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Baıvekilimiz İstanbul'Ja Küçük Antant 
konseyin~e 

HAVACI NESLİ YETİŞTİRMEK İÇİN 

Atatürk 8. Cel61 Bayar'ı 
dün kabul buyurdular 
ı B .. "Savarona" yab ile Bandmna·dan 
stanbul, 22 a.a. - ugun, Ha · · VekT O k 

lstanbur a avdet eden Bafvekil Celil Bayar' ncıye 1 1 0 7 

tor Tevfik Rüıtü Ara 'la beı-aber yattan çıkarak Dolmabahçe sa
rayında Cümhurreiıi Ata~ tarafından kabul buyurulmuı ve 

h t. L-'-'--da maruzatta bulunmuıtur. • seya a ı nmuuu 

n 

Macaristan'la olan 
paktlar1n normal bir 

hale gelmesi görüıülüyor 
Bled, 22 a. L - Küçük antant kon

seyi, dün akşam saat 18 de ikinci içti
maını yapmııtır. Görüpneler h8kkm -
da bu ina kadar hiç bir ıey awnamıt
tır. 

Macaristan'm Belgrad elçisi, dün 
Uç hariciye nazınnm yanma gitmiı ve 
usun müddet kalımıtır. Bundan iatim
zaç edildiğine göre, dün Macar.istan'Ja 
olan paktlarm normal bir hale getiril
mesi meselesi. göril§ülmilıtür. Diğer 
taraftan sanıldığına göre, macar ekal
liyetlerinin vaziyeti dolaymiyle Maca-

Büyük bir planör labrikas1 
kurulacak, yeniden motörlü 
tayyare mektepleri a~llacak 
BaşöOretmen Bayan Gökçen'in havacı l ığımizfn 

kıymetli sözleri son aurumu hakkında 

Mesut 
Hatay 

A. Şii1ri ESMER 
llata7'ılann ,esine mümeuilıi ~ 

.............. mecliai seçiminin neli
c:eleamea üzerine, Hatay dnlet ..... 
kanizm•uam kurulutancla ehemi
;Jetli bir admı daha atılaut ola,.... 
Hata,. devlet meka•izmev, maliim· 
dur lr,i, Milletler Ce111İ7.eti tarafm
claa Yerilen brarclaa ~ CeneY
re'cle mütehaaaıalar kamia:JOD• tara
fından teabit edilmitti. Ba ietatü ~
Zlrlanır hazırlenmH: derhal tatbı-
katına seçildi. ilk adan olar.k.. d": 
let mekanizmum• en ehenuyetli 
oramum tefkil edecek ol~ meb~
aaa mecliaiDcle muhtelif milletlenn 

B. Fuad Bulca 
E11aıi mektebinde 
dün tetkikler yaptı 

ristan'ın Çekoslovakya hakkında ihti
raz kayıtlan ileri süren talepleri, Çe
koslovakya tarafından kabul edilmez 
mahiyette telikki olurunuı ve Roman
ya da bu bahiste Çeıkoalovakya'ya mü
zahir olmuıtur. Bu sebepten 4mzaaı 
dilfünWen paktların tehir edilmeli pek 
muhtemel bir hal alınııtır. Yuroslav -
ya'nm gayretleri, küçük antantm battı 
hareket birliğini muhafaza eden bir 

Türk Hava Kurumu Baıkanı B. Fu
uzlqma zemini bulunma11n1 iatihdal at Bulca dün sabah lstanbul'dan ıel· 
eylemektedir. mit ve Etimesğut istasyonunda ine· 

Budapeııe' den C8""P rek Ergui'deki TUrkkufunun motör-
bekleniyor ili havacılık kampını teftiı etmiıtir. 

Bled, 22 a.a. - Küçük ttilif konfe- Türkkutu gençliğinin kendi değe-
ranıının nihai tebliğinin netrl, küçük rini göstermek imkinmı bulduğu her 
itilif ın daimi meclisinin tekliflerine fırsatta, onu, daha çok kuvvetlenmiı 
Budapefte tarafından verilecek olan ve gelipniı olarak görmiye alıpnlar, 
cevaba intizaren yarına kadar tehir batkanın dOnkU teftıifiyle kanatlı 
edilmiıtir. neslin yeni muvaffaldyetlerine phit 

Bu cevaba giSre ya Macariatan ile olmutlardır. 
yekdiğerine muadil iki taraflı üç mi- B. Fuat Bulca; Etimesiut istuyo
aak imza edilecek. ve yahut küçük i- nunda kurum yarbaıkanı B. Fikri, 
tilif ın Bulgariıtan ile Balkan itili- Türkkuıu Genel Direktörü B. Oaman 
fı arasındaki Selinik itilafına, zihni- Nuri Baykal ve kurum ileri gelenle· 

· 'tiba · 1 f k ü t r k bi yetı ı rıy e, muva 1 m 1 e e r ri taraf rndan karırlanmış, oradan doğ-
beyanname neırolunacaktır. ruca talebenin çalııtığı uçuı sahası· 

Gece B. Stoyadinoviç, bir ziyafet 1 · t' B kan b d At f' k 
nrecek "ou •iJafette mühim hita- na ge mı§ ır. aş ı ura a a ur 
beler lrlt edilecektir. (.Somf.aa..,.,_, 

t...n niebetini taJİD e~ek ~ ~ 
di1orda. Bunun için de bar aen nu
'- .. ,_. mahiyetincle oWa ka;Jrt 
........ ei=i= ,........... lb...tı. 

C.- Türkiye'" serek Fr~ ~· n---1.:limis Celil Bqar lnr laoanmn aplqım 1GPl10rlar CDiier l'ealmlerimb 7. ilci N1'fadadırJ 
ka;pclm bir milletler cemiyelıi komu- __ .uur-n ___ ·-------------------------------.1 70DanaD murakdeei altmda "1~ -

==:~:-.. ~~;; Ik. b·~sat Vekilinin reisliğin. de 1 lllabTa maJaa1 • .um- .... IJI 
..._,d m61hem olmutlarch. Ne 

=.E =.-..:,.=~ İzmir ihracatçılan toplanddar 
l'9k Fr.... •e hiç fÜphelİ• fU111"1u 

Ha~, halla~ ~ .... 1:!~ İktıaat Vekili dedi ki: teldinde tecelb etmiftil'. _,, ... -
•• ba itle megUl bal•chaia sün -
leri, bqiila tirlder de, fraa•der ...:~ 
la.ta~W... ela korlalllç ltir rüp ·-· 
~lamaktadırlar· a......- aada 

GönderdiOimiz malı alıcı, gözü 
kapalı olarak alabilmelidir .... ••lamak iatİ~eD bir taba - 

......... faaliyete seçti. Memlek~ a -
"-ti· ine atıldı ye Hata"I'• mmef- (FufJGr ıniintue beliyle IRnir'e giden arkadafı-

Tevldf edilen 
Eski Ansluryı 
devlet adımlan 
Yüksek bir divan 

huzurunda mı 
muhakeme edilecekler? fela •ett;meıut vapma imkim babfe- mu Samih Tirya kioilu Telefonla bUdiny· or. ) .a __ _ • ' • • • kuru· 

~olan bir ıdare aieteau. 11__.__ Vekil• B şak· K---L• ,. • 1. • I da Berlin, 22 La. - Eeki federal A -
hatu içia atılan ilk acbmda. Ha!R Jzmir, 21 - 1KUl&t ı • !~ . ~ır ın reıı ıii a tm hnt.:ı--
h.ıkı · · b" azap " qkence velile- buıün aaat onda ticaret oclumda mühım bır toplanb yapıldı. Bu vusturya .... uıucti erk&nmm Viyana-
ai obn~ı:"ia:C.ac1ım söatercli. HataJ toplanbYa bazı mebualar, lktıaat Vekileti erkinı, Yali, ihracatçı· da vücuda ıetirmiı olan yüksek di-
lllulatariyetine aleyhtar olanlar, L~u lar iftink ettiler. dn hunrunda itham edileceklerine 
aa..-· · ....::--:.---1.te o1aa 10•- aa· dair alman ıueteleriade hiç bir haber ----ı•:rı, 7unuu--: 1 ak söater- Toplantıda evveli, incir ve ilsOm • 1 
!:!~~el~ dF~: fUllaj •• cUlerle ambalij malzemesi taku itle-ı IOllllRJI lnbrı'dl yoktur. Bu haber, pmdiye kadar ecne-

~·~~r. . , meaat " • in cereyan pkli, it kanununun n- bl memleketlerde ipa edUmittir• 

B......,,,._ B•7811Stı6iAaGöltren11e Tarlı Ha11a Kanun. 
Baılıanı B. Fuat Balca 

Hitler'le Amiral Horti 
dün Kiyel'de buluıtular 

• 
Limon iki memleket bayraklariyle 

süs.lenmişti. Tören parlak oldu 
[Amiral Horti'nin ziyaretine iit tafailit 8 inci sayfadadır] 

:::::: ,...........:: ~~- müd•· :m ye incir amelelerine. tatbik tar- liiyM eldllk • ..,. Alman zimamdarlan, tahkikata p. 
L-• eh la - __ L....oııl Hat.a"l'm zı konuıuldu. lktıaat Vekili, mUtalea rifmeden nel ecnebi memleketlerde ı!_JLJL -• ~~---
-.. ettiler. 0 .~~- ye dileklerin tetkik edilecefini, 10- Bled, 22 L L - Öirenildiğine gö- . , , .Mlunur ..,....,,.... ~ &iirne'nin tle eayri cukeri bir nan-
........ cleii..,.ftil'· zwnıu tedbirlerin almacafmı aöyledt re Romanya, Ankara, ~t, ve Var- bu~ ne &ibi bir ilitiba tntit e • tah olmdtan lııırtııltl.,.,_ ve aalıerinüin &lirne'ye girtlifini 

p...._ • ._ tllk ... •ı•l•inin-- Soma tlttlncUlerle pi,..anm açıht pa'daki orta elÇiliklerini büyük el- deceifni anlamak ı.ter (&ilmnekte - ,.,.,... lta6eri olaralı 7GftllfÜ. 'Yalıartlalti IWiml~ıJe ahri. 
~-""-) (Somı '·bel ,,Patla) ~liic ~kıs. dkler.. mm &lime •lıMIGl"Wla •öriiJor--. 

(S.-1. iml •JI--. 
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Söz vermenin kıymeti 
İngiltere'ye ve İngilizlere ait malumatiyle meşhur olan fransız muhar

riri Andre Maurois ingilizin "ponctuel" olmak, yani verdiği sözü tam 
zamanında yerine getirmek hususanda ne kadar titizlik gösterdiğini an
latarak buna hoş misaller veriyor. Mesela Londra'dan haylice uzak bir 
köşke saat bir buçukta devet edilmiş olan bir fransız doetun, bir iki sa
atlik bir yolculuktan sonra saat biri otuz iki geçe kapıdan içeri ginnce 
ev sahibi bayanın "adeta meraklanmıya başlamıştık,. söziyle müvahaze
ye uğradığını anlatıyor. 

Bizl iki saatlik bir yolculuktan sonra vukua gelen iki dakikalık gecik
miye şaşmak şöyle dursun, buna şaşmak lüzumunu hissedenlere hayret 
ederiz, zaman ve zamanında hazır bulunmak mefhumları aramızda 0 
kadar az yerleşmiştir. 

Fakat bu laubaliliğimizi umumiyetle verdiğimiz sözlere sadakat bah
sine teşmil edebiliriz. Düşünün bir kere, ne kadar çok vadeder, sözümüz
de ne kadar az dururuz! Bize olmıyacak bir iş için ricada bulunan ada
ma,açık bir red cevabı vermeyi nezakete mügayir buluruz, fakat ayni 
adamı günlerce peşimizden koşturup, her seferinde atlıya atlıya zımni 
bir şe~ilde rumuzu anlayıncıya kadar bir sürü zahmetlere ve beyhude 
ümitlere katlandırmayı nezaketsizlik saymayız. 

Gitmiyeceğimizi önceden bildiğimiz davetleri memnuniyetle kabul 
eder, yapmıyacağımızı önceden bildiğimiz İ§ler için en kati teminat ver
mekten çekinmeyiz. Atlatma tilbirinin dilimize pelesenk olması da bu 
yüzden değil midir ? 

Sözünde durmamakla meşhur bir arkadaş geçenlerde yaptığı vade 
karşı itimats~zlığı1;1ı yüzümden okuyunca ilave etmişti: "Göreceksin, 
bu sef~r sem tekzıp etmek için sözümde durarak bir sürpriz yapacağım,. 
evet, hır çoklarımız için söze sadakat bir sürpriz teşkil eder 

Kınahada vapuru 
büyük bir 

f ehlike alla Ilı 
Cumart~si günü saat altıda köprü

den kalkan vapur, Kınalıada açığına 
geldiği sırada kazan dairesinde bir 
patlak olmuş, bunu müteakip geminin 
su tulumbaları çalışmağa başlamış, 

yolcular arasındaki kadınlardan ha -
zılarının "batıyoruz!" bağırışları işi
tilmittir. Gemi de acı acı imdad dü
düğü çalmağa başlayınca korku daha 
ziyade fazlalaşmış, yolcular geminin 
bir tarafına koşuşmuşlardır. Yolcula
rın böyle bir tarafa yığılması tabia
tiyle geminin yatmasına sebebiyet 
vermittir. Güçllikle yolcuların bir kıa
mı geminin bir tarafından alınarak 
ortaya ve diğer tarafa götürülmüşler
dir. Gemideki patlama buhar borula
rından birinde olmuş, işçilerden bir 
kısmı yüzlerinden yaralanınca maki
ne durdurulmuş ve gemi her ihtimale 
karşı imdat düdüğü çalmıştır. 

Bu sırada Adalardan lstanbul'a ha
reket eden Burgaz vapuru Kınahada
nın imdadına koşmuş ve fakat Kına
lrada vapurunda tehlike görülmediği 
için Burgaz yoluna devam etmiştir. 
İki üç yüz metre uzaklaşır uzaklaş· 
maz Kınalrada'nın yeniden imdat dü· 
düğünü işiterek geri dönmüş ve ge
ne bu ıırada İstanbul'dan gelen Pen
dik vapuru da imdada koşmuştur. İki 
gemi Kınahada'nm sağma ve soluna 
geçerek yaklaşmışlar. Kmahada'daki 
yolcular heyecan içinde bulundukları 
için Pendik vapuruna nakledilmişler
dir. Posta da alındıktan sonra Pen • 
dik hareket etmit ve yolcuları Hey· 
beli ve Büyükada'ya bırakmıştır .• 

Türkiye - Eslonya ticaret 
müzakereleri baıhyor 

YaıarNABI 

Develi bir sel 
felôketi geçirdi 

Ceviz büyüklüğünde dolu 
yağdı evleri su bash 

Develi, 21 (Hususi) - Dün ve bu -
gün yağan şiddetli yağmurlar yüzün
den kasabayı su bastı. Bir aralık ceviz 
büyüklüğünde dolu da düştü. Yağ
murların şiddetli ve devamlı bir şekil
de yağışı selleri gittikçe arttırmakta
dır. Birçok evler su altında kalmıştır. 
Nüfusça zayiat olmaaından korkul
maktadır. 

Nevyork Sergisi Türk 
pavyonu koıniayonu 
Nevyork sergisi türk pavyonu ko

miseri B. Suat Şakir, bugünlerde İs
tanbul'da Türkofis'te sergi hakkında 
alakadarlarla son bir toplantı daha 
yaptıktan sonra yanında iki dekora
tör olduğu halde bu ayın 27 sinde A
merika'ya hareket edecektir. 

Beynelmilel Nevyork sergisi 939 
nisanında açılacaktır. Sergiye &önde
rilecek eşya mart ayına kadar yollan
mıt ve pavyonlar da o tarihe kadar 
hazırlanmı§ olacaktır. 

Uluslararası çöp kongresi 
toplanıyor 

25 ağustosta Viyana'da toplanacak 
olan uluslararası çöp ve şehir temiz -
~iği kongresine iştirak etmek üzere 
Dahiliye Vekileti mahalli daireler re
isi B. Faik ve İstanbul belediyesi ma
kine şubesi müdürü B. Nusret Viya -
na'ya hareket etmişlerdir. 

Bugiin Sarayburnunda orta 
oyunu oynanacak 

İ&tanbul, 22 (Telefonla) - Festi
val devam etmektedir. Yarın Saray
burnu gazinosunda büyük bir orta o
yunu tertip edilecektir. 

Belediye bunun için gazino ile 
tramvay istasyonu arasında bir otobüs 
servisi vücuda getirecektir. 

1 Rakamlarla Türkiye 1 

Cümhuriyet ve evelkiler 
Okuyan ve okumak bilmiyen va

tandaşlar arasında ya§ hadlerini hiç 
düıündünüz mü? Hangi yaş hadleri 
içindekiler daha çok okumak bilir, 
hangileri bilmez? .. 

Bunu hesaplarken ıunu hatırdan 
çıkannaymız: Bizde bugün hayatta o
lan üç devrin nesli vardır; ve bu de
viı·ler, kıymetlerini, kendilerini idrak 
eden vatandaılannı cahil veya okur 
yazar bırakmak suretiyle belli ederek 
gelip geçmiılerdir. 

Şimdi rakamlara bakımz: Tam 
cwnhuriyet devri çağı olan on be§ ile 
on dokuz arasında kız ve erkek 
848.909 çocuktan yüzde 44.6 ıı oku -
rnak ve yazmak bilmektedir. Meşruti
yet devri çocukları olan ve bugün 
45 • 55 arasında bulunanlarda bu ra
kam, yÜzde 18.9 a düıüyor. 

Saltanat nesli olan QS - 70 arasın -
dakilerdc okuma yazma nisbeti, yüz
de 9.1 dir. Bu; cumhuriyet ve ondan 
evelkilerin kültür ve sosyal seviyeleri
ne ait, tefsir kabul etmiyen bir ölçü • 
dür ... 

Kadınlarla erkekler arasında oku
ma yazma nisbeti, üç devri çok güzel 
canlandırıyor: 

Cumhuriyet devri kızlarında oku
ma yazma nisbeti, erkek arkadaşlan 

kadardır. Fakat. meşrutiyet devri ka
dını, erkek arkadaşına göre mikyas 
kabul etıniyecek kadar cahil kalmıt -
tır: 

40 ile 45 yaş arasında 473.948 ka
dın vardır. Bu rakamdan ne kadarı o
kumak yazmak biliyor, bilir misiniz? 
21.923 ü, yani, yüzde 5.1 i .. 

Fakat saltanatta bu mukayese, bi. 
zi daha çok acı düıündürebilir: 55 - 59 
ya§ arasındaki erkeklerde okuma yaz -
ma bilen rakam, yüzde 15.5 dir. Ka -
dınlarda iıe ancak yüzde 2.S dur. 

935 umumi nüfus sayımının oku
ma yazma bilen ve bilmiycnleri ara • 
ıında bir tasnif ve taksim yapmak lü • 
zumu olduğu zaman, bu hususi vazi
yeti daima göz önünde bulundunnak 
zarureti var. 

Son bir rakam daha verelim: Tür
kiye'nin en çok okur yazarının hangi 
tehirde toplandığım belki merak et -
miıtsinizdir. Hemen cevap verelim: 
Ankara; nisbet: Yüzde 61.8... Buna 
hiç §a!frnaymız. Türkiye'de cahil va -
tandaım milli onur için bir yara oldu· 
iu ıuur1u Ankara'c1an doğCJu. "O uma 
yazına bilen vatandaı rekorunu bir 
bayrak gibi dalgalandırmak hakkı da 
§Üphesiz onundur. 

Adana bannda bir hadise 
Adana, (Hususi) - İsmail adında 

bir adam barda fazla sarhoş ol
muş ve artistlerden Sıdıka adında 
bir kadına bıçak çekmiştir. Müteca
viz silahiyle birlikte yaklanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Düzeltme 
Nafia Vekaletince müteahhit vesi· 

kalarının nasıl verileceği hakkındaki 

evelki gUnkü sayımızda intişar eden 
haberde bir yanlışlık vaı:dır. Doğrusu 
fUdur : 

''Her iş için bir defaya mahsus ol
mak üzere verilecek olan bu ehliyet 
vesikası vekaletçe eksiltmiye çıkarıl
mı§ olan hangi iş için istenildiği açık
ça yazılmak suretiyle eksiltmenin ya
pılacağı tarihten en az sekiz gün evel 
istida ile Nafia Vekiletinden iste
nilccektir ve bu zaman zarfında vesika 
talebinde bulunamıyanların eksiltme
lere gircmiyecekleri eksiltme şartna
me ve ilanda dercedilecektir • 

Gümrük ve 
İnhisarlarda 

yeni tayinler -
Bir çok vilayetlerimizin gümrük 

ve inhisarlarında yapılan tayin ' ve 
terfileri aşağıya yazıyoruz. 

Ankara merkezinde yapılan 
tayin ve terfiler 

Ekonomik işler müdürlüğü memu
ru Hicabi Fıratlının maaşının 25 li
raya çakarıldığı, defterdarlık muha
sebe memuru Zeliha Yetgin'in 20 li
ra maaşla zat ve sicil işleri memur
luğuna tayini, hususi kalem memuru 
Zihni Testicioğlu 30 lira ile hususi 
kalem tetkik memurluğuna, İstanbul 
gümrük başmüdürlüğü memuru Hay
ri Gök 25 lira ile hususi kalem mü
dürü memurluğuna, tetkik müdürlü
ğü memuru Timur Karabağ 25 lira 
ile tetkik müdürlüğünde tetkik me
murluğuna, Posta T.T. umum müdü
rü memuru Servet Karagöz tetkik 
müdürü tetkik memurluğuna, tetkik 
müdürü memuru Nazım Tanıl 30 lira 
ile tetkik müdürü tetkik memurluğu
na tayin edilmişlerdir. 

lsıanbul gümrüklerinde 
Açıktan Lütfu Timuçin 12 lira ile 

İstanbul gümrükleri başmüdür kol
culuğuna namzet olarak tayini, veka
let emrine alman Ragıp Mertcan 30 
lira olan eski maaşiyle İstanbul güm
rükleri başmüdürü Ş. 2 muayene me· 
murluğuna, açıktan Melek Güven 16 
lira ile İstanbul gümrükleri başmü· 
dürlüğü muhasebe memurluğuna, a
çıktan Sunuhi Ziyaettin Şanoğlu 16 
lira ile İstanbul Gümrükleri muhase
be memurluğuna açıktan Cavit Güm
rükçü 16 lira ile gene aynı memurlu
ğa, İstanbul gümrük başmüdürlüğü 
memur namzedi Bilgier 20 lira ile İs
tanbul gümrükleri başmüdürlüğü me· 
mur namzetliğine, İstanbul gümrük· 
]eri başmüdürlüğü odacısı 12 lira ile 
İstanbul gümrükleri başmüdürlüğü 
kolcu namzetliğine tayin edilmişler-
dir. 

Diğer vilayetler 
gii mrii klcrincle 

Açıktan Mümtaz Biregül 17,5 lira 
ile Antalya gümrük müdürlüğü me
murluğuna, İzmir gümrük manifeste 
memuru Necip Gözütok 20 lira ile 
Ayvalık gümrük müdürlüğü memur-
lui:iun.a....MiAr- en-... ı~a .. :.L.-- ----

ru Nurettin Anıl 25 lira ile Gelibolu 
gümrük idare memurluğuna, Büyük 
liman gümrük S. I idare memuru 
Hüsnü Pir 25 lira ile Akçakale güm
rük S. I memurluğuna, Çeşme güm
rük S. I idare memuru Raşit Eren 20 
lira ile İzmir gümrük başmüdürlüğü 
ihtiyat memurluğuna, Babakale güm
rük kolculuğundan açıkta kalan Ra· 
ıit Yıldırım 14 lira ile Anamor güm
rük kolculuğuna, Cizre gümrük am
bar memuru İhsan Ergin 20 lira ile 
lzmir ihracat gümrük ambar memur
luğuna, Istanbul gümrük başmüdür
lüğü ambar memuru Necati Ozsay 25 
lira ile Midya gümrük idare memur
luğuna, açıktan Ramis Gökçen 14 li
ra ile Kars gümrük müdürlüğü kol
culuğuna, İzmir gümrük manifeste 
memuru Ziya Eğilmez 20 lira ile İz
mir ithalat gümrük S. 3 muayene 
memurluğuna, İzmir ithalat gümrük 
muhasebe şefi Veli Baram 30 lira ile 
Kars gümrük ihtiyat memurluğuna 
İstanbul gümrük başmüdürlüğü am
bar memuru Saim Ozarslan 25 lira ile 
Yüksekova gümrük idare memurlu
ğuna, Islahiye gümrük kolcusu Ab
dullah Şimşek 12 lira ile Sinop güm
rük kolculuğuna, Telhalif gümrük 
kolcu namzedi Mustafa Ozkan 12 li
ra ile Derbesiye gümrük kolcu nam
zetliğine, Sinop gümrük kolcusu A-

Nakil vasıtalarında inkisaf 
.;;# 

Bütün hatlarda yolcu ve gelir 
farklarla yükseliyor büyük 

Alakalı makamların tesbit ettiği rakamlara göre devlet ida 
sindeki nakil vasıtalarının iş hacmi, devamlı olarak yükselmeld' 
dir. Bu arada bilhassa devlet demiryollarınrn gerek yolcu, gerel 
varidat bakımından gösterdiği inkitaf, son aylar içinde rekor tef 
kil edecek bir seviyeye çıkmıttır. . 

. 
lstanbul' da bir 1 

Avrupa hattı hariç olarak, de 
let deimryollarmm haziran ay 
da tatıdığı yolcu sayııı, 1.576. 
dir. Bu miktar geçen senenin• 
m ayında 1.235. 782 idi. Ara 
yeni sene lehine 946.355 sa 
bir fark vardır. 

inkilap abidesi 
yapllacak Bu artış, bütün tarifelerde ve bi 

tiplerinde kaydedilıni§tir. Umumi 
rife ve mıntaka tlrifelerindeki yol 

Sultanahmet meydanının tanzimi sayısı haziran 1937 de 285.289 ike 
için şehircilik mütehassısı B. Prost haziran 938 de 68.628 fazlaıiY 
tarafından hazırlanan plan mucibin-

. . . . • . 357.917 olmuştur. En bariz artıt 
ce, şımdıkı Tıcaret mektebının bulun liy·· h tt d d H · 
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d - .. . d . o a ın a ır. azıran 
ugu arsa uzerın e ve Marmara ıle 631 311 ı b l" ·· l 

B - · ·• d .. ·· k . "f d ı · o an an ıyo yo cuıu sayı 
ogazıçı n en gorunece ırtı a a n- haziran 938 d 845 234 1 t A 

k lA Ab"d · d"k"l k · İ k l" /: e · 0 muş ur. ~ ap. a 1 esı ı ı ece tır. ~ ı ap i:l· daki fazlalık 213.923 dir. Gidi§ dörı 
bıdesı 150-160 metre uzunlugunda ve 1 bileti · d h lk t" t b"l ı · S 1 ah . . . . erın e, a ıcare ı et erın 
~ktank mı et k camısı mınaresınden aile biletlerinde talebe, çocuk ve d 

yu se o aca tır. - t ·ıı· b"l l d k i b" J 
B l d . 1 k ıt::. t::.b"d • . b"lh ger enzı ı ı et er e, as er ılet e e ıye, n ı esp es ı esının ı as- d · · k 1 d d b 

b k d k k ]. b" e, gezıntı atar arın a evamh 
sa sanat a ımın an ço ıymet ı ır a t d . . r ış var ır. 
eser olmasına ehemıyet vermektedır. y 1 1. • d h · 

1938 
h 

B d'k"I k b"" "'k t::.b"d o cu ge ırın e azıran , a uraya ı ı ece uyu es ı e, an· 1937 d 77 901 ı· f l ·yl 
k P l t::. .. . d ran en . ıra az aaı 

ca rost p .ını uzerıne mey anın 781 380 d" A h · b.l ı 
t · · d · d"l - b · ır. rtış er çeııt ı et 
anzımın en sonra. mş~ e .ı meg~ aş- üzerindedir. Fakat bilhassa en bar 
}anacaktır. Mamafıh şımdıden bır al- t 1 "d" d"" ü b"l ı · ı 

tk A b Ab"d . . b" ıt::. ar ış ar, gı ıı - on J ı et erıy e, man sana arı u a ı e ıçın ır p ctn 1 • • . . 
h 1 k D h ·ı· V kt::.I . ebe, çocuk ve dığer tenzıllı bıletle 
azır ıyara a ı ıye e et etme ver- d d" 

miş ve Vekalet de bu planı belediye- et ı~. . . 
·· d · · F k b 1 d" t::.b· kı senenın hazıran ayları arasın ye gon ermıştır. •a at e e ıye, et ı- d k" b · · 

d · t · ı d - · b"' .. k . k la a ı u artışların nısbetlerı ıudur 

h enıkn 1em.sı. e heceg.ı ~ylu ı~ ı P Yolcu adedindeki artma yüzde ıo.54' 
are et erının e emıyetıy e mutena- t 1 b d k" f 1 1 k · Ü 
· b " k"ld ·· d 1 • . . a e e e ı az a ı ıse, munzam c 

sıp ır şe ı e vucu a ge mesını ıste- . •. 1 d. - · d bö" 1 •. f "d retler dıkkate alınmazsa yuzde 9.0 
ıgın en, y e mun erı surette ya- d. 

prlan planlardan birini tercih etmek ır. 
fikrinde değildir. Bunun için gayet Bu artış Avrupa hattında da gö 
geniş ve bütün dünya mimar ve hey- çarpmaktadır: Haziran 1937 de yolc 
keltraşlarından en maruflarının işti- sayısı 49Ui38 iken, 1938 in aynı ay 
rakini temin edecek bir müsabaka da 10.541 fazlaaiyle 502.179 zu bulm 
tertip edilecektir. Bu müsabakayı ka- tur. Yolcu geliri de 70.864 liraya çı1'il 
zanacak sanatkara gayet yüksek nak- mıştır. Artı§, devlet demiryolların 
di mükafat verilecektir. Abidenin in- diğer hatlarında olduğu gibi bütU"S 
şa masrafı hem hükümet, hem de be- ıubeler ve bilet çeıitleri üzerindediı: 

lediye tarafından temin edilecektir. Bütün hatlarda ve limanlarda 
Esasen şehirlerde dikilecek abideler 
hakkında bir kanun mevcut olduğun
dan, yapılacak müsabaka bu kanun 
cercevui iciııde tanzim edilecektir. 

ziz Kıvanç 14 lira ile Tuvaklı güm
rük kolculuğuna, Bozcaada gümrük 
kolcusu Eyüp Eroğlu 12 lira ile Ge
libolu gümrük kolculuğuna, vekalet 
emrinde İlyas Tunguç 20 lira ile An
kara gümrük müdürlüğü memurlu
ğuna, açıktan Sait Diren 14 lira ile 
Ayaş gümrük kolculuğuna, Marmaris 
S. I idare memuru İsmail Hakkı 
Gökalp 20 lira ile Tirebolu idare me
murluğuna, İzmir ithalat gümrükle
ri muayene memuru Mehmet Ali Tu
nalı 30 lira ile Mersin muayene me· 
murluğuna, Bodrum gümrükler S. I 
idare memuru Nihat Büyükgüngör 
25 lira ile Çeşme S. I idare memurlu
ğuna, açıktan Tevfik Ozcan 14 lira 
ile Taşucu gümrük kolculuğuna, Ki
lindir gümrük kolculuğundan açıkta 
Hikmet Yılmaz 12 lira ile Ayaş güm
rük kolculuğuna, Çalıdere gümrük 
kolculuğu memuru Rıza Akay 12 lira 
ile Bozcaada gümrük kolculuğuna, 

İstanbul gümrük kolculuğu memuru 
Osman Tayşın 14 lira ile Çalıdere 
gümrük kolculuğuna, Trabzon güm
riik müdürlüğü ambar memuru Ham
za Sabuncu 25 lira ile Büyilkliman 
idare memurluğu ambarına, Of idare 
memuru Azmi Teaman Trabzon güm
rük müniirü ambar memlrluğuna ta
yin edilmişlerdir. 

gelir artqı 

_.__ •r -
ed ildi ğ i zaman, büyük ve memnun e-. 
dici bir rakam halinde karıımıza çık ı 
maktadır: 1937 haziranında 2.629.130 n 
lira gelir temin eden hatlarımız, 193' j 
senesi haziranında 3.004.774 lirayı t 
bulmuştur. Aradaki fark, müspet ola• 
rak 375.644 dir. t 

Bu artışın 81.565 lirası yolcu hası• c 
latı, 4.820 si bagaj hasılatı, 9.573 lira• d 
sı seyriseri, 269.010 lirası seyrihafif r 
5918 lirası türlü gelirler, 14.837 lirası 

11 
Haydarpaıa liman hasılatı, 12102 lira• 
sı İzmit, Sapanca, Samsun, Mersin .,, 'V 

Alsancak iskelelerinden temin edilell 
fazla hasılattır. 

Devlet demiryollar idaresinde~l 
bütün servislerin gelirlerinin devaı:ır 
h olarak arttığını anlatan son bir nıl
sal olarak Trabzon - hudut kamyoll h 
ve otobüs nakliyatını verelim: Haı:l• h 
ran 1938 de yolculardan temin edile" d 
gelir, 1937 senesinin aynı ayında" F 
1541 lira fazla olarak 2701 lira; bagaJ d 
geliri 143 lira fazla olarak 233; seyri- 1 
hafif 1446 lira fazla olarak 1601 liri• t 
ya çıkmıştır. Artış bazı kısımlarda bil d 
sene evetin aynı aynına göre bire oıııı }' 
dahi bulmaktadr. 

Nakil vasıtalarının faaliyetihin at' 
tışı, hayat ve iş hacminin yükseldiği• 
ne ve genişlediğine en kuvetli bir nıl
sal olarak alındığına göre, devlet dl' 
miryollarının bize verdiği rakaınl-' 
bu itibarla, dikkat değer bir mahiye« 

Memleketimizle Estonya arasında 
yeni bir ticaret mukavelesi yapmak i
çin Estonya'dan salahiyetli bir heyet 
memleketimize gelmiştir. Bugünlerde 
yeni Türkiye - Estonya ticaret anlat
ması için Ankara'damüzakerelere baf
l!Lllacak t ı r • 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 göstermektedir. 

• 
lslanbul'da pazarhk yasağı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Eyllıl

de tatbik edilecek olan pazarlık yasa
ğı usutu kanunu hakkında belediyece 
yapılmakta olan tetkikler bitirilmiş
tir. 

İktisat müdürlüğü, kanunun şümu
lüne dahil olan maddeleri satan bütün 
esnaf teşekkülleriyle temas etmiş, 
bunlara icabeden talimatı vermiştir. 
Bu itibarla maktu fiyata tabi olacak 
maddelere konacak etiketlerin şekil, 
malların ne suretle satışa çıkarılacağı 
ve bunların konfrolUne ait bütün ha
zırhkl~r tamamlanmıştır. 

Göklerini avucunun içinde 
tutmıyan uluıların halini gö
rüyoruz. Uçak filolarının bir 
inıan ağırlığındaki bomba
lariyle dünyanın en vuruş
kan yiğitleri bile ba§a çıka
mıyor. 

TÜRK HAVA KURUMU 

Şümule dikkat edelim 
Yeni çıkmış bir romandan bahse

den bir tenkit yazısı okuduk. 1 çin
de şu satırlar var: ''Bugün: patron, 
'allahrn mümessili değildir, yer 
gölgesidir. Fabrikasına, müessese
sine bağladığı kadın önce kendisi
nin ve netice itibariyle bütün er
keklerin müşterek malıdır. Bugün 
de, her kadın, Afrodit'in buhurda-
111nda oturup cinsi münasebette bu
Junmıya mecburdur.,, 

Bu tasvire uygun patronlara her 
cemiyetin bünyesinde rastlamak 
mümkündür. Fakat iş böyledir di
ye bütün patronları namus düş

manlığiyle Jekelemiye kalkmak ve 
bütün çalışan kadınların ah/akın
dan şüpheye düşürecek bir hükmü 
uluorta ileri sürmek kimsenin hak
kı değildir. 

Cumhuriyet rejiminde çalışan 
kadın bütün vatandaşlar kadar ve 

hatta daha fazla haysiyet ve ~ref 
sahibidir. Bir romanı methedeyim 
derken, böyle yabancı ideoloji/i hü
kümler savurmaktan ve bütün ça
lışan kadınlara leke sürmiye çalış
maktan çekinmeli değil miyiz? 

Bir hükme varırken sözlerimizin 

şümulüne çok dikkat etmeliyiz. 
Aksi halde böyle cemiyete kanp bir 
mütecaviz ve müfteri vaziyetine 
düşmemizin daima ihtimali vardır. 

Y. N. 

Bisiklet ve bııse 

Fransa turunu yapan bisiklet
çilere ait fransız gazetelerinde 
hoı resimler göze çarpar. Bubi
sikletçileri kasaba ve şehirlerinde 
karıılıyan genç kızlar, hiç tanı
madıkları ıampiyonların, aırf spor 
aevgiaiyle kolları arasına atılır ve 
onları öperler. 

Gitgide taammüm etmekte olan 
bu uıulün bisiklet sporuna ve hu
suaiyle Fransa turuna kartı genç
lerde heves ve alakayı arttıracak 
en yerinde bir çare olduğuna inan
maz mıııruz? 

Gerıe lstanbul lıapis<Incsi 

lr.tanbul gazetelerinde müna
kaşası hala uzıyan bir hapisane 
binası meselesi var. Fakat itin ga
ribi 'u ki münakaşaya iştirak e
denlerin çoğu daha binanın men
ıe ve tarihine bile vakıf bulunmu
yorlar. Mer.ela birlerine göre ha
pisane binasını damat İbrahim pa· 
ta inşa ettirmiştir, diğerlerine gÖ· 
re de frenk veya hırvat lbrahim 
paşa. Bu kadar esaslı bir mesele
de sahih maliimat sahibi olmadan 
münaka§aya i!ftirak edenlere ıat
maz mısınız ? 

Jlijyle makam yoktur 

Bir İstanbul refikimiz belediye 
hudutları dıtında kalan yerlerde 
esnafın ihtikar ve hilelerini kon· 
trol edecek bir otorite bulwıma-

masından tikayet ediyor ve soru
yor: 

"Böylelerine "çÜ!f !., diyecek bir 
makam yok mu?" 

Bizim bildiğimiz bütün makam
lar insanlar için tesis edilmittir. 
içlerinde hayvanlara hitap eden
leri bulunduğunu sanmadığımız i
çin arkadaşımızın arzusunu yeri· 
ne getirecek bir makamı biz bil
miyoruz. 

.5ifalıi nwliimaı 

Halkın okumadığından daima 
tikayet eder, dururuz. Fakat biz 
muharrirlerin de ekseriya malu
matımız şifahi kanaldan gelir. 
Hiç bir §ey okumadıkları halde 
dost mecliılerinde itittiklerinden 
sermaye çıkaranlarımız az değil
dir. Bu itibarla memlekette bir 
hayli def al ar yazılmıı, tekrarlan
mı!f, söylenmedik bir tarafı kal
mamı§ bir mevzuu, kutuplarda 
yeni bir mıntaka keıfetmit sey
yahın eJasiyle ortaya atanlara 
sık sık rastlarız. 

Bir gazetede fU serlevhayı gör
dük: "dayak yiyenler". Tıpkı ''ter
fi edenler" der gibi. Acaba arka· 

Dün şehrimizde hava sabahleY1" 
açık, öğleden sonra az bulutlu ı'f, 
miştir. Rüzgar şimal prkından ~rı it· 
yede en çok dört metre hızla esnıııtf 
Günün en yüksek ısısı 34 derece 
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kadar yükselmiştir. Yurtta dün, ceıı.,, 
bun doğu kısmında hava bulutlu .,, 
mevzii yağışlı, orta Anadolu'nun ~ 
Karadeniz'in şark taraflarında ç" 
bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde orta Anadolunun, 1r 
radenizin şark taraflarında .,e do 'f' 
Anadolu'daki yağışların kareınetrej6. 
bıraktıkları su miktarı Kayseri'de '• 
Erzurum'da 8, Niğde'de 4, TrabsOıı 
da da 6, Rize'de 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar cenup bölgeleriyle &~ 
nin cenup kısımlarında cenuptan 
ğer bölgelerde şimalden esmiıtir. 

------------------~-_....,,,,, 
daıımız o sütunu her gün 
duracak mı ? 

b ... 
.,_, 
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Japon gazetelerinin 

Fransa aleyhindeki 

neıriyatı 

DÜNYA HABERLERİ Çin - Japon harbi ve 
Napolyon'un 

Moskova seferi! 
§ Noye Zürher Zaytung gazetesine 

a~ anghay'dan yazılıyor : 

kteh Ja.pon gazetelerinin Fransa aleyhi
relti~Jbı:ka~ haftadanberi yeniden giri.ş
tef kni erı hucumlar, gün geçtikçe şiddet-

k.r Yor. Japon matbuat propagandacı-
': .franstzların Asya doğusundaki 

d~e lıtıkalarına ,iki yüzlülük, sahtelik 
yı .. dolandırıcılık atfetmek suretiyle 
. u7umlarını her gün tekrarlayıp ta-
;~ı!Yorlar. Fransa'ya savrulan küfür -
a~'~n arkasında bütün çıplaklığiyle 
.wt:.1;d!tler görülmektedir. Japon m~-

rırleri Fransa şayet güttüğü Çın 
bil~litikaınnı değigtirmiyecek olursa, 
• t~ ınt Çin'ini kaybedecektir, diyorlar. 
1 

JcO unun]a, Hint Çin'inin Japonya'ya 
~ellıteçe~:ğ.ini murat ediyorlar .. 
. ıı Gırışılen bu mücadelede 3aponlarm 
~il~ri sürdükleri esas şikayetle~ .~ört -

d ~ür. Japonlar diyorlar ki, Parıs ın ne 
doğrudan doğruya ve ne de bilvasıta 

15iiainan ada11ı üzerinde hiç l.ıir hakkı 
11~?ktur. Bu ada, münakaşa götürmez 
~i\ı~ surette Çin toprakla~ından sayıl~ 
d~~gı için, japon kuvetlerıne . herhangı 
'lıır Çin toprag· 1 gibi taı:namıyle ser-

Jefl · d· - · 
bİ1ıuesttir. Bu itibarla Japony~. ıste ıgı 

lnda bu adayı işgal edebılır. Gene 
~bundan dolayıdır ki, Fransa, şayet 

• :t1,böyle bir işgal hadisesi olacak olursa 
y~J>rotestıoda bulunacağını Tokyo'ya 
1;f ildirmekten çekinmiştir. Hele Hai • 
r ban adasının cenup şarkında bulunan 
trJ>arasel adasını kendi malı gibi askeri 
er-işgal altında bulundurmasına Fran~ 
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,&a.'nm hiç hakkı yoktur. B~ a~a~ak~ 
fosfat sahalarını japon endustrıcılerı 

ut• b · · ,on yıldan fazla bir müddetten erı ış -
~)etmekte olduklarından, bu vaziyet 
c Japonlara ada üzerinde bir mülkiyet 
7 hakkı vermektedir. 

Japonların şikayetlerinin biri de 
'zlli'ransa'nm Çin'e doğrudan doğruya 
cıl~ardım etmesi meselesidir. Bu mesele 
ıtl'etrafında japonlar diyorlar ki, Hindi 
ufÇini demiryolu ağının şimal şarkında 
Jc•aon istasyonu olan Naning ile No • 
ıJlllam arasında bir demiryolu in~sı i -
iiıtçin fransızların bir banka ve endüstri 
it grupiyle Çin hükümeti arasında ya-

GENERAL FRANKO'NUN CEVABI 

İngiliz ve fransız gazeteleri 
endişelerini gizliyemiyorlar 

Nuyuz Kronikl gazetesi diyor ki: 

"İngiliz - İtalyan paktı ölmüştür 11! 
Londra, 22 a.a. - Franko'nun cevabı hakkında alınan mütem

mim malumata göre, Burgos hükümeti, bu notasında, hava bom
bardımanlarının askeri hedeflerinin mümkün olduğu nisbette 
tavsif ve tahdidi işi·ne ve bu meselenin halline çab9dması bahsin
de itbirliğini vadeylemektedir. 

Yaptığı "fedakarlıkları,. sayan e.ttiği hakkındaki şayialar, hep birlik-
Franko hükümeti, kendi fikrince pla- te, ancak bir mana ifade etmektedir. 
nı daha ziyade iyi bir hale sokacak, bir İngiliz - İtalyan paktı ölmüştür. 
seri noktalan bildirmek arzusunu iz- Deyli llerald diyor ki: 
har eylemekte ve bunu müteakip, Franko, İngiliz planını yalnız kati 
Frankist İspanya'nın muharip huku - olarak reddetmekle kalmamakta, fa -
kunu talep etmesini muhik gösteren kat aynı zamanda bu planla alay et -
şartlan sayarak verilecek muharip mektedir. 
taraf hukukunun tam ve kayıtsız ve Deyli Meyl diyor ki: 
şartsız olmasını talep ~tme~tedir. . Franko'nun cevabı, ademi müdaha-

Franko hükümeti, bır nısbet dahı- le hakkındaki planın heyeti umumi
Iinde gönüllülerin geri çekilmesinin yesini, geçen sene faaliyete başladı
pratik bakımdan imkansız ~lduğ~nu ğı zamandaki noktaya irca eylemek· 
kaydetmekte ve yegane tatbık edıle- tedir. 
bilecek usul olarak her iki taraftan Fransiz gazeteleri ne diyor? 
aynx miktarda gönüllü geri gekilme • Faris, 22 a.a. - Franko'nun ingiliz 
sini teklif eylemektedir. planına cevabını bahis mevzuu eden 

Hudutlardaki kontrol un takviyesi Pöti Parizien diyor ki: 
bahsinde, Burgos hükümetinin fikri, Franko, İspanya'nın istiklaline do
hudutların kapatrlmasının daimi ve kundurmıyacağınx sarih surette bil -
şartsız olması ve kontrolun da çok ~a- dirmektedir. Bu sözlerin ehemiyeti 
ha ziyade fazlalaştırılması meı-kezın - inkar edilemez. Bunlardan kaydı ma-

lUmat eylemek lazımdır. 
dedir. 

Deniz kontrolu bahsinde ise, Fran- Jurnal g~zetesi diyor ki: 
ko hükümeti, ispanyol limanlarına in- Müzakereler, müspet neticeye vara-
hisar ettirilen kontrolun harp malze- bilir. Zira Moskova hariç olmak üze-

1 1 re, hükümetlerin ekserisi, Frankist 
mesi yollanması muhteme o an ve ge-
milerin hareket noktasını teşkil eden İspanyanın muharip taraf hukukunu 

d . elde etmek arzusunun meşruiyetini 
limanlara da teşmilini istemekte ır. ve doğruluğunu kabul eylemektedir. 

Hükümet, tspanya'daki askeri va- k . 1 • ·kl~ı· 
1 

Yabancılara argı ıspanyo ıstı a ı -
ziyet dolayısiyl_e, _ha~a k~ntro unun nin muhafaza edileceği hakkındaki 
kabil olamıyacagı fıkrındedır. .. resmi sözler, İtalyanların sözde Ba-

Burgos hükümeti, bilahare teferru· ı ıear adalarında, almanlarm Fas'ta 
at hakkında başka ihtiraz kayıtlarını yerleştikleri ve italyanlar ile alman
bildirmek hakkını ~uhafaza .etmekte larm lspanya'daki e.konomik servet 
ve cevabını §Öyle bıtırınektedır menbalarını ellerine aldıkları hakkın-

İtalya ve 
karışmazlık 

ita iyonla r1n cevabı 

i ngiltere hükumetini 

tatmin etmiyor 
Londra, 22 a.a. - İyi malfımat al

makta olan mahfilden toplanan haber
lere göre, Kont Ciano ile Sir Noel 
Çarls arasında yapılmış olan görüş

me, İtalya'nın karışmazlık müvacehe
sindeki haıeketi hakkında arzu edilen 
sükunu ve inşirahi tevlit edememiş 

görüıımektedir. 

Filvaki Kont Ciano'nun İspan
ya'ya İtalyan malzemesi gönderilmek
te olduğuna dair olan iddiaları tekzip 
etmemiş, yalnız bu iddiaların doğrulu
ğunu ispat edecek mukni deliller mev
cut olmadığını beyan etmekle iktifa 
etmiş olduğu tahmin edilmektedir. İ
talyan hariciye nezaretinin bilhassa 
bu kabil "iddialara,, mukabil "ittiham
larla" karışmazlrk ittifakı ahkamını 

ihlal eylemiş olduklarını ileri sür
mekle meşgul olmuş cluuğu rivayet 
edilmektedir. 

Kont Ciano, muhatabına İtalyanın 
ispany-ol meselesinin hallini temenni 
etmekte olduğuna dair teminat ver-. 
mekle beraber diğer devletlerle ka
rışmazlık itilafına riayet edilmesinin 
gittikçe müşkülleşeceğini söylemiştir. 

Kont Ciano'nun bu son iddiaları, 

selahiyettar ingiliz mahfillerini ikna 
etmiş değildri, çünkü italyan hüküme
ti ile İtalya gazeteleri tarafından ile
ri sürülen ittihamlarm doğruluğunu 

ispat edecek ortada hiç bir delil mev
cut değildir • 

Fransız kabinesinde 

iki islif a 

Kolombo, 22 a.a. - Royter muhabi
ri bildiriyor: 

Mareşal Çan • Kay - Şek'in nezdin
de askeri müşavirlik vazifesini yapan 
ve B. Hitler tarafından son zamanlar
da geri çağrılmış bulunan alman kur
may binbaşısı Lindeman, Çin - Japon 
harbı hakkında şu beyanatta bulun -
muştur: 

"- Japonya'nın Çin'i istilası, Na
polyon'un Moskova seferine pek zi
yade benzemektedir ve onun gibi hiç 
de şerefli olmryan müşabih bir neti
ceye varacaktır.,, 

Parllime11tol.ar kon/eransında 
Lahey 22 a.a. - Parlamentolar ara

sr birliğinin otuz dördüncü konferan· 
sını, 24 memleket parlamentosunu 
temsil eden 420 murahhasın ve Holan
da hükümeti erkanından bir çoğunun 
huzuru ile açılmtştır. 

Henlayn ile hükumet 

arasında müzakereler 
Prag, 22 a. a. - B. Henlayn, saat 

14 de Mariyans Kelazn'clan buraya 
gelmiştir. Kendisinin Lord Runsiman
ın mesai arkadaşları ile bir mülakat 
yapması muhtemeldir. 

Henlayn ile müzakereler 
başlmlı 

Prag, 22 a. a. - Saat 14 de B. 
Henlayn ile hükümet tarafından mü
zakerelerde bulunmıya memur beş 

murahhastan mürekkep heyet arasın
da müzakereler başlamıştır. Bu konfe
ransta B. Henlany'in nezdinde ilk de -
fa olarak Lord Runsiman'a mülaki ol
muş olan Prens Hohenlohe ile Monscn 
yör Jilbert Helmer'de bulunmuştur. 

Konferansın gayesi, südet alman • 
lan murahhas azalarına Lord Runsi -
man'm 18 ağustosta B. Henlayn ile 
yapmış olduğu mUlllkat hakkında ma
lQmat vermek ve bu mülakatın ihdas 
etmiş olduğu yeni vaziyeti görüşmek
tir. 

Bir yalmdi endüstriyeli 
hicret ediyor 

pılan mukavele üzerine bu hat yapı
lacak olursa, çinlilerin japonlara kar
tı lllukaveınetıerini arttıracaktır. Bu 
'll}u1~vclcde tesbit edilmi! olan bat, 

:v~ çın ılerın inşa enw~ v1..ı....hıc... • n ..... 
Yang • Kivaylin demiryoluyla birlef

: nıektedir. Bu suretle, çi?1ilcre, mem
O l~ket dışı ile irtibat teının edecek Y~
S ~ı bir hat ortaya çıktnıt olaca:ktır kı~ 

1 
Japonların Kanton'u işgal etmelerı 

Hükümet, şimdiye kadar oldugu daki şayialara kati surette nihayet 
gibi, bundan böyle de anlaşmazlığın vermektedir. 
genişlemesi tehlikesinin önüne geç: Ordr gazetesi diyor ki: 

Paris, 22 a.a. - Başvekil B. Dala
diye, nafıa nazırı B. Frosar ile iş 
nazarı B. Ramadiye'yi kabul etmiş

tir. Bu iki nazır. başvekile istifaları -
nı vermişlerdir. · 

P rag, 22 a. a. - Alman ı:.üdet par
tisinin resmi organı olan Dizayt gaze
tesinin bildirdiğine göre, büyük yahu
di endüstriye11erinden Usti'li Hans 
Vayneman, linyit madenlerini &koda 
fab:ikalarrna satmıştır. Vayneman, 
İngiltere'ye hicret etmek niyetindedir . 

• takdirinde, yabancı meml~k.etl.er~en 
ll'lalzeme temin edememek gıbı çınlıle

ı• ti bugün tehdit eden vaziyet ka~mıya~ 
• taktır. Japonların şikaye~ler~~de~ı 

·f dördüncü mesele ise, Tonkıng ın bır 
1 linıanı olan Haylong üzerinden fran -
sı . ' b .... k 
• ııız demiryoluyla Kunmıng e uyu 
e miktarda silah ve eepane taşınnıaıc:a 
ıı "e Çinlilere verilmekte oJ.tnası keyfı • 

Yetidir. 
Fransızlar bu son iddiayı reddet-

mektedirler. Sovyetler Birliğinden 
• gelenler müstesna, çinliler, yaban~ı 

memleketlerden getirttikleri tek~ıl 
harp malzemesini hemen hemen mun
hasıran Hongkong ve Kanton üzerin
den taşımaktadırlar. Bu d~ğru~~r. 
l?akat, bu irtibat mevcut oldugu mud
dctçe çinlilerin sapa bir yolu seç.~e
lcrine hi~ ihtiyaçları yoktur. Dıger 
taraftan, Haypkong - Yunan bat:m
d~ki marşandiz tarifeleri fevkalade 
Ytıksektir. Fransızlar, son aylarda 
1-tint Çini'ne büyük miktar~a . harp 
tllalzemesi getirmi,lerdir; lakın. b~ 
İllalzeme oradaki fransız kuvetlerı ı
Sindir. 

. Fransa, japonların hoşuna gitsin, 
&ıtınesin, hiç kimseye aldırış etm.~
den, liint Çininde silahlanmakta, m~
dafaa vaziyetini kuvetlendirmekt~dır. 

mek üzere yapılan gayretlere, ke°:.d~ Hakikatta, nasyonalist generalin 
hükümranlığı ve hukuku ile kabılı ingiliz tekliflerini bu derece likayıt
telif olduğu nisbette, yardım edecek- lık ile telakki edebilmesi için ya mlit
tir. tefiklerinden çok emin olmasx ve ya-

Nasyonalist ispanya, hemen büt~ hut da onlar tarafından sımsrkı bağ
Avrupa'nın temsil edilmekte oldugu lanmış bulunması rn.zımdır. Musoli • 
ademi müdahale komitesine hitap ey- ni'nin bu suretle maskesini atması da 
]emekte olmasından bilistifade, enter- kendisinin en uzak ve geniş neticele
nasyonal vaziyeti karıştırmak istiyen re bile azmetmiş bulunduğunu göste
düşman propagandalar~~~~ üzerinde rir . 
vücuda getirdiği teşevvuşu Y~~aş !'a- Popüler gazetesi diyor ki: 
vaş atmak üzere bulunan bütun dun- Fransa ve İngiltere, Franko'nun bu 
yaya ve komiteye karşı res~en şura- cevabından sonra, düştükleri hacil 
sını teyit eder ki: nasyonal.ıst~ t.s~~- vaziyeti kabul edemezler. Pirene hu-

memleketin taalisi ve istıklalı ıçın dudunun açılması bir mecburiyet ha
Y~. cadele etmektedir, ne arazisi, ne de line gelmiştir. Hükümetin bunu daha 
::nomik bayatı üzerinde en ufak ziyade tehir etmek hakkı yoktur. 

bir ipoteğe bile razı olmıyacaktır ve 
hücum eden her kim olursa olsun ara: 
zisini, müstemlekelerini ve hima~esı 
altında bulunan mınta~aları . daıma 
karış karış müdafaa eylıyecektır. 

l ngUiz gazetelerinin 
miitaleası 

Londra, 22 a.a. - Franko'nu~ cev~
bından bahseden Niyüz Kronıkl dı. 
yor ki: , ı 

Franko'nun cevabı ve lt~lya nm s-
panya işlerine müdahalesıne devam 

·1e Japonya arasında 1907 de Fransa ı ·k· 
a ı)an anlaşmaya, fransızlar, ı. ı 

Y P daki menfaat bölgelerı -
devlet arasın .. · ı 

. t hdit eden bir anlaşma gozıy e 
nı a d 1 1 fran· 
bakmaktadxrlar. Bundan o a~ , int 
sızlar japonların bu anlaşma ı~e H 
Çini sınırlarına yakın olan Çın. tor 
raklarına sokulmaktan vaz geç_mış o -
duklarını iddia ediyorlar. Haman :
dasiyle Paradel adası da bu topra -
]ardan sayılmaktadır. . . 

Fransızların Çin'dekı fınans ~e ~-

Sovyet - Man~u 

sınır1nda Sovyel 
tayyareleri mi ! 

Tokyo, 22 a.a. - Bugün hariciye 
nezareti, cumartesi günü gazetelerin 
bildirdiği bir ha.beri resmen teyit et
mektedir. Bu habere göre, Sovyet 
bombardıman tayyareleri Uç defa sov
yet - Mançu hududunu şark mınta • 
kasında geçmişlerdir. Japon hüküme
tinin bu mesele ile alakadar olarak al
dığı karar, bu ana kadar daha malum 
değildir. 

Hududun cizilmesi 

I sıifanın sebebi 
Paris, 22 a.a. - B. Ramadiye ile ya

kın alakası bulunan mahfillerde söy
lendiğine göre, B. Ramadiye'nin isti
fasının sebebi, başvekil B. Daladiye
nin diln akşam radyoda söylediği nu -
tuktur. Nutkun, 40 saatlik hafta ka
nunundaki değişikliklerle alakadar 
kısmı hakkında B. Daladiye, B. Ra
madiye'yi evciden malılmattar etme -
miştir. B. Ramadiye bu sabah B. Fro
sar Paris'e gelirken istasyona gitmiş, 
kendisiyle görüşmüş ve B. Frosar da 
B. Ramadiye ile aynı fikirde buluna
rak aynı hattı hareketi ittihaz etmiş-
tir . 

Y erıi nazırlar 
Faris, 22 a.a. - Politik mahfillerde 

temin olunduğuna göre, cumhuriyet
çi sosyalist birliğinden B. de Monzie, 
B. Frosar'dan inhilal eden nafıa na
zırlığını kabul eylemi:jtir. 

Faris, 22 a.a. - Başvekil B. Dala
diye, B. de Monzie'nin nafıa nezareti
ne ve B. Pomeret'nin iş ne..:aretine ta
yinini reisicumhurun tasdikine arz 
etmiştir. 

Faris, 22 a.a. - Çok kısa bir za
manda halledilen kabine buhranı ka
binenin harici siyasetinde bir ~üna 
değişikliği istilzam etmiyen sade bir 
tadil telakki edilmektedir. Tayinleri 
reisicumhur B. Löbrön'ün imzasına 
arzedilmiş olan yeni nazırlar müstafa 
nazırlar gibi cumhuriyetçi sosyalist 
birliğine mensupturlar. Şu halde rei. 
sicumhurun riyaseti altında bu nazır
lar içtimaı veya alelade bir kabine iç
timax mutasavver değildir. 

Kabinedeki tlidil ve 
parUinıento 

Fransa - İspanya 

sınır1nda bir hadise 
Bayon, 22 a.a. - Fransız; - ispanyol 

hududundan alman malı1mata göre, 
bugün öğleden sonra saat 15 de ispan
yol hududunda kain bir kamun olan 
Behobi • Panpelün yolu üzerinde gi
den kamyon bir mitralyöz tarafından 
açılan ateşe maruz kalmıştır. Bu kam
yon, ispanyol askerleri nakletmektey
di. Kamyonun içindekiler, mermilere 
karşı kendilerini korumak için bir 
duvara sığmmzşlardır. Bu hadisenin 
cereyan etmiş olduğu ahval ve terait 
hakkında civardaki hudut mevziinde 
büyük bir ketumiyet muhafaza edil
mektedir. 

Hilnka'nm cenaze töreninde 
600 bin köylü bulundu 

Ruzomberok, 22 a.a. - Slovak mil
li lideri Henka'nın cenaze töreni, dün 
öğleden sonra, 600 bin köylünün işti
rakiyle yapılmxştır. Cenaze törenin -
de, Başvekil Hodza, Çekoslovak par
lamentosu mümessilleri, Polonya par-
18mcntosu mümessilleri, Slovak halk 
partisi erkanı, macar ve Polonya muh
tariyetçi partileri mümessiUeri ve sü
det alman partisi delegeleri de hazır 
bulunmuştur. 
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! 
.................................................... : 
TÜRKİYE BASINti .................................................... : 
Edirne'ye giren as erlerimiz 

KURUN'da B. Ason Us bu başlık-
la yazdığı başyazısında, hulasaten 
şunları söylemektedir : 

"Dün sabah türk askeri Edirne'ye 
girdi. Bu münasebetle bütün edirneli
ler bayram yaptı. Hamiyetli Edirne 
halkı kaha-aman Mehmetçikleri heye • 
canla bağrına bastı. 

Boğazlaa-daki gayri askeri mıntaka
nrn kaldırılarak tahkim edilmesi Ka • 
radeniz ve Akdeniz emniyetiyle alaka
sı olan bir mesele idi. Onun için hü • 
kümet Lozan muahedesini imzalryan 
devletleri Montrö konferansına davet 
etmişti. Halbuki Lozan muahedesiyle 
Trakya'da türk - bulgar • yunan hu
dutları arasında ayrrlrruş olan gayri as
keri mıntakanın tahkimi büyük dev
letlerden ziyade Balkan devletleri ara
sında hallolunacak bir mesele mahiye.· 
tinde görülmüştür. Onun için bu gay
ri askeri mıntakamn kaldırılma11 işin
de Balkan Antantına dahil devletler 
ile Bulgaristan arasında bir anlaşma 

vukuu kafi görülmüştür. 
Trakya hududumuzda gayri askeri 

nuntaka Lozan ıulhunun milletimize 
temin ettiği hudutwz istiklalin bir 
köşesini karartan küçük bir gölge idi. 
Atatürk güneşinin yüksek varlığın • 
dan ilham alan cumhuriyet hükümeti
nin basiretli siyasetiyle nihayet bu böl
ge de ortadan kalkmış bulunuyor. Mil
let ve memleket bundan dolayı sevin
mekte gerçekten haklıdır. 

MÜNAKAŞAYA DAİR 
SON POSTA'da B. Ercüment Ek

rem Talu "Sözün kı&aıı" sütununda 
bu başlıkla yazdığı yazısında demekte-
dir ki: . 

'' Franaızlann bir söz temsilleri var
dır ki, es laf nnız onu şöyle tercüme ve 
ifade etmişlerdir: "Müaademei efkar • 
dan, barikai hakikat doğar!" 

Bunu, bu sözü, bilhassa meşnıtiye
tin ikinci defa olarak memleketimizde 
kurulduğu tarihlerde çok dinlcmiştİıllı. 
O tarihte oıımanlr mebuıan meclisinde 
parti kavgalan vardr. Muhalifler de, 
muhalefetlerini izah için bu frenk dar
bı meselini diJJerine dolamışlardı. 

Ben gençtim, toydum. Hadiseler ve 
sözler Üzerinde muhakemem durmaz. 
dı, işlemezdi de. Sadece bunlan zapte
derdim. Şimdi şimdi, bunları hatırla
dıkça, Üzerlerinde durur ve Zihin işle. 
tir oldum. 

Geçenlerde, yukanya kaydettiğim 

bu ısöz temsili aklıma geldi. Acaba bu
nun vikii.lara uyan bir ciheti var mı 
diye dütündüm. Evet, müaademei ef • 
kardan, çok defa, hakikat nurunun do
ğabileceğini kendi kendime kabul et
tim: Her hangi bir meselede müeaaea 
kanaat sahibi olanlar, hemen umumi • 
yetle münakaşadan kaçınıyorlar. 

Bir fransız fikir adamı da aynı mü
şahedede bulunmuı, ve kendi kendine 
soruyor: 

- Bu, nedendir acaba? 
Ve cevabmı gene kendi kendine v• 

nyor: 
- Çünkü, diyor, münakaıadan nur 

doğar, nur ise onların kanaatini ekse
riya altüst edecek bir kuvettir! 

Bu mütalea gayet doğrudur. Ka • 
naat shiplerinin de münnkaşadan ko
cunmalarrnı aynr derecede doğru bulu
rum. 

Dünyada en büyük tesellinin aldım· 
mak olduğuna göre, kanaatlcrimbı 
vanlıs ta oJsa, onları muhafaza etmek 
isteriz. 

lnsnnhihn zafı. onun kuvetidir. 

Almanya'dan çıkarılan 

İngiliz yüzbaşısı 
Londra, 22 a.a. - Almanya'dan hu~ 

d~t harici edilmiş olan yüzbaşı Ker
nık, bugün öğleden sonra Prag'<lan 
~roydon tayyare meydanına gelmiş
tır. Tayyareden indiği sırada kendisi
n~ so.~u~an suallere karşı mumaileyh, 
bır guna beyanatta bulunmamış, val
nız şunları demi~tir: "Eve la hari~iye 
nezareti erkanı ile görüşmek mecbu
riyetindeyim. ,, 

İktısat Vekili 
dedi ki: 

bemiryolu mukavelesine gelınce, 
fransrzlar bu anlaşmada Fransa hü -
ltüınetini~ de iştiraki olduğunu red
dediyorlar; 13.kin japonların _bu hu· 
ııustaki diğer iddialarının dogru 01 -
dtığunu kabul ediyorlar. Ancak, Çin
deki fransız firmalarının Çin menfa· 
a~lerinin genişlemesine yahut fr~nsı:_ 
!1rtnalarrnın Çin hükümetiyle tıcarı 
ışıcre girismelerine japonlarm engel 
~lınağa hakları olmadığını söyliyo~ -
ar. Bu hattın inşası için, fransız f.ır
~aları 1917 denberi uğra§mıştır. Çın· 
hlerin vaktiyle kabul etmedikleri fa
kat harbın tazyiki altında muvafakat 
e~tikleri bu işten dolayı fransızlar 
?1tibirlerini tebrik ediyorlar. Çin'd~ 
l<lpon sermayesinden başka hiç bır 
~abancı sermayenin yazılamıyacağı 

konomi menfaatleri, .he~h~lde,. ıngı -
. 1 . 130 milyon ıngılız lırasını 

lız erın · b.. ·· k 
b 1 n menfaatleri derecesınde uy~ 

Tokyo, 22 a.a. - Domei ajansmın 

Moskova'dan bildirdiğine göre, Şige
mitsu dün Litvinov'u ziyaret etmiş 
ve Sovyet • M nçu hududunun tahdi
di işini yapacak komisyonun organi
zasyonu ve iglemt:si hakkında bir pro
je tevdi eylemiştir • 

Domei'nin ilave ettiğine göre, hu
dudun tahdidine yarıyacak vesika ve 
haritalar üzerinde bir anlaşmaya va
rılamamıştır. Pek yakında yeni bir 
görüşme daha yapılacaktır. 

Paris, 22 a.a. - Kabinede yapılmış 
olan tadilat, parlamento koridorların -
da pek az mütalea ve tefsirlere yol aç
mıştır. Parlamento koridorlarında ha
zır bulunan bazı mebuslar, buhranın 
süratle halledilmiş olmasından mlite -
vellit memnuniyetlerini izhar etmiş -
}erdir. 

1 KÜÇÜK D 1 Ş HABERLER 1 
X Venedik - Prenses Julyana ile 

Prens Bemhar, öğleden sonra Vene • 
dik'ten aynlmışlar ve Avusturya hu -
duduna müteveccihen hareket etmiş
lerdir. 

. . . (Başı. I: ıncı sayfada) 
tarıhının tesbıtı, inhisarlar kanunu-

akkında japonların son günlerde or
~aya attıkları prensipe, fransızlar ~u
<lk asmadılar. Japonlar bu ~attın ~n-

ra .edileceği sahaya doğru ılerl.edık
erı takdirde Daladiye hükürnetı hat
tın inşasını 

1

üzerine alrnıJ olan gru· 
il~ türlü yardımda bulunmayı v~det
ll'ıışttr. 
'-·Fransızlar Çin politikalariyle ta-
ıtıp ' F a'nın li· ettikleri esas gaye ranıs 
ınt Çini'ni emniyet altına almaktır. 

d~ -~ldir. Ancak, Çiı.'de yatan 50 mı~-
g 'ngiliz liralık fransız sermayesı, 

yon ı .k 
b mtekette bulunan Amerı a ser-u me . 1.d. 

· hemen hemen iki mıs ı ır. 
mayesının .. .. b" 
Bu fransız sermayesinin buy~k . ır 
kısmı, Yangtse vadisiyle cenubı Ç~n
dedir. Japonların şimal v:-. orta .Ç•?
de takındıkları tavur ~a ~-oste~mıştır. 
Japon bayrağının çekıld1gi Çın top
raklarında, yabancı sermaye ya _çok 

rara girmiş ve yahut da tamamı!le 
zaahvolmu~tur. Halbuki, japonlar şım
~ hem Yangtse vadisine hem de ce

bi Çin'e var kuvvetle saldırmakta 
nu · 'd k' f lduklarından, Çın e ı ransız ser -
~yesini tasa ve kaygu bürümüştür. 

İngiliz Knal ve Knali,esinin 
kanada seyahati dolru değil 
Londra, 22 a.a. - Kıra! ve Kırali

çenin halen ikamet etmekte oldukla
rı Balmoral şatosundan reımen bildi
rildiğine göre, kırat ve kıraliçenin 
Kanada'ya seyahatlerinin tekarrür et
tiği haberi doğru değildir. 

B. Daladiye'nin dün akşam söyle· 
mi1 olduğu nutuk dolayısiyle mebu
san meclisi ikinci reisi ve parlamento 
komünist grupu genel sekreteri B. K. 
Jak Dükle sol cenahlar murahhas he
yetleri genel sekreteri B. Dr. Krüte -
!'e Mr mektup göndererek, deı·hal bir 
delegas.yonun içtimaa davet edilmesi
ni talep etmi~ ve hükümet reisinin 40 
saatlik hafta meselesini filen tasfiye 
etmek hususundaki niyetini izhar et
Jni§ oldu~unu bildirmiştir. 

X Paris - Cümhuriyetçi sosyalist 
birliği bürosu, 24.8 de ve siyasi vazi -
yeti tetkik etmek üzere B. Rosar'ın 
riyasetinde toplanacaktır. 

X Londra - Hafta tatilini Çeker
de geçirmiş olan B. Çemberleyn, öğle -
den sonra Londra'ya dönmüştür. 

X Pariı - B. Bone, bugün öğle -
den sonra Paris'teki Sovyet büyük el
çisi ile Franaa'nrn Moekova'daki bü -
yük elçisini ve Amerika'nrn Paris bü
yük elçisini abul etmiştir. 

nun mübayaaya ait hükümleri etra
fında . ha~?i~'.aller. yapıldı. B. Şakir 
Kesebır hukumlerın tatbik ettirilece
ğini, açılış tarihi işinin tetkik edile
ceğini söyledi. Nihayet palamutcula
r~ kalit~nin iyileştirilmesi çareleri
nın tetkık olunacağınz ilave etti. Ik
tısat Vekili standardizasyon için de
di ki: 

''- Türkiyc'den gönderilen bir mal 
alıcxnın gözü kapalı alabileceği bir 
mal olmalıdrr. Düsturumuz budur 
~un?a~ sonra toplantıya niha;

0

et 
verılmıştır. Toplantı iki buçuk saat 
devam etmiştir. lktısat Vekilimiz ya
rın İzmir vapuriylc İstanbul'a hare_ 
ket edecektir. 



-4- ULUS 23 - 8 - 1 
-----------------------------------------------------------------------=--=-=-==------------------~--~~~--~~--------------------~ 

Akhisarlıların Başvekilimize 

minnet ve sevgi hisleri 

Celôl Bayar'ın, bu güzel kaza ile 
eski bir dostluğu vardır 

Akhisar, (Hususi) - Manisa dönü
gÜ Akhısar'ı kırk dakika kadar şeref -
lencliren Başvekıl Celal Bayar, bura
da coşkun tezahürlerle karşılanmıştır. 
Şehir namına Doktor Ziya Güliın bir 
nutuk vermiş ve Başvekil cevabında 
akhisarlılara büyük iltifatlarda bulun
muştur. 

Doktor Ziya Gülün'ün nutku şu -
dur : 

- Çok aziz ve muhterem başveki -
limiz; size Akhisar halkının minnet ve 
şükranını bir kere daha arzetmek şe -
refini kazanmakla duyduğum sevinç 
içinde hoş geldiniz derim. Bir kere da
ha diyorum. Çünkü, dört sene evel 
böyle bir gün Akhisar'ırruzı şereflen -
dirmiş ve bizleri çok sevindirmiştiniz, 
bunun için ne bahtiyarlıktır ki o gün 
gösterdiğiniz yüksek iltifata karşı Ak· 
hisarlıların minnet ve şükranlarını ge
ne ben size arzetmiştim. Burada, ara
mızda geçireceğiniz kıymetli dakikala
rınızı çalmaktan korkark, ıyalnız bizi 
sonsuz sevinçlere ulaştıran bu necip 
ve vefakar gösterinize karşı duyduğu
muz tahassüsleri heyecanları yüksek 
huzurunuza bir kaç cümle ile arzet
meme müsaadenizi yalvarırım. Memle
ketin lört köşesinde her defa uğurlu 

bir kalkınmaya hareket vermiye gider
ken, bu yoldan her geçişinizde, Akhi -
sar'ımızı unutmıyarak burada durma
nız, burayı şereflendirmeniz, Akhisar
ın faziletli evlatlarının ruhlarına bü. -
yük inkılap tarihimizin yüksek şahsi
yeti olan sizinle bağlıyan kıymetli ha
tıraların yadrna vesile olmuştur. Bu 
hatıraların ne kadar yüksek değerde 

olduğunu zaten daha geçen defa, ak -
hisarlılara hitap ederken asil, vefakar 
ruhunuzun derinliklcrimlen kopup 
gözlerinizde incileşen büyük heyeca -
nınızdan anlamıştık. Bu yüksek heye -
canın kökünde Akhisar için daima 
kalbinizde yaşattığınız yüksek vefa -
karlıktır. O ne yüksek vefakarlıktır ki, 
Akhisar'ı, ve akhisarlrlan tanıdığınız 

günden beri bu vefa hissinin ateşi hiç 
bir gün sıcaklığını kaybetmemiştir. 

Bugün de bu vefa meselesini aramız
da dolaştırarak ruhlarımıza J!lk veri -
yor, kalplerimizdeki sevgi ve saygınm 
ateşlerini tutuşturuyoruz. 

Sayın başvekilimiz, Akhisar ne 
bahtiyardır ki, size milli tarihinin bir 
parçasiyle bağlıdır. Ve sizinle siyasi 
hayatınızın her safhasında ve her mer
halesinde birer kere kucaklaşmıştır. 

Akhisar halkı, sizjn tam 19 sene evcl, 
bu topraklan istiUi.ya gelen düşmana 

karşı yapılan milli cidalin başında, bu· 
rada, bir mukavemet cephesi kurmuş 
bir kumandan ve bir milli kahraman 
olarak tanımıştır. Akhisarlılar sizin 
türk vatanının kuruluşun~a gösterdi -
ğiniz yüksek feragat ve fedakarlığını
zı, milli iktısadımızın kuruluşunda da 
görmekle sevindi. İş Bankası Umum 
Müdürü olarak sizi burada gördü ve 
tanıdı. Başka yerlerdeki bir çok İş 
Bankası şubelerinin acrlıs törenlerin · 
de bulunmadığınız halde buradaki şu· 
beyi bizzat siz actınız. Burada onun 
töreninde ve şöleninde bulundunuz 
Daha sonra büyük iktısarli k::ılkrnma -
mızın planlarını çb~en, sava!!; vnllar•nı 
ync:tıorl"n . calrı;mavı tanzim eden. bir 

devlet adamı; İktısat Vekili, olarak 
memleket dahilinde yaptığınız gezile -
rin, tetkik ve irşat gezilerinin birinde 
burayı şereflendirdiniz. 

O gün ben gene sizi bütün dünya 
iktısadiyatının tabii neticelerini vesile 
ittihaz ederek memleket havasında e -
sen bazı menfi telakkiler gibi ümitsiz 
liğe, yese çare bulmıya gelen bir im
dat heyetinin başı olarak değil 
memleketi büy\ik Atatürk'ün işaret 

ettiği irtifaa çıkaracak hareketlerin yo
lunu gösterecek bir işaret heyetinin 
dimağı olarak tavsif etmiştim. O gün 
benim sözlerim dolayısiyle tutarak 
memleket efkarı umumiyesine olan hi
tabınızda buhranın memleket iktısadi
yatında olmayıp, kafalarda hüküm 
sürdüğünü söylemiştiniz. O günden 
bugüne kadar cereyan eden vekayi ve 
hadisat bunun doğruluğunu ne beliğ 
bir şekilde isbat etmiştir. Bugün ise 
akhisarlılar sizi memleketin en büyük 
davası olan iktısadi kalkınma hareke -
timizde büyük başarılarınızı sezen 
yüksek kıymetlerinizi çok yakından 

tanıyan Büyük Şefimiz Atatürk'ün iti
mat ve teveccühüne layık bir hükü
met reisi olarak selamlamakla mesut -
turlar. 

Muhterem başvekilimiz bunun si -
yasi hayatımızın her merhalesinde ta
nıdığınız akhisarlılarm, siz büyük baş· 
vekillerine, kavuşmaktan duydukları 

sevince son yoktur. Milli mücadele 
günlerinde hamiyet ve vatanseverlik -
)erini yakından tanıdığınız akhisarlı

lar dün cephedeki inanları gibi aynı 

inanış ve itaatle size bağlı bulunduk -
!arını tekrara fırsat bulduklarından 

bahtiyardırlar. 

Nasıl arzedeyim, hulasa, bugün bü
tün bir bahtiyarlığın neşesi ruhumu -
zu sarmıştrr. 

Çok aziz ve muhterem başvekili
miz 1 son sözüme geçerken size akhi -
sarlıları bu ricamızı arza müsaadenizi 
yalvarırım. Yakın bir tarih olan Hatay 
davasının belirttiği gibi kendisine her 
dakika muhtaç olduğ-umuz Büyük A
tamıza gözlerimiz tahassür yaşlariyle 
dolu olaTak ellerinden öptUğUmUzU ve 

bu hareketlerimizle ifade etmek iste -
diğimiz sonsuz tazim ve tekrimlerimi
zi kendilerine ulaştırmanızı, sizin ve
fakar, faziletkar ruhunuzdan diler ve 

bekleriz. Size de bir tarihte başlayıp 

milli tarihimize karışarak onunla akrp 
gidecek olan sevgi ve saygılarrmızı 

tekrar sunarım, büyük, aziz, sayın 

başvekilimiz. 

lstanbul'da döviz ka~akçılığı 
tahkikatı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Şeh · 
rimizdeki bazı müesseselerin döviz 
kaçakçılığı yaptıkları ihbarı üzerine 
tah,kikat için gümrük muhafaza ge -
nel komutanlığı tarafından gönderi
len Süleyman ve muhafaza başmüdür
lüğü memurları tahkikata ehemiyetle 
devam etmektedirler. Tahkikat şim· 
dilik üç cepheden ilerlemektedir. Ça
lı'"1alar birkaç güne kadar ikmal edi
lerek suçlular evraklariyle beraber 
asliye beşinci cezaya verileceklerdir . 

Bır Amerika şehrinde 

Askı takmak neden 
yasak edildi! 

Herkes Amerika'da serbest olarak 
hoş vakit geçireceğim diye düşünür. 

Halbuki son günlerde Long Biç şeh

rinde olsanız, bir dakikada belinize 20 
tane polisin birden sarıldığını görür
dünüz. Eğer pantolonunuz askılı ise 
vay halinize .... Çünkü buranın beledi
yesi askı "hoş görünmüyor,, diye me
netmiştir. Yani biraz nezaketsiz bir 
manzara arzediyormuş. 

Bu yasağa ilk içerliyen bir gazeteci 
müdürü olmuştur. Belediyenin bu 
kararını o kadar gülünç o kadar ma
nasız bulmuş ki, tek başına bu karara 
karşı durmıya karar vererek, Pantolo 
nuna kıpkırmızı kocaman bir askı ta
karak pilajlarda dolaşmıya başlamış
tır. Tabii derhal yakalanmış, muhake
meye sevkedilmiştir. 
Eğer gazete müdürünü mahkum e

decek olsalar dehşetli bir neşriyatla 

karşılaşacaklarım anladıklarından 
belediye azaları ani olarak toplanmış 
bu davayı fesetmişlerdir. 

Kadınları kesip paket 
yapan bir adam 

N evyork'tan gelen haberlere göre 
Amerika'nın Klevland §ehri yeniden 
heyecan içinde çırpınmaktadır. Çünkü 
bu şehre musallat olan mahut sadik 
cerrah yeniden ortaya çıkmıştır. 

Aşağı yukarı altı ay evci, bu katil 
şimdiye kadar on üç insan boğazlamış 
şimdi de on dördüncüsiinü parça par -
ça etmiştir, hem de nasıl, bir cerrah 
mehareti ile 1 .. 

Bir tarlanın içinde, beton yığınla
rının altından bir kadın cesedi çıkarıl
mıştır. Kadın parça parça edilerek üç 
pakete gayet itina ile yerleştirilmiş, 

Üzerleri muntazaman evela kağıtla 

sonra mukavva ve bezle iyice sarılmış
tır. Kadının bütün azaları ve damarla
rı ameliyatanelerde yapıldığı gibi ana
tomi metodlarına göre meharetle ke -
silmiş ve açılmıştır. Vücut o kadar 
parçalanmıştır ki, polis bu sadik cani
yi mutlaka meydana çıkaracağını vad
etmiş fakat halk bir türlü innmamış -
trr. Çünkü pu katildeki soğuk kanlılık 
hiç bir kimsede gorülmemlşt r. On bır 
cinayet işlediği halde izi hep meçhul 
kalmıştır. 

Polis her zaman olduğu gibi şim -
diye kadar kaybolan kadınların liste
sini neşretmiştir. 

Muallimlere verilecek 
me~ken bedeli 

İstanbul, 22 (Telefonla) - 938 se

nesi vilayet ve belediye büdçelerinin 
bugünlerde tebliğ edilmesi beklen • 
mektedir. Büdce ile yapılacak yeni 

inşaat için belediyece şimdiden hazır
lıklar yapılmıştır. Büdce tebliğ edilir 
edilmez yeni inşaata ait şartnamele · 
re göre münakasalar iHin edilecektir. 

Yeni büdce ile muallimleıin mes -
ken bedelleri hakkında D;ıhiliye Ve
kaletince ittihaz edilen kararın da 
tatbikine geçilecektir. 

Mesken bedelleri aylardan beri te· 
diye edilmediğinden büdçe gelir gel · 
mez mesken bedelleri de tevzi edilmi· 
ye başlanacaktır. 

Sakalın ehemmiyeti 

Sakalı kesildiği için 
kehanette bulunamıyan 
bir adamın anlattıkları 

Liyon'da gayet garip bir muhakeme 
görülmüştür. Davanın mevzuunu an -
latalım : 

Her yıl bir veya iki defa büyük ve 
renkli afişler, sinyor Agostino Ber -
nardo Konsiyatores'in Fransa'ya mu
vasalat etmiş olduğunu ilan ettikleri 
zaman, italyan sınırındaki fransız hal
kı büyük bir heyecan duyardı. Sinyor 
ABK, (bu sinyorun kısaltılmış ve 
halkın diline dolanmış olan adı A. B. 
K. dır) insanın kafası içindeki şeyle
ri okuyan, her şeyi bilen, binbir müş -
külü halleden bu "harika", yalnız ka
dınları değil, erkekleri de kendisine 
hayran bırakmıştı. 

Her iki cins için heyecanın sebebi 
birdi: Sinyor A. B. K. yakışıklı bir a
damdı. Onun derin ve koyu siyah 
gözleri, ince dudakları vardı. Erkekli
ğe delalet eden bu alametler güzel bir 
sakalla tamamlanmıştı. Onda, insanı 
baştan çıkaracak bir hal vardı. 
Kadın ve erkekler arasındaki heye

canın sebebi bir olmakla beraber, te-

son iddiası için, mahkemede "en az 
iki yıl sanat ve mesleğimden istifade 
edemiyeceğim. Çünkü, ben alemin ka
fası içindeki şeyleri okurken, saka
lım, hiç bir zaman feda edemiyeceğim 
psikolojik bir vasıta idi . ., mütaleasın
da bulunmuştur. 

Bunun üzerine hakim de, bu iddia
nın daha vazıh ve esaslı bir surette 
ortaya konmasını isteyince, sinyor A. 
B. K. şunları anlatmıştır : 

''- Sakal erkekliğin en ehemiyetli 
alametidir. Bir kadın benim gibi bir 
falcının karşısında oturup erkek gü -
zelliğinin bu mükemmel delil ve ala -
metini görünce, düşünse düşünse, ne 
düşünür? Tabii, sevdayı düşünür, de
ğil mi efendim? l Ondan sonra bu ka
dının kafası içinde neler dolaştığını 

keşfetmekte hiç bir zorluk çekmem. 
Bu itibarla, sakal, kadının düşünce

siyle benim aramda psikolojik bir ir
tibat vasıtasıdır. " 

Hakim, 

RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 
1-4,30 Karı$ 

neşriyatı, 14,50 PUikla turk musı 
halk liarkıları, ıs.ıs Ajans haberlerı. 

Akşam Neşrivatı : Pi 
18.30 

riyatı (Dans) - 19.15Türk musikisı 
met Rıza) - 20.00 Saat ayarı ve 
neşriyat - 20. lS Turk musikisi ( 
tin) - 21.00 Keman solo (Profesor 
det Atak) Piyanoda Prof. George 
vitch - 21.lS Stüdyo salon orkestra 
Micheli : Serehata Spagnola 2 • V 
Giblsh: leh hap einen sehrips 3 • 
Busch: Rin Gruza an johnni 4 - Ya 
Dic Faschingsfee - 22.00 Ajans 
- 22.lS SON. 

1stanbu1 : 

Öğle Ne riyatı • 
12,30 Pliikla ıu 

sikisi - 12.SO Havadis - 13.05 PJiıd 
musikisi - 13.30 Muhtelif plik neşrı 
14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı : f f 
18.30 Ha ı 

zik: Tepe başı belediye bahçesindc:ll 
len - 19.15 Konferans: Fatıh halkc' 
mına - Nail Moran - (Muhtelıf mılle 
spor) - 19.SS Borsa haberleri - 20. 
at ayarı : Grenviç rasatanesinden 
- Suzan ve arkadaşları tarafından tıı 
sikisi ve halk ııarkıları - 20.40 Hıı 
poru - 20.43 Omer Rıza Dogrul ta 
dan arapça soylev - 21.00 Saat ayarı 
kestra: l - Drıgo: Polonez 2 - Tostı 
nazone 3 - Straus: Danub blo Vals. -
Settar Körmukçu ve arkadaşları taraf 
turk musıkisi ve halk §arkılan - 22. 
pera ve operet parçaları (Plak) -
Son haberler ve ertes i guniın procr 
23.00 Saat ayarı: SON, 

sirler kökünden değişiyordu. Kadın_ - Peki ama, bu sanat ve marifetini-
lar sinyorun yüzüne baktıkları zaman, zi faraza bir erkek üzerinde tatbik et- Avrupa : 
yüzleri gülüyor, gözleri pırıldıyo~ 

yürüyüşleri bile değişiyordu. Erkek -
Jere gelince, onlar bambaşka şeyleri 
göz önüne getirerek dişlerini gıcırda
tıyor, yumruklarını sıkıyor, küfür 
savurmaktan kendilerini zor zaptedi

tiğiniz zaman da sakalınız size yardı

mı dokunan bir vasıta mı oluyor? 
Diye sorunca, 
- Buna ne\ şüphe efendiJll. Bir er

kek karşısında kendinden daha yakı • 
yorlardı. Erkeklerin artık sabırları tü- şıklı birini gördüğü zaman ne düşü -
kenmişti. nür, ne hisseder? Kıskançlık duyar 1 

değil mi efendim? 1 Bu maltım olduk • Sinyor günün birinde Grenobl ya
kınlarındaki kasabalardan birine gel-

1 tan sonra, onun düşündüğü şeyleri 
diği zaman, birçok erkekler top ana-
rak, davayı esasından halletmiye ye _ birer birer saymak ondan sonra pek 
min etmişlerdir. kolaydır. Fakat şimdi, şu halime bir 

İpnotizmacı sinyor kasabanın kü- bakın; neye benziyorum? 1 Gözleri
çük otelinden çıkıp gittiği zaman ha- min feri uçtu; burnumun kanatları 
va kararmıştı. Tenha bir yoldan yü- artık kımıldamıyor, Çırılçıplak kalan 
rürken, başına birdenbire büyük bir 

suratımda zeka C6eri kalmadı. Sakal battaniye atılmış, imdat 1 diye haykır-
mıya başlayınca, ağzını kocaman bir gitti; sakal gittikten sonra da artk 
el tıkamıştı. Kafası battaniye içinde 
kalan sinyor,ayaklarının yerden kalk
tığını ve bir yere götürülmekte oldu
ğunu hissetmişti. Bu yolculuk uzun 
_sü_nnemi ti. 

Sinyorun kafasna sarılan battaniye 

çekilince, ipnotizmacı kendini yedi 
tane maskeli adam karşısında bulmuş
tu. Bunlardan birinin elinde pırıl pı
rıl pırıldıyan bir ustura vardı. Bu us
turalı adam sinyora yaklaşmış, ödü 
patlamş olan A. B. K., şaşkınlıkla eli
ni kaldırarak, adamın maskesini kal
dırmış. İtalyan, karşısındaki adamı 
tanımakta güçlük çekmemiştir. Bu a
damın karısı, uzun zamandanberi sin
yor Konsiyatores'in hayranlarından 
olan Lüi Karpantiye adında zengin 
bir şarapçıydı. Sinyora uzun uzadıya 
dyşünmek, taşınmak için vakit bıra -
kılmamış; şarapçı, sinyorun üstüne 
çullanarak, kadınları teshir etmiş o· 
lan sakalını kökünden kazımıştır. 

Herkesin kafası içindeki şeyleri o -
kuyan adam, şimdi Liyon mahkeme -
sine müracaat ederek, Lüi Karpantİ· 
ye'yi, geçirdiği korku için kendisine 
bir tazminat vermiye mahkum etmesi
ni istemiştir. Sinyor bununla da ikti -
fa ctmiyerek, iki yıl müddetle Kar
pantiye'den kendisine bir maaş bağ
lanmasını talep etmiştir. Sinyor bu 

başkalarının düşüncelerini keşfetmek 

imkanı kalmadı l Karşılığını vermiş -

tir. 

Onun için Bay hakim, beni uzun 
muddet geçınemıyecek bir bale sok -
muş olan adamların, bana verilmek ü-
zere para cezasiyle cezalandırılmala
rını, kendimi emniyette göremedi

ğim için de onların hapse atılmalarını 

istiyorum. 
Mahkeme, arkadaşlarını ele venni

yen Lüi Karpantiye'ye, 700 frank pa -

ra cezası hükmederek davacının iste -
diği diğer cezaları reddetmiştir. 

Buzlar arasmda ilk insanlar 
Repa, dünyanın en şimalde bulunan 

bir şehridir. Norveçle §imal kutbu a
rasında bulunan bu şehirde tarihten e· 
velki devirlerde yaşamış insanlara ait 
bir resim bulunmuştur. Bu resim, bü -
yük bir toprak kütlesinin altından çı
kan, deniz sathından 75 metre yüksek
likte bulunan bir taşın üstünde 25 ta
ne ren geyiği resmidir. Resimler ga· 
yet net olarak görünmektedir. Bir 
ren geyiğinin uzunluğu 25 santimet
redir. 

OPERA VE OPERETLER : 19.0 
ris P.T.T. - 21.00 Luksenburg, Mıl 

SENFONİ VEOHK ESTRA KON 
LER1 : 20.00 Londra - 21.10 Post F 
yen, Viyana - 21.lS Beromunster, '/ 
- 21.00 Varşova - 22.30 Prag 22.50 
viç - 23.00 Doyçland Zcnder • 

ODA MÜZ1G1: 15.40 Hilversun
Varı;ova - 22.30 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ : lS.SO Fraıı 
- ıs.ıs Doyçland Zender - 17.15 M 
- 17.40 Brun - 18.00 Doyçland zend 
18.15 Konigsbcrg - 18.20 Munih -
Doyçland Zender - 19.00 Paris, VarşO 
20.30 Hilversun - 20.SO Kopenhag -
Sofya - 20.30 Doyçland Zender • 
NEFESLİ SAZLAR : 10.30 Hamb 

12.00 Breslav, Hamburg, Konigsbcr 
18.20 Prac - 19.00 Breslav. 

ORG KONSERLERİ : 18.00 Bcr 
ter - 19.10 Brcmünster. 
HAFİF MÜZİK : 6.10 Hamburg -

Frankfurt, Kolonya - 7.10 Sarbrük -
Frankfurt - 10.30 Viyana 12.00 F 
Miınih ve daha bir çok alman istas 
- 14.00 Laypzig, Stütgart - 1~.10 F 
furt - 14.lS Berlin - 16.00 Doyçland 
der ve bir çok alman istasyonları -
Berlin - 18.30 Frankfurt, Viyana -
T.ıavnuır-Hl.OS Riııra ...,..,ııı1~ 'Lift_ .. _ 
ZIT.ıu i)arorw: - ZO.<t:ı ı uıuz - 21 
22.30 Hamburg, Stütgart. Viyana -
Stütgart, Viyana. 

HALK Müztat : 11.30 Stütgart
Sarbrük - 20.30 Strasburg. 

DANS MÜZİCİ : 16.00 Hambuc$ 
20.30 Kolonya. 

Dokuz yaımda bir (ocuğun 
ayağı birden kesildi 

1stanbul'da çok feci bir tr 
kazası olmuş ve dokuz yaşında bit 
cuğun iki ayağı birden kesilmiştir· 

Bildirildiğine göre dokuz ya~ 

Hamdi adında bir çocuk Aksara1 
Yedikule'den Sirkeci'ye gitmekte 
vatman Hasan'm idaresindeki 7 5 
maralı tramvaya atlamıştır. aa 
biraz sonra biletçinin kendisine d 
geldiğini görUnce yere inmek ist 
fakat o sırada oradan geçmekte 
bir yük arabasına çarpmıştır. Bil 
me sonunda Hamdi tramvayın ıı1 
dü~ü ve iki bacağı birden kesil 
tir. Küçük Hamdi ümitsiz bir tı 
hastaneye kaldırılmıştır. ) 

daha mevzun endamlı ve daha güzeldi. On bef yafında 
idi. Tatlı ve vahti bakıılı gö:deri fevkalade uzun ve ka
ra kirpikler tülü ardında parıldıyordu; esmer çehrenin 
tam ve saf bir beyziliği vardı. Çölde çıplak ayakla ve 
İncil'in bahsettiği muhariplerin rakıslarını hatırlatan 

adımlarla yürüyordu. Bütün hareketlerinde zarafet var
dı ve genç hayvan neıesi gönül alıcı idi. Ramscs'in ge
riıini değneği ile dürterken benimle de İngilizce, fran
sızca ve arabça karıfık dar bir lehçe ile konufuyordu. 
Rehberlik etıniı ve hepsini prenı ve prenses zannet • 
mekte bulunmuf olduğu seyyahlardan memnuniyetle 
bahsediyor; fakat aile~i ve arkadafları hakkında ken
disine bir fey soracak olaam kayıbız ve sıkıntılı bir ta
vrrla susuyordu. İyi bir bahtiş vadini dilendiği zaman 
sesindeki hımhımlık okıayıcı nağmelere benziyordu. 
Kendisine bir cigara ikram ettirmek için İnce kurnaz
lıklar dÜ§ÜnÜyor ve rica hazineleri harcıyordu. Eşekçi
lerin hayvanlanna tatlı muamele etmelerinden hoşlan
dığımı gördükçe Ramses'i önümde burnundan öpüyor 
ve molalarda da onunla vals yapıyordu. istediğini elde 
etmek için hazan marifetli görünüyordu. Fakat eline 
geçirınİ§ olduğu şeylerden dolayı zerrece minnet izhar 
etmemekle (azla basircbizlik ediyordu. Kunışlara kar
şı haris olduğund:m fazln altın iğne, yüzük. kol düğme
si, nikel çakmak gibi parıldıyan ve gi7.lenebilen ufak 
tefek şeylere daha fazla göz dikiyordu; Bir altın zincir 
gördüğü vakıt yüzü bir ıehvet lemasiyle aydınlanı-

G .. LUNC HİKAYE 
cuttu. Hayal görmenin kısa sünnüı olduğuna dair 
delili de elde ettim. Yanmakta bulunan cıgaramJJl 
henüz küllenmemiş olduğunu gördüm. 

Nantöy sordu: 
- Onu gördüğünüz zaman ölmüt mü idi? 
- Hayır, bir kaç gün sonra öfrendim ki Scliııı 

yordu. 

"Ertesi yaz hayatımm en çetin :zamanı oldu. A
ıafı Mısır'da bir kolera salgmı çıkmııtı. Sabah
tan akşama kadar tutuımuş gibi ıehri geziyor
dum. Kahire'nin yazları Avrupalılar için usandll'ı
cıdır. O vakte kadar görmemi§ olduğum en sıcak 

Yazan: ANA.TOL FRANS 

haftaları ya§ıyorduk. Bir gün öğrendim ki Kahi
re'deki yerli mahkeme huzuruna çıkarılmıf olan 
Selim idama mahkum edilmitti. Bir fellah çocuğu
nu, dokuz yafında bir kızcağızı, küpelerini çal
mak· için öldürmüş ve bir sarnıca atmıştı. Kan le
keleri içindeki küpeler de Kırallar vadisinde bü
yük bir taftn altında bulunmuştu. Bunlar, göçebe 
Nübyalıların çckiçliyerek şillingler ve kırk su'luk 
paralardan imal ellikleri kaba ziynetlerdi. Kızın 
anası kan pahasını reddettiğinden Selim'in muhak
kak surette asıla.cağını bana haber verdiler. Filva· 
ki Hidiv affa salahiyetli değildi ve İslam kanunla
rına göre suçlu ancak kurbanının ailesi taviz olarak 
para kabul ettikleri takdirde hayatını kurtarabi
lirdi. Bu ifİ düşünemiyccek kadar me§guldürn. 
Kurnaz, fakat dütüncesiz, sokulgan duygusuz o-

lan Selim'in kızla oynarken küpelerini zorla çekip 

aldığını ve onu öldürüp gizlediğini kendi kendime 

kola.yca izah ettim. fuki Ka.hire'den salgın Avru
palı mahalJelerine doğru ilerliyor, her gün otuz 
kırk haatayı ziyaret ediyor ve her birine bol bol 
ıırınga yapıyordum. Karaciğer bozukluğundan 
mustariptim, kansızlıktan haraptım, yorgunluk· 

tan ayakta duracak halde değildim. Kuvetimi ia-

29-_/. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

raf etmemek için öğleyin biraz dinlenmek lazım 

geliyordu, Yemekten sonra, evimin iç avlusunda 
uzanıyor ve, orada, su gibi kesif ve &erin olan Af
rika gölgesinde bir saat kadar yıkanıyordum. Bir 
gün, böylece, avlumda sedirime uzanmıtken bir ci
gara yaktığım Sll'ada Selim'in geldiğini gördüm. 
Güzel tunç kolu ile kapınm perde&İni kaldırarak 

mavi elbisesi içinde bana doğru ilerledi. Söylemi
yor, fakat masum ve vahti tebessümü ile gülüm
süyor ve koyu kırmızı dudakları arasından parlak 
diıleri görünüyordu. Gözleri, kirpiklerin sema ren
gindeki gölgesinde, .masa Üzerindeki duran saati

me arzu ile bakarak parıldıyordu. 

"Hapisaneden kaçmıı olacağını dütünüyordum. 
Ve buna fa§ıyordum; erkeklerin, kadınların, atla
rın ve köpeklerin delik ve detiği iyice tıkanmamıf 
avlularda, eli aopalı bir askerin bek~liği altında, 
biribirine karıttırdıkları bu tark hapiaanelerinde 
mevkufların aıkı bir nezarete tabi tutulduklarm
dan değil, fakat mU.lümanlarm mukadderlerinden 
kurtulmak hevesine katiyen kapılmamalarından. 

Selim yalvarıcı bir zarafetle diz çöktü ve kadim 
adet veçhile elimi Öpmek Üzere dudaklarını uzat
tı. Uywnuyorum ve uyumadığmım delili de mev-

mahpeainde küçük ıepetler örüyor, yahut uzuıı 

aaatler cam taneli tesbihi ile oynuyor, ve gözleri
nin okıayıcı yumupklığma hayret eden Avrupalı
lardan da gülümaiyerek bir kurut istiyordu: Mii&' 
lüman adaleti batidir. Altı ay aonra asıldı. Bu~ 

hiç kimse, hatta bizzat k~ndisi pek dikkat etmedi· 
O esnada Avrupa'da idim. 

- O zamandan beri hiç tekrar gelmedi mi? 
- Katiyen. 

Nantöy ona, inkisara uğramıf, bakıyordu: 
- Zannetmittim ki öldükten aonra gelmiıti. fa• 

kat mademki o esnada hapiaanede idi elbette orıll 
evinizde göremezdiniz, ve bu bir dÜ§Ünceden iba• 
retti. 

Doktor, Felisi'nin fikrini anlıyarak cevaba müst'' 
reat etti: 

- Benim mini mini Nantöy'üm, bana innnını:t:• 

Ölülerin hayaletleri de dirilerin hayaletleri gibi 
realiteden mahrumdurlar. 

Nantöy, doktorun söylemekte olduğuna ehernınİ• 
yet vermeksizin hakikaten karaciğerinden mustıı• 

rip olduğu için mi böyle hayalet görmüt olduğıl' 
nu aordu. Doktor hazım cihazlarının bozuk, uıtı11' 
mi bir yorgunluk, kan ihtikanma istidat gibi sebeP" 
]erin kendisini buna hazırlamıf olduklarını dü§Üıt" 
düğünü söyledi. llave etti : 

(Soııu var) 
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Tekirdağ'm kut yemi ihracatı 
. a.a. - Son gUnlerde 

Tekırdai. 22 bl memleketlere 
. daw'dan ecne 

Telur 1 ~ ... 1 ... -ıttır 'le-
ku emi lbracatin• ~- • 

t ~ mahaulUnden Dugl\ne kadar o-
nı >'~in çuval kut yemi ihraç e~i~~it· 
:: Kut yemi fiyatlarında gor~len 
dii~kUnliiiUn yakında diizeleceiı u
mulmaktadır. ---

Nafia Vekileti tarafından yaptmJ
aıakta olan Maltepe ile Kartal araaın: 
da 6 kilometrelik yolda inpat baylı 
ilerlemittir. 
Yakında Papbahçe • Beykoz ara

sındaki yolun da inıasına ba§lana= 
tır. lM111Je • ..,,.X arumöa ilti 
yol Useriadeld. il bm. ublb'Q!s tebli· 

ılarÜ e9fert için takdir Olu
pt :yap keDdlled8 bllcllrilmlt-
r:ı ~ki latlm'tk edilecek bil· !b .:ıen. ....... 115 bla liN kqme
tt.ıe oldaiU :yapılml belaplar netlce-
ainde anlatılmıftsr. • 

Belediye yakm blr amanda Balta-
• da da ,olun lnp••na batlıY~ • 

lima11111 eakl btin,e'den Eaıir
cak, bunu mOt p k191111 da yapıla-
glne kadar usanan 'mahall • 

Erninönii'nden Yenı . e ~e 
rak sah'l' takiben giden yol bıtmıt 
kadar ı 1 

olacaktır. 

Vergiler 
(HülaYeniq) . . 

BUtitn .ersi lran= = ::.: 
amneme " IAhJan .areJdi mil
ıamuo teldlDde bir elit 99 k 
temmim forlara llbon• JraycSolU:: 

--'nde dalma ajur yplyet p 
18""'97. - .. t 3 Ura. Akba - AnJrara. edilebilir • .&-- : 5696 

l ====================::~:::: -8-~ d Esasen pervane gUrültü-
mamıtlar L ııılniydi. Fakat iman 
.u konutn;,rbirlne yaknılattırıyor. 
insanları 1 

·-h•tin muvaf fakl-

'b da munta· ""0Va, tayyarenin bu ka r A· 
~ çahımaaı karşısında, zaııı&D 
1111aQ iıtilılik ve nıWıendile uzattıiı 1 tını ~eo notları üeı:erine hayran 

1 
dini 

ıfade eden sözler iliveainden ke~ t 
~yordu. Kurtun kalemi~le pat: 
rOQ, icadınız büyük bir eaerdır f .. Pal 
roıı, artık zaferiniz muhakkaktır." 1 • 

bi leyler karalıyordu. 
Pakat Vidal makinistin camert be

l'ec.ı.1111 her aeferindd .. durun baka· 
lıı.. • var-
--. Çocuıum... henüz netıcey~ de 
~ değiliz,.. kaydiyle kalıtları la 

ederek tctkin ediyordu. 
8lribirini iyice tanıınak lçla fasla 
~ bulamamıt obnalar~ rapen, 
ııl-_,.. • le ı:narus aynı 
-qqa aynı tehlike re tlerle 
llltltadele ile ballı ve aynı omlka1ble
duy1Ulu bulunan bu 1kl adam Bir 
l'iııiıı birlqtiğini biaaediyorla~~nden 
ttlıı evet Vidal, Nova'ya kendı k 
be1ı:ıedi·1 "f in icaplarını pe g vuıen •• de 
:1:Iacele anlatmak mecbur~e:..e. 
ı._ ~ıştr, bugün de, ıayyareln usu bir· 
~11\den · • • bava yo c 

şündi iklai de ee,.-
icelenecelin• aynı imanı ta

yetle net kalplerinde birbirlerine kar· 
ııyor ve bisaedi orlardı. 
f1 ~=~::11 ta~ini ıevkederken 
böyle diltUnUyor~ 

&imdi Vidal'm ıayyaral ç81tin D
inden uçuyordu... 

se~ranaa hJdite1lz ıeçilmit. Akdenb 

bir ııaıntede qılmıftı... 
Bizert meteo telsizi .. Afrikanm ti· 

matlnd• deVllDlı iyi ban-" haberini 

vermittL 
Gece bqlamıttı, eflatun. efsanevi 

bir ıece ... Blr prk mualı ıecaL. 
Aapisda. bas renkli bir kum denl-

si. eerepnaıs blr deniz, çUnkil biç 

bir kervan lzl 11Srillemlyorclu. 
Blr gece evel yatmamıı olan, buna 

ratınen- muvaffalriyet Umidinin ver-

dlll beyecmıla ılmdlye kadar yor
uk ._a bllaetmemiı ollA Vi-

~ 1 

Cekoslovakya 
ve Alm nya 

-5-
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IGI 
Karaeimas 

Hayır, kömürden babaetmİJ'OIWIL 
Fakat, kömüre karaelmu lakebnaı ve
ren, onu elmasla bir tutmakta blıldı • 
dır. Ve söyleyiniz; köqliir mü, ._. 
nu dıaba loymetliclir? Bum, Himidva
ri bir cevap vennek limm ..... ,eli el
masa beyaz kömür de denilebilirdi. 

Yazan: 
ffitler'in Halilala'la temcu için 
Lonılrtiya •önJerJiii Vülman 

Ancak, babaetmak iatediiim kara
elmu, bu adı tqıyarak " ilk aayıam
da Abdülhak Hiınid'i anarak çdamya 
bafbyan ZOlll'Uldak balkm clersiaidir. 
v., kaydedeyim ki, bu dersi, balkevi 
clerailerinin yirmi altmau olmakta
dır. A lmanya'nm ukerl hazırlıkları 

her gün daha ailratle artı
yor: Büyük bir isticalle yapılan Ren 
iatihkimları, harp endüetriai fabri
kalarında wtihıulin hızlı ritmi, or
du mevcudunun bir milyondan, bi.' 
milyon 350.000 e çıkarılması bu me
yandadır. . 

Diplomatik müzakereler perdeaı 
ardında, Hitler Almanya'aı bütün 
imkinlarını aefuber etmektedir. 

Führer, askeri mekanizmayı hız
landırırken ingiliz ve franaız müza
kerecilerinin üzerinde tesir mi yap
mak istiyor? Yoksa tamiri imkansız 
bir harekete mi karar vermiştir? Bu 
suallere cevap vermek mümkün de
gildir. Söylenebilecek yegine t~Y· 
kuvet istimali usuliyle dıplomatık 
şantajın aynı tarzda ba§ladığıdır. 

Alman itlerinin umumi cereyanı
nı yakından taki.bedenler enditede· 
dirler. Führer, mayıa ayındaki en
ternasyonal buhranın kendi•inde u
yandırdıgı acılık hi~i~i yenemi.y~r. 
Fransa ile İngiltere nın kendıaıni 
çekoalovak aef erberliğ~ önü~de geri 
çekilmiye mecbur ettıklerı ~~
tindedir. O zamana kadar tıep yuk· 
selici bir seyir takibetmit olan talihi 
ilk defa olarak dumıut ve hatta yo
lundan aapmııtıı-. Naayonal - aoeya
liat partisi büyükleri Alman!a'nı~ 
kısa bir harpten galip çıkacagına ı
nanıyorlardı. Fakat zafer bu kader 
kısa zamanda elde edilebilecek miy
di? Mayıata ordu ,efleri bu kanaat
te değillerdi, ve her 9eye rağmen 
diktatör onlara hak vermittir. Fa
kat Prag görütmeleri neticesinde •Ü· 
det almanlarına arazi muhtariyeti 
verilmediği takdirde, alman gene
ralleri vetolarında isfar edebilir ve 
bir Q9h. da a .özlerini dinletebilir
ler mir Buı mıarelec• litirei mare
p:l G8ring bqUn eaJdai kadar :w..; 
ti,etle flddet tafti79 8tlaiJOrtllGfo 
Jl'aJrat bundan Wyle, B. Gllıbele'liı 
dirije ettlli gueteler ft8ıtMiyle kı· 
zJftlrıhmt olan kamoyu da beiaba 
katmak llzımdır. Geçen cUn Çekoe• 
lovakya'da bir aUdet alınanı Avu. 
turya'dan göçmilf bir diler alman 
tarafından öldilrUldü. Bütün alman 
gazeteleri bir a&ısdan cinayeti bir 
çeke atfettiler. Yalnu bu vakıa bi· 
le korkulu bir tarafprliie alimet• 
tir. Yüksek kumanda heyeti, mace
ranın tehlikelerini ölçmekle bera
ber, ikinci bir defa buna mani ola
bileceline emin değildir. Nuremberc 
nuyonal - aoayaliat kongresi 13 ey• 
lülde açılacaktır. Bu parti toplantı· 
anıda Führer'in ıelecek ayların ha
reket tarzını tayin etmesi anane i
cabıdır. Dört haftaya kadar bir ka· 
rar verilmek icabedecekdr. 

D iplomatik mlbakerelerin bu
pnkü giditi uked huırlık· 

ları mUphededen doğan iki farui· 
yeden birini seçmek için bin lp u· 

dal kuvetlerinin azaldığını hiHetmi
ye bqbyordu: Bqı aiırlaııyor, gös 
kapakları kurıunlqıyoırdu. 

Nova, mühendiıin imiyle, CSjleden 
sonra dört aaat istirahat etmiıtL Esa
sen motörUn iJlemeainde en küçük 
bir yavaılama görüldiliU takdirde 
Vidal'ın makinisti uyandırmuı ka
rarlaıtırılmı,tı. Bacaklarının birine 
sarılı ince bir ip onları biribirine 
bağlıyordu. Bu, biribirlerine lpret 
vermek Uzere pratik bir vuıta hbme
tlni ıörUyordu. ÇUnkU gUrUltUden 
bairılaa bile ıesi iıittirmek · milmkün 
deiildL 

Mühendis, tayyareye yerleıtiril

mlt olan "otomatik pilotaj'' dh•anm 
mükemmelen itledlllne kanaat ıetir
dikten 10nra bir tezkere karaladı: 

"Biraz uyuyacalım - makine normal 
pkilde İfliyor • yalnız yal tazyikine 
takayyüt edinis. telaiz iataayonlariy
le kabil olduğu kadar aıkı irtibatta 
kalmıs • eıı kUçtık bir hıza haberi 
kaqıamda bana ipret verinis • ben 
uyanınca aiz l•tirabat edeniniz. Mer
al" 

Bunu yazdıktan 11011ra klğıdı maki
nilte uzattı. Sonra, pilot mevkiinin 
arkalığına yaalanarak batını paraıU
tUn üzerine koydu ytbU yıldısb gBle 

karp olduğu halele göslerini kapalı. 
Gösterini iki defa açtı, fakat her 

seferinde daha alır ıJ olarak ka· 

Pertinaks 

GÜNÜN POLİTİK 

meselele:: 
cu verecek mahiyette değildir. İngil
tereyle Fransada Yzb. Vidman'm İn
giliz hükümet merkezine gön'1cril
metıi etrafında büyük gürültüler ko
parılmıştır. B. Hitler'in yar:hmiyle 
lord Halifaks'ın neler konuşmuş ol
dukları bugün mallımdur. Yüzbaşı 
Vidman ingiliz bakanına südet al
man vilayetlerini ilhak e~.nek niye
tinde olmadıiını ve İngiltere ile Al
manya arasında mual!akta bulunan 
mesel~lerin halli için derh:ıl müza
kerelere girişmek istedi~ıni bildir
miye memur edilmifti. İcabında in
gıli.: kabineaıyle bıc a'llaşmaya var
maL Uzere marepl Göring Londra'
ya mümessil gönderilebilecekti. Lord 
Halifaks önceden §U esası ileri sür
dü: Çekoslovak meselesi sulh yoliy
le halledilmediği müddetçe müza
kerelerin müabet bir fC'kilde yürü
mesi mümkün olmıyacaktı. Demek 
:>Juyor ki bu Vidman - Halifaks gö
rütmesinin fazla dikkate değer bir 
tarafı yoktur. Bu mülakat sadece, 
alman ,efinin, mlitkül anlarda, me
todunda israr ederek, büyük garp 
devletlerini biribirinden ayumıya 
ve Londra'nın meydandan çekilme
siyle 1918 de kurulmu' olan statü
koyu muhafaza nizamını kötürüm
leftirmeye çalıttıiını göaterir. 

Bu anoo, lord Runsiman'ın mis

y~ı.ı. ' tin~i planı i &al et
mektedir • .....,.,r'IG bu miq911dan, 
VidmUl'm maDenMmdaa bıtJsledi
lbaa IPtDffl' DeticeJer flmlt etmeai 
.......... delilcllr. Bvelce de yu
IDJfblr. Çekıcıelonkya &DeHlnlnin 
mekanbmuı delipılttir. Evelce, 
franaıs hUkUmetinin her fınatta, 16 
ilk tetrin 1925 muahedesi icabı o
lan teabbUdlerinl yerine getirmek 
kararında oldulunu biJdirmeai bu 
melwıbmanm temelini tefkil edi
yor Tt bu tuhhUde franaız mUleti 
ile birlikte inpiis milletini de aU
rilklU,.ontu. Bundan ba1le her teY 
lord Runaknan'ın aaketl netice.in
de yuacajı rapora ballı olacaktır. 
tUnkU lnpltere kamoyu, bu ra
pora, muhteviyatı ne olursa olsun, 
kütle halinde i,ıirlk edecektir. 

Londra kabineai, 29 niun f ranaız -
inpliz anlqmuının evell bir anlaf
ma ıayretl yapılmuı buauaundaki 
bUlmril .-ıuctblnce bu tnauut fek· 
lini empoze etmittir. 15 hazirana 
doiru, franaız bakanları, İngilte
re'yi Konrad Henleyn'ın azami de
recede ayak diremiye aevkedeceği
ni ileri ailrerek bu fikrinden vaz; ge-

padı. 

Mühendisin uykuau - alnirlerlnin 
rahata kartı reaksiyonundan mı ne
den - pek rahat ıeçmiyordu. Birden 
ona tayyare fırtmaya tutulmuı bir ge
mi cil>i bocalıyor, muazaam dalgalar 
Yiicuduna saldırıyorlar gibi geldi. 

Birdenbire, hava azalmı' gibi oldu, 
bopldufunu sanarak haykırmak ia
di. 

Nafile. 

Hemen ardından gece karanlıiı 
bastı ve iıafısuı silindi 

Müthit bir darbe. 
Ağır ve kocaman bir odunun sanki 

elAatik bir hava tabakuı tarafından 
teairl hafifletilmit darbeai gibi bir 

teY· 
Vidal, uzun zaman, zihni periwan, 

ayaklarını, kollarını, oynatamıyacak, 

parmaklarını kımıldatamıyacak, bat
tt gözlerini açamıyacak bir vulyette 
kaldı. Yanı yavaı bu uyutukluk ye
rini bir gevıekHle bıraktı, bu gev
ıeklik ağrılarını canlandırdı ve bu 
ağrılar Vidal'a maddi mevcudiyeti
nin idrakini iade ettL Yavq yavq.. 

Inliyerek göz bpaklarmı açtı. 
Gözlerinin önünde aia vardL Fakat 
bu ala daiıldı ve ıecenin f eeriıi 
meydana çıktı. 

Milhendialn kulaklarında damarta
rınm zonklamıun vardı. Fakat bu ıU· 

ı n ı On 

çirmitlerdi. Fakat 20 temmuzda, 
lord Halifaka onları emrivaki kar
tıaında bıraktı: Bir gün evel İngil
tere'nin Çekoalovakya elçisine tali
mat gönderilmitti. Londra kabinesi 
B. Beneş'e de kararını empoze et
mittir. Çekoslovakya cumhurrei•i 
ingiliz teklifini reddettiği takdirde, 
ceddinin ne,redilmeainden korkar
dı. Çünkü bu hidiae in.giliz kamoyu 
üzerinde fena te.ir bırakacak ve 
franaız yardımına mani olacaktı. 
Buna mukabil, lord Halifaks'ın ta
vauutu, franau politikaıılllöl B. 
Çemberlayn ve B. Halifaka tarafın
dan verilmit olan teminatı izale et
miş degildir. 

Eveli, İngiltere. uzlaştırma gay
reti yapıldığı anasında, Almanya 
kuvet iatimaline te,ebbüa ederse 
Fransa'nın yanında mevki almaya 
karar vermittir. 20 mayıs sabahı, in
giliz elçisi tarafından bu karar Ber
lin'e bildirilmittir. İkincisi ingiliz 
devlet adamları, çekoalovak kabl· 
neai ile aUdet almanları arasında bu
lunacak hal teklinin ne Prag hilkü
metinin hiıkümraniaine, ne de hari
ci siyasetine dokunmıyacagını kabul 
etmitlerdir. Lord Runaiman bu va
itleri dıtına çıkamaız. Plebisit, aruıi 
muhtariyeti, memleketin bitaraflığı 
bu vaitlere uysun düşmez. 

G erçi lord Runaiman'ın nete
kilde hareket edecegi tim· 

diden katiyetle tayin edilemez. Bu
nunla beraber, ol'ta Avrupa'da, in
giliı: müttefiklerinin icap huauaun· 
da vardığı kanaat ne olursa olsun, 
demokratik Çekoslovakya'nın çerçe
vesi içinde hitlerci bir devletin te
şekkülüne mUzaharet etmiye kaoor 

varması tasavvur olunamaz. Halbu
Jd, arad muhtarl,etl blıtJerci bir llf1· 
ldimetin t.efekldlltl manama pllr. 
Ba itılm'la lonl _....,, ... miljo
nunun Çeko9Joyakya meaeleeinin 
euama halel getirmiyeceii diltünii
lebitir. Adolf Hitler diplomatik yol
lardan iatediiini elde etmek huau
aunda pek emin olamaz. Ona göre, 
ihtilifın netic.eai fÜıphelidir. O yüz
den kendisinin reyi aoruhnadıiı i
çin, hiç bir teahhüıt altına girmedi
iini elçileri vuıtaaiyle turih etmi
ye ehemiyet vermiftir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bütün ula.Iarın laaoa ho
vetlerini a.rhrmak için gÖ• 
terJiji tela,, lvıuacılıja .,.,.. 
Jifi önemi yo)nnJan •ör
Jiilılen •nra, laauac:ılıfın bi
zim için bir lante~ olmalı
tan çolı malı, canla hafla N· 

nlacalı bir ana İf olJafana 
bir lıtd tltıluı anlcwnlf bula
nayonıs. 

TORK HAVA KURUMU 

liie kalboldu. 
Bu aeaaizlikte bir nevi ıslık ititi

llyor, ve bir yandan, bir su ımltıaı 
geliyordu. 

Viclal. ,UçlUlde •i kolunu kaldır· 
dL Bu hareket için aarfettiii gayret
ten yorularak. hemen kolunu yerbıe 
bıraktı. 

Dimalı yavq yavq idrakini bulu
yordu. Fakat .her teY hentlz o kadar 
müphemdi tir .. 

Bununla beraber arka üatU yattığı 
hini aldı ve kalkmıya davrandı. Na
file. Uzuvları deh§etli ağırlaımııtıl 

Nihayet tuurla birlikte kuvetlerl de 
yavat yavaf ıeri geldiği için, dinek· 
teri U.tUnde doğrulmıya muvaffak 
oldu. Fakat bir kuvet U.tUne alır ba· 
sarak kendisini ıeri çekiyordu. 

Sabit göalerle baktı.. 
Gördüklerinin mlnaamı birdenbire 

anlıyamadı: Acayip, bareketalz •1 
ıııklı bir manzara içinde kam tepele
ri, nihay:tab tepeler. 

Ve ıurada, yanı batında. ı81e c1ol
ru ytlbelen ıu ıeniı cGmilt ekran da 
ne? · 

Nerede bulmıayordu? Hanp garip 
mual Aleminin fUW'IUS ve yaralı eai
ri bulunuyordu?. 

Vay! Nah, ıuracıkte, 8ni1nde ken
disine arkaımr d6nmU. bir adam, 

Karaelmaa, Zonıuldak, Ahcliilhlık 
Himit, Halkevleri... Bütün bualann 
bir dergide bir araya ıelmit olmala • 
nnı kencliai için nuıl ajur aayımma

lı? 
Halkevi deraileri intipr ettiWeri 

muhitler için okuma, yuma, dsleme, 
yani münevverlik vazifelerini yerine 
getirmek makaadiyle çalııma ihtiyaçla
nm tatmin etmekle kalmayıp Trab • 
zon'clan veya Ayclın'clan, Sivaa'tan ve
ya hparta'dan, Yozıat'tan veya latan
bul'clan, Koaya'dan veya lzmir'den, 
loaaca yurdun bir köıeainden öte bu • 
c:ağma, hiaaedip ctüıünenin aeaini du • 
yuran birer edebiyat ve ilim küraüaü 
manZU'UI almakta, vatanm fikri büt
tünlüğiinii kurmaktadırlar. Zonsul
Pk'ta netndiJmiye b.fbyaa Kar.el
ma• bu derıilerin en güzellerinden bi
ri olmıya nunzet bulundujunu zaı• 
sin yazıları, iyi tertibi ve temiz bula • 
11 ile iabat etmektedir. Zonaaldak sibi 
tnineneri çok pnİf bir it -.hitinde 
Karaelmu hem ekaildiği clayulmuı ol
mak lizmı ıelen bir ihtiyaca cevap ve
recek, hem de bize oranın hicliaelerin
dea, dütiinüttinclm, buauiy«lerinden 
haberler ıetirec:ektir. 

tcaraelmu'ın ilk aayıu, dediğimiz 
gibi, ölümünün yıldönümü münaaebe
tiyle Abdülhak Hamid'e tahıiı edilmit
tir. Bü,.ük .-irin habruına ıöaterilen 
bu aayp pek yerinde olduiu sibi der
sideki ona dair yazılar da rahmetli
nin hayat ve eseri haklanda hepimizi 
tenvir edecek mahiyettedir. 

ileride her ay çıkmak üzere timdi· 
tik iki ayda bir neıredilen Karaelmu, 
ilk aaymndaki itinaya mazhar oldukça 
Zonguldağın fikri ve ikbaadi faaliye • 
tinin en doğnı ifadesi olarak ~ 
.,.._•ıl••" ...._ec .. llr. 
~ plaf....... yalmadma 

lüQimis Zoapldak halkeviai bu ... 
.-Waüaden .,.. da tebrik etn.li
Jİs. - N. Baydar. 

Bulgaristan' da Türkçeye 

rağbet artıyor 
İatanbul, 22 (Telefonla) - Sof ya 

ünivenltesi til.rk dili profe•örii Bay 
Qalobof bir ay kalarak tetkiklerde bu
lunmak üzere buraya gelmiştir .. 

Galataaaray lieeainin eaki mezunla
rından olan B. Galobof tunları aöyle
miftlr : 

"Bulgaristan'da türk diline, türk e
debiyatına, türk hikayelerine kartı 
büyük bir allka göze çarpmaktadır. 

Ben buraya tetkikat için geldim. 
Sofya'da türkçe ögrenaıek için &ün
den güne artan bir rapet vardır. 

Türkçe okuttuğum talebelerin ara· 
aında iki de kadın vardır. Bucün Bul
garistan'da türk diline, türk inkılabı
na ait çok büyük bir alika mevcuttur." 

bu adamın batı yoktu 1 Buna mukabil 
tenine dönmUt bacakları ve ucunda 
parmakları açılmıt soluk •ller tqı
yan aarkık llolları •ardı. 

Bu adam ldmdU Kim1 
Vidal blru dlıba doiruldu. Kuve

tlnlll ıtt elde yerine geldilinl hiı
Ndlyordu, 18rtltU de kutetlen4iği 
için, etrafındakilerin mahiyetlae nü
fus etmlye batllJOrdu. 

Hayret etti: Bu yabancı bir tay
yarenin pilot mevkilne otunnuıtu, 

çünkü, filphe edemiyeceii bir fey 
varsa o da kendiıinin bir tayyare 
gövdesi içinde bulunduğuydu. 

Fakat hangi tayyareydi bu?. 
Şimdilik tayyare yerde, hareketsiz 

duruyordu. Mühendiı, orada, ti ni
hayette, ay ııığiyle yaldızlanan ku· 
vetll bir pervane ıörilyordu. 

Ve ıurada, daha yakında... 
Birden 10pk bir tırperme riftdu

na dolqtı. &uracıkta, A.T.Z. tertit. 
tı duruyordu 1 Oh t Bana pek iyi ta
nıyordu.. Bu tekil, bu idare dUime
leri, bu manivelalar!... Bu "kendi" 
icadı olan iletti. 

Boiuk bir kUfür savurdu. Birden 
kalbine kadar itliyen ıstırap zihnini 
canlandırdı. Ve birden, yüzüne hü
cum eden bir kan dalguı içinde kal
dı.. 
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Türkkuıu Baıöğretmeni Bayan Sabiha Gökçen ve Türk Hava Kurumu BQ§kanı B. Fuat Bulca 
uçan tayyareleri •eyrediyorlar 

HAVACI 
. 

NESLi YETİŞTİRMEK İCİN 
~ 

Büyük bir planör 1 abrikası 
kurulacak, yeniden molörlü 
tayyare mektepleri a(llacak 
Başöğretmen 

son durumu 
Bayan Gökçen'in havacdığimiz.ın 

hakkında kıymetli sözleri 
(Başı 1. inci sayfa.da) 

kızı, Türkkuşu Başöğretmeni Bayan 
Sabiha Gökçen kargılamıştır. Bayan 
Gökçen'le birlikte talebe ile ayrı ayrı 
konuşarak uçuş vaziyetlerini öğrenen 
B. Fuat Buka, faaliyet hakkında aldı
ğı izahattan sonra, teftişinin netice

müddet içinde 9491 uçuş yapılmışttr. 
Motörlü tayyare mektebinde yalnız 
bu sene tek başına uçan talebenin sa
yısı 39 dur. Her iki kampta yapılmış 
olan 13995 uçuşta en ufak bir kaza 
bile olmamıştır. Kampların faaliyet
leri sonlarına kadar 35.000 den fazla 
uçuş yapılacağı tahmin edilmektedir. lerini şu sözlerle anlatmıştır: 

"- Bugün aldığınız neticeler, göğ- Bayan Gökçen'in ihti.~asları : 
sümüzü kabartacak mahiyettedir. Si-
zin istidatlarınız ve kabiliyetiniz, Bu huzur ve emniyet verici rakam
muallimlerinizin bilgili feragatleriy- lar karşısında, Türkkuşu'nun çok de
le birleşerek bugün bizi sevindiren ğerli Başöğretmeni kahraman Gök -
müspet neticeyi meydana getirmiştir. çen'in ihtisaslarını öğrenmek istedik. 
Sizlere teşekkür ederim. Gösterdiği- Atatürk kızı, geçen sene ve bu sene
niz yüksek enerji ve elde ettiğiniz ki kamp randımanı hakkında şunları 
verimler, yarın için en kuvetli temi- söyledi: 
nattır. Hepiniz, orduda güzel, muvaf- "- Her yeni senede, bir yıl evelki· 
fakiyetli vazifeler başaran birer ele- ne göre gerek miktar, gerek kalite 
man olacaksınız. Sizleri tebrik ede - bakımından daha üstün vaziyetler el-
rım.,, . de ediyoruz. Alınan neticeler, büyük 

Bundan sonra talebeler, tayyareler- gayemiz olan kanatlı nesil i~ealin.~n 
de teker teker uçuş yapmışlardır. gerçekleşmesi bakımından bıze bu -
Başkan, Bayan Gökçen ile birlikte bu yük ümitler vermektedir.,, 

' · Bu neticelerin enternasyonal mik-uçuşları nihayete kadar takip etmiş, 
randıman hakkında izahat almıştır. yaslar karşısında olan değeri hakkın-

Verilen maliimata göre, Türkkuşu daki bir suale, Bayan Gökçen şu ce
motörlü ve motörsüz kamplarında vahı vermiştir: 

temmuz ortasından eylUlün on beşi - "- Bu neticeler türk gençliğinin 
ne kadar motörlü tayyare mektebin- ferdi istidat, kabiliyet, enerji, gür
de 788 saat 55 dakika sürmüş olan büzlük, soğukkanlılık, asaba hakimi -
4514 uçuş yapılmıştır. lnönü yüksek yet gibi, iyi bir havacıda bulunması 
yelken uçmı kampında, gene aynı lizımgelen vasıflara bol bol sahip ol-

T ürkkuşu Başöğ~etmeni 
Bayan Sabiha Gökçen 
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Türk Hava Kurumu BQ§kanı B. Fuat Bulca havacı 
genf.lerimizi tefti§ ederken 

duğunu riyazi bir hakikat halinde is
pat eden vesikalardır.,. 

Yeni tesisler hakkında Türkkuşu 
Başöğretmeni şu müjdeli haberleri 
vermiştir. 

"- Gayemizi biliyorsunuz: Ferdi 
varlığına çok güvendiğimiz Türk ço
cuğunu, en modern cihazlara kavuş -
turarak, havacı nesli bir an evci ya
ratmaktır. Bunun için bütün imkan
lardan faydalanarak ve evela büyük 
şehirlerimizden başlıyarak Türkkuşu 
şubeleri kuracağız. Bu planda Türk
kuşu şubelerinden başka, gençlerimi
zi orduda ve milli müdafaa servisle
rinde kolaylıkla vazifelendirmek i -
çin motörlü mektepler de açacağız.,, 
l'eni t.e.'fisler : 

Gençliğin Türkkuşu kanatları altı
na akın halinde toplanması, hazırlan
mış olan üç senelik programın müm
kün olduğu kadar süratle gerçekleş· 
tirilmesini zaruri kılmaktadır. Bu a
rada Ergazi'deki motörlü mektep i -
çin yeni ve muazzam bir pavyon in -
şa edilmektedir. 140 bin liraya çıka
cak olan bu beton pavyonun inşasın
dan sonra, mektebin talebe sayısı bir 
misli a·rtacaktrr. Geçen sene burada 
okuyan ve turizm pilotu brövesi alan 
18 gence mukabil, bu sene talebe sa
yısı 30 u bulmuştur. Yeni pavyonun 
inşasından sonra bu rakam, yüze çı
kacaktır. 

Diğer taraftan yeni çok mühim bir 
tedbir olarak yeniden dört yerde mo
törlü kamplar açılması üzerinde tet
kikler yapılmaktadır. htanbul, hmir, 

Türkkuıu BCl§öğretmeni Atatürk kızı Bayan Sabiha Gökçen ve B. Fuat Bulca Ergazi meydanınJ• 
Bursa gibi büyük vilayetlerimizde a-
çılacak olan bu kamplar, turizm pilot 
yetiştirme meselesini çok kolaylaştır- , 
mış olacaktır. 

Bugün bütün planörlerimiz, mem
leket dahilinde yapılmaktadır. Pla
nör ihtiyacının devamlı olarak arttı
ğını göz önüne alan kurum, büyük 
bir fabrika kurmayı kararlaştırmıştır. 

Geçen sene 20 tane getirilmiş olan 
Foke Vulf tayyarelerinden 6 tane da
ha ısmarlanmıştır. Bu ay içinde gele
cektir. 
Evela yetişmiş personel ihtiyacı üze
rinde duran kurum, genel merkez bi
nası ile pilot mektebi arasındaki sa
haya büyük pansiyon binası yapmayı 
kararlaştırmış ve inşa işini eksiltmi
ye koymuştur. Bu bina da yapıldık
tan sonra, burada, geniş bir havacılık 
sitesi meydana gelmiş olacaktır. Fuat 
Bulca, dün, Ergazi mektebinden ayrı 
dıktan sonra planör atölyesine gele
rek tetkiklerde bulunmuştur 

K<ılite yükseliyor : 
Bu seneki kamplarla, geçen seneki / 

kamplar arasında en çok göze çarpan 
fark, büyük miktar yükselişle beraber 
bir de kalite üstünlüğü gösterme~
dir. Bu sene, İnönü'nde A, B ve C brö
veleri alarak turizm ilotu yeti tiril--~----. 
ıniye hazırlanılan talebeler tamamiy -
le lisenin ikinci devresine devam e
denler arasından ayrılmıştır. Mesela 
bu sene, dokuzuncu sınıfa devam eden 
talebe, kampa alınmamıştır. Yer ol
maması yüzünden alman bu tedbire 
gelecek sene, yeni tesisler dolayısiy
le lüzum kalmıyacağından talebe sa
yısı bini bulacaktır. 

Muallimlerin, planör üzerinde ol
duğu kadar, motörlü tayyareler üze
rinde bilgi sahibi olmalarına dikkat e
dilecektir. Hep, planör üzerinde ol· 
duğu kadar motörlü tayyarede de 
muallimlik yapacak vasıfları haiz ol
malarına çahşılaçaktır. Önümüzdeki 
sene bu kalitede seksen muallim ye
tiştirilmiş olacaktır. 

Bu sene bir de D brövesi ihdas e
dilmiştir. Bu bürüveyi ·alanlar, bilhas
sa rekor uçuşları için lüzumlu olan 
bilgilere tamamiyle sahip olabilecek
lerdir. Kalite yüksekliği hakkında 
en kuvetli vesika olarak, motörlü mek 
teplerdeki gençlerin 28 günlük bir ça
lışmadan sonra tek başlarına uçabil
dikleri gösterilmektedir. Gerçekten 
bu kadar az bir zaman içinde tek başı
na uçmak, enternasyonal mikyaslara 
göre bir fcvka11idelik sayılmaktadır. 
Türkkuşunun asıl gayesi olan genç

liğin milli müdafaa ve ordu hizmetle
rine hazılamak mevzuu üzerinde ilk 
tecrübeler çok muvaffakiyetli netice
ler vermiştir. Türkkuşu kamplarında 
yetişip bröve alanlar, askerlik hiz -
metleri geldiği zaman, hava okulun
dan yetişerek askeri pilot ve rasıt ola
bileceklerdir. 

.... 

- , 

Türk Hava Kurumu BCl§kanı B. Fuat Bulca havacı 

gençlerimizi telli§ ederken 

T ürkkuıu tayyareleri UfUf4 hazırlanırlarkaı 
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SIHAT SEFeRBERLİGI 

Hükümet, çok geniş bir 

ULUS 

yapdamıyan işler göz önüne alına
rak yepyeni şifa yurtları kurula
caktır. Mesut 

Hatay 

23 - 8 - 1938 
----~ 

Hitler'le Amiral Horti 
dün Kiyel'de buluştular 

program hazırladı 

Sari ve iptilai hastalıklar has
taneleri yapılacak bunlardan ikisi 

yüzer, 3 ü ellişer yataklı olacaktır. 
iki yerde her biri iki yüz elli 

yataklı cüzam hastanesi açıla<:ak
tır. 

Trahom mücadelesi genişletile
cek, yeniden hastaneler açılacak 
ve enstitüler kurulacaktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 
rakabesi altında yapılan nüfus kay
dı sükfuı içinde neticelendi. Kaydın 
neticesi esasen ötedenberi malUnı o
lan hakikati bir defa daha ilam et
mİ§ oluyO!"du: Hatay nüfusunun 
mutlak ekseriyeti türk olduğu anla
§ıldı. Bu neticeye göre 40 mebustan 
terekküp edecek olan Hatay mebu
aan meclisinin 22 mebusu türk, 9 
mebusu alevi 5 mebusu ermeni, 2 
mebusu rum ve 2 si de arap olacak
tı. Bu neticenin taayyün etmesi Üze
rine Hatay devlet mekanizınasmı 
kurma ameliyesinde en ehe.miyetli 
adım atılmı§ bulunuyordu. 

Berlin, 22 a.a. - Macaristan kıral 
naibi amiral Horti'yi hamil olan hu
susi tren, dün akşam saat 18,30 da 
Ratizıbon'a varrruş bilahare Kiel'e doğ
ru yoluna devam etmiştir. 

yan Horti riyaset eylemiş ve yeni g~ 
minin adını "Prens Öjen" olar . 

·rsı koymuştur. Avusturya genel va 1, 

Yeniden bir ~ok hastaneler r dispanserler, 

bakım ve ıif a yurtları, 

mektepler kuruluyor 

prevanloryomlar r 
enstitüler r müzeler -ve 

Elektrikle tedavi edilen bir çocuk 

H uıtumet programında esaslı 

bir yer almış olan sıhat ve 
içtimai muavenet mevzuları ha~-; 
kında alakalı makamlar çok genış 
ve şümullu bir iş programı hazırla
mışlardır. 

Bu program, bir taraftan hasta
neler, dispanserler, bakımevleri gi
bi halka mahsus sıhi tesisleri ço
ğaltmak; diğer taraftan bunları 

idare edecek olan eleman sayısını, 
bütün memleketin ihtiyacını kar
şıhyacak bir sayıya yükseltmek ga
yelerini hedef tutmaktadır. 

Yeni program, tesis edilecek o
lan müesseselerin yerlerini de tes
bit etmiş olduğundan derhal tatbi
ka başlanacak bir şekildedir. 

Projenin esaslarına göre; 
25 kaza merkezinde sıhat mer

kezleri inşa ve tesis edilecektir. 
Bunlar, kaza merkezinin olduğu 
kadar etraftaki nahiye ve köylerin 
de sıhat işleriyle meşgul olacaklar
dır. 

Hastanesi olmıyan veya ihtiyaca 
kafi gelmiyen 27 vilayette yeniden 
50 şer yataklr hastaneler açılacak· 
tır. Nüfusları fazla olan 4 vil8yet
te ise yüzer yata,kh 4 hastane ku
rulacaktır. En büyük on vilayeti
mizde de 150-500 yataklı hastane
ler tesisi kararlaşmıştır. Yeni prog
ramın yalnız hastanelere ait olan 
kısmı; bugün memlekette mevcut 
olan yatak sayısını tekmil ihtiyacı 
karşılıyacak bir hadde yükseltmek
tedir. 

J' eremle müca'1ele: 

Y eni programın, memleketin 

çocuk hastane.si, 250 yataklı modern 
bir hastane haline getirilecektir. 

Diğer tesisler : 

Y eni proje, yalnız büyük ve 
memleket sıhat bünyesinde 

yer almış olan hastalıklarla değil; 
halk sıhatinin eksik ve noksan sa
yılabilecek bütün şubeleri üzerin
de tedbirleri ihtiva etmektedir. Bu 
arada 4 yerde her biri 500 yataklı 
akıl hastalıkları hastanesi kurula
caktır. lstanbuldaki akıl hastane
sinin modern ve 200 yataklı mer
kezi akıl hastanesi haline sokulma
sı kararlaşmıŞtır. 

Bu tedbirle, memleketin her ta
rafından bugün lstanbuldaki akıl 
hastalıkları hastanesine vaki olan 
akın, memleketin dört muhtelif ye-
rinde yeniden kurulacak olan has
tanelere taksim ettirilerek, süratle 
tedavi istiyen bu gibi hastalıkla

rın sayısının mümkün olduğu ka

dar azalması temin edilecektir. 

içtimai yardım : 

Y eni proje, içtimai yardım ~ş
Jerine ait kurulacak tesıs

lere de geniş bir yer ayırmıştır. 

Bu arada iki yerde 500 er yataklı 
kimsesizler ve ihtiyarlar yurdu ku

rulacaktır. Gene bu sahadaki ted
birlerden biri olarak, memleketi· 
mizde ilk defa, azil hastaneleri te
sis edilecektir. Bu tip hastaneler, 
şifa bulması kabil olmıyan hasta-

lıklara mahsustur ve 5 yerde 250 şer 
yataklı 5 hastane açıla·caktır. 

Sıcak iklimler hastalıkları ve 
sıtma enstitüleri büyütülecektir. 

6 yerde tephirane ve 375 kaza 
merkezinde seyyar etüv bulundu
rulacaktır. 

6 yerde her türlü malzeme, labo
ratuvar ve teşkilatlariyle birlikte 
bulaşıcı hastalıkla mücadele heyet
leri vücude getirilecektir. 

20 seyyar doktor ile birlikte 50 
takım sıhi propaganda malzeme 
ve teşkilatı vücude getirilecek ve 
bunların beraberinde sıhh1 filmle
ri, seyyar sinemaları, her türlü te
davi yapmıya müsait seyyar küçük 
muayene ve ombülansları buluna~ 
caktır. 

Sağlık sef crberliği : 

S ıhat ve İçtimai Muavenet 
vekaleti, bu büyük ve şü

mullü iş programiyle memlekette 
bir sağlık seferberliği açmaktadır. 
Yeni proje, kendisinden beklenen 
gayeyi, Şef'in bir dövizinden ilham 
alarak, şu üç kelime ile hulasa et
mektedir: Yavuz ve gürbüz bir ne
sil... 

Yeni proje içine ne kadar zaman 
ve paraya lüzum olduğu hesaplan
mıştır. Bütün tesisler için senelik 
programlar yapılmıştır. Nihayet 
on sene içinde, millet sıhatine yep-

, yeni bir çehre verecek olan bütün 
tesisler ikmal edilmiş olacaktır. Bu 
on senelik zaman içine sığdırıla

cak işler, yalnız madde halinde yu
karıda sayılanlar değildir: Bunlar, 
mesut ve sıhatli bir nesil yaratma 
bakımından asgari proje addedil
mektedir. 

Vekalet; programının mümkün 
olduğu kadar süratle gerçekleşme
si için karşısındaki en büyük zor
luğun paradan ziyade yetişm~ş 
personel eksikliği olduğunu. t:sbıt 
ettiğinden eleman meselesını de, 
yeni cihazlamıya uygun şartlara gö
re planlaştırmış bulunmaktadır. 
Tıp talebe yurdu genişletilecek ve 
büyütülecektir. Bu sene çıkan l~l 
genç doktora vekaleti? muhtel~f 
itlerinde ve memleketın ı:nuhtelıf 

yerlerinde vazifeler verilmek üze
redir. Önümüzdeki sene Tıp talebe 
yurdu kadrosu bine çıkarılacaktır. 

Ankara'da kurulacak olan Tıp 

fakültesi hakkındaki 3228 numaralı 
kanunun tatbikine faaliyetle de
vam edilmektedir. Sekiz milyon li
raya mal olacak olan bu büyük ve 
bir çok memleketlerde eşi olmıyan 
muazzam inşaya başlanılmış bu
lunmaktadır. 

Bundan sonra ikinci müntehipler 
seçildi. Ve nihayet evelki gün d.e 
mebuslar seçilmi,tir. Mebus seçı
minde dikkate layık bir nokta, her ce
maatin meclisteki mebus miktarı 

kadar namzet göstermesidir. Fazla 
namzet bulunmadığı için gürültülü 
seç.im mücadelesi yapılmasına lü
zum da kalmadı. Cemaatlerin ileri 
sürdükleri namzetler seçilmiş sayıl
dı. 

Hatay'ın yalnız türk halkı değil, 
bütün diğer cemaatleri tarafından 
da gösterilen bu disiplin karşısında 
söylenebilecek yegane söz: 

- Mesut Hatay 
Demekten ibarettir. Hataylılar bu 

şuurlu disiplinle ilk adıında siyasi 
olgunluklarını dünyaya isbat etnıiş 
oluyorlar. Hatay Halk Partisi men
supları mebus seçimi Üzerine neş-' . , rettikleri beyanname ıle Hatay ın 
tarihinde bu hadisenin §Ümul ve e -
hemiyetini veciz ifade ile tebarüz 
ettirmişlerdir : 

"Hatay çileli günlerini bitirmiş 

mesut ve müreffeh bir istikbal yolu
na girmiş bulunmaktadır.'' 

Beyannamede Türkiye'nin rolün
den şükranla bahsedilmesi de ha
taylılara yakışır bir kadirşinaslık e
seridir ki Hatay'm mukadderatı 

hakkında aynı yakın alakayı gös
termekte devam edecek olan türk 
halkının kalbinde samimi bir makes 
bulacağına §Üphe yoktur. 

A. Şükrü ESMER 

Tayyare ile yeni bir 
atlanlik rekoru 

Berlin, 22 a.a. - B. Hitler, dün ak
şam Kiel'e hareket etmiştir. Malum 
olduğu üzere amiral Horti'nin Al
manya'yı ziyareti proğramma, Kiel'de 
bir harp gemisine ad konması merasi
mi ve bir deniz geçit resmi ile başla
nacaktır. B. Hitler, Kiel istasyonunda 
Doktor Göbbels tarafından karşılan

mış ve kalabalık bir halk kütlesi ken
disini şiddetle alkışlamıştır. 

Amiral Horti Kiel'de 
Kiel, 22 a.a. - Amiral Horti, husu

si trenle saat 9.12 de buraya gelmiş ve 
istasyonda B. Hitler tarafından kar
şılanmıştır. B. Hitler'in yanında ek
ser nazırlar, ordu baş kumandanı ge
neral Von Brauhiç, don;uma baş ku
mandanı amiral Von Reder , general 
Keitel ve bir çok ordu, donanma ve 
hava yüksek erkanı bulunmaktaydı. 

Takdim merasiminden sonra, macar 
kıral naibi ve B. Hitler, selam mera
simi ifa eden bahriye kıtasmı teftiş 
etmişler ve istasyon civarını ve yolları 
kaphyan kalabalık bir halk kütlesinin 
alkışları arasında, binlerce macar ve 
alman bayraklariyle süslü sokaklar
dan geçerek limana gitmişlerdir. Ora
da, maiyetleri erkanı ile yata binmiş· 
ler ve alman deniz kuvetlerini teftiş 
eylemişlerdir. Bütün gemiler, iki mem 
leket bayraklariyle süslenmiş bulunu
yorlardı. 

Kiel' deki tören 
Kiel, 22 a.a. - Bu sabah amiral Hor

ti, B. Hitler ve maiyeti erkanı huzu
runda, on bin tonilatoluk yeni bir kru
vazör denize indirilmiştir. Törene Ba-

B. Says İnkuart, bu münasebetle pır 
nutuk söylemiştir. . .. 

Bu töreni müteakip, B. Hitler Grı) 
. d ıtı' avizosuna ve amiral Hortı e, yan 

da amiral von Reder olduğu halde 
Niko yatma binmişler ve alman bah· 
riyesi ölüleri için dikilen abidenin bU' 
lunduğu mahalle gelmişlerdir. Aırı1• 

ral Horti, burada, bu abideye bir çe· 
lenk koymuştur. 

11 O gemi geçit resmi yaptı . 
Kiel, 22 a. a. - Öğleden sonra J{ı• 

el limanında alman donanmasının he • 
men hemen bütün cüzütamları, ~· 
Hitler ile macar naibi hükümeti Aıni' 
ral Horti önünde bir geçit resmi yaP' 
mışlardır. İki devlet reisinin önünde 
geçit resmi yapan cüzütamların mikta• 
n 110 idi. . 

Kiel, 22 a. a. - Bahri geçit resrnı· 
nin sonunda B. Hitler ile amiral Hor• 
ti Kiel körfezi önünde yapılan bahri , 
manevralarda hazır bulunmuşlardır 

• 
Macar propaganda 

Müsteıarı Roma'da 
Budapeşte, 22 a.a. - Almanya'da 

bir tetkik seyahatinden dönmüş oıaıı 
macar propaganda müsteşarı B. An· 
tal, dün akşam Roma'ya hareket et· 
miştir. B. Antal, Roma'da italyaıı 

propaganda servislerini tetkik edece1' 
ve BB. Ciano ve Alfieri ile görüşme· 
lerde bulunacaktır. 
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Nevyork, 22 a.a. - Nevyork yeral- § evne mu Q Q ; 
tı şimendiferinde vukua gelen çarpış- E · 1877 de türk ordusunda ~ 
ma neticesinde bir kişi ölmüş ve en : bir bölük kumandanı olarak :::: 
azı kırk kişi yaralanmıştır. Bir tren, - d b b ım· lan :::: 

: Plevne e ar e ıt o :::: 
istasyonda tevakkuf halinde bulunan : yu"'zba•ı F. Von Herbert'in :::: 
diğer bir trene çarpmıştır. Bir vagon, - Y d w -

diğer bir vagonun içine girmiştir. E güzel bir üıluNbla Y_az ~, § 
Müsademeyi bir infilak takip etmiş- = arkadaşımız urettın • :::: 
tir. Işıkların birdenbire sönmesi üze- : T AM'm da dilimize çevirdi- ; 
rine bürolarına gitmekte olan iş adam E ği bu kitab, askerliğimizin ; 
lariyle dolu trenlerde büyük bir kar- 5 şerefli safhalarından birini ; 
gaşalık vukua gelmiştir. : canlandırmaktadır. ~ 

: Askerlerin bir meılelC ki- ; 
E tabı, asker olmıyanların da ; 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- ; 
: kuyabilecekleri bu kitab, ~ 

Ar il arın 
uğrayan 

hücumuna 
allar öldü 

Nev - Orlean, 22 .a.a - Tayyareci 
Dik Merril, eylül ayı zarfında, fran
sızlan bir amerikan tayyare tipine 
enterese etmek maksadiyle, bir Atlan
tik uçuşu yapacağını bildirmektedir. 
Tayyarecinin tahminlerine göre, At
lantiği bu tayyare ile saatte vasati 
560 kilometre süratle 12 saatte geç
mek kabil olacaktır. Bu tayyare, tek 
motörlüdür ve karlenji açıktrr. 

Almanya'nın Veztfalya mıntakasın
da bir köyde harman dövmekte olan 
dört at bir oğul arısının hücumuna 
uğramıştır. Binlerce arı atlara üşüşe
rek zavallı hayvanların bütün vücu-

- ~ : cıktı. 100 kuruşa satılıyor. :::: 
::111111111111111111111111111111111111111-
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:::: = -
İspanya'da harp vaziyeti 

dünü iğne içinde bırakmışlerdır. _ 
Bundan başka arılar, orada bulunan : 

iki adamı da sokmuşlardır. Atlar der- : 
hal harman yerinde ölmüş, adamlar : -hastaneye kaldırılmıştır. ---

İ(TEN DISTAN :::: 

Yazan : 

Merih yıldıztndaki deniz ! 

:::: 
:::: 
:::: 
:::: 
:::: 
:::: 
:::: 

: Hasan - Ali Yücel ~ 

umumi sıhatı üzerinde mü
essir olan ve musaplarının sayıla
rının mümkün olduğu kadar azal
ması sağlam bir nesil davası olmak 
hususiyeti gösteren başlıca hasta
lıklarla esash bir mücadele imka
nını vermektedir. Bu arada vere
min en asgari hadde indirilmesi 
için iki yerde her biri 500 yataklı 
verem hastanesi, gene iki yerde 
500 er yataklı verem sanatoryomu, 
gene iki yerde her biri 250 yat~l~ 
cerrahı verem sanatoryomu, ıkı 

yerde her biri iki yüz yataklı ve
rem prevantoryomu ~ç~~aca~tır.Yeni 
projenin verem bahsı uzerınde ku
rulmasını muvafık gördüğü tesis
lerle sıhi tesislerimiz, vereme 
karş;, bugünkünden asga,ri bir mis
li fazla cihazlanmış olacaktır. 

Halkın aydınlanması ve sıhi 

bilgilerle cihazlanması için sıhi 

propaganda işine devam edilecek, 
30 vilayett~ yeniden sıhhl müze
ler kurulacaktır. Merkez hıfzıssıh
ha müzesi kuvetlendirilecek ve bir 
modern serom çiftliği ihdas edile-

Tıp fakültesinin inşa edileceği 

yerde bulunan 179 'parça mülk, u
mumi menfaat kanunu hüklimleri
ne göre satın alınmış ve bedeli olan 
500.000 liraya yakın para tamamiy
le ödenmiştir. Tıp fakültesi ile 

birlikte 1200 yataklı bir klinikler 
ile gene 1200 yataklı, tıp talebe 

pansiyonunun da avan projeleri en 
salahiyetli mütehassıs mimarlara 
hazırlattırılmışhr. 

Ankara tıp fakültesinin ilk kıs
mı olan doğum ve nisaiye klinik
lerinin inşasına ait her türlü ha
zırlıklar bitirilmiştir. İleri aylar 
içerisinde inşaata başlanacaktır. 

Madrit, 22 a. a. - Toledo ve Ka
seres eyaletleri hududunda ve Estra • 
madura cephesinde frankistler, bükü· 
metçilerin mevzilerine karşı bir şaşırt
ma taarruzu yapmışlardır. Düşman 

Peladilla tepesini zaptetmiye muvaf -
fak olmuştur. 

Umumi harpten evel bir alman ali
mi, Merih yıldızı üzerinde uzun sene -
ler tetkik ve müşahedelerde bulun -
muştu. Alim, müşahedeleri neticesi o
larak Merih yıldızında görülen ''deniz
lerin" Mısır tarlasından başka bir şey 
olmadığını iddia etmişti. 

= ~ - * :::: rı = :::: ğ 

Sıhat ve İçtimai Muavenet ve
kaletinin verem bahsi üzerinde 
gösterdiği hassasiyet ve ye~~. iş 
projesinde bu mevz a verdıgı e
hemmiyeti anlatmak için şu son 
tedl1hi kaydetmek kafidir: Vereme 
kar~ şifa hassası verebilecek ik-

. cektir. 

500 mevcutlu geri kalmış ve ma
IUl çocuk müesseseleri kurulacak, 
lzmirdeki sağır, dilsiz ve körler 
müessesesi genişletilecektir. 

Çeşitli tesisler : 

Y eni proje, bunlardan başka, 

sıhat ve içtimai muavenet 
mevzuları üzerinde hatıra gelebi-

, len bütün çareleri, vatan~aş sağ
hğmın emrine vermiş bulunmak· 
tadır. Sıhat işlerinde bugüne kadar 
vermiş olduğu randıman ve ele
manla cihaz eksikliği yüzünden 

*** 
H ükümeti; sağlık seferberli-

ğinden dolayı kutlamak ve 
onun tatbik vazifesini üzerine alan 
Sıhat ve içtimai Muavenet vekale-

tine de başarılar dilemek şu rejim 

idealleri bakımından bir vazife o
luyor: Bol nüfuslu, şen, kalabalık 
Türkiye; gürbüz, yavuz, sıhatli bir 

nesil; bir vatandaş vücudunun halk
çı bir memleket için her bakımdan

olan hudutsuz değeri... 

ı 

* * • 
Burgos, 22 a. a. - Gandeza'nın 

cenubunda, nasyonalistler dün bütün 
mıntakayı tehdit eden mevzileri ele 
geçirmiş ve 400 esir almışlardır. 

* * * 
Barselon, 22 a. a. - Ebre mıntaka

sında Villalba delosareaas'daki cüm
huriyetçi mevzilere karşı yapılan bü • 
tün düşman hücumları tardedilmiştir. 

limlere sahip olan yerlerde kuru- Aynı zamanda meşhur bir şair, has-
lacak büyük hastane, sanatoryom sas bir ressam, iyi bir edip olan Ver· 

Nis'le korsika arasını yüzerek 
ge~mek isleyen bir adam 

ve prevantoryomlardan başka 30 ner adında bir sportmen Nis'den Kor-vilayette, yeniden, verem mücade- k . 
le dispanserleri açılacaktır. 

sika'ya kadar yüze yüze gidece tır. 

Geçeceği deniz 200 kilometredir. De· Doğum işleri : mek ki 75 saat su içinde kalacaktır. N üfusumuzun artması ve do-

Bu yüzücüye bir yat refakat edecek -• ğan çocuklarımızın . yaşa- tir. Yata köpek balıklarını öldürmek ması bakımından en esaslı hır tıp 

mevzuu olan doğum işlerine yeni üzere silahlar konmuştur. 
projede çok geniş bir yer ayrılmış- Fakat bu Vemer'in ilk teşebbüsü 
tır. 16 yerde her biri 30-50 yataklı değildir. İki sene evel Danzig koyunu 
doğumevleri kurulacaktır. Köy e- on altı saatte almıştır. Geçen sene ma-
be mektepleri üzerindek~ ~alışın~- yısmda Dünkerk ile Kale arasını aş-lara devam edilecek ve ıhtıyaç hıs-

sedildikce yenileri açılacaktır. llk mış, ağustosta Dünkerk'ten kalkmış, 
planda ~çılacak yeni mekteplerin şimal denizini geçerek İngiltere'ye 
sayısı 6 dır. varmıştır. 43 yaşında olan Ver.ner ka -

Bu bilyük sıhat mevzuunun ikin- faca olduğu gibi, vücutça da inat ve 
ci bir kolu olarak da, yeniden beş ısrarla çalışmak suretiyle büyük güç-

Bizim kutuplarda olduğu gibi Me -
rih'in kutuplarında da ilkbahar ve yaz 
aylarında "denizlerin" sarı rengi, açıl
mıya başlar. !şte alimin esas olarak is
tinat ettiği şey budur •. 

Şimdi de kanadalı bir alim ortaya 
çıkmış, Merih'e ait aldığı iki yüz fo-
toğrafa dayanarak ilimlerin terakk_isi 
cemiyetine bir broşür vererek vaktıle 
iddia edilmiş olan "Mısır tarlası hika
ye" sinin aslı olmadığından Merih'te 
muntazaman vaki olan renk değişme 
hadisesinin orada nebatattan değil, ba
zı kimyevi tahavvülattan ileri geldiği -
ni iddia etmiştir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 

- Yeni baıılı§ -

Çıkh 

Remzi Kitabevi 

S Kıymetli edibimiz gazetemizde ~ h. 
: içten, dıştan başlığı altında neş- i ğ 
- rettiği fıkraları bir kitap halin- :::: ğ 
: de neşretmiştir. Bu kitabı her· i (f. 

: kesin büyük bir zevkle okuyaca- i tı. - ~ : ğı muha~kaktır. :::: 

= ( 
':111111111111111111111111111111111111111 ~ 

~·"' Okuyacağm11 kilablar 1111~ = ~ 
§ Nasuhi Baydar'ın ~ = ::ı - ~ 
: Tercümeleri ~ = :::: - ~ : it Taiı ~ 
- • Kırmızı Zanbak ~ = :::: 
- • Ojeni Grande ~ - ~ 
- • Bilinmiyen insan ~ = ~ : e San Mikele'in Kitabı i 
: 9 Levis ve lren ~ 

: • Evlilik ve Ötesi ~ = ~ = • Cihan Şampiyonları ~ - ~ 
-. H '!:: : Esrarsız ayat ~ =. s ~ ~ - ıgıntı ~ = 1. ~ : e Hayat; sen ne güze sıJ1 ~ 
: (telif) ~ - ~ = • insanlığın Hali i = ~ 

€: 
il: 
& 

il 
bı 

1 ,, 
la 
Q; 

büyük çocuk hastan_.t kurulac~t !ükl"e he< zaman galebe •;mek imH- ariJIOIJ 

tır. Bunların ikisi yüze~ üçü ~e~·~'~:------------~~~~ı·r~~~:e~li~y:a~t~p~'~d~~~ı~~~~~~~~~~~~n~ı-:ol~d~u~ğ~u~n:~~is~b:a~t~et~m~ış~o:u:y:o:r:·~--------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ şer yataklıdır. İstanbuldaki :ışlı 

§Akba'dan ve her kifabcı'da" j - r .......... Fiyatı 75 kuruş 
\.. .J , ......... . 
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vakkat temiı.at vermeai; bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup tek
lif mektupları içine koyması lazım
dır. 

mek münakasası 8. 9. 938 perşer •. we 
günü Ankara Mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır .. - -

Trişörler Ac;ılıı Knııanııs 
(HAVA SEFERLERİ) 

A) Eksiltmenin yapılacağı tarih
ten en az 8 gün evel nafıa vekaletin
den bu işe girebileceklere dair ehli
yet vesikası. 

2 - İstekliler her gün Fakülte he
sap işyarma müracaat ederek şartna
meyi tetkik edebilirler. 

Çeviren : Hikmet Tuna Yazan: W. Somerset Maugham 

"'91r·- -
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 

6.1.+ 
125.7325 

3.4425 
6.62 

28.8225 
68.80 
50.4325 
21.20 

6.14 
125.7325 

3.4425 
6.62 

28.8Z25 
68.80 
50.4325 
21.20 

Ankara • İstanbul arasında 

Pazardan mada her gün : 

Y eşilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara' dan 

8.30 
8.30 

cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczanler . 

B) Mali seneye ait ticaret odası 
vesikası. 

C) 250.000 liradan aşağı olmamak 
üzere yaptığı bina işlerini iyi ba§ar
dığma dair vesikalar. 

3 - 1945 lira 12 kuruştan ibaret o
lan ilk teminatın ihale günü saat 10 
a kadar mezkur muhasebecilik vezne
sine yatırılması lfizımdır. 

4 - İlan ücreti müteahhide aittir. 
(3170) 5777 

Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

1.1225 
1.515 
4.35 
6.14 

1.1225 
1.515 
4.35 
6.14 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneled 
: Ege ve Çankaya 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
3 ncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Sıhat ve İçtimai Mu
avenet vekaletine getirilerek hususi 
eksiltme komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması ve taahhütlü olarak gön
derilmesi lazımdır. Postada olacak 

23.73 
25.06 

0.9175 
2.85 

35.845 
31.655 
23.73 

23.73 
25.06 

0.9175 
2.85 

35.845 
31.655 
23.73 

ESHAM VE T AHVILAT 
1933 Türk Borcu I. 19.25 19.'25 

(Vadeli) 
1933 Türk Borcu I. 19.25 19.25 

(Peşin) 
1933 Türk Borcu III. -
1933 İkramiyeli 

Ergani 
İstanbul Rıhttm 
Arslan çimento 

96.25 
12.10 

8.80 

96.25 
12.10 
8.80 

Yiiksek tedrisat miidürü 
İstanbul' da 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma: 
Cumartesi 

: Sebat ve Yenişehir 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra
caat, şehir: (1023-1024). - $ehi;Jerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
arız~ memurluğu (1846). - Mesajerı 
$ehır Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazan civarı: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuzbaşı 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü~ 
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333} 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 

Otobüslerin ilk ve aon 
seferleri 

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

Sabah 
tik 

sefer 
6.45 
7.15 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

l{ahramanr trişör olan bir roman 1 kalade güzel, sıhati yerinde bir adam-
~ô.ıtnayr uzu~ zamandanberi aklım- dı. . . ~ 
an geçiriyordum. Bu itibarla, dün- Tepesinin vak~tsız açılmış old~.g~-

İstanbul, 22 (Telefonla) - Yüksek 
tedrisat umum müdürü Bay Cevat 
dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir. 

Bay Cevat şehrimizde birıkaç gün 
kadar kalacak, üniversite ve yüksek 
okulların yeni yıl hazırlıkları etrafın
da alakadarlarla görüşecektir. 

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

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

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

23.00 
23.20 

20.00 
20.3D 

~~Yı bir aşağı bir yukarı dolaşxrken, na aldırış edilmı~ecek olursa, goru-
. tneslek mensuplarına çok dikkat nüşü mükemmeldı. Kılık ve kıyaf~

tdıyordum. tine itina ettiği görülüyordu. Hafıf 
i :Bu gibiler, ağızları o kadar kapalı sesle ve yavaş konuşuyordu. .~are-
b~sanlar oluyorlar ki ekseriya sıkı ketlerinde bir ağır başlılık sezılıyor-

Yeni İtalyan sefiri geliyor 

Tekaüde sevkedilen İtalya sefiri ır d • ' 
tı·ı .0 stluk tesis etmeden veyıa ken· du. 
dı erıyle iki üç defa kağıt oynama- Diğeri başka bir ağaçtan kesilip 
it an, onların, hayatlarını ne suretle yontulmuştu. O, iri yarı, kırmızı s~
}' a~andrklarını anlamanrn imkanı ratlz, simsiyah saçlı, güçlü kuvetlı, 
ı~ tur. Hatta ondan sonra bile sanat- kalın kollu bir adamdı. Onun adı Pe
~rrnın l le sır arını ele vermek istemez· 

r. terson'du. 
Bu ittifaktaki avantajlar barizdi. 

1'r· .. 
b ışorlerin, kendilerini süvari su-
ayı, fabrı·k ·· ·ı· b" · ft lik s . . a mumessı ı veya ır çı • 

dır. ahıbı diye tanıtmak zaafları var-

Ie~n.Iarın bu mümtaz pozları, kendi-
ını, rom . • . . n gü an muharrırlerı ıçın e 

nıak:tüd edilen bir sınıf haline sok
dır. 

'l'aıih · 
b·ır ıtn beni bu cins 

Sık kibar tavurlı Kampbel'in beyni 
~faktı; fakat adamdan anlıyordu; 
marifet ve maharetli elleri vardı. An
cak bir trişörün de hayatında bir 
çok' aksilikler olur; iş sille ve tokada 
döküldüğü zaman, her halde Peter
son'un yumruğu, bir çok defalar son
suz bir değere varmıştır. Peterson'un 

kimselerden yumruğuna dayanacak ada~rn ~a~a 
dünyaya doğmamış oldug~ butun Ço~· 

llis gı7ıe karşılaştırdı. Onları, mu-
\te ·~azık, lütufkar kimseler telakki 
suret~ul etnıeıne rağmen, ela~emi :1~ 
anıeunak 0Ytına heveslendird~l~~ı~~ 
(sırf etrafındaki tecessusumu 
büyük ıne~ıe~i bir alaka do~~yısiyl.e) 
nıc2 h hır ıncelikle hissettırır ettır
nı:y ' cnıen çekingen bir tavur takı
ı.._ orlardı. !{ağıtları büyük bir ma
'ıctretle k . f k 
bir • arıştırdıklarına daır en u a 
du. ı:arn, onları allak bullak ediyor
beden en_. c.esaretini kolay kolay kay
da d bır ınsan deg~ ilim. ama, maksa-

osd ~ ' · · net· ogru giden bir metodla ıyı 
1Celer ld . .. 

bcıerı e e edemiyeceğimı tecru-
tti•t· : anlayınca, ben de tavrımı de-

" ırıverd· fl ~ · 1 kend· . un. Bir çocuk sa ıgıy e 
~u ılerıne itimat etmegv e başladım. 

nun ·· . hatt' uzerıne, bana karşı saygı ve 
lar a sempati göstermeğe başladık

ını sezd· 
Eı. ım. 

Ok erierimden bir tek kelime bile 
it· Utnadrklarını tam bir dürüstlükle 
ıraf e . 

harr· trnış olmalarına rağmen, rnu· 
du. ~ oluşum onları alakalandırıyor
llitn ... Yle sanıyorum ki, on~ar da, be
ğııa' a._varnın müsamahasız olarat: aşa
hii~ıgı. bir şöhret sahibi olduguma 
~'Ilı. edırorlardı. Ne çare ki: .aradı
ğlllck hakıkatlere varabilmek ıçın so
dtı anlılıkla hareket etmeğe mecbur 
tıe:·. B~nun için ise, sabır ve meta· 

ihtıyaç vardı. 
~~eçenlerde, biriktirmiş olduğum 
I>' _O.mata bir nebze daha kattıracak 
t.lbı .. .. v 

~ gorunen iki zatla tanıştrgım za· 
~ttt ne büyük bir heyecan geçirdi-
~ :aaa'VVur edilebilir, sanry-0rdum. 

iL. aıphvung'dan •arka giden ve bu 
itiz T • • • 

hit ttın lionghong'dan bındıklerı 
edi ransız yolcu vapuriyle seyahat 
lar }'~rdunı. İkisi de, oraya at yarış
lıa;•aıçin gitmişler; avdette Şang-

seyahat ediyorlardı. 

yolcuların ağzında dolaşmaga başla-

dı. 

Bu rivayetin bu kadar çabuk yayıl
masına bir türlü aklım ermedi. 

Hongkong'dan Şanghay'a kadar ~ı~ 
sa süren yolculuk esnasında bu ~kı 
adam kağıt oyununu ağızlarına bıle 
almadılar. Belki de, at yarışla~ı~ı~ 
devam ettiği hafta iç~n?e _işl_erı ıyı 

. . t" d kendilerını ıstırahata 
gıtmış ı e, ld . k. 
haklı görüyorlardı. Her ha e ıç ı-
. bir memlekette yaşamamakta~ 
s~ kün olduğu kadar istifade edı
muml d . bunun için öyle sanıyoru?1 
yor ar ı, ında bır 
ki, bütün yolculukları esnas 
an bile ayık kalmadılar. 

H' biri kendi hakkında konuşmu· ;ç. fakat arkadaşından bahset-
yor u, ' bel Pe-
mekten hoşlanıyordu. Kamp , 

N k'un en tanınmış 
terson'un, evyor · · ldu-

d mu .. hendislerinden bırı o 
ma en K rnp-
yunu söylerken, Peterson, ay 

b
g l'in mükemmel bir banker oldugu-

e d. nun sonsuz 
nu bana temin e ıyor, o .. .. 
b. servet sahibi olduğunu so!luyor· 
ır T b .... ben her ikisine de ınanmı

du. a ıı, k t Kampbel'in yüksek 
yordum. ~a a ' ve süs eşyası taşı· 
pahada mucevher . l"kki et· 

~ b·r ihmal dıye te a 
n:ıadıgını ı 1 Iade bir gümüş tabaka 
um. onun, a e - örme
kullanmasını, dogrusu hoş g 

dim. · . .. 
h 'da yalnız hır gun 

Ben, Şang ayp k·n'de tekrar rast 
ld Onlara e ı ~ 

ka ~· alde, işlerimin çoklugun· 
geldıgıın .h . le örüşemedim. Yal-
dan kendılerıy ~ .. ·· ·· ·· otel-

ı·· butun gununu 
nız, Kampb~ ~n, i buldum. Fakat, 
de geçirınesını ac~yyes~nden Pekin'in 

·· üş zavı 
onun gor . er olmadığını ben de 
enteresa~ y~ır .Y . bu çiftin, vakit ve 
kabul ettıg~ın ıçınl, n tüccarların bü-

1 · yerınde o a , hal erı dıkları Şanghay a 
"k kumar oyna . O l yu . h et etınedım. n a-
• ov• hıç ayr k 

gıttıgıne .. "k kyanostan geçirece 
b·zi buyu 0 • ra, ı d tekrar rastgeldım. yol· 

olan vapur a hevesli olmadıklarını 
cuların oyuna dostlarımın haline 

d .. -um zaman, 

B. Galli memleketine gitmiş.tir. Yeni 
italyan sefiri B. Pepo çarşamba günü 
vapurla İstanbul'a gelecektir. 

Bu },ı gelecek göçmenler 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Bu yıl 
Bulgaristan'dan anayurda gelecek 
göçmenlerin nakli işine başlamak ü
zere Nazım vapuru bugün Varna'ya 
hareıket edecektir. Vapur bir hafta 
sonra 1800 kadar göçme.nle limanımı -
za dönecektir. 

Bu yıl Bulgaristan'dan gelecek 
göçmenlerin kati adedi henüz malW:n 
olmamakla beraber 8 bin kadar olma
sı muhtemeldir. 

Patatesin küıüğü makbul 1 
Londra patates tacirleri sendikası 

direktörü, Londra'da satılacak pata -
tesle~i seçme komisycnunda söz ala -
rak demiş ki: 

- Bundan sonra patateslerin kÜ4iÜ
ğünü seçin. Çünkü artık Londra mut
baklarında iri patates kullanılmıyor. 
Y-0ksa ziyan edersiniz. İri yumrular~ 
reddedin. Çünkü son zamanlarda bu 
iri patatesle".'den ktlliyctli mikdarda 
uenize dökmeğe mecbur olduk. Çün
kü bir türlü ~atılmıyor. 

Demek herşey gibi pat:atesin de kü
çüğü seviliyor. 

beklenemezdi. Çünkü, bir insan, an
cak hayatını kazandığı bir işte ihti
rasla hareket eder. Halbuki, ortada 
dönen para, onun için ehemmiyetsiz 
bir şeydi. Bütün gün oynuyordu. O
nun o zarif elleriyle kağıtları yavaş 
yavaş dağıtışı beni teshir ediyordu. 
Gözleri, sanki kağıtları tersinden gö
rüyormuş gibi bir tesir yapıyordu. 
Fazla içiyordu; fakat sükCtnetini mu· 
hafaza ediyor, kendine hakim olu
yordu. Çehreeinde ufak bir hareket 
yoktu. Hiç şüphesiz ki, o artık mü
kemmel bir kumarbaz olmuştu; onu 
iş başında görmeği çok temenni eder
dim. 

Onun, sırf vakit geçirmek için oy
nanan bir oyunu bile ciddi ~lakki et
mesi, kendisine karşı bende bir hür
met hissi uyandırdı. 

Bir daha kendilerine rastlamıyaca
ğımı düşünerek bu çiftten Vik1:ori
ya'da ayrıldım. Edindiğim intibaları 
derleyip toplamağa koyuldum. Fay
dalı olacağını sandığım muhtelif 
noktaları not etmeğe başladım. 

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

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

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

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

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

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-
7.00 
7.10 

S. pazan'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7 .30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manlan seferler daha sıktır. 

~ U. Meydaruyle Yenişehir. Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on dakı
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar htanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Pos ta 

Haydarpa§a'ya 

Saatleri 

Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı : 
ZonıtUldak hattı : 

Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Hergiin 9.35 
15.00 

Kınkkale'ye rayotobüs " 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemazil'ahir: 26 

'S. D. 
Güneş: 5 16 

Rumt - 1354 
Ağustos: 10 

S. D. 
Akşam: 18 57 

Sıhat BakanhOI · ,, 

Kapalı zarf usu,iyle 

eksiltme ilam 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

letinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Tıp fakültesi müştemilatından do
ğum ve nisaniye kliniği binası inşa
atı tahmini keşif bedeli 7 52,249 lira 
50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavelename sureti 
C) Genel şartname 
D) Fenni şartname 

ki ~en de Şanghay'a, oradan da Pe
cle: c seyahat ediyordum. Çok g~.çıne· 
~c onıarm da, Pekin'e gitmek uzere 
tı \tyork'tan hareket etmiş oldukla
ta~1 Ve bir mesut tesadüf es:~i ola
Pıı.r'ı a'ldette benim de binecegım ~a~ 
~l a tnenıleketlerine döneceklerın~ 

gör ug "teessir oldum. Yolcula-
d g-rusu mu k C 0 da zengin olan yo tu. an 
rxn arasın 

b"r kalabahktr. 

Nevyo1·k'a gıddiğim zaman, eski 
dostlarımdan bir bayanrn, bir davet
namesini buldum. Beni Rits'te öğle 
yemeğine davet ediyordu. Oraya va
rınca, bana, 

- Bir kaç kişi birlikte yiye<:egız. 
E) Tahmini keşif ve hususı şartlar 

cetveli 
aa,_ B . . b" t' le benı c~<:b '"!· u ıkı zat ta ıa ıy . 

t~,, 1 etti; çünkü her ikisi de hoş ın-
"'t., a d ' • · on la.r r 1 ; fakat yolculardan hırı, -
lar ın Profesyonel kumarbazlar olduk· 
cliı~ ?akkında beni ikaz edince: ken~ 
cltı rıyıc tanışmaktan sonsuz hır ha 
le?~unı. Çok enteresan olan ıneşg~-

trın d .. ·· ceklerı-lli e air serbestçe goruşe 
l>ek .. • rkin ara-

cla • unııt etmiyordum; a ' a 
trıabır inıa, sırası düştükçe orta~a .. ~ 
ı:ıı tak bir laf ile değeri çok huyu an . v• • sanı-

sıkıcı ı . Kampbel bir parti poker 
Fnhakıka, . k. 

t teklif etti; fakat, hıç ımse 
yapmaY d büyük bir kavla oy-. · dolar an . 
yırn:ıı -ıyordu. Peterson ır.e, 

~a yanaş... • 
narnag . h te değer bile bulmadı-
besbe.llı za :ae girmek istemedi. Bü
ğı içınl oyluug~ uınuz müddetince, öğle 
.. yo cu d tun bütün gün poker oyna ı-

ve akşaı111d' ancak son gün yanımıza 
y ır11z ha e, k" 
gı Oylt" tahmin ediyorum ı, va-
oturdu. da imzaladığı bonoların 

un barın · t" pur bir partide kazanmak ıs ı-

Fikrimce, sizin de hoşunuza gidecek 
bir zat da gelecek. Tanınmış bir ban
kerdir. Yanında bir de arkadaşı var. 

Dedi. 

F) 19 adet plan. 
Istiyenler bu şartname ve evrakr 

37 lira 62 kuruş bedel mukabilinde 
Sxhat ve İçtimai Muavenet vekaleti 
içtimai muavenet işleri daires ireisli
ğinden ve İstanbul Sıhat ve İçtimai 
muavenet mildürliiğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 19 eylQJ 938 tarihli 
pazartesi günü saat 11 de Sıhat ve İç
timai Muavenet vekaletinde yapıla
caktır. 

gecikmeler kabul edilmez. 
(3261) 5917 

Kuru ot ahnacak 

Elbise yaptınlacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - İtfaiye müdürlüğü memur, şo
för ve eratına yaptıralacak olan 92 ta
kım elbise ile 4 adet kaput 15 gün 
müddetle açık eksiltmiye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1595,50) li
radır. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesi Satın Alma Komisyonundan: 

3 - Muvakkat teminatı (119,65) li
radır. 

4 - Şartname ve kumaş nümunesi
ni görmek istiycnlerin her gün yazı 
işleri kalemine ve isteklilerin de 
6.9.938 salı günü saat 10.30 da bele
diye encümenine müracaatları. (3210) 

1 - Müesseseye muhammen bedeli 
6250 lira olan 125000 kilo kuru ot 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 10. 9. 938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

5811 

3 - Komisyon müessesede topla
nır. 

4 - Muvakkat teminat tutarı 468 
lira 75 kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 10. 9. 938 
cumartesi günü saat 10 na kadar ko
misyona tevdi olunmalı bu saatten 
sonraki mektuplar kabul edilmez. 

Elektrik tesisatı ve 

tezyinatı yaptlrılaco k 
6 - Muvakkat teminat mukabili 

nakit ve nakit mahiyetindeki evrak 
kabul edilmiyeceğinden bunların da
ha eve! maliye vekaleti merkez vez
nesine yatırılmaları ıçın taliplerin 
daha evel komisyona müracaatla bi
rer irsaliye almaları ve bu irsaliye 
ile sıhat vekaleti muhasebe müdürlü
ğüne müracaatları lazımdır. 

7 - Şartname her gün müessese
den parasız temin olunur. 

(3227) 5911 

. ·~··,:·Ankara: ·Vali ligi 

Muhtelif erzak ahnacak 

Ankara Valiliğinden : 

Etimesğ•ıt yatr okulu talebesinin 
iaşeleri is;in rnuktazi erzak (8912) li
ra (5) kuruş muhammen bedel üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muş vakti muayyeninde encümende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
saydı kanunun 40 mcı maddesinin 2 
inci fıkrasına tevfikan bir ay müd
detle pazarlığa konulmuştur. İstekli
ler her pazartesi ve perşembe günle
ri saat 9 da vilayet daimi encümenine 
ve teminat akçelcrini muhasebei hu
susiye müdürlüğü veznesine yatırma-
ları. (3279) 5927 

Çadu f amir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli (950) lirdan ibaret bu
lunan ( 190) adet mükellef amele ça
dırlarının tamiratı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 29. 8. 938 pazartesi günü 
saat (9) da Ankara vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odasr vesikası ve 
(71) lira (50) kuruşluk muvakat te
minat mektubu veya makbuzu ile Na
fıa müdürlüğünden alacakları ehliyet 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

İstekliler şartnameyi ve keşif evra
kını her gün Ankara Nafıa müdürlü
ğü dairesinde görebilirler. 

(3063) 5635 

Bina yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara Etlik bakterioloji müesse
sesinde kori furunu üzerine yaptırıla
cak bina işi 3. 9. 938 cumartesi günü 
saat 10 da vilayet binasında Nafıa 
müdürlüğü odasında toplanan komis
y_onda ihalesi yapılmak üzere açık ek
sıl tmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 6000 lira 62 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 450 lira 05 ku
ruştur. İsteklilerin ticaret odası vesi
kası ve bu işe girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden alınmı~ ehliyet 
vesikalariyle bitlikte ihale saatında 
komisyona müracaatları. Buna ait ke
şif ve şartname her zaman Nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. 

(3187) 5790 

. 
.. Fakülteler ·· -- ·- . 

Yemek münakasası 

Türkkuşu Genel 
den : 

Direktörlüğün. 

Ankara paraşüt kulesiyle, Türkku
şu okul binasında yapılacak elektrik 
tezyinat tesisat kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8.600 lira, ilk teminat 
645 liradır. 

İhalesi 26. 8. 1938 cuma günü saat 
11 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır. Şartnameı.i, plan ve ke
şifleri her gün levazım müdürlüğünde 
görülebilir. 

İstekliler belli günde muayyen sa -
:ıtten bir saat eveline kadar usulu dai
resinde kapatılmış zarflarını Türkku
şu levazım bürosuna makbuz mukabi
linde teslim etmiş bulunmalıdırlar. 

5814 

Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartları 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden : 

Kayxt, 25 ağustosta başlar, 25 ey• 
lülde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai saatlerinde ya
pılır. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, 1stanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük
leridir. Müracaat bir istida ile ve bu 
istidaya bağlı aşağıdaki evrakla ya
pılır. 

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

2. 8 tane 4. 5X6 boyunda fotoğraf, 
3. Aşı kağtdı ve sıhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gü-

nü saat 8.30 da başlar. 5813 

Sa~ dolap alı nacak 
Ankara Grupu Tapu 

dürlüğünden : 
Sicilli Mü-

Ankara merkez ve Çankaya tapu si
cilli muhafızlıklarına alınacak saç al
tı <lolap için ağustosun 22 inci pazar
tesi günü Ankara grupu tapu sicilli 
müdürlüğünde münakasa yapılacağı 
evelce iliin olunmuş ve tayin olunan 
günde komisyon içtima etmiş ise de 
talip zuhur etmediği cihetle 2490 sa
yılı kanunun 43 cü maddesi hükmüne 
tevrikan eksiltme on gün daha uzatı
larak 193~ senesi eylül ayının üçüncü 
cumartesı saat (9) da tekrar münaka
sa yapılacağından talip olanlarm ko
misyona müracaat etmeleri ilan olu -
nur. (3284) 5928 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has• 
talannı kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

parasınr K b 1'' Diğer taraftan, amp e ın, 
yordu. di zevki için oynadrğr besbel-
~ri~~nTabii başka türlü olması da 

}'Otd §eyler öğrenebilecegımı 
tını 

~dı ;, • • aşı kırka 
~a'-ı ~anıpbel olan bırı, Y 

Bayan sözünü henüz bitirmişti ki, 
Kampbel ile Petereon'un bize doğru 
geldiklerini gördüm. Hakikat bir 
şimşek gibi parladı: Kampbel haki
katen büyük bir bankerdi; Peterson 
da büyük bit mühendisti; trişörlük 
nedir bilen kimseler değildiler. Ken
dimden utandım; fakat, ellerini sa
mimiyetle sıkarken, büyük bir hid
detle içimden kendime "hilekar t" de
dim. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 33,839 lira 98 kuruş mu-

Ankara, Tarih, Dil, Coğrafya Fa
kültesi direktörlüğünden: 

Hakkı Aparbmanı No. 1 

J ~ a" f k t uzun b0 "'1111Ş, narin yapılı, a a ' . v 
}'lu, melankolik bakışlı, ellerı fe -

1 - Fakültenin 1938 mali yılı ye-
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Mahruti çad1r bezi alınacak . 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (88) seksen sekiz kuruş olan 
80000 ila 90000 seksen bin ila doksan 
bin metre mahruti çadır bezi kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 29 ağustos 938 pazar
tesi günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi ( 400) 
dört yüz kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komısyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (5210) beş bin iki 
yüz on liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarım ihale saatın
dan en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(3048) 5632 

Çorbalık sebze ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - Beher çiftıne tahmin edilen 
fiyatı (24,5) yırmJ. dört buçuk kuruş 
olan (100.000) yüz bin çift porsiyon 
çorbalık sebze kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 2 eylül 938 cuma günü 
saat (11) on birdedir. 

3 - İlk temınatı (183 7) bin sekiz 
yüz otuz yedi lira (50) elli kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satm 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 evel M. M. V. satın 

alma komisyonuna vermeleri 
dı~ (3049) 

lazım-

5633 

Sıhiye arka çantası ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye 
arka çantası kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 eylul 938 cumarte
si günü saat 11 de Ankara' da M.M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruşa M.M.V. satın al
ma Ko. dan almır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatmdan behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. na vermeleri. 

(3220) 5910 

2 Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için iki garaj kapah zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. İha
lesi 5 eylfıl 938 pazartesi günü saat 
10 da Çanakkale müstahkem mevki 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

2 - Garajların keşif bedeli 123.806 
lira 78 kuruş olup rouvakkat teminatı 
7441 liradır. Bu inşaata ait keşif, şart
name ve planlar Ankara, İstanbul, İz
mir Lv. amirlikleri satın alma komis· 
yonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö
rülebilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla bu miktar veya
hut en az altmış bin liralık işi mu
vaffakiyetle yapmış olduklarına dair 
vesika Nafıa vekaletinin ehliyet ve 
müteahhitlik vcsikalariyle teminatı 
muvakkate makbuzu veya banka mek
tuplariyle beraber teklif mektupları
nı havi kapalı ve mühürlü zarflar iha
le günü olan S eylUl 938 pazartesi gü
nü saat 9 a kadar Canakkale müstah
kem mevki satın alma komisyonuna 
makbuz mukabilinde teslim edilmeli
dir. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. (3160) 5774 

20 Ton sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - 2-8-938 tarihinde kapalı zarf

la ihalesi mukarrer olan kor. merkez 
birliklerinin 20 ton sade yağına teklif 
1'dilen fiat pahalr görüldüğünden iha -
lesi açık olarak 25-8-938 perşembe gü-

nü saat 10 da yaptlacaktır. 
2 - İlk teminatı 1500 liradır, ta -

!iplerin muayyen gün ve saatte Balıke
sir Kor. satın alma komisyonuna mü -
racaatları. (2948) 5524 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

1 - 60.000 kilo koyun keçi, sığır 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin bedeli koyun etının 
24.000 lira keçi etinin 21.000 lira sığır 
etinin 15.000 liradır. İlk teminatı ko
yun etinin 1800 keçi etinin 1575 sığır 
etinin 1125 liradır. Eksiltmesi 5 eylfil 
938 pazartesi günü saat 11 de Mevki 
K.Iığı binasında As. Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonumuzda isteklilere gös
terilecektir. 

3 - İsteklilerin verecekleri teklif 
mektuplan 5 eylUl 938 pazartesi günü 
saat 10 a kadar komisyon başkanlığı
na verilmiş veya posta ile gönderil
miş olacaktır. Postanın teehhürü ka
bul edilmez. İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyon başkanlığına ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair ye
ni sene vesikalarını göstermiye mec-
burdurlar. (3132) 5771 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyon'1ndan : 

1 - 1 - 8 - 938 tarihinde kapalı 

zarfla ihalesi ilaıı .edilen ve keşif bede
li 29165 lira 23 kuruştan ibaret olan 
Bahkesir'de Çayırhisar'daki garaj bi
nasının ikmaline talip çıkmadığından 
ihalesi açık olarak 26-8-938 cuma gü
nü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2187 lira 
40 İ':•.ı. uştur. Fenni şartname ve bi -
rinci iteşif Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda gö -
rülür. Taliplerin muayyen gün ve sa -
atte Bahkesir Kor. satın alma komis -
yonuna ;nüracaatları. (2966) 5486 

Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Isla.biyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 61500 kilo bulgur 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul -
muştur. Şartnamesi İstanbul, Ankara 
Lv. Amirliği ve Islahiyede tuğay Sa. 
Al. Komisyonlarmdadır. İstekliler bu 
şartnameleri komisyonlarda görebilir 
ler. 

2 - Muhammen tutan 5842 lira 50 
kuruş ilk teminatı 438 lira 19 kuruş
tur. Kapalr zarfla eksiltmesi 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 15 dedir. 
İstekliler teklif mektuplarını 12 ey
lül 938 pazartesi günü saat 14 de ka
dar IsHihiyede Sa. Al. Ko. Başkanlı
ğına gönderecekler veya verecekler -
dir. Bu saatten sonra gelen mektup-
lar kabul edilmez. (3271) 5924 

Un alınacak 
Ankara Leva:ınn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Islahiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 501600 kilo un kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi İstanbul, Ankara, Lv. A
mirlikleri ve Islahiyede tuğay Sa. Al. 
komisyonlarındadır. İsteklilere şart
nameler 2490 sayılı kanunun 5. mad· 
desine tevfikan 339 kuruş mukabilin
de verilebilir. 

2 - Muhammen tutarı 67716 lira ilk 
teminatı 4635 lira 80 kuruştur. Kapa· 
lı zarfla eksiltmesi 12 eylül 938 pazar
tesi günü saat 14 de Islahiyede Sa. 
Al. Ko. binasında yapılacaktır. İstek
liler teklif mektuplarım 12 eylül 938 
pazartesi günü saat 13 de Islahiyede 
tuğay Sa. Al. Ko. Başkanlığına gön
derecekler ve ya vereceklerdir. Bu 
saatten sonra gelen mektuplar kabul 
edilmez. (3270) 5923 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Altna Komisyonundan : 
1.- Islahiyede bulunan kıtaatın se

nelik ihtiyacı olan 15870 kilo sade ya
ğı kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Şartnamesi İstanbul, An
kara Lv. Amirlikleri ve Islahiyede 
tuğay Sa. Al. Komisyonundadır. İs
tekliler bu şartnameleri komisyonlar
da görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 15870 lira ilk 
teminatı 1130 lira 74 kuruştur. Kapa
lı zarfla eksiltmesi 12 eylül 938 pa -
zartesi giinü saat 15 dedir. İstekliler 
teklif mektuplarını 12 eylül 938 pa· 
zartesi günü saat 14 de kadar Islahi
yede Sa. Al. Ko. Başkanlığına gönde
recekler veya vereceklerdir. Bu saat
ten sonra gelen mektuplar kabul edil-
mez. (3269) 5922 

4 pavyon yapll rllacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan: 
1 - Diyarbakır defi tayyare batar

yaları için iki ve obüs bataryaları için 
iki ceman dört pavyon inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmutşur. 
Eksiltme ayrı ayrı ve toptan yapıla
caktır. Eksiltme 12 eylül 938 pazar -
tesi günü saat 12 de Diyarbakır L V. 
Anı.rıiği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Defi tayyare batarya hangarı
nın birinin keşif bedeli 75.688 lira 8 
kuruş ve ikisinin keşif bedeli 151.376 
lira 16 kuruş ve muvakkat teminatı 
8818 lira 80 kuruştur. 

3 - Obüs bataryalarının beherinin 
keşif bedeli 36,789 lira 70 kuruş ve i
kisinin ceman 73.579 lira 40 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 4929 liradır. Defi 
tayyare batarya hangarlarının ihale 
bedelinin on bin lirası 938 mali sene 
sinde ve kor muhasebesindeki tahsi· 
sattan ve mütebaki kısmı da 939 ma· 
il senesinde ödenecek bonolara rapt 
edilecektir. 

4 - Obüs batarya hangarlarının da 
beş bin lirası 938 mali yılında ve kor 
muhasebesindeki tahsisattan ve müte
bakisi 939 senesinde ödenecek bono
lara rapt edilecektir. Keşif ve proje
ler 11 lira 45 kuruş mukabilinde kor 
inşaat şubesinden alınabilir. İstekli
ler her gün mesai saatları dahilinde 
keşifname ve şartnameleri Diyarbakır 
Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saatte 
usulü dairesinde hazırlanmış teklif 
mektuplarını ve bu işleri yapabilecek
lerine dair nafıa vekaletinin talimat
namesine uygun vesaikile birlikte i
hale saatından bir saat evvel komis-
yona veım'eleri. (3122) 5719 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazrm Amirliğ1 Satın AJ. 

ma Ko.: 
1 - Söke'de süvari alayı hayvanla

rının ihtiyacı i!iin 9 ayda alınmak ü
zere 401.000 kilo yulaf alay satın alma 
komisyonunca kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 29 ağustos 
938 pazartesi günü saat 16 da alay 
garnizonunda yapılacaktır. 

2 - Yulafın muhammen bedeli 
16040 lira olup ilk teminatı 1203 lira
dır. Şartnamesi alay satınalma komis
yonunda her gün görülebilir. İstekli
lerin teklif mektupları eksiltme saatın 
dan bir saat evetine kadar kabul edi
lir. Taliplerin tayin edilen gün ve sa
atte süvari alay satrn alma komisyo-
nuna müracaatları. (3045) 5631 

İnşaat münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

1 - İlk keşif 48145 lira 18 kuruş
tan ibaret olan Balrkesir'in çayırhi
sar mevkiinde yaptırılacak iki adet 
top hangarı ile beş adet cephanelik 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İlk teminatı 4158 liradır. !ha
lesi 8. 9. 938 perşembe günü saat 16 
da Balıkesir'de kor satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Bu işe ait 
plan, şartname ve birinci keşif ile 
tediye şartları Balıkesir kor satın al
ma komisyonu ile Ankara, İstanbul 
ve İzmir Lv. amirliklerinde görüle
bilir. Taliplerin muayyen günde iha
leden bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarım kanunun 2, 3 maddele
rindeki vesikalarla birlikte varsa ve 
iktidar vesikalarını da beraber komis
yona vermeleri. (3229) 5912 

Sade yağı ahnaca.k 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kars garnizonu için kapalı zarf 
usulile münakasaya konulan 20,000 
kilo sade yağına ihale günü talip çrk
madığmdan bir ay devam etmek üze
re pazarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 17 ,000 lira mu
vakkat teminatı 275 liradır. Pazarlığı 
25-8-938 perşembe günü saat 10 da 
Kars As. Sa. Al. Ko. binasında yapı
lacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek 
isti yenlerin her gün ve ihaleye işti -
rak edeceklerin belli zamanda komis-
yona müracaatları. (3268) 5921 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyede bulunan krtaatın se

nelik ihtiyacı için 49200 kilo kuru fa. 
sulye açık eksiltme usuliyle eksilt -
meye konulmuştur. Şartnamesi Isla
hiyede tuğay Sa. Al. Komisyonunda 
dır. Arzu edenler komisyona müraca
atla görebilirler. 

2 - Muhammen tutarı 4920 lira ilk 

teminatı 369 liradır. Açık eksiltmesi 
12 eylül 938 pazartesi günü saat 16 
dadır. İsteklilerin vakti muayyende 
Isliihiyede t:uğay Sa. Al. Komisyo -
nuna müracaatları. (3272) 5925 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Islfilıiyede bulunan kıtaatın se
nelik ihtiyacı olan 31300 kilo pirinç 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko -
nulmuştur. Şartnamesi İstanbul, An
kara Lv. amirlikleri ve Islabiyede 
tuğay Sa. Al. komisyonlarındadır. İs
tekliler bu şartnameleri komisyonlar
da görebilirler. 

2 - Muhammen tutan 158 70 lira ilk 
teminatı 469 lira 50 kuruştur. Kapalı 
zarf usulile eksiltmesi 12 eylül 1938 
pazartesi günli saat 15,30 dadır. İstek
lilerin teklif mektuplarını 12 eylül 
938 pazartesi günü saat 14.30 kadar 
Islabiyede tuğay Sa. Al. Ko. başkan
lığına gönderecekler bu saatten sonra 
gelen mektuplar kabul edilmez. 

(3273) 5926 

İstanbul Deniz Levazım Amirli~i 
. -
Kuru üzüm ahnacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 17231 li
ra 76 kuruş olan 93.600 kilo kuru ü
züm 3 eylUl 938 tarihine rastlıyan cu
martesi günü saat 11,30 da kapalı 
zarfla alınmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 lira 
39 kuruş olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 saydı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlıgına vermeleri. 

(5366/3108) ' 5770 

Harita Umum Direktörlü~ü 

Kartoğraf memuru ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Ankara'da Harita Genel Direk
törlüğü~e şehri ücretli 10 kartoğraf 
memuru alınacaktrr. 

2 - Aranan evsaf şuniardrr: 
A) Türk tabası olmak 
B) Askerliğini yapmış bulunmak 
C) Yaşı otuzbeşten yukarx olma

mak 

D) Orta mektep tahsili görmüş bu
lunmak 

E) Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak 
(devlet memuriyetinde istihdama ma
ni hali bulunmamak) 

F) Yapılacak muayenede sıhati tam 
olmak 

G) Harita tersim imtihanında mu· 
vaffak olmak 

H) İmtihan Ankara'da Harita Ge
nel Direktörlüğünde yapılacaktır. 

İ) Taliplerin 15 eylCıl 938 tarihine 
kadar müıacaat etmeleri 

J) İmtihan ve sair hususat için 
Harita Genel Direktörlüğü kartoğraf 
şubesi direktörlüğüne müracaat etme· 
teri. (3008) 5628 

iç işler Bakanhğı 

Arteziyen kuyusu 

açtırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Tarsus'ta 125 metreye kadar açıl
mış olan arteziyen sondaj kuyusu 
250 metreye kadar indirilecektir. Be
deli keşfi 12250 liraya baliğ olan mez
kO.r iş 2490 No.lu artırma eksiltme ve 
ihale kanununa göre kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

İşin muvakkat teminatı 919 liradır. 
İhale 24 ağustos 1938 tarihine rast

lıyan salt günü saat 11 de Dahiliye 
vekaletinde belediyeler imar beytin
de yapılacaktır. · 

Münakasaya iştirak için taliplerin 
Nafıa vekaletinden sondaj işlerine ait 
müteahhitlik vesikasını haiz olmaları 
ve fen şefliğinden münakasaya işti
rak için ihaleden bir gün eveline ka
dar vesika almaları şarttır. 

Müteahhitler bu husustaki şartna
me ve izahatı belediyeler bankası bi
nasında imar heyeti fen şefliğinden 
alabilirler. . (2932) 5472 

Finans Bakanhğı . 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden 
Adet 

25.000 muhtelif ebatta koçan 
. 650 muhtelif ebatta bez kaplı 

defter 
4.000 muhtelif ebatta cetvel 
1 - 15.8.938 tarihınde ihale edilece

ği evelce ilan edilmiş olan 1543 lira 29 
kuruş muhammen bedelli yukarıda ya
zılı matbu evrak, ilan keyfiyetinin ka
nundaki şeraite uygun olmadığı anla
şıldığından ihale edilmiyerek 19.8.938 
tarihinden itibaren on beş gün müd
detle tekrar açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Malzemesi vekaletten verile
cektir. 

3 - İhale 3.9.938 cumartesi günü sa· 
at 10 da levazım müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankarada levazım 

müdürlüğünden, İstanbulda Dohna • 
bahçede vekalet matbu evrak anbarr 
memurluğundan alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyenle
rin belli gün ve saatte 1·16 liralık mu
vakkat teminatları ve kanuni belgele
riyle komisyonda hazır bulunmaları. 

(3159) 5798 

Yeni nikel 1 kuruşluklar 
Maliye Vekaletinden : 
2257 numarah kanun mucibince ih

raç edilmiş olan nikel bir kuruşluk
lar ahiren dantelli olarak tadilen 
darbedilmiştir. 

Mevzuubahs paraların 1-9-938 tari
hinden itibaren tedavüle çıkarılaca
ğından şüphe ve tereddüde mahal 
kalmamak üzere ilan olunur. 

(3248) 5873 

Bayındırhk Bakanlığı 

Benzin ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 
5 eylfıl 938 pazartesi günü saat 11 

de Ankara'da Nafia Vekaleti binasın
da malzeme müdürlliğü odasında top
lanan malzeme eksiltme komisyonun 
•la cema.ıı 4500 lira muhammen bedel-

15 Ton boh(ahk sa( ahnacak 
, li depodan alınmak şartiyle 25000 lit
re benzinin yeniden eksiltmesi yapr
lacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira o
lan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2 eylUl 938 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(225) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla
r~ (3167) 5756 

5 ton Ferro Krom ah nacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alına Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan 5 ton ferro krom Askeri Fahri • 
katar Umum Müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-10-938 cu • 
martesi saat 11 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (1875) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 10 na kadar komisyona vermele -
ri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkO.r gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3092) 5819 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferru -

atı Ankara'da Nafia Vekaleti malze -
me müdürlüğünden parazır olarak a
lınabilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaikle aynı 

gün saat 11 de komisyonda hazır bu-
lunmaları lazımdır. (3176) 5822 

Müteahhtlik vesikası hakkında 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Müteahhitlik vesikası hakkın
da 1. 7. 937 tarih ve 3645 sayılı resmi 
gazete ile neşrolunan talimatname ile 
bu talimatnameye göre Nafıa Vekale
tince verilmekte olan daimi ve mu
vakkat (müteahhitlik vesikası) usulü 
ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh şimdiye kadar veril -
miş olan bütün müteahhitlik vesika· 
lan ile bu vesika usulünün istinat ey
lediği talimatnamenin hükmü kalma
mıştır. 

2 - Halen ilan edilmiş bulunan ek
siltmeler 1 eylQ.l 938 tarihine kadar 
müteahhitlik vesikası hakkında cari 
usule göre intaç edilecek ve 1 eylfıl 

938 tarihinden sonraya ilan edilmiş 
olan eksiltmeler için buna göre tas· 
hihat yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere gi
recek taliplerden aranacak evrak ve 
vesaik eksiltme şartnamelerine derç 
ve usulen ilan edilecektir. 

(3156) 5753 

23-8-~ 

1. 

~ · Demiryolları ....... t.. ..... . . 

Vagon vinci aımaok 
D. DemiryolI.an Sahn Aı.a ~ 

misyooundan : 

Muhammen bedeli 70.000 lira cı 
3 adet 6 tonluk buharlı vagon "lf' 
7. 10. 1938 cuma günü saat ıs d~ 
palı zarf usulü ile Ankara'<la 1 

binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 
ralık muvakkat teminat ile kaf\11 

tayin ettiği vesikaları ve teklif~e 
aynı gün saat 14 de kadar ko11115 

reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara 

Haydarpaşa veznelerinde satı~ 
dır. (3200) 11 

Parke taşı alınacak 
Devlet Demiryolları Satııı A 

Komisyonundan : 

Haydarpaşa - Ankara arasında~ 
tasyonlarda vagon içerisinde tJ 
şartile beher adedi on bir buçuk k1 
hesabiyle 6900 lira muhammen t>t< 
le 60.000 parke taşı kapalı zarf f 

lile satın alınacaktır. 
Eksiltme 31-8-938 tarihine r•· 

yan çarşamba günü saat on b 
Haydarpaşa gar binası dahilinde 
rinci işletme komisyonunca yapıla 
trr. 

İstekliler: Eksiltme şartnameS 
yazılı muvakkat teminat ve 2490 
maralı kanunun ve 1-7-937 tarib 
3645 numaralı resmi gazetede ilfi! 
dilmiş olan talimatnamede yazdı 
saik ile teklif mektuplarının eksil 
günü saat ona kadar komisyon re 
; ;ııe vermeleri tazımdır. 
İstekliler: bu işe aid şartname 

mukavele projesini parasız ol 
Haydarpaşa yol baş müfettişliğill 
alabilirler. (5324-3084) s6S 

Ziraat Veka.Ieti Satm Alma 
mh.yonundan : 

1 - Ziraat Vekaleti Akkol maC 
lüğü için nümunesi veçhile :e;l 
BİN adet levha tab'ı bunlara miil 
lik renkli klişelerin imaliyesiyle 
raber açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksi1tme 7. 9. 938 çarşamba 
nü saat on be§te Vekalet binası 

yapılacaktrr. 

3 - Bu işin muhammen kıycı" 
1880 lira ve muvakkat teminatı 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek isti] 
terin her gün Akkol müdürlüğ 
müracaatları ve isteklilerin 2490 
lı kanunun hükümleri mucibince 
recekleri teminat ve şartnameSİ 
yazılı vesikalariyle birlikte eksil( 
günü satın alma komisyonuna ıxı~ 
caatları ilan olunur. (3249} 5914 

. · Gümrük.ve in·. B. 

Tuz ~uvah ahnacak 
inhisarlar Umwn 

den: 

1 - Şartnamesi mucibince 50.rJJ. 
150.000 adet yüz kiloluk tuz çuvalı 
tın alınacaktır. 

2 - Beher çuvalın muhalnıneıı 
deli 42 kuruştur. 

3 - Eksiltme 24 ağustos 938 1~ 
hine rastlıyan çarşamba günü saat 
de Kabataşda Levazım ve müba 
şubesindeki alım komisyonunda f1 

lacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olaral< 
gün adı geçen şubeden alınabilir· 

5 - İsteklilerin eksiltme içif1 
karda tayin olunan gün ve saattt 
7,5 güvenme paralariyle birlikte 
geçen komisyona gelmeleri narı 
nur. (5596-3285) 5929 

Elbise diktirilecek 
Gümrük ve inhisarlar Vekil/ 

den: 

1 - Vekalet müstahdemleri içl~ 
erkek S kadrn elbisesi pazarlık18 

tirilecektir. ~ 

2 - Kumaş vekaletten verile'~ 1 

3 - İşin tahmin edilen bede1' 
lira olup muvakkat teminatı 3l 
20 kuruştur. 

4 - İhale 3~. 8. 938 çarşarnbll ~ 
saat 10 da vekalet binasında tol' r 
cak alım satım komisyonunda '!' 
caktır. 

• rıe5 
5 - 1steklılerden, 1938 se ıı!İ 

ait unvan, ruhsat tezkeresi, e g,C 

vesikası ve nüfus tezkeresi ara0,ı 
tır. Taliplerin adı geçen belgel~c 
birlikte vekalet veznesine yatı 1 
ları teminat makbuzlarını da ~ • 
belli gün ve saatte komisyona 59 
caatlarL (3259} 
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bevlet Hava Yolları ··-
Elektirik tesisatı Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 100.000 granit parke taıı 

Zonguldak Urbaylığından: 

Benzin satın alınacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü· 

dürlüğündcn : 

Rize Belediyesinden ı 

- Rize belediyesi tarafından ~ap· 1 
. 1 kt 'k santral bına-tırrlacak şehır e e rı. 1 ka-

sı ve şebeke tesisatı bır ay evve . 
f ne eksiltmeye vazedıl-

Eıkitehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sarıköy - Mihalıççık yolunun 4 + 
400 • 13 + 450 kilometreler arasın
da 12350.77 lira keşif bedelli yeni şo
se ve imalatı sınaiye inşaatının kapa
lı zarf usulile yapılan eksiltmesinde 
talip zuhur etmediğinden 2490 numa
ralı kanunun 43 üncü maddesine tev
fikan 21-8-938 tarihinden 5-9-938 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 
15.15 e kadar uzatılmıştır. 

TaahhUdilnli ifa edemiyen müteah
ahit nam ve hesabına, belediyemizce 
açık eksiltme suretiyle (100,000) adet 
granit parke ta§ı alınacaktır. 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Satılık : 
1 - idarenin Ankara, Yeşilköy, lz

rnir, Adana ve Konya meydanlarına 
teslim edilmek Uzcre (160) ton tay
yare (30) ton otomobil benzini talip 
zuhur etmediğinden yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

palı zar usu ı . . 
mit talip auhur etınemıftır •. 

Santral binasiyle elektnk ıebek~ 
. i i tefriş edilmek ve bususı 

tesısatı Ş d w. 'klikler yapıl-

Eksiltme 1. 9. 938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat ( 1 I) de Zongul
dak belediye encümeninde yapılacak
tır. 

Sablık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
hktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
til'ye müracaat. 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. Kuruı 
İki defa İçin 50 Kuruı 

şartnamede bazı egışı .. 
mak ıuretile kegif b~deli altmış uç 
. 1 .. z otuz iki lıra otuz kuruşa 

hın a tı yu · · · ve se 
bali w olan elektrik, tesısat ışı . . -2 - Muhammen bedel: 

Teslim yerlerine göre hesap edilen 
mecmu muhammen bedeli 5480 lira
dır. 

. gb" k"z yüz doksan sekız lıra 
kız ın se ı k "k t 1 
kırk iki kuruşa baliğ ele tr~ . s~ ra 
bina ve muhavvele merkezı ışı a~rı 

Eksiltme vilayet daimf encümenin
de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 926.30 liradır. 

Bu işe aid keşif, proje, grafik, fen
ni şartname, mukavele projesi, ve ek
siltme şartnameleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde göriilebilir. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve eksilt
meye girmek istiyenlerin ise (562) 
lira (50) kuruşluk muvakkat teminat
lariyle muayyen gün ve saatte encil
mene gelmeleri ilan olunur. 

5646 
3 - Eksiltme 2 eylO.l 1938 cuma 

günü saat 11 de devlet hava yolları 
umum müdürlük binasında yapılacak
tır. 

J k Yine kapalı zarf usulıle ayrı o ara 
eksiltmeye konulmuştur. . 

2 _ Her iki ite ait şartname ve dı-
ğer evrak ıunlardır. !steklilerin Nafıa Vekaletinin 12-

8-938 gün ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale gününden en az sekiz 
gün evvel vekalete müracaatla alacak 
ları vesika ile ticaret odası vesikası
nı teklif mektuplarına ekliyecekler
dir. Teklif mektupları ihale tarihin
den en az bir saat evvel makbuz mu
kabilinde daimi encümen reisliğine 
verilmiş olacaktır. 

ilôn tashihi 
Konya Memleket Hastanesi BaJ -

tabipliğinden : 4 - Eksiltmeye gireceklerin e~silt
rne şartnamesinin 4 ncü maddesınde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

A. _ Eksiltme şartnameleri 

B. _Mukavelename 

C. - Proje 

Eksiltmeye çıkarılan Konya mem
leket hastanesi kaloriferinin Ulus, 
cumhuriyet, Ekckon gazeteleriyle 
muhtelif tarihlerde yapılan ilanlarda
ki işin bitiminde (25000) lirası öde· 
necektir) cümlesinin kaldırılarak ye
rine işin hitamında bedeli ihalenin 
yüzde yetmiş beşi verileceği kaydının 
kaim olduğu tashihen illin olunur. 

5 - isteklilerin (3954) liralık mu· 
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleriyle birlikte mukavele . ve 
!artnamede yazılı teslim yerlerıne 
göre tesbit edilmiş fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarfları eksiltme saat;n
dan bir saat eveline kada : Ankara da 
Çimento fabrikası karşısında tay~are 
meydanındaki umum müdürlük bına
sında toplanacak satın alma komisyo· 
nuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

D. - inşaata ait fenni ve hususi 
şartnameler . 

E. _ Hu}asai keşif bedellerı. 

İsteyenler bu şartname ve evr~~m 
beher nüshasını 363 kuruş ~u.kabılın· 
de Rize belediyesinden alabıhrler. 

3 _ lşbu elektrik santral tesisati!.e 
santral bina inpatı ayrı ay:ı. olmak u-

8 8 938 tarihinden ıtıbaren 30 zere . · 
1 ··n müddetle eksiltmeye konu muş-

gu b •. .. 1 k 

Postada olan gecikmeler kabul e -
dilmez. (5619-3250) 5874 

5880 

Muhtelif in_şaat 
(3153) 5749 

Mühendis aranıyor 

ve ihalesi 7.9.938 çarpın a g~nu e e. ~ 

trik işi saat 10 da ve bi?a ınşaat. ışı 
"nde saat 11 de Rıze beledıye

aynı gu 'h 
1 

. 
sinde müteşekkil komisyonda ı a esı 
yapılacaktır. 

4 _ Her iki eksiltme kapalı zarf 
usulile olacaktır. 

lzmir Belediyesinden : Elektirik tesisatı 

Etibank Cenel Direktörlüğünden: 
İngilizce teknik muhaberatı re'sen 

idareye muktedir bir makine mühen
disine ihtiyaç vardır. Talipleri~ ter
cerneyi hal, diploma ve bonservıs su
retleri ve bir fotoğraflarile MK r~
ınuzu tahtında Eti Bank Genel Dı -
rektörlüğüne tahriren müracaatları. 

5 _ Ekıiltmeye girebilmek için is
teklilerin elektrik sa~tral ve z:ıuhav-

Alsancakta hava gazı fabrikası bi
nası dahilinde yaptırılacak hava gazı 
istihsal ocağına ait temel, bina, çatı 
ve baca inşaatı işi 11-8-938 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. 

İzmir • Kemalpaşa Belediyesinden: 

ı - Kemalpaşa kasabasında motör 
ve su ile yapılacak elektrik tesisatı 
8. 8. 938 gününden itibaren (45) gün 
müddetle eksiltmeye konulmuş olup 
tahmin bedeli (27,760) lira (81) ku
ruştur. 

(3258) 5877 

CTI~~~~:!:--:~~-::~--::-~-::-::-:: .. J 
Halkevi binası yaptırılacak 

1 merkez binası içın altı yuz alt
ve e edi lira otuz sekiz kuruş ve c
mış y . • . . d'. t 
lektrik santral ve şebeke ışı ıçın ?r. 
bin dört yilz otuz bir lira altmış_ ıkı 
kuruş muvakkat teminat ve~melerı ve 
bundan başka gerek elektr!k ve g~-

k Santral binasını yapabıleceklerı-
re • . l'k · ne dair ehliyet ve müteahhıt ı vesı-
kalarını ibraz eylemek şarttır. 

!şin heyeti umumiyesinin keşif be
deli 30860 lira 20 kuruı olup muvak
kat teminat mikdarı 2314 lira 75 ku
ruştur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
keşif ve ıartnamesi 154 kurut bedel 
mukabilinde hava gazı mUdUrlüğün -
den tedarik edilir. Taıradan istiyen
ler posta ücretini ayrıca göndermeli
dirler. Kapalı zarf! zihalesi 26-8-938 
cuma günü saat 13 de belediye encü -
meninde yapılacaktır. İştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun tarifi daire -
sinde hazırlanmış teklif mektuplarını 
ihale tarihi olan 26-8-938 cuma günü 
azami saat 12 ye kadar encümen reis
liğine vermelidirler. (3087-2948) 5657 

2 - Fenni ve hususi şartnamesi ile 
plan ve projeleri ( 139) kuruş bedel 
mukabilinde Kemalpaşa belediyesin
den alınacaktır. 

3 - Eksiltme günü 22. 9. 938 per
şembe günü sa.at ( 14) de olup beledi
ye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktrr. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
(2,083) liradır. 

klt'klareli C. H. Partia.i B8'kanlı
iından : 

6 - Yukarda üçüncü ma~dede ya
zılı esaslardan bir saat evvelıne kadar 
talipler Rize beledi~esi namına ban
kaya yatırılmış temınatı; m~vakkate 
ve makbuzlarile birl~kte. teklıf n;ı.ek
tuplarını Rize beledıy~sınden mute
şekkil komisyona vermış olacaklardır. 

7 _ Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
gün ve saatlar zarfında g.elmiş olması 
ve zarfın mühür mumu ıle kapanmıı 
bulunması Ji.zmıdır. Postada vuku bu· 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesaikle beraber bu gibi elektrik 
işlerini yapmış olduklarına dair Nafı
a vekaletinden musaddak bir ehliyet 
vesikası göstertl)iye mecburdurlar. (51970) lira bedeli keşifli Kırklar

eli lialkevi binasının inşası 12-8-938 
tarihinden itibaren 7-9-9 tarihine 
kadar nıünakasaya konulmuştur. 7·9-
938 çarşamba günü saat (16) da. Kırk: 
lare)i c. H. Partisi binasında ~halesı 
Yapılacağından pey sürmek ve d81?a 
ziyade maIUmat almak istiyenlerın 
C. fI. Partisi ilyönkuruluna başvur-
ltıaları ilan olunur. 5933 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
laparta Nafıa Müdürlüğünden : 

l - Eksiltmeye konulan iş. 
'Vilayet merkezinde yeniden yapı -

lan hükümet konağı binasının 75.000 
nra keşif bedelli ikinci kısım in~aatı 
01up bu mali yıl içinde 30000. l~rası 
v~ 939 mali yılında da mütebakısı te· 
dıye edilmek suretiyle yaptırılacak· 
tır. 

2. - Bu işe ait evrak ve şartname
ler Şunlardır: 

A. - Bayındırlık işleri genel şart
naınesi 

B . · .. ve fenni · - Yapı ışlerı umumı 
tartnaınesi 

C. - Husust şartname. . 
n. - Eksiltme şartnamesı 
E. - Mukavelename projesi . 
"" "d' k"yası .co, - Keşif evrakı ve vahı ı 1 

fiattar. 

G. - Projeler 
İstekliler bu evrakı Isparta nafıa 

tnüdürlüğünde görebilirler. .. 
3. - 10-8-938 den itibaren 15 gu.n 

tnüddetle eksiltmeye konulan bu ış 
25-8-938 perşembe günü saat 15 de 
nafıa müdiirlüğündc teıekkül eden 
lcoınisyon tarafından yapılacaktır .. 

1" ıle 4. - Eksiltme kapalı zarf usu u 
l-'apıJcaktır. • • 
• 5. - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
1•teklilerin (5000) liralık muvakkat 
teıninat vermeleri ve bundan baş~al~
.... ~ t elen a· :r<>gıdaki vesikaları ibraz e m 
zırndır. 

A. - Nafıa vekaletinden alınmış 
~aakal (30000) lirahk bina. işi yaptı
gına dair müteahhitlik vesıkası. 

B . · ret odası • - 938 yılma aıt tıca 
Vesikası 

C · .. d • e inşaatın · - İnşaat mud etınc k 
fenn" . . . d ruhte edece . ı mes'ulıyetını e . "h 
bır "h f emuru ıstı • rnu endis veya en aı d 
daın edeceğine dair noterden musa · 
dak te hh" a utname. .. ·· mad 

6 " uncu · - Teklif mektupları uç r 
<lede yazılı saatten bir saat e~e ıne 
kadar yukarıda sözü geçen komısyon 
re· b'linde vere-15liğine makbuz muka 1 • k 
C:eklerd" p ·1 gönderılecek me. 
t ır. osta ı e d elmış 
Upların nihayet saat 15 ka ar g mu 
oı .. hür mu 
. tnası ve dış zarfları mu lazım-
~· iyice kapatılmış bulunınas~hürler 
ır. Postada vuku bulacak tea 

5481 

Halkevi binası yaptırılacak 

Eski§C ir N fıa Mü8ürlüğünden: 

Eskişehir • Çifteler yolunun 13 + 
000 - 21 + 900 kilometreleri arasın
da 15976.5 lira keıif bedelli fOSe _e -
aash tamiratının kapalı .zarf usuhy-

7 - T eklif zarfları açılma günü o
lan 22. 9. 938 perşembe günü saat 
( 13) e kadar kabul edilir. 

(3088) 5641 

Demir boru alınacak 
le yapılan eksiltmesinde talip zuhur . 

1 k Seyhan Oamaniye Belediyeıın • etmediğinden 2490 numara ı anunun 

Ordu C. H. p. llyönkurul Bqkan

lığından : 

43 üncü maddesine tevfikan 21-8-938 den : 
tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif Belediye parkının dıvarlarmda kul
pazartesi günü saat 15.4~ .. a ·kadar. u: !anılmak üzere 1-"/, inş kalınlığında 
zatılmıştır. Eksiltme vılayet . daımı galvanizsiz 500 metre demir borunun 
encümeninde kapalı zarf usulıle ya- beher metresini 50 kuruştan satmak 
pılacaktır. istiyenlerin belediyemize müracaat 

1 - Orduda yeniden yapılaca~ 
Halkevi binasının (25000) lira ~deh 
keşifli birinci kısım inpatına aıd ek-
. . . ceraiti tediye noktasından 

sıltme ışı :ı • •• Muvakkat teminat 1198.20 liradır. ' etmeleri illin olunur. 5934 

d w "ş"ıklikler zuhur etınesı uze-
bazı egı hT d 
. acagw ıda yazılı şartlar da ı ın .. e 

rıne :ı • "ba 29 gun 
8-8-938 tarihinden ıtı ren. e 
müddetle ve kapalı zarf usuhyle y • 
niden eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak aşa~ıdadır: 
A - Eksiltme şartnamesı 

B _ Mukavele ~e proje e-
C - Nafıa işlen umumi şartnam 

si D - Yapı işlerine aid umumi ve 

fenni şartname 
E - Hususi ve fenni prtname 
F - Evrakı keşfiye ve plan ve 

kroki · 1 
1 klilere bu evrak bedelsız ? a-

rak s~ H. P. tlyönkurul başkanlıgm-
dan verilir. . . ·· 

Eksiltme 5-9-938 tarıhıne mu-
,. 3 - t . gu""nu·· ·at 11 de Ordu d"f pazar esı 

sa ı. ll .. kurulunda yapılacaktır. 
Partı yon ·1 k · · ta 

Eksiltmeye girebı me. ıçı~ -
. 4 -: üzde yedi buçuk nısbetınde 
Iıplerın Y kkat teminatı ve 
(1875) liralık muva b e 2'490 
teklif mektuplariyl.e b.ermaa~~e:ine tev-

k Un 32 ıncı sayılı anun 
. eleri garttır. 
fıkan ver~ . (lSOOO) liralık yapı 

5 - Tahplerın dair Nafıa Vekale
işlerini yaptığına 'k ile 938 senesi-
. d n ahnmııt vesı a . 

tın : .. hh"tJik vesikası ve tıca-ne aıd mutea ı . 
kayıtlı olduklarına daır ret odasına . d 

"k "braz etmelerı lazım ır. 
vesaı ı 3 •· .. 

T klif mektuplarının uncu 
6 - e b' t e • de yazılı saatten ır aaa evv -

~adae dar C. Halk Partisine getirile-

~~: ~:misyon reisliğine nıak~uz ~u
bilinde verilecektir. Posta ıle g~n

ka .1 ek teklif mektuplarının 3 un
derı ec ·· t kadar .. maddede yazılı gun ve saa e .. .. 
cu . olması ve dış zarfın muhur 
gelmış ·1 iyice kapatılmış bulunması 
mumu 1 e · 'k 1 

1• Postada vakı gecı me er tazım ge ır. 
k bul edilmez. 

a7 _ ŞERAİTİ TEDİYE - Mü~e-
ahhidin evrakı keşfiye plan ve ~ro~e-

··re tahakkuk edecek olan ıstıh
ye gt Bankası Ordu şubesinden tes
k~kı 1

1 r Bu iıtihkakm miadında 
ıye o unu • . 

v . · • t• Bankası Ordu şubesı te-tedıyesını :ı r 
keffül ve kabul eder. İcabında ta ıp-

kabulünü mutazammın mektup 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şart· 
name, mukavele projesi, ve eksiltme 
şartnameleri her zaman nafına mü -
dürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin Nafıa Vekaletinin 12. 
8 938 tarih ve 11650 sayılı emirlerine 
t~vfikan ihale gününden en az sekiz 
gün evvel nafıa vekaletine müracaat
la alacakları vesika ile ticaret odası 
vesikasını teklif mektuplarına ekli· 
yeceklerdir. Teklif mektupları ihale 
tarihinden en az bir saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde daimi eneli· 
men reisliğine verilmiş olacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (5620-3251) 5875 

Kapah ıarf usulile eksiltme ilanı 

Eskişehir Nalıa Müdürlüğüpden: 

Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 
080 - 13 + 000 kilometreler. arasın
da "18775.94" lira keşif bedelli şose 

esaslı tamiratının kapalı zarf usuli
le yapılan eksiltmesinde talip zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
43 üncü maddesine tevfikan 21-8-938 
tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 15.30 a kadar u
zatılmıştır. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin
ce kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat "1408.20" lira· 
dır. 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni prt
name, mukavele projesi, ve eksiltme 
şartnameleri her zaman Nafıa müdrü
lüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12-8-
938 gün ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale güniinden en az sekiz 
gün evvel vekalete müracaatla alacak· 
ları veıika ile ticaret odası vesikası
nı teklif mektuplarına ekliyecekler -
dir. · 

Teklif mektupları ihale tarihinden 
en az bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti
ne verilecektir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 

Otobüs alınacak 
Buca Belediye Riyasetinden 
1 - Buca ile lzmir arasında işle· 

mek için altı adet otobüs "Şası maa
karuser., satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli "on beş bin 
liradır . ., 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
Buca belediye.riyasetine müracaat e
debilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 19 
eylül 1938 pazartesi günü saat 15 de 
Buca belediyesi daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

5 - Yüzde yedi buçuk teminat ak
çesi 1125 bin yüz yirmi beş liradır. 

6 - Teklif mektupları eksiltmenin 
açılma saatinden bir saat evveline ka
dar Buca belediye encümenine verile
cektir. Posta ile gönderilecek teklif
lerin dördüncü maddedeki yazılı sa
ate kadar gelmesi ve dış zarfın mü -
hür mumu ile kapatılmış olması ıa -
zımdır. Postada vukua gelecek teah· 
hürler kabul edilmiyecektir. 

(3074) (3267) 5920 

Yulaf alınacak 
Karacabey Merinos Yetittirme 

Çiftliği MüdürHiğünden : 
Merinoı yetigtirme çiftliği hayva

natı ihtiyacı için (600.000) altı yüz 
bin kilo yulaf kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

ihale 7 eyli'ıl 938 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 10 da çiftlik mer
kezinde yapılacaktır. 
Yulafın beher kilosuna dört kuruş 

seksen santim muhammen kıymet 
takdir edilmiştir. 

Muvakkat teminat miktarı (2160) 
iki bin yüz altmış liradır. 

İsteklilerin ihale günü saat dokuza 
kadar mektuplarını 2490 sayılı kanun 
hükümleri dahilinde komisyona tev
di etmeleri, şartnamesini görmek is
tiyenler Ankara, İstanbul, Bursa ve
teriner müdürlükleriyle çiftlik mü
dürlüğiine müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

Sablrk kalörifer - Az kullanılmış 
iiç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
<luk'a müracaat. 5672 

Satılık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralı evler acele satılıktır. lçindekile -
re miiracaat. 5692 

Satılık - Nazımbey mahallesi Bal
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 
bahçeli ve kullanışlı ev ticaret odasın
da Bahattin P~kcl'e miiracaat. 5767 

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

Satılık apartıman - Ankara şehri 
dahilinde 10.000 ve 17.000 liraya iki 
apartıman çok uygun fiat H. Dilman 
Tel. 2181 5918 

Satılık - Azimet dolayısiyle 934 
modeli Philips radyosu ile bazı ev eş
yası satılıktır. Görmek isti yenler 1 S 
ten 19 za kadar Yenişehir'de Necati 
bey caddesinde 31 No. da birinci kata 
müracaat. 5906 

Kiralık : 

Kiralık oda - Yenişehir İsmet İn-
önü caddesi No. 74 5854 

Kiralık kat - S oda su ve elektrik. 
İtfaiye meydanı Ordu sokak Kurtuluş 
apartımanı kapıcıya müracaat. 5852 . 

Kiralık daireler - Maltepe Ulu -
dağ sokak No. 14 ikişer odalı ve ü~er 
oda bir hol tam konforu havi, içinde· 
kilere müracaat. 5768 

Kiralık büyük daire - 4 büyük o
da ve büyük bir hol eletkrik, su ve ha
vagazı tertibatını haiz. Postane cadde
si Mermerci Zade Bay Tahsin apartı-
manı No. 7 ye müracaat. 5905 

'Oç defa için 70 Kııruı 
Dort defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük ilinlardan her defau 
için 10 kuruı alınır. Meıeli 10 defa 
neşredilecek bir ilan için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralanndaki boıluk
lar miıstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir kuçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır ic;in ayn
ca 10 kuruş alınır. .................. _________ " 
Kiralık daire - 3 geni§ oda, 1 hol. 

Bakanlıklar kargııı Karanfil sokak 
No. 37 Telefon: 2274 5857 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/1. 
ı nci kat miistakil antreli 1 hol kon
forlu görmek için içindekilere göriif· 
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık daireler - Y enihal arka -
sın da Y enihamam apartunaıu.nda fi. 
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu, 
fevkalade manıı;:ırayı haizdir. Tel: 
3714 5670 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 50 inci devresine 
eylut ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı -
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

Aranıyor: 

Bot oda aranıyor - Bir bay için 
aile yanında boş bir oda aranıyor Ulus 
meydanı ile Samanpazan civn tercih 
edilir. Tl: 1230 5932 

c _ ~Zo iler .-
Zayi - Ankara Belcdiyeainden al

dığım 65 sicil numaralı ıoför dlliycti -
mi kaybettim. Yeniaini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Şoför Ali De-
mirer. 5931 

Zayi - Ankara Belediyesinden al
dığım 15 56 numaralı bi.siklet plikamı 
kaybettim. Yenisini çrkaracağımdan 
eskisinin dükmü yoktur. Neaimi Loy 
Şaney 5919 

Yulaf alınacak 
Emniyet Müdürlüğünden: 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen fiatı Teminatı evveliyesi 

Kr. San. Kr. Kr. ihale gilnlt 

Yulaf 62520 7 00 329 00 29-8-938 pazartesi gü
nü saat ız de 

Yukarıda mikdarı yazılı Yulaf alınacaktır. İsteklilerin gösterilen gün 
ve saatte teruinatlariyle birlikte emniyet müdlirlüğiindc toplanacak komis-
yona gelmeleri. (3065) 5637 

Muhtelif tamirat yaptırılacak : 
lsmetpaıa Kız Enıtitüıü Direktörlüğünden: 

ihale Muvakkat teminat Keşif miktarı 
Saati ve gün Lira kuruş Lira kuruş Nev'i 

---~~~--~ -- -----------------~-10 S0.8.1938 
Salı 

188 00 2503 50 lsmetpap Kız Enstitüsü 
dahilinde yapılacak muh. 
telif tamirat. 

ı :_ Yukarıda yazılı tamirat 30.~.1938 salı gilnü saat onda Ankara Okul
lar Sağışmanhğında toplanacak Okullar Satın Alma Komiıyonu tarafın -
dan açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale saatından evvel ismi geçen Sağıtmanlık 
veznesine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa selahiyettar olduklarına dair bel
gelerle birlikte komisyona gelmelidirler. 

4 - İşbu tamirata ait keşif ve şartnameyi görmek istiyenler her gUn 
lsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğüne başvurabilirler. (3064) 5636 

Üç kalem yiyecek ah nacak 
Urfa Gümrük Muhafaza İkinci Tabur Satm Alma Komiayonunclanr 

Muhammen ilk 
Miktarı bedeli teminatı Eksiltmenin 

Cinsi Kilo Lira K. Lira K. tarihi Giinil saati 

Arpa 549552 16486 00 1237 00 13-9-938 Salı 9 kapalı zarf Un 299748 37468 00 2810 00 14-9-938 Çarşamba 11 " • Kuru ot 351236 18061 00 1355 00 • 15-9-938 Perş~mbe 10 .. • 
1 - Urfa gümrük muhafaza taburu ihtiyacı için cins, miktar, tahmini 

bedel ve ilk teminatı ve eksiltmenin gün ve saatleri yukarda yazıl( üç Jra. 
lem iaşe maddesi kapalı zarf usulile ekailtmcye konulmuftur. 

2 - Şartnameleri komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İstekliler ilk teminatlarını gilmriik miidürliiğii veznesine yatırdık
larına dair vezne makbuzu ile belediye veya ticaret odasında kayıtlı olduk
larına aid vesikalarını ve teklif mektuplarını havi kapalı zarfların eksilt
me saatlerinden bir saat evveline kadar Urfada köprü başında tabur karar
gahındaki komisyona tevdi etmiş olmaları ve muayyen saatte de komisyon· 
da bulunmaları. 

"ıaıarz itibare almmıyacaktır. 
566

4 ler~l bı"lir (5521-3207) 5831 
verı e · edilmez. (5621-3252). 5876 .{SS72L3232) 5913 

4 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının 2490 saydı kanuna gö. 
re olması ilan olunur. (5531-3253) 5915 
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Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullanılmağa elveritli bulunan Anafartalar caddesin
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katlan kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katlann her birinde sekizer oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 
Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmiş elek

trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur· Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave· 
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay petin alı
nır. Resmi daire ve müesseselerle icar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat resminin tediyesi müzakere edilmek suretiyle
de tesbit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme şeklini havi teklif mek
tuplarını 15 ağustosa kadar· banka merkez müdürlüğüne 
tevdi etmeleri veya icar hususunda görütmek üzere mer· 
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin ounur. 5301 

1937ANKARA EN.TERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DİPl.OMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSiFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat N~-17-i STANBUL 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARI 
Ekseriyetle çocuklann batırsak larma yapııarak kanlannı emmek 

.uretiyle büyüyen ve üreyen mUZIJ' hayvanlardır. Bunlar 

ffaıımsızhla, Kamızhğa Ye bir cok ff astahklara 
aebeb olurlar, Ekseriyetle.kann titmeleri, burun ve makad 
kqmmalan, ishal, oburluk, salya akması, bat dönmesi ve 
daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ili.er çocuk-

lara verilmesi pek kolay olan 

İsmet Santonin Bisküiti 
dlr. Kutuların içinde sureti istimal~ yazılıdır. Okuyunuz, her ecza
nede fiatı 20 kuruıtur. Yalnız (İSMET) ismine DİKKAT. 5511 ........................................................................................................ 

4 Kalem • • • alınacak gıyım eşyası 

lntut Usta Okulu Direktörlüğün den : 

Muhammen Tutarı Muvakkat 
Miktarı fiyat Lira T. 

1. Bej rengi keten kumaı 1400 metre 50 K. 700 52.50 
2. Amerikan bezi 2000 ,, 33.90 ,, 678 50.85 
3. Postal 200 adet 500 ,, 1000 75.00 
4. İskarpin 200 .. 500 .. 1000 75.00 

1 - Yukarıda adları, miktarları, muhanunen fiyatları, tutarları ve mu
vakkat teminat akçeleri yazılı dÖl•t kalem giyim eıyası açık eksiltme sure· 
tiyle ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 

2 - İhale eylOlün beşinci pazartesi günü saat onda, Ankara'da okullar 
aağışmanlığında toplanacak, okullar komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihale saatinden evel teminat akçelerini yatırmış olmaları 
lazımdır. 

4 - Talipler bu dört kalem giyim eıyasına ait şartname ve nümuneleri 
her gün lnıaat Usta okuluna başvurarak görebilirler. 

(3138) 5745 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ --------------------------------

-
TÜRK 

---KURUMU HAVA -----. 
PiYANGOSU BÜYÜK ----------Beşinci keşide 11 - Eylül- 938 dedir. --Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan baıka: 15.000, := 

12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) § -liralık iki adet mükafat vardır.. = - -- -= Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyango- -- = := ya ittirik etmek ıuertile siz de taliinizi deneyiniz... = 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

ULUS 

Et fiyatları 
Reisliğinden : 

23-8-1938 tarihinden itibaren Ankara'da perakende o
larak azami et fiyatları atağıdaki tekilde tesbit olunmut
tur. Sayın halka ilan olunur. 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır eti (kemiksiz) 
Sığır eti (kemikli) 
Dana eti 

Yeni Fiyat 
kurut 

38 
35 
35 
30 
35 

Eski Fiyat 
kurut 

40 
35 
35 

• 30 
35 

(3286) 

# MUANNiD iNKIBAZ 

Bütün Sinirliliklerin Sebebidir 
Tam boşalmıyan barsak içindeki bakiyelerle vücudu miitemadi

yen zehirlemekte devam eder ve her yeni gıda yeni yeni zararlı 

maddeleri bu eski bakiyelere ilave ederek hastalığı artırır. 
Karında ağrı, yemeklerden sonra şişkinlik, uykuya meyil, di· 

mağda atalet, arzuda cansızlık, velhasıl hayata karşı bir bıkkınlık 
ve asabi buhranlar ... 

Bunların tedavilerini başka yollarda aramak pek beyhude olur. 
İnkıhazı defediniz. Hayat size daima baharını göstersin. Bunun 
çaresi o kadar basittir ki: 

TABii 
KaRL 

Her sabah bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı 
dolusu koyarak içiniz. En kısa bir zamanda 
kendinizde yepyeni bir tahavvül göreceksiniz. 

Fakat: Daima ve mutlaka hakiki, 
tabii 

KARLSBAD TUZUNU araymız 

.. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-- ----- Maruf Alman kablo fabrikası 

KABEL WERK RHEYDf 
-.. .. .. -- -- -- -- -- -- --: Mamulatından her nev'i alçak ve yüksek tevettür için : 

: YER At'fl. D.\HILl ve HARIC 1 KABLOLARIN EVSAFI: -diğerleri·nden daha yüksek ve daha ucuzdur. ----- Toptan ve perakende satı~ yeri: : - .. : Galata. Voyvoda caddesi 84, Karaköy Palas kar~ısında : -
:111111111111111u1111111111111111 OSMAN TAŞCIOGLU 111= 

hazan insan kendisini 
tutanuyarak ve yahut 
bir bayram, ziyafet 
veya davette mutat
tan fazla yer ve içer. 
Fakat çok gesmeden 
vücutta ağırlık mide
de ekşilik veya kusma 
lüzumu velhasıl bir ke
yıf bozukluğu hissedilir. 
O zaman derhal yarım 
bardak taze suya bir 
kahve kaşıgı MAZON 
katarak içiniz. Keyifsiz
lik ilimetleri zail olur. 
lcilmesi gayet latiftir. 
Tesiri seri. :Colay, tabii 

kat'idir • 

MAZON 
ME,YVATUZU 

Sünnet cemiyeti 
Ankara Eanaf Cemiyetleri Umu

mi Katipliğinden : 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
s Dr. - Bôsit Ürek ~ -- --- ---= Cebeci Merkez Hastanesi - -: iç Hastalıktan mütehassısı ~ - -- -- -E Her rUn hastalarını Yenişehir = 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı · : .. -E manında saat 15 ten sonra kabul : 
E eder. Tel: 1694 : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6130 

lmtiyu Sahibi 
NUl'ettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı ldaie Eden 

Yazı işleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

LA GARSO~ 

Baı Rolde : MARİE BELL 

Gündüz iki film birden 

1 - MAVİ TUNA 

23 - 8 - 1938 

İştahsızhk .. Hazımsızhk .. Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz .. Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 
HAS.Al MEYYA ÖZÜ IULLA lalZ 

•• 

HASAN GAZO nz 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzilmü, si· 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemit 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 5443 

25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 
• 5449 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lomalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve latan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır • 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
tikten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettitlik 
imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

S - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su· 
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle 9esikala· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 

'T'leşruttur. (2397) 4570 

~== Sayın Ankarahlora 
\ 

Ucuzluğu ile az zamanda muhter m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESi 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

SİNEMALAR HALK 
..,, ..... L. BU GECE -.. -- AZGIN SEVDALILAR - --- -- - GÜNDÜZ - -- --- -- -- -- -- -Zafer Bayramı şerefine 30 ağus

tos salı günü Ankara Esnaf Cemiyet
leri tarafından fakir ve şehit çocuk
lariyle esnaf çocuklarından 150 ço -
cuk sünnet ettirilecektir. Çocukları
nı sünnet ettirmek istiyen esnaflarla 
fakir ve şehit ailelerinin ağustosun 
26 sına kadar her gün sabah 8 den 
14 de kadar Hacıbayramda Eariaf Ce
miyetleri bürosuna müracaat etme-

Baş Rolde: BRİGITTE HELM 

Z-LA GARSON 

SEANSLAR: 2.30. 5.45 GECE 21 de 

- -- ----., ..... ,. 

2.30 - 5.30 Seanslarında 
VAHŞİLER ARASINDA 

26 Kısım Birden 

HALK MATİNESİ 12.20 DE 

KIZLAR MEKTEBİ 

Bu gün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

HİNT MEZARJ 

Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

leri ilan olunur. 5850 


