölüye ait ev eşyası 
17. 8. 938 çarpmba gilnil saat 3 de 
miizayede mahallinde ve Bağlıca kö
yünde bulunan davarlar da 20.8.938 
cumartesi günü saat 2de mezkiır köy
de bilmüzayede ve mahkemece satı
lacağından talip olantann mezkQr ta
rihlerde S ilncU Sulh Hukuk mahke· 
ıne,sine miir:orıAtları ilin olunur. 

(3057) 5607 
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RESMi İLANLAR 
Millt Müdafaa Bakanlıoı 

Mimar ve fen memuru ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 

şubesine üç yüksek mimar ve bir- inşa· 
at fen memuru alınacaktır. Taliplerin 
hizmete girdiklerinden itibaren iki 
seneden evel ayrılmamaları şarttır. 

2 - Taliplerin aşağıda yazılı vesa
iki Ankarada M.M.V. inşaat şubesine 
bizzat veya tahriren ve istida ile talep 
edecekleri ücret miktarının da göste
rilmek üzere müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkeresi ash veya tastikli sure. 
ti. 

B) Askerlik vesikası. 
C) Zabıta ve adliyeden alınmış hüs

niıhal vesikası. 

L) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra
poru. 

E) Şimdiye kadar çalıştrğı yerler
den almış oldugu vesaik. (2886) 5389 

16 Kalem e'lektirk 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1223 lira olan 16 kalem elektrik mal
zemesi açık eksiltme ile satın alına • 
caktır. 

-2 - Eksiltme 13 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. Şartname
si KO. da görürlür. 

3 - Eksiltmeye girecekler 91 lira 
80 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatında komisyon-
da bulunmaları. (2703) 5070 

Portatif (adtr bezi ahnacak 
M. M. VekaJelı :>atın Alma ~o.: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 

(350000) ÜS yüz elli bin metre portatif 
çadır bezi açık eksiltme suretiyle mü-

• nakasaya konulmuştur. 
2 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (50) elli dokuz kuruş (90) dok
san santimdir. 

3 - İhalesi 29 eylül 938 perşembe 
günü saat (11) onbirdedir. 

4 - İlk teminatı (11732) on bir bin 
yedi yüz otuz iki lira (50) elli kuruş
tur. 

5 - Ev.saf ve şartnamesi (10) on li
ra (50) elli kuruş mukabilinde H. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin l490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde göst}rİlen vesaikle ve temi
natiyle birlikte belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2961) 5585 

Benzin alınacak 
M. M. Vekileti Sabn Alma Ko.: 
1) 600 ton 77 oktanlık benzin kapa

u zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 153.000 

(yüz elli üç bin) lira olup ilk teminat 
parası 8900 liradır. 

3) İhalesi 31 auğstos 938 çarşamba 
günü saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 765 kuruş mukabi
linde M. M. V. ~un alma komısyo
nundan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerınde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
gtç bir saat eveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2963) 5586 

Mendil bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiyatı ( 60) altmış kuruş olan 9 500 
metresi beyaz ve 9500 metresi bakı 
renkte mendil bezi kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur 

2 - İhalesi 6 eyliıl 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (855) liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M .V. satın alma komisyo
nundan alınır 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M M . V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3046) 5605 

Tayyare imdadı sıhıye paketi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - 100 adet büyük 150 adet kü

çük tayyare imdadı sıhiye paketi açık 
eksiltmeye konmuştur 

2 - Tahmin edilen bedeli 3150 li-

1 ra olup ilk teminat parası 236 lira 25 
kuruştur . 

3 - İhalesi 27 eylf11 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenilen belgeleriyle ihale gün 
ve saatında M. M. V. satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(3015) . 5597 

Top koıum kaim ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - 2300 ila 2500 baş top koşumu 

katır kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır 

2 - Beher baş katıra tahmin edi
len fiyat 450 liradır. 

3 - Eksiltme 30 eylw 938 cuma 
günü saat 15 de Ankara'<la M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (47500) kırk yedi 
bin beş yüz lira olup şartnamesi elli 
lira mukabilinde komisyondan alınır. 

S - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
tine kadar M. M. V. satın alma Ko. 
reisliiHne vermı-leri. (3014) 55Q6 

Top koıum hayvam ahnacak 
· M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - 1000 ila 1500 b~ş top koşumu 
beygir ve kısrak kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Beher baş hayvana tahmin eli
Ien fiyat 350 liradır. 

3 - Eksiltme 30 ey!Ul 938 cuma 
günü saat 16 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (24750) yirmi 
dört bin yedi yüz elli lira olup şart
namesi 26 lira 25 kuruşa Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatmdan behemehal bir saat eve
tine kadar Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. 

(3013) 5595 

Pijamalık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (27) yirmı yedi kuruş olan 
27240 metre pijamalık bez kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 eylfil 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir • 

3 - İlk teminatı (551) lira 61 ku
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve! M M. V. satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(3047) 5606 

Ankara Levazım AmirliQi 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma .Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu ıçın 

840,000 kilo arpası kapalı zarfla istek
li çıkmadılından 2490 sayılı kanunun 
40 ncı maddesi mucibince bir ay içinde 
neticelendirmek üzere pazarlığa çıka • 
rildı. 

2 - Tahmin bedeli 18480 liradır. 

İlk teminatı 1386 liradır, pazarlığı 
5-8-938 tarihinden itibaren talip çık -
dığı takdirde her gün pazarlığı ya
pılacaktır. İhalesi Karaköse'de satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Şart
namesini görmek istiyenler komisyon
dan alıp görebilirler. İsteklilerin ilk 
teminatlari ve ticaret odası vesikasile 
birlikte komisyonumuza müracaatları. 

(2959) 5432 

Konalizasyon yapltnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Hava birlikleri garnizonunda 

yaptırılacak kanalizasyon işi kapalı 

zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksilt· 
mesi 25.8.938 perşembe günü saat 16 
da Eskişehir LV. amirliğinde satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bedeli keşfi 17601 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 1320 lira 10 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis
yonda görülebilir. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu gibi işlere benzer 
iş yaptıklarına dair musaddak ehliyet 
vesikalarını teminat makbuz veya 
banka mektuplariyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını i-

hale günü saat 15 şe kadar mezkO.r ko
misyona vermelidirler. (2934) 5428 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin ihtiyacı 

için 33 ton sade yağı kapalı zarfla 
ihale edilecektir. !halesi 18. 8. 938 
perşembe günü saat 15,30 dadır. 

2 - Muhammen bedeli 31350 lira 
mukakkat teminatı 2352 lira 25 ku
ruştur. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 2490 
sayılı kanı.ınun 2,3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikalariyle ihale gün ihale 
saatından bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Lüleburgaz Sv. Tüm. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2853) 5238 

Arpa allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 660.000 kılo arpa kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 39.600 lira 
ilk teminatı 2970 liradır. Kapalı zarf
la eksiltmesi 22.8.938 pazartesi günü 
saat 16 da Erzincah tümen kararga
hındaki Askeri Sa. Al. Ko. da yapıla. 
caktır. Şartnamesini görmtk istiyen
lerin bir adedini 198 kuruş mukabi
linde komisyondan alıp görebilirler. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar 2490 sayılı kanunun 32. madde
sine uygun olmak şartiyle Erzincan 
tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. 
ya vermiş veya posta ile göndermiş 
bulunacak. (2801) 5219 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaa
tın bir senelik ihtiyacı olan 145 bin 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konuldu. Eksiltmesi 17 a
ğustos 938 çarşamba günü saaat 16 da 
Mersin As. şubesinin üst katında 

askeri gazinosunda As. Sa. Al. ko
misyonu tarafından yapılacaktır. 

Zarflar aynı günde açılış saatından 
bir saat eveline kadar kabul edilir. 

2 - Muhammen bedeli 21750 lira 
muvakkat teminatı 1632 liradır. Faz
la bilgi edinmek istiyen istekliler 
As. Sa. Al Ko. da mevcut bulunan 
şartnameleri her gün görebilirler. 

(2834) 5230 

Arpa ohnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - lluhafız alayı hayvanatı için 

576.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi S eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31.680 lira 
ilk teminatı 2376 liradır. Şartnamesi 
158 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. Kanuni vesikalar da bulu
nan teklif mektuplarını saat 11 e ka
dar komisyona verilmesi. (2.991) 5591 

Soman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

rna Komisyonundan: 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

324.00 kilo samanın kapalı zarfla ek
siltmesi 6 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun. 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 
teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalar d{l bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril • 
mesi. (2992) 5592 

Saman ohnacak 
Ankara Levazım Amirligi Sabn Al

ma Komisyonundan: 
1 - Harp okulu hayvanatı için 

270.000 kilo samanın açık eksiltmesi 
7 eylül 938 saat 12 de Ankara LV. a • 
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira ilk 
teminatı 354 lira 37 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sıka ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması. (2990) 5590 

Soman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı 

için 330050 kilo samanın kapalı zarf
la eksiltmesi 9 eylUl 938 saat 12 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 577 5 lira 
87 kuruş ilk teminatı 433 lira 19 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek
lif mektuplarının saat 11 e kadar ko
misyona verilmesi. (3043). 560f 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Sarıkamış tümen kıtaatı ve mü

essesatının senelik ihtiyacı ıçın 

150.000 kilo sığır eti kapalı zarf sure
tiyle ihaleye konmuştur. İhalesi 15 ey· 
lül 938 tarihine tesadüf eden perşem
be günü saat 11 de tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Zarflar i
hale saatında bir saat eveline kadar 
kabul edilir. 

2 - 150.000 kilo sığır etinin muham
men bedeli 24.000 lira muvakkat temi
natı 1800 liradır. Şartnamesi satın al
ma komisyonunda olup istiyenler her 
gün görebilirler. İstekliler belli gün 
ve saatte teminat mektup ve makbuz • 
ları ve kanunun emrettiği vesika ile 
birlikte komisyona müracaatları. 

(2888) 5423 

Kuru (ayır ofu ahna(ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Erzincan askeri satın a1m.ı ko
misyonundan 440.000 kilo kuru çayır 
otu kapalı zarfla eksiltmeye kunu1. 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 15.400 lira
dır. İlk teminatı 1155 lirad ır. Kapalı 
z~rfla eksiltmesi 19.8.938 cuma günü 
saat 16 da Erzincan tümen kararga
hında askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek io· 
tiyenler her giın komisyondan parasız 
alıp görebilirler. İstekliler teklıf 
mektuplarının belli gün ve saatten 
bir saat eveline kadar 2490 sayılı ka
nunun 32 maddesine uygun olmak şaı
tiyle Erzincanda tümen karargahmda 
ki As. Sa. Al. Ko. na verilmesi veya 
posta ile gönderilmesi (2792) 5217 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
1 - lzmir müstahkem mevki hariç 

kıtaatının 20610 kilo sade yağı ihtiya
cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 15 ağustos 938 
pazartesi günü saat 12 de tzmir'de 
kışlada mlistahkem mevki satın alma 
komisyon unda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmuu tutarı 
20610 liradır. Teminatı muvakkate ak
~esi 1545 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasında ka
yıtlr olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. Eksiltme
ye ~ştirak edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartna
mesinde vesikalarla teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından evel ko-
misyona vermeleri. (2759) 5105 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan: 
1 - İstanbul Lv. funirliğine bağlı 

müeasesat hayvanatı için 838 ton ku
ru ot 29 ağustos 938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanc'de İstanbul Lv. 
amirliği satm alma komisyonunda ka
palı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 24721 lira ilk 
teminatı 1854 lira 7 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İsteklile 
rin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat evci komisyona vermeleri. 

(3042) 5603 

lstanbul Deni% Levazim. AmirliOi 

Zaytin yağı ahnacak 
Deniz Levazım Satınalma Komis.. 

yonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli "32.529" 

lira "64" kuruş olan "78650'' kilo zey
tinyağı, 23.8.938 tarihine rastlıyan sa
lı günü saat "11.30" da kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı "2439" lira 
''73'' kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan "163" kuruş mukabilin
de alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten ~saat eveline ı 

kadar komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde Temleleri. 

(2097/ 2925) 5424 

Kuru· fasulya alınacak 
Deniz Levazım Sabn Alma Ko

miıyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 16.640 li
ra olan 160.000 kilo kuru fasulya 
13. 8. 938 atrihine rasthyan cumartesi 
günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü 
ile alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1248 lira 
olup şartnamesi her gün komisyon -
dan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli g ün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis -
yon başkanhğına vermeleri. 

( 4838/ 2748) 5087 

Bayındnhk Bakanhgı 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'· 

da jandarma matbaasının ikmali ınşa. 
atıdır. 

Keşif bedeli 19757 lira 50 kuruştur. 
2. Eksilmte 22.8.938 pazartesi gü

nü saat 10 da nafıa vekaletinde yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 
3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü

teferri evrak 100 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekaletinden alınmış yapı müteahhit
liği vesikası ibrazı liizımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i. 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yapı işleri eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2855) 5387 

Karbolineum ahncok 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 100 ton 

karbolineum satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel ı 22.000 lira; 

ilk teminat 1.650 liradır. 
3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saat 11 

de Ankarada Ziraat vekaleti binasın
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan, 
lstanbul'da Ziraat müdürlüğünden 
parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teminat mektupla
n veya makbuzlariyle birlikte mua
yen günde 2'490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları eksiltme saatından ı saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(2379) 4557 

Pülverizatör alınacak 

tazyikli sırt Pülverizatörii aatm 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17.080 1 
ilk teminat 1275 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saat 
de Ziraat vekfileti binasında yapı 
caktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Zir 
Vekaleti satın alma komisyonun 
İstanbul'da Ziraat müdürlüğünd 
parasız olarak verilif. 

5 - İsteklilerin teminat mektu 
rı veya makbuzlariyle birlikte mua 
yen g ünde 2490 Slı. kanunun 2. i 
ve 3. üncü maddelerinde zikredil 
vesikaları eksiltme saatinden 1 
önceye kadar komisyona vermelerL 

(2378) 4556 

De'miryolları 

Asetilen tesisata 
D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan : 

Muhammen bedeli 15.000 lira o 
Sivas atelyesi asetilen tesisatı 22.9. 
perşembe günü saat 15.30 da 
zaı f usulü ile Ankarada idare bi 
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 li 
lık muvakkat teminat ile kanunun 
yin ettiği vesikalrı ve nafıa müt 
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
saa t 14.30 a kadar komisyon reisli 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An 
malzeme dairesinden, Haydarpap' 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağ 
maktadır. (2904) 5453 

Hurda 
D. D. Yolları Satm Alma K 

yonundan : 

Muhammen bedeli 22500 lira 
500 ton hurda dökme demir 22.8. 
pazartesi günü saat 11 de kapalı 
usulü ile Ankara'da idare bina 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687 
liralık muvakkat teminat ile kanun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa mü 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini a 
gün saat 10 na kadar komisyon Ri 
ğine vermeleri liizımdır. 

Şartnameler parasız olarak An 
da malzeme dairesinden, Haydar 
da tesellüm ve sevk şefliğinden 
tılacaktır. (2870) 538.5 

Çimento ahnac--
D. D. Yolları Satın Alma K 

yonundan : 

Muhammen bedeli 17.732,50 lira 
lan 865 ton süperçimento 24.8.938 
şanba günü saat 11 de kapalı .zarf 
lü ile Ankara'da idare binaaında aa 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 
liralık muvakkat t eminat ile kan 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa 
ahhitlik vesikası ve tekliflerini 
gün saat 10 a kadar komisyon r 
ğine vermeleri liizımdır. 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Komis- Şartnameler parasız olarak An 
yonundan : da malzeme dairesinden, Haydarp 

1 - Kapalı zarf usuliyle 500 adet ı da tesellüm ve sevk şefliğinden dal 
lacaktır. (2905) 54 

6 Gurup maki na ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı 6 grup 

kina ayrı ayrı ihale edilmek şartile 20-9-938 salı günü saat ıs de 
' 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 tekl 
rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
Gurup Tezgahın cinsi ve mikdarı Muhammen 

I Bir adet tekneli ütü makinası 2500 
il 

ili 
IV 

· V 

VI 

Bir adet yük asansörü 
Üç adet seyyar bantlı transbordör 
Üç adet vagon kaldırma verenleri 
(Dokuz adet cila ve zımpara makinaları 
(bir adet santrifüj tulumba 
(Bir adet Tenekeci saç bükme makinası 
(Bir adet Tenekeci kordon makinası 
(İki adet Tenekeci kenet makinasr 

(2869) 

3000 
8500 

15000 

1915 

16~ 

54!;1 

3 Kalem balast mü na kasası 
Devlet Demiryollan Be§inci işletme Müdürlüğünden : 

Muhammen bedelleriyle miktar ve e vsafları aşağıda yazılı üç kalem Balast kapal ızarf uımliyle ek~ 
muştur. Eksiltme Malatya işletme bin asında yapılacaktır. 
B~ işe gir~~k isti~enlerin, kaı:unun ~ayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe • 

manı .~anunı bu: hah b~lunmadıgı?a d aır beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu i~e ıa,
len gun ve saatınden hır saat evelıne kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Haydarpaşa iş !etme müdürlük 
bakır, Elazığ istasyonlarında isteklilere bedelsiz verilmektedir. 

Muhammen 
CİNSİ Miktarx Eksiltme Bedeli 

M. 3 T. Gün Saat Lira 
1 - Km. 440 - 465 Arasında balast 9000 22-8-938 Pazartesi 9900 

(Kırsırma, Toplama, Figöre) Sa. 10.0 o 
2 Km. 325 - 329 .. " " 

7500 23-8-938 Salı 8250 
Sa. 10.0 O 

3 Km. 278 - 285 " .. .. 6000 24-8-938 Carşam ba 6600 
5409 Sa. 10.0 o 



12 - 8 - 1938 

Kültür Bakanlığı 

Talebe ah nacak 
Kültür Bakanlığından : 

Ankara insaat usta okulu ile Ank<1.
ra, Aydın, B~rsa, Diyarbakır, Edirne, 
İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya 
bölge sanat okullarına talebe alına
caktır. 

1. - Parasız yatılı olarak girmek 
istiyenler bulundukları vilayet mer
kezlerinde açılacak müsabaka imti 
hanında kazanacaklar arasından seçi-
lecektir. 

2. - Paralı yatılı veya yatısız gir
ınek istiyenler için imtihan yoktur. 

Parasız yatılı girmek istiyenlerin 
en çok 18. ağustos. 1938 akşamına ka
dar bulundukları yerlerin kültür di· 
rektörlüklerine müracaat etmeleri la
zımdır. 
Paralı yatılı veya yatısız girecekler 

Y\lkarıda adları yazılı okul direktör
ltiklerine ı. te~rinievel tarihine kadar 
ınüracaat edebilirler. (2654) 4959 

Bir memur ahnacak 
Kültür Bakanlığından : 

Bakanlık özel okullar dairesinde 
17,5 lira aylıklı bir vazife açıktır. En 
az orta okul mezunu olmak ve daktilo 
bilmek şartiyle bir memur alınacaktır. 
İsteklilerin müsbit evrakiyle özel okul· 
lar dairesine müracaatları ilan olunur. 

(3029) 5552 

Harita Umum Direktörlüğü 
- i 

11 Kalem erzak alınacak 
Harta Genel DirektörlüğÜnden 

1 - Harta Gn. Drk. fotoğrafhanesi 
için ıı kalem ecza açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 17 ağustos 938 çar· 
şamba günü saat 10 da Cebeci'de Har· 
ta Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1650 lira, 
muvakkat teminatr 123 lira 7 5 kuruş 
olup vezne makbuzu veya banka mek· 
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
VC! saatte teminatlariyle birlikte ko-
ıni 1yona gelmeleri. (2747) 5086 

3 Kalem erzak vesaire ahnacak 
Harn Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta kıtaıı eratı için 1000 li
ralık zeytinyağı, 1000 liralık pirinç, 
1000 liralık sabun, 400 liralık merci
ınek eksiltme suretiyle alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15. 8. 938 pazartesi 
gUnü saat 11,30 da Cebeci'de Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 255 lira 
olup vezne makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
~e saatte teminatlariyle birlikte ko
misyona gelmeleri. (2746) 5085 

-~ ·; .. P. T: T. · 
Bah(e tanzim ve duvar inşası 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) Ankara'da, Yenişehir'de devlet 
ttıaııaııesinde P.T.T. binası etrafına ya
~llaca.k olan (9859,48) lira keşif bedel
li bahçe tanzim ve ihata duvarları in • 
Daatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2) Muvakkat teminat (739,46) lira
dır. 

3) Eksiltme 19-8-938 cuma günü sa:! (12) de P.T.T. Umum Müdilrlilğii 
,~naıı içinde toplanacak arttırma ek • 
ütme komisyonunca• yapılacaktır 

h 4) Şartname ve pUlnlar (49) kuruş 
edeı mukabilinde Ankara'da P.T.T. 
levazım Müdürlüğünden alınacaktır. 
. S) Talipler müteahhitlik ehliyet ve
sıJc~;.,~e birlikte bu iş için muteber 
011llak üzere Nafıa Vekaleti yapı işleri 
t1mtını mUdürlüO-ünden alınmış ehli · 
l'"t' ~ "' · t' ret • 1 ıenniye ve 938 senesine alt ıca 
(\-(]ası vesikası ibraz edeceklerdir. 

6) İsteklilerin teminat mektup veya 
lllakbuzlariyle birlikte 3 üncü madde · 
fi~ va 1 · ;ı mii· 7T r ı:ı-ii., ve --~~tte k,.,.,., • .,.,nn 
racaattan ilan olunur. (2784) 5180 

Arsa aranıyor 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden : 

Ankara P. T. T. mildürlüğUnden 
~ilnkaya caddesi üzerinde veya bu cad
,., clen Kavaklıdere'ye Ayrancıya ve 
~u .. 
. Ven evlerine ayrılan caddeler uze • 

l'itıde ve imarca bina yaptırılı:nasına 
~llsaade edilecek mikdar ve evsafta 
ır arsa satın alınacaktır. 

d İsteklilerin Ankara P. T. T. mil -
tlrIUğüne müracaatları. (3028) 

5551 

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

1 Vi LA.!.~!.~~.~ ...... .................... 
Köprü ve Jose inşaatı 
Aydın Daimi Encümenind~n: 
1 - Eksiltmeye konulan ış Aydın 

vilayetinin Karapınar - Koçarlı yolu
nun 5+30 daki 10 metre açıklığınd~ 
betonarme menfez ile 6+015 d~kı 
mevcut 5X4.00 lik beto~ arme kop
rünün Koçarlı tarafındak.ı kenhar a~ka: 
~ ·1 'ki gözden radyesı ve er t ı 
gı ı e ı . k 'f b 
köprü üzerinde şose ınşaatı eşı e-
deli 11246 lira 85 kuruştur. 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır: . . 
A) Eksiltme şart~~sı 
B) Mukavele pr~Jes: 
C) Bayındırlık ışlerı genel şartna-

mesi 
D) Tesviyei türabiye şose ve kar-

gir inşaata dair fenni şartnaıne 
E) Hususi şartname . . . 
F) Keşif cetveli.' silsıleı fıyat cet-

veli, metraj cetvelı 
G) Proje, grafik 
lstiyenler şartname ve evrakı be -

delsiz olarak nafıa müdürlüğünden 
alabilirler. . . 

3 
_ Eksiltme 29.8.938 tarıhınden 

pazartesi günü saat 11 de vilayet da-
imi encümeninde yapılacaktır. . 

4 
_ Eksiltme kapalı zarf usuhyle 

yapılacaktır. . . . . . 
5 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs-

kl ·ı ·n 843 lira 51 kuruş muvakkat 
te ı erı Al · 

. t vermesi ve nafıa veka etın -
temına 'k . 
den alınmış müteahhitlik vesı .a~ı .ı-
le yaptığı en büyük menfez .~şının 
12000 liradan aşağı olmam.~sı m~teah
hidin bizzat diplomalı muhendıs ve· 
ya fen memuru veya mimar olma~~ ya
hut daimi surette inşaat mevkıınde 
bir fen memuru bulundurması lazım· 

d~ d 
6 - Teklif mektuplarının yukar .a 

yazılı 3 üncü maddede.~i saatten ~~r 
saat evveline kadar encun:ıence. g~t~rı
lerek eksiltme encUme~ı reı~lığıne 
makbuz mukabilinde verılecektır. ~os 
ta ile gönderilecek makbudarın niha· 

et iiçUncü maddede yazılı saate ka-
y f üh" dar gelmiş olması ve dış zar ın m ur 
mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 5619 

Pazarhk usulile eksiltme ilanı 
Tunceli Nafia Müdürlüğünden : 

ı - Eksiltmeye konulan i§: Tun
celi vilayeti içinde Pertek - Mameki 

yolunun ikmali inşatıdır. 
2 - Bu işe ait evrak ve §artnameler 

ıunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
D - Tesviye! turabiye şose ve kar-

uLUS 

hendis mektebi pansiyon binasında 
yapılacak mutbak tesisatı kapalı zarf 
usuliyle ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş • 
leri genel hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hülasasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1055) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (11000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafıa vek,aletinden alınmış 
938 yılma ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 31.8. 
938 çarşamba günü saat 14 e kadar İs
tanbul nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(5098)/2926) 5425 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Valiliğinden : 

31-8-938 çarşamba günü saat 16 da 
Çorum daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere (46603) lira (48) kuruş 
keşif bedelli Çorum - Sunğurlu yolu
nun 5+375 - 16+619 uncu kilometre
leri arasında 6224 metre uzunluğunda
ki yolun esaslı tamirat işi kapalı ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, ke· 
şif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(3495.26) liradır. isteklilerin müteah
hitlik ve sair vesikalarile daimi en -
cümene müracaat etmeleri lazımdır. 

5621 

İlk okul binası yaphnlacak 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğiinden 
Eskişehir istasyonu karşısında ya

pılacak 52289/4 lira keşif bedelli 10 
dersaneli ilk okul inşaatı 6-8-938 tari
hinden 22-8-938 tarihine müsadif pa
partesi günü saat 15.30 a kadar kapa -
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Eksiltme vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 2490 numara -
1r kanunun 16 ıncı maddesinin A ve B 
fıkralarına tevfikan 3864.45 liradır. 

Bu işe ait evrak: Proje, keşif taf· 
silah, ve hulasasr, umumi fenni şart -
name, hususi fenni şartname, genel 
şartname, eksiltme şartnamesi, muka
vele projesi ve vaziyet planından iba -
ret olup 262 kuruş mukabilinde Eski -
şehir Nafıa mildürlüğünden alınabilir. 

Arzu edenler İstanbul ve Ankara 
Nafia müdürlüklerinde proje keşif hu
lasası, hususi fenni şartname, ve mu
kavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin liralık 
bina işi yaptığına dair Nafıa Vekale
tinden alınmış müteahhitlik vesikası, 
ile ticaret odası vesikasını 2490 numa
ralı kanunun tarifi veçhile teklif mek
tuplarına eklemeleri lazımdır. Mek -
tuplar yukarda zikredilen ihale saatrn
dan bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde daimt encümeni riyasetine 
tevdi edilecektir. 

Postada vaki olacak teahhür kabul 

liralık muvakkat teminatı Balıkesir 

malsandığına yatırdıklarına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektu
bu ile 1938 yılı için muteber ve işe 
girmiye salahiyet veren Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sını ve ticaret odası vesikalarını ka
palı teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koymaları ve zarfları 2490 No.lı 
kanun hükümlerine tevfikan tanzim 
ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. {4966/2856) 5256 

Şose yaphnlacak 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde 

- Nevşehir yolul'\ua 53 + 000 - 59 
+ 000 - 62 + 000 - 62 + 700 kilo
metreleri arasında şose inşası. 

2000 metre tulünde şose inşası: 

"Sandık küşadı, blokaj ve kırma ·taş 
ferşiyesi ve buharlı silindir tazyiki'' 
İnşaatm keşif bedeli 6662 lira 40 ku -
ruştur. Eksiltme 17-8-938 çarşamba 

günü saat 11 de Niğde vil~yeti 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 - Husus1 şartname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
G - Grafik. 
!stiyenler bu şartnameyi ve evrakr 

Niğde Nafia Müdürlüğünde gör!!bi • 
lirler. (5237 - 3019) 5545 

Yol inşaah 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
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 başlryarak 17-8-938 çarşamba 

günü saat 11 de Niğde vilayet daimi 
encümen odasında toplanan komisyon
ca yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 502 liradır. 
3 - Bu işe ait şartname şunlardır: 
A - Eksiltme !lartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiyesi 
D - H usıısi şartname. 
F - Keşif cetveli ve .silsilei fiat 

cetveli, keşif hulasası. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kını bedelsiz olarak Nafıa dairesinden 
atabilirler. (5240 - 3022) 5548 

gir inşaata ait fenni şartnamesi. 
E- Hususi şartname 

• edilmez. (5167-2993) 5499 Okul binası yaptırılacak 
F - Silsilei fiyat cetveli 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra· 

kı üç lira bedel mukabilin~e Tunceli 
nafia müdürlüğünden alabılirler .. 

3 _Eksiltme 15-8-938 pazartesı gil· 
nü saat 12 de Elazıg'da Tunceli nafia 
mildilrlUğU dairesinde yapılac:~ktır. 

4 _ Eksiltme pazarlık usulıyle ya-

pılacaktır. • • 
5 _ Eksiltmeye girebilmek içın ıs: 

teklinin 4250 lira teminat vermesı, 
bundan başka aşağıdaki vesikaları da 
haiz olup göstermesi lazımdır. .. 

A- Nafia vekaletinden alınmış mu
teahhitlik ehliyet vesikası 

B - Ticaret odası ıicil vesikası 
6 _Teklifler yukarıda üçüne~ ma~

dede yazılı saate kadar Tu.nceh nafıa 
dairesindeki eksiltme komı~yon~ re· 
isliğine verilecektir. Posta ıle g~?~~
rilecek mektupların dış zarfın ınuh~r 
mumu ile iyice kapatılmıt olmaaı la· 

5) 5491 
zımdır. (297 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 

5 + 830 kilometreler arasında 
- 1 d lr e esas 17876.64 lira keşif be e ı 901 

. 6 8 938 tarihinden 22·8.938 
tamıratı • - . 15 

'h'ne milsadif paıartesı saat şe 
tarı ı . ·ı 
kadar kapalı zarf uauliyl~ ~ksı tdm~y~ 

k ilt vılayet aımı 
konulmuştur. E s me Muvakkat 
encümeninde yapılacaktır. 
teminat 1340. 7 5 liradır. . " art-

Bu işe ait keşif, gr~fı~, fennı şilt • 

nameleri mukavele proJesı, veaf~ks .. 
n ıa mu

me şartnameleri her. ~aman 
dürlüğünde görülebılır.. . 

İsteklilerin bu gibi ışlerı yaptıkla-
d 

. Nafıa Vekaletinden alınmış nna aır . . . 
müteahhitlik vesikası ile senesı ıçın 
muteber olmak üzere ticaret odası ve· 
. k nı teklif mektuplarına ekleme • 

sı ası .h 1 leri şarttır. Teklif mektuplan ı a e sa-

t
. den laakal bir saat evvel makbuz 

a ın • A • • eti • 
kabilinde daımı encümen rıya~ 

mut vdi edilecektir. Postada vakı ola-
ne e a·1 cak teahhür kabul e ı mez. 

(5168-2994) 5500 

Mutbak tesisatı yapllnlacak 
İstanbul Nafia Müdürlüğiinden 
318 938 çarşamba gUnU saat 15 de 

t ta~bulda nafıa mildürtuğünde ek)
~ltme komisyonu odasında (14062.50 

~:ra keşif bedelli lstanbul yüksek mil-

Yapı işleri ilônı 

Samsun Viliyeti Nafia Müdürlü
ğünden: 

20 8. 938 cumartesi günü saat 11 de 
Samsun'da nafıa müdürlüğünde 20017 
lira 19 kuruş keşif bedelli Ladik ka
zasında hükümet konağı ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. Mukavele ve eksiltme 
şartnamesi ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve fenni şartname ve ke
şif metraj cetveli ve keşif hulasası 

ve projeler nafıa müdürlüğünde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1501 lira 19 ku
ruştur. 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
24-8-938 çarşamba günü saat 15 de 

lstanbul'da nafia müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasrnda (22970) lira keşif 
bedelli Nişantaşı kız orta okulu ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hillasasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (20000) liralık bu işe benzer iş yap
t!ğına dair nafia vekaletind~n alınmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret oda.>ı 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 24-
8-938 çarşamba günü saat 14 e kadar 
İstanbul nafia müdürlüğüne vermele-
ri. (5152-2997) 5508 

Veteriner ahnacak 

İsteklilerin yukarıdaki evrak mün
derecatmı tamamiyle kabul ettikleri 
kaydını da havi olacak olup kapalı 
küçük zarfa konmuş olan teklif mek
tuplarını en az yirmi bin liralık bu 
işe benzer iş yapmış olduğuna dair 
Nafıa vekiletinden almış olduğu mü-
teahhitlik vesikası ve muvakkat te- Ayvalık Belediye Reisliğinden : 
minat ve ticaret odası belgeleriyle (65) lira ücretli belediyenin fenni 
birlikte büyük zarfa koymaları ve bu mezbahası veterinerliği münhaldir. 
büyük kapalı zarfı 20. 8. 938 cumarte- Emekli veterinerlerimizden talip o -
ıi gUnU saat 10 a kadar makbuz mu- !anların vesaiki ile müracaatları. Ha
kabilinde Nafıa müdürlüğüne verme- riçten talip vukuunda harcirah veril-
leri lbımdır. (5096/2924) 5407 mez. 5480 

Hükümet konağı inşaatı Maliye şube binası yaphnlacak 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür· 

lüğünden :: 
1 - Balıkesir hükümet konağı ma

liye kısmının ikmali inşaatı kapalı 

zarf uı;uliyle ekı;iltmeye konulmuş

tur. 
2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak 
A) Projeler, 
B) Fiyat bordrosu ve mesaha cet

veli, keşif hulisa cetveli, 
C) Fenni ve hususi şartname 
D) Nafıa yapı işleri fenni, umumi 

şartnamesi, 
E) Bayındırlık itleri genel şartna

mesi 
Olup iıtiyenler bu evrakı her gün 

Balıkesir Nafıa müdürlüğünde göre
bilirler. 

4 - Eksiltme 19 ağustos cuma gü
nü saat on beşte Balıkesir hükümet 
konağında Nafıa müdürlüğü odasın
da kurulu komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

5 - İlteklilerin bu işe ait 2066.69 

latanbul Defterdarlığmdan : 
Kadıköy'ünde iskele meydanı cad

desinde hazineye ait 18/1 sayılı müf
rez arsa üzerine yeniden yapılacak 

olan ve keşif bedeli 82661 lira 81 ku
ruştan. ibaret bulunan maliye şubesi 
binasının inşaat ve tesisatı işleri ka· 
palr zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Mukavele, eksiltme, bayındır
lık işleri genel, özel ve fenni ıartna
meleri, proje, ke~if hulasasiyle buna 
müteferri 4 diğer evrak 413 kuruş 
mukabilinde Mim Emlak müdürlü
ğünde verilecektir, İsteklilerin 5384 
liralık teminat mektuplariyle teklif
namelerini ve en az (50.000) liralık 
bu işe benzer it yaptıklarına dair Na
fıa Vekaletinden almış oldukları mü
teahhitlik ve ticaret odası vesikaları
nı 15. 8. 938 pazartesi günü saat on 
ikiye kadar İstanbul Mim Emldk 
müdürlüğünde toplanan komisyona 
vermeleri ve saat 13 de zarflar açılır
ken komisyonda hazır bulunmaları. 

(4920/2807) 5163 
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Satılık .... 
Acele sablrk bağ - Çankaya'da 

İran sefarethanesi arkasında Hanif 
zadelerin bağrna bitişik 537 5 m2. 
Merkez eczane.sinde Cafer. 

5588 

Acele satılık ev - Senede 1200 li
ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Acele satılık - 6 silindirli az kul
lanılmış ekonomik kapalı bir Reno. 
Müracaat Tel: 2931 5616 

Satılık ev ve bağ yeri - Keçiören 
Tepebaşı durağına 4 dakika eski erka
rudarbiye yolu üzerinde 35 No. İçin-
dekilere müracaat. 5618 

Satılık ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

Sablık Motor -T. W. M. marka az 
kullanılmıştır. Postane caddesi ·Çağlar 
çay evi H. Çağlar'a müracaat. 5443 

Satılık - Bir adet kaptıkaçtı ile bir 
lüks tenezzüh satılıktır. Soğukkuyu'da 
Kardeşler garajına müracaat. Tel. 
1130. 5522 

Satılık motör - Çok az kullanılmış 
D K W marka 7 alman beygirlik zarif 
bir motör. Müracaat. İş dairesi reisli-
ğinde Şadan Rüma 5576 

Kiralık: 

Kiralık - Her §eye elverişli mağa
za Samanpazarı Kurşunlu cami karşı· 
srnda B. Alim apartımanında. 5558 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı
cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga· 
rajı muhtevi bir ev kiralikttr. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo-
bilyasız. Y enişchir İsmet İnönü cad -
desi No. 74 5442 

Kiralık ev - Ç~uk Sarayı cad. Ö
ğüdü S. No. 9 asfalta 30 metrede 3 o
da mutbak, hol. İçindekilere müracaat. 

5464 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desi 18/1 bir oda bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekilc -
re görütmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Kiralık oda - Banyolu, gilzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Işıklar cad· 
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-
racaat. 5484 

Kiralık oda - Ayrı kapılı konforlu 
möbleli. Çocuk sarayı caddesi 33 dai-
re 7 Tel. 2315 5469 

Kiralık daire - 5 büyük oda, 2 
hol, konforlu - Yenişehir Yüksel cad. 
Genbark Apt. No. 9/5 Telefon. 1152 
(Saat 17 den sonra 1564 ). 5466 

Hükümel konağı yaphrllacak 
Erzurum Valilijinden : 

Tortum kazasrnda yeniden yapıla
cak olan otuz bin lira bedeli keşifli 
hükümet konağının ikmali inşaatına 

talip zuhur etmediğinden on giin da· 
ha temdit edilmiş olup ihalesi 15.8.938 
pazartesi gilnil saat 16 da Tortum kay
makamlığında yapılacaktır. 

(2974) 5490 

Taı kuma makinası ahnacak 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
Niğde nafiası için bir adet zatül

hareke ta~ kıran makinesi satın alına
caktır. 

1 - Takatı O. ila 80 M.M. metre eba
dında asgari saatte 3·3.5 metre mikıibı 
taş kıracaktır. 

2 - Motor asgari 12 "Ps" dizel ve 
taş ayırma silindiri bulunacaktır. 

3 - Şasi: tamamiyle çelik dört te
kerlekli firenli. 

4 - Taş kıran· çenesi hususi çelik-
ten mamul. 

5 - Sikleti azami: 7 300 k. 
6 - Teslim. müddeti: İki ay 
7 - Mukavelename, ilan ücretleri vl! 

bilUmum masraf müteahhide aittir. 
8 - Teslimi Niğde istasyonu. 
9 - Muhammen bedeli 6925 liradır. 

Teminat bedel üzerinden verilecekti:-. 
10 - İşbu makinenin 29.7.935 tari

hinden ba~hyarak 17-8·' 38 çar~amba 
günü saat H de ihalesi yapılmak üzere 
20 giin müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Taliplerin yevmi mezkur
da Niğde vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. (5170-2996) 5507 

Yol inşaatl 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan i_ş : 
Bor - Aksaray yolunun 41 + 000 

- 43 + 800 kilometreleri arasında 

..................................................... 
1 Küçük ilôn şartlar. 
f Dört satırlık küçiık ilanlardan: 1 Bir defa için 30. Kuruı 
! İki defa için 50 Kuruş 

Üç defa için 70 Kuruş 
i Dört defa için 80 Kuruş 
İ Devamlı kuçük ilanlardan her defası 
ı için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

1 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üıere, 
her satu, kelime aralarındaki boşluk-

• lar l'l'lti&tesna 30 harf itibar edilmiştir. 
ıl!~.~~r:ük ilan 120 harften ibaret ol-

Dört satırdan faıla her satır için ayrı
ca 10 kuruş alınır. .................................................. 
Devren kiralık - Etlik aşağı Eğlen

ce' de 41 No. lu evde 2 oda mutfak e • 
leki:riği ve suyu da vardır. Müracaat 
Tel, 1801 5519 

Kiralık - Yenişehir mimar Kemal 
mektebi civarında Onovluk sokak 9 
numaralı apartmanın 6 oda 1 holden 
ibaret birinci kat kısmen yazıhane, 

kısmen mesken olarak kullanılabilir. 

Tel: 2839 5616 

Kiralık - Yenişehir Tuna caddesin
de Yenipazar yerinde Ferit apartıma -
runda bir daire 3 oda, bir hol. 5 517 

Kiralık daire - Kooperatif arka
sında Ağaoğlu apartımanında 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 
Ali Kazım'a müracaat. 5577 

Kiralık - İsmetpaşa mahallesinin 
Beştepeler sokağı 38 numara 3 oda 1 . , 
mutbah, su, elektrik, banyolu bahçeli 
bir ev. İçindeki sahibine müracaat. 

551'5 

Kiralık konforlu balkonlu oda - İt
faiye meydanı Ordu sokak Kurtulu!t 
apartımanı dördüncü kat No. 8 

5555 

İş arayanlar : 

Danı merakldanna - Müsait ıe. 
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa

manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme. 
si. 5441 

Aranıyor : 

Aaramyor - Bu senenin ikinci te1-
rin sonuna kadar kiralık evi olanların 
orduevi müdürlüğüne bildirmeleri. 

5518 

Aranıyor - 8 - 1 O bin lira kıyme -
tinde kargir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3 714 e müra-
caat. 5421 

Almanca bilen aranıyor - Bir veya 
bir buçuk ay müddetle kuvetli bir al
manca steno - daktiloya ihtiyacınıız 

vardır. Öğleden sonra çalıtmak şarti. 
le de kabul edilir. Selanik caddesi Nr. 
21 Atak şirketi Telefon 3854 5557 

2800 metrelik yolun sandık açılması 
taş ihzarı, blokaj, taş kırma ferşiyatı: 

1 - Muhammen bedeli 6381 lira 
52 kuruştur • 

2 - Eksiltme 17-8-938 çarşamba 
günü saat 11 de Niğde vil~yeti daimi 
encümen odasında toplanan komisyo • 
nunca yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 478 liradır. 
Bu işe ait şartnameler şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukaveel projesi. 
C - Nafia İşleri şeraiti umumiye

si, 
D - Hususi şartname, 
F - Keşifcetveli, silsilei fiat cetve

li ve sose inşasına ait keşif hulasası. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra-

1<mr hedelsi zolarak Nafia dairesinden 
.,ı,ı,:ı·~ı ... r. (~239 - 3021) 5547 

Taş kırdınlacak 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

Niğde • Nevşehir yolunun 20 + 
000 - 32 + 000 kilometreleri arasın
da hazırlanmış 5000 metre mikap ta
şın kırılması .. 

Ai;ık eksiltme 29-7-938 tarihinden 
başlı yarak 17 .8.938 çarşamba günü sa
a~ 1 ı de Niğde vilayeti daimi encüme~ 
nınde yapılacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 5600 lira • 
dır. 

2 - Muvakkat teminat 420 lira -
dır. 

Bu İ§e ait şartnameler şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
D - Nafia İ§leri şeraiti umumiyesi 
G - Fenni şartname 
E - Hususi tartname, 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli. 
İstiyenler bu sartnamevt ve evra

kı Ni ~de Nafıa müdürlüğünde göre-
bilirler. (5238/3020) 5546 
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Memurlar icin acılan 
~ """ 

müsabaka imtihanı 
Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden: 
Bankamızın teşkil etmekte olduğu Halk Sandıkları Türk 

Anonim Şirketleri için lüzumu kadar memur alınmak üze
re müsabaka imtihanı açılmıştır. 

Müsabakaya gireceklerin en az orta mektep mezunu ol
maları ve yaşlarının 18 den aşağı ve 30 dan yukarı bulun
maması şarttır. imtihanda muvaffak olanlara altı ay müd
detle devam edecek olan staj müddeti zarfında muvaffa
kiyet derecelerine göre 60 liradan 80 liraya kadar ücret 
verilecektir. 

Staj müddetinin hitamında yapılacak olan mesleki imti
handa muvaffak olanlar ve bu müddet zarfında randıman
lariyle müesseseyi memnun edenler daimi memur kadro
suna alınarak maaşlarına on beş liradan aşağı olmamak 
üzere zam yapılır. Askerliğini bitirmemiş olanların daimi 
kadroya alınması bu vazifelerinin ifasına kadar tehir olu -
narak verdikleri randıman derecesine göre maaşlarına zam 
yapılır. 

Müsabaka imtihanları Ankara ve lstanbul'da yapılacak
tır. Talip olanların 17 ağustos 1938 tarihine kadar Anka
ra.' da Halk Ba-nkası Türk Anonim Şirketine müracaat et
meleri ve muvazzah adresleriyle birlikte tahsil dereceleri
ni biJdirmleri ve taliplerin imtihan için Ankara'da 18 A
ğustos 1938 tarihinde Işıklar caddesinde Saylavlar soka
ğındaki Bankamız binasında ve fstanbulda 22 Ağustos 1938 
tarihinde Türk Ticaret Bankası binasında bulunmaları ilan 
olunur. 5617 

Baı, diJ, nezle, grip, romatizma ve bütün ağnlann111 derhal 
keser, icabında günde Ü( kaıe ahnabilir. 

Ankara Valiliği 

Tenis yeri yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Stadyunıda yapunlacak (3) üncü, 

tenis kuruma işi 29. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat (9) da 
vilayet binasında daimi encümende 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye konu!muştur. 

Keşif bedeli (1831) liradır. 

Muvakkat teminat (137) lira (32) 
kuruştur. İstekliler muvakkat temi
nat veya makbuz ile (2490) numaralı 
artırma ve eksiltme ve ihale kanu
'\unda yazılı vesaikten mada Nafıa 

t -«.idürlüğünden bu işe girebilecekle-
rine dair fenni ve ehliyet ve ihtisas 
vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler şartname ve keşif evra
kını her gün Nafıa dairesinde göre· 
bilirler. (3041) 5602 

Tıbbi ecza ve alat ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
1 - 11 kaza hususi idare dispan

serleri için muhammen bedeli 2830 
liradan ibaret 163 kalem tıbbi ecza 
ile 30 kalem alat satın alınacaktır. 

2 - Muvakat teminatı 212 lira 25 
kuruştur. 

3 - İstekliler liste ve şartnamesi

nin Ankara ve İstanbul sıhat müdür· 
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İhale 29. 8. 1938 pazartesi gü
nü yaprlacağrndan isteklilerin aynı 
günde saat 9 da vilayet daimi encü-

Fazla yemek 
hazan insan kendisi
ni tutamıyarak ve ya
hud bir bayram, zi -
yafet veya davette 
mutattan fazla yer ve 
içer. Fakat çok geç -
meden vücudda ağır
lık MİDEDE EKŞİ
LİK veya kusma lü -
zumu elhasıl bir ke -
yif bozukluğu hisse
dilir. O zaman derhal 1 
yarım bardak taze su-
ya bir kahve ka,ığı 
MAZON katarak içiniz. 

Keyfsizlik alimetleri 
zail olur. İçilmesi gayet 
latiftir. Tesiri seri. kolay 

tabii kat'idir. 

t 

MAZON 
ME.YVAT'tJ'ZU 

5599 

menine müracaatları. (3062) 561? • --------------

Sı t"'O, yazı tahtası 

saire alınacak 
· Za iler ·:r· 

Ankara Valiliğinden : 

ULU~ 

HASAN 

r f}(k; ,if@fi) 

ö~lii 
unları 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 30 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 5434 

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 olan An
kara'da Yenihal karşısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men-
faatleri icabındandır. Telefon: 1620 5477 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

~~~~~F BİRİNCİ MÜKAfAT \'E ŞEREF DİPI.OMALI 
TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat N!,J7-lsTANBUL 

86 Kalem muhtelif eşya ahnacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - Vekfilet ve temyiz devairi telefon, elektrik, asansör ve temizliğe 
ait aşağıda miktarı yazılı ceman 98 kalem ve muhtelif üç nevi eşya ayrı ay
rı pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

2 - Talipler bu husustaki ayn ayrı tanzim edilen şartnameyi her gün 
vekalet levazım ve daire müdürlüğünden parasız aldıkları gibi kısmen 
mevcut olan nümuneleri dahi görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecek taliplerin muvakkat teminatı olan aşağıda alına
cak eşyanın numara sırasile miktarı üzerinden hizalarında yazılı olduğu 

iizere 2490 sayılı kanunun ı 7 ci maddesi mucibince teminat mektubu veya 
makbuzlarile birlikte 22-8-938 pazartesi günü saat 11 de vekiilet levazım 

ve daire müdürlüğünde toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. (2954) 
Muvakkat teminatı: 

Li: Ku: Kalem No : Cinsi 

--
61 50 19 1 Kalörifer ve telefon dairesine ait eşya. 

32 60 22 2 Elektrik malzemesine ait eşya. 

63 95 57 3 • Temizlik ve asansöre ait eşya. 

98 Yekfin 5462 

.J llll l lllll il il il l l l il il l l l l l lll l l l l lll L.. --Hava Kurumu 
= Dr. Bôsit Ürek = 

---
--Pansiyon binası yaptuılacak -- Cebeci Merkez Hastanesi -Türkku§U Genel Direktörlüğün- - -iç Hastalıklan mütehassısı ;: den : - --1.8.938 tarihinde eksiltmesi yapıla- - Her yün hastalarını Yenişehiı : 

cağı ilan edilen 129612.68 liralık keşif 
bedelli Türkkuşu talebe pansiyonu 
binası için verilen fiyatlar layık had
de görülmediğinden eksiltmenin 15 
gün müddetle temdidine karar veril -

E Meşrutiyet caddesi Orek apartı· 
E manında saat 15 ten sonra kabul _ -: eder. Tel: 1694 _ - -""llllllllllllllllllllllllllllllllllllllf,.. 

le-8-18J8 

EMJI Yf EYTAM BANIASI 

MERKEZİ ANKARA 
Ştbeleri - istatlHI, iltltir 

Ajanları : Bursa - izmit -Adana 

Y apı)acak ve yapısına baılanmış meskenler için TMaon· 
daşlara mümkün olan kolaylrkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o 81/2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liram 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat reha ka~jln
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz meTduat alır. 

! 
..................................... ..._ .......................................... ı ..... ı .. 111111 '1 
:SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDlARlt 
i Ekseriyetle çocukların bağırsak farına yapışarak kanlannı emmek 1 
• suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar ! 

1 
Haı1msızhğa, Kansızlığa ve bir çok Hastahklara 

sebeb olurlar. Ekseriyetle karın şişmeleri, burun ve makad 

1 
daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk

lara verilmesi pek kolay olan 
ı • 

1 
ismet Santonin Bisküiti ~ 

'f 
dlr. Kutuların içinde sureti istimali yazılıdır. Okuyunuz, her ecza- ı 

i .. ~:~~.ı~~.~~: .. ~~.~~.:~.~~.~~· .. ~~~:~11~~~~~.~~ •• ~::~: •• ~.~~.~~~: •••••• ~l~~ı~•• 

Lokanta ve Gazinoculann 
dikılcatine ! 

BAŞKURT methlı 

yerli mamulahmıu görmeden : ÇA

T AL, KAŞ 1 K ve B 1 ÇAK tak111-
lanmıı almayımz. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
A. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satış merkezi: Sümer BRnk Yerli Mallar Pazarı 

İstimlôk edilecek • 
arazı 

Ankara Belediye:ıinden : 
İstimlak 

Umum sahasına 

Ada Parsel sahasu giren M2. 

1260 80 57400.00 25048.00 
1260 100 43715.00 20484.00 

Beher 
metre 
murabbaı Sahi.bi 
kıymeti 

1 L. İbrahim Sadık oğlu HulOsl 
1 L. Halil oğlu Sadık Seyhan. 

Mehmet oğlu Ebubekir, Sa· 
lih oğlu Halil Uyar, Bekir 
oğlu Mehmet, Hilmi oğlu 
Örgen Evren (Balıkesir 
saylavı). 

Yukarıda ada parsel miktar ve sahiplerinin isimleri yazılı Ayrancı me°"· 
kiinde ve yeni Büyük Millet Meclisi sahasına tesadüf eden arazi hizalarır1· 
da gösterilen bedelle menafii umumiye kararma tevıikan istimlak edile
cektir. Bu yerlerin haritası belediye kapısına ve istimlak yerlerine asıl· 

mıştır. Bu bedele razi olanlar muamelelerini yaptırmak üzere belediyeye 
müracaatları ve razı olmıyanların da 13 ağustos 1938 cumartesi günUrıe 

kadar itirazlarını gösterir istidalarını belediye reisliğine vermeleri itafl 
olunur. (2901) 5370 

1 - İlk okullar için muktazi sıra, 
yazı tahtası ve dolaplar ( 4890) lira 
keşif bedeli üzerinden açık eksıltme
ve konulmuştur. 

Zayi - Saimbeyli kazası kaymaka

mı bulunduğum sırada Türk Ticaret 

Bankasının Bolu şubesinden aldığım 

19. 10. 930 tarih ve 703 sayılı iki his
selik makbuzu zayi ettim. İkinci nus
hasmı alacağımdan zayi makbuzun 
hükümsüzlüğünü ilan ederim. 

miştir. 

İhalesi ilk şeraiti dahilinde 15.8.938 
pazartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte ha-

--------------------------~----~-------~------~ 2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 15.8.1938 pazartesi 
günü saat 9 da yüzde 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırdıklarına dair ibraz e
decekleri makbuzla Viiayet daimi en· 
cümenine müracaatları (2825) 5224 

1 O Makinist alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Vilayetimizin muhtelif kaza, nahi

ye ve köylerine konulan selektörlerin 
son ve ilkbahar faaliyetlerinde çalış
tırılmak üzere 50 lira aylık ücretli 
10 muvakkat makiniste ihtiyaç var
dır. 

Taliplerin nihayet 25 8. 9SS günü
ne kadar vilayet ziraat müdürlüğüne 
müracaatları ilan nlnnıır. 

(2977) 5589 

Adres: Diyarbakır mektupçusu 
Nurettin Özelçi 

5620 

Zayi - 341 senesinde Kızılcaha

mam Pazar nahiyesi numunei nezahat 

mektebinden almış olduğum şahadet· 

nameyi zayi ettim. Yeni sini çıkaraca-. 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Hüsniye Adatepe 5600 

Zayi - 13. 1. 1930 tarih ve 181/579 

zır bulunmaları. 5265 

'~ ULUS - 19. uncu yıl .. - No.: 6119 

İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

sicil numarah amatör otomobil kul- Umumi Neşriyatı İdare Eden 
!anma ehliyetnamemi kaybettiğimden Yazı İşleri Müdürü ı 
yenisini alacağımı ve eskisinin hük-

11 

Mümtaz Faik FENiK J 
mü kalmadığını ilan ederim. ULUS Basımevi : ANKARA . 

Muvaffak Cevdet İşmen ~'============;;:/ 

/-=======================================================================::::::::;:-.~ 
• 

YENi 
• BU GECE 

BÜYÜK AŞK 

CLARK GABLE 

Gündüz iki filru birden 

1 - BEYAZ MELEK 
2- BOYOK AŞK 

Seanslar 
2.30 - 5.45 Gece 21 de 

SİNEMALAR 
............ 
- -- --- --- -- ---- -- -- --- -- -- ---- -., 1111 ır 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyıik film birden 

1 - HUDUT HAYDUTLARl 
2 - İNTİKAM YUMRUôTJ 

Seans saatleri 

2.30 - 4.30 - 6.30 Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.20 DE 
GÜNAH ÇOCUÔU 

Bugün saat 1 O da çocuk matinesi 5 kuruş 
Bu gece saat 21 de açık hava sinemasında 

GÜNEŞE DOCRU 
Senenin biricik Türkçe filmi 

~=========================================================:::ıc:;:::::::::;~ 


