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Başmuharrir 1371 

Moda'da deniz 
yarışları yapıldı 

AGUSTOS 
1 9 3 8 Fransızca Ankara 1063 

Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdürlliğÜ 106l 

A O 1 MI'% AN D 1M1%C>1 R. 

Dün Moda' da, Deniz kulübü tarafından 
tertip olunan yarışlar yapılmış ve 
Başbakıa.n da bunlarda hazır buluna
rak, kazananlara müka!atlarınz bizzat 
vermiştir. Tafsilat 6 rncr sayfadadır .. ı_sKURUŞ Atölye l064 

Yeni vapurlarımız 

Efes vapuru dün geldi 
Sur da yakında gelecek 
Bir vapurumuz daha denize indiriliyor 
1 · 14 1 · Kar~ryaka arasında İ§letilmek üzere Deniz-
zınır, a.a. - zmır - E d'' 

b k t · ub • h b a Bremen'de inşa olunan fes vapuru un 
an zmır § esı esa m · H "k' · b' 

1
• l · · s vapuru bugünlerde gelecektır. er ı ısı ır 
ımanımıza ge mı~tır. ur 

hacimde olup ta~ıyacakları yolcu sayısı 730 dur. . 

R k 14 
_ Yarm öğleden sonra Neptün tezgahlarında Denız-

osto , a.a. , ·· 1 d · 
h k h b 1 3 100 tonilatoluk ''Tırhan' vapuru toren e enı-

an esa ına yapı an · 
:r;e indirilecektir. 

On beşinci 
yıl 

Ferit Celal GOV EN 
C-umliuriyetimizin on beşinci yddö· 

nümünü kutlamak için hazırlıklara 
başlandı. Bu hazırlıklar sonunda yeni 
rejimin on beş yıllık bir iş blançosu 
dünyanın gözü önüne konulumş ola • 
caktır. Ve bu netice türl< milleti için 
elbette iftihar vesilesi teşkil edecek· 

tir. 
On beş yıl içinde ne yaptık? Türk 

milleti mahvedici bir mazinin, derin 
bir zacifm içinden nasıl silkinip çıktı?. 
Nasıl bugünkü diri, saygı ile karşıla
nan yerimizi tuttuk? Bütün Hunlar bi
rer birer ortaya serildiği zaman işin 
büyüklüğü karşısında hem hayretimiz, 
hem de kuvetimiz artacaktır. 

Yapılan bu işler ne bir mucizedir, ne 
bir aihirdir. Bu işler; kadir ve kıyme
ti ölçülemez büyük bir Şefin idare ve 
irşadı altınd~ kabiliyetine hiç şüphe 
olmıyan bir milletin başardığı işlerdir, 
hakikatlerdir. Ve bütün hunların hu· 
aule gelmesindeki sır ise, uzun zaman 
~1J1Z' perişan kalmı! bir milletin ken· 
disine layık bir baş bulmasındadır. 

Eski ve yeni devir arasındaki bü
yük, inanılmaz farkları görmek bu nes
le nasip oldu. Halbuki, türk milleti
nin terakki aahaıında kestirdiği yol, 
böyle bir neslin idrak edebileceği bir 
§ey değildir. Eğer efsane devrinde ol
saydık mazi ile olan mücadelemize, 
"Devlerin döğüşmesi" adı verilebilir -
di. 

Şimdi bütün bu on beş yıllık mÜca· 
delemizin hakiki değerini vuzuhla, ek
siluiz ortaya koymak vazifesi karşı • 
ııındayız. Bu vazife; yalnız hükümet 
ve parti teşkilatına düşen bir vazife 
değildir. Milletçe vazifelenmeliyiz, 
bilhassa münevverlere düşen büyük 
İ§ler vardır, Atatürk devrinin hamle
lerini, heyecanlarım, onun manalarını 
tebarüz ettirmek, millete; yaptığı it • 
lerin ne derece kuvetli olduğunu gös
termek vazifesini hepimiz üzerimize 
almalıyız. 

On beş yılın hesabım devrimize gö
re yaparsak aldanmz, geçmiş tarihler
den on beş yıllık bir t.ayfa alalım -
bu sayfalar hangi milletin tarihinden 
olursa olsun - burada hangi şayanı 
hayret bir hamle bizi keneli üzerinde, 
kendi on beş yılımız kadar tutabilir. 

O d maarifiın• • dahili ve ha· r unnız, ız, 

tici politikalarımız, iktisadi kalkınına
tnrz, imar ve yol politikalarımız bü· 
tiin bunların mukayesesini göz önüne 
koyalım, vasıl olacağımız neticeler ra
kanııara dayanmasa inanmak güç o
lur. Eğer bunların her hangi birisinde 
bir kusur görüyor ve arıyorsak o da, 
liirk milletinin yetişmek istediği he: 
defe bir an evel varmak için gösterdı
ğj gayret ve titizliktendir, 

Kırk köyü dört jandarma bekler. 
1'B d'· aşta altın tepsi, bir diyardan ıge_r 
diyara gitmek" masalı Atatürk deva:· 
n~ nasip oldu, köylü doktoru, m~~
tlli L __ d · d ·· d'" halk kendısme uu evır e gor u, . . 
Yalan devleti bu devirde hissedebıldi. 
Ş ki aki b .. ··k eçitte ar a, garp arasınd uyu g 
•ulhseverliğine kuvetine güvenilen 
l'ürkiye, bu 0 : beş yıllık Türkiye'clir. 

Bütün bunları heın dünyanın, hem 
de tnilletimizin bilmesi lazıındır. On 
be~ Yıl bizim için çok müspet bir pr~ 
'Pabnda vesilesidir Kendi yaptığını t· 
l'İ bilen, yapbğının° kuvetini tantan?iy
le idrak edebilen milletler daima nık • 
bin ve hamleli olurlar, biz şimdi bir 
~ıı.vram i in de~ il, he sabrınızın temiz • 
l·y· • ç g ı··~·· .. şu 
"'•nı, ka7::>ncımızın büvük u~unu, 

on beş yıl içinde kestirdiğimiz merha· 
l"n1'n l w •• t rnek için ha -uzun u~unu gos er 
:ıırlaıuyoruz. 

(Sonu J. 'üncü sayfada) 

Nazism ve macar 

katolikleri 
Budapeşte, 14 a.a. - Katoliklerin 

organı olan Nemzeti - Ujsag gazetesi 
nasyonal - sosyalistlerin katolikliğe 
karşı ittihaz ettikleri tavru hareketi 
mevzuu bahis eden bir makalenin so
nunda hülasa olarak şöyle demekte

dir : 
"Macar katolikleri nasyonal • sos

yalist rejiminin kabulü aleyhinde müt
tefikan kıyam edeceklerdir.,, 

Bir Çin askeri silahını yokluyor 

Çin çetelerinin 

bir hücumu 
Tokyo, 14 a.a. - Domei ajansının 

Tsinan'dan öğrendiğine göre, Çin çe
teleri bu cuma günü ilk defa olarak 
Çantung'un merkezi olan şehre hücum 
etmişlerse de geri püskürtülmüşler

dir. 

Çankufenk tahliye edildi 

Japonlar ve Sovyetler 
tepeden 90 yardalık 

bir mesafeye çekildiler 

Bir sovyet hudut mııhafızı 

Tokyo, 14 a.a. -

Domei Ajansı bil
diriyor : 

Seul'dan gelen 
bir habere göre, cu
ma günü imza edi
len itilafname mu
cibince sovyet ve 
japon kıtaları gece 
Çangkufeng tepe
sinden 90 yardalık 

bir mesafeye ka· 

dar çekilmişlerdir. 

Kore'de bulunan 

japon umumt ka

rargahına gelen bir 
habere göre müta
reke hakkındaki iti 
laf evelki gece ha
zırlanmıştır. İtilaf 

mucibince muhasa
mat durduğu za

man sovyet ve ja
pon kıtalarının bu

lundukları nokta

ları gösteren bazı 

haritalar da imza e
dilecektir. 

HER ANKARALI 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Senede 42 defa telefon 
ediyor ve Ankarada her 25 
kişiye bir telefon düşüyor 

Şehirler arasında ne kadar konuıuyoruz! 
Ankara'da telefonla ne kadar konu§tuğumuzu, kaç kişiye bir tele

fon isabet ettiğini merak ettiniz mi? Ankara' da her 25 ki§iye bir tele
. b t etmekte ve her ankaralı senede 42 defa telefonla konU§

fon ısa e 
maktadır. . .. 

Bir sene içinde 5.367.000 ıehır dahilı, 166.898 şehir arası, 5.486 ya-

hl.-rler arasmda telefon muhaberesi yapılmı§br. 
bancı §C 

Telefon ihtiyacı günden güne artmakta ve alakadar makamlar bu-
i in çok ciddi tedbirler almuktadrrlar. Ankara'nın telefon muhave

nunl ·çbakkında rakamlara dayanan kıymetli bir röpörtajı bugün 7. nci 
re erı 
sayfamızda bulacaksınız. 

Valônsiya tahkim edildi 
General Miaja diyor ki: 

Esirler müstesna, Frankocular 
hiç bir zaman Valônsiya 

sokaklarından geçemiyecekler 

I
Hükümet kuvet
lerine menmp 

i bir gönüllü 
i asker, siperde 
j ağrr makineli 
: tüfekle ate§ 
i ederken 

Hükümel~iler 

Esframadur' da 

rical ettiler 
Madrid, 14 a.a. - Kendisine soru

lan bir suale cevap veren general Mi
aja Valans'ı müdafaa eden istihkam 
hattının inşası için 60.000 kişinin ge
celi gündüzlü çalıştığını söylemiş ve 
düşmanın esirler müstesna olmak ü
zere, hiç bir zaman Valans sokakların 
dan geçemiyeccklerini ilave eylemiş -
tir. 

Dün, Estramadur cephesinde Rios -ı· ---

Gargalaika ve Guadiana arasında mü-
him çarpışmalar olmuştur. Franko ku- Okyanos 'ta gidip gelme 
vetleri, Herrera'nın yirmi kilometre 
şimali garbisinde Valkaballeros mın-
takasında Sierra Sansimon tepelerin-
deki hükümetçi mevzilerine hücum 
etmiştir. Cumhuriyetçiler, Valkabal -
leros'u parlak surette müdafaa etmiş-
ler ve müteaddit defa süngü ile mu-
kabil hücuma geçmişlerse de Guada-
lapejo nehrinin sağ kıyısına çckilme
ğc mecbur kalmışlardır. 

Franko kuvetleri Sierra'nın bazı 
sırtlariyle Kabazuela ve cesteros te
pelerini işgal ctmeğe muvaffak olmu§ 
!ardır. 

Cephenin sol cenahında, Belalkazar 
ve Lanuva civarlarında muharebeler 
devam etmiş ise de cumhuriyetçi ku
vetler Franko kuvetlerinin hücumla
rını kolayca tutmuşlardır. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Kondor tayyaresi 
dün Berlin'e döndü 

Tayyare Nevyork Berlin arasını 
19 saot 58 dakikada aldı 

Bertin, 14 a.a. - Kondor tayyaresi saat 10 da Tempelhorda 
karaya inmittir. Havanın yağmurlu olmasrna rağmen kalabalık 
bir halk kütlesi tayyare meydanında toplanmıştı. Kara, hava ve 
deniz ordularının yüksek rütbeli zabitleri, Amerika sefiri ve ame
rikan kara ve deniz ataşeleri de meydanda hazır bulunmakta idi. 
ler. 

1 Dinç bir hareketle tayyareden inen 

15 l'nc'ı yıldo .. nu"' mu"" nde j pilotlar, Göring namına general Milh 

ı ve Berlin belediye reisi Lipperst ta• 
rafından hararetle karşılanmışlardır. 

Cumhuriyetin 

İlk tren Erzincan ganna 
vasıl olmuş bulunacaktır 

Bando seyircilerin heyecanlı alkışla
rı arasında milli marşları çalmıştır. 
Tayyare yolundan ayrılarak cenuba 
doğru inhiraf etmiş olduğu için haki
katte Nevyork ile Berlin arasındaki 
6500 kilometreden daha büyük bir me
safe katetmiştir. Dönüş yolculuğu 

T 
' 

k 
tam 19 saat 58 dakikada yapılmıştır. 

ren ge ece yı' Erzu ruma varacak Tayyare Nevyork'tan cumartesi günü 
saat 14,30 da hareket etmişti. "Merke-

Cumhuriyet bayramında trene kavuşacak olan Erzincan'dan 
güzel bir görünüş 

__ [Y~zı~ ikinci sayfamızda] 

zi Avrupa saati" Berlin'e saat 10.01 
de gelmiştir. 

General Milh'in nutku 
Tayyarecileri karşılarken söylediği 

nutukta general Milh, bidayette bir 
devri alem seyahati yapılması düşü
nüldüğünü, fakat bu proje Hovard 
Hughes tarafından tatbik edilmiş ol. 
duğu için alman pilotları arkadaşlrk 
kaygısiyle aynı hareketi tekrar etmek 
istemediklerini söylemiş ve şunları i
lave etmiştir: 

"Berlin - Nevyork gidip gelme uçu
şu hava yolculuğu tarihinde eşsiz bir 
muvaffakiyettir. Siz vazifenizi daki • 
k:ısr dakikasrna yaptınız.,, 

Dün. ~n~ar~da bölge yüun~ ~irinciliklerinin sonuncusu yapdmı§fır. Net~de Gençler Birl'wi 41 
vanla bırmcı, Gune§ 21 puvanla ıkmci olmu§tur. Yukarıdaki rcaiMde mü L-L l · • ~L 18: . pu-
d 

.. .. SCIVQRG ara ıftırWK edenlerı bı ar 
cı f.OTAl_OrBU/ıUı Bu hwwtcı taf mat 6. ncı 8GJ'fmnudada.. r a-
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En büyük lüks 
iç llayatı olmıyan insan, ciferleri, kalbi ve diier dahili uzuvları ile

risinin dıtma çıkmıt canlı bir kaditten baıka bir ıey deiildir. iç hayat 
ise yalnıJlkeıı yafamr. Kalabalıkta, büyi.imesi durmuı bir nebat gibi yap
rakları dütük, kökleri kuru, dalları aarkıktır. ''Ke .... tte vahdeti.!' di· 
yecekainia. Fakat bu ıüç iti kaç kuvetli adam çıkıp da yapabileoelc. Çok 
içinde tek kalabilmek... Bunun için büyÜk bir ruh tetbiyeaine ihtiyaç 
vanhr ve her babayiğitin karı değildir. 

Yalnızken ne olur? Yalnızlık tanrıya mahsustur. Evet, büdin bunlar 
doğru ... Doğru olduğundan dolayıdır ki kendimi:ade tanrıdan hangi 1u • 
vılcmılar, hilkatten hanki kudret kaynakları gizlendiğini, yalnızhğm 

verdiği imkan aaatlerinde, zihin arteziyeni ile ruhumuzun derinlikleri • 
ne inerek bulabiliriz. Bu arama, hazların en vectliler1nden birini bize 
bah,eder. Bu vahdet anlarında dimai öyle tesirden aaade, öyle b ... Ye 
huzur içinde ifler ki vardığmız hakikatler, bulduğunuz düt6nceler, zen
•in1iii n betTakhğiyle sahibine bile hayret verir. 

Bunları okuyup da ''oh, artık kolay bir huzur ve İltirahat yolu bul· 
dum" demeyiniz. Yalnız kalmak, .arkadat bulmaktan daha kolay bir ıey 
değildir; belki daha güçtür. Bir defa maddeten yalnız olabilmek ipn 
&lemden ayn ve uzak bir yeriniz ol-acak, Bunu bulmak bir .•• Soııra içi• 
nizde sizi derin düıüncelerden alıkoyacak kırıntı fikirleri atacaksmız. 
Bu iki ... Uzviyetiniz, böyle bir ruh ve sinir çahflllaaını temin edecek te
kilde niabi bi.r muvazeneye ermit bulunacak. Oç ... 

Bir doatunuz ziyarete gelir, bir kamyon sizinle beraber evinİ•İ yerin
den aaraar, çocuilBlUZ aflar, karnını• •frır, paraaızlık beyninial altilst 
edw, aenıinaeni:a bin türlü ihtiras, endite n emeller dimaimıza hGcQm 
eder. Bunlarm hiç biri olmaaa gecenin en koyu bir u•let lnmda muaip 
bir horoa var kuvetiyle öter Ye sizi, -.inin havada çl•diil yayla ka•ıin 
ucuna takıp botlukta bir yukarı, bir atalı aallamıya hatlar, Sallana aal
lana baımı:a döner, aeraemleıir ve yataiımza, bitap, düteralnl•. 

Hani yalnız kalacaktmız? Hani yalnıa kalıp derin dGıUbcelen da
laca.ktmıa 7 Yalnız kalmak, bu velvelell, bu dafdatalı, bu .Wltillü 
medeni hayat içinde en pahalı ıey, en lüks iı oldu. Kimeenln bl•l rahat
sız edemiyeceii, biııı:im de kim'9yi rahataıa etmlyecetimla bir tek -,er 
var, bunu bilİJ'Ol'U•· Halbuki biz topratm ilat\lnde huaur Ye aGk6n bla
n yafalDak, o anların hazzını içmek iatiyonu. En kolay •örilnen f8y, 
.hakikatte ne güçmüt ! ... Haaan - Ali YOCEL 

işlerinden alınan 
muafiyet şekli 

Ziraat 
vergilerin 

Maliye Vekôleti mühim 
bir tamim yaptı 

Maliye Vekaleti, bafcılar ve bah-ı ol~uğu gibi. muafi~etin taalluk ettiği 
çıvanlar, airaat işlerinde vo bahçeler• mü~ellef ııı:Uınrelerı bakımından bir 
de çalıp.n işçilerle makinistleri hak- tefrık yapıl~asına .ftlahat ve. ıebep 
kında, kazanç, iktısadi buhran, muva- yoktur. Yanı muafıyetten lııtıfade e• 
zene ve hava kuvetlerine yardım ver- aecek ol~nlar pı~zkQr kanunları~ mev 
gileri kanunlarına mevzu muafiyet hü- zuuna gıren ~hızmet erbabı) zumre
Jrllmlerlnin ne suretle tatbi.k edileceğl ıinden ibarettır. 
ve bu huıuata Divanı MUhuebat ka- Zirat itlerde çalr§an ffçl ve renç· 
rannda teablt edilen eaulan uah eden perlerin Ucretleri nereden verillrıe 
bir t.m1m netrederek ali.kadar ma • verilıin ve kendiıi kadro dahllinde 
ı.nıara göndetmiftfr bulunaun bulunftlaıın sirai itlerde kul 

• .' • . • ]anılmak şartiyle iktısadi buhran, mu· 
Kazanç vergısı m™;'/ı)etı .. vaııone ve hava kuvetlerine yardım 
Bu tamimle bitdirlldıği~e gore vergilerinden muaf tutulmaktadırlar. 

kuanç verı\sl kanununda mUkellef .. Kaıanç verılıl kanununun üçUncU 
ler mUhtetlf zümrelere aynlmııtır. Her maddesinin ıo uncu fıkrasındaki mu
zUmreye giren tetebbUcs erbabının afiyet hizmet erbabı ıUmreslne dahli 
mUkelleflyet ıekli verg\ matrah ve olmayıp serbestçe faaliyette bulunan 
nlsbetleri ayrı ayrı tayin edllmlş ve balcı, bahçivan, altal itlerde ve bab· 
kanunun UçUncU maddesinde 22 fıkra çelerde çahıan tıçllerle maklntıtlerl
olarak vuedtlen muafiyetler mUkel - ne taalluk ettiğ halde iktıaadi buh• 
lef zUmrelerl itibariyle ayrılmamı§ - ran muvuene ve hava kuvttlerine -r • ' ı-
tır. Bununla beraber her frkradakı dım vergilerl katıunlarında (!irat lt-
muafiyetln hanil .ıUmreye dahil mü- lerde çalışan işçi ve rençberler) e iit 
kellefler hakkında tatbik edilmesi 11- muafiyet bilakis yalnız hi%met erba
ııı:ım aetdiii fıkra metinlerindeki hü - bına mUnh11ır bulunmaktadır. Eıasen 
kUmlerle teıbit olunmuştur. Bu me - ıerbeıtçe çalıpn bağcı, bahçivan, si· 
yanda hizmet erbabı zümresinin isti- raat itçilerlnin mUkellef tutulmaları 
fade etmeleri icabeden muafiyetler de iktlıa ettlli takdirde, ıUndellk pyrl 
fıkralarda tasrih edilrniıtir. saft kazanç karlnealne ıöre verıl Ye• 

Kanunun UçUncU maddesinin (bağ- renter sUmr11lne ılrecell ve blnnetl· 
cıtar, bahçıvanlar, ziraat işlerinde ve ce iktı1adt buhran, munaene vı h&YI 

bahçelerde çalışan işçilerle makinist- kuvetlerlne yardım verıllırl kanunla 
lert) hakkındaki muafiyeti tayin eden rının mevıuuna ılrmlyecell için bun• 

ULUS 

Lise ve 
orta okul 
111ualli111li~i 

Orta mektep ve lise muallimi olmak 
lgin, maarif veklleti tarafından açılan 
iıntlhana clrmek lbere "erilen müra
caat müddeti bugün sona ermektedir. 
İstekliler 1 eylQlde evela yazrlı imti• 
han olacak ve bu imtihandan üç gün 
aonra ııö&tU imtihana tabi tutulacak .. 
tardır. 

Yeni Türk - Alman ticaret 

anlapnası bugün baılıyor 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Yeni 

türk - alman ticaret anlaşması ya
rın sabahtan itibaren merlyete gire• 
cektlr. 

Nal ıa Vekaleti, İstanbul Edirne 
yolunu atıchyor 

Nafıa vekaleti İstanbul - Edirne as• 
falt yolunun iki tarafmı da ağaçlan· 
dırmıya karar vermiştir. Bu münase• 
betle ilk parti olarak 20 bin ağaç di• 
kilmcsi için vek&let, Çorlu malmüdür• 
lüğüne on bin liralık bir tahsisat ver• 
mittir. 

ların kazanç vergiıinden ve aynr hü· 
kümlere göre tahakkuk edon ve 241e 
numaralı kanuna müstenit bulunan 
1/ 5 niabetindeki iktıaadi buhran sam• 
mından muaf tutulmaları lbnn ıelir • 

Hiı:met erbabı vasiyetinde çalıf8n 
bağcı, bahçivan ve ziraat ve bahçe it· 
çileri ve makinistleri iae kazanç ver• 
&iai kanununun \içüncU ınaddesinln 
10 uncu fıkrasındaki muafiyetten iı· 
tifade tdemiyeceklerinden bunların 
hiRnet erbabının istifade ettikleri di· 
i•r muafiyet fıkralarındaki hilkilm· 
lerden iıtifade hakları mahfuıı kal • 
mak tartiylo yalnıı iktıudi buhran, 
muvazene ve hava kuvetlerine yardım 
vergileri kanunlarının, ııı:irıi itlerde 
çahpn itçi ve rençperlere ilt n'lUllfl· 
yetlere tibi tutlmaaı lbım ıelir. 

Zirai işlerde (Olıfan fıçl ve 
rençberler kimlerdir? 

Zirat itlerde çalııanlardan ınakıat, 
hizmet erbabı vaziyetinde olmak pr• 
tile filen seriyatla ittigıl edenler, 
çiftlikte müstahdem if~ilor, hay\ran • 
lara bakanlar, ıebse bahçelerinde, boı· 
tınlardı, ormanlarda çalıtan i,çller, 
ziraate muur domus, karı•ı çekirge 
gibi hayvanların itlafı ve imhası işin• 
de filen çahtanlar, zirai makinelerde 
ve tarlalarda makinistlik ve toförlük 
yapanlar, tarlaların, çayırların ekilme 
sinde, sulanmasında, biçilmesinde is• 
tihdam olunan işçiler, nümune fidan• 
hklarında filen çalıştırılan ameleler 
glbi milıtahdemlerdir. 

lpekböceği tohumu istihsalinde, 
mezruatı sulıyan harkların açılması 
ve teıniıltnmealndı, pamuk tUccırla· 
rının satın aldıkları pamuk kozaları• 
nın ayıklanmasında, diyaspiı ve sait 
haııtahklara ait iliçların laboratuvar• 
tarda ihaar ve tev&iinde, ziraat ilet 
ve makinelerinin tamirinde, tesyinat 
ağaçlarının ve çiçeklerin yetlıtlrllme
ılnde çahıtırılanlar ıirat itçilerden 
aayılmıyacaktır. Bu mUnaaebetlı buh• 
ran, muvasene ve hava kuvetltrlne 
yardım vırıllırlnln alrat itlere mUn· 
haaır olan muafiyet bllkUmlerlnden 
lıtlfade ettlrilemesler. 

Trabzon-lran 
transit yolu 

Nafia vekaleti tarafından inp. edil
mekte olan Trabıon - İran tranılt ~ 
tunun Karaköse - Şehbop kısmındaki 
çahtmalar seri tekilde ilerlemekte ve 
bu yol Uııı:erlndı ılllndiraj yapılmak· 
tadır. 

Buna Mudınyı yolu beton 
ısf ıll olırık yıpıhyor 

Buru, (Huauat) - Buraa • Mudan
ya 9otoeıinln geçen tene baılanan as· 
falt kaplaınaaı.nın 28 kllometreUk kıs· 
mı beton ufalt olarak inta edilmekte 
ve arısalı kı11mlar da varyantlar, me· 
yiller ve mUnhanller modern ve1aitin 
icabettirdill ıUratl temin edecek te· 
kilde ıallh edilmektedir. Bu yol 1939 
Hneainde tamamen ikmal edllmlt ola· 
caktır. -

Sıhiye'de yeni tayinler 

Mardin ıılhat ve içtimai muavenet 
mUdilrU Dr. Nihat Erollu ıihat ve iç· 
timat muavenet mUfetti,liğine, Mutia 
ıihat ve içtin1at muavenet mildilrli Dr. 
Kazım Ömür Yozğat müdürlüğüne ta· 
yin olunmuşlardır. 

Vakıflar mil<lUrlerl arasmda 
bir hccayiı 

Diyarbakır vakıflar müdürü Tahir 
Ar Balıkesir vakıflar müdiltlüiüne 
ve Balıkesir vakıflar n'lüdürü Diyar• 
bakır vakıflar müdürlÜ~Üno nakledil· 
mişlerdir. 

Devlet Şurası mazbata 
kalemi müdürlüğü 

Münhal btılutı.an devlet ş'1raAı maz
bata kalemi müdürlüğüne ikinci ııntf 
muavinlerden Celil Berkman tlyin e
dilmittir. 

Dlln hava fırtınah geçti 

Dün şehrlmi%de hava ub&hleyln a-
5ık aonraları bulutlu p~mi9tlr. But 
15 de toz fırtınuiyll!I birlikte kuvetll· 
ce garp rilziarlarınııı 1&nlyıdıkl h111 
10 metreyi geçmiştir. 

GUniln en yüksek 11111 &ölıede ~ 
dır. 

Yurtta cenubun dolu kıımlyle Ak· 
Mhlz kıyılarında hava açık diler böl· 
gelerde kısmen bulutlu geçmlıtlr. 

24 uat içinde Trakya, doğu ve Ka· 
radeniz kıyılannda nıevslt yaiıfların 
kare metreye bıraktıkları ıu miktarı 
Rite'c:Je 8, Van'da 4, ıtdirne'de 2, Si· 
nop'ta ı kilogramdır. 

RU:ıgarlır ceraubun dolu kısmında 
ıimalden 1aniytde 5 diler bölgelerde 
umumiyetle garp istikametinden unl· 
yede en çok 11 metre kadar hıı:la H· 

miştir. 

Yurtta en yüksek ııılar ElAzıf'da 
30, Edlrrıe•de 31, \Tan'da 3S, Bodrum'· 
da 34, Eıkiıehlr, konya, ve Adana'da 
35 Dlyarbıkır'dı 36, Bahkelir ve Bl· 
l•tik'te 37, bmir ve Buraa'da 38 dere
çedir. 

ıs -s - 1938 

Cumhuriyetin 15 lnd ylldöıi•in~e 

İlk tren Erzincan garına 
vasıl olmuş bulunacaktlr 
Tren gelecek yıl Erzuruma varacak 

Sıvu - Erzurum hattmın 335 kilometre uzunluğunda olan (Sı
vas - Erzincan) bölgesinin (157) kilometrelik (Divriki - Erzin
can) kıamırun da çok yakın bir zamanda itletmeje açılmuı için 
bütün hat boyunda intut faaliyetleri arttırılmıttır. 

Trenlerimizin cumhuriyetin 15 inci yıldönümünde Erzincan 
garına ve gelecek cumhuriyetin 16 mcı yıldönümünde Erzurum 
ıanna gidebilnıeıi için lizım aelen tertibat almmqtır. 

Temmuzun başında demir döşeme 
ameliyesi; (249) uncu kilometreye 
varmıştır. Bu (249) uncu kilometre; 
Sivas - Erzurum deml.ryolunun çok a
rızalı ve en sarp geçitlerinden biri o
lan Atma boğazı içinde çok ehemiıyetli 
bir noktadır. 

Arazi teşkilatının sarplığı ve bo -
ğazlarm çok dönemeçli olması yüzün
den karşılaşılan zorluklarla savaşıl

mak aurctiyle günde vuati (800) met• 
re demir döşenebilmektelir. 

Bu rakam; bu gibi sırp boğazlar 

mıntakasında yapılan demir döşemt 
işleri için elde edllen değerli bir veri· 
min manbı ve ifadesidJr. 

Geçen haziranın birinci gUnU 
(200 + 249) uncu kilometredeki ka
ya yarmarun heyelanı ve ta!uninen 
(30.000) metre mika.plık bir kaya kilt
lesinin kısmen Fırat ve kısmen de gü
zergah Uzerine dü~esi yüzünden 
platform, S temm~ 938 tarihine ka
dar kısmen kapanmış ise de; 4 komp -
resör ve 300 amelen.in ıilrekll çah§tı ~ 
rılması ile büyük engel de ortadan kal
dırılmıı ve demir dÖferne işlerine at 
zaman içinde tekrar yol verilmiştir. 

Divrik ilı Erzincan arasında (Er-
slncan ıarı hariç olarak) kilometrelC* 
ri ile islntlerl a§ağıda yazılı şu 9 is
tasyon vardar. 

192 + 000 Daalar 
204 + 590 Çaltı 

221 + 960 Bağıt tat 
232 + 300 Ilıç 
252 + 340 GüUübaj) 
269 + 720 Eriç 
287 + 430 Kemah 
303 + 447 A1kU§ 
322 + 20 Tahirpap 

Erdncan latuyonu, tıtetme bakı • 
mmdan demiryollarttmı ft'be1ctıl Use • 
rinde mUhlm bit teıkillt merked ola• 
caktır. 

Bu iat&1yon inpatından bqka: 
548 kilometre uıunlulundald Sivaa • 
Eraurum dem!ryotu Uaerlnde mUhirn 
bir kıımı dellnmlt 131 tUnel vardır. 

İçlerinde 1076, U30, 720 vı 009 
metre uzunluiunda olanlarla beraber 
hepıi (26.000) metre uzunlufunda • 
dır. 

Cumhuriyet nallatınıh yalrıb bu 
tüneller ln11atı için bUdcellndın lar· 
(edeceği meblli takrlbın 10.800.000 
lirayı bulacaktır. 

BUyWc lntut faaliyttlne aahne ~ 
lan mmtakanın Kemah • Erılncaıı ve 
Saptrran iıtaayonları araaınd&ld kıahll, 
Sivaa - Eraurum gUıerılhının en çe • 
tin bofularından geçtlfl lçln, lnıaatın 
nevi ve mikdarı kayde deler eherni· 
yettedir. 

Meıell: (270 • ~70) uncu kltomet• 
reler araaındaltl 200 kll<>metrellk 9 

kısımdaki büyük yekun tutan işler : 
1- Toprak işleri mikdatı 3.607 .000 

metre mik4bı, 2 - Servis yolları tes
viyeli 425.000 metre miklbı, 3 - Te
meller hafriyatı 82.000 metre mlldlbı, 
4 - Menfezlerde idi klrgir .infaat 85 
bin metre mikabı, 5 - Tüneller hafri 
361.800 metre mikabı, 6 - Tüneller 
kargiri 105.600 metre mikabı olarak 
hesap ve tahmin edilmiştir. 

Bunların mali sene bct§lanrıcına 

kadar yapılan miktarları i&e ıu ifler -
den ibarettir: 

1.412.000 metre mikabı toprak tes -
viyesi, 199.200 metre miklbı 1trvia 
yolları tesviyesi, 38.200 metre rnücibı 
temeller hafri, 46.900 metre mikabı 

menfezlerde kargir inşaat, 194.350 met 
re milclbı tünellerde hafriyat, 47.250 
metre mıl.kibı tünellerde kargir lnpat 
iflerinden ibarettir. 

(Hac:men yWcıek olmıyan diğer. 

mütenevvi itler bu yetalnlardan hariç 
tutulmuttur.) OörWUyor ki yalnız bu 
mıntakadaki servis yollarının toprak 
tesviyesi miktarı; (425.000) metre ıni
kibı glbi yilk9ek bir hacını tutmakta -
dır. Bu da urp boğularda uınwnt mü
nakale itlerinin tanzimi için ypılmaal 
aarurt görWen teaviyenln değerini te
barils ettirecek bir raka.mdrr. 

Yalnız bu kıamın 31 sayıyı bulan 
tünellerinin uruıunluklanrun tutarı: 
9286 metredir. 

270 .. 479 uncu ktlometre araamda 
açıklıkları 0,60 dan bqlayıp 8 ve 3 X 
800 ve 4 X 800 metre açıkhltna ka -
dar genlşliyen muhtelif açıklıktaki 971 
köptUden yımına yakın miktarı ta
nıamlandığı rtbl ln~t halinde bulunan 
ııl.mr ldprWeria lnfaMI da ,.. 50 ..._ 

recedndc t rakki tmiJ bu.lwımakta • 
dır. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönUmü 
ıenlllıllerindı demlryol una .ka vuflC&k 
olan Fırat ~hrinln ehemiyetll kolla -
nndan bulunan Karaıtu'yun ıulandılı 
mihnbit bir ovanın ortasında ve 1.200 
nıetrı taltuntt\d& bUlunan Erzincan; 
Doğu An11doh.ırıwı mühim tnerkeıte -
rlnden biri olduğu için demlryolunun 
Erzincan'a girmesi, Erzincan ovaamın 
mal dunununun da kalkınn:ıUtru ya -
tatacalcttr. 

Erıincan halen tabii ıervetlerlnden 
pek i1tlf ade edilen bölgtnln merkezi 
okluğu için demiryolu ile Anayurdıın 
dlfer etli merkez ve kasabalarına bal
landrğı gUn bütUn bu bölgenin lktısa -
dl faaliyeti eanlanmıı olacaktır. ÇUıı
kU: Erlirıcan olduk~ renlı bir mınt.
kanın puar yeri olduğU glbl Kay1erl
ye ve carbt Anlldoluya kadar gönderi
len k&aaplık hayvanların da trantlt 
merkezidir. 

Erılncan ovaamda her nevi hUbu
bat Ut beri.bet b<>l miktarda ttlrlU ıney
va da yedttlrilmektedir. 

li:rlincan'da sônbaharda açılan 10 numaralı fıkrasında - yukarda zik
redilen fıkralarda olduğu eibi - hiz
met erbabının bu muafiyetten istifa -
de edeceğine dair bir kayıt ve sarahat 
mevcut olmadıfı, ve diier taraftan 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
meyva paHrının faa.J.lyotl menıleketin 
çerıçıvüinde iyi tanınnuıtır. 

Y m Yor miyiz ? Öteki 08Vap Ytrdi: 
Q Z 1 - Bu yolda iki kadını taııcbiamı 

Erzincan'ın batlıca ihracatı mey -
vı olduiuı\dan bugüne kadar deınir -
yollarına bailllnmadıiı .ebebiyle nakl
tdilmemeıi yü:ıiin.dcn halk bu ıı.fis 
nıey\'a bolluiundan beklediği aerntln 
tam verimini alamamakta idi, Fakat 
04.300) kilometre murabbaı vUsatin
de bulunan Kıiı, Kuruçay, PUllimUr, 
Refahiye ve Kemah kasalarını '1ıtlva 
eden Eralncan ilbaylığındald 132.350 
nüfua ve çevre.indeki halkın ubırıa· 
lıklarla beklediği demiryolu bugUn eı
nırlan isine girmiş ve cumhuriyet hil· 
kümetinin yapıçı eliyle yarın Erzin • 
can'a varmıı olacaktrr. 

muafiyetin vazlle .zirai istihsalatın Ş/kjyıt bit tuh haıtılıfı gibi /t;I· 
himaye ve teıviki maksadının takip mizdedir. Şundan şikayet ıdiyor, 
olunduğu için hizmet erbabınm iıbu bunun için .,.ıamyor, filini beğen-
10 uncu fıkradaki muafiyetten istifa- miyor, falanı kili görmüyoruz. Şi
de ettirilmelerine imkin görillemu. kiyıt ıtmılı, 11slınmılı, btltnm,. 

ıeı teri numaralı kazanç umumt mtk, Jıilıyıtıls ı~rmtk bııtılılı· 
tebllllndekl tarife nazaran himıet mısı ılddıtlındlttn unıutlıtdın bl· 
erbabı vulyetlndo Ç&lıf&Ilların kadro r/ dı muharrlrllk'dr. 
un-tanlan ve iıtlıal nevileri bağçıhk, - Muhırrlt y1tl4mlyotl 
bah~evanhlc, ılrut ve bahçe i9çillli _ Yıtlıınlıt yıamıyorl 
ve maklnlıtllll olıa dahi bu gibiler _ EHr vttilmlyor/ 
kanunun UçUncU maddnlnin 10 uncu _ Çıkın ,.,,111 oltunmıyor/ 
fıkraıında yuılı muafiyetten iıtifa· 
de ıttlrilemealer. Yani muafiyet bil • Bu matıltılıtı ltıg dılı vı hın· 
met erbabı ıUmre.lne dahil olmayııp gimiı dlnlımımlılıdltl 
serbeıt bir ıurette futiyette bulunan ltlttd ıdip bit hıltılılt mıomuı· 
bağcı, bahçıvan, ılraat ı,ıerinde ve mısı 1111 yHınlıtı aydılc: Bu on 
bahçelerde çalı kanlarla makinlıtleri • bef 11yf ılık mıcmuıdı bit llılıl ti• 
ne mUnhaaırdır. nınmıı olın vı dllttlırl dı ılbtıtı 
I ktlladi buhran, muoo•ene ve doıtlırıncı vı olıuyınlıtınoı mı9-

hul olmıyın on yıdl muhıtrlrln im· 
hava kuveılerlne yardım sııı yırdı: flit, n11lr, polltlltı, tılı· 

oergUerı mua/lyed nlk, lıl11lı vı ıılt1 vı 11/ttdıa 
1990 numaralı kanunun Udncl mad- bıh11dın on yıdl mubıttlı ... 

deılnln E fıkraılyle 1080 numarah Bun/1t ıtııındı ytnllıt1 dıbı rot 
kanunun birinci maddesinin B f ıkrı· dlltltıt ırmıl/71•. ÇOnlıl nynlıml· 
sında yuılı (•Irat itlerde çahtan iKl yor,, lddlı11n1 bun/1t tıltslp ıtmtlı· 
ve rınçberler) iktıudt buhran, mu • tıdir/er. "Yıtlıın/11 yısmıyotl,, 
Yazene Ye hava kuvetlerine yardım BIJtlJn bunlatı yııınlat yetlşmlıler• 
vıo~iterinden moof tutulmuşlardır. dit ki yazıyorlar. 

Bu verglter et111en yalnıı hizmet - Eser vetmlyoılırl 
erbabının lıtihkakları Userine vaat • - lCOtOpanı camıkJaluıaı bdı-

dilmi' olduğundan, kazanç vergisinde mz. 

- Çıkın e11tl1t olıunmıyor. 
- Nı bl/Jyo11unuıl Si• okumı -

yorıunu. dı onun için mi bu lddia
dı buJunuyorıunua/ 

Bu dlYı, bısılırını ıatt lt;lnden 
,ıltılmıs blt dlvıdır. 
l'dıt, ltırvıa yarayor • • • • 

Fenerba~e'de oUJl 

Metbu Fene,....~e mealnalnde 
blr otıl 1.......ıc film Um sürüldü. 
Bunun .. tetik Wr batl olacafım dü· 
1Un-1erı "Mocla'ya bakın1Zl" eledi
ler. Moda burnu Ue Fenerbahve ara
ımcWd Moda ko,u tülabn lıtanbu
la wrdlll deleri ilçöbnea bir be
.U,Hw. 

MocJ.'mn IHasGnldl haUnl ıör • 
&ilkten ..... , ............... Wltün 
ıuıu " buıu Ue kooemea bir oteli 
naaıl tuanur edebllirıtnlz? 

Münaakta hili devam ediyor. 
Temenni edelim ld otel taraftatla -
rmm U.,hlne lıapan11n. Veya .... 
.. 1capamnr, .. kndcımb •tet ılbl 

tekrar körüklenmeain. 

ı~ıahoalar 

D~rt ay zarfında 11.641 iatakoz 
tutulınuı. Tahaııln edilebilir ki la • 
tanbul'un uzun Anadolu kıyılarında 
denize sepet sarkıtıp iatakoz tutan 
amatörlerill avları bu heaaptan 
hariçtit. 

Bu kadar iatakoz bu kadar ve 
hatta biraz daha fazla içki aofra• 
sıftı akla getirme:& mi 7 

Y eıil hililcilerin kulkları çınla -
aıa. 

Alır ktklın 

Gece saat bire dofru Çiftlik yo
hmda mototlldet 1e1l duyuldu. Bir 
erkek, iki kadın, bir erkek bit kadın 
ıettiler. Bir kenarda kendi motosik
letine benzin koyan aenç, arkadqı-
1'1 IOt'du: 

- Sen kaç kiti tafıyMilirain .,. 
kanda? 

hatırlıyorum, gene böylebir gecey
di, bire doğru üç kiıi benim bastı 
bacak motarle bu yollardan geç
tlydik. Suali aoraıı, tereddüdünü 
açığa vurdu : 

- Kadmlar hafif mi idi? 
Beriki, gayet ciddi, cevabı yapıı

tmlı: 

- Cece aaat 11 de börlı tenha 
yollarda gezintiye ~ık.an kadından 
da ağırlık beklenmezdi ya. .. 

Neye lfinlrlenirslniı? 

latanbul'da bir arkadaı ''n•)'e 
alnlrlenirainl& 1" dl1• blr met eç
mıı. Sinirlendiği ıcyleri sayıp dök
melde kimse mütkülpeaent olma
dığma göre cevap toplamakta ıüç
Hlk çtkmlyeceil muhakkaktır. 

Ancak bize de sorsalardı, olur 
olmaz mevzularda anket açmaya 
pek ıinlrlendltimizi söylerdik. 

Ameriko'da ca.u•lar 

İıttanhul he1ediye8i nizamı 
bozan şoförleri şiddetle 

tecziye edecek 
htanbul, 14 (Telefonla) - OtobU• 

1ahiplerinin, ıoförlere yevmiyelerin· 
den baıka yilzde on vererek açıktan 
bir kir temin iıtekleri ve bu ıuret· 
le fula it yapmak iatiyen tofClrl•· 
rin seyriıefer nizamlarını bozdukl•· 

' rı anlaşılmııtır. Otobüs ıahipleriyl~ 
Bir raaetenin iıtihbarma ıöre 9oförler, aralarında bu yüzde 10 lt1 

Amerika'cla 120 bin ouıaa faali- hakkında bir anlaşma olmadı~ını id· 
yetteymif. Doğrusu taflll&Dlak dia etmektedirler. 
nıümkün defli, bu eaı\lılan aaaıl Belediye her ne suretle otur .. 
taJlllıılar •• aaydsktan 80dra ela olsun nizamlara riayet etmiyen ıofar 
faaliyette blllunmalarına beden ler hakkında daha ağır tedbirler al· 
müsaade edi:rorı.r, aml)'abiline- maya ve ceza hükümleri koymıya ıı--
niz anlayın! tar vermiştir 
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TÜRKiYE BASINI 1 

_,,., """'"" .............................. .1 
Geciken cevap Pasaportlar meselesi yüzünden 

lapanya meaeleainin diploinasi 
tfhaıı, gönüllülerin &eri çekilmesi 
•klundaki İngiliz planına Fr,..nko 
lrafından verilecek covaba intiza
hl bir aydanberi olduiu yerde a&• 

iP dunnaktadır. lngilia planının. 
.. iı y\lkarı, lıpanya mücadelesi 
lldar eıki bir tarihi vardır. 
lıı>anya'daki mücadeleye k•l'!1 Paris 14 a.a. _Fransa ile ltalya'nın, mütekabilen bu memle-

~dhğını muhafa:.ı:a eden yega - ketlere 'gidecek grup halindeki yolculara pasaport v~rme ve ika-

İtalya ve Fransa 
arasında ki gerginlik 

• büyük devlet lnıiltore'dir Bu ae- l l ki } 4 w • k 1 l ~Ple, İngiltere hükiimeti, bükü- met hususunda yapılan ko ay t arı agvı arar attırma arı üzeri-
letçileri tutan Sovy..t Rusya ile ne ortaya çıkan vaziyet, gazetelerin mütalealanna mevzu tetkil 
tansa ve Franko'yu uim.aye eden etmektedir. Bu gazeteler, önce Jtalya tarafından verilen bu kara
lalya ile Almanya araaında zaman ra hayret ediyorlar. 
~an mütevassıtlık rolünü oynıya- Lö Jur ,azetesinde Leon Belbi di-
lbııittir. Gerçi lngilter'nin bu rolü yor ki: 
t.z-.ıı frıanıız, ekıeriya da italyan "İtalyanın bize karşc oynadığc şa -
~ a..~an gazeteleri tara~ı~dan ı.n- şırtıcı oyunun manasını anlamak ka
,t edilnıittir. Fakat her ıki ~ın bil değildir. :Itransız efkan bazc kötü 
• lerıkidine hedef olınaaı, haddi za· münazaaların sahte ve mürettep to -
lıld. afi ~ de nundan pek az hoşlanır. Pasaport dU-
1 • bu ıiyaaetin bitar ııına • ellosunun pratik neticeleri bir an göz 
olaı-ak gösterilebilir. ,. • . k 1 b i t 
İaailtue hükümetinin • Jn&ılız önUne getirilece o ursa u ş e en 

İ • - f. b i.k ta ..,0 k 1talya'nın kaybettiği meydana çı-
f4lllı., adı verilen tekli ı, et' • - ~ b kk _,ta ınücadele eden "gönüllülerinn kar. Ortada hiç bir ıe ep yo en 
.._, · inı ltalya'nm daima bize karşı gösterdi'°" çekilmeaiai temin içın tana • b · hü ·· 
-İlınia uzun bir proje idi. Bu Pı:°" ğ i hoşnutsuzlu ~un ye~ı ı~ te~a ru 

:r kah 1 tt karıcsındayız. Bunun ıse hıç bır ma-
,Yi büyük devletler• . u. e ır- nau yoktur. Fransız milleti bu kadar 
i.lc. i,.in İngiliz hükliınetı bır ac:ne- ~ ·· 
.ı.. " Ni.h ufak bir şeyden endige etmege mute-
"'" fazla bir zaman uğrattı. a: 
~t Franko ve Barselona hükümetlerı mayii değildir.,. 

~ ,_ d Popüler gazetesinde Leroux §Öyle lllhil olduğu halde bütün al&a.a. a~ 
yazıyor: 

"Fransa hükümeti "meşru müdafaa,, 
halindedir. Hükümet kcıas kanununu 
tatbik etmek mecburiyetinde kalmcı
tır. Maalesef bu hareket tarzı Roma
nın ha&aasiyet gösterdiği tek haktır.,. 

ltalya'nın siya..-ıeıi 

~letler dokuz a,y evel proJeyı 
h'-.ıip itibariyle" kabul ettiler. 
.._d.n aonra da beı ay tatbikat 
•r~ı Üzerinde görütüldü. Tatbika -
~ geçileceği bir sırada Franko'
~ deniz aahillerine doiru taarru
b baıladı. Bu taarruzun muvaffa -
J)'etli inki§afı üzerine ispanya 
llrhaun nihayeti görülür gibi ol~u. Figaro gazetesinde Dor Messon ıöy 
- .,.alıktır ki Jnıiltere ltalya ile le yazıyor: 
lotna itilafını imzaladı. Fakat 16 "İtalyanlar bize karıı yapılan reıınt 
l&&ııda imza edilen bu itilafm me - propagandada nelere inanm~k ~e ne· 
ltete ıirebilmoai için lapanyıa mc - )ere inanmamak lbımeeldlglnı pek 
tleıinin tasfiye edilme6i ıarttı. ltal- ili bilirler. ttalya'nın bu hareketini 
~ hükümeti Frank.o'nun .z~fe~ini 0 daha .ıiyade takip ettiii umumi ıiya
•dıu- yakın telakki et.nuıh kı in- setin bir icabı olarak kabul etmek 18-
~lere ile imzalanan itilafın birkaç zımdır. Bu siyaıet, Muıolni'nin 14 
-.fta içinde meriyete geçmesini mayısta Ceneve'de söylediği bir nu -
hıhakkak Nyınıth. Hatta inciliz tukla ba,ıamıf ve uzun zamandanbe
liı.uun tatbikine bile ınahal kal- ri İtalyan gazetelerinin Fransa'ya 
*1Ya.caiına hükmedilerek plan rafa sistematik bir ıekilde hilcumları, her 
~uldu. vakanın kaste müsteniden neşri sure-

F b .. k.. tç'l in mukave-
L -.kat u uıne 1 er 

1 
.. . tiyle devam etmiştir. İtalya bi:ı:im bü-

~tleri bütün hCMt.pl n a t\ut ettı. tün bu işlere kızdığımızı zannediyor· 

Bir sefer heyeti 
kırmızı derllllerln 
taarruzuna uğradı 
Rio dö Janeyro, 14 a. a . - İlmi tet

kikler yapmak üzere Bre.ıilya'ya &ele
rek memleketin iç taraflarında, kırnu
zı derililerin bulundukları mıntakaya 

giden bir aefer heyeti, yerlilerin taar
ruzuna uğramıttır. 

Taarruza uğrıyan heyet bası mu
hasara edildikleri zaman kendilerine 
yol açmak için havaya ıilih atmak 
mecburiyetinde kalmıtlardır. Entomo
logist Himmoleith ile kılavuzlardan 
Şaventes, atılan oklarla yaralanmrı • 
tardır. 

Heyeti seferiye tlmdi Atalle'de ça· 
dır kurmuıtur. Vaziyeti tehlikelidir. 

Arjantin'de maden 

ihracatı yasak edildi 
Buenos·Aires, 14 a .a. - HükUmet 

parlamentoya yeni veya kullanılmış 
demir, çelik, bakır, çinko, nikel, bronz 
alüminyum, Antimön, krom ve pirinç 
ihracını meneden bir kanun layihası 
tevdi etmiJtir. Bu l!yihanın bir mad
desiyle makinderle demircilikte kul
lanılan her nevi malzeme be' sene 
mUdetle fUmrUk resminden muaf tu
tulmaktadır. 

Romanya' da 

Kıralhk mümessili 
olarak kimler 

tayin edildiler 
Bükreş, 14 a .a. - Dün öğle üzeri, 

sarayda taht salonunda, kıral Karol'· 
un hükümet uaıının ve kıral müp· 
virlerinin huzuriyle yeni idare kanu
nunun meriyet mevkline girdiği il~n 

edilmiş ve "Tzinut" tesmiye edilen 
yeni idare mıntakalarma tayin edilen 
on kıra! mümessilinin tahlif merasimi 
yapılmıştır. Kıra! mümessileri arasın
da, sabck müsteşarlardan Simian ve 
Otesko, elçi Kadere, üniversite pro
fesörü Aleksiano, iki sabık hakim Mar
ta ve Gane, mütekait generallerden 
Popu, Skariaoreano, Hanzu ve Negrut. 
zi vardır. Merasimin sonunda kıral, 

mümessilleriyle ayrı ayrı görüşmüştür. 

İngiliz 
İtalyan 
ticareti 

Roma, 14 a.a. - Gayda, Jiornale 
d'İtalia gazetesinde neşrettiği bir 
makalede ezcümle diyor ki : : 

İngiliz gazeteleri, ingiliz ticaret 
nazırının İtalya ile ticaret bahsinde 
İngiliz ihracatçılarına verdiği bazı 
nasihatleri bahis mevzuu etmektedir. 
Nazır, ihracatçılara, ''bugünkü vazi -
yette salah görülmedif i müddetçe l -
talya ile otan ticaret faaliyetlerinde 
temkinli davranmayı" tavsiye etmiş -
tir. İngflizlerin bu hareketi, İtalya'yı 
otar§i politikasında daha ziyade hızla 
yürilmiye teşvik etmelidir. Musolini
nin ''hayale kapılmamak'' lüzumu 
hakkındaki dersi de unutulmamalıdır. 

i 

Yeni romana 
başlıyoruz 

Göklerin Casısu 
Daha yeni intipr eden bu 
roman meıhur fransız mu
harriri Alfred Mqar'ın en 
güzel eaeridir. 

• Aık, caau•luk, macera, entri-
ka, heyecan, kin ve mücadele, 
bu romanda oltuyueunım nNra
kını daima a)'akta tutarak bi
ribirini kovalamaktadır. Yeni 
tip bir tayyarenin planını çal
mak için havalarda yapılan bu 
ccuuslult romcını aynı zamanda 
hava ltahramanlarınıra bir ıl••· 
tanıdır. 

Muharririmiz, bu eMri teç
mek için en iyileri arasından o
tuzdan fazla roman okwn11§, 
en ziyade bunu beğenmittir. 

Göklerin Casusu 
Senenin en beğenilen ma

cera romanı olacaktır. 

i tol ya ve lf'kç.WC 
B. M..Wttiııa Btr.- San Poe6a'da 

H. gün tiit1muacla, IMa -.W.la 
yazdıiı bir yauda hulaaa olM'lllk de
mektedir ki ı 

"San ıünlorde l~a'da ela ırkçı
lık nazariyesinin harekete geldiğine 
dair dünya matbuatında bir h•yli 
dedikodu oldu. Bu dedikoduya Pa
pa bile kanttı; varlığı ruhani bir 
prensip üzerine kUNlaıı Papalık 
makamı elbet ırkçılık nazariyesine 

: taraftar olamazdı; bwıu bir vesile 
izhar edince öteden Mwıolini'nin 
kıaa ve akıi bir cevabiyle mUkabelo 
gördü. Bu ıuretle, Jtalya'nnı da ırk
çılık naaariye&İlle k.,....t verdiii 
anlatıldı. 

Yarın 

Ulus'ta okuyunuz ı 

ltalya'da ırkçılık politikeun-. 
yani yahudi aleyhtarlığının mahi
yet, ni.t>et ve bir siyaset olarak haiz 
olduğu ehemiyet bahaine gelince, 
Stefani bu hwusta da bazı izahet 
vermeyi ihmal etmemiı; anlatJyOr: 
ltalya'da, bizzat yahudilerin tertip 
ettikleri iatatiıtiklel'9 ıöre, 44,000 
yahudi vardır. İtalya hüldimeti bu 
istatistik meselelerini aynca tetkik 
ve kontrol edecektir. Eier ltalya.'
daki yahudi nüfıuun1a mildan btm
dan ibaret olduiu kabul edtlirae. 
gene aynı ajantm tÖ7ledilderine 
gör•, yahudi ııüfu.qnun ltaly•'da u
mumi bayata İftİl'ik hakkı ıüıh..~ 
binde bire münhusr kalacakbr. 
Çünkü buıünkü ltalya'n111 niifueu. 
44 milyondur. 

\.... .. 111111 .......................... 111111 ....... • J 
Bu suretle ;yeryüz\inde yahudile.e 

güleryüzle muamele eden memle
ketlerin hudutları biraz daha da
ralmıt oluyor. Ruıya, Franaa, İngil
tere, Amerjka ve bunlarla ber&tter 
birkaç küçük memleket iııtiena edi .. 
lirse her tarafta ve bilhaHa keıif ~ 
larak yatadıkları yerlerde yahudiıle
rin hayatı mü9küllopniftir. Fakat. 
bunlar da ineandrr; bunlarm da JJ&
ıamak ve meıut olmak için haklan 
vardır. Bu cereyan arttıkça b.anla
rın halleri ne olacak? 

On beşinci 
yıl 

(Başı 1. inci say/ada) 

Bu ıual ortaya halledilmeıi IUmı 
bir meaele atıyor. Dünya bu mHeıle
yi halletmiye mecburdur. Bu :meee
le, ancak yahudilere bir yuri: y..,_ 
mak yoliyle halledilebilir. k JOlu 
bulmak dünya için artık ......U. ha -
lini aldı.,, 

TURiZM MESELESl 
•t lüartuMa a r~ • - •ld•nryor. Bu gibi hareketlere bls 

taarruzu durdu. ltalya, liu u - kızmıyorua. Yalnız mütee•ir oluyo
etçilerin nıUkavemetinden. dolıa7ı ru.ı, ki bu aynı şey deiildir. Avrupa-
~·~· nıesul tuttu. .ı~ ıuaan ta· nın iC:Çirdi&i gu tehlikeli anlarda Av

. • • :un.ulanan lnailP. - ltaly~ rupa medeniyetinin bctifl otan bir 
la..f11a11ı nıeriyete airm .. me maeı memteketin zorla •e atetle oynar gibi 

k için Fran .. ve Sovyetler tara- bu medeniyetle oynaması hakikaten 
-.ıı tertip edilen bir k~plo kar- büyük teessürle kartılana~ bir hal 

l!lda kaldığını beyan etlı ve hal- değil midir?,, 

Küin Mari Normandi'nin 
dönüt rekorunu kırdı 

Bundan çıkarılacak neticelerle, bun
dan ıonra11nı tayin edeceğiz. On bet 
yıl önceki kuvetlerirnizin kıaa bir 
muhaaebeaini gözden geçirelim, o gün
lerde ne derin mahrumiyetler i~inde 

olduiumuzu bilmiyen vaı- mı? Halbuki 
her ıeçen yıl katlana katlaM kuvet ol
du, Vtl böylelikle on beş yılın başına 

geldik, kuvetimizin det"eceıi, imanımı
zın ıeniıliği beıbelli, bu on bet yıllık 
kuvetle on bq yıl aonra terakki saha
amda ne~ kadar clayanaeaflmu 
meçhul cleffldfr. 

Cumbari19tla oa beflnd yılcl3n6-
mlnü ınüıterek bir du1'P, mlltterek 
bir çalııma ile tebarüz ettinniye mu
vaffak olmak, onun büyük değeri na
mına eaaılı bir vuifernizdir. Ve bu hu
ıuıta aarfolunac:ak emekler, emeklerin 
en deierUıi olac:alc:br. 

YENl SABAH>ta B. Hü•yia ~ 
bit Y .Jpn, bu batl+l• yudljı b.ua-
zıHDda acümle .......... ~- • 
clir a 

"Turizm iti İiJİn ..,e,cıe ,.... 
yuddıı çok makUI li.Jurclılar IÖylencli. 
Fak.at, bunlann makUI olanlarma ebe
rniyet verildiii pek ıörülmüyor. Hat• 
ti biraz can ıdihiı bile hiıt0lunuyor. ile F ranıa'nın araları açıldı. 

8u vaziyette inailiz planı raftan 
~ldi, Birkaç hafta devam e~en 

tıca müzakerelerden &0nra nıha-
tt leınmuzun ilk haf tasında Lon· 
''da bütün devletler tarafından 
~ kabul edildi, Plana ıöre .; 
l - Her iki tarafta mücadele e· 

tQ ''gönüllüleri'' tayınak için en
~aıyonal komisyonlar teıkil edi • 
~ 
~ - Sayımdan sonra gönüllül~r 

Y>'en bir nitbet dahilinde çekı -
eltler. 

IJca - Geri çekilme ameliyesi aza • 
İlerledikten aonr• franko'nun 

"bar-iplik hakları tanınacak. 
• - Bu arada f ranaa da Pirene 

~dlltlarını hükümetçilere ıidecek 
" harp malzemeıino karfı kapı-
'~b. . . 
~ ll!ı&a, lngiltere'nin tazyı~ıyl~, 
· \atlarını derhal kapadı. Ve lDi•
· ;1lllı her iki tarafa da t.l>lii •-
. . : Planın tatbikabna geçilebilıne· 
1~1~ Baraelon ve Burgos hükümet
lll11ı de muvafakatlerini almak 

hJ> ediyordu Barselona 27 tem-":tde. . . 'it tnuvafakat cevabı vennittır. 
· •t hükümetçiler, bu cevabı ve: 
i., tQ Ebre'nin üzerinde tiddetlı 
~••rruza geçtiler. Gerçi bu taıar
l llıkiıaf ebnemiı, hatta aon ha-

.. tre &Öre Franko kuvetleri taar-

...... d , ·ı b" efettikten sonra mukabı ır 
~t"'·"za geçmiılerdir. Fakat bükü -

Çl) • . .. .. -
' •rın taarruza geçmıye cu 

Valônsiya tahkim 
edildi 

(Başı!. inci sayfada) 

Müdafaa nezareti tebliğ ediyor: 
Segre•nin sağ sahiHndc düpnanm ku· 
vetli bir hücumu tardedilmiıtir. 

Frankocuların tebliği 

Burgos, 14 a.a. - Eatramadur c~p· 
hesinde, dün yirmi kilome~r~ den~· 
tikte ve ıs kilometre eenışlıkte bır 
arazi işgal eden merkez ordusu kuvet
leri, düşmanın her türlü rrıukaveme· 
tini kırarak Panatos ve Riyos Guadl· 
ana ve Guadalalijos mıntakalarında 
geniş bir çevirme hareketi yaı;>mıılar-

d General DeJJano kuvetlerı, Kaze-
ır. k" k"I t za de Buey'in şarkında ıe ız ı ome -

re ilerlemişlerdir. , . . .. 
Ebre'de Sierra de Pandos da ıkı m.u 

h"m mevki zaptedilmiştir. Bu mevzı-
1:r kıtalarm zaptettiği mıntakayı t~h-

. ' kt dir Buradaki kıtalar, ıle-
kım etme e · t ktedir 
ri hareketlerine devam em~ d ·k. 

General Salike'nin kuman. asın .a ı 
erkez ordularının kuvetlerı 10 kılo· 

m d . 1. ~ · de ilerliyerek Valde-metre erın ıgın 1 
Kaballeros kasabasını işgal etmit er-

dir · d k . . . d ı.ano kumandasın a ı 
Kueıpo e ,. · r 

k V etler Kabeza del Buey ın ''°:18 ı 
u . ::ı.. • mevııler 

sarkiıinde yenı ve m~·ıın 
zaptetmiıJerdir. ~ı •bneleri, Franko'yu ve bir ~ 

~e ltl~iliz - İtalya itili.fınm n:ıe~ı : 
ldd &ırıneaini iatiyen Muaolını yı ··t beyan etmesine karı•, kendi-
• i:ı~dirmiıtir. Bu aebeple Fran- t~ud bu yüzden mütoe•aif oldu· 
lb:~~la~ Planına cevap bile ver· •ının b~ld'-ekl• iktifa etmiıtir. Bu 

,_ ~'tlır - unu ı ı. - 1 h .. 
~ '-t"ab. h .. C anlatılıyor ki, talya u-
~tt ·ıın teahhura uğraması, u- c~.vapt.a~ franko'yu cevap vennİY• 

'J>ı) Çı ere kartı Pirene hududunu ~un;et~d:miyor. Fakat ltalya hük~-
1'~' ~il Franaa'yı asabileıtiriyor. ıma.e. bu cevabı Franaa'yı tatnım 
1 ~~ ranaız gazeteleri, budud.un metının tedi Binaenaleyh Franko mu
~. lt llçdnıasını talep etmektedır - etmeme bi ~ zarfında cevap . ver· 
~,._)_ll~y&ıı gazeteleri, bunun, la- anen r . ..J- p· ne hududunun 
~iı,'!~erine bir müdahale telakki m.diii tak~= b~~~. menuudur. 
~ ~tıııi Yazdıklarmdan vaziye • ~.~ .... bi(

1
hareket, ltalya'nm deha 

~ le tı •t~aaına mani olmak gaye- dioy k~ müdahalesine yol a~eafm· 
.. ~~et. tıltere hükümeti, Franko t~: re anardağı, gene ateıle
·''-t 1 il verilecek cevabın tacılı dan lsApanypaa ?,.. yaymak iıtidadmı 

• lle2dinde teıobbüıt• bu - ~ vru leYlenme deYirlerind• 
h . • ooateren • -

\~ıt-1 1( · Fakat ltalya ar~ye •. . • •teNade gibi göriinu,.... 
atlU 0 nt Ciyano cevabm gecik - binDlll an A . .Ş. ESMER 
~~... ' . . . 

dolayı lngiltere elçısının 

Londra, 14 a.a. - "Küin Mari" tranaatlantiii, Atlantik Okyanuauau 
garptan tarka geçme ıürat rekorun\l bir ... ı 28 dakika farkla kmnlf 
ve mavi 90ridi almııtır. 

Tran .. tlantiğin menıup bulundufu kumpanyanm Londra büro.un
dan reamen bildirHditlne göre, ''Küin Mari" , Atlbtilc'i •atte vaaati 
31,69 mil ıüratle, üç gün 20 ıaat 42 dakikada katelmlttir. 

Çin' de Utili.ya brtı herket aeve aeve uker olmaktadır Yukarıda reaim· 
de cea>he7• siclea Çia ulıerlerini uiurluyan Çin kadmlarmı aörüyor

aunuz. Bualar .._&erin li kanları 1,& '"lililPJi 7alıut Mı&l.rıdır, 

ferit Celal GÜVEN 

ltalya'do 

Silah altına 
çağrılan yedek 

subaylar 
Roma, 14 a.a. - Hav• •Jan11 muha

biri Roch bildiriyor : 
Piyade ve ıüvari ıınıflarına menıup 

bir kmm yedek ıubaylar ıilih altına a
nmışlardır. Askeri gazetede apğıda
i ilan neşredilmi~tlr. 
"Piyade ve ıüvarl sınıflarına men

up yedek subaylar 50 ağuıtosa kader 
evam edecek olan bir talim devresi
e çağırılmı9lardır. Her zabite f&}ısr 
ir davetiye gönderilecektir • .,, 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 

Turizm d.diiimiz nkit, hayalimiz. 
de içinden yığın yığın altınlar bofanan 
bir büyük oluk canlanıyor. Biraz gay. 
ret ederaek, bu oluk hemen bizim 
memleketimizi altına •e refaha gark 
edecek zannediyonı:z. Bunun için de 
i8' yapılacak itin ecnebi memleket
lerde reklam yapmaktan ibaret oldu. 
ğµna inanıyoruz. RekJAmın faydaamı 
inkar etmek minaıız olur. Fakat rek· 
li.m yapnıak için ortada bir mevzu bu
lunmak iaap eder. 

Buılin, reklam ile seyyah celbet • 
miye hiç teıebbüı etmemeliyiz. Çünkü 
tamamiyle menfi ve muzur bir netice 
elde edeceğimizden tüphe etmemeli • 
dir, Kazara, lıtanbul'a bir çok seyyah 
gelse ve bunlar vapurlannda yatmı • 
yvak otel araaalar kendilerini yabra
cak yerimiz yoktur. 

Biz turinni eveti kendimizi düfü
nerek canJudımuya bqlamalıyız .. En 
evel yapılacak it dahili turizm yarat • 
maldır, Bunun ikbaadi menfaatlan 
kadar vatan aevıiıini kuvetlendirmek 
gibi büyük bir faydaıı da muhakkak • 
br. Dahili turizm hareketi canlı, esas
lı, ciddi bir tekil aldıkça, memleket ec
nehi turiıtleri de tatmin edecek bir 
hale yUlcıelir. O zaman icap eden nun
takalarda faaliyeti tekıif ederek ço
ğaltark vaziyeti ıalah ettikten ~nra 
ecnebi turiıtleri celp için propaganda-

M k Y• bafhyabiliriz. V • bundan iıtifade 
X .oı ova - Sovyetler Birliği edebiliriz. Bu ite bqünden "'"·lamak 
ksek meclisi, 1938 devlet büdceşi be ._, 
Uzakereıerlnl bı.tl 1 ti ;yhude, hatti muzır bir zahmet olur." rm ı r. 

Çekoslovakya Polonya'dan 
özür diledi 

X Liej - Rir maden ocafında vu
gelen fttlal üzerine S amele ölmUı 

bir d8rdUncüsü de yaralanmcJtır. 
X Ajakıio - Bahriye nuın Kam-

. buraya ıelmiştir. Yarm Napol • Varşova, 14 a. a. - Polonya'mn 
n Ponapart adına dikilmiı olan anı- proteıt0&u üzerine P.rag hükümeti çe
açıht törenine bqkınlık edecektir. koslovak tayyarelerinden birinin ge

X Müllih - Hitler'i .ziyaret ettikten ~ende Polonya topraklan üzerinden 
nra ~a~eıaı Balbo, Tcmemaee'de uçması dolayısiylc teeısilrlerini bildir
r ıeııntı yapmıı ve bilahara otoıno· mi§tlr. 
lle İtalya'ya hareket etnüıtir. 
X Roma - Legnago'da bir köylü -
n sattığı, baytarın kontrotunden geç 
mit ökUz etini yiyenlerden elll kişi 

hlrtenml§tlr. Bunlardan bir kaçmrn 
t vaziyeti endiıe vermektedir. 
X N~orlı: - 10 mltıett temsil e • 

dm ikinci dilnya re~lilc konırninln 
P5 murahhuı "reieicUmhur Ruıvelt" 
vapuriyle buraya ı•lmitlerdit 

Düten tayyare bulundu 
Meksiko, 14 a.a. - Cuma günü 

be§ yolcusu ve mUrettebabndan Uç kişi 
ile kaybolan Elektra tayyaresinin en _ 
icazı Verakrur: devleti arazisinde bir 
derenin içinde g8rillınUttUr. Tayyare
ye )• ıld ırım illbtt ettiji ur.ılmakta
dır. 
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No:7 Çeviren: Nuretttin ARTAM 

Japonlar, Amerikahlardan 
epiyce şey öğrenmişlerdi 

Telgraf tellerini 
boş mu diye muayene ediyorlardı • • 

ICI 
..:> 

Perry bu teklifi kabul etmiyordu. 
Yasak iç memleketler lordu, demir
lediği yerin karşısındaki sahilde de
legelerle buluşmıya muvafakat edi
yordu. Eğer bu muvafık görülmez
se, filosunu Yeddo limanına götüre
bilirdi. Fakat geriye dönemezdi. 

Bir hafta bu yolda teklifler vece
vaplar devam etti. Fakat büyük ko
modor, kendi dediğinden şaşmıyor
du. Komodorun muhabereleri ve 
notları, bu hususta sabır ve sebat 
göstermeğe azmetmek siyasetını 

güttüğünü göstermektedir. 

8 mart 1854 de filo, neşe için

de hareket etmişti. Çünkü bu 
gün, istenildiği şekilde sahilde bu
luşmak için tayin edilen tarihti. 

Son dakikada dikkatli komodor, 
sahilde evelce görmediği ve hoşuna 
gitmiyen bir manzara görmüştü. Bu 
defa, mutat olarak sahilde gerilen 
perdeler, yeni yapılan pavyonu büs 
bütün kapamış ve iskele ile arasın
da gayet dar bir geçit bırakmıştı. 
Komodor, böylece arkadaki köyün 
tamamiyle gözünden gizlenmek is
tendiğini anladı ve bu perdeler a
çılmazsa karaya çıkamıyacağını bil
dirdi. Tercüman Wells William, bu 
arzuyu, komodorun güzel japon kö
yünü ve japonların sempatik çehre
lerini görebilmek için perdelerin 
kaldırılmasını istediği şeklinde yu
muşatarak japonlara anlattı. Japon
lar, bu perdeleri kaldırdılar ki bun
ların komodora hürmet ve tazim 
göstermek maksadiyle gerilmiş ol
.duğu, sonradan, anlaşılmıştır. 

Perdeler kaldırılınca pitoresk bir 
manzara ortaya çıktı. Burada elle
rinde bayrak tutan bir çok japon
lar, mızıkacılar, askerler dizilmiş 
duruyorlardı. Arkadaki tepelerde 
yüksek komiserin suvari muhafızla
rı, sanki teftiş veriyorlarmış gibi, 
sessiz ve hareketsiz duruyorlardı. 

Bütün tören esnasında bunlar orada 
birer heykel gibi durmuşlardı. 

Povhatan'dan verilen bir işaret ü
zerine bütün gemilerden indirilen 
filikalar beş yüz kadar asker ve za
biti karaya çıkardılar. 

Komodor Perry,amiral gemi

sinden kayığa bindiği zaman 
Makedonyan gemisi, gök gürültü-

sünü andırır bir sesle on yedi pare 
top atarak kumandanı selamladı. Ka
raya ayak baı:>ınca da iki bando bir
likte amerikan mar:,;ını çalmağa baş
ladılar. Bu marş, japonların hoşuna 
gitmişti. Bahriye askerleri Komodo
ra selam vaziyetinde duruyorlardı. 

Bu sırada bütün japon asıl.zadelcri 

en süslü elbiselerini giymiş olduk
ları halde Komodoru karşıladılar. 

İki taraf biribirleriyle selamlaştık
tan sonra pavyona girildi. 

Komiser Hayaşi, Şogun'un cum
hurreisine verdiği cevabı takdim e
derek müzakereyi açmış oldu. Bu 
mektupta bir çok nezaket, dostluk 
kelimeleri vardı; fakat işle taalluk 
eden müsbet bir şeyler yoktu. Şo- ' 
gun, yeni öldüğünden yerine geçen 
halefinin, şimdilik, bir şey yapma- 1 

sına imkan görülmüyordu. 
Bununla beraber, japonlar, ameri

kan gemilerinin hareketi için lazım 
olan her şeyi temin edeceklerdi. 

Bu mektup, o zaman tercüme edil
memişti. Sonradan Perry kendi ka
marasında bunun mündericatını an
ladığı vakit, komiserler, onun hid
detini göremiyecek kadar uzakta i
diler. 

O sebeple pavyonda bu cevap mek
tubunu almış, ona karşılık bir ame
rikan - japon muahedesinin esası ol
mak üzere hazırladığı bir amerikan -
Çin muahedesinin nüshasını vermiş
ti. Japonlar, bunu nazarıdikkate a
lacaklarını vadettiler; Konferans 
tehir edildi. 

Ondan sonra üç hafta müddetle 
konuşmalara devam edildi. Japonla
rın siyaseti basitti. Onlar amerika
lıların kalkıp gitmelerini ve vaziye
ti mümkün olduğu kadar eski halin
de bırakmalarm! istiyorlardı. Bunun 
karşısında Perry, meseleyi bütün te
ferruatı ile ve tam bir vuzuh ile or
taya koymak lüzümunu hissetti. 

Yeddo sahillerinde müzakerelerin 
ikinci safhası, getirilen hediyelerin 
takdimi olmuştu. Amerikalılar, eve
la, oraya minyatür bir demiryolu 
kurdular; üzerinde ufak lokomotif
lerini ve vagonlarını işlettiler. Ca
hil ad:ımlar, ~endi kendine işliyen 
bu makineye şeytanın eseri .'!iye u
ğursuzluk isnat ettiler. Fakat asıl
zadeler bundan hoşlandılar ve öğ

renmek istediler. 
Yolcu vagonunun içine bir asılza-

de kalkıp bir başkası oturuyordu. 
Lokomotıf ı;aatte 20 mil süratle ha
reket ediyordu. 

8 undan başka bi; mi! u.ı:unlu-

gunda bir telgraf hattı kurul
du ve japon memurlarının bir mil 
uzakta bulunan arkadaşlariyle mu
habere yapmalarına musaade edil
di. Japonlar, pu telgraf tellerini, 
içleri boş olup olmadığını anlıya

bilmek için iyiden iyiye muayene 
ediyorlardı. Telgraf çekildikten 
sonra gayet hızlı giden postalar 
koşturdular. Haber, hepsinden da
ha eve! varmıştı. 

(Sonu var) 

Mucur panayır1 
23 Ağustosta açılıyor 

Mucur, (Hususi) - Mucur'da bir 
hafta devam etmek üzere bir panayır 

hazırlanmıştır. Panayır 23 ağustosta 

açılacak ve 29 unda bitecektir. Pana -
yınn çok zengin ve eğlenceli olması i
çin büyük fedakarlıklar yapılrruıtır. 

Bir hafta içinde her nevi hayvan ve 
ticaret eşyası üzerinde alım satım ya
prlacakbr. Panayıra gelecekler için 
birçok eğlenceler de hazırlanmakta -
dır. 

Ayrıca 27 ağustosta at yarışları, 

cirit oyunları ve muhtelif spor hare -
ketleri olacaktır. 28 ağustosta hayvan 
ve halılar teşhir edilecek, mükafatlar 
dağıtılacaktır. 29 ağustosta da pehli
van güreşleri yapılacaktır. 

Ziyaretçilerin istirahatler.i ve bü -
tün ihtivaclarını temin edebilmeleri 
icin tedbirler alınmıştır. 

Bir avukat def ine 
müsaadesi istedi 

İzmir, (Hususi) - Atina'dan ge -
len yunan tabiiyetinde Kostantin na
mında bir avukat, milli emlak müdür
lüğüne müracaatla, İzmir'in muhtelif 
yerlerinde defineler bulunduğunu, 

bunlara ait krokileri de getirdiğini 
söylemiş, hafriyat için müsaade iste -
miştir. keyfiyet, Maliye Vekaletine 
yazılmıştır. 

'F BiBLiYOGRAFYA 

Adliye ceridesi 
Adliye Vekaletinin her ay neşretti

ği adliye ceridesi bu sayısının başın
da vekaletin bazı tamim ve tebliğleri
ni koymuştur. Ancak mecmuanın ya
zı hacmi eskisinden fazladır. 

Ceridenin bu sayısında Dr. Ferit 
Ayiter mukayeseli hukuk, hukukun 
tevhidi ve ticari alım satım hukuku
nun birleştirilmesine ait kanun layi
hası başlıklı 36 sayfa tutan makale
sinde mukayeseli hukuka ait geniş bir 
tetkik yapmaktadır. 

Lyon mukayeseli hukuk enstitüsü 
müdürü profesör Ed. Lambert'in ge
çen mayısta Hukuk İlmini Yayma 
Kurumu'nun davetiyle Ankara Halk
evinde verdiği "sosyal ilim ve arsıu
lusal ilim olarak huk~ .. unvanlı kon
feransı, C. Merkez Bankası hukuk 
müşaviri B. Osman Nuri tarafından 
dilimize çevrilerek Adliye ceridesi
nin bu nüshasına fransız aliminin bir 
resmi ile konmuştur. 

Temyiz mahkemesi dördüncü hu -
kukuk dairesi azasından Şemsettin 
Temizer "Fuzuli işgal ve ecri misil 
nedir? .. başlıklı makalesinde gasp o
lunan bir şeyin menfaat ve semerele
rinden istifade eden gasıp, menfaat 
mukabilini ödemek mecburiyetinde 
midir mevzuunu tahlil etmiştir. 

Dr. Şinasi Z. Devrin Adliye Veka
leti merkez teşkilatları hakkındaki 
mukayeseli tetkikine bu sayıda da de
vam etmektedir. 

Prof. Sabri Şakir Ansay V. Thur'
den "Kefilin rücuu,, başlıklı ve Ta
rık E. Yenisey de Cenevre Enstitüsü 
profesörlerinden H. Kelsen'den bey
nelmilel muahedenin kanun haline if
rağı., unvanlr yazıları tercüme etmiş
lerdir. 

C. B. M. U. M. Esat Adil Mütecab
lıoğlu Belçika'da hapisaneler rejimi
ni yedi sayfada hulasa etmiştir. Paris 
hukukundan lisansiye Sadık Tüzel 
Roma üniversitesi hukuk fakültesi 
dekanı Prof. Giorgio'nun milletlerara
sı hukuk felsefesi ve hukuki sosyoloji 
enstitüsüne verdiği bir raporu tercü
me etmiştir. Raporun başlığı "Homo 
Juridicus ve hayat kaidesi sıfatiyle 

hukukun kifayetsizliği,, dir. 

Ankara hukuk fakültesi profesörle
rinden Nusret Metya'nın Hukuk İlmi 
ni Yayma Kurumu'nun teşebbüsiyle 
geçen kıt Ankara Halkevinde verdik
leri değerli bir konferans adliye ceri
desinin bu sayısında yer almıştır. Ec
nebilerin hukuku ve yeni telkinler,, 
unvanlı bu konferansta ecnebi, bunun 
tarihteki mevkii, ecnebiler hukuku -
nun kaynağı, ecnebi ve yerli muame
leleri, ecnebilerin kabulü ikameti ve 
çıkması, ecnebilerin hakları ve vazi
feleri, ecnebiler için amme hakları ve 
siyasi haklar, yeni telkinlere göre 
topluca tetkik edilmiştir. 

Adliye ceridesinin bu sayısına da 
Temyiz mahkemesi kararlariyle tadil 
edilen adli kanunların maddeleri ay
rıca ilave edilmiştir. 

Yaratıcı küçük insan 
Bir çok kıymetli ilmi eserlerin mü

tercimi ve müellifi bulunan B. Hilmi 
Malik Evrensel'in evelce neşretmit ol
duğu "Yaratıcı küçük insan" isimli e
seri çok büyük bir alaka görmüı ve 
mevcudu kalmamıştı. Müellif, maarif 
vekileti tarafından da takdir ve kabul 
edilmit olan eserini ikinci defa olarak 
bastırıp 65 kurut fiyatla satışa çıkar
mııtır. 

Sosyal bir derdi ilmi bir görü' ve 

ağ us tos sayısı 
:ı:ıhniyt'tle tahlil eden müellif, çocuk 
davasına hususi bir ehemiyet atfetme
miz lazun geldiği bir srrada, bize bu 
mevzuu aydınhtan dı.işündurücü bir 
eser vermiştir. Rakamlara istinat ede
tek tezini izah eden ve çocukla meşgul 
olanla: ı tenvir eden muharririn bu e
seri terbiye kütüpanemiz için kıymet
li bir kazançtır. Bu kitabı herkes oku
malıdır. 

Varlık 

1 ağustos tarihli 122 inci sayısı şu 
yazılarla çıkmıştır: Yaşar Nabi: Ro
ınancılığımz ve terceme, Hayri To
kay: İş mükellefiyeti, Rüştü Şardağ: 
Tevfik Fikret, Ömer Bedrettin: Mü
tareke ve Hahik Nihat Pepeyi, Orhan 
Alsar: Hatralar, Leonid Andreyef: 
Ömrümüzün günleri, Behçet Kemal, 
Şahap Sıtkı, Behçet Necati, Süreyya 
Baydargil, İlhan Berk, Cahit Saffet, 
İhsan Devrim ve Sabahattin Kudret'
in şıirleri. 

Foto l\lagazin 

Ağustos nüshası renkli bir kapak i
çinde bir çok meşhur imzaların cazip 

yazılarını ve çok güzel resimleri ihti

va ederek çıkmıştır. Bu nüshada şu ya

zılar vardır Nizamettin Nazif: İzmir'i 
niçin severim, Peyami Safa: Bay ve 
bey, Kandemir: Ayrılanlar, kavuşan
lar, Can: Gökten toprağa şarkı, Abi
din Daver: Denizin dibinde bir facia, 
Mahmut Yesari: Beyaz 1-sket, Kan
demir: Bir çizgi ve gölge kıralına can 
veren adam, Selim Sırrı Tercan: Alim 
ve pehlivan, Cemal Nadir: Tonton, 
Sa it Kesler: Çerge çocukları, Niza
mettin Nazif: Dalga Dr. Fahrettin Ke
rim: Heyecan nedir? Nüzhet Abbas: 
Deniz diz, F. K.: Şehir tiyatrosu yaz 
tatilinde, Abidin Daver: Kara elmas 
definesi, Kerim Kanok: Sporumuza 
gün doğuyor mu, Falih: Plastik fotoğ
rafla yüz maskesi alınıyor, Namık 

Görgüç: Fotoğraf amatörlerine, Nu -
rettin Ramih: Şekerin kuveti, R. Çav
dqrlı: Çinliler kadını nasıl görürler? 
Daha bir çok yazılar ve resimler. 

Fikir Hareketleri 

13 ağustos tarihli 251 inci sayısında 
9u yazıları görüyoruz: Harold La•ki : 

Yazı ve söz hüriyetleri arasındaki 

ark, Christopher Dawson: Yeni Av

rupa'nın temelleri, Louis Baudin : 

Bankalar bankası, G. Mosca: Eflatun'

un siyasi mezhebi, Leon 'Groc: Gaze

tecilerin silahları, Levy - Bruhl : Si

hirbazlar, Zeki Baştımar: Matbuat ha

yatı: Maske, Andrew Smith: Ben bir 
sovyet amelesiydim, Will Durant: Fi
lezoflar: Hayat ve mezhepleri, Clavi
jo: Timur'un sarayında bir ispanyol 
sefiri. 

Çığır 

Ağustos tarihli 68 inci sayısı şu yazı

larla çıkmıştır: Ömer Türk: Karınca 

adam, Hilmi Ziya Ülken: İlliyet me

selesi, Cemil Sena Ongun: Epükürün 

fizik teorisi, Halil Bedi Yönetken: 

Zihniyetlerde inkılap, Nihal Yalaza: 

Gorki ve Tolstoy, Ahmet Halil: 

Bir bulgar müverrihi, Şevki Berker: 
Uzak şark, M. Altındirek: Öğretmen
ler anlatıyor, Burhan Pehlivanoğlu: 

Kurban (Hikaye), Rıfat Ilgaz ve Ya
kup Kanar'ın şiirleri. 

15 - 8 - 1 

RADYO 

Ankara: 

Öğle Neşriyatı : 
14.30 Karı$ık 

neşriyatı - 14.SO Plikla turk musikisı 
halk ıarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 
Akşam Neşriyatı : 

. 18.30 Karı5ı 
neşrıyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Hikmet Rıza) - 20.00 Saat 
ve arapça neşriyat - 20.15 Türk mu 
ve halk şarkılan (Handan) - 21.00 
cılık hakkında konuşma: (Şakir Hazı 
gökmen) - 21.15 Stüdyo salon orkest 
1 - Coleridgc - Taylor: Afrikanisch 
2 - Jean Neago: Murcia. 3 - Erno Kp 
Die Rose von Granada. 4 - Flotov: M 
- 22.00 Ajans haberleri ve hava rapo 
Z2.15 Yarınki program ve SON. 

ı~tanhul : 

Öğle Neşriyatı : 
12.30 Plakla 

musikisi 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif plik n 
yatı. 

Akşam Neşriyatı : 
18.30 Hafif 

zik (plak) - 19.30 Matmazel Andre 
tiye: Paris gazinosu artistlerinden, m 
lif şarkılar - 19.55 Borsa haberleri -
Saat ayarı: Grenvic; rasatancsinden na 
Rifat ve arkadaşları tarafondan türk 
kisi ve halk şarkıları - 20.43 Ömer 
Doğrul tarafından arapça söylev -
Saat ayarı: ORKESTRA: 1 - Suppe: P 
dame. 2 1 Donizetti: La fille du Regi 
3 - Tschaikovvskiy: Klcgie - 21.30 
saz heyeti: İbrahim ve arkadaşlar ı 
fından - 22.10 Opera musikisi (Plak 
22.50 - 23 Son haberler ve ertesi g 
programı. Saat ayarı: SON 

OPERA VE OPERETLER : 12 ti 
burg ve alman istasyonları - 19 Vi)' 
Berlin - 20.20 Kopenhag - 20.25 Dr 
vic; - 21.10 Milino. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER : 11 Kolonya 
19.30 Sof ya - 20.10 Hamburg - 20.30 
ris - 20.55 Sof ya - Zl Bruksel - 21.30 
ma - 24 Ştütgart. 

ODA MUSİKİSİ : 9.55 Prag - 1 
Hamburg - 18 Keza - 21.15 Doyç 
Zender - 21.20 Münih - 22.20 Dro 
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ : 15.45 Pari 
17.30 Berlin - 17.45 Doyc;land Zender 
Z0.45 Sottens - 21.20 Königsberg -
Laypzig. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 

Kolonya - 17.35 Brno - 20.10 Beroın 
ter - 20.45 Stokholm 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
9 Prag - 21 Roma • 

HAFİF MÜZİK: 5 Breslav-6.10 
burg - 6.30 Breslav, Frankfurt, Kol 
- 8.30 Breslav, Frankfurt - 9.30 BerJı 
10.30 Hamburg - 12 Alman istasyonla 
14 Laypzig, Ştütgart - 14.10 Kolonya, 
yana - 14.lS Berlin - 15.30 Bcrlin, 
land Zender - 16 Alman istasyonları 
Berlin, Doyçland Zender - 18.30 F 
furt - 19 Königsberg - 19.10 Hambu 
19.15 Doy la d Zender, Munih -'20.1 
man istasyonları - 20.45 Beromünste 
22.20 Münih - 22.30 Kolonya ve diğ 
man istasyonları - 24 Kolonya ve diğ 
man istasyonları. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 Ştütgart 
23.10 Budapeşte (Sigan Orkestrası). 

DANS MÜZU : 20.10 Münib - 22 
ya - 22.5 Lemberg, Van;ova - 22.lS 
ransa - 22.25 Landon - Recyonal -
Budapeşte, Post Parizyen - 22.40 Kö 
berg - 22.50 Viyana, Lüksenburg - 23 
lino, Paris, Paris P.T.T. - 23.15 Dro 
- 23.30 Landon - Recyonal, Droytviç. 

İ(TEN Dl~TAN 
Yazan : 

Hasan - Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemi 
içten, dıştan başlığı altında . 
rettiği fıkraları bir kitap hali 
de neşretmiştir. Bu kitabı bt 
kesin büyük bir zevkle okuy 
ğı muhakkaktır. 

"- Göl mırıldanırsa: ''Bu yabancı kim?" Linyi hiç itiraz etmedi, ve, gözlerini evin cephe
sine doğru kaldırarak yatak odaaının pencerelerin
de, muslin perdeler arkasında. hizmetçi kadının 

komodin Üzerinde yakmıı olduğu iki mumun ııığını 
gördü. 

- Beklemek için bir rahibe getirtaeydik, dedi. 
Komıularmı çağırmıı ve tara.biyle et kızartması-

GOLON C HiKAYE 
- Madmazel Nantöy, aıra aizde ... NantöY. de ne· 

rede? .. Nantöyl •.. 

Nantöy kürklerine bürünmÜ§, küçük çantaa.iyle 
rolü elinde yÜzÜ kağıt gibi bembeyaz, gözleri 
harap, bacakları sarsak, göründü. Korkularla dolll 
bir gece geçirmitti. Gözleri apaçık olduğu halde 
ölünün oday.a girdiğini görmüıtü. nı da ısmarlamıf olan madam Simonno: 

- Lüzumu yok, ben beklerim, cevabını verdi. 
Linyi israr etmedi. 

Köpek parmaklığın önünde uluyordu. 
Yaya olarak geçide doğru giderken Paris Üzerin

de bütün gök yüzünü kaphyan kırmızı bir aydınlık 
gördü. Bacaların tepesinde borular, bu alet gibi sis 
önünde, acaip ve simsiyah yükseliyor, ve sanki gü
lünç bir alııkanlıkla bütün bir alemin esrarlı tutu
ıuşuna bakıyorlardı. Bulvarda raatladığı nadir yol
cular baılarını kaldırmadan, sakin, yollarına devam 
ediyorlardı. 

Linyi, geceleyin şehirlerde nemli havanın a
tıkları akaettirdiğini ve titremiyen bu değiımez ay
dınlığın rengini aldığını bildiği halde kocaman bir 
yangının inikasını görmekte olduğunu tasavvur e
diyordu. Paris'in mucizevi bir iıtial içinde batmak
ta olduğunu hiç düıünmeden kabul ediyordu. Karıı
mıı olduğu huauai felaketin umumi bir badire arası
na girmesini ve nihayet, bu gecenin kendisi gibi 
bütün bir millet için de meıiun bir gece olnıaamı ta
bii buluyordu. 

Karnı çok acıktığından geçidde bir arabaya bi
nip Ruvayyal aokağmda bir lokantaya gitti. Aydın
lık ve aıcak aalonda bir ferahlık hiaai duydu. Yiye

ceği yemekleri seçtikten ~ bir akf&Dl gazeteai-

~'=======================-====================================~21~~ 

Yazan: AN ATOL FIUNS 
ni açtı, ve, nazırının bir nutuk söylemi§ olduğunu 

parlİlmento haberleri sütununda gördü. Nutka göz 
gezdirirken gülmekten kendini zorla menetti: Ke 

d'Ozsey'de nakledilen bazı hikayeler aklına gel
miıti. Hariciye nazırı, halkın dedikodularile mace
raperest ve casus mertebesine çıkarılmıı yaşlı bir 
kokot olan madam dö Nöy'e &tıktı. Denildiğine gö
re nazır, parli.mentoda söyliyeceği nutukları evela 
madam üzerinde tecrübe ederdi. Vaktiyle madam 
dö Nöy'ün biraz qıkı olmuı olan Linyi, devlet ada
mının, sırtında entarisi ile maıiıkasma §U beyaoatı 

okuduğunu tahayyÜI ediyordu: ''Hayır, muhakkak 
ki, milli hissin haklı enditelerini inkar etmiyorum 
Kati surette barııaever olan, fakat Fransa'nın tere
fini de düıünen hükümet elbette, ilah ... " Ve bu ta
hayyÜl, Linyi'yi neıelendirdi. Sayfayı çevirip oku
du: "Yarın Odeon'da, ilk temsil. 23 ilk teırin 1812 
geceaİ. Oynıyanlar: Düvil, Mori, Romiyyi, Deatre, 

Vikar, Leon, Klim, Valroı, Aman, Şövaliye ... 
vııı 

Ertesi gün, saat birde, tiyatronun fuayyesinde, 
ilk defa olarak Parmaklık prova ediliyordu. Hazin 
bir aydınlrk kubbenin, tribünlerin ve sütunların kül 

rengi tatları üstünde dağılıyordu. Bu renksiz miına-

Çeviren: NA.SUHI BA.YDA.R 
rinin gamlı bqmeti içinde, Raain'in heykeli altmda, 
baılıca aktörler henüz bilmedikleri rollerini, üçü 
de kırmızı kadifeden bir kanapeye olunnut olan 
tiyatro direktörü Pradel'in, aahne direktörü Romiy
yi'nin, piyesin müellifi Konstanten Mark'ın önünde 
okurlarken aütunlar arasına çekilmif bir aıradan da, 
feda olunmuı aktrialerin dikkat kesilen kinleri ve 
mırıltılı kıakançlıkları intiıar ediyordu. Lamürö 
ile Pol Dölaj bir muhavere parçaamı ııüçlükle de
tifre ediyorlardı: 
''- Tuğla dıvarlı, arduvaz çatılı §&toyu, tifreai ile 

tifremi kaç defa biribirinin içinden geçirerek ağaç
lanna hakkettiğimiz parkmı, sakin aulariyle küçük 
gölünü tanıyonnn .... 

Fajet cevap veriyordu: 

''- Emöri, ıatonun aizi tanımamasından, parkın 
isminizi unulmUf olmaaından ve gölün: ''Bu yabancı 
da kim?" diye mırıldanmaamdan korkunuz. 

Fakat nezleliydi ve yanllflarla dolu bir müaved-
deden okuyordu. 

Romiyyi: 
- F ajet orada durmaymız: Ora .. kameriye ... 
- Böyle olduğunu naaıl anlıyaymı, ben 7 
- Bir iskemle koaulmUf. 

Sordu: 
- Ne taraft~.ciriyorum? 
-Sağdan. 

-Peki. 
Ve okudu: 
''- Yeğ enim, bu sabah neşe içinde uy.andım. Se" 

bebini bilmiyorum. Bana bunu söyliyebilir misini• 1 
Dölaj cevabı okudu : 

••- Sesil, Allahm veya takdirin hususi bir ınü_... 
desiyle olacak. Sizi seven Allah, gözlerden yaf ~· 
cağı ve ditlerin gıcırdıyacağı saatte sizi gülümsetı
yor. 

Romiyyi: 

- Nantöy, aen oynuyorsun, yavrum. Dölaj bil'-' 
çekil de oynaaın. 

Nantöy oynadı l 

··- Emöri, korkunç gÜnler nü, diyorsunuz? c~· 
)erimiz, nasıl iateraek öyle olurlar. Onlar ancak IJO" 
tüler için korkunçturlar. 

Romiyyi araya girdi: 

- Dölaj, biraz çekil. Nantöy'ü seyircilerden ıf'' 
leme ... Tekrarla, Nantöy. 

Nantôy gene bqladı: 
(Sonu vır) 
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Vücudu güzel 
Endam güzelliği, şüphesiz, pek 

trıakbul bir şeydir: Kadın vücuduna 
kiharhk verir, görenleri hayran e· 
der ve yollarından durdurur .... An
Çak. güzel endam, düşünürseniz, ke
hıiklerin biribirleri arasında güzel 
nisbetlerle uzanır§ olmaları demek
tir. Başka ti.birle, endam güzelliği 
kemik güzelliğinden ibarettir. Yal -
nız ba,ına kalmca büyük bir §ey ifa
de etmez, yahut kuru bir güzellik o -
lur. 

Bir kadın vücuduna güzel dene• 
bilmek için, o vücutta kemikle~!e 
cildin arasındaki adalelerin de gu • 
zel olmaaı, yağ tabakamın d-a ın.~te
naaip olması şarttır. Kadın vucu
dunun ~zelliğini asıl temin ede~ 
- adalelerle yağ tabaksının verdı
ii - şekil güzelliğidir. En~am -
pek biçimsiz olmaınak şartı~le :
gfu.el olma&& bile yalnız ıekı~ a~
zelliği k.adrn vücudunu beğ'!n~~ı
Ye ve aevdirmiye, çok defa yetışır. 

Bu da kadın guzelliği. hesabına 
b. . 'l'kt' 1 ' iınkü çocukluktan 
ır ıyı ı ır. 3' • 

&onra kemiklerın biribirlerı arasm: 
' - · · k yanı daki nisbetleri degıştırme ' . 

.. 1 1 n endamı güzelleşlır· guze o mrya .. t 
nıek pek güç olduğu halde~ vucu 

.. 11' w. erecek adalelerı usta• guze ıgını v . iki le 
lıklı mümareselerle, cıınnast er 
düzeltnıek ve geli§~!rme.k daha k:~ 
laydır. Vücuduna guzellık ~erın. 
hemen her kadının kendi ebndedır. 

Kadın adalesinin erkek ad~lesine 
bir üstünlüğü vardır: Erkek cımna~· 
tikte sporda lüzumundan f az~a ~ı-
d. ' dalNİ pek büyür ve çırktn· 
~ea .. 

le§İr. Halbuki kadın adaleı~ ıçan 
böyle çirkinleşmek tehlikesı yok· 
tur. Sporda en fazla giden at canba· 
zı kızların bile adaleleri hiç bir 'Va • 
kit erkek sporcularınki gibi kaha: 
rık kocaman olmaz. Kadın. adalesı 
ne , kadar itlese Mdece kadın vücu~ 
dUnun güzelliğine hizmet eder. En 
zorlu spor yapan kızların vücudu 
)'Üzme havuzlarmda gene güzel bir 

vücuttur. . 
Bunun sebebini bilirsinız: K.adın 

adalesi tabiattan zayıftır. En ziyade 
kuvetli bir kadının eli, kuvet ölçü§ 
aletinde erkeğin ancak yarı kuv•· 

' d' tindedir. Bir erkek ıırtuıda ken ı a· 
t-\ailhm iki miali.ııi ta§t)'abildiii 
halde, bir kadın kendi aiırlığının 
ancak yarısını taııyabilir. Vakıa bu 

Fransa' da ü~ büyük 

abide birden 

yapıhyor 

En büfük deni!t feneri 

en mua%zam rasat 

kulesi ve heykel 
Fransa'nın garbında Brest limanı a• 

!i•klımnda U esan isminde bir fransıı 
d.. anın adaın vardır. Bugün orada uny 

en büyük deniz feneri yapılmaktadır. 
llu fener 80 kilometrelik sahayı ay.· 
dınlatabilecektir.Ziya şiddeti 500 ~ıl· 
Yon mumdur. On dakikada bir, da~~ • 
&anın onda ikisi kadar bir zaman ı:;ur• 
tllek üzere deliklerinden ziya fışkıra• 
cak ve 80 kilometre mesafeden görü• 
necektir. 

Avrupa'nın en mua~zarn 
rasat kuletsi 

biinyada dört büyük rasat dürbünil 
"ardır. Fakat fransız alimlerinin bu • 
gün yıldızları tarassut ettikleri dür • 
biinlerin hepsi geçen asırda yapılmı~ 
ltıiiı.tamel dürbünlerdir. Bu vaziyetı 
lt;ı,r§ılamak üzere fransız alimleri ye· 
ili bir rasatane tesis edilmesini iste• 
ltıektedirler. Bunun için en müsai~ 
ll'ıahal olarak Forkalkiye civarındakl 
Sen lVli~el tepesi bulunmuştur. 

Bu tepe 600 metredir. Buraya var• 
~ak için ı.800 metrelik bir yol yapıla• 
b~"ktır. Bu rasataneye konulacak dUr -
C~~iin açıklığı 2.5 metre ol.aC~ktır. 
t Orüş kudreti amerikalıların Vılson 
e?esine k~rdukları dünyanın en bü
YUıt raaataneıindeki teleskobun aynı 
~!;kaktır. Bu rasata.neden aynı zaman· 
"a 1 .. ahede , Do milyon yıldız birden ınuş 
tdılebilecektir. 

<'fv,.upa'nın en biiyiik heykeli 

. . .. t snası kadm1ar bulu-
kaıdenın mus e .• . 

A k onlar tabu sayılamaz. 
nur. nca , rkeklik h 
Böbreklerinin üıtündeki, • as-

ucld•l•r bozulmut, 
ıalarını veren, ı • B .. 1 
fazla itliyor deınektır. unu, oy e 

1 k etli kadınların erkekler faza uv .. • 
gibi kıllı olmaları da ıoıterar. 

K dm adaleai tabiattan :zayıf ol
du.: için tekallü~ etdii vakit, er
k~ adaleai aibi bar yumru. teıkll e~-

• Hafif bir kabartı bıalınde belı-
mez. il ll'k 
rerek kadın v\içudwıa a. •l• ~ kve 
canlılık verir. Heykel artaat erı a
dın adaleainin böyle hafif ka.battı • 
aını pek beienirler. ... . 
Kadın vücudunun gil•elliıınde, 

adaleleri kaplıyan inçe aarlarm d:' 
büyÜk teairi v.ardır. K.ac:lm adale&ı
nin zarı, erkeklerdekinin akıin• o
larak az ıerilir. Bundan dolayı ka· 
dın :daleıinin hareketi hem daha 
hafif olur, hem de adalenin tekallüa 
ettiği belli olmaz. Kadın harek~tle: 
. . zarı'f olması da bundan ılerı 

rının .. 
gelir. Adale zarları kadm vu~udu
nun bazı yerlerinde - mesela uy
lukların arka tarafında. _. da!,ıa ka
l lur O maman da kadın vu.cudu• 
~:n o o . kıunma batkı& bil' aüzelllk 

verir. .. l'k 
Kadın vücuduna guzel ı veren 

şeylerden biri de adalelerle :tarları 
arasında ve zarlarla ciltler aratın• 
da bulunan yağ tab&k&larıdır. Er 
kek vücudu ancak toptan aü:HI ola• 
bildiği halde, kadın vücudun\lll par· 
ça parça, her kısmında, her nokta • 
smda bile güzel olması yağ tab.a· 
kasından yapılmasından . ileri gelır, 
Bu tabakanın ba:u yerlerde faalaca 
toı>lapaaı, bazı 1erletd•. pek aı 
olmaıı, bazı yerlerde de hiç ol~ " 

h bı'rer aüzellik aebebıdır. 
ması ep • • d 
Kadın uyluğunun trkektekın en 
daha güzel olınaaı yağ tab-aka&ıft~ 
fa:ılahğrndandır. Kadın elittln gu• 
.Hlllil oradaki hafif yai tabakatın• 
dan gelir. 
Yağ tabakasının hiç bulunmama

sı bile bir güzellik verir: Kadm yü
zU.nün bir noktasında yal eksik OA

lunca orada bit ıamz• hasıl olur, 
Çenenin ortasında ek&ilince kadın 
çukur çeneli olur. 

Halbuki kadmlar keııdilerine bu 
kadar lyiUk edetı, 1rü2ellik vereıt 
yağ tabakasını iateme:ı:ler ... 

G.A. 

Dün 

genç 
İstanbul'da iki 

denizde boğuldu 

btanbul, 14 (Telefonla) Bug~n şeh 
rin muhtelif yerlerinde Uç denız ka .. 
zası oldu ve iki kişi boğuldu. ". 
Yaptığım tahkikattan 6frındlgıme 

g6re bu vakalıır ıöylo olmu§t~~· . 
Ku:ıguncuk'ta, madam Makrı nın e~ 

. de pansiyoner olan, Şarkika.rshisar 
vın 1 b . d n ıta .. h ve tkar~t mektebi ta t e•ın e • 

Tuncel bu aabah Kuzguncuk ta 
san , d·w• i 
denize girmiş ve yüzme bilme ıgı • 
çtn çırpınmağa başlamı~tıt. ~tr~ftan, 
Hasan'ın bu -vaıiyedrtl g~renler unda~ 
da koşarak kendisini çıkarmııtana ~l 
H:asan bitka9 dakika ıonra yuttuıu 
ıuların tesiriyle boğulmu~tur. d 18 

Bundan baıka ~al~a ~~rnanın a de .. 
aşlarmda Ivan adın a ır genç 

~ize girmiş -ve bir müddet sonra 9~ 
ytuarak çırpınmağa başlanıı~ttr. ~t 
raftan yeti~enler, gertel ıudan çı ar .. 
mı9lırdır. Fakat çok fazla ııu yut:~· 

lan tvan anctk 30 dakika yaşa ı • o .... 
sonra ölmuştur. 

tany İ"te hmail otlu Sa.tdmıi a~ın• 
ern s ı . · bogul• . . . de denize gırmış ve 

da bırısı k kalınışken kurtarılmış• 
masma ı:arna 

tırSatılmış baygın bir halde hastane• 

ye kaldırılttıt§tıt. 

lidir. a metredir. 
Bu heykelin yalnrı blft 

ı soo tondur Yalnı:a 
BU.türt ağırlığı · d • Temeli 

1. w tığı 440 ton ur. 

~~=ter~nd:~~liğ• atı1nı9tır •. ~1u 1:?t~:· r . şaıı için 655 metro mı p • 
ın ın l'k kullanılacaktır.Bu heyke· 

35 ton çe ı tkar Jorj Se.raz'• 
1. vapacak olan sana Sa 
ı , kl' ... de otan v• d 21 metre yükse ıgın 

v::daki heykeli de bu sanatkar yap • 

ınıştır. 

1os Yasında bir kadın 
evlenmek isliyor 

Polonya'tıın R .. 10'/ k:Aııbaıı~da 10~ 
rtda bir kadın b•ledlyeycı müraoaaı 

ya:~ek ı'Y'lenmef• karar vırdiğ~i, en 
od b' zamanda evrakının tanzım e<> 
kısa ır , . 1 . B 'hti••arın be• 
d'lmesinı ıstem ştır. u, ı J U t l evlenmesidir. Şimdiye kad~ d9· 
ş ne dHrt koca fSJMUttüt. Bu a ırt 
tU$te nd• iki ktre halta oımuıtur. Hiç 
ömrU . . JlgyUndın ayrılın&· 
trene bınmemış ve 

. ~tansa' da 32 metre 60 santimetre 
tü~&tkliğinde muaz.ıaın bir heyk~l, dlJ 
'°lleecktir, Bu, dördilncU Hanrı ni? 

1ktırd111-ı JUi Sezar heykelinin yerı· 
ile d' G heyke- ınıştır. 

ıkiJecek olan bir Meryem 

-5-

Günün politik meseleleri '------
.._16l ..... Uİİııııİİılİlıı' ~i evin 

. ... , .. 

Birleşik devletlerde 
seçimlerden önce 

siyasi vaziyet nedir? 
C umhurreisi Ruzvelt zaman saman hakiki bir 

şahsi zafer manzarası almış olan bir turneyi 
cenup devletlerinin şimal kısınını dolaştıktan sonra 
Los .\nceles'de sona erdirml§tir. B. Ruzv.elt, seçici -
lerle temas eder~k, ıiyast şefleri kabul ederek, bazı 
nııın.ıatlıım: muvafakatini. bildirerek, diğer bazılarına 
da manalı bir sükut ve aşiklr bir ıoğuklukla muvafık 
buhııadıfını izhar ederek, hazan reis sıfatiyle, bazan 

Lö Tan gazetesinin 
Vaşington hususi 

c&a demokrat partisi tefi sxfatiyle 
sSz alarak, gelecek sonteşrinde ya
pılacak ıeçimlcrc verdiği ehenılyeti 
~arahatlc &öıtermi9tir. 

Fakat ananevi bir parti ııfatiyle 
demokratlar için korkulacak bir t•Y 
olmua gerektir. 435 hası olan me-
1.ıuslar meclisi tamamiyle yenilene
cektir. Şimdi bu mecliste 328 de
mokrata mukabil 90 cumhuriyetçi 
vardır, öteki balar farmer • laborist• 
lerle terakkiciler arasında inkisam 
eder. En nikbin cumhuriyetçiler bi
le kendilerine ekseriyeti temin ede
cek bir cereyan g~rmemektedirler; 
bir kaç hafta evel cumhurreisinln i
tibarı azalmış görUndilğU bir 11rada 
00 na 80 mobuıluk kazanacaklarını 

tahmin ediyorlardı. Bugün curnhu• 
riyot partisinin organları daha ihti
yatlı davranıyorlar ve her hangi bir 
iddiada bulunmaktan çekiniyorlar. 

Sotıkanunun birinde lnhUAl •· 
decek olan otuı ikl ayan kol· 

tujuna, bir kag hafta evel ölmü9 o
lan Nevyork ayan azau Copeland'ın 
koltuğu da ilave edilmelidir. Aya
nın bugünkü terkibi 15 cumhuriyet
çi, 2 f armer - lahorist, ı terakkici ve 
1 müstakile mukabil 76 demokrat ol· 
duğuna ve cumhuriyetçilere ait a
zalıklardan yalnııı: ikiıi inhilal etti
ğine göre, lyanın torkibindt de cid
di bir değişiklik beklenemez. 

· Seçime tabi tutulacak olan 2 u
mumi valilikten, yalnız beti halen 
cumhuriyetçilerin ollndedlr. Buıı
lardan ikiainde hiç bir değişiklik 
melhuz delildir, diaer üç vilayıtt• 
netice d&ha fi.lphelidir. 

New Jersey'de olduğu gibi bazı 
mıntakavi tnUcade1elerin şiddetine 

rağmen, demokrat partiıİnin .aa!eri 
önceden katileşmiş görünmektedir, 
'le §imdiye kadar milcadeleye iştirak 
etmemit olan merkezi organizasyon 
idarecilerinin de kanaati ihtimal ki 
bu merkezdedir. Bu itibarla halen a-
5ılmıı olan se§im kampanyasının a
lakaya değer taralı başka cihette
dir. Kongrenin son celsesi demokrat 
partisindeki birliğin ancak ıııahiri 
olduğunu göstermişti. Bütün nüfu
zuna ta.ğmert n. RU!velt bilhassa ar
zu etdğl adlt reform pl~nını kabul 
ettlrememiştlr. YUksek ,orada tnUtı
hal kalan azalıklar şı'.lranın ekseri• 
yetini değişdrmek imk!ntnı ona 
verml~t1r; bununla beraber New 
Deal'ln devaMını mev~uubahlı edeıt 
hususi eht!miyetl haiz blr meselede 
partisinin mUmesııillerl ona inkiyat 
etmedller. 

Federal hUkUmetln nUtuzunu 
artıracak olart idari reform 

iiin de vaziyet a)"nı oldu, B. :Ruz· 
velt mükerrer gayretlerine rağmen 
bunu kabul ettirmiye muvaffak o
lamadı. Bir ~ok mühlm h~diselerde, 
bir ~ok ayan ve mebuslar şeflerinin 
izinden yürümeyi sarahatle reddet• 
mişlerdir. 

muhabiri yazıyor 

yırmak istediği söylenebilir. Şimdi
ye kadar New Deal tarafLJ.ıları Flo
rida, Oreyon ve Oklohama'da Ustlin
lüğil kazanmışlardır, buna mukabil 
Lowa'da kaybetmiflerdir, ve kati ne· 
tice henilz karareız görünmektedir. 

Cumhurreiainin durumu ve ıe
yahati eınaırnda ıöyledi~i 

nutuklar tefairlero meydan vermek· 
ten ve Uçüncil bir devre için Ruz
velt1in tekrar intihabı meıeleıini or
taya atmaktan geri kalmadı. Halen 
cereyan etmekte olan milcadele fil
hakika 1938 tetrii intihabından ııiya
de 1940 cumherreiıi intihabı için 
yapılmaktadır. B. Ruzvelt'in1 kong
rede, daha iki ıene mUddetle reform 
programını takibe imkln verecek bir 
ekseriyet kazanmak istediği filphe· 
ıizdir. 1940 da bu programı aadakat· 
le takibedecek bir namzedi cumhur
reiıi intihap ettirmek iıtedi~i de 
muhakkaktır. Bu namzet biızat ken
diıl olamaz mı? 

Böyle bir ihtimale karşı koyan a
nayasa değil, fakat Amerika'nın si
yasi ananesidir. Cumhurriyasetine 
üçüncü defa olarak namzetliğini 

koymuş olan eski Ruzvelt, taraftar
larına güvenmesine rağmen parlak 
bir akamete uğramıştı. 

Daha yakınlarda tla Harding'in ö

lümü neticesinde ikinci reislikten 

reisliğe geçmiş olan Kulic, iki 
devrede tam olarak reislik yapmış 

olınan:ıaaına rağmen Uçüncü bir de
fa namzetliğini koymayı reddetmiş
ti. Umumi kanaat Amerika milleti
nln ekseriyetinin şahst bir rejimin 
devamına benziyecek her hangi bir 
harekltte muhalif olduğu merkeıin
dedir, şimdiye kadar bu hususta or
taya atılmı~ olan ,ayialar ciddiye a
lınmamııttır. Fakat bugün vaııiyct 
batkadır. 

..... " 
ne .vakıa, bUtUn ıeleflerinin aıddına 
olarak, B. Ruıvelt'in itibarının ıi
Unmek ıı>yle dul'9un, her umandan 
daha kuvetli oldutudur. Cumhurre
iıinln nilfuzu ne depreıyondan, ne 
de yüksek 9Qra iıindekl muvaffaki
yetılzllğinden mUteeHlr olmamıt
tır. ~imdikl halde, auetelerde neı
redllen anketleı>a itimat calMc, Ru:ıı
velt, Yeni - İngiltere mUıteın.a bU -
tUn memlekette gene sarih bir ekıe
riyet elde edecekdr, vcı kendlıincı 
muvaffaklytle kartı çıkarılabllecck 
hiç bir bUyUk 9ahıiyet g6rUlmemek· 
tedir. 

1 Dünyada neler oluyor 1 

Himalaya'larda 

Dört sene sonra 
karlar altında 

bulunan iki ceset 

BugUn alman dağcılarından Baver, 
arkada,ıariyle birlikte dünyanın en 
yUksek daAları olan Hime.laya'la.rın 
tepuine doğru t.ırmanmtktadır. 

Bir k&ç gUn evel Nanga • Parla te
peıine ula'8n da&~ılar, 7.100 metre ir
tifada bulunan 'l numaralı kampa Jn -
mlılerdir. 

Orada 1932 yılında HJmalaya'lara 
ılden ve H~34 yılının 13 temmuaunda 
fırtınada karlar araaında kalan Willi 
Nerkll ile ken.dlıini bir tUrlU bırakıp 

gitmJyen kzlavu•unun koyun koyuna 
yatan ceıetlerini bulmutlardır. 

Baver ..efer heyeti ceaetlerl atağı
daki bir vadiye nlkletmok iıtemif1er
oe de havanın mUııait olmamuı yUzün
den varge~mitlerdir. 

Nerkli'n.i.n Unrinde bir mektup ~ık
mıştır. Orada son Uç gilnde neler çek
tiklerini anlatmaktadır. Fırtınaya ya
kalanan ild adamın tslmezden Uç giln 
eveı hlç yiyecekleri kalınamuı. 

Anlatılıyor ki N erkl'in iki arkada
şı da 13 temmuz 1934 de •eferin altın· 
CI ve yedinci kampları arasında ölmüş
lerdir. Baver ve arkadaıları bütUn o 
uhaları atamıılaraa da hiç bir il! bu~ 
ıamaD'lı§lardır. 

Büyük Joras tepesi aşıldı 
Dağcılık bir çok tehlike ve kazalara 

rağmen yeni bir zafer daha kazanını~· 
tır: J eruasuti ve Kasini adında iki i· 
talyan pek dlk olan l3Uyük J oras'ın 
şimaline çıkına~a muvaf fa.k olmuşlar· 
dır. 

Bunlar 4.208 metr~ yükseklikteki 
Valker denen kısma ulaşnuşlaı dır ki 
bunun pek dik olan 1200 tnetre!i şitn· 
dlye kadar bütUrı gayretlere rağmen 
çıkılamatnı§tl. 

38 Saat canh canh mezarda kıldı 

Acaba ? ... 
Hulyanm hududu olur mu? La 

Fonten'in Peret'ini hatırlayın: Bu 
kızcağız, başında taşıyarak pazar 
yerine doğru götürdüğü süt güğü
munu, ayağı sürçüp dökmeseydi, 
büyük bir çiftliğin sahibi olacaktı. 
Çin'den buna benzer haberler geli
yor. Tanaka muhtırasının nelerden 
bahsettiğini hep işitmişizdir: Ja
ponya Çin'e ayak basmalıdır. Bunu 
yapacak olan dindar, m\İteassıp, 

hayret edilecek surette teşkilatlan -
mıf, •n modern cihazlara malik bir 
ordudur. Mançuko bu ordunun harp 
üssü olacaktır. Tokyo, daha sonra 
Siyam'ı, Şanghay'ı, Singapur'u, Ma
lezya adalarını, Birmanya'yı> Hin
distan'ı, Hongkong'u, Havayi ada -
}arını, Avusturalya'yı, Hindi Çini'yi 
ve nihayet büyük Asya'yı i&tila ede
cektir. 

Koda ''imparatorun &esi" demek
tir, va bu, general Araki tarafından 
teıkil edilmit olan yirmi milyon a
z.alı bir kültün adıdır. Böyle yarı -
dini bir cemiyete hangi gayeler 
atfedilebilir? Aaya'nın ve dünyıanm 
üıtün ırkı olan, bütün cihan üzerin
de &altanat sürmesi ve bu hedefine 
de aakeri kuveti ııayeainde eritmesi 
mukadder bulunan Japonya'ya ni -
hai galibiyeti lemin etmek! 

Şekiai ajanıma izafe edilerek 
Tokyo' dan çekilen bir telgrafa gö -
re herkes Japonya'ya lehtar bir po
litika takip etmtye icbar olunacak> 
bunun İçin de ajanslar ve gazeteler 
kazanılacak, biri diplomasi ve diğe
ri propaganda yolu ile Sovyet ve 
Çin aetleri yıkıldıktan aonra Tana -
ka planı, japon ordusunun Anadolu 
'Ye Balkanlar Üzerine yÜrÜmesine 
lüzum kalmadan tahakkuk edecek
miı. 

Evet, hulyanın hududu olur mu? 

Macera peşinde koşan büyük ve 
küçük, eski ve yeni bir takım hü
küındarla.t ve mllletler cihan fatihi 
olmak sevdasına düşmüşlerdir. Bun· 
lardan bazısı dünyayı ihtirasların' 
tatmin eclemiyecek kadar dar gör
müşler, bazısı milletleri hamur gibi 
yoğurup bit tek millet haline getir
mek hevesine kapılmı§lardır. Şimdi 
nerededir bunlar 7 

Fakat, şayet bir Tanaka muhtırası 
varsa ve Kodo, bunu gerçekle§tinne 
imkanını görüyorsa be§ yü:ı: küsur 
milyonluk Mançuri ile Çin'i avuçla~ 
rı içine aldıktan sonra dünyayı tes
hire te§ebbüs edecek yetıniş milyon 
nilfuıhı bir Japonya, bir hamlede 
Türkistan ve Hindiılan hudutlarına 
gelmiş olur. Altı yüa milyonu teşki" 
tatlandırıp yirmi, otuz, elli veya 
seksen milyonluk ordular kuracak 
olan Yo'lar (çinceı cüceler), e•ki 
kitapların haber verdikleri yecüc ve 
mecüc istilaaını, yalnız Asya için de
ğil, Avrupa, Afrika ve Amerika için 
de bir hakikat haline getirebilirler. 

- Acaba ? 

Vakıa Japonya Mançuri'de ve 
Çinde'dlr. Fakat Tanaka muhtıras .. 
1938 htabaulil d•ğildir. 

Acaba, Tanaka'nın dediklerini 
hala mümkün görenler var mıdır? 

Olmaz olmaz. Fakat, nasıl inaıı
malı? Acaba? - N. Baydar 

Bir yiizmc rekoru 

Londra, 14 a. a. - Avrupa yüzme 
şampiyonlarından danimarkalı kadın 

ylizücülerden Ragnhild Hveger, 400 

metrelik meıuıfeyi serbest yüzüşle s 
dakika 9 saniyede katederek dünya 
rekorunu kırnıı!jtır. 

B. Ruzvelt bugütt kıu.rııtlara. 
ktrşı New Deal'e ıııa.dık kalmış olan 
veya sadık kalmıtyı vadeden namzet• 
ltra müaaharet etmeyi hakkı ve va· 
ıifeai telakki etmektedir. Bu tercih 
İ\li kolaydır, sunkü Amerika1nm bir 
çok devletlerind~, yaz esnasında, 

her parti seçimlerinin bir çok nam
zetler arasından kendi pıtrtllerinl 
temsil edecek o1artt ayırıt1aları l9in 
ihzart ~eçtmter yapılır. B. Ruıveıt, 
Va§ington'dlh ayrılırt11ınzn arife• 
sinde söylediği bir nutukta seçimler 
önUııde Meteleyi a~ıkça ortaya ko
yarak onlardan muayyen bir partiye 
bağlanmak istiyen namzetleri değil, 
fakat, ya evelce verdikleri reyterle, 
yahut ta prograhl1arlyle New Deal 
ptogrl.dllnı te§kll edert retormluc 
taavlp ettlklırlnl g~ıtermit olanla· 
tı ıeç•mtlırlnl tavıiye etti. Bu iti• 
barla pl'ojt•inin demokrat partiıinl 
temialemek 'V• y•nidan tarı:ahn et· 
rnek, demokratlarla oumhurtyotçi· 
ter ıraatrtdakl ananevi tefriktan 
vu gegerok New Deal'in taraftarla• 
riyle aleyhdarlarını birihirınden a-

U ... çUncU bir devre için reitıılik 
meselesi Ruzvelt'in cenup ve 

garp devletlerinde yaptığı seyahati 
ı!snasında açıkça mevzuubahli edil· 
mittir; Kole>rado'nun kUçUk blr feh• 
rinde, mühim bir gençler grupu ken
disine bir istida vererek programını 
ve taraftarlarını terketmemesini 
kendisinden istemiş, fakat bir cevap 
alamamıştı. Asxl alika1mın bu sUkÜ
tuna hakik~ bir ehemiyet verlletııez. 
Cumhur reisinin en yakınları blle 
bu mesele üzerinde ne düşündüğünil 
bilmediklerini teyit etmektedirler. 
Va,ington'da, B. Ruzvelt'in bu hu
susuta şahsen hic; bir karar verme
miş olduğu ve kararını vermek için 
sonuna kadar bekliyeceği kanaatin
de bulunanlar çoktur. Her halde ya
kında yapılacak olart "eçimlerlrt ne
ticeleri bu karar Uzerinde kuvetle 
milessir olacaktır. New Deal'in mu• 
vaffakiyetinden emin olduğu ve hA
lııfinin kendl yolunu takibedeceği
ne itimat ettiği takdirde yorucu bir 
mücadeleye girişmektense çekilme
yl terclh etmHl mUmkUndUr. Fakat 
siyasetinin istikbalini tehlikede g6r
ôUğü takdirde tera~iye ,ahıi nUfu
aurtun ağırlığım atması da mümkün
dür. 

....... 500 ingillııı lirasına bahk girişi~ mazıa onları tekzip etmiş oldum, de-
yor musunuz 1 miş. 

Ş imdillk tefsirler biriblrlni ta
kibetmektedir. New Desi ıe

finin muhtemel halefleri az değil
dir. Cüretkar reformlara karfı ~k 
tar"lftar olmadığından şüphe edllen 
lklnci rcıiıi Garner'in bir çok tuaf· 
tarları Yctrdır. Onun, son •eyahati 
esnasında B. Ruzvelt Teksaa'dan 
geçtlği eınada fefini •eldmlamıya 
gitnıemek için bir av partlıini veıilc 
etmeli dikkati ç.ekmerniıtir. Kabine 
Asaları araıında1 mUtevaai, mUnuvi 
ve pôlitlkaıı anıerikalılarca ittifak
la taıvlp edllen B, Kordel Hull mu
tedil bir New Deal'cl olarak takdim 
edltmekte vo bir çokları onun ,ah
smda ayrılığı önliyecek bir uzlaşma 
namzedi görmektedirler. Diğer ba1ı 
kimaeler de posta umum müdürü ve 
uyanık politikacı B. Farley'i zikret
m~ktedirler. Muhakkak olan yega-

- Peki: Bir tabutun içine girecek
sin, aeni derin bir çukurun içine yatı
rıp, Uıerine on ton da toprak atacağız, 
iıster bir ı.afta, llter 1 kere 24 aaat, iı· 
ter.en 168 saat orada kalacakıın. 

- Kabul ediyorum. 'Yalnıı hır ihti
male kartı bir teldon uıatın. 

-Peki. 
MUttha11tı Alimler: "Bir çeyrek aa· 

ate kalmaı bolulur!' dediler. 
3& ya9ında olan Erlk lttt tam 38 Bil· 

at yeraltında kaldıktan ıonra yer ;yU
zilnt tılefon ettl a 

- 'Ythu buraaı cehennem ;lbl yatt
ınağa baıladı. Dayanamıyaçağım çıka· 
rın beniJ 

Bir kaç dakika ıonrA ErUc ulimete 
çıkm.ı9tı. U.aetindeki toıları silkerek: 

-- 500 lirayı kaybettim ama dedl1 ıge· 
ne çok memnunum. Çünkü alimler bir 
çeyrek saatte botulacaiımı söyledik -
leri halde ben 38 saat yaşadım. Hiç ol-

Kaybolan paralar 
Yugoslavya'da zengin bir dul kadın 

bir sabah, yazihanesinin en gizli bir 
ytrinc ıakladıgı 300 dinarın kaybol
duğunu görmüt. Yazıhanedeki diğer 
paralara bakmış hepsi yerinde .. Hatta 
killtaiz bir kasada 3.500 dinar bile öy
le durup duruyor. Kadın bunun çok 
rnahir bir hırsızlık olduğunu anlamış. 

Çok geçmemiı, öğleden sonra kadı
na bir mektupla 400 dinar gelmiş. 
Mektupta şöyle yazılı imiş: "Kumar
da kaybettim. Geceleyin sizin yaziha
neden 300 dinar almak mecburiyetin
de kaldrm. Bu "hırsızlnma para" ile 
tekrar oynadım, 1.000 dinar kazandım . 
Binaenaleyh 300 dinarmızx yüzde on 
faiziyle birlikte 400 dinar olarak iade 
ediyorum.'' 
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Katil ''Ben öldürmiyecektim 
yalız korkutacaktım,, diyor 

Zeylin Dağı 

KARADENİZ - Yeni basılq -

Çık ti 

Bölge yüzme 
sonuncusu 

birinci 1 iki erin in 
dün yapıldı ! 

Kamber 18 seneye 

mahkum oldu 

İzmir (Hususi) - Şehirimiz -
de Emine namında bir genç kı
zın nitanlısı tarafından vahtiya
ne bir tekilde öldürülmesi hadi
sesi, burada büyük bir nefret ve 
teessürle kartılanmııtır. Fakat 
muhakemenin de ancak on sekiz 
saat gibi kısa bir zaman içinde . 
neticelenmit olması ali.ka ve se
vinç uyandırmıthr. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 
\ J 

Gençlerbirliğİ 

Güneş 21 
41 puvanla birinci 

ikinci oldu 

çağı çekerek kıza yaklaşmış, kız uyan
mış, 

- Ne yapıyorsun, Kamber? 

... I 

. . 

puvanla 
-... 

1 

Katil Akovalı Kamber bu kızı üç 
senedir takip etmiş, hatta bu defa ci -
nayet esnasında kullandığı brçağı Bah· 
ribaba arkında genç kıza göstererek: 

Katil· Kanber, Emine ile 
nişanlandıkları sırada 

Der demez, Kamber bıçağı hafifçe 
iki defa saplamış, kız bunun üzerine 
mukavemetini arttırmış gözleri karar
mış olan genç, üçü sol memesi ve kal
bi üzerinde olmak üzere kıza sekiz bı· 
çak darbesi indirmiştir. çığlıklar ile 

uyananlar, Emineyi kapıya doğru ko
şarken görmüşlerdir. Fakat zavallı ka
pıya varmadan düşüp ölmüştür. 

Kamber bunun üzerine; 
- Kıvırcık saçlı biri geldi, Emine-

- Bunu görüyor musun, benim ol
mazsan, işte bununla hakkından gele-

Y • yi vurdu, 
cegım. Son zamanlarda Kamber'in amca -

Demiştir. Delikanlının amcası, 5ı, Emine'nin babalığına müracaatla. 
yeğenindeki fevkalade vaziyeti gö- - Düğün biraz gecikeceğe benzi
rtince, kızın babalığına giderek bun - yor. Bizimki şüpheleniyor, Emine"yi 
ları nişanlamaklığın hayirli olacağım, bırakın da düğüne kadar bizde kalsın. 
aksi takdirde bir felaket vukua gele - Demiş, o da muvafakat etmiştir. 

Demiştir. Evdekiler şaşkınlıkla bu· 
na inanmışlar, 

- Karakola haber ver, koş. 
Demişlerdir. O da yolda bı~ağı bit 

tarafa fırlatmış, zabıtayı ayaklarıdır .. 
mış, fakat hadise meydana çıkmış, 

bileceğini söylemiştir, bu suretle iki Fakat amcanın evinde, iki kiracı aile mahkum olmuştur. Mahkemedeki ifa-
genç üç ay evci · nişanlanmışlardır, daha vardır. Hadise gecesi, Kamber'le desinde; 

Emine bursalıdır. Anası ve baba- nişanlısı ve kiracılardan Hüsniye na- _ Şeytana uydum. Şeytan bana, 
ıu, bir yaşında bulunduğu sırada öl- mmdaki kadın, bir odada oturmuşlar, "git, Emine bahçede yatıyor, ne du ~ 
mü•ler ve kendisini Ali Yaşar namın- Kamber bu aralık; :ı ruyorsun?'' diyordu. Gittim. Açık sa-
da biri evlatlık almıştrr. Fakat Ali Ya- - Emine, evlenmek için para ıa - çıktı. Ben kendisini öldürecek değil-
şar da sakattır, kansı da. Netekim za- zım, o da bende yok, bu akşam seni dim, sadece korkutacaktım, çünkü E
valh kız biraz büyüyünce mağazalar- odamda bekliyeceğim, bir emri vaki mine'yi, biri almak istiyormuş. Hatta 
da çalışarak ana ve bababğmı geçin - yapalrm, artık bu böyle devam edemez, Yaşar'ın evine gelmiş, rakı içmiş, E _ 

dirmek için çalışmıya baı!amıştır. Demiştir. Fakat Emine, bu teklifi mine de ona hizmet etmiş, dedi. Kati-

4X200 bayrak yarışı birincisi olan takım sağdan: Ihsan Telli, 
Cihat Denizmen, Suat Dinçer ve Nusret Oktem 

Kendiai hem güzel, hem sevimli, derhal reddetmiştir. Gece, Emine av- Jin ifadesinin bu kısmı tahakkuk et -

olarak bütün muhitinde sevilmiştir. luda yatarken Kamber kalkmış ve bı- medi. 

Dün, Karadeniz havuzunda, bölge 
yüzme birinciliklerinin sonuncusu 
yapılmıştır. Büyük bir meraklı ve se
yirci kalablığı önünde yapılan bu mü
sabakalar çok cüze! olmuştur. 

Dün yapılan müsabakaların şekil 
ve neticeleri şöyledir: 

100 metre sırt iistü 
Bu müsabakaya beş yüzücü girmiş 

ve neticede Gençler Birliğinden Ne
dim Akdilek 1.31 6/ 10 dakikada bi
rinci, Güneş'ten Nihat ikinci ve Ni
hat Büyükcingöz üçüncü olmuşlardır. 

200 metre sırı iistii 
Bu müsabakaya da beş kişi girmiş

tir. Neticede Gençler Birliğinden Su
at Dinçer 3.4 5/ 10 dakikada birinci, 
Nusret Öktem ikinci ve Turhan O
gan üçüncü olmuşlardır. Bu müsaba
kada bilhassa Suat her zamankinden 
daha güzel yüzerek iyi bir derece al
mıştır. 

~Kii.çiikler arasında bir 
miisabaka 

- Bundan sonra hem günün müsalJcl • 
kalarına biraz ara vermek ve hem de 
küçük yüzücüleri unutmamış olmak 
için, programda bulunmamasına rağ • 
men 50 metrelik bir müsabaka yapıl

mıştır. 

Dört küçüğün girdiği bu müsabaka
da Bülent Eken 0.33 1/10 dakikada 
birinci, Nejat Nakkaş ikinci ve İhsan 
Kut üçüncü olmuşlardır. 

1500 serbest 
Bu müsabakaya üç kişi girmiştir. 

Birkaç turdan sonra yüzücülerden bi
ri çıkmış, Nihat'la Keşfi devam et
mişlerdir. Finale 35 metre kala Keş
fi'nin ayağına kramp girmiş ve neti
cede Nihat Büyükcingöz müsabakayı 
yalnız başına 28.11 dakikada bitirerek 
birinci olmuştur. 

Atla,,wlar 
Atlamalara Gençler Birliğinden 

Bülent Hasar ve Güneş'ten Turgut 
Gürer girmişlerdir. Beş atlama neti
cesinde Bülent birinci ve Turgut i
kinci olmuştur. 

1500 metrelik yart§ı birincilikle 
kazanan Güneı kulübünden 

Nihat Büyükcingöz 

4 x 200 bayrak yarışı 

En son yapılan müsabaka çok güzel 
olmuştur. Neticede Suat Dinçer, İh -
san Telli, Nusret Ökten ve Cihat De
niımen'den mürekkep Gençler Birliği 
takımı birinci; Nihat Alp, Hayri Öz -
kök, İbrahim Hakkı Sümergin ve Ni
hat Büyükcingöz'den mürekkep Gü -
neş takımı ikinci olmuştur, 

Bu suretle sona eren müsabakalar 
neticesinde Gençler Birliği 41 puvan
la bölge birincisi ve 21 puvanla Gü
neş bölge ikincisi olmuşlardır. 

Bayrak müsabakasını kazanan genç
lere şiltleri hediye edilmiştir. 

Su sporları ajanlığı tarafından bü
tün mevsim içinde tertip edilen yüz
me programı çok güzel tertip ve ida
re edilmiş ve memnuniyet verici neti
celer alınmıştır. 

Bu hususta büyük muvaffakiyet 
gö-:teren su sporları ajanı B. Necdet 
ulu n'ı tebr ik ederiz. 

lOO ıJe 400 metre rekordmeni Cihat Denizmen 

Yaz at yarışları 

4 üncü yarış dün 
İstanbul'da yapıldı 

Yüksek yarış ve ıslah encümeninin tertip ettiği yarışların dör
düncüsü dün Veliefendi sahasında yapılmıttır. Yarışları takip 
eden halk geçen haftalara nisbeten çok fazla idi. Geçen haftalar
da halkın tehacümü kartısında bahsi müşterek oynıyanlar epeyi 
müşkülata tesadüf etmitlerdir. 

lpodrom heyetinin bunu göz 
önüne alarak gişeleri çoğaltması
tam yerinde olmuf ve bu hafta 
kimse bilet alıp vermek yüzün • 
den müşkülata duçar olmamıştır. 

isminde üç yarım kan girdi. Bermu
tat Sağnak gayet kolaylıkla ve üç boy 
ara ile birinci, Mahmure ikinci, Se
vil üçüncü oldular. Ganyan 120 kuruş 
verdi. 

V çüncü kofu : 
Birinci kosu · İ · k .. -.: • kı yaşında ve koşu azanmamış 

Dort ve daha yukarı yaştaki yarım 1. h ı· k · ·1· t ı h . yer ı a ıs an ıngı ız ay ara ma sus-
kan ve halıs kan arap at ve kısraklara ı t lk · · 400 l" f · 900 • . . u. ramıyesı ıra mesa esı 
mahsustu. İkramıyesı 190 lıra mesafe- et "d" 

"d" k 1 m re ı ı. 
si 2000 metre ı 1• Bu oşuya Ars an, Bu koşuya Yatağan Kaya Yılmaz-
Alderviş, Can, Ünlü, Ejder, Ceylan, k B t K f:l · : d b ş . . . t aya, a ıray, aran ı ısmın e e 
Sarıkuş ~e ~~sul ısmınde sekız a ve tay iştirak etti. Heyecanlı bir çekiş-
kısrak gırmıştır. meden sonra Yılmazkaya bir boy ile 

Cokey Bayram'ın bindiği Ünlü bir b" · · K f"l "k' · "k" b . . . . . . . ırıncı, aran ı ı ıncı ve ı ı oy ge-
kafa ıle bırıncı, Sarıkuş ıkıncı, Alder- . . d y t y •• •• •• ld 1 B . .. .. .. • rısın e a agan uçuncu o u ar. u 
vış ucuncu oldular. Ganyan 300 pla- .b. k f 1. 1 a·· · t - . . gı ı ısa mesa e ı yarış arın uz pıs 
se sırasıyle 120, 100, 310 kuruş verdı- .. . d k 1 1• gel"ırken 

uzerın e oşu ması azım 

I kinci koşu : start tam viraj üzerinden verilmişti . 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım Kurada küçük numarayı çeken cokey 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. koşuya iç taratfan başladığma göre 
İkramiyesi 510 lira mesafesi 2400 met- bunun, yarışı kazanması üzerinde ta-
re idi. bii tesiri olmuştur. 

Bu koşuya Sağnak, Mahmure, Sevil Bahsi müşterek neticesine gelince 

200 metre yarı§fo;1.a kurb"!ğala
ma rekoıdmcni Ihsan Telli 

Suat Dinçer 200 metre ıerbe•t 
yüzme yarışlarında birinciliği 

kazandı 

ganyan 230, plase sırasiyle 110 ve 150 
kuruş verdi. 

Dördüncü koşu : 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 850 lira mesafesi 2400 
metre idi. Bu koşuya Sunandair, No-

vice, Dandy, Tomru ve Spring Board 
isminde beş at iştirak etti ve herkesin 
tahmin ettiği gibi Sunandair ve No
vice sırasiyle birinci ve ikinci oldu
lar. Dandy daha idmanının tamam ol
maması yüzünden ancak üçüncü ola
bildi. 

Ganyan 100, pla~e 125 kuruş verdi. 

Beşinci kof u : 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 

kan ve halis kan arap kısraklarına 

mahsustu. Mesafesi 1800 metre ikra
miyesi 155 lira idi. Bu koşuya Sarı
kuş, Bahtiyar, Budak ve Lale ismin
de dört kısrak girdi ve bütün tahmin
ler hılifına Lale birinci, birinci yarış
ta da koşmuş olmasına rağmen bir 
boy ara ile Sarıkuş ikinci ve uzak bir 
au il~ B.Nıtiyar üçünçli 9ldu. Ganyan 

Dün Moda koyunda 
deniz yort ları apıldı 

Başbakan, kazananlara 

mükôfatfarını bizzat verdi 

Gece proğramı ~ok parlak oldu 
lstanbul, 14 a.a. - Moda deniz kulübü tarafından tertip edilen 

büyük deniz yarışları bugün Moda koyunda yapılmıştır. 

Koy, sabahtan itibaren irili u
faklı deniz vesaiti ile tamamen 
dolmut bulunuyordu. 

Başvekil Celal Bayar, öğleden evci 
Moda deniz kulübüne gelmişler ve 

ikinci Galatasaray'dan Halil, üçüncii 
Beykoz'dan küçük İbrahim. 

Şarpi müsabakası : 
Birinci Sümerspor'dan Feyyaz,ıkM>' 

ci Galatasaray'dan Bürhan. 
Dört tek ktasik kıdemliler : Birinci 

'Galatasaray, ikinci Güneş, üçüncİJ 

Beykoz. 
Beş teknenin iştirak ettiği bu yarıŞ• 

müsabakalar başlarken hakem dubası

na geçerek himayelerinde tertip edi
len bu yarışları baştan nihayete kadar 
büyük bir alaka ile takip etmişler ve 
kazananlara mükafatlarını bizzat ver- günün en güzel ve en heyecanlı ı:nüsa· 
mişlerdir. uakası olmuştur . 

Yarış u~umi heyeti reisliğini tüm
amiral Şükrü Okan, umumi katipli
ğini de Müfit Necdet Deniz yapmış
tır. 

Yarışların neticeleri şunlardır : 
Tek çifte klasik kıdemliler: Birin

ci Beykoz, ikinci Güneş, üçüncü Al
tınordu. 

Klasik iki çifte kıdemliler : Birinci 
Galatasaray .keşat, İkinci Beykoz Cev
det, cihat, üçüncü Güneş J oı.ef, .Fer
so. 

Müptediler dört tek : 
Birinci ·Galatasaray, ikinci Beykoz, 

uçüncü Fenerbahçe. 
Kadınlar arasında : 
İki çifte: Birinci Fenerbahçe, ikin

ci Galatasaray. 

Diğer müsabakalar 

Bu yarışlardan başka ayrıca müte• 
addit müsabaka yapılmıştır. Neticele' 
ri şunlardır : 

40 kişilik donanma iskarnpavyaaı: 
Birinci Yavuz 1 

İkinci Yavuz 2 

Altı çifte kancabaşlar : 
Birinci Rumelikavagı'ndan Ali oı· 

man reis, ikinci Anadolukavağ ı'nda11 

Dursun reis, üçüncü Kumkapı'dB11 

Kirkor reis . 
Can kurtaran sandalları : 
Birinci deniz yolları, ikinci liınaP i• 

J aresi, iıçiıncü kılavuzluk. 
Tahlisiye sandalları : 

Dört çifte klasik : Birinci Fener- Birinci Anadolu, ikinci Rumeli. 
bahçe, İkinci Galatasaray. Bunlardan başka su üzerinde kaY8 1' 

Amatörler arasında 400 metre ser- yarışları ve tahlisıye manevraları y~· 
best yüzme : pılmış ve yarışlar saat 18 de sona ef• 

Birinci Galatasaray'dan Mahmut, nıı!;tir. 

1100 plase sırasiyle 250 ve 110 kuruş 
verdi. 

!kili bahis dördüncü koşuda idi. 
Sunandair - Novis çiftini bulabilen -
ler bir liralarına mukabil dört lira al

dılar. Çifte bahis üçüncü ve beşinci 
koşular arasında idi. Yılmazkaya - La 
le üzerine oynıyanlar bir liralarına 

• • 
mukabil günün en yüktıck P.araaı <Nan 
22 lirayı aldılM ... 

Gece programı 
ı•' Saat 20.30 da donanmş alamana 

ve sandallar geçit resmi yapmışıar0''~ 
Geçit resmini müteakip Moda koYt1

11 

da havai fişekler atılmış ve kata!>"' 
ııt· 

lık koyda geç vakte kadar kalını§ • 
Saat 22 de biri Moda deniz kuiiibjjll 

jJ' 
de diğeri Ankara vapurund• olına" , 

::ere iki balo verilmi> ve gece yar1
•

1
" 

elan sonraya kadar devam etmiştit· 
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Insanların 

biri briyle u -
zaktan konuşa· 
bilmeleri için 
- daha sonra
ları savti te -
lefon adı veri
len borulu 
sistemi ilk de -
fa meydana ge-

tirmiş olan Dom Gotey'den (1782) 
çok uzağız. Fakat hangi çocuk iki 
kibrit kutusuny birkaç metre tire ile 
'tia~lqrp -alıltah...Ja>n.~ yani 

•İcimli telefon tecrübesinde bulun -
ınanuştır 1 Ancak, bugün kıta ötesi 
muhavereler yaptığımız halde hatır
lamalıyız ki elektrikli telefon, ilk 
defa, 10 mart 1876 tarihinde Gre -
ham Bel taarfından gerçekleştiril -
miştir: Tam tamına 62 sene, beş ay 
ve birkaç gün evel... Fakat o zaman
dan beri ne terakki 1 Gene tahattur 
edelim ki ilk umumi telefon tecrübe
leri Amerika istiklalinin yüzüncü 
yıldönümü münasebetiyle beynelmi
lel Filadelfiya sergisinde ve pek kı
sa mesafede yapılmıştır. Telefonun 
bugünkü inkişafına erişmesi self bo
binlerinin ( 1899) ve elektrodlu lam
baların (1918) kullanılmıya başlan
masından sonra kabil olmuştur. 

Bugün büyük şehirlerimizde ko

layca açıp istediğimizi bulmamıza 

imkan veren otomatik telefon ise 

yepyeni bir icattır. Unuttuk mu? 

Telefon makinesini elimize alınca 
kulağımıza çatlak ve yayvan telaf
fuzlu bir ses gelirdi: 

- Allo 1 Hangi numaroyi? ... 

- Burası 1234, 5678 i istiyo-
rum. 

- Bu numero başkasinlan konü
§Üyor, sora sizi çarayim mi? 

Bu numara hakikaten başkasiy
ie mi konuşurdu, yoksa telefoncu 

ıMadmazcl, hoşuna giderek dinle

mekte olduğu başka bır abone ile mi 
nıeşguldiı? . 

- Allol Madmazell demin 5678 ı 
istemiştim. 

- Bu numara konuşuyor 
Lahavleden sonra üç beş dakika 

«>ekler, bir daha açardık. 
- Hangi numaroyi? 
- 5678 .•.. 
- Konuşunuz! 
- Allo. Ben Ahmet Ali, Ali Ah· 

llıetlc konuşabilir miyim? . 
- Yanlış efendim, burası 1suk-

bal kıraatanesi... 
- Madmazel, yanlış numara ver-

mişsiniz. . 
- Siz yanlış numara istemişsı • 

niz. 

- Ben 5678 i istedim. 
- Konuşunuz ... 
Bütün bu zahmetlerden kurtul-

-nuş bulunuyoruz. 1234 ... Kısa kısa 
bir düdük sesi ... Btlli ki bu numara 
başkasiyle konuşmaktadır. Uzun u· 
zun düdük sesleri; aradığınız zat, 
telefonunun civarındaysa size cev.ap 
"erecektir. Vakıa hazan başkalarıy· 
le karşılaştığanız da oluyor. Kusur 

belki bizde, belki santraldadır. Fa
kat bizden az dalgındır. Sinirlenme
yip bir daha arayınız. 

*** 
Bugün 3000 

~ abonelik olan 
(f__,t~ otomatik tele-

. 110 ~:E·~zr 
~ ~ nülüyor. V e 
-t'" Yenişehir'de iki 

bin abonelik i-
kinci bir san\

ralm inşasına başlanmış bulunuyor. 
125.000 nüfuslu Ankara'da 5000 
abone; 25 kişiye bir telefon f 

Bu vaziyetten memnun olmamız 
lazrmdır. Zira 1926 da tesis edildiği 
zaman Ankara otomatik telefonu 
651 abone ile çalışmıya başlamıştır. 
1937 de mevcut santralın 3000 nu
marası tamamiyle işgal edildiği ta
rihe kadar artış şu seyri takip et
miştir : 

Adedi 927 de 876, 928 de 1072, 

929 da 1444, 930 da 1635, 931 de 
1683, 932 de 1833, 933 te 2022, 934 
te 2212, 935 te 2667, 936 da 2734 ve 
937 de de 3000 i bulmuştur. 

Tezayüt, demek oluyor ki, bire 
beştir. Bugün Ankara santralında 
boş numara bulmak kabil değildir. 
Yenişehir santralı tamamlandıktan 
sonradır ki taleplerin isafı kabil ola-

_,_ 

Ankara' da her 25 kiş iye 
bir telefon isabet etmektedir 

r·;~~~;;:;;::···~··:~::::· 

1 
muhabereleri .... -
den 6Üfte laılal"f -
makt.lır. 3.000 ..._ .. 
nelik bir aantral N
/i gelmemİftir. •• 
miktar 5.000 e ibUıf 
edilecektir. Bu aay -
ladaki yazıda Türlri
ye' de telefon inkifa-Her ankarah 
lını ve bu inkifQI i
çin nasıl çalıfıldıjaaı 

5.36 7 .000 ıehir İli 

166.898 ıehir arası 

5.486 yabancı ıehir 

kikat böyle de-

ğildir: 1936 da 
118.394 ve 1937 
de 48.504 faz
lasiyle 166.898 

şchirarası mu
haveresi ya
pılmıştır. Tah
min edilebile
cegı gibi bu 
muhavereler -
den büyük bir 

muhaveresi yapıldı 

bilecektir. 
Halbuki Ankara telefon santra -

lının gelir artışı bire on birdir. 1926 
da 32.043 lira, 1937 de 353.216 lira. 

Abone sayısının artışı ile gelirin 
artışı arasındaki nisbetsizlik d e An
kara' da telefonla konuşmanın ne ka
dar süratlc taammüm etmekte oldu
ğuna bariz bir delildir. Ve buna ba
karak, bu sene, Yeni§Chir santralı 
servise açıldıktan sonra, birçok ye
ni abonelerin inzimıuniyle konupna 
mikdarmm çok fazlalaşacağına hük
metmek kabildir. 

Şu rakamlara dikkat ediniz : 
1936 da Ankara içi konuşmalar 

4.874.000 idi. 
1937 de şehir dahili konuşmala

rı 5.367.000 i bulmuştur. Yanıi 

493.000 fazla konuşma... Ankara 
otomatik santralının 3000 numarası 
arasında her gün 15.000 kadar mü
kaleme olmaktadır. Demek her an
karalı senede 42 defa şehir içinde te
lefonla konuşuyor. 

Bundan baş· 
ka, biliyoruz ki, 
Ankara ile mem
leketimizin di
ğer şehirleri 
arasında da mü
temadi bir ko
nuşma vardır. 

Bu konuşma -
larm pek faz

la olmıyacağı umulur. Fakat ha-

kısmı İstanbul ile yapılmaktadır. 

Kurulan kuranportör cihazlariy
le aynı zamanda 8 konuşma yapıl -
dığı halıde birçok abonelerin bekle
mek mecburiyetinde kalmaları bu 8 
hattın da kafi gelmediği neticesini 
vermiştir. Bunun için bu yıl İstan -
bul - Ankara arasında Gcarede üze
rinden bir hat daha çekilecek ve bu 
suretle İstanbul ile aynı zmanda ko
nuşulabilen hat sayısı 12 yi bula
caktır. Yabancı memleektlerle An • 
kara arasında yapılan konuşmalar da 
azimsananuyacak kadar çoğalmak -
tadır. Son iki senenin rakamları 

şunlardır : 

1936 da 
1937 de 

4059 
5486 

Demek ki bu muhavereler de ya
vaş yavaş ehemiyetli bir mikdarı 

bulmıya namzettir •• 

Diğer şehir 
ve kasabaları -
mızda, otoma
tik olan ve al
mıyan santral
lara gelince; 
bunlardan İs -
tanbul t elefon
ları hükümet -
çe satın alın -

cbktan eoara abone kaydolunmak ia
tiyenler gittikçe çoğalmıya başla -

mıttır. Halbuki :mcm:ut teaialer bu 
talepleri kaıplıyacak vaziyette al -
ma.dığından posta idaresi yeniden 
telefon santralları tesis etmeyi lü
zumlu görmüştür. Şişli'de, icabında 
6.000 aboneye çıkarılabilecek geniş· 
tikte, 2.000 abonelik yeni bir santral 
kurulmaktadır. Kadıköy'de mevcut 
santralın da şimdiki mevcudunun 
yüzde 50 fazlasiyle 1200 aboneliğe 

çıkarılması kararlaşmış ve lüzumlu 
teçhizat ismarlanmıştır. 

İzmir otomatik telefonunun da 
hükümet tarafından satın alınması 

yurdun en büyük üç şehrinde tele -
fon iişnin bir elden ve düzenli bir 
şekilde yürütülmesini imkan dahili
ne almıı bulunmaktadır. Posta ida
resi İzmir telefonunu da ihtiyacı 
karşılıyacak bir şekle getirmiştir. 

$ehir ve kasabalarda 

Birçok şehir ve kasabalaranız 

telefon şebekesi tesis edilmesi için 
müracaatlarda bulunmaktadır. Mali 

imkanlar göz önünde bulımdurul • 

mak suretiyle telefon talebeden şe • 

birler için posta, telgraf ve telefon 
idaresince projeler hazırlanmakta
dır. Bu arada bu yıl içinde Zongul -
dak, Adana, Bursa, Mersin şehirle
rindeki telefonlar ıslah ve tevsi o -
lunacaktır. 

Bugün şehirler arası telefon ko

nuşması yapabilen 180 şehir ve ka

sabamıza ilbesi düşünülenlerle bir
likte kısa bir zamanda iki mislinden 
fazla artacağı tahmin edilebilir. 

Posta idare
si bu yrl iç.inde 
3 7 5 kilometre
lik Afyon - İs
pir - Burdur 
ve 274 kilomet
relik İstanbul -
Edirne - yunan 
hududa devre
lerini çekecek

tir. İzmir'in ekonomik ihtiyacını 
kar§damak üzere hinterlandı teşkil 
eden Aydın - Nazilli - Dinar'a bir 
devre temdit olunacak, Afyon, Is
parta, Burdur aynı suretle biribirle
rine bağlanacaktır. 

Son gUnlerde Adana ile Hatay 
arasında cekiJ ... ,, hat Suriye ve bu 
Y.Oldan .Filistin • e Mı~'la telefon 

irtibatının teminini imkan dahiline 

almış bulunmaktadır. Bu hat yapıl -
dığı takdirde bu memleketlerin şim
di çok pahalıya yapılabilen konuş -
malarx yurdumuzdan transit sureti -
le çok ucuza yapılabilecek ve bu da 
telefon teşkilatunrzuı gelirini arttı
rataktır. 

Posta idaresi 207 kilometrelik 

Sivas - Erzincan - Erzurum, 305 ki
lometrelik Erzurum -Ağrı - Beyazrt 
- İran hududu, 260 .kilometrelik Er
zurum - Kara - Sovyet hududu, 837 
kilometrelik Kayseri - Malatya -
Elazığ - Diyaııbakır - Cizre - Irak 

hududu devrelerinin yapılmasını da 
düşünmektedir. Bu hatlar da yapıl

drğı takdirde Kafkas Sovyet Rus -

yası, İran ve Irak'ın da Avrupa ko

nuşmalarmı yurdumuzdan transit 

suretiyle yapmaları imkan dahiline 

okLl)'ac:ahsı.nız. 

girecek ve b u telefon gelirimizi 1ııir 

hayli arttıracaktır. 

Cumhuriyet devrinin büyük bir 

eseri sayılan telefon şebekemidıı 

Ankara, İstanbul, Çorlu, Yalova, Al
pullu ve Edime merkezleri bugin 

Avrupa'nm her tarafıyla ve Ameri -

ka'nm birçok yerleriyle konuıma 

yapabilmektedir. E n kısa bir zaman
da Avrupa konuşması diğer tehir .e 
kasabalarunıza da tqmil cdilec:.ek -
tir. 

Devlet hazineeine büyük bir ıe -
lir kaynağı olmıya namzet bulunan 

telefon şebekemizin 931 deki vari
datı İstanbul ve İzmir hariç olmak 

üzere 390.842 lirayken, bu mikdar 
1937 yılında gene İstanbul ve İzmir 

hariç olmak üzere bir milyon liraya 

çıkmış bulunmaktadır. 

- ---------
İımif'te yeni halkevi binas1nın temeli dün törenle ahldı 

İzmit (Hususi) - Yeni halkevi binasının ilk te!""t"l t:ı vatı" t ' k H. . , . • ve par ı baf-
anımız amıt Oskay ın elıyle atıldı. tzmit'in yeni }'alı fon rıhtım bo 

•• 1 . d . d"l yunun 
en guze yerın e ınşa e ı ecek olan iz mit halkevi pek ı t c b" h · · t · . • şem ır cum u-
n yet esen olacaktır. çmde sınema, müsamere salonu ol "kl" 'k h 
t'" r· . ' r 1 ını ve er 
ur u teşkılat bulunacaktır. Bu münasebetle İzmit halk l ' ~ · h .. . . . • ve genç ıgı eye-
canlı tezahurat yaptı. Valımızın söylediği nutuk h c)•ecanl 1 Ik ı d •-

"tl"le · · · d d' • a ış an ı . .n• mı ı r scvınç ıçın e ırler. Her taraf süslenmittir. 
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Demiryolları Balast münakasası 
D. D. Yoıları ve Limanları 4 üncü 

ltletme Müdürlüğünden : 

buzla vesikasını göndermek ıartiylc \ ruhsatnamelerlc birlikte vckaletimize 
mektupla dahi teklif yapabilecekler- müracaatları ilin olunur. 
dir. (2878) 5422 

Deri palto ahnacak 938 ıenesi idaremiz ihtiyacı için 
keıif bedeli ile miktar ve mevkileri 
aşağıda yazılı bulunan 7 ocaktan 18 
bin metre ınükap balast ihzarı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 22. 8. 938 tarihine rast
lıyan pa:ı:arteıi gUnll aaat 10 da Kay
seri'de 4 ilncü mıntaka iıletme mü
dürlüğü binasına toplanan komisyon
ca yapılacaktır. 

Şartnameler Ankara'da ikinci işlet- D" b k c· 
me komisyonunda ve Yerköy, Sekili, IYO r 0 lr - IZre 

b. D. Yollan S.tm Alma Komiıyo -
nundan: 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 
1000 adet deri palto 31-8-1938 çarşam
ba günü saat 11 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün aaat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk ıefliğinden 
dağıtılacaktır. (3050) 5676 

Parke taşı alınacak 
Devlet Demiryolları Satm Alma 

Komisyonundan : 
Haydarpaşa - Ankara arasındaki is

tasyonlarda vagon içerisinde teslim 
şartile beher adedi on bir buçuk kurut 
hesabiyle 6900 lira muhammen bedel
le 60.000 parke taşı kapalı zarf usu
lile aatın alınacaktır. 

Eksiltme 31-8-938 tarihine rastla
yan çartamba günü saat on birde 
Haydarpap gar binuı dahilinde bi
rinci iıletme komisyonunca yapılacak
tır. 

latekliler: Eksiltme prtnamesinde 
yazılı muvakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun ve 1-7-937 tarih ve 
3645 numaralı resmi gazetede ilan e
dilmit olan talimatnamede yazılı ve
saik ile teklif mektuplarının eksiltme 
günü saat ona kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

lıtekliler: bu i§e aid şartname ve 
mukavele projesini parasız olarak 
Haydarpafa yol baş müfettigliğinden 
alabilirler. (5324-3084) 5687 

Kamyon ve otobüs 
lôstikleri olanacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma 

komisyonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

250 adet iç ve 250 adet dış kamyon ve 
otobüı lastiği 31-8-938 çarşamba günü 
saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin eıtiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler P,araaız olarak Anka

ra'~:> malzc,....A .:ı,fresinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve ıevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (3071) 5678 

Çimento ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 17.732,50 lira o

lan 865 ton süpcrçimento 24.8.938 çar· 
şanba günü saat 11 de kapalı zarf usu· 
lü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 

gün saat 10 a kadar komiıyon reisli -
ğine vermeleri lbrmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı-
lacaktır. (2905) 5454 

130 Adet (ad1r ahnacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komiı

yonundan : 
Muhammen bedeli 8450 lira olan 

130 adet mahruti çadır 25. 8. 938 per
fe1Dbe günü aaat 11 de kapalı zarf u
auliyle Ankara'da Nafıa vekilcti bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 633,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar Devlet De
miryolları 9 uncu merkez komisyonu 
reisliğine vermeleri lazrmdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da mabcmc dairt!sinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (2930) 5471 

Bu işe girmek istiycnlerin (1687,50) 
liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarla ka
nunun 4 Uncü maddesi mucibince ek
siltmeye girmiye mani kanuni bir 
hali bulunmadığına dair beyanname 
ve resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 
3297 ve 1. 7. 937 tarih ve 3645 numara
lı nushalarında intişar eden talimat
namelere uygun olarak almmıt bel
gelerle teklif mektuplarını eksiltme 
günü muayyen olan saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reiıliğinc 

vermeleri lazımdır. Bu ite ait prtna
me ve beyanname projeleri Kayseri'dc 
4 üncU işletm müdürlüğünden Anka
ra'da yol reisliğinden Sıvaı, Samsun 
istasyonlarından parasız olırak dağı· 

tılmaktadır. (2897) 5316 

Balast Keşif Muhammen Ocak 
miktarı bedeli bedel mevkii 

M3 Kr. L. Kim. 
6 000 125 7500 483 
4 000 125 5000 361-367 
2 500 125 3125 22- 27 
1 500 125 1875 58 
1 000 125 1250 95- 97 
2 000 125 2500 132-136 
1 OO:l 125 1250 214 

Asetilen tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 15.000 lira olan 

Sivas atelyesi asetilen tesisatı 22.9.938 
perşembe günü aaat 15.30 dıa kapalı 
:ıaı f usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu ifc girmek iıtiyenlcrin 1125 lita
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikalrı ve nafıa milteah -
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat 14.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
malzeme dairesinden, Haydarpap'da 
tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtıl-
maktadır. (2904) 5453 

Sallhk inıaat malzemesi 
o~ıet DemiryoUan ikinci tıı.tme 

Komisyonundan : 
Yerköy istasyonunda bulunan yı

kılmr! binalardan çıkma muhtelif 
cins ve miktarda malzemei inpiye a
çık artırma ıuretiyle peıin para ile 
satılacaktır. 25. 8. 938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 11 de An
kara'da ikinci işletme binasındaki ko
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel 914.70 liradır. Ar
tırmıya ittirik etmek iatiycnlerin 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetin
dcki muvakkat teminatlarını Ankara 
merkez veznesine yatırarak diğer ve
saiklc birlikte ihale gün ve aaatında 
komisyona müracaatları lbımdır. t .. 
tekliler Yerköy, Sekili, Şefaatli ve 
Çerikli istasyonlarından her hangi 
birine de muvakkat teminatlarını ya

Şefaatli ve Çerikli istasyonlarında 
parasız verilmektedir. (2913) 5399 

Hurda dökme demir alınacak 
Devlet DemiryoUarı ikinci lılet· 

me Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 2.400 lira olan 
60.000 kilo hurda dökme demir "Pik,, 
açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 
1.9.938 perşembe gilnü saat 11 de An
kara'da ikinci iıtetme binası dahilin· 
de toplanan komisyon tarafından ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ikin
ci işletme müdürlüğünden parasız ve
rilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ak -
çeıi olan 180 lira yatırarak muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (2970) 5677 

Devlet Hava Yolları 

Toprak hafriyatı 
Devlet Hava Yolları Umwn Mü -

dürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iı: idare
nin Ankara tayyare meydanında yap
tırmakta olan istasyon ve umum mü
dürlük binasının iltisak yolu hafri -
yatıdır. Keşif bedeli (22,005) liradır. 

2 - Eksiltmenin yeri ve tekli: 
Ekıiltme 29-8-938 pazartesi günü sa
at (11) onbirdc Ankara'da çimento 
fabrikası karşısındaki Hava yolları 
umum müdürlük binasında vahid fi
yat esası üzerinden kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnameleri ile bu
na ait evrak ve planlar Ankarada P. 
T. T. umum müdürlük binasındaki 

hava yolları accntasmda görtilebilir. 
4 - İsteklilerin 1650 lira 38 kuruş

luk muvakkat tcminatlariylc birlikte 
eluiltme tartname.inde yazılı vesaiki 
ve kapalı teklif mektuplarını eksilt
me saatından bir ıaat evveline kadar 
makbuz mukabilinde satın alma ko -
misyonuna tesli metmcleri ve posta 
teahhilrüniln kabul edilemiyeccği ilan 
olunur. (3110) 5689 

Bayındırlık · Bokanhğı 

Yüksek 
mühendislere 
Nafıa Vekôletinden : 
3077 sayılı kanunun neşrinden evel 

1035 sayılı kanuna göre mühendis ve
ya mimar ünvaniylc verilmiş olan dip
lomalarla ruhtasnameler, yUksek mü
hendis veya yüksek mimarlık Unvaniy
lc verilecek ruhsatnameler hükmünde 
olup 3458 sayılı kanunun neşrinden i
tibaren en çok altı ay içinde bu mü -
hendis ve mimarlar diploma ve ruhsat
namelerini yeni Unvanlarına göre de
ğittirmek mecburiyetinde bulunduk -
tarından haiz oldukları diploma ve 

tırarak mukabilinde alacakları mak- '----------------

6 Gurup maki na ah nacak 
D. D. Yolları Satm Alma Kom.iayonundan : 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları a~ğıda yazılı 6 grup ma

kina ayrı ayrı ihale edilmek prtile 20-9-938 salı günü saat 15 de kapalı 
zarf usulile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıteyenlerin agağıda gösterilen muvakkat tc'minat ile 
kanunun tayin ettiği veıikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifle
rini aynı gün uat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydar
paga'da tesellüm ve ıevk tefliğinden dağıtılacaktır. 
Gurup Tezgihın cinsi ve mikdarı Muhammen Muvakkat 

I Bir adet tekneli ütü makinası 2500 187.5 
II 

III 
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 Teneieci kenet makinası 

(2869) 

3000 225 
8500 637.5 

15000 1125 

1915 143.63 

1650 123.75 
5451 

3 Kalem balast mü na kasası 
Devlet Demiryollan Beıinci lıletme Müdürlüiünclen : 

Muhammen bedelleriyle miktar ve e vaafları aıağıda yazılı Uç kalem Balaıt kapa! ızarf usuliylc eksiltmeye konul
mugtur. Eksiltme Malatya iıletmc bin asında yapılacaktır. 

Bu ite girmek istiycnlcrin, kanunun tiyin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe girmcğe 
mani kanuni bir hali bulunmadığına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile tayin edi
len gün ve saatinden bir saat evetine kadar komiıyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartname ve mukavele pr ojeıi Malatya, Ankara, Haydarpap iş letmc müdürlük kalemlerinde, Diyar
bakır, Elhığ iıtasyonlarmda isteklilere bedelsiz verilmektedir. 

Muhammen Muvakkat 
C t N Sİ Miktarı Eksiltme Bedeli Teminat 

M. 3 T. GUn Saat Lira Lira K. 
1 - IUTt. 440 - 465 Arasında balast 9000 22-8-938 Pazarte ıi 9900 742. 50 

(Kırsırma, Toplama, Figöre) Sa. 10.0 o 
2 - Km. 325 - 329 .. .. •• 7500 23-8-938 Salı 8250 618. 75 

SL 10.00 

3 - Km. 278 - 285 ,, .. ,, 6000 24-8-938 Çaqam ba 6600 495. 00 
5409 Sa. 10.00 

-

hattında inşaat 
Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattının altmı

tıncı kilometresiyle seksen beşinci 
kilometresi arasındaki dördüncü kıı
mın inpat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

1 - Münakasa 26. 8. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat onbirdc ve
k!lctimiz demiryollar inşaat dairesin
deki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
bir milyon yüz elli bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı kırk sekiz 
bin iki yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, vahidi kryasii fiyat cet
veli, fenni şartname, ahşap travcrslc 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, plan, 
profil ve köprü projesinden mürek
kep bir takım münakasa evrakı elli 
lira mukabilinde demiryollar inşaat 

dairesinden tedarik olunabilir. 
5 - Münakasaya girmek istiyen

ler 2490 sayılı artırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikaları, mu
vakkat teminatlarını ve 938 senesi 
için muteber bilumum nafıa itlerine 
veya demiryolu inpat itlerine gire
bileceklerine dair vekiletimizdcn ve
rilmiş müteahhitlik veıikalarını ve 
fiyat tekliflerini havi kapalı ve mü
hürlü zarflarını mezkQr kanunun ve 
eksiltme prtnamesinin tarifatı daire
sinde hazırlıyarak 26. 8. 938 tarihinde 
saat ona kadar numaralı makbuz mu
kabilinde inıaat dairesi eksiltme ko
misyonu reisliğine tevdi etmiş olma-
ları lazımdır. (2972) 5563 

Bataklık kurutma ımeliyah 
Naf'ıa Vek&letinden : 
ı - Ekıiltmeye konulan it: Aydın 

bataklığı kurutma ameliyatı, ketif be
deli (47250) liradır. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü ıaat 12 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - latekliler, eksiltme prtnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, f enoi şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdUrlüğUnden a
labilirler. Ehiltmeye girebilmek Içln 
isteklilerin (3544) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (20) bin liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa 
i'lcrini taahhüt edip muvaffakiyctlc 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa i§lerini 
oaşarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınını§ müteah
hitlik veıikası ibraz etmesi. 

4 - tıteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ((2745) 5178 

lzmir-Aydın hattında 

inşaat 
Nafıa Vekaletinden : 
İzmir - Aydın hattının Selçuk ve 

Çamlık istasyonları arasında inşa olu
nacak takriben 7350 metre uzunluğun
da bir varyant ile takriben on kilo
metre uzunluğunda ray fer,iyatı ka
palı zarf usuliylc eksiltmeye konul. 
mu,tur. 

1 - Eksiltme 18.8.938 tarihine te
sadüf eden pcrJembe günü saat on bir
de Vekilet binasında dcmiryollar in
şaat daircıindeki ekıiltme komisyonu 
odasında yapılacaktır. 

2 - Bu i§lcrin muhammen bedeli 
bcıyüz seksen sekiz bin liradır. 

3- Muvakkat teminatı 27270 lira
dır. 

4 - Eksiltme prtnamesi, mukavele 
projesi; bayındırlık i9leri genel prt
namesi, fennt prtname vahidi kıyasii 
fiat cetveli, takeometre planı, takeo
metre profili, ahpp traversle ray fer
şiyatı talimatnameıi; çimento normu, 
91 B. numaralı kirgir inpat tipinden 
mürekkep bir takım münakaıa evrakı 
yirmi dokuz lira kırk kurut bedeli 
mukabilinde demiryollar in9aat daire
sinden tedarik edilecektir. 

5 - Bu eksiltmeye girmek iatiycn. 
lcr 2490 numaralı arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunu mucibince vermiye 
mecbur oldukları evrak ve vesikaları
nı 938 scneıi için muteber her türlü 
Nafıa i9lerine veya demiryollar inp
at i9lerine girebileceklerine dair Na
fıa vekiletinden verilmi9 müteahhit
lik veıikalarınr, muvakkat teminatla
rını ve f iat teklifini havi kapalı ve 
milhtirlil zarflarını mezkQr kanunun 
ve elniltme ,artnamesinin tarifatı da
ircıinde hazırlıyarak ;.8.8.1938 tari
hinde ıaat ona kadar makbuz mukabi
linde demiryollar inpat daireıindekl 
komiıyon reiılifine tevdi edecek~r. 
dir. (2749) 5210 

KÜÇÜK iLANLAR 
lllllllllllllllllllllllllltlfllllllflllllllltllllll .. llllllllllllllllllltltttll 

Sablık: 

Satılık otomobil - Beı kiplik ıe
kiz ailindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den eon
ra 1062 telefon numaraamda B. RUı
tü'ye müracaat. 

Acele aablık bai - Çankaya'da 
lran sefarethanesi arkaunda Hanif 
zadelerin bağına bititik 53 7 5 m2. 
M.crkez eçzaneainde Cafer. 

5588 

Acele aablık ev - Senede 1200 li
ra gelirli, aafaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Acele satılık - 6 silindirli az kul
lanılmış ekonomik kapalı bir Rcno. 
Müracaat Tel: 2951 5616 

Sahbk ev ve bat yeri - Keçiören 
Tepcbaıı durağına 4 dakika eski crkl
rudarbiye yolu üzerinde 35 No. İçin-
dekilere müracaat. 5618 

Satılık e-. - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

Sabhk - Bir adet kaptıkaçtı ile bir 
lüks tenezzüh aatıllktır. Soğukkuyu'da 
Kardeıler garajına müracaat. TeL 
1130. 5522 

Satılık motör - Çok az kullanılmıı 
D K W marka 7 alman beygirlik zarif 
bir motör. Müracaat. lt dairesi reisli· 
ğindc Şadan Rlima 5576 

Sablık kalörifer - Az kullanılmıı 
Uç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Kiralık: 

Kiralık - Her ıcye elverişli mağa
za Samanpazarı Kurtunlu cami karşı
sında B. Alim apartımanında. 5558 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko· 
operatif evlerinden 8 oda kaloriler, sı
cak su tesisatı. genit bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık - Yeniıehir Adakalc cad • 

desi 18/l bir oda bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile -
re görüımek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Kiralık oda - Banyolu, güzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Itıklar cad
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-
racaat. 5484 

Kiralık ev - Kavaklıdere'de Güven 

.................... 
Küçük ilan şartlar1 

Dört satırlık ldlçUk illnlardan: 
Bir defa için 30. Kuruş 
lki defa için ŞO Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 10 Kuruş 

Devamlı kliçUlı: illnlardan her defası 
için 10 kunıı alınır. Mcıcll lQ defa 
neırcdilecek bir ilin için 140 kurus 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boıluk
Jar mUıtema 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir lı:ilçUk illn 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört 1&tırdan fasla her nur için ayrı
ca ıo kuruı alınır. 

Devren kiralık - Etlik aşağı Eğlen
ce'de 41 No. lu evde 2 oda mutfak c -
lektriği ve ıuyu da vardır. Müracaat 
Tel, 1801 5519 

Kiralık - Yenişehir mimar Kemal 
mektebi clvannda Onovluk sokak 9 
numaralı apartmanın 6 oda l holden 
ibaret birinci kat kıamen yllZlhane, 
kısmen mesken olarak kullanılabilir. 
Tel: 2839 5615 

Kiralık - Yeniıehir Tuna caddeain
de Yenipazar yerinde Ferit apartana -
nında bir daire 3 oda, bir hol. 5517 

Kiralık daire - Kooperatif arka
ımda Ağaoğlu apartımarunda 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 
Ali Kazım'a müracaat. 5577 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız Yenitchir İımet ln8nU cadde-
~ No. 74 5627 

Kiralık daireler - Yenihal arka -
unda Yenihamam apartımanında ü
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fcvkalide manzarayı haizdir. Tel: 
3714 5670 

Kiralık - Mobilyasız güzel bir 
oda kiralıktır. Bir bayan içindir. Çan-
kaya caddesi No. 3 5673 

iş arayanlar : 

Danı meraklılarına - MUsait ıc -
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -
sL 5441 

Aranıyor ı 

Aaramyor - Bu senenin ikinci teş
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: 3714 c müra· 
caat. 5421 

Kurslar: 

evlerinden 4 odalı, banyo, elektrik, Daktilo kursu - SO inci devreaine 
havagazı, su ve bahçeli müstakil bir cyllıl ilk haftaaında baılıyor. 2 ayda 
ev. Müracaat telefon: 1351 ve 1352 ı diploma verilir. Yeni hamam apartı -

5626 manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

Yapı i_şleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan i9: Ankara'

da jandarma matbaasının ikmili in9a. 
atıdır. 

Keşif bedeli 197 57 lira 50 kuruıtur. 
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
tefcrri evrak 100 kurut bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekiletinden alınmıı yapı müteahhit
liği vesikası ibrazı lazımdır. 

5. latcklilcr teklif mektuplarını i. 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar yapı itleri eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 
Poıtada olacak gecikmeler kabul e-

dilmez. (2855) 5387 

Mühendis ~ad1rı ahnacık 
Nafıa Vekaletinden: 
25. 8. 938 tarihinde perşembe güni' 

saat 11 de vekilet malzeme müdürlü
ğü odasında toplanan malzeme ekıilt
me komisyonunda 5500 lira muham
men bedelle 50 adet mühendiı çadırı
nın kapalı zarf usuliyle ekıiltmesi 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 412 lira 50 ku
ruıtur. 

Eksiltme prtnameai ve teferruatı 
paraıız olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

lıtcklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekiletten alın
mı9 malzeme müteahitliği veahikası 
ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
komi•yon reiıliğine vermeleri lbım-
dı~ (2949) 5474 

Fakülteler 
Talebe kaydı 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa

kültesi Direktörlüğünden : 

1 - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 

de ba,ıanacak 15.10.938 tarihinde aon 

verilecektir. 
2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 

başhyacak 15.10.938 de bitecektir. 
3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 

gJn\.l başlanacaktır. 
4 - Bu yıl yatılı talebe almmıya-

::aktır. (2827) 5450 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Haataneai Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 5299 

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... 
- -- -
~ Dr. Basit Ürek i 
§ Cebeci Merkez Haıtaneıi § 
~ iç Hastalıkları mütehauı11 I 
- Her yün haııtalarını Yenişehiı _ 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· ; - -: manında saat ıs ten sonra kabul ::: 
§ eder. Tel: 1694 3 
., ..................................... .... 
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Zavallı Kler!. 
>'<uan: Laio• Nagy Çeviren: F. Zahir Töriimküney 

'l'a.ınaş Pöldi ailesinin şiddetli iti
lzlarına rağmen Budapeşte'nin ta
t~rnış tiyatro artistlerinden Kler 
Uller ile evlendi. 

I kler'in geçen yaz Balaton sahille • 
tıde kont Alverelli ile geçirdikleri 
fk ınacerasr, Budapeşte sosyetelerin
t bugün bile çalkanıyordu. Tamaş. 
hgilisi hakkında yapılan dedi kodu
ira ehemiyet vermedi. Her genç kızın 
.. lcnnıeden evet başından ufak, tefek 
fit tnaceraları geçebilirdi. 
l .E:vıendiklerinin ikinci haftasında, 
, r sabah erkenden yabancı bir erkek 
llcr'i ziyarete geldi. Cebinden bir fo
•ğraf çıkararak genç kadına göster
i. Kler bu resmi gördüğü zaman sa
rdı ... Fotoğrafın yabancı bir er~e~in 
ıne geçebileceğini bir an bile duşun· 
lt~işti... Resim, geçen sene Balaton 
ihillerinde çekilıni,ti- Resimde, ''ler 
t Alverelli'nin plajda ınayo ile biri
lrlerinc sarıldıkları görülüyordu. 
le.nıin altında da, Kler'in el yazısiyle 
anlar yazılıydı: "Bana a9kı öğreten 
t\tgilim 1 Seni hayatımın sonuna ka -
•r çılgınca seveceğim ... " 
Gölün mavi suyu, güneşin kızgın ha

lrcti Kler'in kalbinde bir an süren 
Ilgın arzular uyandırmıştı. Alverelli 
ıt aralarındaki aşk macerası tamamiy· 
L~eıniz ve lekesiz olara~ ka_pa~mıştı. 
Qat, fotoğrafı gören hıç bır ınsanm 
llrıa inanmasına ıimkan yoktu. Yeni 
lırdukları yuvanın yıkılması için, 
l>caaının bu fotoğrafı görmesi kafiy
i. 
lıte, bu dakikadan itibaren Palmai 

tnilen bu alçak dolandırıcı, zavallı 
llcr'in kanını emmeğe başladı. Fotoğ
t.fı kocasına vereceğini söyliyerek o
il tehdit , ıjyor ve mütemadiyen pa
l ıızdırıyordu. Kocasiyle ancak iki 
~ne yaşayabildi. Tama' bir otomobil 
lzaıı neticesinden genç yaşında ha • 
lta gözlerini yumdu. Palınai, tehdit
İtini büsbütün ileri vardırarak genç 
•dından para koparmakta devam edi
llrdu. İstediği parayı vermediği tak
lrde fotoğrafın kopyelerini aldıra ~ 
Ut kocasının bütün akrabalarına bi -
tr tane götüreceğini ve bu suretle o
b. rezil edeceğini söylUyor<lu. 

*** 'Kler Yarım saattenberı Palmai'nln 
~ihanesinde bekliyordu. Alçak he-

1 evinde bulamamıştı. Uşak biraz t:a geleceğini söyliyerek kendisini 
ll i.haneyc almıştı. Kler, odada yalnız 
~ ınca yazı masasını karııtırdı. Fo -

t
&I4lfı bulamadı. Koridordan ayak 
•leri geliyordu. Kler, ani bir karar
~Y&zı masasının çekmecesinde gör
~U küçük tabancayı, pardesösünün 
bınc yerleıtirdi. Hayatının en mü -

dakikalarını yafadığını hiHedi -
r~u. Pencereye doğru yürüdü. Uzun 
:ı(c perdelerin arkasına saklandı. 
~i odaya girdi. Yazı masası-
00Unde durdu. Cebinden bir tomar 

rlk çıkardı. Kler, perdenin aralığın· 
herif in her hareketini takibedi

llrdu, Palmai odanın bir köteıinde 
ran çelik kasayı açtı. Büyük bir 
f çıkardı. Getirdiği evrakları o zar

ı isine koydu. Kasayı lkapamadan 
ir~0nun ba9ına &ittir. Bir numara çe-

• konuşmağa başladı: 

ı;f liadam. her halıie aesimden kim 
llfunıu tanıdınız zannederim... E

~benim. Verdiğim son mühletin de 
ıtı biteceğini hatırlatmak istiyo· 

\'arın ıaat bete kadar istediğim 
•Yı Vermezseniz, elimdeki mektup· 
~kocanıza göndereceğim. Bonavar 
lılıt 

· ltıer'in öfkesinden ditleri biribi· 
~ ~rpıyordu. Tanımadığı bu zaval
~ına. da aynı oyunu oynuyordu ~u 
it~.. Onu da soymak için eline bır 
l t tcçnıi,ti. Daha fazla aabredeme
İıı. Udurmuı bir kaplan gibi perde • 
· lrJcaa İtı ından fırladı. Tabancayı he-
' tnıcaine dayayarak bağırdı: 
t'ti ~llcr yukarı 1 ... Kıpırdarıan ge-

. l>~lllt~... .. 
~tU llıaı hayretle geri döndU. Kler ı 

ldllce tapladı. Elindeki tabancayı 
l ~· ' · ır kahakaha attı: 
~lizel madam, dedi. Elinizdeki 

lı~ ı. ~ın boş olduğunu bilmiyorsu· 
Q ~•lıba., 

tnç ka . 
il ltl dının üzerine atıldı. Behn-

tııd· \'tadı. Kler t'.evik bir hareketle 
ltıi :J 

l?ı1 erkeğin kollarından kurtardı, 
t cıl:ıdan ne yaptığını bilmez bir hal
tifj dc)d tabancayı olanca kuvetiyle 

lıt11 il kafasına yapıştırdı. Palmai ol-
~ıı:~rde bir iki sendeledi. Sonra, 

~ 'lld lr iUrültüyle yere yuvarlandı, 
l)Otd an YUziine doğru ince bir kan Si· 

~~er~ 
ij~ ıtıilthiş bir korku kapladı ... 
~~ it :Yerde boylu boyuna yatıyor, 
~_'itt~llltldanııyordu ... Her halde öl • 
~tıı.'i An! bir kararla çelik kaıaya 
7 
~-d~ otografı buldu. Cebine koydu. 

~~tıı. S dıtarı çıktı. Koridorda uşak 
' le" 0 kak kapısından çıkıncaya 

llııleyle kar,ııaşmadı. Bir tak· 

siye atladı. Baroş ı:ney~ında. taka~ • 
den indi. Başka bir takaı ıle evıne gıt
. K .... k og·ıu Budapeşte'de yoktu. 

tı. uçu da .d. A 
Çiftlikte, dedesinin yanın 1 1

' ce-

1 b ııarını hazırladı. Kızlık za-ley e avu 
manına ait pasaportunu buldu. 

Kle' bin bir koru ve endişe içinde, 
Tuna seferlerini yapan lüks yol-

uzun d' . V 
cu gemisi "Maria"ya ken ını attı. a-
pur }ıareket etti Güverteden yqlı 
gözlerle gittikçe uzaklaşan Budapcş
te'yi seyrediyordu. 

Aradan yarım saat geçmemişti ki 1 
vapur birdenbire durdu ... Sahilden bir 
motör ıüratle gemiye doğru geliyor
du. Yolcular, biribirlerinden merakla 
soruyorlardı. Acaba ne olmuştu!· Ge
minin ikinci kaptanı yolculara ızahat 

verdi: 
- Merak edilecek bir şey yok. Tel-

sizle, bir polis motörünü beklemek ü
zere emiı aldık. 

Kler, dehşet içinde, vapura yakla • 
şar. motöre bakıyordu. Tam b~. sır~d~ 
hasır koltuğa yaslanmış ve gozlerını 
kendisinden ayırmıyan orta yaşlı bir 
adam gözüne çarptı. Bu adam her hal
de ~nu adım, adım takibeden bir de
dektifti. Titredi. 

İki gündenberi büyük bir sükünet 
içinde yollarına devam ediyorlardı. 
Polis memuru ortalıkta görünmemiş
ti. İkinci günü, akşam üzeri güverte
de dolaşırken orta yaşlı adam yanına 
yaklaştı. Biraz mütereddit bir tavırla 
sordu: 

- Affedersiniz. Siz madam Tamaş 
Pöldi değil misiniz? .. 

Tevkif ediliyor zanniyle yüreği ağ
zına geldi. 1''akat yanına yakla,an ada
mın, kocasının eski bir arkadaşı oldu
ğunu ve kendisini mecmualarda ~ı
kan resimlerinden tanıdığını öğrenın
ce geniş bir nefes aldı. İki saat zarfın
da o kadar samimi oldular ki; Kler kaç 
gündenberi büyük bir istirap içinde 
sakladığı sırrını, ölen kocasının bu 
mert arkadaşına söylemekte bir mah
zur görmedi. Hofman genç kadını ıü
kCınetle dinledi. Teselli verecek bir i
ki kelimeden başka hiç bir şey. söyle

medi. 
Ert••i gUnU, Hofman nepyle Klor'· 

in yanına koJtU. Bir telab telgraf u
zattı : 

- Budapeşte gizli polia tefi benim 
çok iyi bir dostumdur. Kendisinden 
Palmai hakkında malOmat iatedim. 
Aldığım cevabı okuyunuz. 

Telgraf ta şöyle yazıyordu: 

"Ayın on ikinci günU 8ğleden evel 
Palmai'yi Ekspres bankasının direk
törü Dömeter'in karısı tabanca kurıu
niy lc odaıında öldilrmilf. Kadın vaka
dan iki dakika sonra tevkif edilmi' ve 
Palmai'yi namuıiyle oynadığı için öl· 
dürdüğünü itiraf etmiı. Sevgiler." 

Kler, gözlerine inanamıyordu. Ken
di kendine söyleniyordu: 

- Ayın on ikisinde mi...? Ben ayın 
on birinden beri vapurdayım. .. Şu bal· 
de ben öldürmedim onu .. Halbuki; o -
dasında ölli olarak bıraktığımı sanı -
yordum o, al~ağı ... 

Genç kadın daha fazla aözilne devam 
edemedi. Sinirleri botanmıf kahkaha
larla gülüyordu. 

imi bir baba (ocuğunu 

boğulmaktan kurtardı 
Fransa'da nehir kenarında gcz~ek· 

te olan bir aile çok heyecanlı bır "\ 

bil ilk bir tehlike atlatmıttır. 
yaşamı§, Y • k 
Bunlar bir ak~ üstü ncbrın ıyı~ın-
da gezerken en küçü~ ç.~uklan bır • 
denbire nehire düşmüştur. • .. 
çocuğunun sulara karııtıgını gore~ 

• - •• 1·ne harptenberı annenın çığlıgı u.zer • . 
gözleri ama olan baba el~ıs.~sıyle .•~Y.~ 
atılmıttır. Fakat gözlen gorınedığı ı 
çin nereye gideceğini şaJırarak ç~c: • 
üun seıini, hiç olmazsa çarpın ı ça 
:uyun çıkardığı ıeıi dinlemete batla-

Fakat kadın hemen aklını ba9ına 
mış. 

topliyarak: ı 
_ 1leri)'.e git! Saiaup, tamaıtıl ı-

te orada 1 1 
Diye iuların içinde bir k~ybo up 

b. 'o'"rünen çocuğu tarif etmıfo Ço • 
ır g · · kab'l' den cuk bu suretle bır mucıze ı ın 

kurtulmuştur. 

Atın yüzme rekoru 
tsviçre'nin Konstans gölünde bir at 

.. koru yapmıştır. Kıyılarda ot· 
yuzrne re . v da 
1 

kta olan bir at şiddetlı sıcaga. • 
~ış, kartı sahile. ~eçmek Uze

y .. "nde uzanan buz gıbı sulara dal· 
re onu .. törle atın yüzüfii takibedil
mıştır. Jno 1 k -

• t 4 kiloınetre meaaf ede o an ar 
mıf, a • da t t-"• ve ı sahili az bır zaman u .-.::ı 
~üthiş bir rekor yapmı9tır. 

ULUS 

c::::::::~::~::~::~::~:::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • İstanbul arasında 

Pazardan mada her gün ı 

Yetilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumarteıi (Ünleri 

8.so 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya • 
: Sebat ve Yenlıehir ,. 
: İıtanbul euanesi Carpmba 

Pcrıembo 
Cuma: 

: Merkez 
: Ankara " 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, ıchir: (1023-1024). - Şehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaeazı 
arıza memurluğu (1846). - Meaajcri 
Şehir Anhan: (370S). - Tabi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpuarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniıehlr, Havuzbatı. 
Bizim takai: (2323) - Hawzbaıı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik tabi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı takai: (1291), 

Otobüalerin ilk ve son 
aeferleri 

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

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

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

Ulus M. dan Keçiören'e 
Keçiören'den Uluı M. na 

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

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

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

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

Sabah 
tık 

ıefer 
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. pa:ı:an'na 7.30 

Akpm 
Son 
ıefer 
23.00 
23.20 

23.00 
33.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.SO 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
Sl.45 

§ U. Meydanıyle lıtaayon arasında her 
beı dakikada bir sefer olup tren a&• 
ıııanları ıeferler daha ııktır. 

1 U. Meydanıyle Yeniıehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
den 20 ye kadar vautt her beı dakika
da: ıaat 20 den 21 e kadar her ondaki
kadaı aut 7 den 1 •ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
mwıtazam ıcferlcr vardır. 

§ Aktamlan Ulu Meriuu'ndan _.t 23 
deki aon aefcrlerle bunların Uluı mC1'· 
duu'na dönütlerl memalana daldı• 
aaatlerine tabidirler. 

,-eahbtitlü 11 e kadardır. 
Poıta ıaat 19 a kadar İltanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

P oa ta 

Haydarpata'P ı 

Saatleri 

Her Mbab ı.:zo. Her 
akıam 19.15 ve 19.50 
de (PaaartHi, Pcr
ıembe, Cumarteıi 
Toroı ıürat.) 

Tren Saatleri 

Samıun hattına ı Herrün Sl.35 (Ka11c
ri, Sıvaa, Anıaıya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır battı ı Hcrrün us 
15.00 

16.05 

Zonguldak hattı t .. 
Kırıkkale'ye rayotobüı .. 

GündelikA 

Hicrt. 1357 
Cemazil'ihir: 18 

S. D. 

Rumi· 1354 
Aiuıtoı: 2 

8. D. 
Güneı: 5 08 Aktam: 19 09 
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An~ara Belediyesi 

Taı küpeıte Ye SIYa yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Samanpazarı bahçe.siDde yapl· 
la.tak tel§ küpeşte ve harıci sıva işi on 
beş gün müddetle açrk eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

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

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

Yaş sebze olanacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye hastanesine alınacak yaı 
sebze için gene istekli çıkmadığınt!an 
26 ağustos 938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağın
dan isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2820) 5170 

Pirinç vesaire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye hastanesinin bir senelik 
ihtiyacı olan pirinç ve saire ıçın is
tekli çıkmadığından 26 ağustos 938 
cuma gününe kadar bir ay içinde pa
zarlıkla alınacağından isteklilerin 
her salı ve cuma günleri saat on bu
çukta belediye encümenine müracaat-
ları. (2821) 5171 

Ekmek ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediye hastanesinin bir senelik 
ihtiyacı olan 4500 kilo ekmek ile 150 
kilo francala için gene istekli çıkma
dığından 26 ağustos 938 cuma gününe 
kadar bir ay içinde pazarlıkla alına
cağından isteklilerin her cuma ve aalı 
günleri saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. (2819) 5169 

Yol yaptırılacak 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Büyük Millet Meclisi binasına 

mahsus Çankaya caddesine iltisak ve -
ren yolun y&pılmaaı kapalı zarf uaull
le on bet gün milddetle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (77797,14) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (5835) Ji -
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her ıUn yazı iıleri kalemine ve 
isteklilerin de 23-8-938 salı gUnü sa -
at on buçukta Belediye encümenine 
olunur. 2951 5430 

Üstüpü, destere ağzı 
ve saire olanacak 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Su itleri müdürlilğü için alı
nacak olan C100) adet kızılcık kuma 
sapı (50) adet karpit memesi (100) 
kilo üstübil (100) adet dcstere ağzı 
(60) kilo sUliyen on beı gUn müd
detle açrk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107.5) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı {8,06) li
radır. 

4 - Listesini görmek istiyenlerln 
her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 26. 8. 938 cuma ıUnü saat 
on buçukta belediye encümenine mil· 
racaatları. (3061) 5611 

- . 

G_ült)rük Muhaf~za · 
,, ~ 

Bir hekim aranıyor 
Gümrük Muhafaza Genel Komu· 

tanbfından: 

Bodrum'daki gümrük muhafaza ta
burunun 150 lira ücretli sivil hekimlik 
yeri açıktır. Bu vazifeye istekli olan 
emekli askeri veya sivil doktorların 
dilekçe ile Ankara'da ıümrük muha
faza genel komutanlığına müracaat· 
\an. (2999) 5593 

İzmir Enternasyonal 

Fuarına hazırlanınız 

20 a§ustos 20 eylül 

1938 3-7041 

-9-

(0<uk İlavemizde 

Müsabaka' da kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

Küçük albüm kazananlann 1 !unda~ 888 Müfiae Gündüz, lstanbul Maç-
• • ka Nıliantaı kız orta okulundan 341 Nıhal 
ı:nmleri §Unlardır : Pamukçu, Yozğat muhuebe müdürü oğlu 

Efdal Çetiner, Selimiye mahalleıi 85 nu-
Ankar Zaferi Milli otelinde Salih oilu marada Muammer Batur, Gaziantep orta 

Fehim Günel, İıparta Tabakane caddeıi okulundan 114 Adil Tiızün, Yoziat ziraat 
19 numarada Halil Tuğrul Ankara Çık- bankası müdürü vasıtaıiyle Fatma Our, A
rıkçılar yokuşunda M. Uçak Ankara İnönü danı Nacaran ınaballeıi kolordu caddesi 
okulundan 258 Ayıcı Kolak' Ankara Necı- 265 numarada Ali Aytekin, Samsun Çar
ti ilk okulunda Hüıeyin Bingtll Ankara şamba Degirmenbaşı caddesinde Bahri U
İnönü ilk okulundan 59 Celil Alk~ Anka- laş, Seyhıv malmüdurü Galip torunu Tay
ra Gazi liıesinden 545 İbrahim o'rmanh, yar Temir, Nevşehir kültür iıyarı eliyle 
Ankara İnönü okulundan 871 Necla Örge, Nevzat Ulutaş, Bandırma busust okuma o
Ankara Necati ilk okulundan 399 Neziba dasında Feride Umut, İstanbul Elidede 
Bökler, Ankara Turan M. Koyunrün ıokak caddeainde 12 Hilmi Bayar, Ankara Uluı 
18 de Halide Maytere, Ankara lıtiklil oku- okulundan 871 Menrüç Nenku, Sincanlı 
lundan 117 Yatar Armç, Ankara kız liıeı;in- nahiye müdürü oğlu Kadir Oğuz, Ankara 
den 307 Türkin Atazak, Ankara onuncu- İnbnii okulundan 870 Hamdi Özcan, Kay
yıl yatı okulundan 172 Simi Güher Anka- ıeri lıkan müdürü kızı İlhan Kılıç, İzmir 
ra Gazi liseıinden 756 Sabir Berker' Anka- Karataş İhsaniye mahallesi numara 20 Şev
ra erkek liıesinden 102 Sami Dailıoğlu ket Çuhadar, Burdur P.T.T. müfettiti oğ
Çankın Yeni mahalle hancı Demir oğl~ lu Halit Oğuz, Ankara Necati ilk okulun
Sokak 9 da Şevki Öriincel, Amuya inhlaar- dan 814 İsmail Erkan, Zonguldak Namık 
lar müdürü otlu Co,kun Abanoz, Diyarba- Kemal okulundan 300Vatan Alparslan, An
kır diı doktoru Mahmut Öge! yanında B. kara ikinci orta okuldan 373 Saadet Altan, 
Çalım, Ellzığ Anbar mahallesi Bayram Ankara Gazi lisesinden 564 Nafiz Atay, Si
ıokak 3 numarada Muıı:ıffer Alpıkman, vu varidat müdürü kızı Feriha Hekimot
Zlle İıtiklil okulundan Nahit Soydan, lu, Zonguldak T. C. ziraat bankası muha
Yoziat tütün ve rakı bayii Ki:ı:ım kızı Se- sibi Mesut Şenoglu Yıldızşen, Malatya İm
miha Yiğit, Ankara Necati ilk okulundan ren mağaıaaı Muzaffer Turfanda, Adana 
1037 Süleyman Cimkli, Kanpl Cümhuriyet 1 inci orta okuldan 493 Mümtu Göktürk 
okulundan 49 Necmi Alp~iray, İzmir 188 Ankara Yenişehir Meırutiyet caddesi Ko
inci ıokak numara 173 de Enver Kazano- nur ıokak 9 da Özcan Yalım. 
va, Bahkeıir villyet muhakemat mUdürlü- Zonguldak Hamamönünde bakkal Muııta
tu katibi Metmet Gilrıel km Ayten Gür- fa oğlu Kl:ı:ım Koç, Diyarbakır divanımu-
ıel, hasebat miırakiplerinden emekli Sabri oi-
Birer karı kazananlar • lu Faruk Akıncı, 1stanbul Soınatya ilk o-

• kulundan 158 Refik Seymen, Ankara Cüm-
İıparta Karaaiaç mahallesi Parmakuz hurlyet ilk okulundan Mukadder Göre An

aokak Nazif Toptcpe, !aparta Ka- kara İnönü ilk okulundan 235 Müb~ccel 
raalaç mahalleıi Parmakaız ıokakta Ö· Ünyelioğlu, Onkara Ulus okulundan 928 
~er Parmakıız, Adana Kaaap bey mahalle- Mehmet Komen, Yenişehir Meşrutiyet cad
ıı ıolı:ak 24 de Tahsin Gökten, Ankara ikin- desi 23 numarada Kudret Selçuk, Ankara 
el orta okuldan 465 Sabahat Altan, Zon- İııtiklSI ilk okulundan 46 Necip İleri, An
guldak halkevi arkasında 13 numarada Ci- kara Ulucanlarda Batıyolu sokak No: 22 
hat Ay, Ankara İnönü ilk okulunda 583 Mü- Ayoç Hogan, Zonguldak'ta Aytan, Ankara 
nevver Üçdoğan, Ankara İnönü okulundan Namık Kemal okulundan 120 Ayten Dağcı, 
309 Hikmet Babatin, Diyarbakır iıkin me· Ankara Keçiören'de Hayati Ekmen, Ankara 
muru Ali hen oilu Sallhattin İlen Anka- İnönü okulundan 1018 Altan Sanal, Tekir
ra kız lisesinden 1011 Raife Tandojf~n An- dağ Barboros caddesi 55 numarada Rıza 
ka~a N ec:ıti ilk okulundan I. Capçr, tı~arta Uılu, İsparta ziraat bankası veznedarı oğlu 
Mımar Sınan caddeaindc 52 Mehmet Çi- Münir Onat, Ankara Etlik ilk okulundan 
mendere, Ankara İnönü okulundan 554 Yüksel Çakın, Ankara ıanat okulundan Ke
Burhan Özcan, Diyarbakır İzzet paşa cad- mal Coşkundcniıı:, Samıun Cilmhuriyct o
desinde 12 de Sait Onur, Bandırma hılkevin- kulundan 148 Davut Aytekin. 
de Mukadder Umut, Ankara Necati il oku- - - - SON - - -: 

Yüksek Mühendis mektebi direktörlüğünden : 
' 938 - 939 den senesi için alınacak talebenin kayıt mua-

melesi 1 eyliılden 22 eylUl 938 akşamına kadar yapılacaktır. 
Kayıt olmak ve daha fazla malumat almak istiycnlcrln ta

til günleri hariç olmak üzere lıcr gün saat 9 - 12 ve 13 - 16 
ya kadar mektebe müracaatlan ( 5323 .. 3083) 5640 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankam1%111 malı olan ve resmi daire ve müeıaeıe ola

rak kullanılmafa elveriıli bulunan Anafartalar caddeıin
de Memurlar Kooperatif binaıı namiyle maruf binamn 
Sümerbank tarafından tabliye olunan üıt katları kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir bilyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katlann her birinde sekizer oda bi-
rer büyük ıalon koridor ve helalar vardır. ' 

. Binanın h~r tara.fmda lambalarla techiz edilmit elek
trık ve kalarıfer teııaatı mevcuttur. Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. TenTirat ve tanzifat resmini ve mukave
le maırafr_nı ~ucir ver~ektir. icar .bedeli her ay peıin alı· 
nır. Reımı daıre ve mueaaeaelerle ıcar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat reıminin tediyesi müzakere edilmek ıuretiyle
de teabit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme şeklini havi teklif mek
tupl~nnı 15 ~iuıto~ kadar banka merkez müdilrlüfüne 
tevdı etmelerı veya ıcar husuıunda görüşmek üzere mer-
kez müdürlüfüne müracaat etmeleri ilan ounqr. 5301 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Şirketinden : 

Şirketimiz Adana F abrikaıı Mamulatı: 
KAPUT BEZ1 F1ATLARI 

Tip Genişlik Top metre Fiatı 

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

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

tPLİK FİATLARI 

Vater numarası 

• .. .. .. 
8 

10 
12 

FİATLAR FABRİKA TESLİMİDİR 

335.-
355.-
395.-

Sipariıler ilrket idare Merkezine (Ankara Yeniıehir, Atatürk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikaaı MUdürlüiünc ya
pılacaktır. 

Siparitlırı Banka prantiai mukabilinde (91) gün vade verile· 
bilir. 856 

~--------------------# 
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RESMi İLANLA R 
Yüz havlusu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
l - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (27,5) yinniyedi buçuk kurut o
lan 14000 tane yüz havlusu açık ek
siltme suretiyle münakasaya konul
muştur. 

aa ( 42) bak iki kıurut olma 2ıallM §Mt 
yin çoraplı wf U.-1ie •in«1117a 
konulDWftur. 

2 - thalee.i 26 ağuetotı 998 cw... gi
nü saat 11 on birdedir. 

3 - tik ~--- '"' ... 
Nl.r. 

4 - EllMltmeye giır«eWer 
teminat ve 2'490 sayılı kaıwa 
cü maddelerinde yazılı belge! 
likte teklif mektuplarını ih 
tından behemehal bir saat eve 
dar M. M. V. satın alma X.O 
ğine vermeleri. (2704) 

Ankara Levazım AmirliQİ . 

Kuru ot at.nacak 

2 Hangar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Pansumancı ve hasta 

bakıcı alınacak 2 - İhalesi 22 ağustoe 938 pazartesi 
günü aaat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (693) liradır. 
4 - Evsaf ve §Clrtnamcsi be<ieJMz o. 

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

Sis kanıtnma cihazı ah 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Uşak garnizonunda inşa edile
cek iki hangar 2490 sayılı kanunun 31 
maddesi mucibince kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma komisyonundan: 

Harp okulu hastanesi için aşağıda 
ücret ve yapacakları işleri yazılı dört 
müstahdeme ihtiyaç vardır. İstekli
lerin okul hastanesine müracaatları. 
Ücret Lira 

3 - İlk teminatı 288 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o
larak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (2882) 5311 

M. M. Vekaleti Satm 
misyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
essesatı hayvanatı ihtiyacı için bir 
milyon 223.720 kilo kuru otun kapalı 
zarfla eksiltmesi 20 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satınalına 

komisyonunda yapılacaktır. 

2 - M ünakasası 22. 8. 938 pazarte
si günü saat 17 dedir. 

3 - Keşif bedeli 49115 lira 37 ku
ruştur. 40 Bir erkek pansumancı 

45 Hastabakıcı kadın I . sınıf 
40 ., ,, II. sınıf 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle temina. 
tiyle birlikte belli gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma komisyonuna gelme-

Sargılık bez al ınacak 
M. M. V ekileti Sabn Alma Komis

yonundan : 

1 - Tahmin edilen f.iatı 1 
olan Werner und Pfleiderer f 
sının Simplex markalı ve 13 
büyüklüğünde bir adet sis ka 
cihazı açık eksiltme ile satın 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 48.948 lira 80 
kuruştur. İlk teminatı 3671 lira 16 ku. 
ruştur. Şartnamesi 245 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komisyo· 

4 - Muvakkat teminatı 3683 lira 65 
kuruştur. 

5 - Keşif, projeler, şartname ve 
teferruatı Manisa'da tüm satın alma 
komisyonunda görülebilir. İstiyenle
re 150 kuruş mukabilinde posta ile 
gönderilir. 

40 Erkek berber (3031) 5571 leri. (2883) 5312 

1 - Yerli veya yabancı fabrikalar 
mamulatından olmak üzere iki yüz 
bin metre sargılık bez kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 
si günü saat 10 da M.M.V. sat 
Ko. da yapılacaktır. 

na vermeleri (2735) 5177 

Sade voöı alınacak 

Millı Müdafaa BakanlıOı 

Benzin, pet rol vesaire 

alınacak 

Kazan ve bakra( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyat yirmi kuruştur. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 11 de Ankarada 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

3 - İlk teminat 75 lira olup 
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminatlariyle birlikte eksilt 
ve saatinde M. M. V. satın a 
da bulunmaları (2635) 49 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

6 - Bu işe girecek olanlar nafıa 

vekaletinden alınmış yapı müteah
hitliği vesikası göstermeleri ve bizzat 
yüksek mühendis ve mimar olması ve 
bunlardan birinin fenni mesuliyetine 
iştirakle iş yapacağına dair noterlik
ten tasdikli senet vermesi lazımdır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 100 i!a 150 adet büyük kazan ve 
100 ila 150 adet küçük kazan ve 2000 i
ki bin adet kapaklı bakraç kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2-Büyük kazanın beheri (40) kırk 
ve küçük kazanın beheri (27) ve ka
paklı bakraçın beheri (5) beş lira tah
min edilmiştir. 

4 - İlk teminat 3000 lira olup şart
namesi iki liraya komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3 cü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat ev
veline kadar Ankara'da M . M. V. sa
tın alma Ko. na vermeleri. 

Cerrahi olôt a lına 
M. M. Vekaleti Satm A 

1 - Edremit ve Bergama garnizon
ları ihtiyacı için kapalı zarfla 7600 
kilo sade yağı alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6840 li
radır. Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

3 - Eksiltmesi 25. 8. 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. iştirak etmek is
tiyenlerin 513 lira teminat maktup
lariyle birlikte teklif mektuplarını 

muayyen saatten bir saat evel Edre
mit Tüm. Sa. Al. Ko. vermiş olmalı-
dır. (2902) 5371 

Mercimek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 20,000 kilo mercimeğin 
açık eksiltmesi 26 - ağustos - 938 saat 
12 de Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 lira ilk 
teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve -
sika ve teminatla belli vakitte komis -
~onda bulunulması. (2987) 

5530 

Yulaf ah nacak 
:Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat

la Uşak ve Salihli'deki kıtaat hayva
natının ihtiyacı bulunan 667 ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. Münakasası 18.8.1938 per· 
şembe günü saat 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 33350 liradır. 

Muvakkat teminatı 2501 lira 25 kuruş
tur. Yulaf şartnamesi her gün Manisa 
tümen satın alma komisyonunda görü. 
lebilir. İsteklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olmaları şarttır. Eksiltmeye 
gireceklerin teklif mektuplarını ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
münakasa saatinden bir saat evel Ma
nisa'da tümen satın alma komisyonu -
na vermiş olmaları (2791) 5182 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

1'.lma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hayvanatı için 

510.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 2 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25.500 lira 
ilk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde a
lınabilir. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının saat 11 e kadar 
komisyona verilmesi. (2910) 5455 

Sade yağ ı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al 

ına Komisyonundan : 
1 - Vize'de bulunan piyade alayı 

ihtiyacına sarf edilmek üzere on ton 
sade yağına kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 9400 lira . 
dır. Muvakkat teminatı 705 liradır. 

1 - Eksiltmeye girecekler kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını münakasa sa
atinden bir saat evel Manisa'da Tüm. 
satın alma komisyonuna makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının yukarıdaki saata kadar ko
misyon reisliğine gelmesi liizımdır. 

Postadaki teahhürler kabul edilmez. 
(2903) 5372 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Elmalı kıtasınm beher kilosu 

13 kuruştan 147.361 kilo un eksiltme
ye konulmuştur. İhalesi 22 ağustos 938 
pazartesi günü saat 10 dadır. 

(2790) 5181 

Koyun eti allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 

müessesat için 290 bin kilo koyun eti 
23 ağustos 938 salı günü saat 15 de To
panede İstanbul Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda kapalı zarfla eksilt. 
mesi yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 130.500 lira, ilk 
teminatı 7775 liradır. Şartnamesi 753 
kuruş mukabilinde komisyondan alı

nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
Leı aber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver-
meleri (2889) 5390 

5 hangar yaptınlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
l - İzmir tayyare kıtaatı için Gazi

emirde yaptırılacak 20065 lira 82 ku
ruş bedel keşifli beş adet hangar in
şası kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konmuştur. İhalesi 27 temmuz 938 
çarşamba günü saat 13 de kışlada İz
mir levazım amirliği SA. AL. KO. da 
yapılacaktır. 

2 - Teminat akçesi 1054 lira 94 ku
ruştur. Şartname keşifname ve resim
leri her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıdh 
olduklarına dair vesika göstermek 
mecburiyetindedirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesi
kalarla teminat ve teklif mektupları

nı ihale saatından en az bir saat evel 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

(2358) 4531 

Kundura alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komiıyonundan : 

1 - 16,000 çift kundura kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - 11 ağustos 938 perşembe günü 
saat onda eksiltmesi yapılacağı ilan e
dilen ve hepsine tahmin edilen fiyat 
(4990) lira olan (17500) litre benzin, 
(650) kilo Mobiloil - A. (300) kilo 
Mobiloil - C. (45) büyük teneke pet
rol için talip zuhur etmediğinden ek
; iltmesi on gün daha uzatılmıştır. 

3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

2 - İlk teminatı (374) lira 25 ku
ruştur. 

3 - Şartnamesi her gün M. M. V. 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmesi 22 ağustos 1938 pa
zartesi günü saat on birde yapıalacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenle
rin yukarda yazılı gün ve saatte M. 
M. V. satın alma komisyonuna müra-
natları. {3076) 5682 

Nakl iyat münakasası 
M. M. Vekaleti :;atın Alma Komis

yonundan: 

1) Ankara - Kayseri güzergahın -
da bulunan muhtelif dekovil hattına 

ait malzemenin istasyonlara nakil ve 
vagonlara yükletilmesi işi kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Malmezele
rin bulunduğu mahaller memuru tara
f rndan müteahhitlere gösterilecektir. 

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

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

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle birlikte teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 

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

5) Nakil edilecek malzemenin mik
dar ve beherine verilecek fiat listesile 
şartnamesini her ~ün M. M. V. satın 
alma komisvonunda görmek milmkün-
dür. (2965) 5528 

Kamyon lastikleri ahnacak 
M . M. Vekaleti Satm A lma Ko

misyonundan : 
1 - Dunlop, Gudyer, Fayreston, 

Mişlen, Kontinantal, Ruvayyal, An
ğılebert markalardan olmak üzere 600 
ila 1000 adet dış ve 600 ila 1000 adet 
iç kamyon lastikleri kapalı zarfla sa
tın alınacaktır. 

2 - Dış Histiklerin beherine 150 li
ra ve lç lastiklerin beherine 10 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltme 3 birinci teşrin 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

4 - tık teminat 9250 lira olup şart
namesi sekiz lira mukabilinde Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. reis-
liğine vermeleri. (3077) 5683 

Muhtelif kamyon malzemesi 

ah nacak 

4 - İlk teminatı (1503) bin beş yüz 
üç lira 7 5 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o. 
!arak M.M.V. satın alma komisyonun
dan alınır. 

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

(2885) 5388 

2 kalem ecza ahnacak 
M . M. Vekaleti Sabn Alma Ko • 

misyonundan : 
1) 1000 kilo azotat de potas ile 

1000 kilo azotit de sud açık eksiltme -
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedelle
ri 111 O lira olup ilk teminat parası 83 
lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi ~ - Ağustos - 938 cu -
ma günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M . V. Satın A l
ma komisyonunda hazır bulunmaları. 

(2964) 5521 

Su lesisah yaphnlacak 
M. M . Vekale ti Satın Alma ~iı

yonundan : 
1 - Akköprüde sıhiye depoların

.ıa yaptırılacak aahıli ve haricı su te
, ısatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2493 lira 72 kuruş
tur. 

3 - Eksiltme l 7-Ağustos-938 çar -
şamba 'günü saat lOda M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 187 lira 5 kuruştur. 
Keşif ve §Clrtnameler 13 kuruşa inşaat 
şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
ıncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M .M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2794) 5183 

Tire çorap alınacak 
M. M. V ekaleti Satın A lma Ko

m isyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (20) yirmi kuruş olan 39000 çift ti
re çorap kapalı zarf usuliyle münaka
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 ağustos 938 perşembe 
günü saat 11 on birdedir. 

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

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

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri (2881 ) 5310 

Pamnk, gaz, sargı almacak 

(3078) 5684 

Çizme alınacak 
M. M. Veka le ti Satm Alma K omi• 

yonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (775) yedi yüz yetmiş bCJ kuruş 
olan {15000) on beş bin çift çizme ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - İhalesi 18 ağustos 938 perşem
be günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (7062) lira 50 ku
ruş yedi bin altmış iki lira elli kuruş
tur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (582) beş 
yüz seksen iki kuruştur. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatrndan en az bir saat evel komisyo-
na gelmeleri. (2742) 5118 

138 kalem ecza alınacak 
M. M. Vekaleti S..tm Alm& Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

7000 lira olan 138 kalem ecza kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte
si günü saat 9.30 da Ankarada M.M. 
V .Satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 525 liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak ko

misyonda görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını behe
mehal eksiltme günü saat 8.30 za ka
dar M.M.V. satın alına Ko. na vermiş 
bulunmaları (2632) 4995 

Teknik ~inko tozu ahnacak 
M. M . Vekale ti Satm A lm a Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen fiatı 3000 lira o

lan üç ton teknik çinko tozu açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 10.30 da Ankarada M.M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 225 liradır. Şartna
mesi parasız olarak Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmala-
rı {2634) 4997 

Laboratuvar malzemesi ahnacak 
M. M. v ekale ti Sa tın Alına Ko-

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

4000 lira olan 177 kalem laboratuvar 
malzemesi açık eksiltme ile satın alı. 
nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte
si günü saat 9 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

Eksiltmesi 29. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 11 de yapı • 
lacaktır. Talip olacakları bildirilen gün 
ve eksiltme saatinden bir saat 
evel lazım gelen vesaikle komisvnna 

2 - Tahmin bedeli 67.200 lira ilk 
teminatı 4610 liradır. Eksiltmesi 26 • 
ağustos - 938 cuma günü saat 10 da 
Erzurum As. Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. Teklif mektup
lan belli gün ve saatten bir saat evel 
komisyon baskanlığ-ma verilmis veva 
oosta ile P'n" 'l "'rôlmiş bulunacaktrr. 

M . M. V ekaleti Satın Alm a Ko
misyonundan : 

M . M. V ek&leti Sa tm Alma Ko
misyonunda n : 3 - İlk teminat 300 lira olup liste 

ve şartnamesi Ko. da görülür. 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen 

yüz dokuz bin üç yüz on beş li 
217 çeşit cerrahi alat kapalı 
suliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 4 birinci teşr 
sah günü saat 11 de Ankarada 
V. satın alma Ko. da yapılaca 

3 - tık teminat 6715 lira 75 
olup şartnamesi 547 kuruşa 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
üçüncü maddelerinde yazılı be 
le birlikte teklif mektuplarını 
me saatrndan behemehal bir s 
veline kadar Ankara'da M. M. 
tın alma Ko. reisliğine verme} 

(3079) 5 

Harp paketi torbası ahna 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin 

fiyatı iki lira olan beş bin tan 
paketi torbası kapalı zarf usuli 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylUl 1938 
tesi günü saat 10 da Ankarada 
V. satın alma Ko. da yapılacak 

3 - İlk teminat 750 lira olu 
namesi bedelsiz olarak Ko. dan 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 ayılı kanunun 
3. cü maddelerinde yazılı belg 
birlikte teklif mektuplarını ek 
saatından behemehal bir saat e 
ne kadar M. M. V. satın alma 
vermeleri. (3075) 5681 

Sıhat Bakanhgı 

Matbaactlara 
A n kara Merkez Hıfzıssıhha 

eaaeaesi Satın Alma Komisy 
dan : 

1 - Muhammen bedeli 2000 
lan müessese tarafından 1938 
mayıs sonuna kadar tabettirilec 
lan mecmualar 20 • ağustos - 93 
mart esi günü saat 11 de açık e • 
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 150 lir 
3 - Eksiltme müessesede top 

satın alma komisyonu huzurunda 
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mukabi 
kit ve nakit mahiyetindeki evra 
bul edilmiyeceğinden taliplerin 
evel komisyona müracaatla biret 
liye alarak Sıhiye Vekaleti mu 
müdürlüğüne müracaatları ilan 
nur. 

5 - Şartname her gün 
muhasip mutemetliğinden 
temin edilir. (2751) st 

Sömikok a lınacak 
A nkara Merkez Hıfzısaıhh

eaaeseai Satın Alına KomisyoCI 
1 - Merkez hıfzıss ıhha müell 

sinin ihtiyacı olan aşağıda evsJf 
zılı 680 ton sömikok ıs gün miid 
kapal zarf usuliyle eksiltmeye 
muştur; 

2 - Eksiltme 24 ağustos 938 
şamba günü saat 11 dedir. 

3 - Komisyon müessesede t 
nır. 

4- Muvakkat teminat mikdat' 
liradır. 

müracaatları. (2989) 5532 (3024) 5550 

Sade yağı alınacak 
A nkara Levazım Amirl iği Sa• ın Alma Kom:syonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
68529 lira olan muhtelif cins ve mik
tarlarda ZİS kamyonları malzemesi 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktrr. 

2 - Eksiltme 1 birinci teşrin 938 
cumartesi günü saat 11.30 da Ankara
da M. M. V. satın alma Ko. da yapı
lacaktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3250 lira olan üç kalem veteriner l'an
suman malzemesi (pamuk, gaz, sargı) 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 12 de Ankarada M. M. 
V. satın alma K O. da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde Ko. 
da bulunmaları. (2633) 4996 

46 Kalem kimyevi alôt 

5 - Teklif mektupları 24 a 
938 çarşamba günü saat 10 na 
komisyona tevdi olunmalı ve bıl 
ten sonraki mektuplar kabul olı.I~ 

6 - Muvakk;:t teminat mukJlb~ 
kit ve nakit mahiyetindeki e,,rı~ 
bul edilmiyece ğinden bunlarııt 
kaleti merkez muhasebeciliğiıtC:' 
malan için taliplerin daha e,,el 1 
yona müracaatla birer irsaliye ~I 
rı ve bu irsaliy e ile sıhat veJcal t 
hasebe müdürlüğüne müraca• 

Sade yağı Tutarı llk teminatı 
Lira K. Lira K. Eksiltme günü Saat 

Bursa 22000 23650 00 1773 75 20. 8. 938 C.ertesi 11 
Mudanya 4700 5052 50 378 94 22. 8. 938 P.ertesi 11 
Bandırma 4400 4730 00 354 75 22. 8. 938 ,. 17 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı sade yağları 
hizalarındaki gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır. Şart
nameleri İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Bursa askeri Sa. Al. Ko. da 
parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin belli saatten bir saat evetine 
kadar kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte teminat ve tek· 
lif mektu_P.larının Bursa askeri Sa. AL Ko. yonuna venniı olmaları. 

~2753) 5176 

3 - İlk teminat 4676 lira 45 kuruş 
olup liste ve şartnamesi 343 kurup 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli
ne kadar Ankara'da M. M. V. satın 

alma Ko. rei&liğine vermeleri. 
,(3080) 5686 

3 - İlk teminat 243 lira 75 kuruş o
lup şartnamesi bedelsiz olarak komis
yonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir. 
likte eksiltme saatında KO. da bulun-
maları. (2868) 5307 

Yün çorap alınacak 
M. M. V ek&leti Satm Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Beher ~if t inc tahmin edilen fi. 

ve ecza alınacak 
M . M . V ekaleti Satın Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5961 lira 40 kuruş olan 46 kalem kim
yevi alat ve ecza kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 eylül 938 çarşam
ba günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. Liste ve 
prtname KO. da görülür. 

lan olunur. 
7 - Evsafı Rutubet% 5 5 

Kül % 13.5 14• 
kalor i 6900 A 

8 - Şartname her gün müe 
parasız temin edilir. (2761} 
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A • Fenni " buıuıt p.rtnlllle. . 
B - Mukavele projesi. ve pro1eye 

bağlı vahidi fiyat cetnb .. 
c _ Eksiltme şartnameaı. 

D - Proje. A k 

Polis 
Elbise yaptırılacak 

Mahruti çadır ahnacak 
Nlide Nafia Müdürlüliinden : 
2g,7.938 günUnden bqlıyarak 17.8. 

Lise pavyonu inşası 
Af7on Nafia Müdürliifinden : 
( 40041) lira (33) kurut keşif be&l-

fdıi.r Mefla müdürlüitiaıdcn almabüic. 
Arzu edenler İstanbul ve Ankara 

Nafia müdürlüklerinde proje Jcetif hu-
1.isaaı, hususi fennl tartname, ıre mu
kavele proje&inl görebilirler. 

-ll-. 

Kazalar · ·· 

Enuıiyet Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve 

Şerait dahilinde zabıta memurları için 
rtıaa kasket azı 3800 çoğu 4187 takım 
e~?iscnin yalnız kumaşı umum mü • 
durlükten verilmek ve diğer bütün 
levazımı müteahhide ait olmak üzere 
dikim işi kapalı zarf usuliyle 16.8.938 
tarihine müsadif salı günü saat 15 de 
eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Beher takım elbise ve kasket i
çin 500 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 

5 _ Yukarda yazılı e~a.~y .. ~ ara
da Vakıflar umum müdurlugu ınşaat 
müdürlüğünden, İltanbulda lstanbul 
Vakıflar BatmUdUrlülü~~n .. v~.e tz. 

. 'de lzmı·r vakıflar miidurlugunden 
mır ab'l' 
11.02 lira mukabilinde alın l ır. 

6 _ Pasarhk l!U-9S8 tarihine rut· 
layan cuma giinil uat ıı de Ankara· 

d 'k' . Vakıf apartımanında Vakıf-a ı ıncı . ..d .. 
ı U um Müdürlüğü ınpat mu ur-
ar m k . d 
Jüğünde toplanacak omısyon a ya-

Sl38 çarşamba ıünü aaat 11 de Niğde 
vilayeti daimi encümeninde aşağıdaki 
9erait dairesinde nafia için 50 mahru
ti amele çadırı a~ık eksiltmeye konuı. 
ınuttur. 

1 - 3 metre irtifamda 4 metre kut
runda kapı ile, 21 dilimli ve 65 santim 
etekli mahrutt G&dır mu direk. 

2 - Niğde istasyon teslimi beheri-
nin muhammen bedeli 56 liradır. 

3 - Teminat %7,5 kuruıtur. 
4 - Teslim müddeti 30 gUndilr. 

li Afyon lisesi ilave pavyonu ikinci 
kısım inıaatx 22 ağust06 938 pazarteei 
günü aatt 16 da Afyon nafıa binaamda 
toplanacak komiayonda ihale edilmek 
Ü%ere kapalı .ıarf usuliylc ekıiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diier evrak iki lira be· 
del mukabilinde Afyon nafıa müdür -
lilğUnden alınabilir. Muvakkat temi· 
nat (3003) lira (10) kuruştur. İstekli
lerin Nafıa Vekaletinden 938 senesi 
için alınmıı (20.000) liralık müteah
hitlik vesikası ~östenncleri ve tcl-:lif 
mektuplarının 22 ağuatos 938 pazarte
si günü saat 15 e kadar Afyon .1afıa 
müdürlüğiınc &öndcrmeleri ilan olu· 

İsteklilerin en u otuz bin liralık 
bina işi yaptığına dair Nafıa Vekale
tinden ahnmıı müteahhitlik ve&ikası, 
ile ticaret odası veaikaıını 2490 numa
ralı kanunun tarifi veçhile teklif mek
tuplarına eklemeleri lazımdır. Mek -
tuplar yukarda %ikredilen ihale saatın
dan bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde daimi encümeni riyasetine 
tevdi edilecektir. 

Hükümet konağa 
yaptırılacak 

Tuzluca Kaymakamlııiendan ı 

1 - Tuzluca'da inşa edilecek hü
kümet konağına ait 28658 lira 73 ku
ruşluk keşif muhteviyatı eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve dijer 
evrak şunlardır: 

pılacaktır. . k . . . Postada vaki olacak teahhür kabul A) Eksiltme şartnamesi 

3 - Bu ite ait prtnameyi görmek 
ve almak istiyenlerin emniyet umum 
llıüdürlü&ü satın alma komisyonuna 
ınUracaatları. 

7 _ Ekıiltqıeye iİrebılme ıçm 11-

teklllerln !2.272.H lira teminat ver
mesi ve apğıda yuılı vesikaları ha
iz olması ,arttır. · 

A _ 1933 yılına ait ticaret odası ve-

5 - Nümune ve ,artnamesini her 
aün nafia dairHinden ıörebilirler. 

6 - Mukavele ve ilan ücretleriyle 
bilumum masraf müteahhide aittir. 
(5169 - 2995) .5506 

Okul binası yaptırllacak 
nur. (5995/2923) 5403 

Yapı işleri ilônı 

edilmez. (5167-2993) 5499 

Okul binası yaptırılacak 
Kütahya Vilayetinden : 

Kütahya'nm merkezinde yeniden 
yapılacak bet deraaneli okul binası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

B) Mukavelename, 
C) Proje, 
D) Silsilei fiyat cetveli, 
E) Fenni şartname, 
F) HuHisai ke§if bedeli defteri. 
lstiyenler ıartname ve evrakın bir 4 - Ekıiltmefe girmek istiyenle • 

tin 1570 lira 13 kuruşluk teminat 
rl ınakbuz veya banka mektubunu muh· 

tevi teklif mektuplarını ve 2490 sayı
lı kanununun 2. 3 maddelerinde yazı· 
lı belgelerle birlikte eksiltme günü 
••at 14 de kadar komisyona teelim et-

sikası. 
B _ l938 yılına ait olarak Nafıa Ve-

kaletinden ahnmıı en aşağı 100.000 
liralık tek bir bina inşaatım yapmıt 
ve muvaffak olmut bulunduğunu bil
diren yapı müteahhitliği veaikau. . 

Kütahya Vilayetinden : Samaun Vilayeti Nafia Müdürlü. 
ğünden : 

lira 43 kuruş bedel mukabilinde Tuz
luca ilçebayhğmda müteşekkil ko
misyondan veya Karı nafıa direktör
lüğünden suretlerini alabilirler. 

!rıeleri. (2744) 5120 

Tüze Bakanhgı 

250 ton sömi kok allnacak 
Adliye Vekaletinden ı 
1 - Temyiz mahkemesi kalöriferi 

için yeniden tanzim kılınan §artname 
ınucibince alınacak 250 ton sömükok 
kömürü kapalı ıı:arf uııuliylc ek&ilt· 
ttıeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 20. 8, 938 cumartcsı 
günü saat ıo da Ankara'da Temyiz 
binasında vekalet levazım ve daire 
müdürlüğü odasında toplanan eksilt
me komisyonu tarafından yapılacak
tır. 

3 - lstekliler bu hususa ait flrtna
meyi vekalet levazım ve daire ıı:ıüdür
lüğünden her zaman alabilirler. 

4 - Beher ton için tahmin edilen 
bedel 26 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan 
istekliler bedeli muhammenin % 7,5 
ğu olan 487,5 lira nakit veyahut dev
letçe nakit mukabilinde kabul edi
len tahvilitı mahalli malsandığına 
teslim etmiş olduklarına dair olan 
ıandık makbuzları veya banka mek
tuplariyle teklif mektuplarını havi 
mühürlü ı:arfların eksiltme saatından 
bir saat eveline kadar komisyon riya
setine vermeleri, taşradan teklif mek
tubu gönderecek olanların da ar.nı sa-

na- Ye ışme-Sını tcmtncn--dtllta ·-ı
den postaya tevdi etmiı olmaları ve 
dış zarfları mühür mumu ile ayrıca 
mühürlenmiş olması lazımdır. 

(2812) 5190 

Hava Kurumu 

Hangar binaları yaphrılacak 

Türkluqu Genel Direktörlüğün
den: 
İnönü ve Etimesut tayyare meydan· 

larında yaptırılacak birer tane hangar 
binaaı ve mü§temilatınm inşaatı kapa
lı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye 
konulmuttur. Keşif bedeli İnönü'nde· 
ki hangar için 72070 lira 60 kuruş, E· 
tiınesut'taki hangar için 145948 lira· 
dır. 

8 - İstekll1erin bizzat yüksek mı-
mar veya yüksek inşaat mühendisi ol
ması ve yahut bunlardan biriyle müş
tereken teklif yapıp mukaveleyi bir
likte imza etmeleri ıarttır. (3074) 

KUtahya'nın Upk kazasında yeni
den yapılacak beş dersaneli okul bina. 
ıı infaatı kapalı zarf usullyle eksilt
meye konulmuştur. 

1 - İtbu inpatın bedeli ke9fi 
(37607) lira (29) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 büt~esinden, diler yarı
ıı da 939 büt,eıinden verilecektir. 

20 8. 938 cumartesi günü saat 11 de 
Samsun'da nafıa müdürlüğünde 20017 
lira 19 kuruı ketif bedelli Lidik ka
.ıaaında hükümet konağı ikmali inşa
atı kapalı zarf uıuliyle ekı;iltmeye 
konrnujtur. Mukavele ve eksiltme 
şartnamesi ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesi ve fenni şartname ve ke
şif metraj cetveli ve keşif hulaıası 
ve projeler nafıa mUdürlüğünde gö
rülecektir. 

1 - İtbu in,aatın bedeli keffi 
(35760) lira (61) kuruş olup bu para
nın yarısı 938 bütçesinden, diğer yarı-
11 da 939 bütçesinden verilecektir . 

3 - lşbu inşaat ı. 8. 938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 18. 8. 938 per
şembe günü saat 14 de Tuzluca ilçe
baylık makamında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçesi 
(2682) liradır. 

5680 2 - Muvakkat teminat akçeıi 
(2820) liradır. 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma &ünü 
saat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacaktır. Satılık tarla ve mer'alar 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

3 - İhale 2. eylül. 938 cuma ~ünü 4 - Bu inpata ait evrak şunlardır: 
ıaat 11 de Kütahya'da Daimi Encü
men huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 1501 lira 19 ku

ruıtur. 

A - Proje 
B · Keşifnaıne, 

Madde 1 - Kırklareli vilayeti~in 
Babaeski kazasına bağlı Erikler yur • 
du köyünde mubutan idare olunan 
Gazi Hasan (pap) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri 560 ve üçüncüsü de 
(612) dönüm Uç parça mera ki ceman 
(3640) dönümden ibaret bir parça 
tarla ve Uç parça meranm millkiye~
leri satılmak üzere 2 ağustos 938 tarı
hinden 23 a~uıtoı 938 tarihine kadar 
20 gün müddetle prtnameıi mucibin
ce kapalı zarf usuliyle artırmaya ko
nulmuıtur. • 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayrı 
menkullerin birlikte muhammen be· 
deli (15700) liradır.U 

Madde 3 - İhale bedeli peıin alı· 
nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 23 ağustos 938 
tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
Kırklareli vakıflar müdürlllltı ihale 
komisyonunca vakıflar umum müdUr-
1 üğün ün tasdikine talikan yapılacak· 
tır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayılı 
lrılnana sere huırJl)'aCaldarı teklif 
mektuplarmı (4) llncn maddedeki ..,. 
atten bir saat evetine kadar Kırklar· 
eli vakıflar müdürlüğü ihale komi•· 
yonu reisliğine vermeleri lhımdır. 

Madde 6 - Tahmin edilen bedele 
g8re muvakkat teminat (1177) lir~ 
(50) kuruştur. 

Madde 7 - Teklif mektubiyle te· 
minatını vaktinde vennemiı olanlar 
artırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

4 - Bu Jnpata ait evrak 9unlardır: 
A - Proje 
B • Ke,ifname, 
C - Hususi şartname, 
Ç • Fenni fartname, 
E • Bayındırlık eenel prtnam~i 
F • Ekıiltme ,artnameıi 
D • Mukavele projesi 
5 - İfbu evrakı arzu edenler (188) 

kurut mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarfının kabul edilebil
mesi için §U evrakın teklif zarfının i· 
çeriıinde bulunması .. rttır. 

A _Nafıa Vekaleti müteahhitlik ve
sikası, 

B - Ticaret odası vesikası, 
C ·En a,aiı 25.000 liralık bina in-

şaatı yaptığına dair bonservis, • 
7 - İsteklilerin mezkur iÜn eaat 

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

(2899) 5318 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Antalya Nafia Müdürlüjiiaden t:. 
1 - Ekailtmeye konulan İf: Elmalı 

hilJdlmet konağı inpatı. 
Keıif bedeli :22651 lira 23 kuruıluk 

kııım inpat. 
2 - Bu ite ait tartnameler ve ev-

rak ıunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık itleri genel ıartna-

mesi, 
D) Huıuat fennr fll'tnameler, 
E) Ketif cetveli, 
G) Proje. 

Madde 8 - Satıp ait şartname An· 
kara'da vakıflar umum mildlirlilğil 
emlak ve arazi müdürlüğünde, İltan· 
bul'da lstanbul vakıflar bapüdürlü
ğilnde, Kırklareli'nde ,v_akıflar mil· 
dürlüğünde paruız verılır. 

Madde 9 - Artırmaya İftira~ eden· 
ler tartnamenin bütün mubtevıyatmı 
kabul etmi§ sayılır. (3035) 5574 

lıtiyenler bu evrakları 10 lira mu
kabilinde Antalya Nafıa dairesinden 
aldırtabilirler. Bu evrak bili bedel 
dairede g8rUJebUlr. 

I
""""""'""'"'"' "'"""'" '"""""'"'l 
VİLAYETLER .................................................... 

S - Eksiltme 25. 8. 938 tarihinde 
per,embe ıünü aaat onbirde Antalya 
Nafıa daireıinde eksiltme komiıyo
nunda yapılacaktır. 

lateklilerin yukarıdaki evrak mün
derecatını 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 yapmıt olduiuna dair 
Nafıa vekaletinden almış olduğu mü
teahhitlik vesikası ve muvakkat te
minat ve ticaret odası belgeleriyle 
birlikte büyilk zarfa koymaları ve bu 
büyük kapalı zarfı 20. 8. 938 cumarte
si günü saat 10 a kadar makbuz mu
kabilinde Nafıa müdürlüğüne verme
leri lazımdır. (5096/2924) 5407 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eıkiıehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 

- 15 + 830 kilometreler arasında 
17876.64 lira keşif bedelli şose esas 
tamiratı 6-8-938 tarihinden 22-8.938 
tarihine müsadif pazartesi saat 15 ıe 
kadar kapalı nrf uıuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daim! 
encümeninde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1340.7 S liradır. 

Bu ite ait kefif, grafik, fenni tart· 
nameleri mukavele projesi, ve ebilt • 
me prtnameJerl her zaman nafia mü
dürlüğünde görülebiJir. 

fstekJilerin bu gibi itleri yaptıkla
nna dair Nafıa Veklletinden alınmıı 
müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
aikuını teklif mektuplarına ekleme • 
leri şarttır. Teklif mektuplan ihale sa
atinden Ulakal bir saat evvel makbıu 
mukabilinde.- daimi encümen riyaseti • 
ne tevdi edilecektir. Postada vaki ola
cak teahhür kabul edilmez. 

(5168-2994) 5500 

Taı k1rma makinası ahnacak 
Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

C - Hususi şartname, 
Ç - Fenni şartname, 
E - Bayındırlık genel ~rtname5i 
F · Eksiltme şartnamesi, 
D - Mukavele projesi 
5 - İşbu evrakı arzu edenler (180) 

kuru9 mukabilinde Kütahya Nafıa i
daresinden alabilirler. 

6 - Teklif zarf mm kabul edilebil
mesi için şu evrakın teklif zarfının i
çerisinde bulunrnası 'arttır. 

A. Nafıa Vekileti mUteahhitlik ve· 
si kası, 

B • Ticaret odası veıikaaı, 
C - En a,ağı 25.000 liralık bina in

şaatı yaptıiına dair bonıervis, 
7 - İsteklilerin mezkur gün aut 

10 da teklif mektuplarını makbuz mu
kabilinde Daimi Ençümen riyasetine 
vermeleri ~rttır. Bu saatten sonra 
mektup kabul olunmu. 

(2906) 5319 

Memleket hastanesi yaphrllacak 
Malatya Viliyeti Daimi Encüme -

ninden : 

59453 lira 67 kuru~ kc~if bedeli -
ni muhtevi olup vilayet merkezinde 
yaptınlma.kta olan memleket hasta -
nesi ikmali inpat ft teaiaatma Jrapa -
h sari uauliyle yapılan elrailtmede is
tekli çılnnadıfmdan 6-8-1138 tarihin -
den itibaren bir ay zarfmda puarlık· 
la istcklisine verilmesi kararlaıtırıl
mıftır. Taliplerin viliyet daimt encü
menine müracaatları ilin olunur. 

(2973) 5529 

Bir arazöz alınacak 
Seyhuı - <>.mani,. Belediyesin

den: 
Osmaniye belediyesi için bir buçuk 

ton su istiap edecek büyüklükte ve 
maruf fabrikalar mamulitından bir 
arozöz alınacağından arozözü olanla
rm belediyemize müracaatları ilan o-
lunur. 5579 Niğde nafiaaı için bir adet %atül

hareke ta' kıran makinesi satın alına
caktır. 

1 - Takatı o. ila 80 M.M. metre eba
dında asgari saatte 3·3.5 metre mikabı 
taş kıracaktır. 

Yol tamir ettirilecek 
Balıkeair Vili7eti Daimi Encüme. 

ninden : 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
prtnamede yazılı 2149 lira 41 kuruş
luk muvakkat teminatı vermeleri ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin kanuni 
evsafı haiz olduklarını isbat eyleme
leri. 

6 - Talipler üçüncü maddede ya
zılı saattan bir saat eveline kadar 
malsandıklarmdan alınacak makbuz 
veya bankalardan alınmış olan mu
vakkat teminat mektuplariyle birlik
te teklif mektuplarını Tuzluca ilçe
bayhğında müteşekkil komisyona ve
rilmiş olması. 

7 - Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı gün ve saata kadar gelmiş olması 
ve zarfın milhUr mumu ile iyice ka
patılmış bulunması lhımdır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul edil-
mez. 5191 

Hava Kurnmu binası yaphnla<ak 
Develi Hava Kurumu BaJkanlı -

ğından: 

Develi kazasında yaptırılacak hava 
kurumu binası 6. 8. 938 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak binanın muhammen 
bedeli (dört bi.n üç yüz altmıt) lira
dır. 

2 - İnşaata ait plan ve fenni şart
name ve ketifnamesi Kayseri ve De
veli hava kurumu şubelerinde her va
kit görülebiHr. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi o
lan (327) üç yüz yirmi yedi lirayı 
2490 numaralı kanunun onuncu mad
desinde yazılı olan lüzumlu vesaiki 
ve teklif mektuplarını ihale günü o
lan 20. 8. 938 cumartesi günü saat on
dan evel kurumda teşekkül edecek 
komisyona teslim eylemeleri şarttır. 

4 - Eksiltme 20. 8. 938 cumartesi 
günü saat on ikide Develi hava kuru
mu şubesinde yapılacaktır. 

5 - Taliplerin müteahhitlik yap
tıklarına ve inşaattan anladıklarına 
dair vesikalariyle müracaatları ilan 
olunur. 5581 Plan, proje ve keşifleri Türkkuşu 

levazım bürosundadır. İnönü için 10 
~e Etimesut için 15 lira bedel mukabi
linde verilir. 
İhalesi 20.8.1938 cumartesi günü ya. 

Okul binası yaptırılacak 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu1iyle 
ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak
tır. 2 - Motor asgari 12 "Ps" dizel ve 

taf ayırma silindiri bulunacaktır. 

Ekmek alınacak 

Pılacaktır. İnönü hangarı saat 10, Eti-
lllcsut hangarı saat 11 dedir. . 

lsteklilerin muayyen saatlerden bı
tcr saat oveline kadar yüzde yedi bu· 
~~k teminatlarlyle ve mutad vetaikle 
hırlikte tekliflerini ihtiva eden kapalı 
ıarnarmı makbuz mukabilinde Türk· 
ltu§u levazım bürosuna vermiş bulun
lllalıdırlar. Postada vukua gelecek ge· 

Kütahya Vilayetinden ı 
Kütahyanm Tavşanlı kaza~ında y~

niden yapılacak beı dereaneh okul .bı· 
nası inşaatı kapalı sarf uıullyle eksılt-

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 85 kuruıluk mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş
ka apğıdaki veıikaları hai% olup ge
tirmeleri lhımdır: 
Nafıa vekaleti umum! milteahhitlik 

vesikuı, 

3 - Şasi: tamamiyle çelik dört te
kerlekli firenli. 

4 - Taş kıran çenesi hususi çelik-
ten mamul. 

5 - Sikleti azami: 7300 k. 

1 - Eksiltmeye konulan Balıkesir 
- Bandmna yolunun 86 + 500 - 93 
+ 600 üncü kilometreleri araamda 
''7900" metrelik tamiratı cusiyesi o
lup 27 - ağuatOıl • 938 tarihine rastlı • 
yan cumartesi gilnü saat 10 da ihalesi 
yapılmak üzere 15 cün müddetle ve 
kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konul • 
muttur. 

Silifke Jandarma Okulu Arttırma. 
ve Eksiltme Komisyonu Baıkanlığnı. 
dan: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 180.000 
kilo ekmektir. Tahmin bedeli 18450 
lira olup muvakkat teminat nıikdan 
1383 lira 7 5 kuruştur. 

tik~ler kabul edilmez 5193 

~Vakıflar Umum MüdürlüQO 
'- . 

Pazarlık usulile bina inıaah 
Eksiltme ilônı 

Vakıflar Umum Müdürlüğün
de1ı: 
· 1 - Ankara'da Osmanlı Bankası 
~ti . . 

Salindeki vakıf arsava inşa ettırı· 
~~~ek Borsa, Vakıf par~lar Müdürlü· 
i:u Ve apartıman binasının kapalı zarf 
ll•t.ılile eksiltmesi neticesinde yapılan 
~tklifler kabule şayan görülmediğin· 
crı hu işin 2490 numaralı kanunun 

iO ırıcı maddesi mucibince pazarlıkla 
l'aptırıimasına karar verildi. 
d' 2 - Bu inşaatın temel kısmı vahl
ı fiat üzerinden ve mütebaki aksamı 

tlıaa müştemilat götürü olarak yaptı
rııacakt 

ır. 

Q 3 - Keşif bedeli 220.446,54 ~i~adır. 
lırıun 28-184 ıs lirası temel ıçın ve 

~262'.39 lira~ı da diğer götürü ak
ın ınşası içindir. 

4 - Bu inşaata ait §artname ve ev
l'tJr: iUnlardır. 

meye konulmuştur. f' 
1 - İşbu inşaatın bedeli keş ı 

(35440) lira (70) kuruş olup. bu para· 
938 bütçesinden, dıier yarı-

nın yarısı . k · 
sı da 939 bütçninden ver~lece tır. . 

M kkat temınat akçesı 2- uva 
(2558) liradır. il ·· 

3 - lhale 2. eylUI. 938 cuma g ~-u 
saat 11 de Kütahya'da Daiımt Encu
men huzurunda yapılacaktır. . 

4 - Bu inpata ait evrak şunlardır. 
A - Proje 
B • Keşifname, 
c _ Huausi prtname, 
ç . Fenni tartname, . 
E - Bayındırlık ıenel ,artnameaı 
F • Eksiltme prtnamesi 
D • Mukavele projesi 
5 - İtbu evrakı arzu edenler (17~) 

kuruş mukabili?~e Kütahya Nafıa ı-
daresinden alabılırler. . . 

6 - Teklif zarfının kabul edılebı~
.. r.ı'n •u evrakın teklif zarfının ı

mesı ı:s s 
. 'nde bulunması fUttır. 

çe~s: Nafıa Vekıleti müteahhitlik ve-

sikası, 'k 
B - Ticaret odası vesı asr, . • 
C - En apiı 25.000 liralı~ bına ın
tı yaptıiına dair bonaervıı, 

şa; _ İsteklilerin mezkGr giln saat 

10 da teklif mektuplarını ma~uz ~u-
. . d Daimi Encümen rıyuetıne 

kabıhn e a 
vermeleri prttır. Bu saatten sonr 
mektup kabul olunmu. 

7 ,(2898) 631 

Ticaret oduı vesikuı, 
Yaptılı iflere ait bonıervisler. 

5151 

HüO.t konatı yıpt1rılacak 
Diyarbakır N&fıa Miidürlüiün

den: 
1 - İhaleye konulan iş: 41.582,44 

liralık Bismil hlikümet konağı ikma
li inşaatı kapalı zarf usuliyle ihaleye 
konmuıtur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 
A) Eksiltme ıartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi, fenni, bayındırlık ifleri 

genel prtnameleri, 
D) Bu evrak nafıa dairesinde görü

lebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 25. 8. 938 per

şembe gilnü aaat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
3118.68 liralık muvakkat cari senet, 
ticaret odası vesikası, Nafıa vekile
tinden alınmıı 10.000 liralık buna 
beıuer it yaptığına dair müteahhitlik 
vesikaaı. 

5 - Taliplerin zarfları ihale 1aa

tmdan bir saat evel komisyon reiıine 
makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul ediJmes. 

~5.261/.3034~ 5573 

6 - Teslim. müddeti: İki ay 
1 - Mukavelename, ilan ücretleri ve 

bili'ımum maıraf müteahhide aittir. 
8 - Teslimi Niğde istasyonu. 
9 - Muhammen bedeli 6925 liradır. 

Teminat bedel üzerinden verilecektir. 
10 - İfbu makinenin 29-7-938 tari

hinden başhyarak 17-8· 8 çarşamba 
günü saat l 1 de ihalesi yapılmak üzere 
20 gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuftur. Taliplerin yevmi mezkur
da Niğde viliyet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. (5170-2996) 5507 

ilk okul binası yaphrllacak 
Eıkiıehir Nafıa Müdürlüiünden ı 
Eskişehir istasyonu karfI.Smda ya

pılacak 52289/4 lira keşif bedelli 10 
der&aneli ilk okul inıaatı 6-8-938 tari
hinden 22-!Ml38 tarihine müsadif pa
partesi günü saat 15.30 a kadar kapa -
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı -
tur. Eksiltme vilayet daimi encüme -
ninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat: 2490 numara -
1ı kanunun 16 mcı maddesinin A ve B 
fıkralarına tevfikan !.864.45 liradır. 

Bu işe ait evrak: Proje, keşif taf
silatı, ve hulisası, umumi fenni şart -
name, hususi fenni şartname, genel 
prtnamc, eksiltme prtnamesi, muka
vele projesi ve vaziyet pllnmdan iba -
ret olup 262 kuruş mukabilinde Eski -

2 - Bu tamiratın ke!lif bedeli 
''13277'' lira "89" kuruı ve muvakkat 
teminatı 996 liradır. 

3 - Bu ite ait evrak ıunlardır : 
A - Keşif, hulasa, fiat bordrosu, 

metraj cetvelleri ve malzeme grafikle
ri, 

B - Huauıi ve fennt ıartnameler. 
le eksiltme prtnamcai, 

C - Mukavele örneği. 
İstiyenler bu evrakı her gün vila • 

yet daimi encümen kaleminde veya 
Nafia dairesinde görebilirler. 

4 - ihale birinci maddede yaztlı 
gün ve saatte Babkesir'de hükümet 
dairesinde Vilayet daimi encümeni ta
rafından yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin Nafia Vekaletin -
den 1938 yılı için alınmxı ve bu işe 
girmek salahiyetini veren müteahhit
lik veaikaaı ve 10.000 liralık iş yaptı
ğına dair vesikanın nafia mUdilrlüğü 
tarafından tudikli sureti ve muvakkat 
teminatını malsandığına yatırdığına 
dair makbuz veya şayanı kabul banka 
mektuplarını 2490 No. h kanunun 32 
nci maddesi ahklmına tevfikan ıarfla
narak ihale saatinden bir saat evel vi
layet daimi encilmen reisliğine mak -
buz mukabilinde vermesi lbnndır. 

6 - Po.tada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (5210 - 3018) 5544 

2 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle 
25 - ağustos - 938 gününe rastlıyan 
perşembe günü saat 10 da Silifke Jan
darma okulu binasında toplanan ko
misyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Ekmek için konulacak un ve 
ekmeğin evsafı ve şeraiti okul salonun
da asılıdır. İstiyenlere bedelsiz veri
lir. 

4 - Eksiltmiye girtteklerden ka • 
nuni vesaik ve ticaret odalarında ka • 
yıth olduklarına dair vesikalar arana • 
caktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mu -
vakkat teminat için sandık makbuzu 
veya banka mektupları ile teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dahilinde ve 
kapalı zarf içerisinde ihale saatinden 
bir saat eveline kadar vermeleri la -
zımdır. Bu saatten sonra verilecek 
mektupların kıymeti olmadıgı ilan olu-
nur. (5263 - 3030) 5553 

Veteriner alınacak 
Ayvalık Belediye Reiıliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
mezbahası veterinerliği münhaldir. 
Emekli veterinerlerimizden talip o -
lanların vesaiki ile müracaatları. Ha
riçten talip vukuunda harcirah veril-
mez. 548Q 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri lekeleri ve 

gençleştirir, 

kat'iyyen izale 
İhtiyarları 

00 
u:ı 
Q() 
N 

Lokanta ve Gazinocuların 

dikkatine ! 
BAŞKURT markah 

verli mamulahmızı qörmeden : CA
. TAL, KASIK ve BIÇAK fakım

tanmzı almaymız. 
Bütün mallarnnız hem kalite itibarile 

4vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

' 
Ankara satış merke?:i: Siimer ~A.nk Yerli Mallar Pazarı , 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -- -- -Suların kireç sertliğini alan - ve -- --- -
Teminatlı - ---- • -- v E B o L D 

- 1 --- -- -- --- -- -- --- Tath cihazları - su yapıcı -- -- --
: Kuyularınızın, musluklarınızm en kireçli ve sert sularını : 
: nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, ---- rahatlık ve iktısat, imalathanenizde yüksek --

menfaatler temin eder. ----- Saatte 300 litr...-lcn 500.000 litreye kadar : 
: Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karip vekili: : 
: VEBOLtD LllUf TED S1RKETl 
: Merkezi: İstanbul - Galata Voyvoda Cad. No. 40 • 42, ---: Tel: 44507, P. K. 1094 : 
: Şubesi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 2681 P. K. 45 : 
: Prospektüs isteyiniz - tediyatta kolaylık.. 5448 --"'1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll,. 

Kültür BakanhQı 

Açık eksiltme ilônı 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra'da Gazi Terbiye Enstitüsü yanın
da yapılmakta olan Müzik pavyonu
nun kalorifer tesisatıdır. Keşif bede
li 5686 lira 76 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Sulu kalorifer tesisatı izah ra

poru. 
d) Sıcak sulu kalorifer tesisat mal· 

zeme listesi keşif hülfisası 
e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı mal

.ıeme listesi 
:f) Projeler 
'.l:stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı parasız olarak Ankara'da kültür 
Bakanlığı yüksek öğretim dairesin -
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 31-8-1938 çarşamba 
günü saat 11 de Kültür Bakanlığı yük 
sek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapıla

caktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 426 
lira 50 kuruş muvakkat teminat ver -
mek ve bu nevi iş yaptığını tevsik et-
mek şarttır. (3091) 5688 

~ 
Benzin alınacak 

Baıvekalet Evrak ve Levazrm Mü-
dürlüğünden : 

1 - Açık eksiltmeye konulan iş 
27000 litre benzindir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle 

yapılacaktır. 

3 -Tahmin edilen bedel 4860 lira
dır. 

4 - Eksiltme 26 - ağustos - 938 
cuma günü saat 12 de Başvekalet ev

rak ve levazım müdürlüğündeki eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 364 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye girecek -
ler, eksiltmeden evel bu parayı Mali
ye merkez muhasebeciliği veznesine 
yatırarak alacakları makbuz ile biri
likte komisyona müracaat edecekler
dir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

~2952) 5525 

(ok oturanlar 

işleri sabit ve hare
ketsiz olanlar daima 

Fena hazim ederler 
Evlerinde veya İ!ilerinde 
oturanların üzviyette 
toplanan zehir ve tok
sinleri kolaylıkla defe-

demezler. Eğer alınması 
latif, tesiri tabii ve kolay 
olan MAZONdan her 
gün bir kahve kaşığı 

aldıkları takdirde vücu-
da rahatlık, ferahlık, 

MİDE ve BARSAKLA
RINI hafif ve kendile
r)ni tamussıhha hisse
derler. 

MAZON 
ME,YVAT'UZU 

5674 

Tescil kararı 
Ankara Kadastro Müdürlüğün

den : 
Keçiören'in muhtelif mevkilerinde 

sahipleri namlarına komisyonca tes
cil kararı verilen 565 parça gayri men 
kul için tanzim olunan iki aylık askı 
ilan evrakı Keçiören nahiye müdür
lüğü dairesine talik edilmiştir. Tes
sil ve tersim şekillerini görmek isti· 
yenlerin mezkQr nahiye idaresine ve 
yahut komisyonumuza müracaat etme 
teri ilan olunur. (3073) 5679 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has-
talarını kabul ve tedavi eder. 1 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmaru No. 1 

gençleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .. 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye ·Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

ı - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip·. 
tornalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7. 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140} lira aylık verilir. Askerlikle· 
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

Muhtelif tıbbi malzeme ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baftabipliğinden : 

Muhammen 
bedeli 

Muvakkat 
teminat 
Lira K. 

Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira 

22 ağustos 938 pazartesi 
saat 11 de 

Lastik malzeme 16 kalem 
Hidrofil pamuk 1600 kilo 
Gaz hidrofil 45000 metre 
Sargılık ameri
kan ~zi 5000 metre 

23 ağustos 1938 sah 
saat 11 de 

Röntgen filim 
ve malzemesi 9 kalem 

1100 
2400 
4500 

1250 

5300 

82 50 
180 00 
337 50 

93 75 

397 50 

şekli 

Açık 

" ,, 

,. 

Kapalı 

Ankara Nümune hastanesinin ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarları 
yazılı malzeme eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Ankara Nümune hastanesinde müteşekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Eksiltmenin şekli, muvakkat teminatları, tarihleri ve saatleri hiza
larında gösterilmiştir. 

3 - İsteklilerin şartname ve nümuneleri Ankara'da Nümune hastanesin
de. 1stanbul'da Sıhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğünde görebilecekleri. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe 
yeter muvakkat teminat makbuzları veya banka mektupları ile açık zarf 

usulü ile kapalı zarf usuliyle eksiltmeye iştirak edeceklerin teminat mak

buzu veya banka mektupları teklif zarfları içerisine ve verecekleri fiyat

ları yazı ve rakamla yazdıkları ve üzerini mühürledikleri halde ihale saa-
tından bir saat evel komisyona vermeleri. (2877) 5308 

Tapu ve Kadastro 

6 Adet demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicil Müdür

lüğünden : 
1 - Merkez ve Çankaya tapu sicil

li muhafızlıkları için (658) lira 2 ku
ruş muhammen bedelli altı demir do
lap açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü
nü saat 10 da grup tapu sicilli müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi grup tapu sicilli 
müdürlüğünden alınabilir. 

Grip 
nezle 

başağrısı 

kırıklık 

dikkat 
ediniz 

~53b 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

Almak lazımdır. 
NEVROZIN soğuk alğınlığının fena ikibetler doğurmasına 

mini olpıakla beraber bütün istirabları da dindirir. 
lcabmda günde 3 ka,e alınabilir. ismine dikkat 

taklitlerinden sakınınız. 5675 
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İnşaat yapanların nazarı dikkatine : 
Göl başı tuğlalarının en eyi cinsinden mühim mikdarda mevcuthrr. Kre• 

di ile de satış yapılır. İnşaat yaptıranların bir defa satış yerimiz olan Aw 
kara'da Yenihal karşısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men· 
faatleri icabıncfandır. Telefon: 1620 5477 

3öbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikrop
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıflJlak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorlulr:landı 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, meaa.nıe iltihabı, bel ağrıamı, sık atk idraı' 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin edet• 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ bel 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizli1er~ 
mavilettirir. 5447 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
inci maddelerinde yazılı belge ve mu
hammen bedelin % 7.5 nı teşkil eden 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____.,, 

teminatı muvakkate makbuzu ile bir- tr:=========================================:-. 
likte müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2933) 5427 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6122 

lmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

Fevkalade heyecanlı rtıa\O.,ra 
Fi 1 mi 

SİLAH KUVETt 

Gii.Qdüz 2 ve 5.45 seanslarında 

İki film birden 

1 - Uç MODERN KIZ 
2 - BEYAZ MELEK 

SİNEMALAR HAL~ 
~lllllL. 

-- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -"'1l1111r 

BU GECE 

Edvige Feullere'in temsil etttiği nef\' 
komedi 

BEYNELMİLEL YANKESİCİ 

Gündüz: 2.30 - 5.30 seanslarında 
İki film birden 

1 - KALİFORNl.A HAYDUTLARI 
2 - BEYNELMİLEL YANKESİCİ 

HALK MATİNESİ 12.20 DE 
KLO-KLO 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 

BU GECE AÇIK HAVA SİNEMASINDA SAAT 21 DE 

UÇ MODERN KIZ 

Baş Rolde ; DEANNA DURBİN 
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