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Ulus, Taymis gazetesi tarafından Turki
ye'ye dair neşredilen fevkalade nushayı bir 
ili.ve şeklinde türlr.çe olarak aynen okuyu
cularına vermek kar11T1ndadır. Taymis'in 
bu fevkalade nüshasındaki yazıları tercü
me ettiriyoruz. Bu cumartesi günü Ulus'un 
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Atölye 

Hatay mebusları seçiliyor! ••• 

Sayın BCl§bakanımız kendilerini kar§ılıyanları ı ara!lnda 

Başvekilimiz, Manisa üzüm 
bayramını dün lör~nle a~lllar 
Dediler ki : /1 Ötedenberi üzerinde 
durduğumuz bir mesele vardır: 

Üzün1 ve üzüiTicülük 11 

Celal IJ\ 
Bayar'ın 
Hizmetleri 

Mahmut E•at Bozkurt 

Batvekilimiz, iki gündür lzmirimiz
de aramızda bulunmaktadır. Celal Ba
Yar'ın Baıvekil olarak izmirimizde a
ranuzda geçinnekte olduğu günler bi-
2İın için iki katlı bir zevktir. Sayın 
8-ıvekilin aynı zamanda, İzmir meb
uıu bulunma11 bu iki katlı manevi 
2evkin sebebidir. Bu münaıebetle Celal 
Bayar'ın siya.al hayatındaki muvaffa. 
kİyetlerini sayıp anmayı yerıiz bul
lharnaktayız. lı bankası ve onun eko-
1'ornik teıebbüsleri Türk inkılap tari
h.inde bir abide gibi yaıamak hakkını 
kazanmııtır, ve, bu her görümden 
böyledir. 

lkti•at Vekilimiz. iz.mir fuarında 

Hiç unutmam: lııtirdadı takip eden 
&'Ünlerde, iktisat Vekili bulunuyor
dum. Bütün memleketi temıil eden 
büyük iktisat kongresi lzmir'de top· 
landı . Kongre, kararlarını tesbit ettik
ten sonra, üyeler bu kararlar etrafın· 
da bir de benim düıüncelerimi dinle
lllek arzusunda bulunmuılar... Bana 
tevcih edilen bir çok sorular arasında, 
fll da vardı: Muhtelif bankalar kurul
rnaıını istiyoruz. Bunu, dilek halinde 
teabit ettik, Fakat bankacılıktan anlar 
e~ll\anları türkler içinde bulmak 
~rnkün müdür? Biz bankacılık yapa· 
bılir miyiz:' 
"- Hiç §Üphesiz hem de yabancılar

dan daha iyi bankacılarımız vardır.,, 
ded' · Un. Gene hiç unutmam, benı seven 
bir kaç dostum yannna geldiler ve ba· 
"- : " - Reımi dil ile böyle söyliyor· 
~~n, tabii buna sen de inanmazsın de-
1Rı). mi?" dediler. Beyanatın her cüm
eıınin bir İnanç mahsulü olduğunu ifa
de ettiğim zaman dostlanm dudak 
lcıVrıntıaı ile benim hayalimle eğlenir 
tİbi oldulardı. Ogün haya) sayılan 
f~Ylerin bugün hakikatleri bile geçti
İini &Örüp dr u1uıal bakımdan sevin· 

(Sonu J. üncü sayfada) 

(Fuvar münasebetiyle lzmir'e giden arkadaşı
mız Samih Tiryakioğlu telefonla bildiriyor.) 

İzmir 21 - Başvekil Celal Bayar bugün yanlarında Adliye Ve
kili B. 'Şükrü Saraçoğlu, lktısat Vekili B. Şakir Kesebir, mebus -
lar hususi kalem müdürü, İzmir valisi B. Fazlı Güleç, belediye 
rei~i doktor Behçet Uz, lktısat vekaleti ileri gelenleri olduğu hal
de saat 10.30 da Manisa'ya hareket etti. Garda vilayetin aıdceri, 
mülki ileri gelenleri, konsoloslar, bir askeri müfreze ve mızıka 
tarafından selamlandı. 

Garı dolduran kalabalık bir halkı 
kütlesi ; lzmir'in sayın misafirini he
yecan ve muhabbetle uturladılar. 

Manisa· da 

üzüm bayramı Manisa valisi B. Lütfi Krrdar, tüm

general Tevfik Öke Başvekili Mura -
diye istasyonunoan karşıladılar. Hu· 
susi tren 12.os de Manisa'ya vardı. 

Manisa, üzüm bayramı dolayısiyle, 

baştan başa süslenmişti. Halk Başve
kili. vekilleri ve diğer misafirleri kar 
şılamak için memleket hastanesiyle 
istasyon arasındaki büyük sahayı dol
durmuştu. Misafirler, alkışlar arasın
da otomobillerine binerek. istasyo~
dan hareket ettiler ve şehrın muhtel~f 
yerlerini gezdiler. Bu ara~a Baş~ekıl 
stadyomun planlarını tetkık .ve. ınşa
at hakkında izahat aldı. Yem kıtapa
ne, parti binası gezildi ve ~ğle yem~
ği yenilmek üzere Halkevıne geldı -

ler. 
(Sonu 1. inci nyf ada) 

Başvekilimize refakllt eden ar
kadaşımız S<1mih Tiryakioğlu 

telefonla bildiriyor 

Manisa, - Adliye Vekili B. Saraç
oğlu ile lktısat Vekilimiz B. Şakir 
Kesebir, saat ıs de Başvekilimizi u
ğurladıktan sonra Manisa Halkevine 
döndüler ve jüri tarafından birinci· 
lik, ikincilik ve üçüncülük mükafat
ları verilmesi kararlaşan köylere Bay 
Saraçoğlu mükafatlarını verdi. Veri
len mükafatlar, bağcılığa ait malze
medir. 

Sergideki üzümler, neşe içinde ye
nildikten sonra Halk Partisinde bir 

(Soau 1. iaci nyf ada) 

Halay halk partisinin mebus 
namzetleri teshil edildi ve 
bir beyanname neşrolundu 
Hatay mebus 

namzetleri kimlerdir ? 
Antakya, 21 a.a. - Halk Partisinin türk cemaati mebus nam -

zetlerini teshil için yaptığı bir toplantıda Türkiye fevkalade mu
rahhası Cevat Açı kalın da hazır bulunmuştur. Fevkalade murah. 
hasın kısa bir hitabesini müteakip aşağıdaki beyanname hazır
lanmıştır: 

-

Alman 
1 "- Hataylılar, • kt• t 1 Hatay çileli günlerini bitirmiş me-

l 1 sa 1 sut ve müreffeh bir istikbal yoluna 

I • girmiş bulunmaktadır. Hatay devleti 
nazın Qe lyOr ve Hatay hükümeti ve hataylıların 

yegane mümessili Hatay mebusan 
meclisi yakın gUnler içinde tarihi va

(Sonu 7. inci sayfada) 
Berlin, 21 a.a. - İktısat nazırı ey

lülün ikinci on beşinde ezcümle Ma
caristan, Yugoslavya, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Türkiye'yi ziyaret e
decektir. Dün Niğde'yi 

Hatay mümeHilimiz 
B. Cevat Açıkalın 

sel bastı 
,--······· .................. tt:t:t:t•tt••· ,,,, ' 

Demiryolu bozuldu tren 
Afyon üzerinden işliyecek 

C. H. Partisi 

Genel Sekrelerlilinclen 
Her ene Cumhuriyet 

bayramında olduğu gibi, 
on beşinci yıldönünıii mü-· 

nasebt·tiylt•, Parti bayrağı
nın çt·kilmcsi hususunda
ki Parti teşkilatına ve Par-

1 i ti' ye bağlı kurumlara gön- i 
l İ derilen , ilgili makamlara f 1 

'

i da malumat olarak sunu
lan yazmm, Ulus gazete -
sinde, rt•ımıi dcvaire de şii-
muliinc işaret eder bir ya
zı intişar etmiştir. 

Re~nıi giinJcrdc, resmi 
dcvaire bayrak çekilmeı;;i, 
kanun ve talimatlara İı;oti
nat eder. Parti hayrağmm 
nerryc \'C ne zaman ~eki
leceği de ötcdenheri rniit
tehaz usul ve talimata ta-

Niğdeden bir görünü§ 

Şehrimi~de~ alakalı makamlara gelen haberlere göre Ulukıt
i la • Kayserı ve Niğde ile Söğüt istasyonları arasında dü~ akatm 
devamlı yağmurlar yüzünden seller olmuttur. 

bidir. Bayrak talimatna -

melcrincle hiç bir değişik
lik yoktur. 

. 
Kt·yfiyct tavzih ve tas -

hih olunur. 
\... ................... . ...... ............ ,,.) 

• 

itizar ................ 
Dünkii nüshamızın birinci sayfa

sında Parti bayrağı hakkındaki Genel 
Sekreterliğin bir tamimi dolayısiyle 
bayrağın asılmasının resmi dairelere 
de şümullendirildiği hakkındaki ha· 
berimiz bir yazılış hatası neticesi ola
rak çıkmıştır. Belediyelerin intihap 
törenlerinde ve milli günlerde Parti 
bayrağı çekmeleri mutattır. 

Mevcut kanun ve talimatta bir de -
ğişiklik olmadığına göre vaki hata
~an dolayı özür diler Parti bayrak ta
lı~atının 9 uncu maddesini aynen a
şagıya yazarız : 

"Madde 9 - Parti bayrakları bütün 
Parti ve Halkcvleri binalarında bu 
binaların bulunduğu cadde ve ~ey. 
danlara ve Parti'nin tertip ettiği bina 
dışı toplantılarının yapılacağı mey
danlarda kullanılır. Aynca tebligat 
yapıhncıya kadar Parti bayraklarının 
başka yerlerde kullanılmaması lazım • 
du/' 

. Sağnak h_":li?de yağan y~ğ"'.ur de· I na posta trenleri gelememiştir. Tren-
mıryol geçegını basmış 58 ıncı ve 73 lerin epeyce bir müddet geli 'd _ 
.. .. k'I 1 d . p gı e 
uncu ı ometre er arasın a demıryo- miyecekleri tahmin ediliyor. Ya~ _ 
ı d .. t d .. h. . gmur 
unun or yanın a mu ım tahrıpler lar kesilmişse de hava kapalı ve ·-

t Bo kl - · · b" yenı yapmış ır. zu ugun tamırı ırkaç den yağmak istidadındadır. H 
.. ·· kt" B ··dd · . eyecan gun surece ır. u mu et ıçınde To • devam etmektedir. Bor ilçesindeki 

r?s kata:ı, Afyon yolu üzerinden iş - hasaratın mıkdarının daha çok olduğu 
lıyecektır. duyulmuştur. 

Selin bir nüfus ve maddi kayıp ya. Vilayet gereken tedbirleri almakta-
pıp yapmadığı hakkında dün bir ma • dır. 
liimat alınamamıştır. 

Dün akşam saat 21 de şehrimize İs
tanbul'dan sabahleyin kalkan ve Yıl • 
dırım adını alan posta gelmiştir. Bu. 
gün Toros gelmiyeccktir. Hat tamiri 
ikmal edilinciye kadar şehrimize yal
nız salı, çarşamba, pazar ve perşembe 
günleri yıldırım katarı gelecektir. 
Diğer postalarda Ankara bakımından 
bir d~ğişiklik yoktur. 

Ünyon Fransez 

binasında yangın 

İstanbul, 21 (Telefonla) _ Akşam 
saat 19,45 te Ünyon Fransez'in üst ka
tında yangın çıktı. Dört katlı binanın 
üst iki katı yandı. Beyoğlu ve lstan -
bul itfaiyeleri ateşi güçlükle önledi. 
ler. İki katta bulunan eşya tamamen 
~andı. Alt kattaki defter, kitap ve sa
ır tahta eşya harap oldu. Yangının 
sahn~ye. atılan bir sigaradan yahut 
bekçılerın bıraktığı ateşten çıktığı 
tahmin ediliyor. 

Bir traamvay kazası 

Niğde, 21 a. a. - Dün saat 16 da şid
detli bir surette başlı yan yağmuru mü
teakip yakın dağlara düşen doludan 
hasıl olan seller şehrin şark tarafını 
tamamen istila ve demiryolunu kıs

men tahrip etmiş ve elektrik santralı 
ile mezbahaya su dolmuş ve şehir ka
ranlıkta kalmıştır. Sel henüz kaldırıl
mıyan harmanlarla Niğde'nin ve eski 
Gümüş ve yeniGümüş köylerinin seb
zelerini ve bostanlarını kamilen tah
rip etmiş, su basan evlerde halkın un
ları, yiyecek ve giyecek eşyaları ta
mamen ıslanmış, çamurlar içinde kal
mıştır. İnsan ve hayvan zayiatı vardır 

Şimdiye kadar bir kadın ve bir er
keğin boğulduğu tesbit edilmiştir. 
Araştırmalara devam olunuyor Hasa
rat ehemmiyetlidir. latanbul ye Ada-

İstanbul, 21 (Telefonla) - Bu sa
bah saat 12 de Aksaray'da vatman Ha
sanın idaresindeki Yedikule - Sirkeci 
tramvayına atlamak istiyen 9 yaşında 
Hamdi ismindeki bir çocuk tramva
yın altına düşerek iki bacağını teker
l~klere kaptırdı. Çocugun hayatı teb-
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Tenkit ve tashih 
Daima görürüm; her hangi bir işi, bir sözü, bir hareketi ve bir meac

leyi tenkid ederken dehşetli avrupalı oluruz. insan zanneder ki lngilte· 
re'de, Almanya'da, Fransa'da konuşuluyor; memnun oluruz. "Ne gü
zel ~üşahedeler, ne kıymetli mukayeseler, ne isabetli parmak basıı
lar!. der ve bu münekkidlerin görüşte, anlayışta derecelerinin yüksek
liğine hayran olasımız gelir. 
Eğer bu tenkidlerin mevzuu ile siz, bizzat kendiniz alakadarsanız 

aynı avrupah kafa, aynı türk samimiyet ve saffetiyle derhal o işi, o sö
zü, o hareketi veya o davayı tashihe başlarsınız . En tabii dayangacları· 
nız, en kuvetli müdafaacılarınız sizi bu tashihe götüren münekkidler • 
dir; değil mi? Onlar, doğru bulmadıkları hususların düzeltildiğini gö
rerek ideallerinin gerçekleşmesinde size en candan taraftarlığı yapacak
lardır, böyle olması gerekmez mi? 

İtte burada, yolun bu noktasında kocaman bir levha vardır: Hayır!... 
'' A kardq, vur dedikse öldür demedik ya. Bu kadar kör kadılığa, bu de
rece aceleye, bu kadar kesin harekete ne lüzum var? Jşi idare etmeliy
din? Tabii böyle muvaffakiyetsizliğe uğrarsın." 

Bu da ikinci tenkiddir. Birincisiyle ne büyük bir tezat! Fakat ne ya
palım ki hakikat budur. T enkidlerine kıymet verilecek insanlar, tenkid 
ederken nasıl düıünmüşse tashih edilirken de aynı dütünceyi muhafaza 
edebilenlerdir. Beğenmemekte garbi avrupalı veya ıimal amerikalı 
olup da o beğenmediği §eyler yoluna sokulurken orta afrikalı olanlara 
kulak asarsanız hiç bir işi sonuna erdiremezsiniz. Hiç bir neticeye vara· 
~az, hiç bir çiçekten bal alamaz ve - mahrem olarak söyliyeyim • hiç 
hır yerde duramaz ve tutunamazsınız. Ben kendime daima bu nasihatı 
veririm: 

.. Çalıı, doğruyu bul. Doğru bellediğini yap. Her lafı dinle; fakat fay
dalısını al, çürüğünü at. Alt tarafına kulak asma ... " 

Bu düsturu tatbik edenler her halde mevcuttur. Etmiyenler varsa 
bir kere denesinler; sanırım ki faydasını cabuk görecekleri bir reçete 
bulmuı olduklarına onlar da inanacaklardır. - Huan - Ali Yücel 

Romanyc1 hesabına 

ahnan sahih havuz 
boğazdan ge~irildi 

Alman bandıralı Albatrosı' ve Sim
son isminde iki açık deniz römorkö
rünün yedeğinde olarak büyük bir sa
bih havuz lstanbul'dan geçerek Ka -
radeniz'e çıkmıştır. 

Romanya'nm Köstence limanına 

götürülmekte olan bu havuz, Roman
ya hükümeti tarafından alman tez· 
gihlarına yaptırılmıştır. 

R&norkörler, boğazın akıntılı su • 
larında bu muazzam tekneyi sürükle
mekte hayli müşkülat çekmişlerdir. 
Bir aralık sularla Kanlıca kıyılarına 
fazlaca yaklaşan sahih havuz, o sahil
de oturanları telaıa düşürmüşse de 
römorkörler tarafından karaya vur -
madan sürüklenmışıh·. 

Şimdiye kadar Rumen vapurları ve 
harp gemileri hep lstanbul'a gelir, ya 
lstinye'deki Dokta, yahut da Haliç
teki fabrika ve havuzlarda tamir edi
lirdi. 

Romanya'nın büyük ve seri vapur
lardan ıonra bir havuz da tedarik et
mesi, komşu ve dost devletin, 454 ki
lometrelik sahili olmasına rağmen 
denizciliğe çok ehemiyet vermeğe 
baJladıfını göstermektedir. 

Kaybolan kadının cesedi 
kocasıntn evinde 
kuyudan ~ıkar1ldı 

1 Bir çocuk boğuldu 
Ankara Borsası memurlarından B. 

Ali ailesiyle beraber dünkü pazarı 

geçirmek üzere Keçiörene gitmişler
dir. Orada akşama kadar tatil gUnU
nü neıe içinde geçiren aile, şehre dö
necekleri sırada beraberlerinde bulu
nan 9 yaşlarındaki kızları Süheyla
nın ortadan kaybolduğunu görmüş

lerdir. Etrafı araştıran ana, baba yav
rularını bulamayınca telaşlanmışlar 

ve koII]şulara sormuşlardır. Komşu
lar, o civarda ve Ordu mebusu B. Ah
met İhsan Tokgöze ait bulunan bos
tan koyusunu aramasını söylemişler
dir. Bostan kuyusunun yanma gelen 
B. Ali, bir fenerle kuyunun içine bak
mış ve yavrusunun suyun üzerinde 
olduğunu görmüş, heman polise ko
şarak yardım istemişt i r. 

Çankaya polis merkezi, itfaiyeye 
telefon ederek vaziyeti anlatmış ve 
itfaiye can kurtaran otomobilini he
men Keçıoren1: K~dermi5tir. f tfaiye 
kuyuya inmiş ve küçük Süheyla'nın 

cesedini çıkarmıştır. Evlatlarının ha
la hayatta olduğunu ümit eden anne 
ve baba çocuklarının ölmüş olduğunu 
görünce büyük bir yese kapılmışlar

dır. Küçük Süheyla'nın ölümU, su 
içinde uzun zaman kalmasından ve 
geç görülmesinden ileri gelmiştir. 

Eyüp'te fakir mektep ~ocuklar1na 

sıcak yemek verilecek 
İstanbul'un muhtelif semtlerinde 

açılacak çocuk kütüpane ve bahçeleri 
için Eyüp'te Sokollu Mehmetpata 
medresesi ile karşısındaki arsanın in
tihap edilmiş ve Rami'de de bir arsa 

bulunmuştur. Sokollu Mehmetpaşa 

medresesi bugünlerde tamir edilmiye 
başlanacaktır. Bina tamir edilir edil • 

1 Rakamlarla Türkiye 1 

Medeni halimiz 
Vilayetler Üzerindeki rakamlar • 

dan sonra, tekrar, Türkiye nüfusu -
nun kati tasnif neticelerine gcçiyo -
ruz. Bugün Türkiye nüfusunun me • 
deni hal itibariyle olan tasnifini göz
den geçireceğiz. 

Bütün Türkiye'de erkek nüfusu • 
nun yekunu 7.936.512 dir. Bu mik
tarın 4.611.363 ü bekar, 3.160367 
ıı evlidir. 110.412 dul, 13.173 botan
mıı vardır. 

Gene bütün Türkiye'de kadm nü
fusunun yekunu 8 .220.938 dir. Bu 
miktarm 3.785.929 u bekar, 3 mil
yon 305,967 si evli, 1.049.837 si dul, 
35.735 i boıanmııtır. 

Kadın nüfusunda evli ve bekar -
lar arasında bir yakınlıia mukabil, 
erkek nüfusunda bir milyona yakın 
fark vardır ve bu fark bekarlar lehi
nedir. Fakat buna mukabil, dullar • 
da kadınlarda bir milyona yakın bir 
büyiik fark vardır. Ki, bu fark de
vamlı harplerden çıkan bir netice • 
dir. Nüfus kayıtları, dul kadın sayı· 
sının artmasının artık durduğunu ve 
aradaki büyük farkın yavaı yavaı 
dolduğunu göstermektedir. Sulh ve 
sükün içinde olan cumhuriyet Tür
kiyesinde bu hal, devam eden barı -
ıın nüfusumuz üzerindeki mü&bet 
tesirlerini anlatmaktadır. 

Şu rakamlar, büyük ıehirlerde 
evli olanların ni&betlerinin, küçük 
ıehirlerden daha çok olduğunu gös
teriyor; nüfusu on binden fazla o
lan yerlerde yÜz nüfustan vasati o -
!arak 41.5 evli, 49.2 si bekardır. Bu
na mukabil, nüfu!ou on binden az o
lan yerlerde evli olanların nisbeti 
yiizde 39.7; bekarların nisbeti 52.S 
tur. Memleketimizde nüfusu on bin
den fazla olan ıehirlerde yaııyan 

vatandaılar miktan 2. 734. 732; nü • 
fusu on binden ataiı olan yerlerde 
yaşıyan nüfua 13.422.718 dir ki, ye -
kun olarak bütün Türkiye nüfusu o
lan 16.157.450 elde edilmektedir. 

Enteresan hadiselerden biri de ıu· 
dur: Botanmıı olanlar sayısı, nüfu
su on binden fazla olan ıehirlerimiz
de, nüfusu on binden az olan fflhİr • 
terimize göre çok fazladır. Vatan
d&J sayısı, 2.734.732 olan nüfusu on 
binden fazla olan ıehirlerde kadın 

ve erkek olarak boıanmıı insan &a • 

'F'9a 14.721 ~ ------·~ -
yıaı 13.422.718 olan nüfusu on bin • 
den aıağı olan yerlerde boıanmış sa· 
yısı, yekun olarak, 32.187 dir, Eğer 
bu sonuncu kısımlara mikyas, birin
cisi gibi olsaydı, bu rakamın yüz bi
ni bulması lazımdı. 

Türkiye nüfusunun medeni hali 
tetkik edilirken, ıu mukayese, bil
hana üzerinde durmıya değer bir 
hususiyet taınnaktadır. 

mez burada derhal bir çocuk kütüpa
nesi teıis edilecektir. 

Eyüp ve civarındaki ilk mekteple
re devam eden talebenin çoğu yardı • 
ma muhtaç fakir tabakayı teşkil et • 
tiğinden bunlara mekteplerde öğle 
yemeği verilmektedir. Bunu nazarı 
dikıkate alan viliiyet, Eyüp'te açıla • 
cak çocuk kütüpanesinde çocuklara 
sabahları sıcak çay ve saire kahvaltı 
vermek imkanını da temin etmiye ça· 
hşacaıktır. 

Diğer taraftan Befiktaş'ta Akaret
lerde de çocuk bahçesi ittihaz edil· 
mek üzere münasip bir arsa bulun • 
muştur. Bu arsa da bugünlerde bele
diye fen heyeti tarafından tetkik edi
lecektir. Diğer kazalarda da açılacak 
bahçeler için icap eden tetkikata de -
vam ediliyor. 

Sivil denizciler zabit Makine alat ve yenileme 
parçalarının gümrük resmi üniformasına benzer 

elbise giyemiyecekler 
Sivil ve resmi mÜeS6eaelere mensup 

olanların kıyafetleri etrafında Başve
kaletten yapılan tebligat üzerine Da
hiliye vekaletinden vilayetlere bir ta
mim yapılmıştır. 

Yeni kararnameden 
maddelerin fiyatları 

sonra bir çok 
ucuzlıyacak 

Bu tamime göre sivil denizciler, 
Devlet hava yolları, Türkkuşu, şehir 
bandosu, deniz ticaret, kaptan, çarkçı 
mektebi gibi mektep ve müesseseler 
menıupları deniz subayları elbisesine 
yakın şekilde elbise giymekte ve bun
ların askeri disipline muhalif olarak 
yaka ve önlerinin açık bulunduğu, Ü· 

tüsüz elbise ve pantalonlarla dola§tık
ları ve ellerinde paket ve eıya taşıdık· 

ları görülmekte ve bu tarzda hareket 
etmeleri doğru olmadığı beyan edil
mektedir. 

Bu gibi sivil mektep ve müessese 
mensuplarının elbiseleri önü tek düğ
meli olacak, kol, omuz ve yakalarında 
deniz subaylarına benziyen sırma ve 
şerit, defne dalı ve ay, yıldız bulun
mıyacaktır. Vekaletin bu tamimi üze
rine kıyafetlerde derhal tadilat yapı
lacaktır. 

Makina aliit ve yedek aksamının 

gümrük resimlerinden muafiyetleri 
hakkında lkt ısat Vekaletince verilen 
yeni karar hakkında dünkü sayımız -
da geniş malfımat vermiştik. Bu hu
susta gümrük muafiyet kararından 

istifade eden maddelerin listesine 
bugünkü sayımızda da devam ediyo
ruz: 

10.- E ı.- Y, Tamammın sikleti 
(500 • 1500 kiloya kalar 0500 hariç) 
6.- E 0.6 Y, Tamammm sikleti 1500 

• 5000 kiloya kadar (5000 hariç) 4.

E 0.4 Y, Tamamının sikleti 5000 kilo 
ve ondan yukarı 2.50 E 0.25 Y, Elek
trik motörleri, dinamo, transformatör, 

kornitatör, resistan, bobin, vantilatör, 
aspiratör ve mümasilleri. (Vantilatör 
ve aspiratörler İktısat V. müsaadesile) 
Tamamının sikleti 1 O kiloya kadar 
(hariç) 40.- E 4.- Y, Tamamının 

sikleti 10 • 50 kiloya kadar (hariç) 
12.50 E 1.25 Y, tamamının sikleti 50 

K k 1 d · 1000 kiloya kadar (hariç) 7.SO E 
ayma am ar arasın a o.1s Y, tamamının ıikıeti ıooo. 2000 

terfi ve değişmelr 
Dahiliye Vekaletinde kaymakam

lar arasında terfi ve değifmeler ya
pılmıştır. Aşağıya aynen koyuyoruz: 

Konya vilayeti heyeti idare izah· 
ğına Ege kaymakamı Vahit Üzer, 
Kars vilayeti vali muavinliğine Sivri
hisar kaymakanu Şerif Eper, Mardin 
vilayeti vali muavinliğine Anderin 
kaymakamı Sırrı Aras, Trakya umumi 
müfetti91iği evrak müdürlüğüne İne
bolu kaymakamı Hamdi Sönmez, Ü· 

çüncü sınıf mülkiye müfettişliğine 

Turgutlu kaymakamı Adil Özelci, 
Malazgirt kaymakamlığına Kültür 
kaymakamı Ali Rıza Köıtepe, Köse 
kaymakamlığına Bulanık kaymakapıı 

Şahap Oral, Bulanık kaymakamlığına 
Mucur kaymakamı Cemil Sarut, Bor 
~- n•-w••&ll~ ... __.,,---.1"' -~-
kamı Eşref Aygün, Beytüşşebap kay-
makamlığına, Ürgüp kaymakamı Nec
mi Kavaşlar, Erbaa kaymakmlığma 

Bafra kaymakamı Nedim Aker, Os
küp kaymakamlığına Darende kamaka
mı Memduh Payzen, Turgutlu kayma
kamlığına Kırkağaç kaymakamı Sala
hattin Kırkçağ, Karaağaç kaymakam
lığına Gebze kaymakamı Hamdi Fal· 
cı, İnebolu kaymakamlığına Pitaryat 
kaymakamı Faik Türegün tayin edil
mişlerdir. 

Romanya'dan göçmen nak

liyatı başlıyor 

kiloya kadar (harlı:) 6.50 E 0.65 Y, 
Tamamının sikleti 2000 • 5000 kiloya 
kadar (hariç) 5.- E 0.50 Y, 5000 ki
lo ve ondan yukarı 4.- E 0.40 Y, Ka
ğıt imalatının her safhasına mahsus 
makineler 10.- E 1.- Y, Kabili nesc 
mevaddı işliyen makineler ezcümle; 
tarama, atma veya didikleme, koza ve 
çekirdek ayıklama, iplik bükme, do • 
kuma, cilalama, kurutma, boyama ve 
saire makineleri 5.50 E 0.55 Y, Torna, 
testere, rende, zımba, hadde ve çekiç 
makineleri, çivi, teneke kutu makine • 
teri, cam imalinde ve camcılıkta müs -
tamel makineler, çimento makine ve 
kalıpları taş kırma makineleri ve me
adinden, topraktan ve ağaçtan eşya i
malinde kullanılan aair makineler (be
ton karıştırma makineleri hariç) ,sikle
ti 250 kiloya kadar 6.50 E 0.65 Y, 
Sikleti 250 - 2000 kiloya kadar 6.-

--- - ı - -- - • 

4.50 E 0.45 Y, Deri yarma, yrkama, 
kazıma, fırçalama makineleri ve kayış 
sırım makineleri; taban, ökçe çivileme 
makineleri ve deri ve ayakkabı ima • 
tinde kullanılan sair her nevi makine • 
ler (ayakkabı dikiş makineleri müstes
nadır) 5.- E 0.50 Y, Elbise, şapka, a
yakkabı, çuval vesaireyi dikmiye mah
sus hususi dikiş makineleri ile el, ayak 
veya motörle müteharrik adi dikiş ma
kineleri hariç) örgü, işvene ve tül 
makineleri ve bunların aksanu ve ye • 
dek parçaları (Yalnız hususi dikiş ma
kineleri İktısat Vekaleti müsaadesile) 
17.50 E 1.7 5 Y, Tipografya, litograf • 
ya, mücellit, hurufat dizme ve dökme 
makineleri ve matbaacılığa mahsus 

Köatence'den göçmen nakliyatına sair makineler 4.50 E 0.45 Y, Her ne
başlanmak üzeredir. Vatan vapuru, bir vi tulumbalar, mayiat, gaz, hava ve 
hafta sonra Költence'den 1600 göç· aaire için (el ile müteharrik olanlar -
men getirecektir. dan maadası) 5.- E 0.50 Y, Değir-

Nazım vapuru da, birkaç güne ka- men makineleri ve hamur, makarna, 
dar vapur bekliyen diier göçmenleri teker, sucuk ve saire mekiJlltın imal 
almak üzere Varna'ya gidecektir. ve ihzarına mahsus makineler, buz 

Romanya'dan bu ıene içinde mem- makineleri, taktir ve tasir ve tebrit 
leketimize getirilecek olan göçmenler makineleri, §işeleri yıkayan ve doldu-
22,000 kişidir. ran makineler, vinçler, kavurucu ve ö-

Bulgaristandan da küçük kafileler ğütücü makineler, ütü makineleri, ça
halinde memleketimize göçmen gel- maşır yıkama makineleri ve tarifede 
mekte ve peyderpey iskan mın- zikrolunmıyan sair bilcümle ma
takalarına sevkedilmektedir. kineler : (Buz dolapları, dondurma 

makineleri, asansörler ve tebtir ciha 
lan hariç). Tamamının sikleti 50 kil 
ya kadar ıs.- E 1.50 Y, Tamamını 

sikleti 50 • 100 kiloya kadar 12.-
1.20 Y, Tamamının siJdcti 150 - 50 
kiloya kadar 10.- E 1.- Y, Tamamı 
nın sikleti 500 • 2000 kiloya kadar 9.
E 0.90 Y, Tamamının sikleti 2000 • 
10.000 kiloya kadar 8.- E 0.80 Y, yu· 
karı 7.- E 0.70 Y, Bilyalr yatakla 
(rulman) bilyah ve makaralı veya ma
suralı her nevi: Beherinin ağırlığı 300 
grama kadar olanlar. 8.- E 0.80 "/, 
Beherinin ağırlığı 301 - 1000 graına 
kadar olanlar 8.- E 0.80 Y, Beherinin 
ağırlığı 1000 gramdan fazla olanlar 
8.- E 0.80 Y, Makinelerin veya ci • 
hazlann mihaniki aksamı; demirden çe 
likten ve sair adi madenlerden (sair 
maddelerle mürettep olsun olmasın) 
tarifenin bafka yerlerinde iaimlerile 
zikredilmemiş olanlar; beher parçası • 
nm ağırlığı: 1000 kilo veya daha zi • 
yade olanlar 7.- E 0.70 Y, 300 - 1000 
(hariç) kiloya kadar 8.- E 0.80 Y, 
100 - 300 (hariç) kiloya kadar 9.
E 0.90 Y, 15 - 100 (hariç) kiloya ka .. 
dar 10.- E 1.- Y, 1 • 15 (hariıç) ki· 
toya kadar 12.- E 1,20 Y, 1 kilodan 
az ağırlıkta olanlar 15.- E l.SO Y. 

Vekiller Heyetince alınan ikinci 
bir kararla da yukardaki listede yazılı 
makine, ilat ve yenileme parçaları ay· 
rıca mumele vergisinden muaf tutul • 
maktadır • 

Bu husustaki kararnameye göre de 
3535 sayılı kanunun meriyet tarihin • 
den beri memlekete ithal edilmiş olan 
ve bu karara bağh listede yazılı güm
rük tarife numaraları ve pozisyonları • 
na dahil bulunan makine, alat ve bun· 
tarın yedek ve tecdit parçaları muame
le vergisi muafiyetinden istifade ede • 
ceklerdir. 

Bu karara bağlı listede 1ktıuıt Ve
kiletinin müsaadesine tlbi olduğu 
g&terilcn muamele vergiai muafiyeti 
yalnız 1055 sayılı teşviki sanayi ka -

cssese addedilen müesseselerle M. T. 
A. enıt~tüsU için tatbik edilecektir. 

Haliçte bir ceset çıktı 

hüviyeti tahkik ediliyor 
Geçen giln btanbul'da sebze hali 

önlerinde garip bir boğulma hadisesi 
olmuştu. Hal rıhtımı üze-rinde dola
şan iki arkadaş rıhtıma bağlı motör· 
!erden birinden denize bir adamııı 
düştüğünü görmüşler, tekrar su üze
rine çıkmasını beklemişlerse de çık• 
madığını görünce zabıtaya iti anlat• 
mışlardı. 

Zabıta, bu motörde lazım gelen tah• 
kikatı yapmı,, motör mürettebatın• 

dan kimsenin eksik olmadığını tesbit 
edince, serinlemek üzere motörün k~ 
tarafına uzanan meçhul bir adamıtı 

muvazenesini kaybederek denize dU• 
şüp boğulduğu kanaati tahuaül et
mişti. Bu meçhul adamın kim olduğtl 
etrafında tahkikat yapıladursun dül' 
Yemiş sahillerinde deniz üzerinde bit 
ceset bulunmuftur. Bu ceıedin, mo" 
törden denize düıen adam olduğu m\J" 
hakkak addedilmekte ve hüviyetiniO 
tahkikine devam olunmaktadır. 

Usküdar zabıta ve adliyesi esra • 
rengiz bir ölüm vakası tahkikatına el 
koymuftur. Yapılan tahkikata göre 
Oıküdar'da Sultantepe'de cami soka · 
iında oturan balıkçı Hasan: zabıtaya 
müracaat ederek yirmi iki yatlarında 
ve yedi aylık hamile karısı Emine'nin 
iki gündenberi kaybolduğunu haber 
vermiş ve ara,tı.rılmasmı istemiştir. 
Zabıta Hasan'm bu müracaatı üzeri • 
ne derhal araftrmalara başlamış, Emi
ne'nin gitmesi muhtemel olan yerler
de yaptığı taharriyattan bir netice 
çıkmayınca, balıkçının evinde araş • 
tırma yapmak lüzumunu hissetmiş ve 
bu maksatla bir ameleyi, evin bahçe • 
sinde bulunan kuyuya indirtmiştir. 
Amele, kuyunun ortasına varır var -
maz derinden aşağıdan bir ceset ko -
kuw gelmekte olduğunu haber ver • 
miftir. Bunun Uzerine icap eden ter
tibat alınmış ve balıkçı Hasan'ın genç 
ve himile karısının ölüsü kuyudan 
çrkarılmı,tır. 
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Ceset, Oaküdar adliye doktoru ta
rafından muayene edilmiş ve morga 
gönderilmi,tir. Zabıta vereceği rapo
ra intizaren tahkikatı derinlettir -
mektedir. 

İ8tanbul muaJlimlcri Burl'a
ya gidecekler 

İstanbul ilk mektep muallimleri 
"yakın yurt tetkikleri" serisinden ol
mak üzere Buraa'ya gideceklerdir. 
Muallimler üç gün devam edecek o • 
lan bu aeyahat esnasında hayat ve 
yurt bilgisi dersleri için faydalı ma • 
liamt tophyacaklardır. Yakın yurd 
tet~kltri muayyen biı proıram da • . 

l'ernıanant makineleri 

Senelerdenberi İstanbul gazete
lerinin sütunlarından eka.ik olmı· 
yan mühim bir mesele vardır: 

Berberlerin permanant makinele
ri meselesi. Kah bu makilHller ya· 
sak edilir, sık 11k tetkiklere, tah
lillere tabi tutulur. Sınıflara ayrı· 
lır, tipleri teabit edilir, nevileri 
tefrik edilir ve her seferinde ga· 
zetelere yeni bir havadis sermaye
si çıkar. 

Bu mesele kati surette halledil
di mi bilmiyoruz, fakat kadınlar 
a?sında permanant modası geç
mek üzeredir. Bu itibarla müna
kaıalar devam ederken modanın 
meseleyi kökünden hallediverme
a.i ihtimali yok değildir. 

Taı yetiııiren 

Bir gazete yazıyor; lngiltere'
de bir çiftçi çakıl tatlarını yetiıti
rip büyÜk kayalar haline getiri
yor ve bu ticaretle geçiniyormUf. 
Gazete çakılların nasıl beslenip 
büyüdüklerini anlatmıyor. 

Ne dersiniz? Nisan batında da 
değiliz ama, allih bilir 1 
Naıilıaı 

müracaat etmiı. Hakim davacı 
kadına: "Kızım, demi~, her sabah 
kocana vereceğin bir öpücük ve 
bir kahve onu mesut eder.,. demif. 
Kadın pek memnun olmuı, he
men kocasının koluna girmit güle 
oynıya mahkeme salonundan çı· 
kıp evlerine gitmiıler. 

Doğrusu nasihatıin bu kadar te
sirli bir ıey olduğunu bilmiyor· 
duk. Meğer saadetin tarifi de ne 
baaitmit: Bir öpücük ve bir kah
ve! Acaba naaihatin sonraki teaİ· 
ri ne olmut? itte merak edilecek 
nokta! 

Balet 

Romanya'dan getirilen bir reW
heyetine İstanbul ıazeteleri had
dinden fazla reklam yapıyorlar. 
Bu derecesi biraz ıörmemiıliie 
delalet eder. NeyH o tarafmı a• 
çel.im. Bir arkadq reviiden balue-

derken 40 baleti olduğunu söylü
yor. Balet rakaeden kızlarm u
mumi heyetine verilen iaimdir. 
Burada kastedilen balerin olacak. 
Kelimelerimi:zi daha dikkatli kul
lansak ... 

Bisiklet 

Bir gazete ''yeryüzünde mev
cut bisiklet miktarı milyardan faz· 
ladır" diyor. Dünyanın nüfuau an· 
ca.k iki milyar olduiuna ıöre yer· 
yÜzünde bir milyardan fazla bi
aiklet bulunabilecefine inanabilir
sen inan ! 

Jlaıman 

Bir gazetede ıu aerlevhayı oku

duk: ''Vatman Mkİa ay yatacak" 
vah, vah, dedik uaı.. kullanchiı 

tnmvaım altuada kalcla da hastane-

ye mi kaldınldı? Hayır, o değilmiı, 
ıazete vatmanm sekiz ay hapse 
mahkum olduğunu anlatmıf. Fakat 
bu serlevha arıoya müracaat edil
meden yazılamaz mıydı? 

Siipriintü 

Viyana'da 28 ağustosta yeni bir 
entemasyonal kongre toplanıyor • 
mu,. Mevzuu pek mühim, son dere
cede mühim. inanmazsanız aöyliye
lim: Süprüntülerin kıymetlendiril • 
mesi. 

Nereye atacağımızı, ne yapaca. 
ğımm bilmediğimiz, her gün ton • 
larla öteye beriye 5erptiğimiz süp • 
rüntülerin altın deierinde olduiu • 
nu biliyor musunuz? Bugün medeni 
memleketlerin hemen hepsinde süp
rüntülerden fenni ıekilde İstifade e
diliyor. Gübre ve mahrukat ve sai • 
re olarak. 

Fakat süprüntünün kıymetli bir 
matah olduiunu pek ortalıia yayını
yalım. Yoksa evlerden, para eder 
diye süprüntülerin çöpçüye veril • 
miyerek biriktirildiğine, sokakları • 
mı:zda eskicilerin yeni bir terane 
tutturup "her türlü süprüntüler ali
yorum" diye bağırdıJdanna ıahit 

olmama mümkündür. 

Dün hava mülôyımdı 
Dün §ehrimizde hava sabahleyin ' 

çık sonraları az bulutlu geçmiş ru; 
gar şimal • şarktan saniyede en Ç 
7 metre hızla esmiıtir. Günün en yUIC' 
sek ısısı gölgede 30 dereceye kad" 
yUkıelmiıtir. 

Yurtta orta Anadolu'da hava kıt 
men bulutlu ve pek mevzii yağıtllı 
Karadeniz şark köşesinde bututl"' 
Ege ve cenubun doğu kısmında açı., 
diğer bölgelerde az bulutludur. 

24 Saat içinde orta Anadolu bölge' 
siyle Karadeniz kıyılarındaki yal; 
ların metremurabbaına bıraktılc1 fi 
su miktarı Kayseri'de 68, Ulukıtl• ., 
Niğde'de 36, Rize'de 22, Sinop'ta 
Samıun'da 2 kilogramdır. ~ 

Rüzglrlar cenup Anadolu'ıurı ,r 
garptan diğer bölgelerde umuıııl)'-'. 
le timal istikametinden saniyede~ 
çok 8 metre kadar esmiştir. ıru t#: 
en yüksek ısılar Edirne'de 30, Arı 
ya'da 32, 1zmir'de 33, Adana'da 
Erzincan'da 36, Siirt'te 37, Diyat 
kırda 39 derecedir • 
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Amiral Hortl'Rill 

Berlin ziyareti 
Alman mahfilleri 

seyahate büyük 
ehemiyet veriyorlar 

Berlin, 21 a.a. - Havas ajansı bil -
diriyor: Amiral Horti maiyetindeki 
zevat ile birlikte bu~Un Viyana'ya va
sıl olacaktır. Führer amiralın bindiği 
trenin geçeceği bütün kasaba ve tehir
lerin donatılmasını emretmiştir. A
miral bir alman kruvazörünün denize 
indirme merasiminde bulunmak üze
re Viyana'dan doğrudan doğruya Ki
el'e gitmektedir. Bidayette bu kruva
zöre konulan isme italyanlarm itiraz 
ettikleri mallimdur. Bu kruvazöre c -
velce amiral ''Tegethoff" ismi veril -
mişken şimdi "Prens Eugen,, isminin 
konmasına karar verildiği zannedil
mektedir. 

Berlin'c geldiği zaman naip Horti'
ye Musolini için yapılan mera.imin 
aynı yapılacaktır. Bu ziyaretin hedefi 
hakkında kati bir şey söylenmemekle 
beraber almanlar bu seyahate Çekoe -
lovakya'ya karşı yapılmıt bir hareket 
süsü vermiye uğraşmakta ve Macarie
tan'm Romanya ve Yugoslavya ile o· 
lan münasebetlerinin salah kespettiği 
noktasında ısrar etmektedirler. 

Alman gazeteleri Trianon muahede
sinin feshi icabettiğini yazmaktadır -
lar. Bu münasebetle Fransa ile İngil
tere ·"mali dolaplar çevirerek" Maca-
riıtan'ı garp devletlerinin nüfuzu al
tında bırakmak Jıtemekle itham edil
mektedirler. 

Nekr konUfuiaaJk? 
Berlin, 21 a. a. - Naib Horti'nin Al 

manya'yı ziyareti Macaristan ile al
manya arasında yeni itilAflar imsa e
dilmesini intaç etmiyecekt~. Emin 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre al
man ve macar zimamdarları ara.mda 
yapılan görüfmelerde bilıhasaa iki 
memleket arasındaki iktisadi müba
deleler mevzuubahis olacaktır. Çün
kü bu mübadeleler alman e'yaıının 
Macariıtan'da sürümünde tesadüf e
dilen mütkülat dolayııiyle ıektedar 
olmaktadır. 

S:ekoılovakya meselesine gelince 
zannedildiğine göre, anlaımazlrk ha
linde Almanya Macariıtan'ın doğru
dan doğruya müdahalesini arzu etme
mekte ve bu suretle ihtilafı tahdid e
derek küçük itiUlfın bu ifde bir rol oy 
namaııına mani olmak istemektedir. 
MaQriıtan'ın silahlanması gerek 

siyasi gerekse fenni sahalarda yapıla· 
cak olan müzakerelerin mevzu unu te§· 
kil edecektir. Almanya'nın Macariı
tan'a tayyare ve harp malzemesi ver
mesi derpi9 edilmektedir. 

Sovyel gemicilerine i~eMe ! 

Sovyetler Japonya'ya 

bir nota verdiler 
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Fikir aleminde 

Kandid yahut • • 
optımızm 

Memleketimizde devamlı bir terce
me faaliyeti göze çarpıyor. Gün ol
mıyor ki bir kütüpanenin vitrininde 
yeni terceme edilmiş bir kitap görmi
yelim. Mütercimler ve tabiler modern 
romanlara daha çok ehemiyet veriyor
lar. Yalnız Hilmi kitabevi klasiklere, 
bilhassa rus kliisiklerine aliika göste
rİ)•or . Fransız edelıiyatının bütün dün· 
yaca şöhret kazanmış Neveu de Rame
au gibi eserlerine mütercimlerin ve ta 
bilerin aliikasızlıkları devam ederken 
K.andid tercemesinin Kanaat kitabe
vinin gayretiyle intişarı mühim ede
bi bir hadise addolunmak icabeder. 

Kandid ve Felsefe lügati, Volterin 
iki şaheseridir.Kandid ilk defa olarak 
müellifin ismini taşımadan 20 şubat 
1759 da Cenevre'de intişar edince bir 
tenkit sağnağına tutuluu. Fakat bu 
sağnak onu okumak arzusunu kırbaç
lamaktan başka bir şeye yaramadı. Ye
ni tabılar biribirini takibetti. 

Volter'in Kandid'de felsefi nikbinli
ğin ve onun en meşhur mümessili bu
lunan Leibniz'in amansız bir hasmı o
larak görüyoruz. Bununla beraber 
Volter önceleri nikbindi, ve dünyamı

Suut Kemal Yetkin 

kir dostum (Hasan Ali Yücel) in mu
kaddimesini görünce geniş bir nefes 
aldım. Ve Kandid'i tahlil eden o güzel 
yazıyı okunuya koyuldum_ Sıra hika
yeye geldi. Ne diyeyim, daha ilk satır
lar beni yeise düşürdü. Her sayfada 
hiç olmazsa bir kaç cümle düşüklüğü, 
ifade bozukluğu, terceme yanlışı göze 
çarpıyordu. Hasan Ali Yücel, kitaba 
yazdığı mukaddimede fransızcanın 
başka bir adı da (Volter'in dili)dir di
yor. Bunu söyliyen (Pazartesi konuş
maları) müellifi, mütercim talebesinin 
o nefis dili bu hale sokmasına bilmem 
nasıl müsaade etti? 

Fehmi Baldaş Volter'in hayranı o
labilir; fakat sade hayranlık her esere 
el uzatmamıza bir sebep teşkil etmez. 
Bir eserin tercemesi asıldaki şekil gü
zelliğini, mükemmelliğini vermiyorsa 
terceme hedefine varmamış demektir. 
Sanat eserleri ihtiva ettikleri fikirleri 
ancak şeklin güzelliği ile telkin ede
bilirler. Genç mütercimi, verdiği e -
mekten dolayı takdir etmemek elden 
gelmez. Fakat şu ifadeleri mazur gör
mek hele hiç elden gelmez: 

zın, yaratılması mümkün olan dünya- Kandid tcrcemesinden: Siz iyice 
!arın en güzeli, en iyisi olduğunu, te- dayak yedikten sonra "Sevgili Kan
sadüf olunan sakınılması imkansız fe- did ve hekim Panglos, sevgilisi oldu
nalıkların umumi saadet için zaruri ğum engizitör efendimizin emri üze
bulunduğunu, monadoloji sahibi ile rine biri yüz değnek yemek için, diğe· 
tekrarlıyordu. Hatta İngiliz filesofu ri de asılmak için nasıl oluyor da Liz
Shaftesbury ile beraber "Tabiatteki bon'da bulunuyorlar?" Dedim. S. 27 

güzelliğin tenakuslardan husule geldi- Kandid tercemesinden: Her ne ka-
ğini" kab~l ediyordu. . . dar ancak bir tek kıçım üzerine otura-

Bu devırde Volter tamamıyle nık- biliyorsam da derhal atlara binelim ve 
bindir; medeniyetin mütemadiyen te- ı Kadiks'e gidelim. S. 30. 
rakki ettiğine kanidir; etrafında her B 
şeyin mükemmel olmadığını görmek- u satırların aslı şudur: 
te ise de aklın yenilmez kuvetine, te- Montons vite a cheval, quoique je 
rakki eden felsefi düşüncenin herke- ne puisse me tenir que sur une {esse ; 
se saadet vereceğine iman etmektedir. Bu bir satırlık tercemede, her ne 
Fakat seneler geçiyor, senelerle bera- kadar ile ancak kelimelerinin yanya
ber filozoflara düşen vazifenin güçlü- na getirilmesi gibi gramer yanlışları 
ğü de meydana çıkıyor. 1751 de çıkma- da var. 
ğa başlıyan ansiklopedi aynı sene i- Fesse kelimesini dilimize taraf, yan 
çinde neşriyatına devam edemez olu- kelimeleriyle çevirebiliriz. Bu takdir
yor, ve 1757 de düşmanlarının tesiri i- de Volter'in cümlesi türkçede şöyle i
le tekrar kapatılıyor. Diğer taraftan fade olunur: 
bir çok şahsi inkisarlar Volter'in dün- Her ne kadar bir yanım üzerine otu-
yayı daha az nikbin bir gözle görmesi rabiliyoraaın da.. .... 
için, sebepler hazırlıyordu. 1755 debi- ••• 
rinci teşrinin birinde vukua gelen ve Kitabı okuyacak olanlar bu gibi mi-
bir çok ölüme ve zarara sebep olan salleri çoğaltabilirler. 
Lizbon zelzelesi Volter'in ruhuunda 
bir çok bedbin istihfamlar canlandırı
yor. Endişelerini, (Lizbon felaketi)ne 
tahsis ettiği şiirde anlatır. Manzume 
şu bedbin neticeye varıyor: Bir şey 
bilmiyorum. Kandid bu manzumenin 
hikayeye inkılap etmiş şeklidir. 

Madam ki mukadderatımızı bilme
mize imk3n yoktur, yapacağımız şey 

şu dünyada akıl prensiplerine göre ya
şamak ve saadeti arzuların itida
linde arıyarak hayatımızı mümkün ol
duğu kadar iyi geçirmektir. Kandid ~u 
derin sözle bitiyor: 

İl faut cultiver notre jardın. 

••• 
Kandid bilhassa dil ve incelik bakı

mından dünya edebiyatının ölmez e
serlerindendir Vaktiyle Volter'in 
Mikromega gibi bir iki küçük felsefi 
hikayesi dilimize çevrilmişti. Fakat 
Kandid'e el süren yoktu. İşte böyle öl
mez bir eserin türkçesini görünce cid· 
den sevindim. Fakat aynı zamanda i
çim bir sıkıntı ile burkuldu: Ya ter
ceme Volter'in diline layik değilse? 

Fakat kitabın baş tarafında mütefek-

Hasan Ali Yücel'in vaktiyle yapmıJ 
olduğu bir Kandid tercemesini hatır
lıyorum. Bu tercemenin bir kısmı 1931 
de Ankara'da çıkan Hız mecmuasında 
tefrika edilmişti. 

Hasan Ali Yücel'in o tercemeyi ki
tap halinde bastırmasını temenni ede
lim. Temennimiz yerine gelirse hem 
türk okuyucuları Kandid'i usta bir ka
lemden tatmış, hem de Volter'in ruhu 
sevinmiş olur. 

Suud Kemal Yetkin 

Köyde bulunan bir ~ah eser 
Macaristan'ın garp taraflarında biı 

köy kilisesinde çok kıymetli bir tablo 
bulunmuştur, Bu tablo, venedikli meş
hur ressam Tintoretto'nun eseridir. 
Bu ressam hep dini ve tarihi resimler 
yapmış, onunla iştihar etmiştir. Asıl 
merak edilen şey büyük bir sanatkarın 

bir şaheserinin böyle küçücük bir köy 
;ilisesinde ne münasebetle bulundu· 
ğudur. Tablo çok değerlidir. 

1 Dünyada ne1er oluyor 1 

Bir yırtıcı hayvan 

Koca bir sehri 
.> 

tela~a verdi 
Amerika'da Pitsburg şehrinde hay

vanat bahçesi vardır. Bu bahçede iki 
senedenberi Amerika kaplanı cinsin
den çok yırtıcı, hele insana pek düş -
man bir vahşi hayvan vardır ki hay
van pek nadirdir. Bu hayvanın bir 
hayvanat bahçesinde bulunması o bah
çeye diğerleri arasında bir itibar ve 
hususiyet kazandırır. 

Bu yırtıcı hayvan hükümctin müsa
adesi ile maruf Yelvoston parkının en 
sapa bir köşesine nakledilmiştir. Bu 
park öyle ufak tefek bir orman değil 
bir fransız vilayeti kadar geniştir. 
Bundan başka tabiatin bütün güzellik
lerini toplaması dolayısiyle büyük bir 
şöhret kazanmıştır. Fakat on sene ka· 
dar oluyor ki parka ne bi ravcı girmiş. 
ne de hiç bir şeyine dokunulmuştur. 

Zaten bu yırtıcı hayvan da Yelovs
ton hayvanat bahçesine getirilmezden 
evci de o ormanda yakalanmıştı. 

Son günlerde havaların çok sıcak 

gitmesinden midir nedir, hayvanda 

bir titizlik, bir hareket görülmeğe baş

lamış. Bir gece parkın muazzam kafe· 

sinin demirlerini zorlıyarak dışarıya 

fırlamıştır . Sabahın saat altısında 

şehrin şarkına doğru uzayan hususi 
villalar mahallesinin sokaklarında do
laşmağa başlamış. 

Böyle korkunç hayvanlara ancak 

Roşoz dağlarında rastlanabilir. Onun 

için mahalleden ilk geçen bir sütçü sa

bahın bu saatında bir vahşi hayvan ka

fası görür görmez afallamış, her şeyı
ni yol üstünde bırakarak bir kaç adım 
ötede bulunan bir telefon kulübesine 
canını dar atmış. Kulübeye girip üze. 
rine d<>ğru yürüyen hayvana karşı ka
pıyı kapatmış. Ve bağırmağa başlamış. 

Sabahın bu erken saatında şehrin 
bütün mahallelerinde fabrikalar dü-
dük1c1:1rı' 'Ç-Sl.•~ ort.al1Kta b-ı.r revıca· 

!ad elik olduğunu, bir tehlike zuhur et
tiğini haber vermeğe başlamışlardır. 

Polisler en modern siliihlariyle mü
cehhez bir halde hayvanı aramağa çık
mışlar, bir taraftan da halkın son işa
rete kadar evlerinden çıkmamaları 
bildirilmiştir. 

Fakat hayvan uzun zaman buluna • 
mamıştır. Bir işçi, parkın tünellerin
den birisinde hayvonın kül renginde
ki derisini farkederek diğerlerine ha
ber vermiş, tünel dört tarafından ku
şatılmıştır. 

Polislerden birisi tünele yaklaşarak 
hayvanın üzerine on beş el ateş etmiş· 

tir. Hayvanın kuvetine bakın ki vücu· 
du kalbura döndüğü halde tünelden 

süratle dışarıya fırlamış, etrafını sa· 

ranlara saldırmıştır. Bereket versın, 

hayvanat bahçesi muhdfızlarından !ıi

risi önüne atılarak hayvanın iki gözü· 

nün arasına ateş etmiş öldürmüştür. 

Bu suretle bütün şehir halkını tehlike 

ve endişeden kurtarmıştır. 

Bu korkunç hayvan 180 kilo ığırlı
ğında imiş. 

l_M_a_h_k~_·m-~ _Rö_~_?r_ta_j la_~ı -· :: .-: ... J 
Karpuzu kesmiş içi 
kan kırmızı çıkmış! 

Fakat bı~ak 
Ben bu kadar dinleyicisi bol dava 

görmemiştim. Fakat görünürde iki ki
şi var: Biri ince, kuru, çelimsiz bir 
genç, öteki palabıyık bir manav .. Ta
rafların isimleri okununca on beş yir
mi kişi salona doldu. Yer bulabilenler 
yerleştiler, bir kısmı da iskemlelerin 
yanlarına ilişti. Bulamıyanlara gelin
ce, onlar da dıvarların dibinde, kapı 
aralığında sıkıştılar. Can kulağiylc 
dinliyorlar. 

Kupkuru davacı dedi ki: 
"Reklama kapıldım_ Daha bir çok

ları dururken tuttum, bunun dükka -
nına gittim. Bu ve öteki iki arkadaşı 
dükkanın önünde vaveylayı koparı

yorlardı: 
- Karpuzun, kavunun alası bizde ... 
- Alacaksaniz buradan alın, 
- Birini kestim, ortalığı kan gö -

türdü. 
Gibi sokaktan geçenlerin ağzını su

landıracak, htç aıacagı yoksa oıle zor
la koltuğuna bir kavun, bir karpuz sı
kı§tırtacaK kadar müessır propdganda 
yapıyorlardı. Biz de arkadaşlarla top
lanmış, bizim eve oturmıya gidiyor
duk. ı:ıogukluk niyetiyle bir auyucek 
karpuz alalım, da dedik, keser, yeriz. 

- .Kaç kilo olsun bayım, diye sordu 
bana. 

- Olsun. Dedim, şöyle beş, altı, yok 
zararı. 

Şöyle karpuzları bir süzdü. Orta 
yerden bir tanesini yuvarladı. Eline 
aldı, havaya attı, tuttu, bir iki tartak
ladı. 

- İyidir bu, dedi, tam size müna -
sip bir mal. .. Kantara vurayım. 

Üç bacak bir kefeye yerleştirdi 
karpuzu, öteki tarafına kefenin aJa
bildigi kadar kiloluk dirhemler, taş 

ma§ !ilan doldurdu. !bre tam ortaya 
gelınciye kadar iki tarafa da dirhem 
attı. Nihayet parmak hesabı, kafa he
sabı ; 

- T~!" A.a'1 i. 7 kilo 60 vram V ~ 
bana dogru uzattı; 

- Afiyet şeker bal olsun bayım, a
ğız tadiyle yiyin. 

Ben itiraz ettim: 
- Yooo, dedim, öyle gözü kapalı al

mam_ Kes bakalım hele ... 
Bundan sonra aramızda bir 0 keser

sin, kesmem" münaka~sı başladı. O, 
yemin ü · tüne yemin beni karpuzunun 
iyi olduğuna inandırmaya çalışıyor; 

ben de israr üstüne israr: 
- Kestirmeden almam, diyorum. 
Nihayet, o teklif etti, dedi ki : 
- Peki kabul ettim kesmeyi, iyi çı

karsa fiatı iki misli alacağım. Kötü 
çıkarsa karpuz senin, para almıyaca~ 
ğım, 

- Ben ham karpuzu alıp ta ne ya
pacağım. Sen istediğin kadar bedava 
ver. 

Bizim arkadaşlar da münakaşayı 
takibediyorlardı. Bana dediler ki: 

- Korkma be, bahse gir, oldu ola -
cak, karpuzu bedava yiyelim. 

Bunu duyan karpuzcu: 

boyah idi ! 
- Söz, dedik. 
Bıçak karpuzu çatırdattı. Adam, iki 

elinin avuç ortaaiyle iki yanından bas
tırdı. Sonra bize uzattı. Kankırmızı ... 

Adam akllı bozulmuştuk. Biz çal çe
ne karpuzu üç beJ kuruş ucuza alına
ya çalışırken timdi parasını iki misli 
vermek lizımdı. Karpuzcu gayet mem
nun ve bahsi kazanmış olmanın guru
riyle: 

- Eh ne yapalım beyim, dedi, ben 
size iyidir, demiştim, siz benim sö
zümden şüphe ettiniz. Şimdi iki misli 
paramı isterim. 

Vermek lazımdı. Söz ağzımızdan 

çıkmıştı bir kerre ... 
Ben paraya davranırken bir arka -

daş: 

- Dur, dedi, ben bir şey hisseder 
gibi oldum; ve gitti sunturlu karpuz 
bıçağının durduğu yere baktı. Bize 
döndü. Manalı manalı işaretler yolla -
dı. 

- Gelin çocuklar, dedi. 
Fakat karpuzcu bizim bu müdaha -

lemize adam akıllı öfkelendi. lleri ge
ri söylenmiye başladı: 

- Giremezsiniz dükkana beyim, de
di, buna hakkınız yok .. 

Fakat bizim arkadaş ta: 
- Allah aşkına gelin görün vaziye

ti, diye israr ediyordu. Karpuzcunun 
mümanaatına rağmen girdik. Bir de 
ne görelim: 

Yerde bir mukavva kutu ve içinde 
cinsinin ne oldugunu bilmediğim kır
mızı bir toz vardı. Dıvardaki çiviye 
bir zincirle takılı olan bıçak yere ka
dar uzanıyor ve bu kutunun içine gi
riyordu. Bıçak karpuza girmeden eve! 
bir kere kutuda kan kırmızı toza bu
riyordu. 
Bıçak karpuza girmeden eve! bir ke

re kutuda kan kırmızı toza bulanıyor, 
karpuza da aynı rengi veriyordu, bu 
düpedüz sahtekarlıktı. Ve tabii biz 

ele t<\lrp'u'Zl!ı!Rart'llll"Slilfte'tı:'lı.\lıt'~ıifı''l • 
çığa vurmaktan çekinmedik. Aramız
daki şiddetli münakaşa daha yeni baş
lamıştı. Karpuzcu, püf noktası mey
dana çıkmış insanların asabi ve telaş
lı halıyle aklına geleni söylüyordu. Bu 
arada dünyanın küfürünü savurdu. 
Demediğini bırakmadı. Ve o sırada te
sadüf en sokaktan geçen polis de ha
dise ile alakadar oldu. Kendisine va
ziyeti anlattık, zabıt tutturduk. 

O sırada etrafımızda biriken halk -
tan bazı isimler aldık, bunlar polis ta
rafından tutulan zabıt varakasında 

vardır. lcabederse hidise esnasında o .. 
rada bulunan benim arkadaşlarım da 
bildik.lerini ve gördüklerini söyleme
ye hazırdırlar. 

Bembeyaz karpuzları tozla boyaya
rak halka satmanın ne kadar ağır bir 
dolandırıclık olduğunu takdir buyu
rursunuz. Evine giden adam karpu
zun ne mal olduğunu anlar; fakat pek 
az kimse tekrar b . · dönı.i, 1 de hadise· 
yi büyütür. Çok kimse lahavle vela
kuvvete çekip, karpuzu çöp tenekesi
ne atar. Fakat ben, şahsen dolandırıl
maktan davacıyım. 

RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 
1-4,30 Karı 

neşriyatı, 14,50 Plikla türk mus 
halk şarkıları, 15,15 Ajans haberler 

Akşam Neşrivatı : 
18030 

pr 
yatı, 19,15 Türk musikisi (Makbul 
ıaat ayarı ve arapca neşriyat, 20,1 
musikisi ve halk şarkıları (Handan 
Şan plikları, 21,15 Stüdyo salon or 
demir Gibish, İul 
1 - Paul Dictrich D 'pfoiffcrlbusu, 
Edvards mcin Lcben isi nein licd, 3 
Strauss Dorfschvaldcnaus Österre 
Petras Russischc Volksklan&c, 22, 
haberleri, 22,15 Son. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı ; 2,3-0 Plakla f 
s., 12,50 lla"-adis, 13,05 Pl.ikla t' 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Pla 
musikisi. 19,15 Rifat ve arkadaşlar 
fından türk musikisi ve halk şarktla 
Borsa haberleri, 20.00 saat ayarı: 
Rasatanesinden naklen. Nezihe Uya 
kadaşları tarafından türk musikisi 
şarkıları. 20.4-0 Hava raporu 20.43 Ö 
za Doğrul tarafından arabca söylev-. 
saat ayarı: İsmail Hakkı Üzer: Sa 
eserlerinden stüdyo orkest•ası refa 
21,30 Fasıl Saz heyeti: İbrahim Uy 
arkadaşları, 22.10 Amatör mandalin 
rası: Dömarini idaresinde, 22.50 S 
berter ve ertesi günün programı, 23 
ayarı: Son. 

Avrupa : 

OPERA ve OPERETLER: 17,1 
yana - 19 Varşova , Köln, Münih -
Hlivertom I - Z0,10 Königsberg, 
- 20.30 Monpelye, Ştrazburg - 21 
Sof ya, Budapeşte, Viyana - , 

ODA MÜZİÔİ: - 18.15 Kön• 
- 20,15 alman istasyonları - 21,10 
P.T.T. - 21,15 Presburg - 23,30 al 
tasyonlan. 

SOLO KONSERLERİ: - 14 L 
Ştutgart, Hliversum 11 - 15.20 LiY 
17 Berlin - 17.15 Roma - 18 Ha 
Münib - 18.15 Viyana - 18.20 JJ 
Köln - 19.35 Oslo - 20.35 Prağ -
Hliversum II - 22.30 Sarbrükc. 

NEFESLİ SAZLAR: - 6.30 Br 
12 Königsbcrg, 11 Prag - 18 ]:Caşav 
alman istasyonları. 

ORG MÜZİÔİ: - 16 Paris P.'f· 
HAFİF MÜZiK: - 5 Breslii.v 

Hamburg - 6.30 Frankfurt, Köln ""' 
Hamburg. Viyana - 12 Bre~ıav, H;tıf 
Liypzig. Viyana -14.10 Köln - 14.1 
lin - 115 Frankfurt, Hamburg, Könİ 
Viyana-17.10 Viyana -18 Berlin-"' 
Frankfurt - 19 König~berg - 20.45 
- 21 Köln, Königsberg - 24 Köln. 

HALK MÜZİÔİ ; - 7.10 Köln-' 
Ştütgart - 18 . .SO LSypzig - 19 Br 

nANS BÜZJCH: -2.l Berlin.-

Yeni Zeland adtı 

çöl halini alacakıf 
Avusturalya'nın büyük bir 

çölllerle kaplıdır. Hele orta ti· 
rında o kadar sıcak olur ki oto«!' 
!erin boyaları bile buna taha~ 
mez dökülür. Kurşun kalemlerı~ 
deki grafitler toz haline gelir. 

Avusturalya semalarında toı 
!arı hiç eksik olmaz. Hatta şidıl' 
sen rüzgarlar bu bulutları ö~ 
katarak uzak ülkelere kadar sa 
!ar. 

Avusturalya'dan !aavrulan 
bazan Hindistan adalarına kadf 
gider. Avusturalya'dan o ka<l'' 
klkıyormş ki mütehassısların i 
diklerine göre Yeni Zcland a 
senede on milyon kental kum 
yormuş. Bu gidişle yeni zel 
bütün nebatatı yavaş yavaş slil' 
miş. - Kabul, dedi, ve zincirle dıvara 

bağlı sunturlu bir bıçak kaptı. Karpu
zu dizinin üstüne koydu. Tekrar etti: 

- Söz mü? İyi çıkarsa para iki mis-
li, kötü çıkarsa parasız götürüyorsun. 

Mahkeme, suçun vaki olup olmadı -
ğına, zabıt varakasında adları yazılı 

bazı kimseleri dinledikten soor1 

vermek ve duruşmaya devam el 

zere muhakemeyi başka gün•; 

- Hiç fÜphe etmeyiniz. Fakat, ıimdi, aynı say
fada Profesör Bal'in ne dediğini dinleyiniz: ''Müna
kaıa edilmez bir hakikattir ki hekimler akıl hasta
lığına fevkalade müstaittirler.'' Bunun kadar doğru 
bir ıey olamaz. Hekımler arasında da akıl hasta
lıklarına en ziyade istidadı olanlar akliyecilerdir. 
Hatta hazan deli mi, yoksa hekimi m.i daha delidir, 
zor tayin edilir. Şunu derler ki dahiler deliliğe mü
temayildirler. Bu muhakkak, ancak, makul olmak 
için de aptalın biri olmak kafi değildir. 

GÜLÜN( HiKAYE 
duğunu da gördü. Kadın, dütündü ki bu iki tahıl~ 
biri zaruri olarak muhayyeldir, ve centilmenin mev'" 
olmadığına karar verip koltuğa oturdu. Dibe tema• fi 
dince rahat bir nefea aldı. O günden itibaren ne iıı,.ı 
ve ne de hayvan hayaleti gördü. O müıtehzi ihtiyar ~ 
tilmenle birlikte hepaini, Üzerlerine oturarak, alb 
boğmuıtu. 

Profesör Bal'in dcnler'ini bir müddet daha ka
rıttırdı ve sonra yazmağa devam etti: 

" ... Manyak tayakkuzun ali.metleri olup, diğer ta

raftan, hastanm da nevropat mizaçlı olduğu dikka
te alınınca teıekkülünün kendisini deliliğe sevket
mit olduğunu sanmak yerinde olacağı gibi, en aali
hiyetli profesörlere göre delilik ferdin mutat karak

terinin mübalağasından ibaret bulunduğu cihetle 
Eme Şövaliye'ye tam bir manevi mesuliyet atfı 

mümkün olamaz." 
imzalayıp kağıdı Pradel'e uzattı: 
- lıte masumca ve en hafif yalanı ihtiva edemi

yecek kadar manadan mahrum bir kağıt. 

Pradel kalktı: 
- Emin olun ki, aziz doktor, sizden yalan söyle

menizi İ&tiyemezdik. 
- Niçin? Ben hekimim, Ben yalan dükkanı iıle

tiyorum. lstirapları tahfif ve teıelli ediyorum. Ya
lancılık etmeden iatirapları tahfif ve insanları te

selli etmek kabil midir? 
Sonra muhabbetle Nantöy'e bakarak: 
- Yalnız kadınlarla hekimler yalanın insanlar i

çin ne kadar lüzumlu ve hayırlı olduğunu bilirler. 
Ve Pradel, Konstanten Mark ve Romiyyi müsaa-
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de isteyince: 
- Yemek salonundan geçiniz. Küçük bir fıçı Ar

manyak rakııu hediye ettiler. Bakınız ne nefis. 

Nantöy doktorun kabinesinde kalmııtı. 
- Sokratcığım. Berbat bir gece geçirdim. O-

nu gördüm ... 
- Uykuda mı? 
- Hayır. Uyanıkken. 

- O eanada uywnadığınızdan emin misiniz? 
- Eminim. 

Doktor, hayaletin Nantöy'e söz söyleyip söyleme

diğini sormak istedi. Fakat dudaklarına kadar ge

len suali sormaktan vaz geçti. Zira, aamiadaki his 

dalaletlerinin ıiddetli mahiyetleri itibariyle rüyet
teki his dalaletlerinden tehlikeli oldujiunu bildiğin
den bu derece hassas bir süjeye böyle bir telkinde 
bulunmaktan korkmuıtu. Seslerin verdikleri emirle
re hastaların ne kadar muti olduklarını biliyordu. 
Felisi'yi sorguya çekmekten vaz geçerek onu teh
yiç ebnesi mümkün olan vicdan azaplarını izale et
meği düıündü. Bununla beraber, kadınlarda mane
vi mesuliyet duygusunun zayıf olduğunu müıahede 
etmif olduğundan kendini fazla bir zahmete kotmı-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

yarak sadece ıunları söylemekle iktifa etti: 
- Sevgili yavrum, bu zavallının ölümünden me • 

aul olduğunuz zehabma düımemek lazımdır. ihti
raı sevkiyle intihar patolojik bir halin mukadder 
intihasıdır. intihar eden her fert zaten İntihar et
mek gerekti. Siz, muhakkak ki esefe ıaya.n olan, 
ve fakat ehemiyeti izam edilmemek lazım gelen 
bir kazanın tesadüfi sebebiainiz. 

Ve Trüble, bu nokta hakkında bu kadar söyleme
nin kafi olduğunu dÜ§Ünerek Felisi'yi ihata etmekte 
olan korkuları izaleye çalııtı. Hiç bir realitesi bu
lunmıyan, fikrinin akislerinden baıka bir teYİ olını
yan hayaller gördüğüne basit muhakemelerle onu i 
nandırmağa gayret etti. iddiasını ispat etmif olmak 
İçin de ona itminan verici bir hikiye anlattı: 

- Bir İngiliz hekimi ıizin gibi pek zeki, ve sizin gi
bi mefru,at altında kediler gören ve hayaletlerce ziya
ret edilen bir kadını tedavi ediyordu. Dr. bunlann hiç 

bir teYe tekabül etmediklerine kadını ikna etti. O da bu 
na inanıp bir daha kendini kaybetnıedi. Uzun bir inziva

dan aonra kibar aleminde tekrar göründüğü bir gün bir 

salona ııirerken ev sahibi kadının kendisine bir koltuk 

göıterip oturmağa davet ettiğini gördü. Bu koltukta 

müatehzi bakıılı ihtiyar bir centilmenin oturmakta ol-

Feliai batını salladı: 

- Bunun benimle hiç bir münasebeti yok .. -" 
Demek iıtiyordu ki görmekte olduğu hayalet uı ,si 

ne oturulan acaip bir ihtiyar değil, kendisini maktı't , 
olarak ziyaret etmiyen kıakanç bir ölüdür. Fakat !>~~, 

·il' 
lardan bahıetmekten çekindiği için kollarını dizleri 

zerine bırakıp ıuıtu. .ı~ 

Trüble onu böyle yeiali ve gamlı görerek rüiyet g ~ii 
tarının ne nadir, ne de ehemiyetli olmadıklarını ve 
bir İz bırakmaksızın ortadan kaybolduklarnu anJatll

- Ben de bir hayalet gördüm, dedi. 

- Siz mi? ti 
- Evet. Yirmi ıene kadar eve!, Mısır'da, ı.öyl• 

hayalet gördüm. ,V, 
Doktor, Feliıi'nin kendisine merakla baktığıııJ 1,,ıit 

dü ve gölgelerden husule gelen hayalleri izale • ,,,.r' 
olmak için bütün elektrik lambalarını yaktıktan • 

ııeçirmit olduğu kabuıun hikayesini nakle bat~adı olii~ 
- Kahire'de hekimken, her sene, şubatta, Nıl Y ·lıl" 

Luksor'a kadar çıkar, ve oradan, bazı doıtlarla, ço ,tf 
ki mezarlarla mabetleri ziyarete giderdim. Kuırıltll' ~ı· 
undaki bu gezintiler eşek sırtında yapılır. Luksor'• 

1 
I' 

tiğim son ıefer, genç bir etekçi kiralardım ki RaJl''~ '/ 
dmdaki beyaz eıeği diğerlerinden gürbüzdü. h".:~il' 
!im olan bu eıekçi de öteki eıekçilerden dah • IJ"~ı) 

(Sarı .. • 
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Bayan faust 
b Y

ao.iyle hiç mütenasip olmı· 
Doktor Faust'a gönül vermiı olan aya:.•n ek:ı.,pel &açarlar. Bu türlü 

kız hiç bir vakit onun adını taıuna· y~n.b ır :rtık tiroit guddesinden gel
~~ğından, burada söylemek istedi- cazı e sebebi yumurtalık gudde
gıın bayan, büyük Göte'nin şiir kita- "!e~, ~::i1a iılemekte devam ebnesi· 
brndan yahut Guno'nun ölmiyecek sdı~un Bunu bayan Faust'wı muayyen 
operasından tanıdıg·ınız gu"zel Mar - ır. · d f 1 · de günleri ayda ikı e a ge mes.ı . 
grit değildir. dö gösterfr. Batka kadınlar ayda bır 

Bu bayanın asıl adı Ninon defa iki üç gün rahats.ız .. ?ld~l_arı 
l..anklo idi. Onun yaıadığı zaman- halde 

0 
on beı günde ıki uç. g~ -

larda Göte henüz doğmamış olmak - rahatsız olmak değil -. keyıflenır ... 
la beraber, belki asıl Faust:un orta Onun rahatsızlığı, aksıno olarak, 
çağlardaki şöhretini işitmiş.tı de on· yen günler geçtikten sonra ba§
dan, Ninon daha küçÜk bır kızken muay 

t d • l"k "sterdi. Fa- lar. 
~y an an ebeda genç 1 1 

•• .. k B k k dmlar ııonbahar meV&.i.-
u t 'b' k b" k irin s<i:zunu ır· a§ a a s gı ı art ır er e,.,, . ..1 k • . d'klori yaıta bayan Fau,.t 
nııyan e tan <"Üzel bır kuçu;c: ızın mıno gır ı . . . 
y ı § Y 0 lb tte dayanamıya- en hararetli sıcak mevsımını ya~-

a wvarmaııına e e • de- kta devam eder. 60 yaıına kadar .. 
cagından, kız on sekiz ~ yapnaİdi •i 1 ;'C: ında bile hala muayen günlc-
mek ki tam evlenme çagına ge g ya§ ·· "I 
vak't b" dasına gelir ve kızı rini kaybetmiyen bayanlar goru -

ı ır gece o 
1
• • ••. 

kend" • "kAh ettikten sonra e ın - muttür. 
ısıne nı a . kA. d k 

de tuttuğu atet renginde bır agı ı Fakat bayan Faust çok çocu an -
kızın yatağına bırakır ve ka.ybo~ur .. nesi olamaz. Çok çocuk doğuranl~.r
Zavallı kız bunu korkulu bır ruya- da anlatmıya çalııtığım bu hal go -
dan ibaret sanırken arte5İ sabah u- rülmez. 
Yanınca ateş renginde kağ~dı yata- Bayan Faust'u görmek isterseniz, 
g~ında bulur ve üzer.inde yetıl renkte · l kl v t yalnız gözlerinın para ıgına, .. a ~§ 
yazılmı§ §U aözleri okur: .. &açtığına bakmayınız. Donuk gozlu, 

"Güzel kız, sen bütün öm.ru;~e büsbütün kendi halinde görünenleri 
dalına genç ve taze kalac~ksın. u - de vardır. Tabii, müstesna olarak ... 
t .. .. .. d erkekler senı aevecek- G A un omrun e 

1 
k . . 

ler ve daima sana hayran ka aca -
lar. Bu dünyada iki türlü güzel ~~. -
dın vardır: Kimisi gözlere hoş goru-

.. k' . . 1• yürekler sever. Sen bu nur, ımısın . 
"k" t"" l'" güzelliği bir araya getıre -a ı uru .... 1 ceksin: Hem gözleri, hem de gonu -
letıi avlıyacaksm. Baık~ k~dınlara a
cuze dedikleri ve kendıJerınde? ne.~
ret ettikleri ya§ta sen erkeklerın go• 
nüllerine hakim olacaksın. ln~lar 
güzelJiği takdir etmekten vazgeç
medikleri müddetçe tarih senin adı
nı unuttunnıyacak,, .... 

İnci kıtlığı var 

Saylon'dan bildirildiğine göre, e
pey zamandanberi burada inci çıkarı
lamamaktadır. Bütün azhmet ve gay
retler boşa gitmektedir. Şimdi, teker
rür etmekte olan bu kıtlığın sebebini 
araştırmak üzere, profe::;ör J ames 
Hornes'in reisliği altında bir heyet ça
lışmaktadır. 

Bir çok verimli yıllardan ı:ıonra, bir
denbire, belki on beş yirmi yıl süren 
bir inci kıtlığı baş göstermektedir. 
Çekilen fotoğraflardan anlaşılıyor 

ki, istridyeler istedikleri zaman yer
lerini değiştirebilmektedirler. 

Şeytanın geliıi, giditi tabii ef~
ne • fakat ate§ renkli kağıtta yeııl 
ha~fterle yazılı §eylerin hepsi ger· 
çek olmuttur. Bayan Faust 85 yaşı· 
na kadar yaıamıı veı onuna kadar 
genç ve güzel kalmııtır. O 80 yaıın
daykcn uğrunda canlarını feda eden 
delikanlılıtr olmuıtur. Dünya:ım en biiyük inci tarlası, u-
bedi° gençİik il c n~k

1

1ey • 
1 

• .. • '"' ·,.·•e.• - ' • 
ometre olan Periya Par adındaki inci 

tan olabileceği tasavvur edildiğin-
den o ebaneyi uydurmuılar. Şimdi 
§eytan insanların itine karıımadığı 
için ebedi gençliğin sebebi de İn&a • 
nm kendiainde aranılır. 

Zaten bu sebebi pek çok aramıya 
da lüzum yoktur. Bayan Fauat'un, 
yani yaşlandığı halde gençliğini ve 
güzelliğini kaybetmiyen kadının 
parlak gözleri bunun tiroit guddesi· 
nin iyi iılemekte devam etmesinden 
ileri geldiğini haber verir. 

Bayan Faust'un siyah kadife gibi 
Parlıyan kara yahut gökyüzünü 
aksettiren bir ayna gibi açık mavi 
gözleri bazılarında açık denizlerin 
köpüklü dalgaları gibi parlıyan ko -
yu mavi gözler, kimisinde de diti 
kaplanın gözleri gibi altın renginde 
I§ıklar saçan yeşil gözler he.p ? .gud
denin ihtiyarlamadığını bıldırırler. 
Yaşı ilerlernit olduğu halde aaçlan· 
nın da hali. gür olduğuna dikkat e. -
derseniz tiroit guddesinin sönmemıf 
küçülmemiş olduğunda fÜpheniz 
kalmaz ... 

Fakat bayan Faust yalnız genç ve 
güzel değildir. O parlak gözler ba -
kanların gönüllerini de bağlarlar, 

tarlasıdır. Her yıl bu tar!aya istridye 
yavruları atılmakta fakat, bu hayvan
lar bir müddet sonra orladan kaybol -
mktadırlar. Nıtekim, p:-ofesör Hornes 
yaptığı tetkiklerde, geçen martta bu 
tarlada üç ila dört aylık 10 milyon ist
ridye yavrusu varken, ilzerinden altı 
ay geçtikten sonra bunların bir tanesi 
bile kaJmamı~tır. 

Profesör bu hadiseyi akıntılara 

hamletmektedir. Maamafih, istridye
nin de, deniz yıldızı gibi düşmanları 
vardır. Bu hayvan ,istridyenin kabu
ğunu delerek içini yemektedir. 

Saylon'dan gelen bu haberi okur
ken, insan, acaba inci fiyatlarını yük
seltmek için mi uydurulmuşwr diye 
düşünüyor. Belki bir hakikattir ve 
belki de tamamiyle uydurmadır 1 

İngiltere' de yol kaza lan 
lngiltere'de geçen temmuz ayın<!_a 

sokaklarda kazaya uğrayıp ölen ve 
yaralananlara ait bi .. istatisti~. ç_ı.kmış
tır. Bu istatistiğe nazaran butun İn
giltere sokaklarında 5!i4 insan ölmüş, 
21.988 kışi de yaralanmıştır. 
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ALMANY A'N 1 N VAZİYETİ 
AVRUPA'DA 

ALMAN ASKERİ 

MANEVRALARININ 

UYANDIR.DIGI ENDİŞE 

ENFORMASYON GAZETESİNDEN: 

A lman ordusunun manevraları ve südet meselesi 
bu hafta sonunda bir çok tefsirlere mevzu teş

kil etti. Bunda hayret edilecek bir şey yoktur, çünkü 
bu iki enternasyonal hadise arasında bir münasebet 
var görünmektedir. 

İngiliz kamoyu bu manevralar hakkında biraz endi
şe izhar etmişti, fakat bu sabah Londra'da ve Paris'te 
Almanya'nın askeri organizasyonunu tecrübe ctmiye 
tamamiyle hakkı olduğu mütaleasında bulunulmakta
dır. Almanya'nın askeri organı Deutschc Wehr'in ta
biriyle bu "küçük manevralar"ın ehemiyetini mübala
ğa etmemelidir. Bundan endişeye mahal yoktur. 

Bu zihniyet - izaha hacet yoktur ki - lüzumlu ta
yakkuzu izale etmez, İngiltere bu tayakkuzla birlikte 
silahlanmasını hızlandırması icabettiğini pek iyi tak
dir etmektedir. 

Alman manevralarında yakın bir tehlike görmemek 
mantıkidir. Üzerinde durmak istemediğimiz bedbin 
bir faraziye ile, alman başvekilinin biraz eski yazıla -
rında, bir harp halinde taarruzunun "gece karanlığın
da §imşek" gibi seri olacağını haber verdiği hatıra ge· 
tirilebilir. Bugünkü askeri hareketlerin esrarlı bir ta
rafı yoktur. Bu hareketlerin karakteri daha ziyade 
tesir yapıcıdır, ve bu manevrayı çek meselesinde kati 
neticeye yaklaşılırken alman kudretinin bir nümayişi 
gibi telakki etmek yersiz değildir. 

L ord Runciman'la arkadaşları alman südct mu
rahhaslariyle yeniden müzakereye başlamak -

tadırlar. Bugünkü şartlr içinde bir thmin beyhudedir. 
Bir yandan, südetler mmtakasmdan beş yüzden fazla 
belediye reisinin içtimaında nahiyelerinin mahalli po
litika yapmıyarak ''nasyonal - sosyalist ideolojisi 
prensiplerini tatbik ve müdafaa etmek" hususunu ka· 
rarlaştırmalari y le fena bir· işaret verilmiştir; fakat, 
öte yandan, mazide çok müşkül davaları halletmiş o
lan ingiliz müzakerecisinin maharetini hesaba }tatmak 
lazımdır. 

Esasen İngiltere, imparatorluğu üzerinde tesir ya
pan meselelerden hiç biri karşısında Jakayıt kalmama
ya azmetmiştir. Hicaz ve Necid kıralı İbnisuuat'la kar
deşi Emir Mohammed'in Londra'yı ziyareti de ibunu 
göstermektedir. lbnisuud iki sene içinde üçüncü 
defadır ki İngiliz hükümet merkezine geliyor ve bu 
defaki ikameti bir ay sürcx:ektir. 

Bugünkü şartlar içinde, ingiliz hükümeti şahsi o
toritesi kuvetli olan yegane arap hükümdarına istinat 
etmeyi faydalı bulmaktadır. Eski Irak ve Mısır kıral
ları genç yaşta vefat edeliberi, İngiltere, nüfuzu Hin
distan'a kadar şamil olan İbni Suud'un hakemliği va
sıtasiyle yahudilerin muhaceretinden ve :Filistin'in 
taksimi projesinden çok kızmış olan arapları teskin 
etmek istiyor. 
Bağdad'da hüküm süren genç kıralın amcası Mave

rai Şeria Emiri Abdullah - ki ingilizler kendisini Fi
listin, Suriye ve Şeria üzerinde kırat yapmayı tasav
vur etmişlerdi - kafi derecede nüfuza sahip değildir. 
Bu itibarla lngiltere'nin İbnisuud'un müzaheretine 
kıymet vermesi ciddi sebeplere istinat eder. Uç ay e
vel kont Athlone ile prenses Alice hediyelerle kıralın 
nezdine gönderilmişti. 

G ör~ldüğü gibi, İngiltere ~uvetini arttırmak ve 
dunyanın her tarafındakı hayati menfaatlerini 

müdafaa etmek için gayretlerini bir lahza bile yavaş
latmamaktadır. Bu uzun soluklu bir politikadır ki iki 

- Şu halde, muvaffak olacağız? 
- Muvaffak olacagızl 
Tam o sırada, dostları Vidal'in etra-

UZAK~ARK'TA 

SOVYETLER - JAPONYA 

ANLAŞMAZL/Gl 

VE ALMANYA 

Noye Zurher Zaylung' dan : 

B ir harbe çevrilmesinin önüne şimdilik ge~ilmiş 
olan rus - japon anlaşmazlıgının tehlikeli saf

hasında, umumun alakası Almanya'nın oynayacağı 

rolün üzerinde toplanmıştı. Berlin, Uzak Şark'ta iti
dale doğru yürünmesi için nüfuzunu kullanırken, 

Çekorl?vakya meselesinde sesini yükseltti. Hiç şüp
hesiz -ı, alman diplomasisinin tasavvurlarını bilmek 
güçtür. Fakat, bugünkü giınde, iki büyük devletin bir 
cihan harbına çevrilmesi ihtimali çok kuvetli olan bir 
harbe tutuşmalarında Almanya'nın hiç menfaati yok
tur. Nasyonal sosyalist rejiminin müdafaa kuvetiyle 
ekonomisi, uzun müddet devam edecek olan bir cihan 
harbma henüz dayanabilecek bir kudrette degildir. 
Almanya'nın, belki tecrit edilmiş bir düşmana karşı 
kati neticeyi almak gibi bir şansı olabılir. Fakat ja • 
ponların istila harbı yanında bir de bir rus - japon 
harbı patlayacak olursa, o zaman, bütün büyük dev
letlerin iştirakiyle büyük Okyanus'ta yapılacak olan 
bir harpte kati netice alınacaktır. Bu itibarla, bu bü
yüklükte bir anlaşmazlıgı mümkün mertebe uzak bir 
zamana atmak, Almanya'nın menfaatleri icabından -
dır. 

F akat, bu düşüncesini tatbik etmek yalnız Al
manya'nın elinde olan bir mesele dcgildir. 

Paktı arkasında faaliyette bulunan nasyonal sosyalist 
diplomasisi Japonya ile muvazi yürümiye başladığı 
gündenberi, Tokyo'nun elinde, Almanya'nın uzak ka
lamıyacağı anlaşmazlıklar çıkarmak imkanları vardır. 

Zaten 1936 son baharında hazırlanan, alman - japon 
anlaşmasına gerek dış bakanlığının gerekse salahiyet
li askeri erkanının itiraz etmi§ olmaları, hep bu mü
lahazadan ileri gelmiştir. Nitekim, anlaşmayı, o za • 
manki dış bakanı Noyrat değil, Ribentrop imzalamış
tır. 

R ibentrop'un japon elçisiyle yaptığı görüşmeye 
dair Tokyo'da çıkan haberler, alman dı ba -

kanlıgına çok sıkıntılı saatler yaşattı. "Asahi" elman 
dış bakanının, Çangkufen anlaşmazlığının her safha
sında Almanya'dan görecegi yardım hususunda japon 
cJs:jsiyle mutabık kalmış oldugunu haber verdi. Böyle 
bir tefsirin muhtemel akislerini göz önünde tutan 
Berlin, büyük bir asabiyet içindeydi. Bundan dolayı, 
alman diplomasisi, Almanya'nm Japonya'yı tahrik e
dici hareketlere katiycn teşvik etmedigine dair ln~il
~e.re'yi ikn~ etmiyc çalışmıştır. Alman diplomasısinin 
ıtıdal tavsıye eder mahiyetteki hareketleri, ingiliz 
matbuatında takdirle karşılanınca Berlin rahat bir 
nefes almıştır. 

memleket mümessilleri arasındaki devamlı temasların 
da gösterdiği gibi, Fransa'nın tam bir müzaheretine 
istinat eder. Daha bu sabah, B. Jorj Bone ingiliz işgü
deri B. Kembel'le görüşmüştür. 

'Günün endişeleri karşısında, bu mü terek sulhçu i
rade, general Vilmen'in Berlin'e yaptığı ziyaret gibi, 
kuvetli bir huzur unsuru gibi görünmektedir. Bu sa
bahki gazetelerden birinin yazdığı gibi '.Bomba gön
derecek yerde generaller göndermek daha hayırlıdır." 

Bliyük harpte fransız ve İngiliz tayyarecilerinin ta
şımı~ oldukları mert ruh faydalı temasları kolaylaştı
racaktır. İki orduda aynı derecede mebzul olan kahra
manlık, karşılıklı bir takdire yol açmıştır. Bundan ne
den, sulh imkanlarna yeni ufuklar açacak daha derin 
bir anlayış çıkmasın; 

GÖKLERİN CASUSU fını aldılar: 

paraşütleri sırtlarına geçirdiler. Bu 
mütekamil vasıtalar kemerlerine ve o
muzlarına saglam şeritlerle bağlan -
mıştı. 

Adam, kuveth pervaneyi güçlükle 
harekete getirdi. Bu hareketi, silin . 
dirlerdeki patlayıcı mi:lddeleri karış
tıracaktı. 

Meteo servisleri bütün Fransa'da, 
Akdeniz havzasında ve şimali Afrika'· 
da havanın güzel geçeceğini haber 
vermişti. Hülfisa, Vidal'in uçuşu pe~ 
müsait şartlar içinde geçeceğe benzı
Yordu, 

Mühendisin nezareti altında bir ma
kinist ekipi gizli tayyareyi hangarın: 
dan dışarı çıkarmıştı. A. T. Z. tertı· 
batını haUl deriden bir mahfaza örtü· 
Yordu. 

İşçiler arasında, bir gün evel mü
hendise refakat etmek için pek büyük 
bir heves göstermiş olan toy delikanlı 
da vardı. Nova, yüzü biraz solgun. sır· 
tında kombinezonu ve başında kaskı 
lllanevraya yardım ediyordu. 

Birden sahanın bir ucundan üç oto
nıobiI göründü. Sahanın etrafını çevi
ren dairevi yolu takibederek tayyare
den on metre kadar mesafede durdu -
lcır. 
• Nova, ilk otomobile doğru koşarak 
ınen bir genç kızı karşıladı. 

Bu otomobiller, Milli Kanatlar eka
biriyle birlikte, hava bakanlığının mü
lllcssi]i olan bir hava albayını, mühen· 
disin aamimt dostlarını ve makinistin 

yazan: Allred M aıar 
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nişanlısını getiriyordu. Dümiycn, ki . 
bar bir jestle genç kızı ~r~kette ha
zır bulunmaya davet etmıştı. 

Toy makinist ulu o;ta atıl~_ı: .. .. .. 
_ Bay Vidal, tertıbatın ortusunu 

kaldırayım mı? 

Mühendis ona dik dik baku: 
_ Ona dokunma! Diye haykırdı. 
öteki, mahcup, geri geri çekilerek: 
_ Peki, dedi. 
Nova, etrafındaki insanların farkın

da değilmiş gibi nişanlısını hararetle 
kucaklıyordu. Bu, fazla şahsiyeti ol
mıyıın fakat sevimli yüzlü bir küçük 
kumral kızdı. Heyecanından, eldive
nini parmaklariyle didikliyordu. 

Vidal: "Ha! Ha 1 İşte bir büyük 
aşk J" Diye düşündü. Sonra elini uza
tarak kendisine doğru gelen Dümi
yen'e yaklaştı. 

!ki or'ı:m arasında musafaha kıu 

sürdü. 
Müdür sordu 
- Hazır mısınız r 
Mühendis: 
- Tamamiyle, diye tevıt ettL 

-Emniyet? 
- Mutlak! 

- Bonşans, arkadaş 1 
- Hep seni düşüneceğiz! 
Bakanlığın gönderdiğı albay da 

yaklaştı: 

- Bay bakan beni seyahatiniz için 
iyi temennilerini bildirmiye me
mur ettiler ... Seyahatinizi vatani bir 
alakayla takibedecckler .•. Hepimizin 
farzcttiğimiz gibi, tecrübe müsbet ne
tice verirse, havacılığa ve Fransa'ya 
büyük bir hizmette bulunmuş olacak
sınız. 

Vidal, pe.k mütehassis olmuştu: 
- Bu benim yegane arzumdur, al

bayım. 

Nova nihayet nişanlısının kolların
dan sıyrılmıştı. ~imdi, tayyarenin i
çinde, A. T. Z. tertibatını çalışmaya 
müheyya bir hale koymakla meşguldü. 
Öteki toy makinist, garip bir israrla 
ille kendisine yardım etmiye çalışı -
yordu. Fakat Nova sert bir tavırla 
yardım tekliflerini reddediyordu: 

- Patronun emri var: Makine kim
seye gösterilmiyecek 1 .. Çekil oradan 1 

Vidal inatçıyı hemen oradan uzak
laştırdı. Artık hareket anı gelmişti. 

Vilakuble hava merkezinden moto
sikletle gelen bir asker, en yeni mo
delde iki paraşüt getirmişti. Askeri 
makamlar bunları Vidal'Je arkadaşına 
hediye ediyordu. Tayyareciler derhal 

O zaman Vidal hararetli bir sesle 
haykırdı: 

- Hadi bakalım, yola ı 
Arkadaşları gene etrafını sardılar: 
- Allahaısmarladık, do::;tum, alla -

haısmarladık. 

? ird~bire hıçkırık ı;esi işitildi. No
va nın nışanhsı teessiirünü gizlemiye 
muvaffak olamamıştı. 
Heyecanlı ayrılık anlarını kısaltmak 

isti yen mühendis emir verdi: 

- Haydi 1 .... Vakit kaybetmiyelim 1 
Ve ~oşarak tayyareye yetişti. Pilot 

mevkııne yerleşti. Onun bir metre ka
dar gerisinde, Nova, işlemesine neza
ret ~tmekle mükellef olduğu A. T. z. 
terhbatının yanındaki yerine geçti. 
Genç adam, hava vaziyetine göre, el 
Y?rda_m,ında bulunan küçük telsiz ma
kıneı:anı de kullanacaktı. 

Mühendis sordu: 
- Hazır mısınız? 
Makinist cevabı verdi: 
-Hazırım! 

- · Tevzi edin: Hareket rejimi ı ... 
Nova haber verdi: 
-Tamam. 

. Vidal, ancak o zaman, bir baş işare
tıyle, dışarıda tayyarenın yanında per
vaneyi harekete getirmek üzere bekli
yen adama emretti: 

- Çevir. 

Sonra pilot sordu: 
- Önde kimse yok mu? 
Adam hır sıçrayışta kendini kenara 

atarak: 
- Kim\P yok! 
Haberini verdi. 
Vidal, Nova'ya dönerek emir verdi: 
- Tevzi ediniz, ikinci rejim. 
Sonra ilave etti: 
- Kontak! 

Albaya, genç kıza, müessese müdür
lerine, dostlarına ve makinistie! e eli
nin ?airevi hareketiyle seliim gon
derdıkten sonra motôrü harekete ge
tirdi. 

Pervane bir iki lahza içinde görün
mez oldu. Sarsılan fakat henüz yerin
de duran tayyarenin önünde, çayırın 
otları çiy tanelerini uzaklara fırlattı. 

Vida! eliyle işaret etti: 
- Dayakları k~ldırınız. 
Emri süratle yerine getirildi: O za

man tayyare, toprak tü~ekleıinde 

hoplayarak harekete geldi. 

Mühendisin dostları haykırıyorlar
dı: 

- Bravo! Bravo! Mükemmel! İyi 
seyahatler! .. Güle güle ı 

Makinistin nişanlısı heyecan için
de: 

- Viktorl .. Viktorl .• Diye sesl ni
ordu. 
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Dağlarımızın fethi 
Bu b. §lığı, bil"az deği~tirerek, R. 

L. G . 1rving'in, Dağcılığın destanı a
dındaki meşhur eserinden alıyorum. 
Birkaç dağcılık kulübünün azası, ve 
İngiliz public - sehool'lerinin en bü
yüklerinden biri Vinç.ister'de profe
sör olan lrving, kitabının batlangı • 
cında §Öyle diyor: ''Dağcılık mesle -
ğimin en geniş kısmını gençl ri dağ
lara götürüp kendileri için hazan 
bir h yat cksiri yerine geçen meşru
bu içip içemiyeccklerini görmek ol
muıtur. Orad ne kadar sükun bu -
lurlarsa bulsunlar aralarında çoğu 
ilk vchlcdc inkisara uğruyor. Hnlbu· 
ki biraz sabırla bu tükenmez sıhat, 
saad t ve ilim kaynağından bol bol 
İçebilirlerdi.,, 

Bu isti reli ve tetbihli yazı tarzı 
ho§wn gitm :xliği halde maruf dai· 
cının fikirlerindeki d rin bilginin 
hakikatine inandığım içindir ki dört 
yüz biıyük ı;.ı>yfnhk eseri baştan ba
ta okumakta en temiz zevki bulmut 
olduğumu minnetle k ydederim. 
Şu kelimelere mim koymalıyız: 

Dağlar şıhat, saadet ve ilim kayna• 
ğıdırlar. Kim bilmez ki dağların ha· 
vası en mikropsuz havadır; sıhatli 
adam kndıır kim mesuttur? 

Olmıya Clevlet cihanda bir nefea 
aıhat gibi. 

ilme gelince; ilmi tabiatın sine
sinden batka nerede aramalı ! 

Bir mütehassıs, dünyaca tanınlDJf 
ismiyle Aleksi Kar 1, kendisi kadar 
şöhretli e&erinin bir yerinde diyor 
ki: "insan, yükr.ek rakımlara kanı
nın, ve deveran, ten ffüs, k mik ve 
adale cümlelerinin dcği§mesiyle alı
tabilir. Kırmızı kürecikler baromct· 
re tn~yikinin azalışına çoğalmak SU• 

retiyle mukabcl ederler. lntıbak sü
r~tle \'uku bulur. Yüksek dağlarda 
faal t,:cçen birkaç zamandan sonra 
göğü:ı kemik ve adaleleri inkitaf e -
der. Yürümenin ve kayalara inip 
çıkmanın icabettiği faz)n cehde ada
leler alışır. Vücudun şekli ve duru -
şu dflğİ§ir. Deveran cihnzı ile kalb 
kendilerinden beklenen devamlı 

temr.inlerle ülfet peyda eder. Dağ 
iklimleriyle uzlaşmış olan kimseler 
ovaya inince kanları normalle~ir; 

fakat dağlarda geçirmiş oldukları 
günlerin izlerini uzun zaman taıır -
lar . ., 

Muhakkak ki dağlar en tabii mu· 
hitimizdi. Ancak kolay beslenmek 
iç.in ekip biçtiğimiz ovalara inmiı ve 
onların rahat hayatına alışmış bulu
nuyoruz. Dağlarla tekrar münase
b t tesisine çalışmalıyız. Dnğlarımı• 
zı fethederse.k medeniliğin bin türlü 
ıstı11nbını nznltmıık yolunu bulmut 
oluruz. 

Bu konuşmamız neticesinde Anka
ra Halke\j ve Gençler Birliği kulüp
leri sporcu!arının muntazam surette 
dağcılığa başlamış olduklarını göre· 
rek &C\'İndiğimi itiraf ederim. Kııa 
kadar devam edecek olan dağcılık 
tatbikleri onları kışın , tnti) günle
rıinde de, boy le bir programla yük -
se.k tepelere r. vkedecektir. 

Güzel dağlarla dolu olnn memle
ketin diğer tarnfl rınd ki gençlerin 
de ankarnlı gençleri örnek tutmala
rını temenni ederken hatırlatmak is
ter.im ki t ammüm eden bazı ihtısaa 
sporlarının genç vücutlarda tagay
yürlcr yapan zararlnrın<lnn kurtul -
mnk için tabii beden hare ketlerine 
geniş bir tatbik sahası teşkil ed..?n 
dağcılıkta selameti aramak zaruri
dir. - N. Baydar 

. _Fakat pervane gürültüsü, iki yoku 
ıçın, butun sesleri örtüyordu. 

Tayyare havalanıyordu. 
Hayret verici bir süratle yükseldi 

ve cenuba teve<:cüh etti. ' 
Hava meydanındaki seyirciler u • 

zun zaman onu gözleriyle takibett,iler. 
Uzun zaman! .. Ta mini mini bir n k
ta haline gelip sonra büsbütün ka ~-
luncaya kadar... y 

Tayyareciler arasında büyük bir 
heyecan vardı. 

- Ne ~uk.emmel bir kalkışı .. Bu i-
cadın eksıksız olduğuna h' .. h 
yok 1 ... Şu Vidal bir dehnd ., ıç şup e 

y 
1 

ır .... 
a nız Nova'nın nişanlısı hı' t" ı·· 

t ])' b 1 , r ur u 
ese ı . u amıyarak hıçkırmakta de • 

vam edıyordu. 

Fasıl il 
Uykusuzluk, bir düşman ..• 

.. sa~t~erdenbcri tayyare, berrak bir 
gok ıçınde kayıyordu. 

Vidal bu seyahat icin daha müsait 
şartlar temenni edemezdi. Her şey 
muvaffakiyetini vadediyordu: Arı_ 
zasız hava, kusursuz işliyen motör. 
. A. T. Z. tertibatının milkemmelen 
ışlediği bir vakıaydı. Dava halledil -
~işti. Mühendis artık şüphe edemez
dı. Gerçi evelce yaptıgı ihzari tecrü
b:lerden de icadının miıkemmeliyeti
nı anlamıştı ama, bu tecrübeler kısa 
mesafelerde yapılmıştı, bu itibarla u
zun bir seyahat deneme ı zaruriydi. 
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LER I YURTTAN RES İ M Trakya' da karpuz ve kavun 

kooperatifleri kuruluyor 

Bu iki mahsulün istihsal miktarı artırılaca k 

ve kal itesi yükseltilecek tir 
Edirne, (Husu· 

si) - Trakya'nın 
en feyizli mahsul
lerinden biri olan 
karpuz ve kavun
un müstahsil için 
verimli bir hale 
konmasını temin 
etmek üzere Trak
ya bölgesinin muh 
telif yerlerinde 
karpuz koopera-
tifleri kurulmak
tadır. Bu koopera
tifleşme hareketi 
bölgede karpuzcu
luğu teşvik edecek 
şöhreti yurt iç ve 
dışında malılm o
lan karpuzlarımı
zın kalitesini ve 
istihsal miktarını 
artıracaktır. 

Kurulan koope
ratiflerden Uzun. 
köprü karpuz ka -
vun satış koopera
tifi seçim toplan -
tısını yapmıştır. 

İktısat Vekaleti· 

nin mütehassıs ve vekalet komiseri 
de toplantıda hazır bulunmuştur. Ka
rabiga karpuz kavun kooperatifi de 
kurulmuş ve işe başlamıştır. Bu iki 
kooperatif İstanbul'daki satış işleri-

ni düzene koyacaktır. 

Uzunköprü satış kooperatifi b 

hafta sonra Almanya'ya büyük miİ 
darda karpuz kavun gönderecektir. 

Akşehir'de dikiş sergıs ı 

1 Yurttan k1Sa haberler j ---
İzmir - Sinekli'dc kahveci Cemal 

kendisine getirilen bir gra tüfeğini 

muayene ederken silah birdenbire a
teş almış ve kurşun Cemal'in gırtla

ğının altından girerek zavallıyı öldür
müştür. 

Aydı n'da ihtiyar bir zeytin ağacı 

Bolu'da turizm ça lışmaları 

Beledi e , konforlu, üsol 

b i r o te 1 ya pf ı rd ı ı,-B-;~~-~;~;-~~-ı 
yeni otel 

Edirne a ncıllk ku rsu 
Edirne (Hususi) - Arıcılık kursu 

bitmiş, köylülere şehadetnameleri ve
rilmiştir. Aralarında bulunduğunu 

.. -- """" .. 
nakkale vilayetinin Ayvacık kazasın-
dan olup annesiyle birlikte kurs için 
gelmiş bir kızdır. 

Gemlik - Gemlik'in bu seneki koza 
yetiştirme vaziyeti çok iyidir. Gec;cn 
seneye nisbetle büyük bir fark göster
miştir. Kozalardan mühim bir kı:mı 
İran'a sevk olunmuştur. 

Şarapçılık kurı-;u açılclı 
Şarapçılık kursu bugün umumi mü

fettişlik ziraat müşavirinin huzuriyle 
Tekirdağ şarap fabrikasında açıldı. 

Kurs üç hafta sürecektir. Ders ve 
tatbikat parasızdır. 

Akşehir (Hususi) - Halkevimizin yardımı ile kırk kızımız bİ 
sergi vücuda getirmiştir. Ser gi b ir ay gib i kısa bir zaman içindi 
hazırlanmasına rağmen çok muvaffak olmuştur. 

Aydın - Son zamanlarda Aydın'

da yaptlan bir çok hırsızlık vakaları

nın suçlusu olduğu anlaşılan Durmuş 
Ali adlı biri nihayet yakayı elever

miştir. 

Adana - Çukurova mıntakasında 1 
sıcaklar tesirini kaybetmemiş bilakis 

Artmıştır. Derece güneşte 51 gölgede 

37 den aşağı düşmemiştir. Geceleri de 

boğucu bir sıcak vardır. 

Aydın - Bir aydan heri Kuş ada
sın'da mezun bulunan ilbayımız izni
ni bitirmiş ve vazifesine dönmüştür. 

~lend~ı·c k()priisii tamir edildi 

Aydın (Hususi) - Aydın - Muğ

la yolu üzerindeki ahşap Menderes 
köprüsünün ayakları değiştirilmekte 
idi. Bu yüzden yolcu ve eşyalar aktar 
ma suretiyle geçiriliyordu. Bir hafta 
süren tamir bitmiş, köprü gidiş geli
şe açılmıştır. 

Ordu'da fındık vaziyeti 

l 
.. 
... 

Dost kazanmak ve insanlar 

üzerinde tesir yapmak 
Amerikalılar haytta muvaffak olma- I çoğaltacaktır, 8) Sizi daha iyi bir iş 

nın yollarını gösteren pratik eserler 

1 

adamı ve satıcı yapacaktır, 9) Şikayet
vermektc çok mahir adamlardır. Bu leri halletmenize, mi.ınakaşalardan ka
neviden kitaplar Amerika'da esasen çınmanıza ve beşeri münasebetlerini
çok rağbet görür ve mektep sıraların- zi tanzime çalışacaktır; 10) Sizi daha 
da yarım kalan hayat bilgilerini on- iyi bir söz söyleyici ve muhatabınızı 
lardan tamamlayanlar az değildir. alUkadar edecek bir hatip yapacaktır; 

Dale Carnegie (Deyi Karneci) bu 11) Psikoloji prensiplerıni gündelik 
sahada tanınmış en büyük otoriteler - hayatta kolayca kullanmanıza yardım 
den biridir. Hayatta muvaffak olmak edecektir, 12) İşçilerinizin daha faz
için pratik bilgiler vermek üzere ku - la çalışmasını temin edecektir. 
rulmuş çok dikkate değer bir müesse- Kitap, görüldüğü gibi baştan aşağı, 
se ve mektebin sahibi ve müdürü olan hayatta muvaffak olmanın yollarını 

Deyi Karneci, pek çok eser okumuş, izah eden tavsiyeler ve çok düşündü
pek çok insanlar üzerinde tecrübeler rücü misaller ve müşahedelerle dolu
yapmış, ve hayatı en ince bir müdek- dur. Müellif bir çok insanların niçin 
kik göziyle tetkik ettikten sonra, mu- muvaffak olduklarını delillerle gös
vaffakiyetin sırları hakkında isabetli termiş ve onların yolundan gitmeyi 
mütalealara varmış bir mütefekkirdir. tavsiye etmiştir. 

Bu pratik ilim adamı tarafından ya- Muhakkak ki bu eseri okuyacak o-
zılarak Amerika'da bir milyon nüsha tanlar, bu mütalealardan istifade et _ 

Ordu, (Hususi) - Vilayet, fındık satılmış olan "Dost kazanmak ve in • menin yolunu bulacaklardır. 
müstahsillerine neşrettiği bir beyan - sanlar üzerinde tesir yapmak' 'isimli Fiyatı l liradır. 
name ile fındığın nasıl ve ne zaman çok degerli eser şimdi muharrir arka-

daşımız Ömer Rıza Dogrul'un Saliihitoplanacağını, nasıl hazırlanıp pi ya -
yetli kalemiyle dilimize çevrilerek 

saya arzedileceğini izah etmiştir. Ahmet Halit kitapanesi tarafından i-

B ·· k bölge tinalı bir cilt halinde ne--redilmiş bu-
eyannameye gore yu arı lunuyor. :.. Kliisik yunan edebiyatının cihanşü· 

köyleri ıs, sahil bölge 10 ağustostan e- mul deh 1 oa· ·1 ı 
Başına Lowel Thomas'm ve müelli- ası o an ve ıse ı e lyada i-

vel fındık toplıyamıyacak, fındıklar f" simli destanları hala beşeri kültürün 
ın eserin takibettiği pratik maksat 

pazar yerlerine cins, cins getirilecek, hakkında izahat verici birer önsöz ek- en sağlam iki temeli gibi ayakta du-
geçen yılki yeni mahsule katıştırıl- Bolu, (Hususi) - Yurdun en mühim turistik bölgelerinden bi- lenmiş olan eserin gayesi şu on iki ran Omer, (Omiros) in hayatı, ilim ve 
mıyacaktır. r i olmağa namzet bulunan Bolu, bu vasfa hakikaten layık olmak formülde hülasa edilmiştir. edebiyat alemi için, en eski zamanlar-

için çahşmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar ilk faydalı danberi ihtiraslı bir münakaşa mev-
İş kanunu mucibince ic: verenler iş- · • · · h · · d · ık d l l 1) Sizi, paslı düşüncelerden kurta- zuu olagelmiştir. Bu efsanevi s.arkıcı-

:< - netıcesını vermış ve şe rımız e ı mo ern ote açı mıştır. y 

çilerin sıhatini korumak mecburiye- racak; önünüzde yeni ufuklar açarak nın yaşamış olup olmadığında bile fi. 
tinde olduğundan bahçe sahipleri fın- Ormanları, kaplıcaları, maden ve kurulmıyordu. Dahiliye Vekaletinın sizi yeni düşünceler ve yeni emellere kirler dağılır. 

menba sulariyle, bilhassa 1400 metre tamim suretiyle vaki olan emir-teri kavuşturacaktır, 2) Daha çabuk ve ko- Omer ve onun efsanesi hakkında 

O~IER 

IJ0°umu \ 'C hava lı hakkıncla e • 
tetkik 

1 

metli eseri, aslından dilimize çevire' 
rek neşretmiştir. Başına ilave etti 

uzun bir mukaddimede Omer'in bayi 

tı meselesi hakkında bugüne kadar 
leri sürülen iddiaları hütasa etmiş 

ayrıca eserde geçen isimler hakkın 
bol notlarla geniş maliımat vermişti 
Klasik edebiyatla meşgul olmak iste 

yenler için bu eserin taşıdığı kıyın 
ti izaha hacet yoktur. Mütercimi eS 

rin terceme ve tefsirine verdiği itirı 
dan dolayı tebrik etmeliyiz. 

Fiyatı 50 kuruştur. 

Olnı ı)~lll "'eyler 
Ertuğrul Şevket, bir kısmı gazete 

mizde çıkan dokuz hikayesini bu is 

altında dört formalık bir cildde topJ.I 
mıştır. 

Ertuğrul Şevket, genç hikayecitef 
miz arasında bilhassa mevzularını re' 
hayattan almıya ve özentisiz bır i! 
deyle, tasvir ettiği muhitlerin ve 1 

sanların ince detaylarına nüfuz ed' 
rek anlatmaya kıymet vermesi itil>' 

riyle temayüz etmektedir. 

Bu kitapta zevkle okunulacak 

beğenilecek hikayeler ekseriyeti t 

kil eder. Henüz genç ve kariyeril'I 
başında bulunan muharrir için. bll 
eserin, kuvetli bir vait teşkil etti 
bilhassa tebarüz ettirmeliyiz. 

~··•ıııııııııııııııııııııııııı ı ııııtt 11 

-- • - l(TEN DISTAN ------ .;, --- Yazan : --- Hasan - Ali Yücel --
-- * --dık toplıyan ameleye haftada iki gün ''k kl'k k. b k .. . b 1 d' b . . ı· 1 1 k d d " . d yu se ı te ı uçsuz uca sız çam or- uzerıne e e ıye u ışı e ıne a mış ve ay ar a aş e ınmenıze yardım e e - pek çok tetkikler yapılmış, pek çok e-

bircr gram kinin verecekler, sıtmaya manları ve Abat gölü ile çok cazip hakikaten de muvaffak olmuştur. cektir. 3) Halk arasındaki şöhret ve serler yazılmıştır. Fakat bunların ara- : Kıymetli edibımiz gazetcmıtd 
tutulanların tedavisi devam ettiği bir yurt köşesi olan Bolu, şimdiye Bolu bölgesinin kazandığı bu yeni kıymetinizi artıracaktır, 4) Başkala • sındtı, büyük şaire zaman itibariyle : içten, dıştan başlığı altında nef 
müddetçe gereken kinini temin ede- kadar çektiği seyyahları tam mana - ve güzel otel, duş, banyo, tertibatı, rını ,kendiniz gibi duşündürebilmeye yakınlığı dolayısiyle bilhassa dikkate : rettiği fıkraları bır kitap hail 
ceklerdir. siyle rahat ettiremiyordu. Halbuki modern tesisat ve döşemeleriyle her yardım edecektir, S) İş yaptırmaktaki değer olan biri vardır. Meşhur tarihçi : de neşretmiştir. Bu kitabı htf 

Bolu'ya bir turist şehri olması için sınıf halkı memnun edecek bir hal al- nüfuz ve kabiliyetinizi yükseltecek - Heredot'un Omer'in doğumu ve haya- : kesin büyük bir zevkle okııyac 
Bu teblige aykırı hareket edenler en lazım olan konforlu otel de hiç mıştır. Otelin lokanta ve gazinosu da tir; 6) Yeni müşteriler bulmanıza yar- tı hakkındaki eseri. § ~1 muhakkaktır. 

hakkında cezai takibat yapılacaktır. bir hususi teşebbüs sahibi tarafından vardır. dım edecektir1 7) Kazanç kudretinizi Arkadaşımız Avni Candar bu kıy- -
1 ----------------------------~----------~-----------------~~~----~--------.:_~'1lllllllllllllllJlllJlllJIUJJJllll 
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Başvekilimiz Manisa ~züm 
bayramını dün törenle açtılar 

İstanbuldaki dünkü at yarışları 

Yarışlar heyeCanh oldu 

Hatay mebusları 
seçiliyor ! 

(Başı 1. inci sayfada ) 
zifesine başlıyacaktır. Türkiye hükü
metinin Hatay'ın istiklali için yirmi 
senedenbcri devam eden gayret ve 
fedakarlıklarına, Fransa cumhuriyeti 
dostane bir mukaeblede bulunuyor. 
Türkiye ve Fransa devletlerinin an
laşması bu anlaşmayı daha ileriye gö
türerek bu mesut neticeyi daha ziya
de inkişaf ettireceğine ümidimiz bü
yüktür. 

Müşterek bahis bir liraya 54 lira getirdi 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Yüksek 

yarış ve ıslah encümeninin tertip et
tiği İstanbul yaz yarışlarının beşinci
si bugün Veliefendi ipodromunda ya
pılmıştır. Çok kalabalık bir halk küt
lesinin bulunduğu yarışlar pek heye
canlı olmuş ve neticelerin ekserisi 
sürprizli olduğundan bahsi müşterek 
de yüksek paralar vermiştir. 

Birinci ko§u 
üç ve daha yukarı yaştaki halis· 

kan İngiliz at ve kısraklara mahsus 
satı§ koşusu idi. !kramyesi 255 lira 
mesafesi 1400 metreydi. Yarışa beş at 
ve kısrak iştirak etti. Bu yarışa işti
rak edenler kazanmış oldukları ikra
miyelere ve satış fiyatlarına göre ki· 
lo aldıklarından nisbeten hafif kilo 
taşıyan Spring Board satışlı gibi gö
rünüyordu. Ağır kilo ile koşmasına 
rağmen Tomru cokey Bayram'm ida· 
resinde gayet rahat bir koşu yaparak 
birinci geldi. Spring Board ikinci 
Ravada üçüncü oldu. 
Müşterek bahis ganyan 155, pJase 

sırasiyle 110 ve 130 kuruş verdi. 

lkirıd koşu 

lan en ağır kilo ile koştuğundan an
cak ikinci Mavzika üçüncü oldu. 
Müşterek bahiste ganyan 475, plase 

sırasiyle 145, 225 ve 100 kuruş verdi. 

/)ör'diincii koşu 
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli 

halis kan ingiliz at ve kısraklara mah 
sustu. İkramiyesi 470 lira mesafesi 
2000 metre idi. Bu koşuda atların ta
şıyacakları kilolar yaşlarına göre ol
duğundan Tomru 62 kilo ile, Baylan 
60,5 ile, Şıpka 55, Romans 53,5 kilo 
ile koşuyorlardı. Tomrunun birinci 
koşuda koşup kazanmaması dolayısiy
le bu koşuda da bir iş yapacağını kim 
se düşünmiyordu. Herkes prens Ha
limin meşhur Romans'ı üzerine oy· 
namakta idi. Fakat yarış başlayınca 

iş değişti. Startla beraber öne düşen 
Tomru Gazi koşusu galibi Ro
mans'rn hücumlarına rağmen gayet 
kolaylıkla birinci geldi. Romans i -
kinci Baylan üçüncü oldular. Müşte
rek bahiste ganyan 600, plase 150 ve 
100 kuruş verdi. 

Beşinci lwşu 

Bu vesile ile Fransa cumhuriyeti 
hükümetine ve onun buradaki mümes
siline arzı şükran etmeyi vazife bili -
riz. Hatay ve hatayhlar için bu mesut 
vaziyeti Hatay'ın istiklal ve inkişafı
nın büyük hamisi olan Türkiye cüm
huriyeti hükümetine ve onun Büyük 
devlet reisi yüce Atatürk'e sonsuz 

şükranlarımızı her zaman olduğu gibi 
bu vesileyle de sunar ve ebedi bağlı -
lıkları bir kere daha cihana itan eyle
riz. 

Antakya. 21 a. a. - Bütün cemaat
ler seçim komisyonunca tayin olun -
muş miktarda namzet göstermiş ol -
duklarından atları aşağıda yazılı o
lanların mebuslukları kati olarak ilan 
edilmiştir: 

Türk cemaati; Antakya'dan 1 Ab
dülgani Türkmen, 2 Dr. Vedi Bilgin, 
3 Samih Azmi, 4 Suphi Bereket, 5 Ve
di Münir Karabey, 6 Dr. İbrahim İnal, 

Sayın Bcqbakanımız lzmir rıhtımında 

üç yaşlı yarım kan ve halis kan a
rap taylara mahsustu. İkramiyesi 255 
lira mesafesi 1600 metre idi. 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 320 lira mesafesi 3500 met
re idi. 

Bu yarışa Ünlü, Can, Bahtiyar ve 
Alderviş isminde dört halis kan arap 
girdi. Bu yarışı Ünlü ve Bahtiyar' -
dan birisinin kazanması çok muhte -
mel olduğundan herkes bu iki hay
van üzerine oynamakta idiler. Fakat 
Alderviş bu uzun ve müşkül yarışı 

gayet güzel koşusu sayesinde birin· 
cilikle bitirmeğe muvaffak oldu. Ün
lü ikinci, Bahtiyar ancak üçüncü ola
bildi. 

7 Arif Hikmet Celal, 8 İzzet Zekeri -
ya, 9 Bekir Sıtkı Kunt, 10 Ali Mısırlı, 
ı ı Nuri Aydın, 12 Mehmet Adalı, 13 

Mehmet Kamil. 

(Başı 1. inci sayfada) 
Halkevinde hazırlanan ziyafet sof

rasının karşısına isabet eden kısmın
da küçük kızlardan mürekkep bir ko
ro vardı. Küçük artistler orkestrası, 

Ege havalarını çalıyorlardı. Bu sıra
da genç bir öğretmen ve hem§İresi, 
zeybek oyunu oynadılar. Başvekil bu 
oyunları çok takdir ettiler ve tekrar 
ettirdiler. Celal Bayar, genç öğretmen 
ve kardeşini tebrik ettiler. 

Vziim bayramını açl§ları 
Yemekten sonra Başvekilimiz, yan

larında vekiller ve diğer zatlar oldu
ğu halde üzüm bayramını açmak üze
re yeni mahsulün teşhir edilmekte ol
duğu sergiye geldiler. Sergide Mani
sa çevresindeki her istihsal mıntaka
sının mahsulü ayrı ayrı konulmuş ve 
Üzerlerindeki etiketlere mahsulün 
mıntakası yazılmıştı. Kapının üzerin
de herkesin dikkatini çeken şu cüm
le vardı: 

Ozümü salkm salkım ye, 
Suyunu bardak bardak içi 

Kapının diğer tarafında da bütün 
manisalılarm tasdikinde olan şu ha· 
kikat, bir döviz halinde yazılmıştı:: 

Üzüm, Manisa'nrn canıdır. 

Sergide söz alan vali B. Lütfi Kır
dar, Manisa'nm üzüm bayramını Baş
vekilimizin uğurlu eliyle açmalarının 

yarattığı şükran hissine işaret etti, on 
beş yıllık cümhuriyetin politik, eko
nomik ve askeri sahalarda başardığı 
muazzam işleri anlattı ve dedi ki 

"- Bu asil millet, Atasının eliyle 
külünü elemiş bir nurdur ki, mazinin 
karanlıklarında dünyaya medeniyet 
rehberliğinde öncülük ya~~ıştır. Ay· 
nı inan ve güvenle yarın ıç~~ .?e aynı 
nıaksada, hedefe doğru yurumekte
dir.,, 

B. Lütfi Kırdar, açılma törenini ş~
reflendiren Bşvekilin ekono~, 
endüstri, bankacılık gibi sahalarda vu
cuda getirdiği eserleri hürmetle yad 
ettikten sonra "Yaşasın Atatürk, ya· 

§asın millet, yaşasın sayın başvekili
tniz !,. sözleriyle nutkunu bitirdi. 

B<ışı:ekilinıizin cevapları 1 Ma n İsa' da üzüm 
Başvekilimiz Celal Bayar, Manisa 

valisinin nutkuna şu sözlerle mukabe- . hayra m 1 

Bu koşuya altı tay iştirak etti. Co
key Paol'ün bindiği Binnaz kolaylık
la birinci gelerek Ferruh ve Çelenk 
üzerine oynıyanları inkisara uğrattı. 
Ferruh ikinci Çelenk üçüncü oldu. 
Müşterek bahiste ganyan 370 plase 
sırasiyle 200 ve 100 kuruş verdi. 

Kırıkhan: 14. Seydiuğuz, 15, Arif 
Hikmet Sural, 16. Bahri Bahadırlı, 17. 
Cevat Abalı, 18. Abdurrahman Mus
sal, 19. Abdullah Mursal. 

le ettiler : 

"-Sayın Maniıalılar, muhte
rem vatandcqlarım! 

Ôtedenberi bildiğimiz ve üze
rinde durduğumuz bir mesele 
vardır: uzum ve üzümcülük .... 
Hepimiz biliriz ki üzüm, insan
ların ııhi hayatında, ferdi haya
tında kuvettir, milli ekonomide 
büyük ıervettir. Aynı zamanda 
biliriz ki üzümün eıaıında büyük 
bir neşe müvellidi mündemiçtir. 
Ben ikinci defa bayrarmmzda 
ve aranızda bulunuyor ve bu 
ZftJki tadıyorum. Bayram müna
aebetiyle sizin İçin daimi refah, 
aıhat ve nqe dilerim. Bana ve 
benimle birlikte bulunan arka -
daılarıma göaterJiğiniz aamimi
yet ve heyecanlı kabulden do
layı teıekkür etme:uem vazifemi 
nokıan yapmı§ olurum. Miıalir
perverliğinizin en büyük Jerece
ıini gördük. Ha11aten te§ekkür
ler ederim. Allaha ımaarlatlık!,, 

Başbakan uzun uzun alkışlar arasın
da kordelayı kesti. Muhtelif tipleri tet
kik etti buradan evela halkevine uğrı
yarak 14.30 da Bandırma'ya hareket 
ettiler. Garda Vekiller, mebuslar, Ma
nisa ve İzmir valileri, kumandanlar 
vilayet ileri gelenleri ve çok kalaba ~ 
tık bir halk kütlesi tarafından sevgı 
gösterileri arasında uğurlandılar. Baş 
vekilimize Ankara mebusu ve İş Ban
kası Genel Direktörü B. Muammer 
Eriş, Denizbank Genel Direktörü B. 
Yusuf Ziya Öniş, Ankara mebusu baş

muharririmiz Falih Rıfkı Atay, İzmir 
mebusu B. Hamdi Aksoy hususi ka -
lem müdürü ve diğer zatlar refakat et

mektedir. Başvekil Akhisar ve Balı -

kesir'e uğradıktan sonra saat 

Bandırma'ya vasıl olacak ve 

İstanbul'a gideceklerdir. 

22 de 

oradan 

Fuvardan wnumi bir 6ÖTÜnÜf 

( BaşıJ. inci sayfada ) 

Vçiincii koşu 

tskenderun'dan: 20. Botstan Mer • 
can, 21. Abbas Ülkü, 22 Hamdi Sel
çuk. 

Alevi ·cemaati: Antakya' dan: 1. 

müddet istirahat edildi, buradan Do
ğanbey sahasına gidildi. Gençlerin 
maçı seyredildi. Adliye \'ekilimiz bu
rada galiplere kupalarını verdiler. Sa
hanın bir tarafında serbest güreşler 
yapılırken, diğer taraftan da halk 
milli oyunlar oynıyorlardı. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yarım 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsus

handikaptı. İkramiyesi 255 lira mesa

fesi 2600 metre idi. Bu koşuya yedi 
yarım kan iştirak etti. Kilosunun or
ta derecede oluşu Mahmurenin bu ko
şuda kazanacağını zannedenler ekse
riyeti teşkil ediyordu. Fakat nisbeten 
hafif kilo ile koşan Olgu cokeyi Şan
dur'un idaresinde kolaylıkla ve iki 
boy ara ile birinciliği kazandı. Cey -

Müşterek bahiste ganyan 330, pla
se sırasiyle 140 ve 105 kuruş verdi. 

Mehmet Sait Tubeyli, 2. Hasan Ali 
Davt, 3. Süleyman Tuhani, 4. Meh • 
met Köse Diyop, 5. Zeynel Abidin 
Cilli, 6. Selim Mahmut, 7. Salih Gü -
zel, Buradan Atat ürk büstüne gidildi 

ve Saraçoğlu, halkın coşkun alkışları 
ve minnet tezahürleri arasında üzüm
den yapılmış olan çelengi Şef'in hey
keline koydu. 

Çifte bahis bugün en mühim para
yı verdi. Üçüncü ve beşinci koşula
rın birincileri olan Olgu - Alderviş 
çiftini bulabilenler bir liralarına mu
kabil 54 lira aldılar. 

lskenderun'dan: 8. Davut Şeyh 
Mehmet Reyhani, 9. Ahmet Ceıat Ab
dülhamit. 

Ermeni cemaati, Antakya'dan: 1. 
lsa Kazancıyan, 2. Agop Davutyan. Saat 16 da mükafat kazanan köylü

ler, mah~ullcrlc donanmış arabalar i
çinde geçerek davul zurna sesleri a
rasında bayrama hususi bir şenlik ha
vası verdiler. 

İkili bahis beşinci koşuda idi. Al • 
dervi - Ünlü üzerine oynıyanlar bir 
liralarına mukabil 6,5 lira aldılar. Kmkhan'dan: 3. Haçadır Karaba -

cakyan, 

Adliye Vekilimiz Manisa'da kaldı 
ve Şakir Kesebir'le yanındaki zatlar 
otomobillerle lzmir'e dönmüşlerdir. 

Japonlar Çin1de 
ilerlediklerini 
bildiriyorlar 

Kansının ııplak 

bacaklarını yilan 
sepeline sokan 
adamın davası! 

Manisa'da bayram geceleyin coş -
kun tezahürlerle devam etmiş, Halk
evinde köy mümessillerine yüz elli, 
diğer davetlilere yüz kişilik bir ziya· 
fet verilmiştir. Tokyo, 21 a.a. - Domei ajansın

dan: 

Ziraat Vekilimizin 

tebrikleri 
İzmir, 21 a.a. - İzmir Fuarının a

çılması münasebetiyle Ziraat Vekili 

Faik Kurdoğlu fuvar komitesi reisi 
doktor B. Behçet Uz'a aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

"Elimdeki işler, şuurlu, sistemli ça
lışmalarınızın abidelerinden birisi o
lan İzmir enternasyonal fuvarının bu 
açılış gününde de hazır bulunmuş ol-

mak zevkinden beni mahrum etmek
tedir. Vekaletime ve şahsıma ait duy

gularımı bu telgrafımla arzeder, sizi 
ve kıymetli arkadaşlarınızı bu milli 
eserdeki çalışma ve muvaffakiyetle • 
rinizden dolayı tebrik ve takdir ede
rim. Fuvarın büyük kalkınma davala
rımızdaki ilerlemelerimizin geniş ve 
hakiki makesi halinde her yıl daha 
yükselmesi temennimdir.,, 

Japon umumi karagahmm bir tebli
ğine göre japon kıtaatı, bu sabah Şan
si'nin şimalinde Poyang gölü civarın
da kain mühim bir sevkükeyşi nokta 
olan Singçe'yi işgal etmişlerdir • 
Şanghay'dan gelen bir habere göre 

japon donanması, karaya ihraç edilen 
askerin ihracı ameliyesine müzaheret 
etmiştir . 
Tebliğde japon kıtaatınm gölün garp 

sahiline çıktıktan sonra çiniilerin 
Kansu mıntakasının şarkında ve Yang 
çe'nin cenubi şarkisinde göstermiş ol
dukları anudane mukavemete rağmen 
cenuba doğru ilerlemiş oldukları ila
ve edilmektedir. 

}<ıpon taarruzu 

Tokyo, 21 a. a. - Domci ajansı bil
diriyor: 

Japon kıtaları, Çin'in 300 mil uzun
luğundaki tabii bir büyük müdafaa 
hattı olan sarı nehrin sol sahilini zap
detmek için Şansi'nin cenubunda ta
arruzlarına devam etmektedirler. Ge
çenlerde Puçeu'yu zaptctmiş olan ja
pon kuvvetleri Motingçeng'i işgal e
derek 65 inci çin fırkasını hezimete 
uğratmışlardır. 

. 
ispanya' da harp vaziyeti 

Barselon, 21 a.a. - Tebliğ: Doğu 
cephesinde Eltoro mıntakasında düş
man Elcubillo Resinero'yu işgal et
meğe muvaffak olmuştur. 
Beleta'nın cenubunda ve Pena ile 

Diablo'da yaptığı diğer taarruzlar a
ğır zayiatla geri püskürtülmüştür. 

Salmnanka'nın tebliği 
Salamanka, 21 a.a. - Tebliğ: Ebre 

ovasında düşmanın inşa ettiği mevzi
ler kıtalarımız tarafından 4 kilomet· 
re derinliğinde bir mesafe dahilinde 
işgal edilmiştir. Düşman bu mınta~a
da beş yüze yakın ölü bırakmıştır. 

ltalya'da yahudiler 

kayıt altına alınıyor 

Kansı ölmiif, adam 

idama mhkôm olmuı ! 
Dünyanın en garip hadiseleri Ame· 

rika'da zuhur eder. Onun için ameri
kan mahkemeleri gün geçmez ki bu 
garabetlerden birisiyle karşılaşmasın. 

İşte şimdi de iki sene eve] geçen bir 
çıngıraklı yılan hikayesi tazelendi. 
Öğrenilmek istenen şey, mahkeme hu-

zurunda cürüm delili olarak gösteri

len bir yılan hakimlerin adalet üzere 
hüküm vermeelrine tesir eder mi et
mez mi? İşte mesele budur. 

Belki l atırlaraınız. Bundan iki se
ne evci Amerika'da Ceyms adında bi
risi büyük bir sepete bir sürü çıngı
raklı yılan do1durup evine getirmiş, 
karısının çıplak bacaklarını sepete 
daldırmış, karısını feci bir surette öl

dürmüştü. Los Ancelos mahkemesi bu 
adamı ölüm cezasına mahküm etmişti. 

O zaman bu davanın duruşması es
nasında, müddeiumuminin hakimlere 
göstermek için getirdiği bir çıngırak

lı yılan, tam avukat müdafaasını ya
parken mübaşirin elinden kaçmış, bu 
yüzden samiin arasında dehşetli bir 

·ı k panı.< opmuştu. Bereket versin yılan 
kimseyi ısırmadan çarçabuk yakalan
mıştı. 

Bugün katilin avukatı ali divana 
müracaat etmiştir. İddianamesinde 
diyor ki: 

- Ceza mahkemesinde çmgıraklı 
yılanın görülmesi, hakimlerin hüküm
leri üzerine büyük bir tesir yapmış
tır. Çünkü sakin bir kalple hüküm ve
rilmemiştir. Eğer o sırada yılan orta
ya çıkamasaydı, hakimler heye~i mü
ekkilimi ölüm cezasına mahkum etmi-

lanmış olduğu Tribuna gazetesi tara
fından bildirilmektedir. Kayıt mua. 
melesi din değil ırk prensi pine isti. 

Roma, 21 a.a. - ltalya'da ve ital - nat ettiği için başka dinleri kabul e
yan imparatorluğu topraklarında otu- den muaeviler de yahudi addcdilecek
ıan bütiin x&hu.dilerin kaydına bat -1 lcrdir. 

lskenderun"dan: 4. Mcu z.-.ı D .. ı:., &. 

Mihran Ke§işyan. 
Rum cemaati: Antakya'dan: 1. dok

tor Basil Huri, 
!skenderun'dan 2. Kamil Ziyrk. 
Arap cenıanti, Antakya'dan: 1. Bah

sanuslu Hacı Rezzuk, 2. Hacıpaşalı 
Mustafa Fansa. 

Mebusların to11lanı§ı 
Antakya, 21 a.a. - Mebuslar 22 a

ğustos pazartesi günü toplanarak Ha
tay mebusan meclisinin açılma günü
nü tayin edeceklerdir. 

yeceklerdi. Binaenaleyh, davanın tem
yiz edilmesini isterim. 

Ceyms iki scnedenberi Kaliforni
ya'da mevkuftur ve akibetini bekli

yor. Halbuki Amerika'da ölüm ceza

sına çarpılmış hiç bir mahkumun bu 
kadar beklemediğine göre ali divanın 
henüz bir karar vermemiş olması orta

da mühim bir sebep mevcut olduğunu 

ifham etmektedir. Şimdi bütün mesele 
şu davayı halletmektedir: 

- Çıngıraklı yılan verilecek bir hü
küm uzerinde şu veya bu şekilde mü
essir olabilir mi? 

Altın peşinde 
Yugoslavya'da Banat civarında Bo

ka köyündeki halk arasmda altun ara

mak hevesi uyanmı!'.. Butün köylü, A

tilli)nın tabutu nerede olduğunu gizli
den gizliye biribirlerine anlatıyorlar

mış. Gordan adında bir köylü, geçen
lerde, suyu çekilmiş bir ırmak yata • 

gında, her vakıt rastlaıulmıyan eski 

bir şey bulmuş olması türlu türlü tef
sirlere çıgır açmış. 

Gordan, ırmak yatagının kenarını 
kaazrken, yanı bakında bir parça al
tını duran bir kafatası bulmuş. Köylü

nün buldugu bu kafatası, çok eski ve 
çürümüş bır haldeymiş. Fakat, kafa • 
tasını iyiden iyiye tetkik eden bir bil-

gin, bunun Hunlar"ın zamanından kal
ma bir kafatası olduğunu iddia edin
ce, Gordan çileden. çıkmış. Yalnız 
Gordan'ı degıl, digcr koyliıleri deme
rak sarmış. 

Şimdi biıtün köy halkı, Atila'nm 

tabutunu pek yakında meydana çıka
racaklarını ve bunun neticesinde al-

tın hazinesine kavuşacaklarını sana

rak ellerinde kazma, kürek var kuvet-

le çalışıyorlarmış. Ümit dünyası bu. 
Hele altun peşinde koşarken nelere 
katlanılmaz L 
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Anlt:ara Belediyesi 

Sahhk otomobil lastikleri 
Ankara Belediyesinden: 
Otobüs idaresinde bulunan 256 dıt 

•e 200 adet iç lastiğe istekli çıkma
mı§ olmakla bunlar 11 eylCtl 938 tari
hine kadar bir ay içinde pazarlıkla sa
tılacağından isteklilerin her gün cu
ma ve salı günleri aaat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları 

(3058) 5608 

Alôt ve ecza alınacak 
Ankara Bclecliyesinden: 
Belediye hastanesine lüzumu olan 

alat ve ecza 11 eyllıl 938 tarihine ka
dar bir ay içinde pazarlıkla satın a
lınacağından liste ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş· 

leri kalemine ve isteklilerin de salı 
ve cuma günleri saat on buçukta be
lediye encilmenine müracaatları. 

(3059) 5609 

Ankara Valiliği 

Tenis yeri yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 
Stadyumda yaptırılacak (3) üncü 

tenis kuruma işi 29. 8. 938 tarihine 
rutlıyan pazartesi günü saat (9) da 
vilayet binasında daimi encümende 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme
ye kc-nu!muştur. 

Keşif bedeli (1831) liradır. 

Muvakkat teminat (137) lira (32) 
kuruştur. İstekliler muvakkat temi
nat veya makbuz ile (2490) numaralı 
artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunda yazılı vesaikten mada Nafıa 

müdürlüğünden bu işe girebilecekle
rine dair fenni ve ehliyet ve ihtisas 
vesikası ibraz etmeleri Hizımdır. 

İstekliler şartname ve keşif evra
kını her gün Nafıa dairesinde göre-
bilirler. (3041) 5602 

Tıbbi ecza ve alaf ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
1 - 11 kaza hususi idare dispan

aerleri için muhammen bedeli 2830 
llia.dan ibaret 163 kalem tıbbi ecza 
ile 30 kalem alat satın alınacaktır. 

2 - Muvakat teminatı 212 lira 25 
kuruıtur. 

:3 - İctcklilcı liste ve şartnamesi
nin Ankara ve İstanbul srhat müdür
lüklerine müracaatla görebilirler. 

4 - İhale 29. 8. 1938 pazartesi gü
nü yaprlacağından isteklilerin aynı 
gilnde saat 9 d;t vilayet daimi encü
menine müracaatları. (~062) 5612 

Divar ve yol inşası 

Ankara Valiliğinden : 
Etlik merkez laboratuvarlarında 

bahçe tesviyesi ve duvarı ile parke 
yol inşaatı 6. 9 .938 salı günü saat 10 
da vilayet binasında nafıa müdürlü
ğünde toplanan komisyonda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmiye ko
nulmuıtur. Keşif bedeli (9997) lira 
(65) kuruştur. 

Muvakkat teminat 749 lira 82 ku
ruıtur. İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu, ticaret odası vesikası ve eh
liyeti fenniye vesikasiyle birlikte sö
zü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

(3254) 5899 

- -- . 

: P. T. T. · -
Beton blok olanacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) • İdare ihtiyatı İ!iin 9000 adet 

•ki delikli beton blok kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2) - Muhammen bedel 9900, mu -
vakkat teminat 7 42 lira 50 kuruş olup 
ekıiltme&i 26 - ağustos - 938 cuma gü
nü saat 12 de Ankara'da P. T. T. U -
mumi Müdürlük binasındaki satın al • 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasmdan başka müteah -
bitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 
( 11) e kadar mezkur komisyona vere
ceklerdir. Şartnameler, Ankara'da P. 
T. T. Levazım Müdürlüğünden para-
sız verilir. (2945) 5523 

C. H. Partisi 
Halkevinde yaphrılacak t amiral 

Ankara Halkevi Ba§kanlığından: 
Halkevi binası dahilinde yağlı bo

ya, badana, sıva, kara simen ve fayans 
işleri ve cephe ve anfilerdeki mermer 
tezyinatın tamiri pazarlıkla yaptırı

lacaktır. Talip olanların izahat almak 
üzere her gün daire müdürlüğüne 
müracaatları kat'i pazarlık 26-8-1938 
v..w:ın saat 17 5849 

Bayındırhk Bakanhğı 

Diyarbaku-Ciıre hathnda in11at 
Nafıa Vekaletinden : 
Diyarbakır - Cizre hattının seksen 

beşinci kilometresile yüz altıncı ki
lometresi arasındaki beşinci kısmın 
inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf u
sulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 1-9-938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat onbirde ve
kaletimiz demiryollar inşaat daire -
sindeki münakasa komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminatı elli beş bin 
yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık i~leri genel 
şartnamesi, vahidi kiyasii fiat cetveli, 
fenni §artname, ahşap traversle ferşi -
yat talimatnamesi, çimento normu, 
telgraf hattı şartnamesi, pUin ve pro
filden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı elli lira mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden tedarik oluna
bilir. 

5 - Bu münakasaya girmek iste -
yenler 2490 numaralı arttırma, eksil
me ve ihale kanunu mucibince ibrazı· 
na mecbur oldukları evrak ve vesika
ları, muvakkat teminatlarını ve 938 
senesi için muteber bilumum nafıa iş· 
!erine veya demiryolu inşaat işlerine 
girebileceklerine dair vekaletimizden 
verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve 
fiat teklifini havi kapalı ve mühürlü 
zarflarını mezkur kanunun ve eksilt
me şartnamesinin tarifatı dairesinde 
hazırlayarak 1-9-938 tarihinde saat o
na kadar numaralı makbuz mukabi • 
linde inşaat dairesi eksiltme komiıı
yonu reisliğine tevdi etmiş olmaları 
IS.zımdır. (2971) 5649 

Diyarbakır - Cizre 
hattında inşaat 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır • Cizre hattının altmı

şıncı kilometresiyle seksen be§inci 
kilometresi arasındaki dördüncü kıs
mın inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmu§tur. 

l - Münakasa 26. 8. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat onbirde ve
kaletimiz dcmiryollar inşaat dairesin
deki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminatı kırk ııekiz 
bin iki yüz elli li rad ır. 

4 - Mukavele projesi eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kıyasii fiyat cet
veli, fenni şartname, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, !iİmento nor
mu, ~clsr:ıf hattı şartnamesi, pl~n, 

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 
içi!'l muteber bilumum nafıa işlerine 
veya demiryolu inşaat iJlerine gire
bileceklerine dair vekaletimizden ve
rilmiş müteahhitlik vesikalarını ve 
fiyat tekliflerini havi kapalı ve mü
hürlü zarflarını mezkur kanunun ve 
eksiltme şartnamesinin tarifatı daire
sinde hazırlıyarak 26. 8. 938 tarihinde 
saat ona kadar numaralı makbuz mu
kabilinde inşaat dairesi eksiltme ko
misyonu reisliğine tevdi etmiş olma-
ları lazımdır. (2972) 5563 

ı 
.................................................... , 

Askerlik işleri .................................................... 
Yedek subay olacaklara 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
Yedek subay olmak hakkını haiz 

mekteplerde okuyarak mezun olmuş 
ve askeri tam ehliyetnamesi olanlar 
1 eyh11 938 de yedek subay okulunda 
bulunmak üzere sevkedilecektir. 

Bu gibilerin 29 ağustos 938 pazar
tesi gününe kadar yerlilerin yerli 
yabancıların da yabancı Ankara as
kerlik şubelerine müracaat etmeleri 
ve 1 eyh11 938 den sonraya kalacak
ların bakaya tanınarak haklarında as
kerlik kanunun 89. maddesinin tatbik 
olunacağı. (3113) 5709 

Talebe kaydı 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa

kültesi Direktörlüğünden '!. 
1 - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 

de ba'lanacak 15.10.938 tarihinde ıon 
verilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 
başlıyacak 15.10.938 de bitecektir. 

3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 
gJnll başlanacaktır. 

4 - Bu yıl yatılı talebe ahnmıya· 
'"aktır (28l7) 5450 

ULUS 22 - 8 - 1938 

-
Demiryolları 

Deri palto alınacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo • 

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 saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka -

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3050) 5676 

Boya ve badana işi 
D. D. Yolları 2. ci ltletme Müdür

lüğünden: 

Muhammen bedeli 2567,45 lira olan 
umumi idare binasının badana ve bo
yası ve sair temizleme işleri pazarlık
la yapılacaktır. 

İhalesi 26.8.938 tarihine müsadif cu
ma günü saat 11 de 2. ci işletme mü
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır. 

Fenni şartnamesi Ankara ikinci iş
letme müdürlüğünden parasız verilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ak · 
çası olan 192.55 lirayı Ankara umumi 
idare veznesine yatırarak muayyen 
gün ve saatta komisyonda hazır bu • 
lunmaları ilan olunur. (3009) 5566 

Muhtelif gaz borusu ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis • 

yonundan : 

Muhammen bedeli 17494.66 lira o
lan 93 kalem muhtelif gaz borusu ve 
raptieyler 2. 9. 938 cuma günü saat 
11 de kapalı zarf usuliyle Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalar, nafıa müteah
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk §efliğinden 
dağıtılmaktadır. 

(3105) 

Kamyon ve otobüs 
lôstikleri alınacak 

Devlet Deıniryolları Satın Alma 
Komisyonundan : 

M uhaınmen bedeli 23500 lira olan 
250 adet ıç ve 250 adet dış kamyon ve 
otobüs 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 ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhitlik ' ı i ;ıvıı 

gün saat 10.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler narasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden Haydarpa-
... ..ı • 

ğıtılacaktır. (3071) 5678 

Lôstik fren ve şofaj 

hortumlan 
D. D. Yolları Satın Alına Komisyo

nundan : 
Muhammen bedeli 17 500 lira olan 

8 kalem lastik fren ve şofaj hortumla -
rı 7- 10-938 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır . 

Bu işe girmek btiyenlerin 1312,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka -
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. (3199) 5886 

Müteahhitlik vesikaSI hakkmda 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan : 
1-9-1938 den itibaren yapılacak ek· 

siltmelerimizde şartnamelerimizin 4 
üncü maddesinin 2 inci bendinin G 
fıkrasında mevzuu bahis (Müteahhit
lik vesikası) aranılmıyacağından l-ey
lul-1938 den sonraki eksiltmelerimize 
iştirak edeceklerin bu vesikaları ibraz 
etmelerine lüzum kalmadığı ilan olu -
nur. (3198) 5885 

Ge~if köprüsü yapfınlacak 
D. Demiryolları Satm Alma Ko

misyonundan : 
Ankara istasyonunda yapılacak alt

tan geçit köprüsü inşaatı kaplı zarf 
usuliyle eksiltmiye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işin keşif bedeli ceman (220 
bin) lira:'lır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 

1 

ve sair evrakı devlet demiryolları An
kara, Haydarpa§a, SirkC(;i veznele • 
rinden on bir lira mukabilinde alabi -
lirler. 

3 - Eksiltme 22. 9. 938 tarihinde 
perşembe günü saat 15 te Ankara'da 
Devlet demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komiıoyonunca yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün aaat on dörde kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazım

dır. 

a - 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun 12250 liralık muvakkat teminat, 

b - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar, 

c - Bu i~e mahsus Nafıa Vekale· 
tinden musaddak ehliyet vesikası. 

(3212) 5888 

Elektrik saat ve hareket 

kampanası tesisatı 

D. Demiryolları Satm Alma Ko
mi&yonundan : 

Ankara istasyonunda yapılan de
mir markizine elektrik saat ve hare
ket kampanası tesisatına ait işler ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmiye çıkarıl
mıştır. 

1 - Bu işlerin ke§if bedeli ceman 
(9739) liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait tartname 
ve sair evrakı devlet demiryolları An· 
kara ve Sirkeci veznelerinden parasız 
olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 7. 9. 938 tarihinde 
çarşamba güniı saat 12 de Ankara'da 
devlet demiryolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla -
caktır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is -
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 11 e kadar komisyon reisli
ğine tevdi etmiş olmaları llzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy
gun (i31) liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) İ5teklinin bizzat elektrik mü
hendisi olmast veya bir elektrik mü
hendisini istihdam edeceğini taahhüt 
etmesi. (3211) 5887 

. 
Jandarma 

oueııno or ı ıerrua 

ah nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satmalma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale jandarma tuğayı 

pavyonlarında elektrik tenviratı için 
dizel motörü ve teferruatının keıfi 
dairesinde yaptırrlması açık eksiltme 
usuliyle isteklisine ihale edilecektir. 

Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi günü 
saat onda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 1744 lira 20 ku
ruş olan bu eksiltme ıartnamesi para
sız komisyondan alınabilir. Eksiltme
sine girmek istiycnlerin yüz otuz li
ra seksen iki kuruşluk ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgelerle birlikte 
tam vaktinde komisyona baş vurma-
ları. (3103) 5733 

j -

·· Okullar · 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartları 
Siyaaal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden : 
Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey

lUlde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai aaatlerinde ya
pılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lstanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük
leridir. Müracaat bir istida ile ve bu 

Seyyar sebze ve meyvo 
hakkında ilôn 

Belediye reisliğinden : 

sa·tıcı la.rı 

1 - Ankara' da seyyar sebze ve meyva ıahcılığnun bir 
nizam altına alrnması kararlattırılmıttır. 

2 - Bunun için planı belediyede mevcut lastikli el ara· 
baları yaptırılması ve seyyar sebze ve meyva satıcılarının 
muayyen bir kıyafet taııyarak bu arabaları kullanması 
mecburiyet altına alınmıttır. 

3 - Bu arabalar ana caddeler müstesna olmak üzere 
tehrin her tarafında (Y enİ§ehir mıntakası dahil) gezecek 
veya sokaklarda durabilecektir. 

4 - Bu arabalarda saht fiyat etiketlerine göre yapıla
caktır. Pazarlık yoktur. 

5 - Bu arabalar numaralıdır. Mahduttur ve bunlarla 
satıcılık ruhsata tabidir. 

6 - Bu arabaların yaptırılması ve ruhsat alınmaaı i~in 
1 tetrinievel 1938 tarihine kadar vakit verilmittir. 

7 - O tarihten sonra ruhsat almıyan ve bu ara.baları 
yaptırmıyan aeyyar sebze ve meyvacılar satıştan menedi
lecektir. 

Keyfiyet alakadarların malumu olmak üzere ilin olu-
nur. ( 3179) 5783 

ifAlbiil~l5ii%1billllblU 
KARSI 

CELiill •iiPIR 
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::::: ::::: ::::: ::::; 
Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan ba§ka: 15.000, ~ = 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) ~ 

= liralık iki adet mükafat vardır.. ::::; 

---
= ~ = Şimdiye kadar binlerce kifiyi zengin eden bu piyango- :::i = ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... ~ 

---'=ili llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfr=' 

istidaya bağlı aşağıdaki evrakla ya
pılır. 

1. Lise mezuniyet ve olgunluk dip-
lomaları hüviyet cüzdanı asılları, 

2. 8 tane 4. 5 X 6 boyunda fotoğraf, 
3. Aşı kağıdı ve sıhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü-

nü saat 8.30 da başlar. 5813 

Gümrük ve . t n. B. 
.. ...... 

Bel ipi ahnacak 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğün .. 

den : 

Muhtelif yakacak alınacak 
1 - Şartname ve nümunesi muci • 

hince satın alınacak 40.000 kilo bel 

ipi kapalı zarf usulile eksiltmeye )cotı 
muıtur. Li&eler Alım Satım Komisyonundan : 

T. Fiyatı İlk teminat 
Cinsi Mikdarı Kr. Lira Kr. 

---
Kok 1356 Ton 1950 1983 15 
Mangal kömürü 25400 Kilo 5 95 25 

Odun gürgen 664 Çeki 330) 240 
Odun meşe 304 Çeki 330) 

Kriple 250 Ton 1500) 330 
TUvanen 50 Ton 1300) 

Şartname bedeli 
Kr. 

133 

Komisyonumuza bağlı lise ve orta okulların ihtiyacı olan yukarda cins
leri yazılı yakacağının 15-8-938 gününde yapılan eksiltme ıonunda kok kö
mürü ile odun ve managl kömürüne istekli çıkmadığından, Kriple ve Tü
vanen maden kömürüne teklif olunan fiyat yüksek görüldüğünden yukar
da gösterilen şekilde 23.8.938 aalı günü saat 15 te pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanan liseler 
alım, satım, komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler 938 yılı ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuzlarile 
birlikte belli saatte komisyona gelmeleri. 

Teminatlar Liseler muhasebeciliği veznesine yatırılacaktır. Ve ıartna-
meler komisy.on sekreterliğinden görülüp, öğrenilir. (5591-3233 5 

il - Muhammen bedeli beher kilo· 
su 58 kuruş hesabile 23200 lira ve ııııı· 
vakkat teminatı 1740 liradır. 

111 - Eksiltme 29/VIII/ 938 tari· 

hine rastlayan pazartesi günü saat 1
1 

de Kabataşda Levazım ve mübayıı•t 
şubesindeki alım komisyoııunda y•· 
pılacaktrr. 

iV - Şartnameler 1.16 lira bedel 

mukabilinde İnhisarlar Levazıııı .,e 
mübayaat şubesile Ankara ve lzt11ir 

Baş Müdürlüklerinden alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektuburııı ıc•· 

nuni vesaik ile % 7,5 güvenme par•· 
I ' •tı• 

sı makbuzu veya banka mektubunıı ı 
· d k rı eJc• tıva e ete olan kapalı zarfları r· 

siltme günü saat 10.30 a kadar yulcll 
ti' 

da adı geçen alım komisyonu başl<ll 1 
lığına makbuz mukabilinde verilt11ef 

4 

' 
b 

b 



- 22-s .. 1938 

H i K A y E 

Miras 
. , 

azan: Margeret KenneJy 

Çeviren: 1-·. Zahir ı·örümküney 

- 2 - 1 vaziyet Scıilya'nın parlamasına ?ir 
- .\lenim tasavvurlarım çok daha vesile oldu. Çılgın bir öfkeyle ycrın-
tka ı·· }""dür dedi Eski evimizin ci- den fırladı: 

uru · · K ı k!D" h kırdı Necesa-ında büyük bir ev satın alauiım.. - a ta 1Y~. .~Y · 
suretle hem daha rahat ya§Clrız, retle çocuğumu dovuyoraun ?... .. 

1 rn de eski dostlarımızdan uzaklaş - Artık kendini tutamıyordu. Gun er-
. . · · k". denberi kalbinde toplanan nefret ve 

_!§oluruz. Çok ıyı bılıyo.rsun ı' kıskançlık hisleri galeyana gelmiıti. 
n oyle sosyete hayatından fılan hoş- s· . d bildin vücudu titriyordu. 0-

>To.. z·· . 1 dan ·sc nefret ınır en 
..... m. uppe ınsan ar ı tanca kuvetiyle Tcsıi'nin yüzüne bir 

erim. Onların hatırı için &enelerden k t . d"rdı' 
. .. . ~ . 1 d to a ın ı . 

rı tecrubc ettıgım doat arım an ay- Ortalığı bir dakika ıüren korkunç 
arnam. bir sükut kapladı. Küçük çocuk ıa,ır-
Genç kadın sitemli gözlerle kocası- dı ve hemen sustu. Arı uçup gitti. 

yüzüne baktı: Tessi sükunetini muhafaza etti. Gerri 
- Demek beni, dostlarına, ahbapla- asabiyetinden bem beyaz kesilmişti. 
a tercih ediyorsun öyle mi? .. Elimi- Dönmüş gözlerle karısına bakıyordu. 
fıraat Ecçmifken neden hayatın Sesilya arkasını döndü. Koşarak oda
kini tatmıyayım? .. Niçin arzu etti· sına gitti. Karyolasının üstüne ka-

nı ekildc:y~~ayımL p..indı. S•rıoı1a, sanla ağlıyordu. Of -
Gerri'nin bu .c>.zlerdeıı canı sıkıl· keyle yaptığı bu kaba ve çirkin hare
ştı: ketin. koc•ı tarafından hiç bir uman 
- Ya! ... Şimdiye kadar hayatın zev- affedilmiyecefini biliyordu. Attılı bu 
ni anlayamadın ha? .. Ben öyle zan· tokat, aaadetinin ve yuvasının yıkıl· 
diyordum ki; benimle ya,adılın ve ma11na malolacaktı. 
ni acvdiğim için meıutaun ? .. Yanıl- Ôflc vakti Gerri karıaının odasına 
Jım öyle mi?.. girdi. Soğuk bir sesle sordu: 
Genç kadının gözleri yatla doldu: - Bir fCY yemek istemez misin? ... 
- Ne kadar hodbinsin Gerri. Ben Sesilya haykrdı: 
na şimdiye kadar geçen hayatımdan - Hayır! 
k&yet etmedim .. Yalnız, daha iyi ya- - Tessi Londra'ya gitti. 

ıza imkan varken, niçin eskisi Sesilyı başını yastıktan kaldırdı: 
bi yatayalım .. Gencim, benim de bu· - Biliyorum, benden kurtulmak is-
" ne kadar tahakkuk etmcmit bir çok tiyorsun. Tessi daha genç ve dah~ gü
·yalarım vardır elbet.. Sana arzula· zeldir. En sıkıntılı günlerini benımle 
rırndan bahsetmek istedim. geçirdin. Sana karJı her fedaka~lığ~ 
.E:rkek sert bir hareketle karısının yapmaktan çekinmedim. Ama, şı~dı 
ZÜnü kesti: zengin oldun. Yanında. genç ve gu~.cl 

. - Ben, senin istediğin gibi serseri bir kadın istiyorsun. Zıyanı yok. Gu -
r hayat yaşayamam. Jıimi, gücümü nün birinde yaptıklarına pişman ola -
ıraıtıp züppelerin arasında %ıplıya • caksın. 

Dostlarımdan vaz geçemem. An- Sesilya kocasının, bu sözleri reddet· 
Yor nıusun?.. mesini bekliyordu. Gerri hiç oralı ol-
..,. - madı. Tabii bir tavırla: 
·~rı koca adam akatllı kavea ettiler. 
İribirlcrinden dargın olarak ayırldı· - Ayrılırsak, belki ikimiz de mesut 

d oluruz. Sen istediğin gibi yaşarsın. 
. · On senelik evlilik hayatların a · · k'ld 
ı 'b Ben de hayatımı arzu ettıiun ıe ı e tı İtlerini hiç kırınamıılardı. Ak- h 

d tanzim ederim. Elime geçen servet er 
?ezmelerine yalnız çıkıyorlar ı. ikimize de kafi gelir. Sana, bütün iht~-

.errı on beş günlük iznini burada gc- d 
•retcltti. Karııiyle aralarında çıkan yaçlarını karşılıyacak parayı a verı-
ll hadise canını çok sıkıyordu. Bir rim. -
" d Sesilya .uşkın, şaşkın kocasının yu-a-<un Yalnız baıına deniz kenarın a r- k t k h 
Olaıırken Teıs'ı ı"le karııla•tı. Zavallı zUne bakıyordu. Deme ar ı er şey 
IJ: " b'tm"•ti Senelerle derin bir a~kla sev-

lllahzun görünüyordu. Bir müddet 1 ı,, · il n-t" b 
dig~i bu erkek, onu böyle y z ..... u ı. n Yana sessizce yürüdüler. Genç kız 

ltde b rakıp gidecekti. .. .. 
n ire durdu: G . b"r müddet karısını suzdu. 

\J.- Sizin yanınızda ne kadar meaut· Son;:r~av:şça odadan çıktı. Seailya 
~· Çocukları kendi çocuklarım eibi k t ~a kapan 

e..,ıYordum. Ne yazık ki·, bir iki eüne perişan bir halde te rar ya ag -
d dı. Gözlerinden bo,anan y.a9lar, yu • ar buradan ayrılacağım. Madam 

eni · tıkları ıslatıyordu. 
"' ıst_emiyor. . • G" ı · · rtığı za 
\ol Nihayet uyudu. oz erını a:ı • 

İt ~.rrı bir saniye sustu. Sonra katı man hava kararmıştı. Başının ucunda 
ısanıa söyledi: kocası duruyot, endişeli gözlerle ona k Çocukların yanından ayrılmıya- bakıyordu. Gerri tatlı bir ıea.le =. 

•ınız. Evin erkeği benim. Bu evde d d er . _ Sana bir fincan çay &etır ım, e-l §ey benim arzumla olur. Bu gibı 
ere .... d ·••a am karı,amaz. 
Genç kız yanındaki erkeğe sokuldu: e; Çok teşekkür ederim. Siz, h~r 

tlc ç kızın hayalinde yaşıyan mert bır 
elesin iz. 

1•
0

.crri bir an kendini kaybetti. Teıı-
}'ı b l" b" CRt" c ınde yakaladı. Dudakları ır-

T 1, 

.\rtılc her akşam deniz kenarına 
'likt ' h ttı .e çıkıyorlardı, onların bu are-

or, e~ı .~esilya'nın gözlinden kaç~ı
ltı Uzuntüden kıvranıyordu. Teesı -
lır taze güzelligi kocasına onu unut· 

ll"ıuştu. 
Cer ., . • .... 
.,

11 
rı nın izini bitmişti. Ertesı gun~ 

~I>.~a'ya, işinin başına dönecektı. 
~td Kahvaltısını balkonda yapıyor • 
ı.. 1: l'.taıaya bir arı musallat oldu. 
..... k k k. . "-ır 
111 or tu. Arıyı kovma açın I • 

arı'tken eli bir kaza neticeıi olarak 
lltda oturan kUçük çocucun yüzil· 
Sarptı. Çocuk attamıya blfladı. Bu 

diÇay Seıilya'nın sinirlerini biraz; ya
tıştırdı. Kocasına te~kk~r etti. Ço
cuklarını sordu. Gerrı, hıç merak et
memesini, pansiyon sahibi kadının on
larla meggul olduğunu söyledi. Sonra 
birdenbire: 

_ Sesilya, sana fena bir haber getir· 
dim, dedi. tki saat evci Londra•daki a
vukatımdan bir mektup aldım. Avu • 
kat mektubunda, amcamın ikinci bir 
vasiyetnamesinin meydana çıktığını, 
ve bu vaaiyetnameye göre bütün aerve
tini devletin himaye ettiği kimsesiz 
çocuklara te. l..cttiğini yazıyor . 

Sesilya hayretten bilyilyen göslerle 
kocaıınm yüzüne bakıyordu. Kulakla
rına inanamıyordu. Birden aordu: 

_Ya. Te11i ne oldu? 
_ Biraz eni kendiaiyle telefonla 

konuıtum. Mirastan mahnHn kaldı· 
iımı anlaymca derhal tavrllU d ittir· 

ULUS - ::1 -

1
..... . .... A .. N .. D"A."C ........... "I 
.................................................... 
(HA VA S E F E\R LE R t) 

Ankara • latan bul• araamda 

Pazardan mada herıgün : 

Yeıilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket , : 8,30 
Ankara'dan I 
cumarteai cünlerl 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Paurteıi 
Sair: 

: Hallı: ve Sakarya ecsanelcri 
: Eıe ve Çankaya 

Çarpmba 
Perıembc 
Cuma: 

: Sebat ve Yeni~ehlr .. 
: lıtanbul eczaı:ıeıl 
: Merkez 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci ecuneleri 

Lüzumlu Telefon / 

Numaraları ı' 

Yanrın ihban: (1521:). - Telefon, müra
caat, :ıehir: (1023-1024). - Şebirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havarazı 
lrıza memurluiu (1846). - Meaajeri 
$ehir Anhan: (3705). - Takıi telefon 
numaralan: Zincirli caıni civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpa.r:arı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniıehlr. Havuzbı11, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gli· 
ven taksi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddeal, Uluı taksi: (1291). 

Otobüılerin ilk ve son 
•eferl-eri 

SabU Aktaın 
llk Son 

sefer sefer 
Ulus M. dan K. dere':re 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

Ulus M. daı:ı Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Kec;iörcn'e 6.00 21.00 
Kec;iören'dcn Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'teıı Ulus M. na 7.00 21.30 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.oo 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 -.-
Aı. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıeh!r'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yeııiıehir'o 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköpril'ye 6.15 7.00 
Aklröprü'den S. pa:ıarı'na 7.30 0.45 

§ U. Meydanıyle. istasyon arasında her 
beıı dakikada bır sefer olup tren za. 
manları ıeferler daha aıktır. 

§ U. Me7daruyle Yeniıchir, Bakaı:ılıklar, 
Cebeci, Samanpazarı araııııda saat 8 
den 20 7e kadar vaaatl her bcı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her oıı dald· 
kadı; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar hır 15/ .20 ve SO dakikada bir 
mwıtaaam " erler Yardır. 

1 Aktamlan Ulus 11.,,.tuu"ndan aaat 23 
deki son •eferlerle bwılaruı Ulua me1· 
dam'na dönliıleri ıinanalarm datılıı 
saatlerine tlblcUrler. 

Teahhiltlü 18 e kadardır. 
Poıta aut 19 a kadar Jatanbal cihetine 
mektup kabul eder. 

Poıta Saat l eri 

Haydupaşa'ya : Her aabah 8.20. Her 
aqam 19.15 '"' 19.50 
de (Pazartffi, Per
eembe, Cumarteıi 
Toros sürat.) 

Tren Saatleri 

Samıuıı hattına Hercün 9.35 (Ka75e
ri, Sıvaı, Amaaya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : HerıUn 9.35 
Zonıuldalı: hattı : 15.00 

Kırıkkale':r• nyotobüı " ,1 16.05 

Gü~delik : 

Hicri • 1357 
Cemazil'ahır: 25 

S. D . 
GUneı: S ıs 

Rumi· 1354 
Aiustoı: 9 

S. D. 
Aktam: 18 51) 

Paraıüt 11mpiyonu Yilyam 
düıüp öldü 

Dünya serb•t parqilt reJı:ordmeni 

Ceyms Vilyam, geçenlerde bir hava 
mitingi esnasında paraşütünün geç a· 
çılması neticesi olarak yere düşüp öl· 
mÜ§tlir. 

Vilyam 1.200 metre irtifadan atla • 
mış, paraşUt yer yUzUne ilçyUz metre 
kala açılacak yerde yüz metrede açıl
mış, seyircilerin gözleri önünde müt • 
hiş bir aukutlı yerde parçalanmıttır. 

Vilyam yirmi sekiz yaşındaydı. On 
sekiz yagında bir hava mitingine gir
mek istemiş. Fakat on dokuzunda ol
madığı için Jı:endiaine mUıaade etme
mi,lerdi. 

Geçen mart ayında ruı Ôdekinof'un 
7.900 metrede muhafaza ettiği rekoru 
8.000 metreden atlamak auretiyle kır
mış ve dünya rekordmeni olmuttu. 
8.000 metre irtifadan kendisini bırak
mış, toprafa 400 metre kala paraşütü
nü açmıştı. 8.000 metre gibi müthiş ir
tifaı 2 dakika, 21 ıaniyede inmi,ti. 

di. Onun gösü bende değil, paralarda 
imiş. Karıcıf ım ne iyi yaptın da ıu kı· 
.r:ı tokatladın. 

Seailya, yataktan fırlayıp kocaısmın 
boynuna sarıldı: 

- Fena haber dedifln bumuydu? 
Sevcilim bislm için bundan güzel bir 
haber olabilir mi? ... Gene eekiıi gibi 
mesut yap"'l••ı ltiD lıis bir mani 

................................................................................................................................................ ~ 

!Okyano su geçen Kondor tayyaresi ı 
Dört motörlii a1man Kon(lor tayyaresinin, Berlimlcn hareket edip hiç hir yere uğrama
dan 52 saat iki dakika,la Nevyork'a va!'.'lıl olduğunu ve sonra Nevyork'tan hart>ket ede
rek tekrar Rcrlin'c dföuli.iğünü Nevyorktaıı telgraf haberi olarak yazmıştık. Bu siitun
lardaki rc•simlerde Kondor tayyarercini ve ta~'Yarecileri göriiyorsuırnz. 

Nevyork yolcusu yüzbCl§ı Henke Berlin'tle Tempİhol tayyare iıtcuyonuna inerken 

Dört motörlü Kondur tayyareıi Templhol tayyare meydanında 

Alman tayyarecileri Nevyorlı'tan tlöntlülıleri gün, Birleıilı Ame
rika atletleriyle alman atletleri arcuıntlaki müıabalıala1'ı 

ıeyretliyorlar I!' 

Lüpevelez vt! 

Tarzan 
Holivud'da bir boşanma daha olu • 

yor. Lupe Velez Tarzan'dan ayrılıyor. 
Meksika güzelinin Vayımüller'den 

ayrılmak iıtcdiğinden evelce bir çok 
defalar bahsedilmişti. Fakat bu scf er 
artık katidir. Lupe Velez'lc Vayu°nül
ler 1933 de evlenmişlerdi. O zaman kız 
23 ünde, Tarzan 29 yatında idiler. 

Evleneli daha Uç ay olmuftU ki Ve

lu, Tarzan'ın çok kıakanç oldutun • 

zan o kadar kıakanıyormuı ki onu ber-1 
bere dahi göndermiyormu9. 

Meksika gUzell kocasmın bu kıs
kançlığına dayanamamı,. 1934 temmu
zunda. ayrılmak ıstcmiı: 

- Altı scn-:dcnberi aktörlük yapı
yor, demi§. Uv.l: demekten batka bir 
şey bilmiyor. Evde o kadar hırpalı
yor ki ıormayın Kaba k•ta muamele
leriyle hep beni incitiy.,ı . 

35, ve 37 senelerinde tf krar boşan
mak istemif bu sefer iıc bopnma &fa
ğı yukarı kati şeklini ılmıttır. 

X Meflıur sahne nsıı Norman To

roı Metro • Goldvtn - Meyerıe uzun 

Yüzbajt R. Fon Moro 



-10- ULUS 22 - 8 ,:2., 

RESMİ İLANLAR 
Millı Müdafaa Bakonlıgı 

. _ .. " 
Yazlık elbise ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - 3000 takım dikilmiş yazlık el

bise kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 18.450 
(on sekiz bin dört yüz elli) lira olup 
ilk teminat parası 1383 lira 75 kuruş· 
tur. 

3 - İhalesi 6 eylUI 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat evetine kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3117) 5736 

Aş kabı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyat (25) yirmi beş kuruş olan 
(100.000) yüz bin adet aş kabı kapa
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (1875) liradır. 
3 - İhalesi 24 agustos 938 çarşamba 

günü saat on ikide yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi her gün M. M. V. 

satın alma komisyonundan parascz a
lınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(2884) 5386/l 

Muhtelif inıaat yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesinde 

yaptırılacak su deposu, poliklinik 
kanalizasyon ve kömürlük inşaatına 
eksiltme günü istekli çıkmadığından 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın heyeti umumiye
sinin keşif bedeli altmış bin otuz li
ra yirmi iki kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - llk teminat 4251 lira 52 kuruş 
olup şartname, keşif ve 11air evrak 
300 kuruş mukabilinde Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhitlik vesikası ile birlikte tek
lif mektuplarını eksiltme saatından 
behemehal bir saat evetine kadar M. 
M. V. satın alma Ko. na vermeleri. 

(3118) 5737 

Benzin alınacak · 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1) 600 ton 77 oktanlık benzin kapa

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 153.000 

(yüz elli üç bin) lira olup ilk teminat 
parası 8900 liradır. 

3) İhalesi 31 auğstos 938 çarşamba 
günü saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 765 kuruş mukabi
linde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınab~ir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerınde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. sa· 
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(2963) 5586 

3 - İhalesi 4 eylw 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3115) 5734 

San sabunlu kösele 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (250) iki yüz elli kuruş olan 
(41000) kırk bir bin kilo sarı sabunlu 
kösele kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 eylfıl 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (6375) altı bin üç 
yüz yetmjş beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (5) beş 

lira onbeş kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evci M. M. V. satın al· 
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3166) 5776 

Men(jil bezi ahnacak 
M. M. Vekaleti !)alın Alma Ko.: 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiyatı ( 60) altmış kuruş olan 9 500 
metresi beyaz ve 9500 metresi hakı 

renkte mendil bezi kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur 

2 - İhalesi 6 eylCtl 938 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (855) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M. M .V. satın alma komisyo
nundan alınır 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evet M M • V. satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3046) 5605 

1bJh1l e1blse111l maı ahnacn 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
1 - 5000 ita 6000 metre hava rengi 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 21.000 
(yirmi bir bin lira) olup ilk teminat 
parası 1575 liradır. 

3 - İhalesi S eylOl 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 neli maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında teklif mektupları ile temi
natlarını en geç bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3116) 5735 

Portatif çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1) 2000 ita 2500 adet portatif çadır 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 18.250 

(on sekiz bin iki yüz elli) lira olup ilk 
teminat parası 1368 lira 7 5 kuruştur. 

3) İhalesi 8-eyllıl-938 perşembe 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin 
de istenilen belgeleriyle teminat ve 
teklif mektuplarım ihale gününden en 
geç bir saat eveline kadar M.M.V. Sa
tın Alma Komisyonuna vermeleri. 

(3221) 5889 

50 adet kasa alınacak 
Pijamalık bez ah nacak yo~n~~~ekileti Satın Alma Komis

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 1 _ Beher tanesine tahmin edilen 
ı - Beher metresine tahmin edilen fiatı (170) yüz yetmiş lira olan (50) 

fiyatı (27) yirmı yedi kuru§ olar. elli adet kasa kapalı zarf usulile mü -
27240 metre pijamalık bez kapalı zarf nakasaya konulmuştur. 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 2 - İhalesi 8-eylul-938 perşembe 

2 - İhalesi 3 eylUl 938 cumartesı günü saat ıı dedir. 
günü saat 11 cl~dir . . 1 3 - İlk teminatı (637) altı yüz o-

3 - tık temınatı (551) lıra 61 ku· tuz yedi lira (50) kuruştur. 
ruştur. 4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. satın alma komisyo • 
olarak M. M. V. satın alma komisyo- nundan alınır. 
nundan alınır 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad- delerinde gösterilen vesaikle teminat 
delerinde gösterilen vcsaikle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evel M M. V. satın al -
en aT. bir saat evci M M. V. satın al· ma komisyonuna vermeleri. (3225) 
ma komisyonuna gelmeleri. 5891 

<
3047

> 
5606 Barometre ve termometre 

Dikilmiı mintan ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis-

yonundan : 
ı - 5000 adet dikilmiş mintan açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4750 li-

ra olup ilk t t ~uı 356 lira 25 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 50 adet barometre ve 50 adet 

termometre açık eksiltmeye korunu§ -
tur. 

ra, termometrelerin beherine iki lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 8. 9, 938 perşembe 

günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 67,5 liradır. Şartna

me ve nümuneler komisyonda görülür. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik· 
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala -
r~ (3240) 5897 

Muhtelif tersim malzemesi 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet şeffaf cetvel, 100 adet 

şeffaf pilanmüşiri ve 100 adet şeffaf 
minkale ve hedef murabbaları levhası 
a!iık eksiltmiye konmuştur. 

2 - (Bir cetvel, bir pilanmüşiri, 

bir minkale ve hedef murabbaları lev
hası) bir takım hesabiyle beher takı -
mına 50 lira fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 10. 10. 938 pazarte
si günü saat 11 dedir. 

4 - İlk tahminat 375 lira olup şart
name ve nümuneler komisyonda gö
rülür. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te, muayyen gün ve vakıtte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (3244) 5896 

Dişci Fötöyü vesaire ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 

6250 lira olan on tane dişçi Fötöyü ile 
on tane Kreşuvar kapalı zarfla satına
lınacaktır. 

2 - Eksiltme 10-birinciteşrin- 938 
pazartesi günü saat 15 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacak· 
tır. 

3 - İlk temint 468 lira 7 5 kuruş 
olup şartnamesi bedelsiz olarak ko
misyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Un.c:.ü ~delerindc ~ılı,J>eJ.~clerle 
birlikte teklif mektuplarım eksiltme 
saatinden behemahal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. reisliğine vermeleri •. (3226) 

5892 

(elik dosya dolabı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis

yonundan : 
ı - Hepsine tahmin edilen fiat 

(12600) lira olan (110) a.det büyük 
(20) adet küçük çelik dosya dolabı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ve nümuneler her 
gün M. M. V. Satın alma komisyo -
nunda görülebilir. 

3 - tık teminatı (945) liradır. 
4 - İhalesi 7 - eyl\ıl - 938 çarşamba 

günü saat on birde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte ilk 
teminatlarını ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden behemahal bir saat e
vet Ankara'da M. M. V. satın alma 
komisyonu reisliğine vermeleri. 

(3224) 5890 

Askeri Fabrikalar 
. ~ ...... - ~-. "- · 

Nakliye koıum hayvam ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satm Alma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı evsafta olmak üze· 

re bir çift nakliye koşum hayvanı a·
lınacaktır. 

1 - Beygirler yerli olacaktır. 
2 - Veteriner muay~ncsinde ta

müssıhha bulunması şarttır. 

3 - Yaşları dörtten aşağı ve 6 :7 
den yukarı olmıyacaktır. 

4 - Yükseklikleri 1,42 den aşağı 
olmıyacaktır. 

5 - Bu evsafta olmak üzere çifti· 
ne 300 lira bedel tahmin edilmiştir. 

İsteklilerin beygirlerini alarak 
5-eyllıl-938 pazartesi günü saat 10 da 
merkez satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (3188) 5824 

370 Ton elektirolit tutya ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 

olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 29.8.938 pa -
zartesi günü saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (3) lira (15) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4395) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veuikle mezkur 
gün ve saatte komiıyona müracaatla-

-
Ankara Levazım Amirligi 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanatı için 619.500 kilo 
arpanın kapalı zarfla eksiltmesi 12 
eylftl 938 saat 12 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 27,877 lira 
50 kuruş ilk teminatı 2090 lira 81 ku
ruştur. Şartnamesi 139 kuruş mukabi
linde komisyondan alınabilir. Kanuni 
vesikalarda bulunan tekif mektupla
rının saat 11 e kadar komisyona ve-
rilmesi. (3125) 5738 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komiayonundan: 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı 

için 330050 kilo samanın kapalı zarf
la eksiltmesi 9 eylUl 938 saat 12 de 
Ankara Lv. amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 57 7 5 lira 
87 kuruş ilk teminatı 433 lira 19 ku
ruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. Kanuni vesikalarda bulunan tek
lif mektuplarının saat 11 e kadar ko
misyona verilmesi. (3043) 5604 

Un ahnacak 
Ankara Lvaznn Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri hayvanatı için 230.000 kilo 
yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 8 ey-
10.l 938 saat 12 de Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 18400 lira 
ilk teminatı 1380 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Kanuni vesika
larda bulunan teklif mektuplarının 
saat 11 e kadar komisyona verilmesi. 

(3126) 5739 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 -İzmir tayyare kıtaatının 198.000 

kilo ekmek ihtiyacı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. İha
lesi 2 eylfıl 938 cuma günü saat 12 de 
lzmir'de kışlada müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 21780 li
ra teminatı muvakkate akçesi 1633 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ticaret odasında kayıtlı olduklarına 

dair vesika göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye iştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele· 
rinde ve şartnamesinde yazılı vesika
lariyle ve teminat ve teklif mektup· 
tarını ihale saatından en az bir saat 
evel komisyona vermeleri. 

(3127) 5740 

Un allnacak 
Ankara Levazım Amirliği , 

Alma Komisyonundan : 

1 - 260.000 kilo un kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 35.100 1 
İlk teminatı 2632 lira 50 kil 
Eksiltmeye 26 ağustos 938 güıı 
12 de Trabzon mevki komutan 
nasındaki AS. satın alma komis 
da yapılacaktır. Şartnamesi bet 
komisyonumuzda isteklilere rJ 
lecektir. 

3 - İstekliler teklif mektll 
26 ağustos 938 cuma günü saat ıl 
dar komisyon başkanlığına " 
veya posta ile gönderilmiş ol 
Postanın teahhuru kabul ediııııc' 
tckliler belli gün ve saatte ko 
başkanlığına ticaret odasında 
olduklarına dair yeni sene vesi 
nı göstcrmeğe mecburdurlar. 

(2947) 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

l - Eksiltmede olan iş Te 
topçu alayının 400 ton piyade 
rının 140 ton ve Malkara garn' 
ıun 250 ton yulaflarıdır. 

2 - İhaleleri 2 eylül 938 currı' 
saat 11 de topçu alayının 16 da 
alayının 17 de Malkara'rundrr. 

3 - Tahmin bedelleri Te 
topçu ve piyade alayının beher 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 
12 kuruş olan 208,000 kilo una talip 
çıkmadığından yeniden münakasaya 
konmuştur. Şartnamesini parasız al -
mak istiyenlerin her gün Safranbolu 
P. A. satın alma komisyonuna müra· 
caatları. 

Arpa allnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

4 kuruş 75 santim üzerinden ve 

Satın kara'nın 5 kuruş tahmin edil 

2 - İlk teminat mikdarı'ı872 lira · 
dır. İhalesi 3.9.938 cumartC6i günü sa
at 11.30 dadır. Münakasaya girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla -
riyle birlikte teklif mektuplarını en az 
bir saat evel Safranbolu belediye bina
sında toplanacak alay satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3174) 5802 

Sığır eti 

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) 5456 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda mikdarr ta
sınlanan fiatları tutarları ve ilk inançları yazılı 324000 kilo sığır eti kapa

ı~unu_ .. ._..,..,, 'do-~GnJl't't~nıeıı 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Her mevkiin ihtiyacı ayn ayrı müteahhitlere ihale edilecektir. 
3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara., Eskişehir Lv. Amirlikleri satınalma 

komisyonlarında İzmitte tümon satınalrna komisyonunda her gün görüle
bilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatında teklif mektuplarının İzmitte tü
men satınalma komisyonuna vermeleri. (3242) 

Mevkiler Kilo Tasınlanan fiatı Tutarı 

L. K. Mikdarlar Kuruş B. L. K. 

İzmit 94500 25 23625 1780 
Adapazarı 90000 25 22500 1689 
Bolu 90000 25 22500 1689 
Tuzla 20000 25 5000 375 
Gebze 29500 25 7375 553 

324000 80995 6086 
5895 

Sığır eti ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli İlk temınat 

Kilo L. K. L. K. 
146,000 Sığır eti 27740 00 2080 50 

1 - Hozat garnizon birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk 
teminatı yukarıda yazılı 146.000 kilo sığır eti Elazığ, satın alma komisyo
nunda 2 eyh11 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle alına

caktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe günleri adı geçen komisyonda görülecek
tir. isteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine hazır· 
lıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyana müracaatlar. 

(3130) 5743 

Sıgır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi Tahmin bedeli tik teminat 
Kilo L. K. L. K. 

209875 Sığır eti 37777 50 2833 32 

1 - Malatya birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminat 
yukarıda yazılı 20987 5 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunda 2 
eyh11 938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe, cumartesi adı geçe komisyonda görüle
bilecektir. İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartname
sine hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. Ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaat-
ları (3129) 5742 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli tık teminat 

Kilo L. K. L. K. 
282875 Sığır eti 50917 50 3818 13 

1 - Elazığ merkezi için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 

yukarıda yazılı 282875 kilo sığır eti Elazığ satın alma komisyonunca 2 ey
lUl 938 cuma günü saat 9 da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe günleri adı geçen komisyonda görille
bilir. İsteklilerin eksiltme günü saat 8 e katar kanun ve şartnamesine ha
zırhyacakları tekif mektuplarını makbuz mumakilinde vermeleri ve kendi
lerinin de mezk(U &ün ve saatte komisyona müracaatlar. 

Muvakkat teminatları topçu a 
1425 liradır. Piyade alaylarının 
ra 25 Y.uruştur. Ve Malkara ga 

nunun 937 iira 50 kuruştur. 

4 - İhalesine gireceklerin t 
tiyle beraber ve teminat mektu 
bir saat evet komisyonumuza ge 
leri, (2935) 

Sade yağı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma komisyonundan: 

ı - Milas, Küllük, Bodrum 
zonlarının ihtiyacı olan 13650 
sade yağının 1 ağustos 938 gü 
ıt-r cdıt '" :ttytn--ı;u l 

kanuni şekilde yeniden 

usuliyle 28. 8. 938 günü saat 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1482( 
muvakkat teminatı 1200 lira 80 
tur. İsteklilerin ticaret odasın 

lacakları ticaret vesikalarını 

yona ibraz edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin ihale saatın 
saat evet yani 15 de teklif me 
rını Milas'ta orduevinde alay 
alma komisyonuna vermiş ola 

dır. Milas, Küllük ve Bodruı:SI 

yağları ayrı ayrı bir şartname i 
le edileceği gibi Milas, Bodr 
yağları bir istekliye ihale ed' 
cektir. Arzu edenler komis 
parasız şartname alabilirler. 

(3032) 

Kuru ot ah naca~ 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

1 - lstanbul Lv. amirliğine 

müesscsat hayvanatı için 838 
ru ot 29 ağustos 938 pazartesi 
saat 15 de Tophane'de İstan 
amirliği satın alma komisyonu 
palı zarfla eksiltmesi yapıla 

2 - Tahmin bedeli 24721 Ji 
teminatı 1854 lira 7 kuruştur. J 
mesi komisyonda görülebilir. 
lerin kanuni vesikalariyle 
teklif mektuplarını ihale 

1 bir saat evet komisyona verfl'lC 
(3042) 

Zaytin yağı ahno' 
Deniz Levazun Satınabrı• 

yonundan : ... 
1 - Tahmin edilen bedeh 

lira "64" kuruş olan "78650'' Jtı 
tinyağı, 23.3.938 tarihine rastll 

lı günü saat "11.30" da kapalı ı• 
tiyle münakasaya konulmuşt~ 

2 - Muvakkat teminatı ''2 
. il 

"73" kuruş olup şartnamesı 

komisyondan "163" kuruş tJlll 

de alınabilir. JJ 
3 - İsteklilerin 2490 saf1 

nun tarifatı dahilinde tanıiıtl 
lcri kapalı teklif mektuplarırı• 
belli gün ve saatten bir ,ast 
kadar komisyon başkanlığın• 
mukabilinde vermeleri. 
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4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle Kapah zarf usulile eksiltme ilana i lôn tashihi 

yapıılacaktır. i ViLAYETLER ..................................................... 
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltemye konul~n iş: Muğla 
vilayeti merkezinde yenıd~n yaptırı-

Konya Memleket Hastanesi ~ -
tabipliğinden : 

51- Eksiltmeye girebilmek için is-j 
telr~ilerin 843 lira 51 kuruş muvakkat 

KÜÇÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hozat Malmüdürlüğünden : 
1 - Talip çıkmadığından dolayı ek

s~~tmiye konulan iş Hozat kazası hü
k.umet konağı inşaatıdır. Bu işin ke -
şıf bedeli 35618 lira 74 kuruştur. 

k h "k"" et konag~ının ılk kısmı -laca u um . . 
. lup ke•if bedeh 20953 Jıra 

nın ınşası o :r 

29 kuruştur. 
2 _ Bu ite aid şartname ve evrak 

Eksiltmeye çıkarılan Konya mem
leket hastanesi kaloriferinin Ulus, 
cumhuriyet, Ekekon gazeteleriyle 
muhtelif tarihlerde yapılan ilanlarda-

teminat vermesi ve nafıa vekaletin -
den alınmış müteahhitlik vesikası i

le ı yaptığı en büyük menfez işin.in 

ı 2000 liradan aşağı olmaması müteah-

Satılık : 

Sablık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'yıc müracaat. 

r ........................... . 
İ Küçük ilôn _şortları 

•
f Dört satırlık küçük ilinlardan: 

şunlardır: . 
k. · · b' · · d (25000) l" "d hidin bizzat diplomalı mühendis ve-ı ışın ıtımın e ırası o e-

j B ir defa için 30. Kuruı 
1ki defa ıçin 50 Kuruş 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelat projesi, 

A _ Eksiltme prt?am~sı, mukave· 
. bayındırlık ıtlerı genel şart-le proesı, • • 

• yapı i•leri umumı, fennı şart-
naıncsı, :r • 

necektir) cümlesinin kaldırılarak ye- {Ya f~n memuru veya mimar olmaaı ya
rine işin hitamında bedeli ihalenin 1hut daimi surette inşaat mevkiinde 
yüzde yetmiş beşi verileceği kaydının bir fen memuru bulundurması lazım. Acele satılık ev - Senede 1200 li

ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 

D ort defa için 80 Kuruş ı 
Uç dda için 70 Kuruş 

Devamlı kiıçuk ilinlardan her defasr 
içın 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 

I
• neşredilecek bir ilin için HO kuruş 

alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki bo:ıluk-

namesi, hususi şartname ve pro1e. kaim olduğu tashihen ilan olunur. drr. 

C - Bayındırlık işleri genel şart· 
namesi, 

B _ 1stiyenler bu prtnam~ ve ev

rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö

rebilirler. 

5880 6 - Teklif mektuplarının yukarda 
caddesi. Numara 98 5582 

1 

lar mustesna 30 harf itibar edjlmiştir. 
Bır kuçuk ilin 120 harften ibaret ol-

D - Hususi şartname, 
E - Keşif cetveli, silsilei fiyat cet-

veli, metraj cetveli, . 
3 _ Eksiltme 7-9-938 çarşamba gü-

nü saat l6 da Muğla Vilayetinde Na
fıa Müdürlüğü odasında eksiltme ko

misyonunda yapılacaktır. 

2 Adet kapı yapllnlacak 
Sıvaı Belediyesinden: 

yazılı 3 üncü maddedeki saatten biq 
saat evveline kadar encümence getiri
lerek eksiltme encümeni reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. P<>s 

Satılık kalörifer - Az kullanılmış 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

~~~~~-tırdan fazla her satır için ayn
ca 10 kuru, alınır. ................................ 

F - Keşif ve genel şartnamesı. 
lstiyenlerin bu şartnameyi v~ evra

kı iki lira mukabilinde Tuncelı nafıa 
müdürlüğünden satın alabilirler.. .. 

3 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesı gu-

Sıvas'ta inkilb müzesi için yaptı:rı- ta ile gönderilecek makbuzların niha
lacak iki adet sarı kaplama madeni yet üçüncü maddede yazılı saate ka- Satılık - Yeni doğan mahallesi 

Eskişehir sokağında 254/ 255 numa -
ralı evler acele satılıktır. İçindekilc -
re miiracaat. 5692 

Kiralık daireler - Maltepe Ulu -
dağ sokak No. 14 ikişer odalı ve User 
oda bir hol tam konforu havi, içinde-

nü saat 10 da Hozat kazası malmüdür-
1üğü odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 _ Eksiltmiye girmel: için ist.ek • 
liler 267,90 lira muvakkat temın~t 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haız 
olup göstermesi Uizımdır. 

A _ Nafıa Vekaletinden alınmış 
938 senesine ait müteahhitlik ehliyet 
vesikası ve ticaret ve sanayi odasın-
dan alınmış sicil vesikası. , 

B _Bir taahhütte en az 20000 hra-
lık bina ve sair inşaat yapmış olduğu· 
na dair vesika. 

6 _ Teklif mektupları yukarıda ya-
zılı saatten bir saat eveline kada~ Ho· 
zat malmüdürlüğü dairesine eksıltme 
komisyonu reisliğine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı ~~a.~e 
kadar gelmiş olması dış zarfın muhur 
mumiyle iyice kapnmış olması lazım
dır. 

Posta ile olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 5903 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 

kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 

etmeleri lazımdır, 
1 - Ticaret odasında kayıtlı bu

lunduklarına dair vesika. 

2 _ Bayındırlık işleri dergisinin 

haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 

sayılı nüshalarında çıkan ve talimat

nameye tevfikan yüksek Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika

sı göstermeleri. 
7 - Teklif mektupları yukarıda 

yazılı saatten bir saat eveline kadar 

Muğl::ı hükümet binası içinde dai~i 
encümen reisliğine makbuz mukabı
Iinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl

mış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul 

kapının imaliyesi ile Sivas'ta tes!im
leri 20 gün müddetle münakasaya 
konulmuftur. 

1 - u işin tahmin edilen bedeli 
1700 lira ve muvakkat teminatı 128 

liradır. 

2 - Kapılar ihale tarihindcın iti-
baren 45 gün zarfında ikmal erlilerek 
Sivas'a sevkedilmiş olacaklarıdır. 

3 - İhale bedelinin nısfı peşinen 
ve nısfı kapıların Sivas'ta teslimini 
müteakip ödenecektir. 

4 - Bu kapılara ait proje ve şart
namenin birer sureti Sivas belediye
sinden parasız olarak alınabilir. Ve 

posta ile keza parasız olarak gönde
rilebilir. 

5 - İhale 25. 8. 938 tarihinde saat 
14 de Sıvas belediye encümeni huzu
runda yapılacaktıı:. 

(3192) 5805 

Bel on asfalt ve pisi yaphr1lacak 
lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

dar gelmiş olması ve dış zarfın mühür• 
mumu ile iyice kapatılmış olması 

lbımdır. Postada olacak gecikmeler, 
kabul edilmez. 5619 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Valiliğinden : 

31-8-938 çarşamba günü saat 16 da 
Çorum daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere (46603) lira (48) kuruş 

keşif bedelli Çorum • Sunğurlu yolu
nun 5 +-375 - 16+ 619 uncrı kilometre
leri arasında 6224 metre uzunluğunda
ki yolun esaslı tamirat işi kapalı ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, ke
şif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(3495.26) liradır. İsteklilerin müteah
hitlik ve sair vesikalarile daimt en. 

cümene müracaat dmeleri U'izımdır. 
5621 

Su tesisatı plônı 

Karaman Belediye Reisliğinden: 

Satılık - Nazımbey mahallesi Bal
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 
bahçeli ve kullanışlı ev ticaret odasm
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 

Acele satılık radyo - Hiç kullanıl
mamış 9 lambalı 938 modeli bir Tele
fonken radyo satış fiyatından 100 lira 
noksanına. Atatürk bulvarı Ali Nazmi 
Ap. No. 7 5816 

Satılık otomobiller - Alman mar
mah iki yeni otomobil satılıktır. Al
manya sefaretinde mütercim Refet 
Berkin'e müracaat. 5838 

Kirahk : 

kilere müracaat. 5768 

Kiralık daire - 3 geniş oda, 1 hol. 
Bakanlıklar karşısı Karanfil sokak 
No. 37 T elefon : 2274 5857 

Kiralık - Yenişehir Ad.akale 18/ 1. 
1 nci kat müstakil antreli 1 hol kon
forlu görmek için içindekilere görüş-
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık daire - Kooperatif arka
sında Ağaoğlu apartımanında 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 
Ali K5.zım'a müracaat. 5577 

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

Dairelere elverişli aparhman - Aranı) or : 
Vekaletler karşısında 40 odalı, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 

5693 

Kiralık oda - Banyolu, bir bayan 
veya bay iç.in. Yenişehir Selanik cad -
desi No. 16-4 5855 

Mürettip aranıyor - Ehliyetli iyi 
bir mürettibe ihtiyacımız vardır. Ta
liplerin vesaik suretleriyle birlikte An
kara posta kutusu 196 ya müracaatla-
r~ 5791 

Kurı-l)ar: 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim edilmez. <306413257> 
5902 

1. 9. 938 perşembe günü saat 11 de 
İstanbul'da Nafıa müdürlüğü eksilt

me komisyonu odasında ( 18172,53) 

lira keşif bedelli Yeşilköy hava istas

yonu binası önünde yapılacak beton 
asfalt pist inşaatı kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 

Kiralık oda - Yenişehir lsmet ln-
Evvelce açık eksiltmeye konulup önü caddesi No. 74 5854 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
eylfıl ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam aparu. w • ~ • Kapah zarf usulile eksiltme ilim 

Mugla Vılayetinden : 

ihalesi geri kalan kasabamıza takri- Kiralık kat - 5 oda su ve elektrik. 
ben sekiz kilometre mesafeden 150 İtfaiye meydam Ordu sokak Kurtuluş 
m/ m font boru ile mevcut tesisata apartımanı kapıcıya müracaat. 5852 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğ
la vilayetinde Köyceğiz kazası mer· 
kezinde yaptırılmakta olan ilk okul 
binasının noksanlarının ikmali inp
atı bedeli keşfi 16715 lira 19 kuruş
t ur. 

2 - Bu ite aid şartname ve evrak 
şunlardır: t 

A - Eksiltme §artnamesi, mukave· 
le proesi, bayındırlık itleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö-
rebilirler. . .. 

3 _ Eksiltme 5-9-938 pazartesı gu-
nü saat on altıda Muğla ivHiyet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Muvakkat teminat 1253 lira 
&4 kuruştur. . . . 

6 _ Eksiltmiye girebilmek ıçın ıs-

teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu-
lunduklarına dair vesika. . . . 

2 _ Bayındırlık: işleri de~gısmın 

haziran 937 ve resmi gaz:etenın. 3645 

tayılı nüshalarında çıkan ve talıınat
namcye tevfikan yüksek r:ıa!ıa v:ka
letinden alınmış mütcahhıtlık vesıka-
ıı göstermeleri. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
Yazılı saatten bir saat eveline ka?ar 
Muğla hUkümet binası içinde daı~i 

.. . l·v • akbuz mukabı-cncumcn reıs ıgıne m • 
linde verilecektir. Posta ile gönderı
lccek mektuplar 3. UncU maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl· 
ınış olması tazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3063/ 3256) 5901 

Malatya meyvecilik istasyonu 
binalan eksiltmesi 

Malatya Meyvacıhk istasyonu Di-
rektörlüğünden : . . 

46232 Jira 23 kuruş keşif bedehnı 
havi olup Malatyada yapılacak mey
\'ecilik istasyonu binaları 16-8-938 ta· 
tihinden itibaren 15 gün zarfında ka
Palı zarf usulü eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

Eksiltme 31-8-938 gününe rastlaya~ 
Çarşamba günü saat 14 de Malatya zı
raat direktörlüğünde yapılacagtır .. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ı§· 
lerj genel, hususi ve fenni şartnam~
leri, proje, keşif hulıisası ile buna aıd 
diğer evrak her gün Malatya Mey~~
c~_lik istasyonu Direktörlüğünde go • 
tulebilir 

ıı. • ı· 41 ku-aıuvakkat teminat 3467 ıra 
tustur. . 

Eksiltmeye girebilmek için bu ı~e 
benzer 25 bin liralık iş yaptığın.a da~r 
~afıa Vekaletinden tasdikli mütea • 
hitıik vesikası ve ticaret odaları v~
•ikalarını hamilen Malatya meyvecı
lilt istasyonu direktörlüğüne müraca
lt t.Ylemeleri ilin olunur. (3143) 5722 

Muğla Vilayetinden : bağlanacak olan menba suyunun p15n 

ı - Ekıiltmiye konulan iş: Muğla 
vilayetinde Kökova nahiyeei merkezi 

olan Ulada yaptırılmakta olan ilk o
kul binanın noksanlar,ının ikmali in
patı bedeli ketfi 19127 lira 20 kuruı
tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş

leri genel ve hususi ve fenni şartna

me eri proje, keıif hulaaa&iyle buna 
müteferri diğer evrak dairesinde gö
rülecektir. 

proje ve fenni şartnamesi yaptml -

mak Uzere açık eksiltmeye konulmuş

tur. İhalesi 29-8-938 pazar tesi günü 

saat 11 de _belediye encü menin e ya
pılacaktır. Talip olanların su müte
haaııı olduklarına dair veıaikle fiatlı 
teklif mektupları üzerinden teminat 
akçeler.iyle müracaatları. (5325-3085) 

2 - Bu ite ait tartname ve evrak 
Muvakkat teminat: (1363) lira (00) 

kuruıtur. 
şunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamcai, mukave· 
le proesi, bayındırlık itleri eenel şart
namesi, yapı itleri umumi, fenni ıart
namesi, hususi ıartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö-

rebilirler. 

3 _ Eksiltme s. 9. 938 pazartesi 

günü saat ıı de Muğla vilayetinde 

daimi encümende yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

olacaktır. 

5 _ Muvakkat teminat 1434 lira s4 

kuruştur. 

6 _ Eksiltmiye girebilmek ıçın is· 

teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 

etmeleri lazımdır. 
1 - Ticaret odasında kayıtlı bu-

lunduklarına dair vceika. 

2 _ Bayındırlık işleri dergisinin 

haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 

sayılı nüshalarında çıkan ve talimat

nameye tevfikan yüksek ~a~ıa V~ka
letinden ahnmı§ mUteahhıtlık vesıka-

sı göstermeleri. 
7 - Teklif mektupları. yukarıda 

1 atten bir saat evehne kadar 
yazı ı sa . d . . 

h ··k" met binası içınde aımı 
Muğla u u . 

"men reisliğine makbuz mukabı· 
encu •

1 
.. d . 

linde verilecektir. Posta ı e gon erı-

lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 

f "'h"' mumu ile iyice kapatıl-zar ın mu ur 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez (3062/3255) 5900 

Şose tamiri 
İzmir Vilayeti Daimi Encüme

ninden : 

15 ağustos 938 pazartesi günü ek-

'ltmesi yapılacağı ilan edilen (18032) 
sı ı . 
1• 47 kuruş keşif bedelli zmır • 
ıra . 
Torbalı şosesinin esaslı tamirine talıp 
zuhur etmediğinden mezkur iş bir ay 

Uddetle pazarlığa konulmuştur. 
m h" 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun u-
kümlerıue göre hazırlıyacakları temi· 

Vesaiki lazımeleryle 22 eylUl nat ve 

938 per§crnbe gününe kadar lzimr. vi-

layeti daimi encümenine pazarteıı ve 

mbe günleri öileden evel baş 
perşe 

rmaları ilin olunur. (3162/3235) 
vu 5894 

lateklilerin teklif mektuplan ve en 
az (15000) liralık . bu i§e benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış 

olduğu vesikalara istinaden Nafıa ve

kaletinden alınını§ 938 senesi ehliyet 
ve ticaret odası vesikaları ve kapalı 

zarflarını 1. 9. 938 perşembe günü 

saat (10) a kadar İstanbul Nafıa mü
dürlilğüne vermeleri lazımdır. 

(5297/3054) 5634 

Köprü ve şose inşaatı 
Aydın Daimi Encümeninden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş Aydın 
vilayetinin Karapınar - Koçarlı yolu
nun 5+30 daki 10 metre açıklığında 
betonarme menfez ile 6+015 deki 
mevcut 5X4.00 lik beton arme köp
rilniln Koçarlı tarafındaki kenar aya

ğı ile iki gözden radyesi ve her iki 
köprü üzerinde §ose inşaatı keşif be
deli 11246 lira 85 kuruştur. 

2 - Bu iJe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Tesviyei türabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E) Hususi şartname 
F) Keıif cetveli, silsilei fiyat cet

veli, metraj cetveli 
G) Proje, grafik 
lstiyenler şartname ve evrakı be· 

delsiz olarak nafıa müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 29.8.938 tarihinden 
pazartesi günü saat 11 de vilayet da
imi encümeninde yapılacaktır. 

5655 

Mufbak tesisatı yaptrrdacak 
latanbul Nafia Müdürlüğünden 

31.8.938 çarşamba günü saat 15 de 
fstanbulda nafıa müdürlüğünde ek
siltme komisyonu odasında (14062.50) 
lira keşif bedelli İstanbul yüksek mü
hendis mektebi pansiyon binasında 
yapılacak mutbak tesisatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş -
!eri genel hususi ve fenni şartnamele
ri, proje, keşif hülaaasiyle buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1055) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (11000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafıa vekliletinden alınmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 31.8. 
938 çarşamba günU saat 14 e kadar İs
tanbul nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(5098)/ 2926) 5425 

Kaza_lar 
Su tesisah projesi yaptullacak 
Osmancık Belediye Riyasetinden : 
K.azamıza isale edilecek Gemici ve 

Esğiköy aularının projeleriyle evrak 
keşiflerinin tanzimi 17. 9. 938 günü 
11 e kadar pazarlığa konulmuştur. 
Muvakkat teminat 60 liradır. 

Eksiltme yukarıda bildirildiği gün 
ve saatte Osmancık kazasında teşek
kül edecek komisyonda yapılacaktır. 
Talip olanların şartnamesini görmek 
üzere Çorum Nafıa müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. 5766 

Muhtelif elektrik malzemesi alınacak 
Karaman Belediyesinden : 
Aşağıda yazılı elektrik malzemesi gümrük masrafı belediyemize aid 

olmak ve Mersin gilmrüğünde teslim alınmak üzere açık eksiltme suretile 
29-8-938 pazartesi günü saat 11-30 belediye encümeninde ihale edilecek
tir. Muhammen bedeli 1050 lira, teminat akçesi 78,75 liradır. 

lıteklilerin Karaman belediye riyasetine müracaatları. (5326-3086) 
Mikdarı Cinsi Evsafı 

560 metre Yer altı kablosu Yüksek tevettürlü 3 X l0 M/ 2 6300 Volt 
için 

4000 
1500 

.. 
" 

10 onluk çıplak bakır tel 
6 altılık .. .. .. 

30 adet Sokak lambası armatörü ile komple 

manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

------------------------------------------------------------------------

T. c. ZİRAAT BAN KAS! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri -,. •• 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 ., 
4 .. 250 .. l.000 •• 40 .. 100 .. 4.000 .. 

100 
" 50 .. 5.000 .. 

120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - --g Tarsus-Çukurova fabrikasından : ~ - -- -- -----
Kaput bezi fiatları -------- 85 s/ m 90 s/ m 100 ı/m Şapkalı ---- TipV - 697 728 790 kurut -----=: Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teslimi peşm = para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukarda ki f iatlarla aa--=: lıfa arzedilmit olduğunu aayın mütterilerimize bildiririz . --= ~90 -

-------------------------------------------



--
::,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:: 

§ Yavrular sıhhati üstüne ıelkatle ------- -- --- litre en annelerin nazarı dikkatine: --------- --_ Göz bebeğiniz yavrunuzun gürbüz, neş'eli ve sıhhatli, her za- :: 
- man için güler yüzlü ve sağlam, her türlü hastalıklara karşı tam 
:: mukavemetli, kusursuz bünyeli olmasını elbet istersiniz. 

-
--------
-------------------

----Bu samimi emelin izi temin için tek ve mühim çare: ---
f osf alin Falyer ~ -
Çocuğunuza hem gıda :: 
ve hem devadır. Uzun : 
yılların tecrübesi bu ha- :: 
kikati günden güne da- : 
ha sağlamlaştırmaktadır.: 
Yavruların bugünkü gür- : 
büz bünyelerini : 

Fosf alin fal yer' e ~ -§ medyun bulunmak yüz binlerce anne bu mütalaamızı tasdik etmek- § 
: tedir. ller czcanc ve bakkaliye mağazasında en elverişli 

:111111111111111 fiatlarla bulunur. 5884 111111111111111: 

. 
Tar1m ·· BakanhQı 

Tal ebe kaydı 
Yüksek Ziraat Eıır.titii&ü Rektör

lüğünden : 
Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Ens

titüsünün Ziraat, Veteriner Fakülte
sine kız ve erkek, Orman fakültesine 
yalnız erkek parasız yatılı, paralı ya
tılı ve yatısız talebe alınacaktr. Ens
titüye yazılabilmek için aşağıdaki 
şartlara uymak gereklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak 
ve lise mezuniyet imtihanını vererek 
bakaloryasını yapmış veya lise ol -
gunluk diplomasını almış bulunmak 
lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin Fen 
Fakültesinden naklen gelecek olan
lar lisenin fen kolundan pek iyi de-

Çünkü 

Rodyolin 

22 - 8 - 1938 

HASAN 

11(k SJ@ii> 

ö~lii 
unları 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
: Kireçli suların tahribatından : 
:: Kalörif er kazanlarile tesisatlarını : 
: Lokomobiller ve alelfunum buhar kazanlarını :: 
- kurtarmak için kireçli suyu tasfiye eden = 

rece ile mezun ve fen fakültesinde 
muvaffak olmuşlarsa orada okuduk
ları sömestrlerden ikisi kabul edile
rek Veteriner, Ziraat ve Orman Fa
kültesinin 3 üncü sömestrlerine alı
nırlar. Ancak Veteriner Fakültesine 
girenlerin bu fakültenin birinci ve i
kinci sömestresinde okunan anatomi 
dersine de ayrıca devam etmeleri ve 
Ziraat Fakültesine girenlerin ziraat 
stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin 
yaşı 17 den aşağıya ve 25 den yukarı 
olamaz. Nihari talebe yüksek yaş kay
dına bağlı değildir. 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri &adece parlaL 
makla kalmıyarak onları mikroplardan 
muzır salyalardan ve hamızlardan te
mizleyip çelik gibi sağlamlık veren 
yegane iksirdir. Yavrula nnızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 

= • -

~ E L D 1 - -- -- -: ClHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ : 

-----
Cihazlar tamamen garantilidir :: 

İsviçre Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karib 
vekili umumisi 

------§ Vebolid Ltd. Şti. ------ --:: Yeni adrese dikkat 
:: M k • İstanbul Galata Billur sokak No. 7-9 P. K. :_ 

---
E er ezı : No. 1094 --- -
§Subesi : = .... 

Telefon: 44507, Telgraf: Vebolid 
Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 : 

Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid - İzmir umumi acentası: Mimar Kemaleddin cad. -- No. 15 P. K. No. 72 _ 

§izmir enternasyonal fuvan pavyon No. 175 § 
: Prospektüs ve mühendislerimizi isteyiniz. 5883 _ 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vantilôtörlerinin 
Meziyeti: az cereyan fi.ar/ 

eder, bozulmaz 

Diğerlerinden daha ucu dur. 
Toptan ve perakende satış 

yeri 

Gaiata Voyvoda caddesi 84 Karaköy palas karşısında 

Osman Taşcıoğlu 5882 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııı 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

İplik fabrikası 
Şirketinden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 
KAPUT BEZİ FlATLARI 

Tip 

2 (Silindirli çiftçi) 
14 
14 

Genişlik Top metre Fiatı 

75 36 725.-
85 36 751.-
90 36 784.-

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

İPLİK FİATLARI 

Vater numarası 

.. .. 
,. .. 

8 

10 
12 

Fİ ATLAR FABRİKA TESLİMİDİR 

:.ij:>.-

355.-
395.-

Siparişler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya

pılacaktır. 

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

4 - Parasız yatılı talebeden beden 
kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teşe!{küllü bir hasta evi kurulu
nun raporu lazımdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki 
ay içinde yeniden sağlık ve sağlam
lık muayenesinden geçirilerek ertik
lerinin lüzum gösterdiği beden kabi
liyetini göstermiyenlerin enstitüden 
ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek ta
lebe Ankara'da Orman Çiftliğinde 
staj görmeğe mecburdur. Bu staj ni
hayetinde talebe imtihana tabi tutu
lacaktır. Stajdan sonra talebenin ens
titüde nazari derslere devam edebil
mesi için yapılacak bu ameliyat imti
hanında muvaffak olması sarttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira 
aylık verilir. Ve yatacak yer parasız 
olarak çiftlikte sağlanır. (Stajiyer ta
lebenin yemesi ve içmesi de Enstitü
de sağlandığı takdirde kendilerine 
bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatılı taleb-in<l n &t..ıj 
veya okuma devresi içinde her ne su· 
retle olursa olsun kendiliğinden sta
jını veya tahsilini bırakanİardan ve
ya cezaen çıkarılanlardan hükümet
ce yapılan masrafları ödiyecekleri 
hakkında verilecek nümuneye göre 
Noterlikten tasdikli bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler 
yukarda yazılı rapordan başka lise ve 
olgunluk diplomasını veya tasdikli 
suretlerini, nüfus kağıdını, polis ve
ya uraylardan alacakları uzgidim ka
ğıdını, orta mektep ve liselerde gör
müş oldukları süel dersler hakkında
ki ehtiyetnameleri iliştirilerek el ya
zılariyle yazacakları pullu bir dilek
ce ile ve 6 tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. 
Talipler dilekçelerinde hangi fakül -
tcye kayıt olunmak istediklerini bil
dirmeli ve çiftçi veya arazi veya o:
man veya hayvan yetiştirme veya zı
rai sanatlarla alakalı bir aile çocuğu 
bulunup bulunmadığını da bildirme
lidir. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde 
pullanmamış olan ve 8 inci maddede 
yazılı kağıtların ilişik olmadığı di
lekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede 
yazılı vesikalarla vaktinde baş vu -
ranlar arasından pek iyi veya iyi <le
reccli ve fen kolundan olanlar veya 
çiftçi çocuğu veya arazi sahibi veya 
hayvan veya orman ihtisasile aUika
lı yer ve tesisat sahibi veya sahibi -
nin çocuğu olanlar tercih olunur. E
debiyat kolundan yalnız pek iyi de

receliler kabul olunur. Kabul edile
cek talebe diploma derecesine ve baş
vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetin
ce okutulan yabancı dil atamanca ve 
ingilizcedir. Fakültelerden mezun o
lan talebeye J:iraat mühendisi, Vete· 
riner Hekim, Orman mühendisi ün -
vanları verilir. 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1.. 

Talebe meslek imtihanına girmez -
den evvel yukarda yazılan yabancı 
dillerden imtihan edilir. Bu imtihan
da iyi derecede muvaffak olmak şart
tır. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6129 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

---: Dr. Basit Ürek ----------
Cebeci Merkez Hastanesi 

lç Hastalıkları mütehassısı 

1, 2, 3 üncülükle mezun olan tale -
:: beye mükafatan Avrupa'da bir tetkik 
:: seyahati yaptırılır. 

12 - Ziraat Fakültesine 40, Vete
riner Fakültesine 40 ve Orman Fa -= kültesine 40 azami talebe alınacaktır. 

-- 13 - Cevap isteyenler ayrıca pul 

Her yün hastalarını Yenişehir ~ göndermelidir. 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· :: 14 - Baş vurma zamanı (22 ağus
:: m n nd t ıs t kab 1 :: tos 938) den eylülün 30 uncu günü - a ı a saa en sonra u -- akşamına kadardır. Bundan sonraki 
:: edeLTel: 1694 : 

baş vurmalar kabul edilmez • 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Her sabah - Her öğleyin -
Her akşam yemekten sonra 

RADYOLİN 

~ KABIZLıi1 
Barsak, karaciğer ve 
midenin kusurlu işle- 1 

mesi demektir. Bu üç 
uzvun İyi işlemesini 

temin için muhakkak 
gece yalarken ve sa
bah aç kamına bir 
kahve knşığı M A -
Z O N meyva tuzu 
alınız, alınması gayet 
latif tesiri tabii ve 
kolaydır. 

:MAZON lUf'yva 
Tuzu 

-~mın · sm.i. llLed :" -
-,ınrr, ak etcl' p 

ne de tesiri taklit 
edilemez 

M~YV.ATUZU 

5561 

Zayi - 1914 senesinde İstanbul 
Davutpaşa sultanisi 7. ci sınıfından al
dığım 203 numaralı tasdiknamemi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Küçük Yozgat Barut fabrikasında Ce-
malettin İz 5904 

YENİ 
BU GECE 

MAVİ TUNA 

Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 
neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 30 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 5434 

lokanta ve Gazinoculortn 
nazarı dikkatine ! 

tabrikamınn BAŞKURT 

verli mamulahmıu görmeden • ÇA
T AL, KASIK ve BIÇAK t 111· 

lannızı almaymu. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

4.vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
-.le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

a, Ankara satış merke7.i: Sümer Rank Yerli Mallar Pazarı 
~_ ....................................... jimiııli ... 

Ucuzluğu ile az zamanda muhter< m Ankara balkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESi 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 

En iyi cins Tiirk Antra~iti ve Alman teshin koku gel
mi~tir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satışlara ba~-
la·· • •ır. .. 

Ucuz ve 1---ru kömiir almak ve kışm rahat etmek i ti
y<·n "ayın ortak ve mii~terilerimize ~imdiden kömiirle -
rini almalarını tavsiye ederiz. 5007 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikrol" 
lannı kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanı~ız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklar; 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idr,t 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin ed-" 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatmı haiz bulunan HELMO~Ö fi-' 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temızliye~ 
mavilettirir. 5447 

SİNEMALAR 
..alllllL. 
--- -- --

HALK 
BU GECE 

AZGIN SEVDALILAR 

Baş rolde: Gitta Al par 

Gündüz 2 - 5,45 Seanslarında 

-----
-----

'lündüz 2,30 - 5,30 seanslarıncı .. 

VAHŞİLER ARASINDA 
26 Kısım birden 

Halk Matinesi 12,20 de 

-- -- -
cıcı ANNE - ----

Baş rolde: Danniele Darrieux .,11111r KIZLAR MEKTEBİ 

BUGÜU SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 
BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

MiHRACENiN GÖZDESl 

Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 


