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Atölye 1064 

ADiMi% ANCIMIXCIR. 

Manevralarda bulunmak üzere i 
~ 

Batvekilimiz Ankara garından çıkarken 

Basvekilimiz dün 
..:> 

şehrimize geldi 
Sonra Elazığ'a doğru 

yollarına devam ettiler 
Şarkta yapılmakta olan büyük askeri manevralarda 

bulunmak üzere EHizığ'a gitmekte olan Başvekilimiz 

B. Celal Bayar yanlarında Hariciye Vekilimiz B. Tev
fik Rüştü Aras olduğu halde, Anadolu ekspresinin ar
kasına bağlanan hususi bir vagonla dün sabah saat 9,12 

de şehrimize gelmişler ve 9,35 te kalkan trenle de 

Etazığ'a hareket etmişlerdir. 

Başvekilimiz Etimesğut'ta Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Ankara istasyonunda 

Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab
dülhalik Renda ile Ankara'da bulu

Ulus, Taymis gazetesi tarafından Turlcİ· 

ye'ye dair neşredilen fevkalade ııushayı bir 
ilave şeklinde turkçe olarak aynen okuyu
cularına vermek kararındadır. Taymis'in 
bu levk.a16.de nüshasındaki yazıları tercu· 
me ettiriyoruz. Bu cumartesi s:unü Ulus'un 

ilavesi halinde ııeşrcdcccğiz 

nan vekillerimiz, lsmet İnönü, me
buslar, Milli Müdafaa, Büyük Erka
nıharbiye ve diğer vekaletler ileri ge
lenleri, Ankara valisi ve emniyet di· 
rektörü tarafından karşılanmış ve u· 
ğurlanmışlardır. Dahiliye Vekili ve,
Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Ka-

Başvekilimiz lzmir'den dönerken Maniaa üzüm bayramında 

BİZİM. . 
IZMIR 

Beynelmilel 

bulabilmek 

lzmir fuvarının benzerini 

ıçın balkanları aşmak· 

hiç olmazsa Bari'ye kadar gitmek lôzım 

F. R. ATAY 

l:zmrr LHCl§muharririmizden] 
Gazinonun taraçasından Lo· 

zan kapısına doğru bakıyorum: 

Belediye reiai doktor Behçet Uz 
izmir'in yalnız imarına çalışmadı imar 

imkanını da icad etti 

Gazetelerde 1938 İzmir Fuvarı 
havadislerini okuyanlar, acaba 
bu eserin ehemiyetini takdir ede
bilecekler midir? Çünkü bizim 
tiındiye kadar Ankara ve lstan· 
bul' da gördüklerimiz ve yaptık
larımızla bu eser pek uzaktan 
bile mukayese edilemez. 1938 
beynelmilel İzmir Fuvarı'nın 
benzerini bulabilmek için Bal
kanları atmak, hiç olmazsa it~l
Yan Bari'sine kadar gitmek la· 
z1111. Etraftaki zarif pavyonlar, 
ortadaki geni§ ve sade havuz, ve 
ııık oyunları, ve bu zengin deko
ru rece geç vakte kadar canlan·,--------------

dıran kadın ve erkek kalabalığı. B. B 
0 

n e'n 1• n 
tark ve oımanlı kuruluk ve kül-
türsüzlüğünden ne kadar ayrıl· 
ınıı olduğumuzu gösteriyor. Ne A k 
tarafa baksanız, kendinizi bir n a ra 
larp muhiti içinde hissetmekte-
•İniz. h • 

İzmir'i bir defa yanarken, bir seya atı 
defa da 1927 de görmüştüm. O
nun için cumhuriyet devrinin e· 
•erini daha iyi ölçebiliyorum. 
ilk geldiğimde bana eski günler
den hasretle bahsedenlerin bir 
kusurları vardı: O zamanki lz. 
mir' de övünülmeğe değer §eyle· 
rin türk olmadığını unutmak! 
Eğer umran hamlesi bu hız ve 
anlayıfla devam edecek olursa, 
birkaç sene sonra, eski hatıralar, 
artık bizim lehimize mukayese
ler yapılmak için kullamlmağa 
batlanacaktır. 

1927 de tehri iki katlı bir pa· 
ravana arkasında hazrn arsa ve 
harabeler tarlası olarak bırak· 
mıttım. Geri kalan halkın otura· 
cağı evler yanmamış olduğun · 
dan, bu tarlaya yeni bir umran 
vazifesi bulmak düşünülecek bir 

(Sonu 9. uncu say! ada) 

Paris, 24 a. a. - Suriye başvekili 
yarın Paris'e gelecek ve bilhassa bay 
Bone ile görüşecektir. Bu iki zat, B. 
Bone'nin Ankara seyahatinden evel, 
halletmek istediği Fransa • Suriye 
meselelerine müteallik tavzihleri tet 
kik edeceklerdir. 

B. Bone'nin Ankara seyahatinin 
tarihi henüz tesbit edilmiş değildir. 
Bu seyahat ya eyHil nihayetinde ve
ya teşrinievel bidayetinde yapılacak-
tır. 

Kudüs'te suykast 
Kudüs, 24 a.a. - Bu sabahki suykast 

esnasında yaralanmış olan Cenine ka
zası komiser muavininin vaziyeti va
himdir. Mütecaviz, henüz bulunama
mıştır. Bir çok kimseler tevkif edil
mişlerdir. 

ya, Hariciye Vekili Doktor Aras Baş· 
vekile Kırıkkale'ye kadar refakat et
tikten sonra şehrimize dönmüşlerdir. 

··~~~·:~~~~·;~·~~~~:~~· .. ;:;~:···::·! 
Elazıg'a hareket eden Başvekili

mizi Ankara gannda karşılıyan • 
kil) . . 1 1 .. .. b ı ve erımız, smet nonu, me us· ı 

.. ~~.:.~.:.~.:~~~=~.:.·~::.~~:~i ......... . 

Hamiyetli bir 
vatandaşımız 

Zonguldak, 24 a.a. - Mehmet Çe
likel'in altmış bin lira sarfiyle Zon
guldak'ta yaptırdığı liseye "Mehmet 
Çelikel" lisesi adının verilmesi kül· 
tür bakanlığınca uygun görülmüştür. 
Bina bitmek üzeredir. Talebe kaydına 
başlanmıştır. Liseye kavuşan zongul
daklılar sevinç içindedir. 

Tokyo'dan gelen haberlere göre japonlar Yangtse boyunda 
garbe doğru ilerlemektedirler. Yukarda Yangtse boyundaki ja
pon topçularrnı görüyorsunuz. Bu hususta gelen haberlerimizi 
üçüncü sayfamızda bulacaksınız. 

Küçük Antant'ın Macar 
silôhlanması icin 

.:> 

kabul ettiği karar 

Peıte' de manevi bir tesir yapll: 

Çünkü Macaristan evelce silahlanma 
hakkındaki azmini bildirmişti 

Budapcşte, 24 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: Geçen senedenberi bir ta
raftan Macaristan diğer taraftan Ro
manya, Yugoslavya ve Çekoslovakya 
arasında, iyi komşuluk münasebetleri
nin inkişafını ihlal edecek mahiyette 
bulunan unsurlardan kurtarmak müş
terek arzusu ile mülhem olarak yapı · 
lan müzakereler, iptidai mahiyette 
anlaşmalara varılmasını mümkün kıl· 
mıştır. Bu anlaşmalar, yukarda ismı 
geçen üç devlet tarafından Macaris -
tan'ın silahlanma bahsinde hukuk mü
savatının tanınması ve Macaristan ile 
bu devletler arasında karşılıklı ola · 
rak her türlü kuvete müracaattan vaz 
geçilmesi kayıtlarını ihtiva etmekte
dir. Bu anlaşmalara varılmadan cvel 
yapılan müzakereler esnasında, halle· 
dilm:leri Tuna havzası devletleri mü
nasebetlerine iyi bir surette tesir cy
liyecek bütün diğer meseleler de iyi 
niyetle ve derin bir tetkike tabi tutul-

(Sonu 4. üncü sa1f ada) 
Macariatan Hariciye Nazırı 

B. Kan_ya 

LManisa'dan gelen diğer resim lcrimiz 7 inci sayfamızdaclır.J 

2 Eylül Hatay Milli Bayramıdır 

Hatay Meclisi 
2 eylül' de a(llacak 

Antakya, 24 a.a. - Ha
tay meclisinin 2 cylfıl 1938 
cuma günü öğleden sonra 
saat l 4.30 da açılması ka· 
rarlaşmıf ve bu karar res
men ilan edilmiştir. ilk içti
ma için hususi davetiyeler 
çıkanlmaktadır. 

Kabine, meclisin açılma
sından ve devlet reisinin se· 

çilmesindcn sonra teşekkül 
edecektir. 

Her vekalet için hükümet 
konağında bir oda tahsis e
dilmiıtir. 

Meclisin açılacağı 2 eylul 
Hatay' da milli bayram sayı

lacak ve her sene kutlana
caktır. 

Erzincan yolunda 

Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya bir yolun açı:t& 
törenini yaparken 

İlk tren dün Kemah'a 
büyük törenle girdi 

Cümhuriyet hükümetinin demiryol siyasetinin büyük bir zafe. 
rini daha idrak etmit bulunuyoruz. Dünden itibaren Kemah.ta 
memleketin dört bucağını saran demiryollarımızla birletmiştir. 
Bu münasebetle dün Kemah istasyon tefin den Nafıa Vekaletine 
gelen bir telgrafı aynen dercediyoruz. 

"- Yüksek dehasiyle türk milletini r 
medeniyet aleminin en ön saflarına 
ulaştıran büyük önderimiz Atatürk'-ı 
ün yüksek irşatları ve sayın Nafıa 
Vekilimiz B. Ali Çetinkaya'nın bü • 
yük ene.rjisiyle ilerlemekte olan de· 

miryolu ferşiyatımız bugün Kemah'a 
varmış ve Erzincan valisinin buzu -

runda Erzincan ve Kemah vilayet ve 

kaza erkan ve memurlariyle civardan 

gelen binlerce halk kütlesinin candan 

alkışları ve sevinçlerinden doğan göz 

yaşları arasında ilk trenin bugün sa
at onda Kemah istasyonuna vardığını 

tepşir ederim." 

Adliye ve İktisat 

vekilleri İstanbul'da 
İstanbul, 24 a.a. - Adliye Vekili 

Şükrü Saraçoğlu ve İktisat Vekili Şa
kir Kesebir bugün saat 16.30 da İzmir•
den şehrimize avdet etmişlerdir. 

Vekillerimiz Ga~nta rıhtımında acJ.. 
liye vekaleti müfettişi umumisi ve le
tanbul müddeiumumisiylc iktisat ve
kaleti İstanbul teşkilatı erkanı, malt 
ve iktisadi müesseseler direktörleri 
ve bir çok dostları tarafından karşı
lanmışlardır. 
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Hüriyet telôkkisi 
Bir fransız muharriri, Jan Rostan diyor ki: ''İçinde cehennemi tercih 

etmek hakkım haiz olmıyacağım bir cenneti istemem.,, Müfrit hüriyet 
aşkını bundan iyi izah edebilecek bir formül bulunamazdı. 

Bu hissi anlıyoruz; çünkü biliriz ki içinde bulunduğu şartlardan şika
yet İnsan için asıldır. Bu şikayet hakkının, insanlığı her gün yeni bir te
rakki merhalesine ulaştırmış olan medeni tekamülde oynadığı hayırlı ve 
.rı . üşevvik rolü inkar etmek mümkün değildir. Ferde, halinden memnun 
olmadığını izhar etmek hakkını vermiyen mutlak bir istibdadın cemiyet 
için ne kadar zararlı ve tereddi: ettirici tesirleri olduğuna, kızıl sultanın 
otuz üç yıllık istibdat devri en parlak bir delil teşkil eder. 

Fakat acaba mutlak bir hüriyetin de, mutlak bir istibdat gibi mahzur
lu tarafları yok mudur ? 

Cennette bile cehennemi tercih etmek istiyen adama bu hakkı kayıt
sız ve şartsız verdiğiniz gün, fikirlerini cennet halkına aşılamak suretiyle 
cehenneme dönüş lehinde bir ihtilal çıkannıyacağından emin olabilir mi
siniz~ Fakat kollektif şuurun mutlak surette zararlı addettiği fikirlere ve 
cemiyeti geriye, tereddiye ve felakete sürüklemek istidadını gösteren 
prop:ı ~andalara bile şamil geniş bir hüriyetten anarşi ve bocalamalar 
doğmaz mı? 

Fakat bunu kabul ettikten sonra muadelelerin en güciyle karşılaşırız. 
Kabul ettiğiniz, fakat tahdit edilmesi lüzumunda israr ettiğiniz hüriye
tin dozunu nasıl tayin edecek, hüriyetin hangi haddi geçtiği takdirde za
rarlı olacağını nasıl kesip atacaksınız? Muhakkak ki, bu tayin ve tahdit 
son derecede nazik ve ince bir iştir. Bu itibarla bir cemiyetin dirijan züm
resini teşkil eden münevverlerin bu hududun tesbitinde göstereceği uya
nıklık ve şuurun kıymeti pek büyüktür. 

Kemalist Türkiye'nin bu husustaki prensip ve telakkileri, hakikaten 
insanlık hesabına üzerinde ciddiyetle durulmıya ve tetkike layik bir ölçü 
ve müvazene hassasiyeti arzeder. Yaşar NABi 

Adliye evrakı posta ile 
nasıl tebliğ edilecek? 

P. T. T. U. Direktörünün reisliği 
altında komisyon kuruluyor 

Adli evrakrn posta telgraf ve telefon idaresi tarafından tebli
ğine dair hükümetin Kamutay' a vermiş olduğu kanun, Maliye 
encümeninden geçmiş ve Adliye encümenine verilmit olması do
layısiyle meclisin bu devresinde çıkmak ihtimali kuvetlendiğin
den, alakalı makamlar şimdiden hazırlığa başlamışlardır. 

Maliye encümeni proje üze
rinde bazı tadiller yapmıştır. Bu 
tadillere göre arzuhal, layiha, 
davetiye, celpname, karar ve 
ilamlarla icra ve ödeme emirleri, 
mahkemelere, sorgu hakimliği
ne, müddeiumumilik ve icra da
irelerine ait diğer evrak posta, 
telgraf telefon idaresi vasıtasiy
le tebliğ olunacaktır. 

1086 sayılı hukuk usulü muhake -
meleri kanununda tebliğ işler inden 

dolayı mübaşir tarafından yapılacağı 
yazılı olan hususlar P.T.T. memurla
rı tarafından bu husustaki nizamna -
me hükümleri dairesinde ifa edilecek
tir. 

Geri bırakılmasında zarar bulunan 
hallerde tebliğ muamelesi ve hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun 123 
üncü maddesinin ikinci fıkrası şü

mulüne giren tebliğlerdeki talik ba
kim veya alakalı merciin tensip ede
ceği katip veya adliyeye mensup bir 
memur tarafından ifa olunacaktır. 

Tebliğin hangi hallerde telgraf ile 
yapılabileceği alakadarların talebi ü
zerine, mahkeme reisi veya hakim ve
ya muameleyi yapan merci tarafından 
tensip edilecektir. Telgraf masrafı bu 
vasıta ile tebliği istiyen taraftan pos
ta ücretinden ayrı ola~ak alınır. 

terilmiş olacaktır. Adli tebliğlerde, 

posta kanununun bu hükümlere mu -
halif olan hükümleri tatıbik olunnn
yaca.ktır. 

Bir lıeyet kurulacak : 
Yeni proje ile, 1086 sayılı hukuk 

usulü muhakemeleri kanununun 118, 
133, 134, 135, 136, 147 nci maddeleriy
le 131 inci maddenin son fıkrası ve bu 
kanunla diğer kanunların projeye uy
mıyan maddeleri kaldırılacaktır. 

Bu projeye göre posta, telgraf ve 
telefon idaresi vasıtasiyle adli teıbli -
gat işlerinin tam bir intizam içinde 
cereyanını temin ve bu hususa dair 
talimatname ve sirküleri tanzİIJ'.\ 

etmek ve servisin işleyiş tarzını de -
vaınlt bir mürakabeye tabi tutmak, 
l.üzumlu gördüğü diğer bütün tedbir
leri almak vazifeleriyle mükellef o -
larak bir heyet kurulacaktır. Bu he -
yet, posta telgraf ve telefon umum 
müdürünün reisliği altında Adliye ve 
Nafia vekaletleriyle posta, telgraf ve 
telefon idaresinin mümessillerinden 
teşekkül eıyliyecektir. Bu heyetin a -
lacağı kararlar doğrudan doğruya tat
bik ve icra olunacaktır. 

Projeye, maliye encümeninin illve 
ettiği bir maddeye göre, proje, 1 ey· 
lül 939 tarihinden itibaren yUrürlliğe 
girecektir. Bundan başka bu projenin 
telgrafla tebliga.ta dair olan hüküm -
!erinin meriyet tarihi, Adliye ve Na
fıa vekillerinin müşterek teklifi üze-

Zonguldak 

esnaf cemiyetleri 

-Hükmi Jahsiyelleri 
C. H. Partisine bağlandı 

Zonguldak, 24 a. a. - Esnaf cemi
yetleri Parti salonunda fevkalade 
kongre halinde birleşik umumi bir 
toplantı yaparak, ferden olduğu gibi 
cemiyetlerinin hükmi şahsiyetlerinin 
Cümhuriyet Halk P~rtisine bağlan -
masına ve nizamnamelerine cemiye -
tin faaliyet sahasında Kemalizm ve 
Parti prensiplerini tahakkuk ettirme· 
yi asıl gaye addeden bir maddenin i
lavesine ittifakla ve alkışlarla karar 
vermişlerdir, 

Esnaf cemiyetleri umumı 
loplanhlar1 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Manevi 
şahsiyetlerini Parti'ye bağlarnıya ka
rar veren esnaf cemiyetlerinin umu -
mi heyet toplantıları devam ediyor. 
Bugün hamamcılar, şoförler ve süt -
çüler toplanarak bu hususta idare he
yetlerinin vaki taleplerini ittifakla 
tasvip ettiler. 

Mekteplerde ~ıkan 
mecmualar kontrol 

edilecek 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Bütün 

orta mektep ve liselerde mekteplerde 
çıkarılacak mecmualar hakkında bir 
talimatname gönderilmiştir. Bu tali
matnameye göre mektep müdürü mec 
muada çıkacak yazılardan evela me
sul olacak ayrıca beş kişilik bir kon
trol heyeti de yazılan tetkik edecek
tir, 

Barbaros türbesinin 

imar.na başlandı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Barba -

ros türbesinin etrafırun temizlenme.si
ne bugün başlanmıştır. Evela meşhur 
Be§iktaş muhafızı 7-8 Hasanpaşa'nın 
kUçUk türbesi kaldırılacaktır. Bu me

zar bugün açılmış ve kemikler ba§ka 
bir yere nakledilmiştir. Barbaros ih • 
tifal komisyonu yarın belediyede ilk 
toplantısını yapacaktır. 

Bölge Greko- Romen 

güreş birincilikleri 
T.S.K. Ankara Bölgesi Güreş ajan

lığından: 

27 /28 cumartesi ve pazar günleri 
938 yılı bölge Greko - Romen güreş bi
rincilikleri Halkevinde yapılacaktır. 

Cumartesi günü tartı saat 14 de 
başlıyarak 15 de bitirilecektir. 

Tölerans yoktur. Lisans mecburiye· 
ti vardır. Alakalıların muayyen za
manda hazır bulunmaları lazımdır. 
Baş hakem: Tayyar Yalaz 
Hakemler: Sedat Şahin, Necip Tu· 

lunay, Necmi Tolunay, Enver Batır
bayğil, Zihni Evren, Selma Kaptan
oğlu. 

Müsabaka katibi: Necdet Ulutan 

rine Bakanlar heyeti tarafından tayin 
olunacaktır. Kanunu, Baıkanlar heyeti 
tatıbik edecektir. 

Rakamlarla Türkiye 1 

Yaşlar ve meslekler 
Hangi ya§larda hangi meslekler, 

daha çok toplanmı,hr? Türkiye'nin, 
yekunu 7.936.512 olan erkek vatan
daşından 3.383.269 zu gibi, en bü -
yük kısmını, toprak mahsulleri ken
dinde toplıyor. 

Biz, çiftçi bir milletiz dediğimiz 
zaman, dayandığımız rakam, işte 
budur. Bu mevzu üzerinde şu nokta
da durmak icap eder: 1927 sayımın
da çiftçi nüfusu, daha çoktu. 1935 
sayımında bu rakam, azalmıştır. 
Kurulmakta olan devlet sanayii, in
kişaf halinde olan küçük endüstri, 
memlekette yeni İ.§ sahalarının mey
dana çıkması, ve kısaca değişen ha
yat şekilleri, vatand14ları, türlü tür
lü mesleklere sahip olmıya sevket
miştir. Bu, hayat hacminin yüksel -
diğine en kuvetli delildir. 
Yaş üzerinde meslek tahlillerine 

geçiyoruz: O - 14 yaş arasında olan
lardan 539.517 vatandaş toprak 
mahsulleri; 23.901 vatandaş sanayi 
ve küçük sanatlar, 3.193 vatandaş 
ticaret, 1.868 vatandaş nakliye ve 
muvasala, 1.623 vatandaş umumi i -
dare ve hizmetler, serbest meslek -
ler; 1.811 vatandaş ev iktısadiyatı, 

g.ahsi hizmetlerde çahşmaktadır. Bu 
yaş haddi araarnda mesleksizler çok
tur. 2.919.468 .. Fakat bu rakam için
de talebeleri ve çocukları unutma -
ymız. 

Yaşı 15 - 24 arasmda olanların 
yekunu 1.307.898 dir. Bu erkek nü 
fustan 807.389 zu toprak mahsulle
ri, 145.694 Ü sanayi ve küçük sanat
lar, 35.195 i ticaret, 23.248 i nakli
ye, 136.412 si umumi idare ve hiz -
metler, serbest meslekler, 6.206 s1 
ev iktısadiyatı, şahsi hizmetlerdedir. 
Ya§ ilerledikçe mesleksizlik de aza
lıyor: 15 - 24 yaş aı·asındaki erkek
lerde ancak 153.754 mesleksiz vardır. 

Bir de 75 ve daha yukarı yaşta o
lanlara ait meslekleri vere:inı: Tilr
kiye'de yaşı 75 şi geçmiş olan 87.932 
vatandaş vardır. Bunlardan 60.333 Ü 

toprak mahsulleri, 4.019 u sanayi ve 
küçük sanatlar, 2.072 si ticaret, 705 
nakliye ve muvasala, 1.054 umumi 
idare ve hizmetler, serbest meslek -
ler, 156 ev iktısadiyatı, şahsi hizmet
lerdedir. Bu yaş haddinde olanlar
da mesleksiz sayısı 19.569 dur. 

Son olarak bütün erıkeklere ait 
me&lek l'akamlal"nu verelim: Türki
ye'ae 3 .383.269 vatandaş topra k 
mahsulleri, 527.345 vatandaş sana· 
yi ve küçük sanatlar, 206.706 vatan
daş ticaret, 118.576 vatanda§ nakli
ye ve muvasala, 380.484 vatandaş 
umumi idare ve hizmetler, serbest 
meslekler, 186.968 vatanda§ ev ik -
tısadiyab; mesleksiz, mesleği meç· 
bul veya muayyen olmıyanlar 
3.300.984 tür. 

Yarın, kadın nüfusumuzun ne iş -
!erle me§gul olduğunu tahlil edece
ğiz. 

Yeni• Eskişehir vakıflaı· 
miidürü 

Açık bulunan Eskişehir vakıflar 
müdürlüğüne, vakıflar umum müdür
lüğü vakıf kayıtlar baş katibi B. Mu
rat Ballıoğlu'nun tayini yüksek tas
dika iktiran etmiştir. 

l ...................................................... ı 
J Hava tehlikesini bilenleM i 
t rin araıına katılmıyanlar ! i 

1 
Acelew ediniz. Yurt sizi öde- İ 
ve çagırıyor. 

..... ! .. lf.!!.~.!!.!~.~ .. 1!!!!.1!..~ .. ı 

Alhn, Plôtin ve gümüş 
eşyaya devlet damgası! 

Bunun için bu endüstrinin inkişaf ettiği 

yirmi Vilayette teşkilat yapılacak 
Memleket içinde satılığa çıkarılan altın, platin ve güınütlell 

mamul eşyanın değerinden fazlaya satılarak halkın aldatıhnıır 
na ve zarara uğratılmasına meydan verilmemek ve spekülatör j 
rin suiistimallerine nihayet verilerek alı§ veritin emniyetle yaP'' 
ması için devletin seri tedbirler almak kararrnda olduğunu yal' 
mıştık. 

Bu tedbirlerden en mühimi 
mahiyetinde olarak altın, platin 
ve gümüşten yapılan her nevi e§• 
yaya damga vurdurulması mec
buriyetine dair bir kanun proje
si hazırlanmış ve Kamutay'a 
takdim edilmişti. Projeyi tatil
den önce tetkik etmiş olan Ma
liye encümeni, maddelerin mü
him bir kısmını tadil etmiş ve 
yeni bir metin hazırlamıştır. 

deki ayarlardan aşağı çıkanlar, sahil" 
lerinin muvafakati şartiyle daha af 
ğıda nizami ayar derecesi üzeriod 
damgalanabilecektir. Bu şekli t<a 
etmiyenlerin eşyaları ile ayarları, : 
gari ayar derecesinin aşağısında 
alakalılarm huzuru ile kırılarak iad' 
edilecektir. 

Birçok kısımlan lehimlenmiş ,,e 'f' 
hut birleştirilmiş mürekkep eşyan. 
hepsi için bir beyanname verilecekti 
Bu beyannamedeki eşyanın nizarni ~ 
yarlarına tevafuk ettiği ve işlerin ııı 
bir kısmının (lehim hariç olmak uır 
re) gösterilen nizami ayardan aşag 
olmadığı bildirilecektir. 

Herkesi alakadar eden projede 
memleket dahilinde, kuyumcular ta -
rafından yapılan mücevherlerle alaka
lı eşya ve üç gramdan aşağı vezinde
ki mamuller, diğer memleketlerde 
mecburi damgaya tabi tutulduğu hal- Alınacak re~imler : 
de bu gibi eşyanın damgalattırılması Damga resmi olarak alıtın ve ptatill 
ve yalnız altın, platin ve gümüşten maddelerin her gramından on kur~ 
mamül eşya ile, kaplama ve "yaldızlı ve gümüş eşyanın her gramından ~ 
masnuata ayar, derece ve mahiyetleri- santim alınacaktır. Altın ve platiJI 
ni gösteren bir damga vurulması mu- kaplama eşyanın damga resmi bellef 
vafık görülmüş ve buna ait hükümler parçadan 25 ve gümüş kaplama eşY'" 
konulmuştur. nın beher parçasından da 10, ve yal' 

dızların beher parçasından da 7.5 l<~ 
Mecburiyetler : ruş olarak alınacaktır. Kırılarak silı:ıı· 

Memleket dahilinde satılığa çıka- bine iade olunan eşyadan almaca~ 
rılan her nevi altın ve platin ve gü - damga resmi yarı olarak alınacaktır· 
müşten mamul eşya ile kaplama ve Yukarıki hUkümlere tabi e§yayı. 
yaldızlı masnuata ayar derecelerini ve dükkan ve mağazalarında bulundurııf 
mahiyetlerini gösterir devlet damga- amil ve sahipleri bu kanunun tatbi~ 
sı vurdurmaya sahipleri mecbur bu• tarihinden itibaren altı ay zarfında 
lunmaktadırlar. Pırlanta, elmas ve sair darpane ve damga matbaası müdUrlİl' 
kıymetli taşlarla işlenmiş ve taş kıy- ğü ile d<ımga memurluklarına beyatl 
metleri satışa esas olan eşya ile vezni nameleriyle müracaat ederek mevcıJ 
üç gramdan aşağı olan mamulata dam- eşyayı damgalattırmak mecburiyetiıı· 
ga vurulması mecburi olmıyacaktır. de olacaklardır. 
Altın eşyanın ayarları binde Projenin tatbikine ait bütün masr~ 

915.750.580,500 ve gümüş eşyann ayar- lar ile elde edilecek varidatın, bütçe' 
lan binde 900.800 ve platin eşyanın da ye nasıl geçeceği hakkında projeye 
binde 950 olduğu takdirde ayarlarını hükümler konulmuştur. 
gösterir devlet damgasr vurulacaktır. Damga vurdurulması mecburiyeti 
Altın ve platin ayarında binde beş ve teşkilatı yapılan mahallerde yavaı ya
gümüşte binde 12 nizami müsaade ve- va! tatbik olunacağına ve bu kanunuı> 
rilmektedir. Altın ve eümUş kaplama tcıtbi_J{.:ıtınd;ı ·dare. takin v~ 'kont~ 
eşyaya (kaplama) veya (yaldızlı) hü- ile İstanbul Darpane ve Damga Mat• 
küm veya remizlerilıi muhtevi devlet baası müdürlüğü ve merkez ile vila • 
damgası basılacaktır. yetlerde defterdarlıklara bağlı darng' 

Altın, pHitin ve gümüş eşya ile kap. idareleri vru:ifelendirileceğine göre• 
lama ve yaldızlı eşya, damga vurdu- lüzum görülen mahallerde kullanıl· 
rulmak üzere cevherlerinin tahlili ve mak üzere diğer bir kadronun ilavesi 
ayarlarının tesbiti için darpane ve lüzumlu görülmüş; altın, platin 'le 

damga matbaası müdürlüğüne ve mer- gümüşlerden maddelerle, kaplama "e 
kez ile vilayetlerde bulunan damga yaldızlı masnuata damga vurdurulrni:l' 
memurluklarına ibraz olunacaktır. sının iyi tatbiki için İstanbul kadro· 

Bu hükümlere göre tacir veya a- lan da genişletilmiştir. 
milleri tarafından tevdi olunacak bü- Bu kanuni mecburiyet dolayısiyJe, 
tiin eşya için amil veya tacir ve yahut ayrıca yapılan tetkikler neticesinde 
musaddak vekilleri tarafından bu eş- memleket dahilinde ancak, Ankara. 
yanın cinsi, mahiyet, ayar ve vezinle- İzmir, Eskişehir, Afyon, İçel, Elazıg, 
ri gösterir bir beyanname verilmesi Balıkesir, Bursa, Çanakkale, DiyarbB' 
mecb~~iyeti konulmuştur. Sair şa~.ıs- kır, Malatya, Kocaeli, Gümüpne, 
lar~ aıt olup satışa çık~rılacak mun- Kars, Samsun, Seyhan, GazianteP• 
fen~ eşya ~e!an~~el.erınd.e ayar v: Konya, Çorum, Trabzon vilayetlerifl • 
ma~.ıy~tlerı~ın. gosterılmesı . mecburı ı de bu endüstrinin inkişaf halinde b"' 
deg.ıldır: Cınsı ~e ayarl.a~ı bı.r, fakat lunduğu tesbit edilmiş olduğunda~· 
vezınlerı muht~lıf ~şya ıç~n bır beyan- şimdilik bu vilayetlerin yalnız b•' 
name kabul edılebılecektır. Beyanna- kısmına münhasır olmak üzere 10 ~· 
mesiz hiç bir eşya damga memurluk- det 40 lira maaşlı birer kimyager 'le 

!arınca kabul olunmıyacaktır. . .. 10 adet 30 lira maaşlı birer damı• 
Darpane ve damga matbaası müdur- memurluğu ihdası muvafık görülnılit 

l~ğü ile damga memurlu~~arm~ ge.ti- ve buna ait hükümler de konulmuştu!• 
rılecek olan eşyanın tahlılı netıcesıı:- Projenin tatbiki için ayrıca bir de 
de taayyün .edece.k ~yan~ bunların nı- nizamname yapılacaktır. 
zamnamelerındekı nızamı ayarlarına 

uygun çıktığ ı takdirde devlet damga
sı vurulacaktır. Ayarları, beyanname-

Posta telgraf ve telefon idaresinin 
bu kanuna tevfikan yapacağı tebliğ iş
lerinden dolayı alacağı ücretler, Ad
liye ve Nafia vekillerinin müşterek tek 
lifi üzerine 2721 sayılı kanunda yazı
lı şekilde ve ayrı bir tarife ile tesbit 
ve tayin olunacaktır. Bu suretle yapı
lacak tebliğler için adliye harç tarife
si kanununun 12 "nci m addesinde ya
zılı tebli ğ masrafı alınmıyacaktır. 
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Tarifede yazılı ücretleri, kanunla
rına göre tebliğ masrafını vermesi 
lazım gelen taraf peşin olarak ödiye
cektir. Yukardaki frkra dışında ka
lan veya adli müzaharete nail olanla
ra ait bulunan tebliğler hakkında resmi 
müraselata tatbik edilen hükümler ce
reyan edece!i:t ir. 

Posta tclgraı'.' ve telefon idares i 
memurlarının kusur veya ihmali yü -
zünden veya mücbir sebepler haricin
de herhangi bir sebeple ziyaa uğrıyan 
adli evrakın yeniden tanzim ve tebli
ği için lüzumlu olan masraflar, posta 
kanununun teahhüdlü olan mürase -
latla alakalı olan hükümlerine göre 
ödenecektir. 

Telgraf servisinde kaybolma veya 
gecikme vukuunda t elgraf kanunu hü
kümleri tatbik olunacaktır. Adli teb
liğlerin ifa sureti ve bu tebligatla a
lakalı mürasilelerin tevdi, teslim ve 
iadeııi hususlariyle bununla alakalı 
muameleler için bir nizamname haz ır

lanacaktır. Evlerinde bulunrnryanlara 
evelce yapılacak ihbarın şekli ve ve
rilecek müddet bu nizamnamede gös-

İhtikar ve hile zihniyeti 
Şehirden hareket eden otobüs ve 

kamyonların istiap haddi belediye
ce tahdide tabi tutulmuştur. Fakat 
bir şikayet mektubu, bize, bu kon
trol usulüne karşı alakadarların 

buldukları hile çaresini öğretiyor. 

Muayyen bir istikamette Ankara
dan aynı günde üç kamyon muay
yen had dahilinde insan ve eşya 

yükiyle hareket ediyor. Bu kam
yonlar şehirden biraz uzaklaşınca 

duruyor, iki tanesinin yolcuları ve 
yükü üçüncüye balık istifi aktarma 
ediliyor ve boşalan kamyonlar geri 
dönüyorlar. Bu suretle iki kamyo
nun yakacağı benzin tasarruf edil
miş, fakat seyahat eden yolcular bü-
yük sıkıntı ve tehlikelere maruz ka
lıyorlar. 

Geçenlerde bir sebzeci, ey]{Jl ba
şrndan itibaren tatbik edilecek olan 
pazarlıksız satış kanunundan bah-
sederken: "Hele tatbik edilsin, el
bet onun da bir çıkar yolunu, bir 
zayıf tarafını buluruz." diye mesle
ki ihtisasiyle öğünen bir adam gibi 
gururlanıyordu. 

Evet, dert meydandadır. istediği-

niz kadar mükemmel kanunlar ve 
nizamlar vücüde getiriniz, zihniyeti 
değiştirmiye muvaffak olmadıkça, 

bunların kendilerinden beklenen 
hakiki tesiri göstermelerine imkan 
olmıyacaktır. 

Peki, bunun çaresi nedir? Deni
lecek. Bunun çaresi, kanun ve ni
zamları kontrola memur olanlarla, 
ihtikar ve hilelerin kendi alcylerine 
tatbik edildiği halkın elele verip 
bu menfur ve ·geri zihniyete karşı 
aman vermez bir mücadele açmala
rıdır. 

işçiler veya esnaf, hile ve irtika
bını halkın müsamaha ve adeta suç 
ortaklığından istifade ederek de
vam ettirebileceği emniyetini kay
bettiğiJ. gün, kanunların ve beledi
ye nizamlarının tam randımanla tat
biki yolunda asıl büyük adım ken
diliğinden atı/mı:: olacaktır. - Y.N. 

Eskinıomın kayağı 

Eskimolarm ufacık kayıkları 
vardır ki adına kendi dillerinde 
kayak - isim benzerliğine dikkat 
edin! - derler. Bu kayak pek ha -
fif ve kullanılması büyük meha
rete mütevakkıf bir su vasıtasıdır. 
O kadar ki, şimdi Avrupa'nın he
men bütün plajlarında sporcular 
arasında moda olmuştur. 

Fakat şimdi eskimolar, medeni 
tekamül kaidesine uyarak, kayak
larını motörleştirmiye karar ver
mitler ve Avrupa fabrikalarına 
bunlara uygun hacimde küçük mo
törler ımıarlamıılar. 

Talihin ne garip cilveleri var: 
Tam eskimoların kayakları Avru
pa'da taammüm ettiği sırada on -
lar da n:ıotörlü nakil vasıtalarına 
heves ediyorlar. 

X akında hakiki kayaklara yal-

nız Avrupa plajlarında rastlana
bileceği muhakkaktır. Ha.kiki şark 
antikalarına ancak Amerika'da 
rastlandığı gibi! 

Enjeksiyonla tegaddi 

Bir gazetenin verdiği habere 
göre, alimlerin eskidenbcri peşin
de koştukları bir hulya nihayet 
tahakkuk etmek üzereymiş: Da
marlar vasıtasi.yle beslenme. Yani 
gıdayı yemek şeklinde mideye in
dirmek yerine bir enjeksiyonla 
hulasa halinde kana karıttırmak. 

Bu usul taammüm ederse, gün
delik yemeklerimiz için harcadı
ğnnız bir hayli masraf ve zaman~ 
dan tasarruf edeceğiz demektir. 
Bir de mide ağrıları ve hazımııız
lrklar da tababet edebiyatından 
kalkacaktır. Fakat buna mukabil 
kayıbnnız da büyük olacaktır. 

Öyle ya, dumanı üstünde nefis ke
bapların, kompostoların, pilavla -
rm gözü, dimağı, burnu ve mide
yi doyuran manzarasını göz önü
ne getirin. İnsanlar kendilerine 
türlü hazlar temin eden bütün bu 
güzel §eyler yerine, her gün iğne 
acılarına tahammül ederek gıda 
almak usulünü benimaiyebilecek
ler mi, dersiniz ? 

Dün hava bulutlu geçti 
DUn şehrimizde hava sabahleyiıt 

çok bulutlu sonraları da kısmen bU.' 
lutlu geçmiştir. Rüzgar garptan ıaoı· 
yede en fazla 3 metre hızla esmiştff', 
Dün en yüksek •ısı 33 santigrad ol•· 
rak kaydedilmiştir. 

Yurtta cenubun doğu kısmiyle d~: 
ğu Anadolu'da hava kapalı ve me"ıı• 
yağışlı, Ege'de açık ve diğer bölgeler; 
de kısmen bulutlu geçmiştir. 24 sa' 
içinde cenup bölgeleriyle doğu ortll 

Anadolu'daki yağışların karernetreY
0
e • a 

bıraktıkları su miktarı Ardahan ·d• 15, Afyonkarahisar'da 12, AksaraY , 
9, Siirt'te 7, Kütahya'da 2, Malat}"3 • 

ve Isparta'da birer kilogramdır. 
Dün rüzgarlar Trakya bölgesiY1~ 

kısmen Karadeniz kıyılarında ve }]; 
ge'de şimalden, diğer bölgelerde c~: 
nup garbiden saniyede en çok 7 oıe 
re hızla esmiştir. e 

Yurtta en yüksek ısı Elaziğ .~a. 
Trabzon'da 30, Antalya ve Bursa 

33
, 

31: Konya"<la 32, İzmir ve Ada~a:da 35 
Dıyarbakır'da 34 ve Balıkesır de 
santigrad olarak kaydedilmiştir. 
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• Küçük Antant'ın 

Bled içtimaı 
Harpsonu Avrupa'ıının en eski ıi

)'asi kombinezonu olan Küçük Antant 
fl".konı;eyi, Yugoslavya Bqvekili ve Dıt 
aff bakana B. Stoyadinoviç'in reisliği al-
il' bnda Romanya Dıt bakanı B. Kom
~J. ben ve Çekoslovakya Dıt bakanı B. 
P" ~fta'nın ittirakiyle Bled !dırinde 
al' :Çhına.ını aktetmi§tir. Antanbn uzuv • 

b~~.dan biri olan Çekoslovakya ile 
b .:Yiik Almanya arasındaki münase· 
8' Ue.r Avnapa sulhu için tehlike teşkil 
~edecek derecede gergin bulunduğu bir 

11~da yapılan bu içtimaa büyük ebe-
' hliyet atfedilmekteydi. 
iııll Küçük Antant malıJmdur ki, 1921 

letıea.inde Macariıtan'a kartı teıkil 
edibni! bir ittifakb. Ve revizyonist 
aleyhtarı olduğu için aynı cephede 
ol&Q Fransa'nın yardımına mazhar, ve 
f~llaız nüfuzuna tabidi. Avnıpa poli· 
tilcaaııun yeni istihalesi içinde Küçük 
~lant'ı~. rOlü ve vazifesi eıl.iai ~d~ 
~ t degıldir. Orta Avrupa'da büy~k 

Almanya belirdi"ten, İtalya ile 
8erlin - Roma mihverini teıkil ettik
ten ve bilhassa Avusturya ile bi.rleı -
tikt . ti' en ıonra orta Avnıpa'run vazaye 
de~itrnittir. Küçük Antant'ın bugünkü 
Polıtilauı f(iyle hulaaa edilebilir: 1921 
lenesinde kurulduğu zaman ne yap· 
hıılk İıtiyoraa, bugün de deiiıen ıari· 
'-r İçinde aynı feyi yapmakbr. Bu da 
'1acariıtan'a kartı üç antant d~letiıııfn 
lrtiilki tamamlığım korumaktan ibaret
tir. 

Küçük Antant'ın politika tabiyeai 
deiiımiı fakat hedefleri ve aıayeai en 
'&f!lk bir ti.dile uğramanuıtır. Macaria
t-.ı ıilümz ve himayesiz olduğu za· 
hıanlarda Küçük Antant bu devlete 
~ı tiddet aiyaııeti takip etmiıti. Bu
t\in bir takım Nnillerin tesiri albnda 
bu aiyaıet cleiitmiıtir. Evela Macaris
!-n eskisi kadar .:-ayıt aeğildir. Bled 
•stiın:u nruzakerelerine baıladığı sıra
da Amiral Horti'n\n Almanya'da Hit • 
ler tarafından debdebe içinde kabulü 
de göıterınittir ki eskisi kadar hima • 
)'esiz değildir. Esasen Küçük Antant, 
hudutların revizyonundan yaz seçme
•i tartiyle, Macaristan ile anlatmaya 
Ötedenberi taraftarbk göstermif ti. 
-._cariıtan'ın hudutları garanti altına 
~ l>ir :ilila!a ,.nMnınwyo.oağı nn~ı
h.q Küçük Antant devletleri, bir aal
dırnıazlık paktı yapılmaamı teklif et
lrliılerdi. Macaristan, üç antant mem -
~tindeki macar ekalliyetlerinin ma
lc.clderatlan Mldmtda da yalan bir 
•laka göıtennektedir. Her üç devlet 
de kendilerine tibi olan ekalliyetlerin 
~~yellerini 11lah etmek için tedbi.rler 
•lnıayı kabul ettiklerinden bu mesele 
Üzerinde de Macaristan'la bir anlatma 
~emini bulunması mümkündü. Fakat 
~ •ırada Almanya A vuıturya'yı ilhak 
etti. Ve südet almanlan bahanesiyle 
-.ıtant devletlerinden biri olan Çekos
lovakya üzerine tazyik yapmıya batla
dı. Bunun üzerine, Macaristan Çekot-
10vakya' daki macar ekalliyetlerinin 
'-lkadderatlarını, süclet almanlannın 
rtıulı:adderatına bağladı. Almanya'da 
··d 1 u et almanlan uğrunda mücade eye 
lirittiğinden bu ekalliyetler meselesi 
~cariıtan ile Almanya arasmda bir 
tesanüt noktası teıkil etti. Horti'nin 
~manya ziyareti d4' bu tesanüdün bir 
rıurnayiıi olarak kabul edilebilir. 

lıte Küçük Antant, Bled'de içtima· 
•nı, rnacar ekalliyetleri meselesini hal
letmek noktaaından hiç de elveriıli 
IÖriinrniyen böyle bir zamanda yap • 
~thr. Ve bu nokta üzerinde bir iti
if, varılmadığı anlaşılmaktadır. Ro • 
inan ya Dıı bakanı: 

- Orta Avrupa ıulhuna yeni bir 
)'lrdnn yapıldığını daha bu aktam ilan 
etmek İsterdik; fakat önce nazan dik· 
kate alınmamıı bazı ıartlar bize bu 
huıuıta müsaade etmemiıtir. 
. Dediği zaman, bunu muradetmiı -
~r. Anlatılıyor ki Macaristan, Çekos
Ovakya' daki sekiz yüz bin macann 
rtıukadderatı hakkında bir anlaımaya 
"~dan evel, Çekoslovakya'daki 
•udet almanlan etrafındaki görüıme • 
le · · · rın, daha doğrusu mücadelenın neti-
celeruneıini bekliyor. 

Diğer taraftan Macariatan'ın silib 
rtıüıavatı Küçük Antant devletleri ta
rafından tanınmııtır. Malumdur ki 
l\tacariıtan da büyük harbın bütün 
~Ouplan gibi, silahtan tecrit edil -
'1lifti. Triyanon muahedesinin bu hü· 
kürnJeri Bled karariyle ilca edilmit aa
Yılabilir. Macaristan ile Küçük Antant 
devletleri arasında imzalanacak bir iti
la.fnarne ile her iki taraf da kuvete 
müracaattan karıılıklı olarak vazgeçe
ceklerdir. 

Silah müaavatının tanmması ve 
ıaldınnazlık itilafının imzası, Maca
riıtan'la Küçük Antant devletleri ara
••ndaki münasebetlerin noımallepne
ıine doğru atıhnıt bir adnn olmakla 
beraber, elcalliyetler hakkında bi.r iti • 
lata varılmadıkça, bu anlqma nata-
lnamdrr. 

Bled içtimaında elde edilen ve edi-
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Lord Runsiman'la B. Müthiş bir 
hava faciası Hodza 3.5 saat görüştüler 

B. Hodza son yapı lan konuşmalar 
etrafında B. Beneş'e izahatverecek 200yarah 

14ölüvar 
Prag, 24 a.a. - Dün akıam Lord ve Ledi Runsiman ile B. Hod

za B. Aıton ve 8. Vatkin'in iıtirak ettikleri yemek, geç vakta ka
da'r devam etmiş ve Lord Runsiman ile B. Hodza üç buçuk saat 
görütmüşlerdir. Bu görüşme ean8:'5ında, aanıldığma g?re, ~ir ta
raftan yeni bir müzakere esası dığer taraftan da takıp edılecek 
müzakere usulü mevzuubahis edilmiştir. 

B. !~!~;, ~~~~~.~~tiso;~u~e:~~=~~ ,- Beynelmı·lel 
B. Hodza reısıcumhura Lord Runsı -
man'la dün gece yaptığı görüşme hak· 
kında izahat verecektir. 

İki tayyare (arpı111 ve 

benzin deposu patladı 

İyi haber alan membalardan öğre -
nildiğine göre, salahiyettar mahfiller, 
her iki taraf için memnuniyete değer 
bir müzakere esası bulmuşlardır. 

Orta elçi B. Hedrih, dün Runsi
man heyeti ile hükümetçi toplanteya 
mensup altı partinin parlamento dele
geleri arasında yapılan görüşmele.~e 
i~irak: eylemiştir. Bu görüşmeler uç 
sa.at sücmUştiir. Çekoslovakya'nın 
Milletler Cemiyetindeki daimi dele
gesi olan B. Hedrih, ekalliyetler me
selesi ve enterna5yonal muahedeler 
ha.hainde Çekoslovakya'nın en salahi
yettar otoritesi olarak tanınmaktadır. 

Teyit edildiğine göre, bu hafta so
nunda B. Hodza ile mühim .görüşme -
terde bulunacak olan B. Kundt, Stok -
holm'da toplanacak ekalliyetler kon
gresine ı:itmekten sarfınazar etmiştir. 

Bugün öğle üzeri, ekonomik mese 
leler için salahiyettar zatlardan mü -
rekkep üç kişilik südet alman sosyal 
demokrat partisi gelmiştir. Lord 
Runsiman'm talebi üzerine bu S06yal 
demokrat heyeti, 10 ağustos tarihinde 
Lord Rwısiman'a verdikleri muhtıra 
hakkında bazı izahat vereceklerdir. 
Alman aosyal demokratları, öu muh
tıralarında demokratik esas üzerin -
den südet meaeleısinin bir hal çaresi
ni muhtevi müsbet bir plan vii<~ude 
gotinru>yi i\~ri süriiyorlardr. 

Sovyetler birliğinin 
tek devlet bütıesi 

Moskova, 24 a.a. - Tas Ajansı bil
diriyor : 

Sovyetler Birliği yüksek meclisinin 
21 ağustosta nihayete eren ikinci içti
ma devresi esnasında tasvip olunan 
kanunlar neşredilmiştir. . 

Sovyetler Birliği'nin 1938 senesı 

tek devlet büdçesi, 132.657 .993.000 rub
le varidat ve 131.137.993.000 ruble ma
sarif üzerinden tanzim olunmuştur. 

R.S.F.S.R. cümhuriyetinin büdçeıi 
21 milyar, Ukranya cümhuriye~i bil~
çeıi 6 milyor, Bielorusya'nınkı 1 mıl
yar 167 milyon, Azerbaycan'ınki 915 
milyon, Gürcistan'mki 1 milyar, Er
menistan'ınki 388 milyon, Türkme
ki ı milyar, Taçikiatanınki 449 mil
yon, Kazakistan'ınki l milya_ı:, K~rgız
istan'ınki 347 milyon ruble uzennden 
teabit edilmiş bulunmaktadır. 

liyötnan dö Veso 
Pari tayyaresi 

Asor adalar1nda 
Lizbon, 24 a. a. - "Liyötnan dö 

Veso Pari" tayyaresi bu sabah .Liz -
bon'dan hareket etmiştir. Grenvıç aa
atı ile saat 9.30 da 38 derece 36 al"Zı 

şimalide ve 15 derece 20 tulii garıbide 
bulunmakta ve yan kapalı bir semada 
iki yüz metre yükseklikte uçuşuna 

devam eylemekteydi. Tayyareden a -
iman haber, havanın ve denizin çok 
güzel olduğu ve uçuşun iyi şeraitte 
devam eylediği merkezindedir. Tay
yarenin saat 15,31 de Asor adalannda 
kain Horta'ıya vasıl olduğu bildiril · 
mektedir. Yarın Nevyork'a mütevec • 
oihen h.avalanacaktır. 

Jemiyen neticeleri sayarken, bir nokta 
üzerinde ehemiyetle durmak lazımdır: 
Bu da üç Küçük Antant devleti arasın
daki tesanüdün saraıhnamıt olmaaıdrr. 
Bu tesanüt, ekalliyetler üzerinde Çe
koılovakyuız Macariıtan'la bir anlat· 
ma 11apm1ya diğer iki devletin razı ol· 
mamalarile tezahür ettiği gibi, antantm 
Milletler Cemiyeti'ne kartı takip et • 
miye karar verdiği müşterek politika
ımda da ıörülmektedir. 

A. Ş. ESMER 

iktisadi 
bir koni erans 

BükrC§, 24 a.a. - İki gündenberi 
Bükreş'te bulunmakta olan ingiliz a
mele fırkası lideri B. Lansburi, Av -
rupa memleketleri arasındaki siyasi 
gerginliği izale etmek maksadiyle ik
tisadi sahada beynelmilel bir işbirli -
ği yapılması için beynelmilel yeni bir 
iktisadi konferansının içtimaa davet 
edilmesi hususunda Belçika kıralı ile 
birlikte önayak olmasını kıral Karol'a 
tekHf edecektıir. 

Kıra! Lansburi'yi yarın kabul ede
cektir. 

Franı;ız t1ava erkanı harbiye 
reisinin Berlin "de yaptığı 

tema!"lar 

•Paris, 24 a.a. - General Vilemin, 
B. B.ne'ye Almanya'da yapmış oldu

ğu seyahat hakkında malıimat vermiş 
ve kendisine alman nazırları ile askeri 
erkanı tarafından gösterilmiı olan iyi 
kabulden bahsetmiştir. 

İyi malCimat almakta olan mahfiller 

Generale hiç bir hava projesi teklif e
dilmemiş olduğunu teyit etmektedir
ler. 

Tokyo, 24 a. a. - İki tayyarenin bi
ribirleriyle müsademe etmeleri ve 
fabriıkalar üzerine düşerek yangın çı
karmaları neticesinde Tokyo'nun en
düstriyel varuşlarından birinde on üç 
ki~i ölmüş ve 190 .kişi yaralanmıştır. 
Dört bina yanmıştır. Tayyarelerde 
bulunanlardan üçü derhal ölmüş, beşi 
ağır surette yaralanmış ve pilotlar -
dan biri de paraşütü açılmadığrndan 
dolayı yere d~erek ezilmiştir. 

J?ada sis yiiziirulen olmuş 
Tokyo, 24 a. a. - Domei ajansı, bu 

sabah Tokyo civarında Omori'de vu
kua gelen tayyare kazası ile ıyangın 

hakkında aşağıdaki mütemmim malü
matı vermektedir: 

Havada çarpışan tayyareler, sivil 
anıtrenman tayyareleri idi. Çok kalın 
sis, görüş kabiliyetini azaltmış bulu
nuyordu. Çarpışma bu sebepten vu -
kua gclmiftir. ayyarelerden bir tane
si eski bir fabrikanın büyük bir halk 
kütlesi ile dolu avlusuna düşmüştür. 
Benzin deposu iştial etmiş ve ateş 

derhal civardaki iki eve de sirayet 
eylemiştir. Burada dakuz kişi ölmüş, 

iki yüz kişi yaralanmıştır. Yaralıların 
ekserisinin vaziyetleri ağırdır. Diğer 
tayyare de civarda bir evin üstüne 
düşmüş pilot ile bir yolcu ölmüş.tür. 
Evde oturanlara bir şey olmamıştır. 

Tayyare kaazsı ile yangının insan 
zayiatı bilançosu şudur: 14 ölü, 200 
yaralı. 

Yangçe sahilinde garba 

doğru ilerliyen Japonlar 

Jiriseng şehrini 
işgôl ettiler mi ? 

Tokyo 24 a.a. - Domei ajansından: r 
Kiukiang'da~ . bildirildiği~~ . gör.e, ı Cümhurı·yetçı·ler 
Yangçe nehrının cenup sahılını takıp 
etmek suretiyle garba doğru ilerle
mekte olan japon kıtaatı, dün akşam 
Juişeng'e takriben iki kilometre ya
kınına vasıl olmuşlardır. Bu kıtaat, 

bu sahalı fecir vakti tehri hücum ile 
zaptetmiye kıyam etmişlerdir. Jui
şang Kiukiang'ın takriben 50 kilomet· 
re kadar cenubu garbisinde bulunmak
tadır. 

Japonlar, Juişang'ı zaptetmiş olduk
larını iddia etmektedirler. 

Japon umumi karargahı 
Şanghay, 24 a.a. - t timada şayan bir 

japon menbaından bildirildiğine göre 
japon umumi karargihı Şanghay'dan 
Nankin'e nakledilmiştir. 

Çin' deki ecnebi men/aaıleri 
Tokyo, 24 a.a. - Japonya'nın ecnebi 

devletler menfaatlerine ancak bunla
rın Şankayfek'c yardımı kesmeleri 
şartiyle riayet eyliyeceği hakkındaki 
haberlerin mahiyeti hakkında sorulan 
suallere, hariciye nezareti' namına söz 
söylemi ye •~lahiyettar zat demi,tir ki: 
"-Yabancı devletler menfaatlerine 

Japonya tarafından hürmet ve riayet 
edilmesi şarta muallak bir keyfiyet 
değildir. Fakat yabancı devletlerin de 
bilmukabele muhaaematın Japonya'ya 
tahmil ettiği güç vaziyete hürmet et
meleri icabeder. 

16 Frankocu 
tayyare 

düşürdüler 
Barselon, 24 a.a. - Sierra Pandols 

ve Mora de Ebre'de vukua gelen bir 
hava muharebesi esnasında, cümhuri
yetçiler, 16 Frankist tayyare düşür
müşler ve kendileri ancak bir tek 
tayyare kaybetmişlerdir. 

ihata hareketi mi? 
Madrid, 24 a.a. - Toledo eyaletin

de Frankistler, Puento del Arzobis
po'nun şark cenubunda 30 kilometre 
kadar mesafede taarruzlarına devam 
etmekte ve aynı istikamette bir ihata 
hareketi yapmıya çalışmaktadırlar. 
Frankistler, Toledove Kasares eya· 
Jetleri hududunda Siyera Altamira'
nın sekiz kilometre kadar cenubun
da kain Puerto de San Vikorte'ye ka
dar ilerlemişlerdir. 

Frankocuların tebliği 
Salamanka, 24 a.a. - Umumi karar

gahın bildirdiğine göre, Frankistler 
Ebre mıntakasında yeni bir ilerleme 

Bir Çin yolcu tayyaresi kaydetmişlerdir. 
dü§iirüldü Estramadure'de düşmanın bütün 

Londra, 24 a.a. _ Çin mahafilinden mukabil hücumları tardolunmuştur. 
bildirildiğine göre, Hongkong • Ga- Tage mıntakasında, Frankistler, 
vuçeo esrvisini yapan ve yolcu nakle· Elkanpillo ve Puetro de San Vicente 
den bir millt Çin nakliyat kumpanya- köylerini zaptetmişlerdir. Uç gün 
sr tayyareıi, bu sabah Kanton deltaar zarfında Frankistler, on köy ele ge
üzerinde uçarken yere dütUdilmüttür. çırmişler ve 700 kilometre murabbaı 
Kumpanya yolcuların sağ ve salim ol- arazi zaptetmişlerdir. 
duklarını bildirmekte, fakat hadisenin Barıelon bonılxırdıman edilJi 
enternasyonal neticeler doğurabilece- Barselona, 24 a.a. - Bu saıbah "Yün
ğini ilave eylemektedir. Bundan da kers" markalı on tayyare şehri bom
anlaşıldı&ına göre, tayyarede yaban· ı bardırnan etmiştir. Bir hafif yaralı 
cılar buluDPıakta idi. vardır. 

Marsilya 
grevi sirayet 
devresinde 
Başka limanlarda 
da gı·evler başladı 
Marsilya, 24 a. a. - Dok amelesi, 

Marsilya'daki hareketin Korsika, Ce
zair, Tunus ve Fas limanlarına da teş
milini kararlaştırmışlardır. Bu liman
larda da bundan böyle, geceleri ve pa
zar günleri çabşılmıyacak ve fazla me
sai saatı zarfında iş görülmiye<:ektir. 
Port dö Buk'te bu karar bugünden i
tibaren tatbik edilmiye başlanmıştır. 

Limanlar ve doklar milli federas -
yonu, umumi veya kısmi grev yapıl
ması için heı:ıhangi bir emir verilmiş 

olduğu haberini kati surette tekzip et
mektedir. 

l?adilwl sosyalist pcırıisimle 
Faris, 24 a. a. - Bay Daladiye'nin 

riyaseti altında toplanm11 olan radikal 
- Sosylist fırkası icra komitesi bürosu, 
ana hatları başvekilin son nutkunda 
çizilmiş olan icraata devama temami
le itimadı olduğunu temin etmiştir. 

Kabul edilen bir takrirde cümhuri
yetçi ekseriyet tarafından kabul edil
miş olan bütün sosyal kanunlara itaat 
lüzumundan bahsedilmekte ve krrk sa· 
atlik iş haftasının ahvalin icabatına in
tibak ettirilmesinin hiç bir zaman ted
rici bir hareket teşkil etmiyeceği ve si
yasette bir tahavvül vücuda gelmiye -
ceğini ilave etmektedir. Çünkü, kırk 
saatlik iş haftası, ne beynelmilel iş bil· 
rosunda, ne de sol cenahın içtimai si
yaseti rejimini tatbik eden her hangi 
bir memlekette kabul ve tatbik edil -
miş değildir. 

Aynı takrir, radikal sosyalist fır -
kasının, sanayiin )t'İmayesinden hiç bir 
zaman hali kalmamış olduğunu ilave 
ediyor. 

Macaristan' da 

nazil erle 

mücade eler 
Budape9te, 24 a.a. - 19 ağu•tos ta

rihinde otobilı ıoförlerinin sembolik 
grev yapmaları için tahrikatta bulun
muş olmakla ittiham edilen dört na
zi tevkif edilmiştir. Otobüs şirketi
nin greve iştirak etmiş olan 32 işçi
sine yol verilmiştir. 

Hükümet, Macaristan'daki nasyo· 
nal sosyalist hareketini ortadan kal· 
dırmak fikrinde ise de, bazı nasyo
nal sosyalist ve ra.sist müesseseleri 
Macaristan'ın dahili vaziyetine in
tibak ettirmek niyetindedir. 

Bu cümleden olmak üzere, propa
ganda müsteşarı Bay Antal, bir pro
paganda ofisi tesisinden evel Alman
ya ve ltalya'da bir tetkik seyahati ic
ra etmek üzere bulunuyor. Macaris
tan'ın siyaseti, bu takdirde alman ve 
italyan siyasetine yaklaşacaktır. Fa
kat macar hükümeti, bu siyasetlere 
intibak hususunda intihap edeceği 

tedbirleri ve kabul edeceği ahengi 
intihap serbestisini muhafaza etmek
tedir. 

Kar1ımazhk politikası 

ve Franko cevabı 
Londra, 24 a. a. - Lord Plimut, 

dünden beri Lord Halifaks ile ve Lon
dra'daki diplomatik heyetler şefleri ile 
yaptığı görüşmelerde mevzuu bahso • 
lan esas fikirleri, kanımazlık sistemi
ni muhafaza etmek ve Burgos'tan hat
tı hareketi hakkında yeni malumat is
temek teşkil eylemiştir. 

Londra'daki Sovyet · mahfilleri, 
Franko'nun bu cevabı ile, her türlü 
karışmazlık teşkilatına son ve kati bir 
darbe vurmuş olduğunu gizlememek • 
tedir. 

Sa~ıldığına göre, l.or<l Plimut, B. 
Maiski'ye Burgos nezdinde yeni bir 
teıebbüs daha yapılmasının arzuya şa
yan bulunduğunu söylemiştir. Maa -
mafih bu son ve kati teşebbüsün ka -
rışmazlık komitesi tarafından mı yok· 
sa kendi adına veya resmi surette İn
giltere hükümeti tarafından mı yapıla
cağı dah,. ""=tllım değildir. 

Jstan l)ıılcla yt·ni orta 
mt•ktcpfor a~~lıyor 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Şişli, 
Pendik, Yenikapı ve Zeyrek semtle
rinde açılacak olan yeni orta mektep
lerin tesis emri bugün geldi. Mek
teplerin bina ve ders levazımı hazır· 

lıkları bitirilmek üzeredir. 
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Bir basm hadisesi 
Kurun'da B. Asım Us bu başlıkla 

yazdığı ba§makale$İnde §unları aöy
lemektedir: 

''Bir müddettenberi İtalyan gaze
telerinde Fransa aleyhine baıhyan 
tiddetli hücum hareketi hala devam 
ediyor. Son günlerde bu gazeteler 
ilk sayfalarında met.bur alman baş
vekili Bismark'ın bir mektubunu 
neırettiler. 1868 tarihinde Floranaa
daki alman sefirine hitaben yazıl
mıı olup o zaman İtalyan vatanper
veri Mazzini'ye tebliğ edilmek üze
re gönderilmiı olan bu mektupta 
Bismark t<)yle diyor: 

- İtalya ile Fransa yeryüzünün 
teklini değiıtiremezler. Coğrafi va
ziyetlerine göre bu iki memleketin 
rakip olmaları zaruridir. Çok defa 
biribirleriyle düşman olarak karfı
laıacaklardır. ltalya'nın Franaa'ya 
ula ihtiyacı yoktur. ltalya'nın harp 
meydanlarında 20.000 askeri ölmiif
tür. Fakat ltalya'nm bu harpten al
dığı menfaat Fransa'ya Nis'i terket
mekle ve 60 milyon frank vermekle 
ödenmiıtir. Akdeniz imparatorluğu 
itiraz kabul etmez surette Italya'run 
hakkıdır. Zira bu memleketin Fran
sa'ya niabetle bu denizde iki mi&li 
sahili vardır. Marsilya ile Tulun hiç 
bir vakit Cenova, Luvurna, Napoli, 
Polermo, Ankona, Venedik, Triyea.
te'niz imparatorluğu ltalya'nın bü -
yük hayali, İtalyan nazırlarının dai
mi emeli, italyan hükümetinin en 
es.aslı maksadı olmalıdır.,, 

Bundan tam yetmiş sene evel yazıl
mış olan böyle bir mektubun bugün 
adeta bir nümayiı halinde İtalyan 
gazetelerinde neıredilmit olnıaaı 
ıüphe yok ki .sebepsiz değildir. Bu 
sebep de İspanya meselesi üzerinde 
İtalyan ve franaız siyasetlerinin çar
pıımuıdır. Daha doğrusu ltalya'nm 
Akdeniz'in garp mıntakasmda ltal
ya'nın hakimiyet iddiasını kuvetle 
müdafaa vaziyetine geçmiı bulun
masıdır. 

Acaba Bismark'ın yetmİ§ sene e • 
vel yazdığı bir mektubu bugün İtal
yan gazetelerinde netretmek kimin 
hatırına gelmiıtir? 

Daha doğrusu bu husustaki teteb
büs doğrudan doğruya italyanlar
dan mı gelmiftir? :Yoksa almanlar 
mı hatırlatmııtrr? Her hude bu 
nokta merak edilecek bir §Cydir. 

Bununla beraber tunu da unutma
mak icap eder ki İtalyan gazetele
rinde böyle bir mektubun ne~
meai fransızlan ne derecelerde mü
teNeir ederse İngilizler üzerinde ya
pacağı fena teair ondan qağı değil
dir. Zira Akdeniz İmparatorluğu 
bahsinde İngilizlerin hassasiyeti bel
ki de franaızlardan daha ileridir de
nilebilir.,, 

Amiral Horli ve 
Hitler Berlin'de ! 

Hamburg, 24 a.a. - Amiral Horti 
ve Hitler, refakatindeki zevat ile 
birlikte bu sabah Heligoland'dan bu
raya gelmişler ve yatla Hamburg li
manını gezmişlerdir. Bunu müteakip 
resmen belediye dairesini ziyaret et
mişlerdir. Sonra Amiral Horti ile re
fikası ve Bay Hitler, hususi trenle 
Berlin'e avdet etmişlerdir. 

Berlin, 24 a.a. - Amiral Horti ile 
Bay Hitler saat 18,30 da Berlin'e gel
mişler ve istasyonda mareşal Göring 
ile nazırların ekserisi tarafından is
tikbal edilmişlerdir. Halk kendileri
ni pek çok alkışlamıştır. Berlin bay
raklarla donanım~ ve tezyin edilmiş
tir. 

Azerbaycan'da idam 

kararlan 
Baku, 24 a.a. - Azerbaycan yüksek 

divanı, mukabil ihtilalci "milliyetçi, 
bur1ua, isyanci ve tethişçi,. teşekkül 
azasından on kişiyi idama mahkum et
miştir. Bu teşekkül içinde kundakçı
lık yapılmış olduğu ziraat komiserli
ği tarafından meydana ç.ıkarılmıştr. 
Bu teşe1•kill azasndan diğer dört kişi 
12 ila 25 sene arasında tehalüf eden ha 
pis cezalarına mahkum edilmışlerdir. 

Bir otomobil rökoru 
Nevyork, 24 a. a. - İngiliz otomo

bilcilerinden Ayston, Tuzlu göl üzerin
de 259 kilometre ve 207 metre katet
mek suretiyle gene kendisinin olan 
eski rekoru kırmıştır. Evelki rekor, 
1937 teşrinisanisinde tesis edilmiş o· 
lup mesafesi 501 kilometre, 200 metre 
idi. Bugünkü rekor, tescil aletlerinin 
iyi i'lememesi yüzilndcn, resmen tas
dik edilememiştir. 



-4- ULUS 

KiTAPLAR ARASINDA 

BORA - FIRTINA 
Yazan: Turgut Akkaş 
ULUS Basımevı - 200 Sayfa - 1 00 Kuruş 

Turgut Akkaş bize bu yıl Bora - ı ne'yi sevmişti. Bu ilk aşkını itiraf e
Fırtına adlı ilk romanını verdi. llk e- dince Semine, ona, kendinden çok yaş 
serini demiyoruz. Çünkü muharriı lı oldugunu hatırlattı. Ali ise bekçi -
Damlacıklar'da hislerini, Kıvılcım - nin oglu oldugunu unutmuyordu. Se
/ar'da his - fikirlerini neşretmiştir. mine ile arasındaki mesafenin bu gc
Bu iki eseri de Turgut Akkaş duyuş nişliğine ragmen konuşmalar, gezme
ve düşünüşlerini ufak parçalar ha · ter devam ediyor. " Ancak tamamen 
tinde ifadeyi tercih etmiştir. Birin · reddedilmekten degil hatta merhame
cisinde 54, ikincisnde 56 yazı vardır. ten olsun sevilmekten korkarak artık 

200 sayfa tutan Bora - Fırtına bü- hislerini .... " saklamaktadır. 
yük br roman sayılır. Doktor Suha Tekin kırk yaşına 

Turgut Akkaş bu eserinde düne, geldigi halde bu ilk sevginin samimi
bugüne ait ve daha çok dünden bu - yet ve kuvetini hasretle arıyor. Ne 
güne yeni yeni hüvi;yetle intikal et- Konya ve 1stanbul'daki tahsili zama
miş tiplerle meşguldür. Romanda ya- nında ne de asker olarak bütün mem
kın tarihimize ait bazı devirlerle yur- leketi dolaşırken Semine kadar seve
dun bazı köşeleri de maharetle tas - bileceği bir kadına rastlıyamıyor. 
vir edilmiştir. Avrupa'da hem çalışıyor, hem de 

Romanın kahramanı doktor Suha büyük şehirlerin gece eğlencelerini 

Tekin'dir, Eğridir kasabasında fakir kaçırmıyor. Burada da hiç bir kadın 
bir ailenin çocuğu olan Ali bu dokto- ona Semine'nin sevgisini unuttura -
run eski adıdır. İsparta'da idadı tah· mamıştır. 
silini tamamlıyor; Konya lisesinde t şte milli mücadeleden sonra bir
meccanen okuyor; tıbbiyeyi bitirir kaç yıldır, Iparta'da sakin ve müste -
bitirmez umumi harp başlamış, ordu- rıh yaşıyor. Kazancı müsait, meslc -
ya girmiştir. Mütareke yıllarının ilk ğindc muvaffaktır. Herkesten hür -
senesini Avrupa'da tetebbula geçiri - met gorüyor. Memleketin fakir ve or
yor Sakarya harbı başlamadan biraz ta halli halkı ise onu adeta ibadet e· 
önce yurda dönmüştür. Nazilli cep - dercesine seviyor. Çünkü her biri 
besinde bir müddet milli kuvetlerle doktorun alicenap hareketlerinden 
kalıyor; sonra Konya'daki Menzil birınin şahididir. Ancak Suha Tekin 
hastanesinde Sakarya'dan gelen yara- bu saadet dekoru içinde deruni bir 
lılarla uğraşıyor. ıstırabın pençesindedir. Marazi bir 

Büyük zaferden sonra lsparta'ya hassasiyetle fazla içiyor, hazan eğ -
çekilmiştir. Memleket hastanesinde lencelerinde laubalileşiyor. Şaşkınca 
de bir vazifesi vardır. Romanın ilk yeisle yaptığı bu şeyler de azabını ar
aayfaları bize, Suha Tekin'in lsparta- tırıyor. Çok zayıf ve bitkin bir hale 
daki muhitini veriyor. Muharrir sı - düşmüştür. Nihayet arkadaşlarının te
cak tasvirlerle bu şehri ve halkını o- laş ve ısrariyle her şeyı b!rakarak ls
kuyucuya da sevdinnektedir. tanbul'a gidiyor. Seneler geçmiştir. 

Suha Tekin, mektep müdürü Se - Park otelindeki bir baloda Şehper'ın 
vengil'in karısı Şehper'e karşı bir zaf kızı Gönül kocasıyla ve kardeşiyle . 
duymaktadır. Kadının savuruk ve dik dir. Yeni evliler, genç bir kadınla o
katsiz hareketlerinden dogan bu zafta turan, onunla sık, srk danseden elli, 
doktorun lsparta'daki kimsesizliği de elli beşlik kır sakallı bir ihtiyara dik
müesıirdir. Gerçi doktorun ilk ve or- kat ediyorlar. Onu garip ve münase
ta tahsilde arkadaşı olan avukat Se - betsiz buluyorlar. Bu, doktor Suha 
dat Güve - eski adı Mustafa'dır - ona Tekin'dir. Bir müddet trbbiyede ho
yalnızlığını hissettirmek istemiyor. cahk yapıp hayli de para kazandık -
Evindeki ihtiyar Nefise nine iıoe bir taın 90nra bir 11Un ''b~tün &•Y•le.ri.ni 
anne şefkatiyle ona hizmet etmekte- altüst ederek" kendini sefahetin uçu-
dir. Fakat doktor, ruhu için, kalbi rumuna koyuveriyor. Kendinden geç
için bir eş aramakta ve onun acı yok- tiği gecelerin birinde tesadüf onu 
luğunu her zaman duymaktadır. Gönül'le birleştiriyor. Ondan ayrıl -

Yaz tatilinde Urla'ya giden Şeh - dıktan sonra kiminle kaldığını hatır -
per İzmir yolunda bir otobüs kaza - lıyan doktor, büyük bir ıstırap duyu
sında yaralanıyor ölüm döşeğindedir. yor. 
Vakayı gazetede okuyan Suha Tekin Birkaç sene sonra Suha Tekin'in 
ve başka dostlar lzmir'e koşuyorlar. hayatı tekrar değişiyor. "Zavallt Su
Hastanın ba§ı ucunda heyecanlı gün- ha bin bir ihtirasın pençesinde kıv • 
ler geçiyor. Sargılar içinde yatan rana kıvrana elli yaşını geçmiş, bir 
Şehper, ilk gözünü açtığında, Suha - bora gibi, bir futrna gibi kendini ora
yı görüyor. ''İkisinin gözlerinde, kar- dan oraya çarpmış, yıpratmış ser
şılrklı fışkıran masumane parıltılar - vet, şöhret zevk gibi azgın ihtirasla. 
dan sonra, hislerin nemlenen tuğyanı rrn mavcrasındaki hiçligı gördükten 
donuklaşıyor." Şehper'in iyileşme ü- ve diledigi murada erdikten sonra i
midi artınca doktor ve diğer dostları çinde hudutsuz yeni bir boşluk" açıl
İsparta'ya dönüyorlar. Suha Tekin' - mıştır. Boşluğu ilim ve meslek ça -
in hayatında bu macera nihayet ma • lışması ve hayır işleri dolduruyor. 
sum bir hatıradan ibare<t kalıyor. Sanatoryomunda fakir hastaları ya -

Doktor Suha Tekin lsparta'da ni- tırıyor, Avrupa'da kimsesiz çocukla -
hayet bir ruh buhranının azabı için - rı okutuyor. 
dedir. Kendisinde iyi bir kocanın va- Rumeli hisarında rastladığı Sali -
sıflarını bulan kızlar veya ana baba - ha Molla da iki sene, kendi hastane -
lar daima peşindedirler. O da bundan sinde parasız tedavi olunmuştur. A -
çok mustariptir. Doktor henüz orta merikan kollejinin çamaşırlarını yı

tahsilini yaparken yaz tatilinde E~ir- kayan bu kadının damadı Anadolu'da 
dir'e gelen kaymakamın kızını, Semi- (Sonu 9. uncu sayfada) 

Küçük antant ve 
Macaristan'ın 
silôhlanması 
(Başı ı. inci sayfada) 

muştur. Yukarda ismi geçen devletle
rin bu meseleler hakkındaki hareke
tini tesbit eden beyannameler bahis 
mevzuu edilmiştir. Yalnız bunların 
kati metinleri tesbit olunamamıştır. 

Bu güçlükler iktiham edilir edilmez, 
bu meseleler hakkındaki müzakerele -
rin iyi neticelere vardırılacağı ve re
alize edilen anlaşmalar ile beraber 
bahis mevzuu beyannamelerin hep 
birlikte neşrolunacağı ümit olunmak -
tadır. 

Tebliğ Peşte' de iyi karşılandı 
Budapeşte, 24 a.a. - Ktiçiık antant 

ile Macaristan arasında iptidai anlaş
maların aktedildiği hakkındaki tebliğ, 
burada iyi karşılanmıştır. Fakat Ma -
caristan'ın silahlanma bahsinde hu -
kuk müsavatının tanınması, yalnız 
manevi bir tesir icra eylemiştir. Zira 
Macaristan, beş yıllık bir planla si -
Iahlanmak hakkındaki azmini daha e
ve! bildirmişti. 

Kuvete müracaattan vaz geçmek 
hakkındaki taahhütlere gelince, Bu -
dapeşte mahfilleri, bunu, Macarista
nın sulh azmi hakkında bir bürhan 
olarak telakki etmektedir. Bu suretle 
amiral Horti'nin Almanya seyahati 
hakkında enternasyonal matbuatta ba
his mevzuu edilen kombınezon haber
leri de yalanlanmış olmaktadır. 

Macar ekalliyetleri meselesi ise da
ha halledilmemiş bir halde kalmakta
dır. Bu meselenin adilane bir surette 
halledilmesi, macar taleplerinin hala 
en esaslısı olarak bulunmaktadır. Bu
rada tloktor Stoyadinoviç'in otoritesi 
ile bu meselenin memnuniyete şayan 
bir hal suretine raptedileceği ümidi 
mevcuttur. 

lyi haber alan mahfiller, elde edi_len 
iptidai anlaşmaları, bilahare ~eatıu; 
olunacak anlaşmıya nazaran hır nevı 
centlemen agreman telakki eylemek -
tedir. 

Ronıa'mn memnuniyeti 
Roma, 24 a.a. - Politik mahfiller, 

Bled anlaşmasını sempatik bir suret
te telakki etmekte ve bu anlaşmanın 
seJanik anlaşmasını mesut bir surette 
ikmal eylediğini bildirmektedir. Ro
ma mahfilleri, sulh muahedelerinde? 
birinin daha Milletler Cemiyeti ha~.1-
cinde oegıştfrılm\ o\dugunu "t;cbaru2 

ettirmekte ve kuvete müraca~tan v_az 
geçmek kaydının iae ~acarıstan ıle 
komşuları arasında ekallı.yet!er mese
lesi ile alakadar olarak ınkışaf ede -
cek münasebetlerde müsait bir unsur 
teskil eylediği fikrinde bulunmakta-

dır. 

Bir suçlu 20 st•ncyc 
mahkum oldu 

İstanbul, 24 (Telefonla) - 'Geçen 
sene Paşabahçe'de çoban Ferhat'ı ta
ammüden öldürmek kastiyle ağır su
rette yaralamaktan suçlu Dursun ve 
Ali'nin muhakemeleri bugün netice
lendi. Suçlular 20 şer sene ağır hapse 
mahkum oldular. 

hıanhnl'da lwlNlip· ıoocçimi 
hazırlıkları 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Soyadı 
esasına göre hazırlanmakta olan inti
hap defterleri bir çok kazalarda ta
mamlanmıştır. Ay sonuna kadar her 
iş bitmiş olacaktır. İntihap cedvelleri 
eylfılün ilk haftasında açılacaktır. 
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RADYO 

Çocuk 5 lir.ayı çahnca 
bebeğinin karyolası 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 14.30 Karı
neşriyatı - 14.SO Plakla turk ınufl 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberi~ 

18.30 flP 
riyatı - 19.lS turk musikisı (Saliha 
20.00 Saat ayarı ve arapça neşrıyat -
Radyofonik {temsil) gençler gruP0

15 fından - 21.00 Plak neşriyatı -21. 
yo salon orkestrası: 1 - Villi Leut 
ger: ]ubel und Trubcl. 2 - Becce~ 
ta. 3 - Scherapow: Pavlova. 4 - .ıw 1 

Gıardas No. 2. 5 - Arzas Jarnefelt~, 
ceuse - 22.00 Ajans haberleri - Zl-11 

üstüne örtü 

Çal ındıği 

yüzünden 

iddia 
çıkan 

Yazık ... İlk duruşmayı kaçırdık, bir 
gün eve! olmuş. Fakat, zannetmeyin 
ki olup biteni anlatmakta kusur ede
ceğim. 

Beyaz ipek bluzu yeldirme gibi ka
barıp sönen kısa boylu bir bayanın 
mahkeme koridorunda şuraya buraya 
koşuştuğunu gördüm. 

- Zahir yavrucağız annesini kay
betti, bulur inşallah, dedim. Kendi i
şime baktım. Fakat biraz sonra yanım
da dağnık saçlarını toparlarken gör
düm. Hiç de çocuğa benzer tarafı 
yok ... Yirmi, yirmi iki yaşlarında bir 
kızcağızmış. 

- Eh, demek ki çocuk tabiatli. Ya
hut hala çocukluga ozmen biri .. Olur 
ya .. dedim. Geçtim. Fakat gene az son
ra birinci sulh mahkemesinde aynı 

beyaz bluzu, aynı bayanı görmiyeyim 
mi? Hem de davacı yerinde ... 
Ağır cezadaki cürmü meşhudu ka

çırmak korkusiyle, bu garip yürüyüşlü 
bayancağızın davasını dinlemek arzu
su bir müddet çarpıştı. Ve ikincisi 
galebe çaldı. Bir arkadaş da kapıda 
gözcülüğü üstüne alınca mesele kal
madı. 

İlk şahit bir genç ... Filmin bir krs
mını buradan kaptık. Yarı duyulur bir 
sesle dedi ki bu genç: 

- Efendim bu hanım telaşlı telaşlı 
kapıya çıktı bana : 

- Kardeşim, bu evde bana etme -
diklerini komadılar. Şahit ol ... Polise 
gideceğim. 

Doğrusu bu şahit arada daha bir ta
kım tafsilat vermedi değil. Fakat hu
kuk dili mi kullandı, sesi mi kısıktı ne
dir, iyi anlıyamadım ve güzelce zapte
demedim. Ama ikinci şahit polis, bi
rincinin eksik bıraktığı bütün tefer
ruatı tamamladı : 

- Bu baıu--rı. •• c. rı-;.,_ .,;.ı..a_ 

yette bulunmuş, bir de liste vermiş, 
dedi, komiser ıbeni çağırdı. 

- Git de şu hadiseye bak, dedi, bu 
hanımı dövmüşler, sövmüşler, şahitle

ri de varmış. 
Kalktım, gittim, o sırada şikayetçi 

bayan hastaneye gitmiş ve rapor al
mış. Ben tarif edilen apartımana git
tim. 

- Burada kavga olmuş, dedim. Na
sıl oldu? Sonra elimdeki litsede adlan 
yazılı olanları çağırdım. Sordukları
ma cevap verdiler. Zabıt tuttum. 

Fakat şahitler ne kadar etraflı ko
nuşurlarsa konuşsunlar, hadiseyi da
vacı kadar iyi anlatamadılar. 

Size, bu önce çocuk zannettiğim, fa
kat sözlerine göre büyüklerin büyüğü 
bayancağızın nasıl konuştuğunu an
latmak güç .. Öyle ki daha sözlerinin 
yarısında kağıtlarım bitti, üç kalem 
değiştirdim. Saat zenbereği bir kere 
boşanmıştı. 

- Müthiş hakaret ı~ördüm. Hakim 
bey, müthiş, dedi Ben bir hukuk
çuyum. Mahkemeye de daha yeni 
çıkıyorum. Fakat bundan sonra inşal
lah ... 

mü yapar? 
edilen 
büyük 

beş lira 
kavga! 

Mahkemeye çıkma, adliyeciler a
rasında davaya bakmak manasınadır. 

Fakat yukarıdaki manasının hakim 
karşısına çıkma olduğunu anlatmıya 

lüzum yok zannederim. "Bundan sonra 
inşallah,, deyince gene arkasından: 

- Hep çıkacağım, mütemadiyen 
karşınızdayım, gibi nefsine bedduaya 
benzer bir söz söyliyeceğini zannet
tik. Fakat hukukçunun muradı o de
ğilmiş. "Tatbikat görecegim,. demek 
istiyormuş. Nereden bileyim? 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatı • 12.30 Pil~ 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05lif 
türk musikisi - 13.30 - 14 Muhte 
neşriyatı. Son. 
Akşam Neşriyatı : 18.30 Pi~ 

musikisi - 19.15 Spor musahabelerı: 
Şefik - 19.SS Borsa haberleri -
at ayarı: Grenviç rasatanesinden 
Belma ve arkadaşları tarafından tU~ 
sikisi ve halk §arkıları - 20.'40 Hal'S 
ru - 20.43 Ömer Rıza Dogrul ta 
arapça söylev - 21.00 Saat ayarı Or 
1 - Veber: Oberon. 2 - Nedbal: Valf 
3 - Ganne: Le saltenbank - 21.30 ~ 
ci ve arkadaşları - U.SO Saz eserleri 
fik Şemsettin ve arkadaşları - 22.ı_~ 
kestra: Novotniden naklen, M. Kel'IW" 
idaresinde - 22.50.Son haberler ve 
günün programı. - 23.00 Saat ayarı: 

Sözlerini mümkün olduğu kadar ol
duğu gibi, kırpmadan ve eklemeden 
nakletmiye çalışacağım. Bende yaz
mak tahammülü var; eğer sizde de Avrupa : 
dinlemek sabrı bulunursa, anlaştık de- OPERA VE OPERETLER : 18.d 
mektir. . .... man istasyonları, Vıyana, Budapn-. 
"- Hadise tarihind 5 gün evel 20.30 Floransa - 20.45 Paris - 20.45 

param çalınmıştı. O günlerde odama II. - 21 Roma. 
SENFONİ VE ORKESTRA KOJıl suçl.ular.ın küçü~ kızları dadanmı~tı. LERİ : 12 Alman istasyonları -

Gelır, gıder benımle konuşurdu. I ~roytviç - 19.5S Hilversun I. - 20.ıl 
Zaten bende kötü yüz göstermezdim I nıgsbcrg, Sarbruk - 20.SS London • 

· . f · yona!, Oslo - 21.lS Kopcnhag - 21.3' 
kı ... Ben severım çocukları e endım... tens - 21.35 Koln - 23 Alman istas 
Her yanıma geldikçe : ODA MÜZİÖİ : l4 Laypzig-1S.l 

_Sana çikolata alayım mı çocuğum, man istasyonları - 18.20 Mıinih - 21_,.. 
. . burg - 21.30 Ltiksenburg - 2b4S P~ 

sana bebek yapayım mı, dıye sorar, gı- SOLO KONSERLER! : 15.'25 Ha 
der kendi elimle bir çikolata gctırır, - 17 Berlin - 17.lS Milino - 18 

arça parça ağzına verir saatlarca ko- istasyon.ları, Viyana .-:: 18.20 Bresla~ 
P . ' ~ 18.30 Koln - 21.40 Mılano - 22.20 
nuşurdum. O benım _yatagıma çıkar, - 24 Ştütgart. 
dolaplarımı karıştırır, odamı benden NEFESLİ SAZLAR: 11.0S Prag -
iyi bilirdi. Atna ben bundan şikayet- Viyana - 18.20 Laypzig - 19.'25 Pr 

' ~ - '20.45 Tul uz. 
çi miyim? Hayır dogrusu... ORG VE KORO MÜZlôt: 19 L 

- Gelelim hadiseye... HAFİF MÜZİK : <ı.ıo Hamburg -
_ Evet geleceğim, fakat bunları Koln, Laypzig -;- 7.10 Koln - e.so 

. . furt, Koln, Konıgsberg, Mumh -:._ılı 
söylemeden hadıseyı anlatmak ne Hamburg - 12 Hamburg, Koln, MüJl""j 
mümkün? lşte o günlerdeydi. Benim 14 Ştiıtgart - 14.10 Viyana - 14.lS 

· · 1 dak" b l' ı.-· .. - 16 Breslav - 16.0S Kônigsberg.,,, 
eta1erın a tı~ 1 eş ıram ~ır gu~ Ştütgart - 18 Sarbruk - 18.30 F 
yok oluverdı. O para haftalardanberı - 19 Berlin, Köln, Stütgart, Königsb 
orada duruyor, her gidiş gelişte bakı- 20 Kopenhag- 2~.10 Danzig - 20.lS -,.. 

. .. .. furt - 21 Beromunster - 21.lS Sarbfll"' 
yor, fakat bır turlu bozdurup harcamı- 22 Helsingfors _ 22.30 Frankfurt, 
yordum. Çocuk da tabii benim gibi burg - 22.3S Königsberg - 24 Dansil 
~liranın orada olduğunu görüyor- HALK MüZtôt: 11.30 Ştutgart-

Köln - 18 Berlin, Ştutgart, - 19 VJl. 
rht - 19.ı:J"".D I Ultb!::I - ..ı;&,:IU l$tÜtgart, .ur 

Bir gün paranın yerini boş görünce, DANS MUZ1ô1 : 16 Miınib 
kapıdan küçüğü çağırdım. Berlin - '22.30 Münib. 

- Gelsene çocuğum, dedim, çoktan
bcri ablanın yanına, semtine uğradığın 
yok ... Gel <le biraz konuşalım seninle .. 
Maksadım, para hakkında tahkikat 
yapmak ... 

Fakat ben bir hukukçuyum, çocuğa 
sual nasıl sorulur, onun bildikleri ağ
zından nasıl alınır, bu noktaları ga
yet iyi bilirim, değil mi ya efendim, ço
cuğa: 

- Şuradaki parayı sen mi çaldın, 
denmez yat 

Ona yoliyle yordamiyle sorulur. 
Yavrucuk geldi. Dizlerimin üstüne 

oturttum. Çenesini okşıya okşıya, tat
lı tatlı sormıya başladım. 

- Çocuğum, dedim, hani şu kitap
ların altında bir sarımtırak kağıt var
dı ya? O bir yerlerde gözüne ilişti mi 
senin? Hani aldın demiyorum, gör
dün mü yalnız ? 

Öyle ya efendim çocuk bu, oracıkta 
oynarken eline alır, ne için alır, hır

sızlık olsun diye mi, hayır, faraza, be
beğinin karyolasına örtü olsun diye ... 

Fakat kapı mı açık kalmış, ne olmuş 

çocuğun annesi bu lafları duymut
cuğunu dı~rı çağırdı, ben de be 
ce çıktım. 

Vay benim çocuğuma hırsız 
sen ha, diye üstüme yüklenmez 
Ben gene odama girdim. Tek bir 
se çıkmasın diye. Ama o zaman 4# 
dasından : 

- Sürtük kız seni, gece 
kadar yabancı erkeklerle 
süprüntü tenekesi... Ve buna m 
daha bir takım laflarla olmaz iki 
hakarette bulundu. Kapıyı açtıı:ıı. 
yet kibar, ama çok nazikane : ~İ 

- Bana mı söylüyorsunuz il' 
bu sözleri, dedim. ~ 

- Sana söylüyorum işte, No1'.. 
sürtük ... Diye tekrar etti. Bunuııll 
kalmadı. Geldi yumruğunu s ~ 
döğdü, ama bakın hakim bey, blll"'.'". 
yorsunuz, nah şöylece başuııa ~ 

Beyaz buluzlu bayan küçü~ 
yumruğunu sımsıkı sıktı. 

(Sonu 9. uncu sayfada) rtJ' 

23 ilkteırin 1812 gecesi'nin methur müellifi kili
aede göründü, ve, o anda, her tarafta, miberde, 
revvak'ta, koro yerinde hazır ve nazır oldu. Dinle 
alakaaı olmadığından merdivenler üzerinde duran 
mebua Morlo'dan muaalla önünde diz çökmü, olan 
Mari - Kler'in yanına göz açılıp kapanıncıya kadar 
gidebilmesi için tıpkı topal Şeytan gibi kol değnek
lerine binip batlar üzerinden uçmuı olması lazımdı. 

GOLONC HiKAYE 
küçük Nantöy, Şövaliye gibi kötü bir aktörle n_..J 
beraber yaıamıthr. 

- Kadm kalpleri hakkmdaki cehaletiniz beOİ 
hayretlere düıürüyor. 

- Hertel emıerken daha güzeldi. 

Qui M ariam absolvi•ti 
Et latronem exaudisti 

Aynı zamanda bütün erkeklerin ve bütün kadın -
ların kulaklarına acele acele fısıldadı: 

- Pradel, rolünü, mükemmel rolünü bırakıp da 
bir aeraem gibi intihar eden bu çocuğun yapmıı ol
duğu feyi havsalanız alıyor mu? ilk oyundan iki 
gün evel beynini yakıyor. Bizi bir ekleme yapmıya 
mecbur ederek sekiz gün geri bırakıyor. Ne aptal! 
Adamakıllı kötü idi de. Fakat fU hakkını teslim et
meli: Oküz, iyi zıplıyordu. Romiyyi'ciğim eklemeyi 
bugün saat ikide yaparız. Renyar'ın rolüne ait 
mÜs\ledde elinde bulunması ve çatılara tırmanabil· 
mesiyle meşgul olunuz. Şövaliye gibi ellerimiz ara -
ınnda kıkırdamaaın da! Ya bu da intihar ederse! 
Gülmeyiniz. Bazı roller uğursuzdur. Nitekim bl.!· 
nim Marina Faliero'da gondolcu Sandro'nun son 
provada kolu kırıldı. Batka bir Sandro verdiler. llk 
temsilde bunun da ayağı burkuldu. Bı1' üçüncüsü 
bulundu; bu da tifoya tutuldu... Nantöy'cüğüm, 
Komedi Fran&ez'e girdiğin zaman sana mükemmel 
bir rol tevdi edeceğim. Fakat bu tiyatroda bir daha 
hiç bir piyes oynatmamıya büyük yemin ettim. 

Ve hemen o anda, koro yerini Epitr'den ayıran 
küçük kapınm altmdan Raain'in duvara yapııtınl -
mıt olan mezar kitabeaini mealektaılara göatererek 
,ehrinin antikalarına kartı meraklı bir parisli hali 

ile bu lafın tarihçesini hatırlatıyordu. Diyordu ki 
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Yazan:ANATOLFRANS 
§air, arzusu veçhile, Por - Ruvayyal ·de Şan'da M. 
Hamon'un mezarının ayak ucuna gömülmüt, ve 
manastır tahrip edilip mezarlar açıldıktan aonra, 
kıralın katibi, huausi mabeyncisi olan Jan Ruin'in 
cesedi rasimesizce Sentetiyen - dü Mon'a nakledil -
mi§ti. Ve, Bualo tarafından tertip edilip M. Oodar 
tarafından liıtinceye çevrilmit olan kitabe ile bu
nun altmda §Övaliye sorgucu ve kugulu gümii§ ekü
yü tafıyan mezar tatının, 1808 de bulunmuı oldu
ğu küçük Manyi - Lesar kilise&inde naaıl kaldırım 

tafı vazifesini görmü, olduğunu naklediyordu. ili.
ve etti: 

- itte, timdi burada. Altı parçaya bölünmüt ve 
Rasin'in ismi köylülerin ayakları altında silinmitti. 
Parçalar biribirine yapıftınhp ekaik harfler de 
tekrar kazıldı. 

Bu mevzu üzerinde, harikulade hafızasında bir 
tuhaf hadise ve eğlendirici hikaye bulup çıkara

rak, tarihi canlandırıp arkeolojiye heyecan vere
rek mutadı olan cevaliyet ve mebzuliyeti ile durma
yıp anlatıyordu. Hayret ve hiddeti mahallin reami
yeti ve raaimenin hapeti arasında üatüate ve ıid
detle fıtkırıyordu. 

- Meaeli., bu duvara bu taıı hangi ahıaak dül -

Çeviren: NASUHi BAYDAR 
ger çıraklarmın yapıftırmıı olduklarını öğrenmek 
i&terdim. Hic jacet nobilis vir Johannes Racine, 
doğru değildir bu! Namuski.r Bualo'nun kitabeai -
ne yalan söyletiyorlar. Ra&in'in cesedi burada de -
ğildir. içeri girerken soldaki üçüncü höcreye def
nedilm-itti. Ne sersemler! 

Ve birdenbire sükunet bularak Paakal'ın mezar 
taşını gösterdi. 

- Buraya Pötizogüaten müzesinden getirilmiıtir. 
ihtilal zamanında bunu bulup muhafaza etmit o
lan Lönuar hakkında ne kadar senada bulunulsa 
azdır ... 

Birinciden daha parlak bir ta~ıhk arkeolojisi 
kursu uydurdu, Paskal'ın hikayesini güldürücü ve 
mühit bir dram haline getirdi, ve ortadan kaybol
du. Kilisede hepsi hepsi on dakika kalmııtı. 

Dünyevi enditeler ve kudsiyetle aliıkaaız arzu -
larla dolu olan bu baılar üzerinde Dies iroe bir fır
tına gibi homurdanıyordu: 

Mor• •tupebit et natura 
Quum resurget creatura 
Judicanti re•poıuura 

- Anlatm bakalım Dütil: Güzel ve zeki olan fU 

Mihi quoque •pem dedi.ti 

- Gidip yemeğimi yetneliyim. 
- Nazırı tanıyan birini tanıyor musunuz? 
- Dürvil hapı yutmuı. Fok balıkları gibi eol1t" 

yor. 
- Mari Falampen hakkında kiiçük bir habe' 

yazdırınız. Sizi temin ederim ki Üç Maymun da eP• 

festi. 

/nter ove• locum pre.sta 
Et ab hoedis aequedra 
Statuen• in parte dextra 

.. ~ - Demek ki Nantöy için beynini patlatmış., 
bir kıymeti olmıyan bu küçük kaltz.k İç.İn ha! _., 

Dua eden papaa mukaddea kupaya §arap ve 

koydu ve dedi: 
- DeUll qui human•e •ubatantcoe dignital_. 

mirabiliter condidiati... . 
- Doktor, Nantöy'ün artık kendisini isteınedii' 

için intihar ettiği sahi mi? 
Trüble cevap verdi: • • 

K _...1· ' "ld" d'. .. kü' N t" b--La bil'f' - cnuuu o ur u, ç.un an oy ~ 
ni 8M'İyordu. Tenaaüli tahayyüller vahnne.i .,.-. 
sabit fikirler ve merak haataltkları tevlit eclel'· 

Pradel: 
(Sonll f}Of) 
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İ HAYAT ve SIHAT j 
\.. ~ .................. ~ .. "'" .. ""~"~"~"~"~"""" .. ~ .. .................................................................................. 

Genç görünmek için ... 
Gençlik geri gelmez, şüphesiz... rarak onunla temizlemelidir. .. .. . 

Daha dog-rusu, şı.mdı'lı'k o"yle biliyo- Saçların beyazlığı genç ~orunmıy~ 
. dökülıneıı gem.1lerı 

ruz. Fakat gerçekten gençleşmemek • manı olmazsa .. da, . lar d"küldük-
le beraber, yaşlılıkta genç görünenler bile ihtiyar ıoıtenr. Saç 

0 
•• - .. 

bayi' e d B d · b' t l ten aonra tekrar çıkartmak. züiürtle-ıc var ır. u a ınsana ır ese· _, kte dah 
li verir. dikten aonra aensiıuepne n a 

.. t•• Takma ,.ç da, ne kadar uıta-
Vaktiyle, yaşlılıkta genç görün- guç ur. belli ld -

rnek için aaçlan ve bıyıkla sakalı bo- lıkb yapılmıt olA gene . . 
0 

ugu 
· · -· r-a.bet edenler ııttikçe azal. Yatırlardı ve böyle yapanlar, tabii, ıçın, 0 ·- - • • • 1 d" 

Yalnız kendilerini aldabrlardı. Şimdi, maktadır. Onun için,. ~Y•~.1 ~ç .. ar O· 

bıyıkla sakalı büsbütün yok etmek külmeden dökülmelerının onunu al • 
dahil kolay olduğu gibi, gerçekten rnakbr. Şimdiki l'ençler bat açık ·~ • 

al -nin saçları dökülmekten korudup-
gençler arasında beyaz saçlılar çoi • ...... lar S 

nu bildiklerinden öyle ıeziyor · aç· 
dağından ya§hlar da saçlarının beyaz• tarı henüz dökülrnemit yqblar ~a~ 
lanmaaına ehemiyet vermiyorlar. "'mkün olduğu kadar, ıençler l'lbı 

Zaten, aaçlann beyaz olmas~. gen~ mupmabdır. Bu sözlerin hepsi, tabii er-
görünmiye hiç mani olmaz. Yuzde.ki ya . .. 

1 

keklere bayanlar her vakit genç •o: lurısıklar bile pek çok olmayınca sı • ' d'l · dah · " Be- rünmenin yolunu ken ı en a ıyı 
fllanın gençliğine halel getinnez. bil' 

1 
G. A. 

niz taze ve renkli, yüzün cildi beyaz ır er ... 
Yahut pembe, yanaklar dolgun, yüzün 
adaıeıeri gergin olursa, göz kapakl.a - 118 Yaıındaki bir adamm 
nnın altında yahut §8kallara dogru 
birkaç kırıJık görenlerin gözlerine pek Leh (ümhurreisinden isteği 
de çarpmaz. . · 

Demek ki yüzün ve cildin taze~ı- Geçenlerde Varşova'da cumh.u~cı • 
·· .. menın sinin ikamet ettiği saraya, çok ıhtıy~r 

ği, solgun olmaması genıç gorun . b' dam gelip B. Mojiski'den kendı-
eaasıdır. Bu da epiyce kolaylıkla temın ır a . . t• 
edilir. Her gün yüzü sabunla yıka- sine yardım yapılma11nı rı~ e~ış .1r. 
mak, iyi bir temizlik olmakla bera~r, İhtiyar adam 118 ya9ında mıış. Rıd
gen,. görünmek idn pek faydalı degıl oik'tcn Varşova'ya kadar yaya olarak 

" " J • bah un bir seyahat yapmı9tır. Bu adam dir. Ilık su da iyi gelmez. yisı sa Y~ - i i · 
ı da kalk ha.v·" yirmi ya•ında iken ukerli~ n ruı ımeyin erkenden, uyku n ınca ııı 187 5 

( .ı.n.ur paratorluk orduıunda yapmı·'' luyu serin ve tatlı bir ıuya yae .. • l i Ak t umu 
· de · ') babrarak Lehistan ihtilAline ıt r e m19, • 

suyu oluraa hepsın n ıyı . .. mi harpte yUz yatlarında olduiu halde 
YÜzü onunla uılatnı&ktır. Senn ıu yu i l d bu 

rek nl leh ordusuna bilyUlc h zmet er c • 
zün adalelerini tembih ede 0 arın k l bu a 

lunmuftu. Hayatında ço ça ıpn • 
gevıemeıine mani olur. dl~· l · aite 

Sonra da, gün ortaıında, hele bir dam timdi elleri titre •' çm m -
yorgunluktan ıonra, gene havluyu tini temin edecek it yapımıyormut .. 

. 1 ahut Adamcağız ktndlılnc yırdrm etsın-
Yarı yarıya su ve kolonya 1 e Y k'l t d n yaya 
yüzde 30 alkole babrarak yüzü ıalat ler diye yüzlerce ı omc re e 
n.ak . . l Yu"zü sadece hafif 11lat'.! olarak yürüyüp gclmi9tir. .. _ ıyı o ur. . Claha 
tnalıdır. Bol su ile yıkayınca 0~ 
ziyade kurur. Cilt üa:rinde yagları te
miz(ernok !çın de çok yağlı bir ıabun• 
la ıene hafif yıkamalıdır. Aktam. Y~· 
tarken de yüze lanalin yahut gbıenn 
sürmek genç l'örünmek için fay dalı 
olur. Fakat her gece değil, arad~. ııra
da ... yüz üzerine maaaj kanın dö"?1e
sini kolaylqtırarak kırmızılık v~rıe 
de bunu pek ihtiyatla ve ancak mute
hasaıama yapbnnalıdır. 

Benize tazelik ve gençlik vermek 
için en iyi ıey barıaklann her l'ÜD işi:;, ,-, 
ni aıömıesidir, kara aan benzin bile 
müıhil ilacından sonra tazelendiiinı 
herkes bilir. 

y onılmadan ıezmek, ·~·~ lıav~_da 
dolapnak bütün vücutla bırlıkte ~~z· 
deki damarlann kanını hare~et ettınr, 
taze söıterir. yemeklerde ıut, sebze 

ve çok yemİt··· · • 
Kederin, düıüncenin inıanı ı~ti· 

'i' · 'ld" renııni Yill"IMnit l'Öıterdı ını, cı ~~. . .. 
deiiıtirerek kül rengi verdigını b1~lı~ ~ siniz. Bunlardan da korunmak e ınız· 
de oluraL.. .. .. ka 

Diılerin renç rorunmekte ne . • 
dar ehemiyeti olduğunu aöyl~ye ~u
zum yoktur. Çürük dit l'ençlen .. b~c 
ihtiyar göıterir. Bu zamanda dokul
nıüı ditlerini aıöıteren ihtiyarlardan 
artık pek az 8'Örülür. Di~çilerin ';11 ta • 
lığı bunıtmUf yüzlere bıle tazelik. t~ 
ıni~ eder. Fakat ıenç ıörü~meli: ıçın 
diı etlerine ıık sık maıaJ yapmayı 
unutmamalıdm O ıt taraftakilere yu • 

Uçak, uzman, alan, han· 
gar, benzin, yaf •••• ( !'avacı
lık) deyip ge~meyınız. Bun· 
lar her gün binlerce lirayı 
emiyor. Yardımın arkcuını 
keıerıek bC1§ladığımız iıi ya
rıda bırakmıı oluruz. 

TÜRK HAVA KURUMU 

An kora Borsası 
24 Ajuıtoa 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
Açılıt -Londra 15.14 

N evyork 125.8525 
Pariı 3.4425 
Millno 15.15225 
Cenevre 28.8375 
Amıterdam 1511.84 
Berlin 50.41 
Brüksel Zl.2250 
Atina 1.1225 

f ı.515 
So ya 4.3425 
Praı l5.l4 
Madrid 23.7075 
Vsrıova 2'5.06 Budspeıt• 0.9175 Biikreı 2.8550 Belcrad 
Yokohama 35•845 
Stokholm 31.655 
Moıkova 23.735 

Kapanı$ 

6.14 
. 

125.83 
3.4425 
6.6225 

28.83 
61.84 
5042 

21.2250 
1.1225 
1.515 
4.3425 
6.14 

23.7075 
25.06 
0.9175 
2.8550 

35.845 
31.655 
23.735 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu I. -
1933 Türk Borcu U. -
1033 Türk Borcu III. -

kardan aıağıya, alt taraft~lere. :• 
aşaiıdan yukarıya doiru. Dı§len .~ • .... 

1933 İkramiyeli Si'" 
75 Ercan! "' !115.75 

Almanya'nın lahkimah 
kimsenin me(hulü değil ! 

I• nwa e<iilmiş ve edilecek olan 
alman tahkimatının umumi 

planı gizli değildir. Bu plan alman 
makamlarının "memnu mıntaka" ha
line gelen mıntakaları tahdit ve ta
yin için almış olduğu tedbirlerden 
aşikar bir surette anlaşılmaktadır. 
Bu planın taslak halinde haritası ya
bancı memleketlerde şimdiden neş
redilmiş bulunuyor. Herkes şimdi 
bunun manasını tahmine teşebbüs 
edebilir. 

Almanya'nın garbında, müstah
kem mmtakalar, tehalüf eden bir 
genişlikte, Ren nehriyle Holanda, 
Belçika, fransız hudutları arasında
ki araziyi, üstelik, Rcn'in şarkında, 
Mayn nehrinden Konstans gölüne 
kadar geniş bir toprak şeridini ihti
va eder. Şimal garbide, şimal denizi 

cephesi ve Kiyel kanalı methali, son-
ra Danimarka kıyılarına kadar Ho
landa hududu, Helgoland üssü, Vil
helmshafen ve Kiyel limanlarının 
müdafaası kuvetli bir surette teşki
Iatlandırılmıştır. Şarkta, üç tahki
mat mıntakası vardır: Biri Bavyera 
• çek hududunu örter; öteki bütün 
Polonya hududiyle, Baltık kenarın· 
da kısa bir müdafaa havzasını ihti· 
va eder; nihayet bir üçüncü mm ta
ka şimale ve şarka karşı şarki Prus
ya'yı korur. 

En kuvetli kısımlarla boşluk

ların tevzi şekli dikkate la
yıktır. 

Holanda'nın cenubundan Kons
tans gölüne kadar garptcn gelecek 
her türlü hareketlere karşı bir set 
teşkil eden garp tahkimat mm takası 
istisnai bir genişliktedir. Bu tahki
mat, Mayans'ın cenubunda fransı.z 
hududunun çek hududuna en ziya
de yaklaştığı noktada azami inkişa
fı bulur. Esasen, çek hududunda bir 
alman tahkimat mmtakası, Ren böl
gesi tahkimatının mütcmmimini teş
kil eder. 

Şimal denizinde, Holanda'dan Da
nimarka'ya kadar kuvetli bir müda
faa teşkilatı kurulmasında hayrete
dilecek bir ~ey yoktur. Burada, Al
manya'nin büyük limanları vardır 
ki, müdafaasız bırakıldığı takdirde 
ingiliz donanmasının tecavüzlerine 
maruz bulunur. 

~arki Pruaya'daki tahkimatın is
tikameti, Polonya'dan ziyade bir 
ruı tehlikesinden mülhem olduğunu 
gösterir. Asıl Polonya hududu bo
yunca, Silezya'dan Baltık'a kadar o
lan tahkimat için de vaziyet aynı

dır. 

R en 'in şimalinde, Almanya'nın 
Holanda ile birleştiği nok

taların tahkim edildiği sanılmamak
tadır. Her halde bu, Züiderze ile 
polderlerin teşkil ettiği tabii tahki
mat yüzündendir. 

Baltık denizinde alman sahilleri
ne gelince, alman donanması burayı 
müdafaaya kafidir. 

• 
GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Almanya'nın tahkimat mıntakalarını gösterir harita 

Yazan: Lüsyen Romye 

hakiki si.idetler mıntakasıdır. 
Cenup ve cenup ,arkidc Alp'ler ve 

Tuna mmtakasında, hiç bir ciddi 
tahkimata giritilcmezdi. Yalnız A
vusturya için ileride tatbik edilecek 
bir plandan müphem şekilde bahse
dilmektedir. 

Hülasası, Almanya, yalnız Bal
kan'lar ve Tuna'ya kar91 kısımla
rında açık olan muazzam bir kale gi
bi teşkilatlanmaktadır. 

Cenup ,ar ki kısmı müstesna, 
alman topraklarını korumak 

için bu derece büyük bir gayret sar
fedilmesi bir mikdar endişeye dela
let eder. Tahkiınatın Ren mıntaka
smda bilhassa teksif edilmesi fran
sız ordusuna karşı fili bir saygıya 
atamettir. 

Bununla beraber, tahkimatın kıy
meti yalnız tedafüi sahada değildir. 
Nispeten mahdut kıtalar!a mııhafa
za edilmcıi mlimkün mUıtahkcm 
mıntakalar, a11l büyük kuvetlerin 
taarruz aahaaında harekete getiril
mesine imkan verir. Diğer taraftan, 
alman tahkimatının, ne dereceye ka
dar müdafaa gibi taarruz maksadı i
çin de kullanılmak üzere organize 
edilmiş olduğunu bilmiyoruz. Al • 
manlar, bu bakımdan, Majino hat -
tından daha az k~lıplaşmıt bir tah
kimat sistemi dü~ünmüş olmakla ö
ğünmekt~di:kr. 

Her halde göze çarpan üç vakıa 
vardır. 

Birincisi, garpte, bir yandan 
Fransa·ya karşı Ren cephesinde, di
ğer taraftan lngiltere'ye karşı ti
mal denizi ccpheıinde yapılan tah
kimatın azameti. 

İkinci vakıa şudur: Toprakları
nın dörtte üçU tahkim cdilmi§ veya 
müessir surette müdafaa altına alın
mış olduğu için, Almanya iç yolla
rında asker ve mühimmatını büyük 
bir emniyetle nakledebilir. 

min cdtcek tekilde in,a cdilmit ol
maıudır. 

A lmanya, Amcrika'da, bazı Bet· 
lin muhabirleri vasıtasiylc, 

bu muazzam cıcr tamamlanınca Al
manya 'nın yeniden ıilahlanmaaı iti
nin ıona crmit olacağını ıöyletmit· 
tir . 

Fakat ıarki Avrupa memleketleri 
aynı tekilde hudutlarını tahkim ct
miye giritmiyeccklcr mi<lir? Aıxl 
silahlanma yarııından ıonra, eğer 

zaman müsaade edene, bu ıcfer de 
bir beton yarıtı mı görecefiz? 

Hem sonra, herke• etrafını atıl
maz dıvarlar çevirince, Avrupa, 
diğer kıtalar arasında 11kınh ve tc
reddiaini vücuda getiren problem
lerden hi; birini hallctmi§ olmıya
caktır. 

Romalılar devrinde 
gazete var mıydı? 

Bir italyan alimi, uzun zamandan
beri gazeteciliğin men,eini aramakta 
idi. Alim yaptığı tetkiklerin neticesi
ne göre eski Roma'da gazete, tıpkı za
manımızda olduğu derecede aıami iti
na ile yazılıyordu. Yalnız aradaki fark 
şudur: Bugün biz muazzam rotatif 
makineleri kullanıyoruz, onlar bu işi 

esirlere gördürürlerdi. Telgraf ve te
lefon da işaret kuleleri vasıtasiyle ve
rilir alınırdı. 

Eski Roma'da "Matbuat hüriyeti" 
yokmuş. Basılan gazeteler doğruca kı
ralın sarayına gider, orada inceden in
ceye tetkik edilerek içlerinde en çok 
hangi havadiı halkı alakadar ediyorsa 
o havadiılcri bir araya toplıyarak Fo
rum meydanına aaıyorlardı. 

Eski romalılar içinde havadisleri 
bilhaasa a1kcri makamlara ve valilere 

- '1-
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IQın 
Polis romanlarını 

okuyor musunuz 1 
Az çok herkeıi alakalanaıran 

mevzulara dair yapılan anketler 
modern gazeteciliğin bulutlar111dan 
biridir. Mademki gazeteler kendile
rini biraz da halkın gözü, kulağı ve 
dili telakki ederler, fU halde muay
yen meaeleler hakkında fikirlerini 
aöyliyecek vaziyette bulunanları 
dojrudan dojruya karileriyle temas 
ettirmekte fayda vardır. Anketlere 
bundan dolayı ehemiyet verip oku -
yanlardan olduium için bir edebi 
dergide "polis romanlarını okuyor 
musunuz?,, baıhklı uzun bir yazı 
görünce baıhca imzalar üzerinde~ 
ıütunlara ıröz gezdirmekten kendı -
mi alamadım. Kaldı ki polia romanı 
okumalı mevzuu bir türlü hallede
medikleri.mden biri idi: Poliı roma
nı okunur mu? Bundan nuıl bir 
zevk alınır? Hatta, poliı romanı, o
kuyanların mizacı üzerinde na.aıl bir 
tesir ~er& eder? Bir tanıdıiım var-
dır ki Nat Pinkerton'un maceraları· 
nı elinden düıürmezdi. Bu zat ıim
di olıun bir adamdır. Fakat esrarlı 
rörünen bir hadise ile karıılaştığı 
zamanlar aençliiinde çok aevmi§ ol
duiu bu muhayyel poli.a hafiyesinin 
hüviyetine derhal bürünür, ve daha 
kötüaü, her ıeyde ıüpheli bit- cihet 
arar. 

Bahsettiiim ankete cevap veren 
alim, sanalkar, polis birçok maruf 
kiımHler arasında fikirlerinden ha
kikaten i.atifade edilecekler vardır. 
Bir alim diyor ki: "Bu romanların 
büyük cazibeıj, zannederaem, di
mailarımıza verdikleri huzurda, 
muhayyelemize temin ettikleri fev
kali.delik unıurlarmdadır. Buna, 
halkın daima ızhar etmiı olduğu 
macera zevkini de ilave edeneniz 
bu çeıit romanların inanılmaz mu
vaff&kiyetinin sn:Tlnı keıf etmiş o-
1 urıunuz. 

Bir sana tki.rın cevabı kıaadır: 
''Poliuiz bir polia romanını memnu
niyetle okurum.,, 

Bir reaum: "Edebiyatı taanifte 
polia romanlarına kendimce epeyi 
aıaiıda yer vermiı olduiumdan 
Konan Doyl'u dahi muharrir say
makta mazurum., diyor. 

Mizahcı Betov poliı romanının 

apaçllk d\itm&nıdır ı ''. .. bu acayip 
edebiyatın sayeai, beyinden hiç bir 
ceht ıbeklemiyen bu kolay kitapları 
okumakla haz duyanlan aeraenılet· 
tinnektir. Garabetlerle dolu zama

nımız da ilerledikçe görüyoruz ki 
zararlı olan her ıey daha çok satıcı 
ve alıcı buluyor.,, 

Meslekte otuz yedi sene çalııtmıt 
eski bir polis komiserinin mütalea -
sını da kaydederek ankete cevap 
vermit olAnlardan geriye kalanları 
ihmal edebiliriz. Mütekait komiser 
diyor ki: ''Mealeğimden artık ayrıl
mıt bulunduğum için vakit geçirmek 
için elbette polis romanlarını oku -
yacaiım; zira onları örnek tutmak
la zarar görecek va:ıiyette deiilim.,, 

ihtiyar komiserin aöyledikhwini 
de okuduktan aonra pol.ia romanı 
okumak meaeleainin bence hiç bir 
gizli tarafı kalmamıthr. Sizce de 
öyle iae bol bol poU. romanı okuya-

ıniz ve parlak göstermek için de gun· ""~-------------·" 
de bir defa okıijenli suya pamuk batı· !!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!lll!!!!!!ll!!!!!!!!'!!!llll!l!._!!11!1!. 1!!!!!!11111!=!11'-!!ll!ll!_ ~-- _ ~~!!!!!!!!!!!!!!!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!P!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

O !(Üncüsü de umumi heyetin 
Tuna Avrupa'sına azami tazyiki tc-

Fakat Çekoıtlovakya tarafında, 
yalnız Bavyera hudutlarının tahkim 
edilmiş olduğu farkediliyor; ne 
Saksonya, ne de Silezya hudutları 

tahkim edilmiş değildir. Hakikatte, 
Saksonya ile Çekoslovakya arasın
daki hudut çok dağlık ve kışın aşıl
ması güçtür. Burası aynı zamanda bilirsiniz. - N. Ba;ydor ' dağıtan imparator Oeüıt'tü. 
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GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred MCl§ar 

L==========-10-.=:!J 
k 'stasyo• Telsiz vasıtasiyle en ya ın 1 d m 

nu kazadan haberdar edere~ yar ~
istemek hatırına geldi. Cebınden . ır 

d··-mesınc elektrik feneri çıkardı, ug 
bastı. 

- Vay canına! Diye haykırdı . 
l . . d Iattıg- ı telsız 
şık huzmcsının ay ın 
. h a uo-ramıstı. 

trıakınesi fena halde asar " ' 
Bir çok parçalar düşmüştü. . 

V .d . . - · bın pcnresınde ı al'ın yuregı aza :.< •• 

kıvrandı Yüzünde bir istırap tekallu-
. · · de fa· s~ peyda oldu. Bir kaç lahza ıçın_ ta _ 

cıayı idrak etmişti: Kırık kanad.~ı Y 
·ı ··•un na-Yaresi ve bozuk radyosu ı e ÇO• . 

""'u'·t h·ı·-· .. d belkı· en yakının-··• ena ı ıgı ıcın e, . 
- .. kılomet • san toplulug-ımdan yuzlerce 

ge"m"Z re uzakta kuıı uçmaz kervan .~ -
b. • ., d ' Suphe-
ır Yerde bulunmıyor ınuy u · .~ 

s· · kendısınden ız kı, bir ka"' saat sonra, a· 
b. :ı p · 'te en ışc 
ır haber alınamayınca arıı 

duyulacak ve onu, araştırmaya ~ayya-
. · ·· hesız ha-reler gönderilecektı. Hıç şup .. ~:ıün 

va bakanlığı Bizert askeri uss 
1
· 

t 1 ra~tınna ara 
ayyarelcrine derha a 7• F k t 

ba ı · · cektı. a a • § anması enırını vere 
. k' sahranın 0 tecrübesiyle bilıyordu 1• 

sonsuzluğu içinde düşmüş bir t.ayya • 
r · d ~ ·1 bıle son cyı bulmak imkansız egı se 

d~rcce güç bir ittir, bahuıuı ki rüz. -
• birdenbire eımeyc batlayıp kendı

~~i kumlar altına gömcbilirdi. 
Şu halde ne yapmalı? . 
Tayyareıini zamanın yav~§ tahribı-
terkederek civarda bedevılcrc rast

~:mıya teşebbüs etmek mi?.. Fakat 

h . istikamette yürümesi lazımdı? .. 
angı . . cak 

Etrafında cihet tayınıne yarıya 

hi bir alamet yoktu; Her tarafta na-
ç . 'k 

ınütenahıh . . .... 
Sonra, pek ala biliyordu kı ç~lun 

buzlu gecesini yakıcı bir gün takıbe
decck, ve 0 , taıımaıı ic:abed~n yi>:ccck 

su yüküyle bu hareketlı zemınde, 
ve .. 1 · k a 
güneşin altında, ışıktan goz erı am • 
arak, beyni sıcaktan eriyerek pek u

ş -a gitmeye muvaffak olamıyacak • 

tzag Hayır uzağa gitmiye muvaffak o
ır. • . · k 
ıamıyacaktır 1.. Soğuktan tıtrıycrc 

kendi kendine söylendiğini far~etti: 
_ Burada kıkırdayıp gidcceğım. 

0 ... man, bu felaketine sebep olan 
kadına karşı müthiş bir hiddet duydu. 
Kahpe ı Onlara ne kurnazca bir k~
medya oynamıştı! Ne korkulacak bır 
kadındı bu! ... 

Mesela Dümiycn'in odasında ilk ön-

ce kendisine refakat etmeyi reddedişi.. 
Ne mahirane bir tuzak 1 Sonraları, ye
ni makiniste kar§ı en küçük bir şüp
heye düşse, bu sahneyi hatırlayarak, 

9üphesiz yersiz bul.'.ası pek tabii ol • 
mıyacak mıydı? 

Fakat bu casus pek tehlikeli bir o
yun oynamıftı. Ya, onun mırın kırın 
etmesine karfı birdenbire, 'Pek ;11 ~u 
halde Dabu ile gideceğim I" Demi§ ol
aaydr. 

Ya şu, sevgiliıinin gitmesine taham
mül edemiyen ağlamaklı nişanlı bulu
şuna ne demeli? .. Ne kurna.ılık şahe
seriydi bu 1 

Telsiz aletinin bozukluğunu müşa
hede ettikten sonra ümitsizlikle sön
dürmüş olduğu lambasını tekrar yaktı 
ve şiddetli bir hareketle ışığı tayyare
nin içinde yatan kadının yüzüne tut
tu. 
Yabancı kadın kendine gelmiıti. 

Her halde ancak bir kaç lahza önce ... 
Hili yüzü ıon derece soluktu. Fakat 
gözleri açıktı. 

Bu ani aydınlık ona tekrar gözleri
ni kapattırdı. Vidal, hiddetten titri
yen boğuk bir aeıle haykırdı: 

- Ah! Gcbermedin demek, kaltak!.. 
Zaferin bende kaldığını tabii farket • 
mişindir ! 
Düşmanın yüzü titremedi. Kadın, 

bir ölü beyazlxğiylc ve kan lekelerinin 
verdiği dramatik manzarayla hareket· 
ıiz duruyordu. Mor ve kuru dudakla
rından ansızın hafif bir titreme geç
ti, fakat her halde bu güçlükle tenef-

füsün bir neticesi olmalıydı. 
Vidal, kadının daha yakınında ol

mak, onu daha iyi tetkik ederek mu
ammililını keşfe çalışmak i!(in yere çö
meldi. 

Kabaca emir verdi : 
- Gözlerini aç!... 
Kadın kımıldayınca, daha hızlı hay

kırdı; 

- Gözlerini aç be şeytan göt üresi 1 
Ve inadını yenmek için - kadın a

caba sesini işitiyor muydu? - parma
ğiyle göz kapaklarından birini yuka
rıya itti. 

Göz meydana çıktı ve ışığa karşı sa
bit kaldı. 

O zaman, mühendis, aynı huşunetle 
sordu: 

- Cevap ver, kimsin sen? 
Kadın, ona işittigini göstermek için 

mi olacak, kendiliğinden öteki göz ka
pağını kaldırdı. 

Karşı karşıya ve göz göze geldiler. 
Vidal, bu hareketi düşınanında inki

yat alameti telakki ederek oaha az sert 
bir seale sordu: 

- Kimsin sen? 
Kadın cevap vermedi. 
- Kimsin sen? Söylemek istemi

yorsun 1 Müsterih ol, hakimler seni 
söyletmenin yolunu bilirler. 

İçinde bulunduğu ümitıizlik vazi
yetinin hatırası zihninde birdenbire 
canlanmıttı. 

Tekrar haykırdı: 
- Burada ikimiz birlikte gebere. 

teksek ... Seni daha önce konuşturaca-

ğıma da emin ol 1 
Vuracakmı§ gibi yumruğunu kadı

nın yüzüne doğru uzatıyordu. 
Fakat yabancı kı<lın, tehdit kartı· 

sında harckctıiz duruyordu. Yalnız 
çelik mavisi iözlcri k:ırarıyor, ıiyaha 
çalıyordu. 

Ne yapmalıydı? Küfretmek, döv • 
mck, belki de itkcnct etmek mi? 

Tam o es.nada, uzaktan, çok uzaktan, 
gökle ıemanın ta ucundan, boğuk fa -
kat devamlı bir uğultu ıilkutu bir 
burgu gibi deldi. 

Vidal, yerinden zıplıyarak, ba,ını 
kaldırdı, ve yUzUnü ittiyakla gök yü
züne kaldırdı. 

Ne iti ti yordu? 
Sarsılmıt kulaklarının zonklama11 

mıyiı bu? Ayıldığı zaman ititmiı ol
duğu gürültülerin mahiyetini biraz e
vci anlamıttı. Radyatörün bir uc:u de
Unmif, içindeki su ıırıltıyla akmıttı. 
Öteki gürültü de, kızgın bir ekzos bo
rusunun üzerine damlayan yai damla· 
ları tarafından çıkarılıyordu Bu müte
navip cızırtının ıebebi buydu. Şimdi 
boru soğumuş olduğu için yağ damla
ları gürültüsüzce akıyordu. 

Fakat bu uğultu .... 
Birden bire bir kurtuluş haykırışı 

fırlattı, ve bir hamlede ayağa kalktı. 
Gökün bütün yıldızları arasında, ta 

uzakta bir taneıi vardı ki kendiıti..ne 
doğru ilerliyordu. 

Bir tayyare 1 Bu tayyareydi 1 
Kurtulmuştu 1 
Mevcudiyetini işaretle bildirmek-

ten batkı yapacak bir §ey yoktu . 
Kurtarıcı yıldız §İmdi arkuında a

tc9tcn izler bırakıyordu. Bayram günü 
bir balkondan atılmış serpantinlere 
benziyen kıvılcım zincirleri gökten 
çöle yağıyordu. 

Hava fiıcklcri 1 
Tayyare hava fitekleri atıyordu ı 
Fakat bu itaretlcr kimin içindi? 
Demek fimdiden tehlikede olduğu-

nu, havalanamıyacak ıurettc yere düş
müı olduğunu öğrenmitlcrdi ha? Düş
tUğU yeri de biliyorlardı demek?. Yar
dımın bu derece !(abuk ycti9mcıi ona 
garip göründü. 

DütUnccli bir tavırla batını eğdi. 
O zaman, yarı doğrulmut olan ka -

dının, anlatılmaz bir ümit ifadesiyle, 
yüzünu müteharrik ı'ıklara doğru u -
zattığını farketti. 

O zaman, Vidal ani bir hareketle, 
vahti bir kahkaha salıverdi, ve uzattı
ğı yumruğiylc göğü tehdit ederek: 

- Köpekler 1 Köpekler 1 Beni ele 
gcçiremiycccksiniz, diye haykırdı. 

Sonra kolunu eğdi ve bütün kuve
tiyle madeni fenerini yabancı kadının 
ytizilne fırlattı. Fener kadının alnına 
katlarının biraz üııtilnc iııabet etti. 

Derhal yaralı noktada bir şif peyda 
oldu. 

Fakat kadın haykırmadı. Yalnız ba
şı önüne düştü. 

Ancak bir lahza, dişlerinin aıc:ırda. 
dağını ititebildi. 

(Sonu var) 
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Afyon1da 
stadyom 
yapılıyor 

Afyon, (Hususi) - 20 bin liraya 
ihale edilen modern şehir stadyomu
nun inşasma yakmda başlanacaktır. 

Stadyom İstanbul istasyonu civa
varmda İlipmar semtinde olacak ve 
10.000 kişilik bir seyirci kütlesini is
tihap edebilecek genişlikte yapılacak

tır. Büyük müsabakalarda yalnız şeh
rimizden değil köylerden ve civar şe
hir ve kasabalardan da seyirci gelece
ği düşünülürse bu vüsatin yalnız ken
di nüfusu 25 bine yaklaşan bir şehir i
çin hiç de fazla olmadığı anlaşılır. 

Stadyomda bütün spor nevileri için 
tesisat yapılacak, duş ve yıkanma ma

halleri de bulunacaktır. Seyirciler i

çin yapılacak tribünler ve stadyomun 
bütün tertibatı mükemmel bir şekilde 

inşa edilecektir. 
İhale edilen kısım futbol sahası, ko

şu pisti ve teferruatı olup 20 bin lira 

keşif bedeli vardır. 

Adana'da yapı işleri 
Adana, (Hususi) - Şehrimizde yol, 

bina işlerine hummah bir surette de
vam olunmaktadır Hali hazırda milli 

mensucat fabrikasından Karaisah'ya 

giden yol, kız enstitüsünden kolordu
ya giden yol, Kolordu-Elektrik şir

keti Yeniistasyon yolu, asfalt cadde 

virajı, asfalt halk partisi ve halkevi 
Türkkuşu binaları, fabrikatör Abidin 
evi,, Abidin paşa caddesinde İ"? Ban
kası, asri fırın, şehir içme suyu boru 
ferşiyatı ve eski adliye binasının ta
miratı ve Saathane civarında yedi, 

dükkan yapılmaktadır. 

lzmir'de kurutulan 

arazi köylüye veriliyor 
İzmir, ( H u s u s i ) 

Torbalı kazasında Cellad ve Belvi 
göllerinin kurutulmasiyle meydana 
çıkan mühim miktarda araziden on bin 
dönümünün, civardaki köyler halkı ta
ra.C•nda.n ın.irtilup eKUaıgını lllltılnnış-

Samsun'da demiryolu iskelesinden bir görünüş 

tim. Bu arazi tesbit edilerek topraksız 
halka verilecektir. Meydana çıkan, 
boş, münbit araziyi sürüp ekmiş olan
lar, toprak tevzii sırasında - ellerinde 
başkaca topraklan yoksa - bu araziye 
sahip olacaklardır. 

Samsun'da plôj hasreti 

Vilôyetin teşebbüsü ile bir 
plaj yeri tesbit olunacak 

Derbent'ten denize bir bakış 

Samsun, (Hususi) - Sahil bir memlekette deniz banyosu yap
maktan mahrum kalmaktan dah garip bir şey tasavvur edilemez. 
Bunda Karadeniz'in hırçınlığmrn da tesiri olsa gerek. 

Portakal satış kooperatifi 

Dörtyol1da bu isimli bir 
teşekkül vücuda getirildi 

Portakalcılar yeni vaziyetten 

fevkalôde memnun vaziyettedirler 
Dörtyol, (Hususi) - Türkiye'nin en mühim bir portakal mer

kezi olan Dörtyol' da satış kooperatifi kuruldu. 15 ağustosta yö
netim kurulu seçimi yapılarak Dörtyol'umuz da bu hayırlı teşek
küle kavuştu. 

1 

Bu teşekkül Dörtyol'un eko
hirlerde halk yıkanabilecek yer bula- nomik durumu üzerinde büyük 
mamaktadır. 1 ve değerli inkişaflar doğuracak

Mesela Samsun'da plaj adı verilebi- lır. 

lecek bir çok yer vardır. Bunlara tren- M" talı .1 h Ik t k · t"h IAt . . . . . us · sı a ar ı ıs ı· sa a ını 
le, otomobılle, ve arabayla gıdılebılır. kime satayım, kimden beş para alabi

lirim diye düşünmiyecek. Her koope
ratif ortağı portakallarını kooperati
fe, değer pahası ile satıp parasını a
laca:ktır. Bu memlekette her sene tüc-

Belediye, kontrol altında bulundurdu
ğu bir yer müstesna olmak üzere Sam
sun kıyılarında deniz banyosunu ya
saketmiştir. Şehrin merkezi kıyıların
da denize girmek, sağlık bakımından 
pek tabii olarak tehlikelidir, çünkü bir car ve komisyoncuların kazandığı pa

ra da müstahsile kalacaktır. çok mecralar bu yerlerde denize karış-
maktadır. Fakat buna mukabil beledi
yeden, tertemiz ve muntazam bir ban
yo yeri gösterilmesini dilemekte de 
haklıdır. "Fener" mevkii hem uzaktır, 
hem de her ailenin günde yüz kuruş 
araba parası vermiye kudreti yoktur. 
Yaya gidenler ise toztoprak içinde ka
lırlar. 

Vilayet bu işin bir an önce başarıl
ması için harekete geçmiş ve bazı te
şebbüslerde bulunmuştur. Vilayetin 
teşebbüsleri muhitte çok iyi bir tesir 
uyandırmıştır. Yeni bir plaj yeri tes
bit edilirken her nokta göz önünde tu
tulmuş ve Derbent yolu üzerinde bir 
mahal muvafık görülmüştür. Burası 
hem şehre yakın, hem de müsaittir. 

Trabzonlular gibi samsunlular da 
muntazam plaja kavuş:ıcaklan günü 
sabırsızlıkla beklemektedirler. Sicağı 

Eskiden ihtiyaç karşısında malla
rını daha çiçek mevsiminde yok pa
hasın ·satan bahçeciler şimdi ihtiyaç
ların;: kredi kooperatifinden avans al
mak suretile telafi edecekler, hiç bir 
tüccarın ve ~omisyoncunun ihtikarı 
ite karşılaşmDyacaklardır. 

Bahçeleri hastalanmış veya yeni
den fidan yetiştirme işine koyulmuş 
bahçeciler için de kredi kooperatifi, 
uzun vadeli ikrazat yapmak suretile 
memleket portakalcılığının inkişafına 
biiyük imkanlar verecektir. Bütün 
halk bu hayırlı teşekkülün kurulma
sından memnun ve sevinçlidir. 

Afyon Holkevi sineması 
Karadeniz kıyılarının bütün şehir- miyet içindedir. Denizsiz şehirlerde j hiç te az olmıyan bir şehirde böyle 

Ieri yaz günleri bu mahrumiyetin acı- suni göllerde veya havuzlarda halk bir yere kavuşmak halk için bir sağlık 
smr çekiyorlar. Giresun, Ordu, hatta banyonun bütün zevklerini tadarken, 1 bayramı kadar sevinçli olacaktır. -
Samsun lıile kısmen böyle bir mahru- güzel plajların yanlarına serpilmiş şe- Vedat Üıfi BENGÜ 

Afyon, (Hususi) - Halkevi sinema 
salonunun tanzimine başlanmıştır. 

Makinaların da bugünlerde geieceği 
tahmin olunu,Y-or. 

Malatya halkevlilerinin Köy gezileri 

Tahir köyünde 120 yaşında 
dinç ve çalışkan bir ihtiyar! 

. ,. 

Yukarıda 120 yaşındaki köylü wşağıda Hal.kevliler 
köylüler arasında 

Malatya, (Hususi) - Halkevi üyeleriyle köycülük komitesif1• 
den teşekkül eden bir heyet, Malatya'ya 60 kilometre mesafede· 
ki Tahir kamununa gitmiş ve tetkiklerde bulunmuştur. KöyJület 
Halkevi üyelerini çok sıcak ve candan bir alaka ile karşılamışlar· 
dır. 

Doktorlar hastalara bakmışlar, yan
larında gezdirdikleri ilaçları \·ermi~
lerdir. Yanlarında bulunmıyan ilaçla
rın reçeteleri şehre getirilmiş ve üc
reti halkevi tarafından verilerek yap
tırılmıştır. Daha ağır hastalar da has
tanelere kaldırılmıştır. 

Halkevliler aynı zamanda köylülerin 
kültür vaziyetleriyle de alakadar ol
muşlar, çocuklara, defter, kalem, kitap 
dağrtmrşlardxr. 

Bu miinasebelle toplanan köylülere 

halkcvi tarafından bir öğle yemeği ve· 

rilrniş, yemeği eğlenceler, milli oyıı.~· 
lar takip etmiştir. Halkovliler, 11e k~>' 
lüler güzel ve neşeli bir gün geçirrtıış· 
!erdir. 

..ııde 
Tahir Komonunun Emir köyu .1• 

120 yaşında bir köylüye tesadüf edı J1 

miştir. 120 yaşında olmasına ra~rn~r 
çok dinç bir halde bulunan ve k0 Y .,. 
lerini bizzat yapan bu ihtiyara 11aı1<e 
liler iltifatta bulunmuşlardır • 



Başvekilimiz üzüm bayramın.da 

Bapekil Celal Bayar lzmir'den hareket ederken 
• Celal Bayar Maniaa'da karıılanıyor Üzüm bayramında halk bcqvekili karııh 
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Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Muğ
la vilayetinde Köyceğiz kazası mer
kezinde yaptırılmakta olan ilk okul 
binasının noksanlarının ikmali inşa
atı bedeli keşfi 16715 lira 19 kuruş
tur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave
le proesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 5-9-938 pazartesi gü
nü saat on altıda Muğla iviayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1253 lira 
64 kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri Jazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - Bayındırlık işleri dergisinin 
haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 
sayılı nüshalarında çıkan ve talimat
nameye tevfikan yüksek Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı göstermeleri. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Muğla hilkümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

Pos~ada olacak gecikme?er kabul 
edilmez. (3063/3256) 5901 

leri, proje, keşif hulasası ile buna aid 
diğer evrak her gün Malatya Meyve
cilik istasyonu DirektÖrlüğünde gö • 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 41 ku
ruştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe 
benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden tasdikli müteah
hitlik vesikası ve ticaret odaları ve
sikalarını hamilen Malatya meyveci
lik istasyonu direktörlüğüne müraca
at eylemeleri ilan olunur. (3143) 5722 

Kapah zarf usulile ekıilfme ilanı 
Eskişehir 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 eksUtmesinde 
talip zuhur etmediğinden 2490 numa
ralı kanunun 43 üncü maddesine tev
fikan 21-8-938 tarihinden 5-9-938 ta
rihine mlisadif pazartesi günü saat 
15.15 e kadar uzatılmıştır. 

Eksiltme vilayet daimi encümenin
de kapah 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 naha 
müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletinin 12-
8-938 gün ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan ihale gününden en az sekiz 
gün evvel vekalete müracaatla alacak 
lan 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. 

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

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Muğla Vilayetinden : 

c.JLUS 

Bu işe aid keşif, grafik, fenni şart
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 gününden en az sekiz 
gün evvel vekalete müracaatla alacak
ları vesika ile ticaret odası vesikası
nı teklif mektuplarına ekliyecekler -
dir. 

Teklif mektuplan ihale tarihinden 
en az bir saat evveline kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyaseti
ne verilecektir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (5621-3252). 5876 

Kapalı zarf usulile yapı 

inşası eksiltmesi 
T rabzon Vilayeti Daimi Encüme

ninlen : 

1 - Trabzon vilayet merkezinde 
(55991) lira (56) kuruş keşif bedelli 
Karadeniz ilk okulu binasının inşasx 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (4200) li
radır. 

3 - İlan müddeti: 17.8.938 den 
7.9.938 tarihine kadar 21 gündür. 

4 - İhalesi: 7.9.938 tarihine rastlı
yan çarşamba günü saat on birde vi
layet makamında toplanacak olan da
imi encümende yapılacaktır. 

5 - İstekliler: Şartname, resim, 
tahlili fiyat, silsilei fiyat bordorosu, 
keşif ve buna müteferri sair evrakı 
(280) kuruş mukabilinde Trabzon 
vilayeti Nafıa dairesinden alacaktır. 

6 - İsteklilerin: Ticaret odası ve
sikasını ve Nafıa vek§letinden almış 
yapı işleri müteahhitlik vesikasını, 
müteahhidin bir defasında (30) otuz 
bin liralık yapı işi yaptığına dair o
lan diğer vesikasını teklif mektubu
na koyması şarttır. 

tinden istenilecek ve bu zaman zarfın
da vesika talebinde bulunmıyanların 
eksiltmiye giremiyecekleri ilan olu-
nur. 

(5681-3308) 5983 

İlk okul binası 

yaptırılacak 
Malatya Vallliğinden : 
1 -: Eksiltmeye konulan iş: Besni 

kazası merkezinde yaptırılmakta olan 
ilk okul binası bakiye inşaatı. 

2 -: Bu işe ait evrak : 
A -: Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
B -: Yapı işleri umumi, fenni şart-

namesi 
C -: Hususi fenni şartname. 
D -: Hususi şartname 
E-: Proje, 
F - : Keşifname 
G - : Eksiltme şartnamesi 
H -: Mukavele projesi. 
3 -: Vahit fiyat esası üzerinden 

yapılacak olan işbu inşaatın muham
men keşif bedeli 18481 lira 2 kuruş 
ve % 7.5 muvakkat teminat miktarı 
1386 liradır. 

4 -: Yapılacak inşaat 20-8-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 3-9-938 tarihine rasthyan 
cumartesi günü saat 12 de vilayet dai
mi encümeninde ihalesi yapılacaktır. 

5 - : İsteklilerin vilayet Nafia mü
dürlüğünden alacakları ehliyet vesi
kasiyle muvakkat teminat ve teklif 
mektubunu havi zarflarını ihale saa
tinden bir saat eveline kadar vilayet 
daimi encümeni riyasetine tevdi eyle
meleri lazımdır. Posta ile gönderile
cek mektupların geçikmesinden dola
yı mazeret kabul edilmez. Keşif evra
kı vilayet nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

(3307) 5982 

Kapah zarf usu file 
menfez eksilmesi 

KÜÇÜK iLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 

Kiralık: 

Kirahk - Yenişehir Ada.kale 18/1. 
1 nci kat müstakil antreli 1 hol kon
forlu görmek için içindekilere görüş-
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık oda - Yenişehir İsmet İn· 
önü caddesi No. 74 5854 

Ucuz, devren kiralık - Yenişehir 
su deposu arkasında üç oda, mutfak, 
banyo, bahçe su parası ile 30 liraya. 
İtfaiye meydanı Kurtuluş apt. beş nu-
maraya müracaat. 5949 

Kiralık - Dikmen'de nezareti ve 
havası mükemmel mevkide asfalt üze
rinde birinci otobüs durağında ü çkat 
ve üç daireli apartıman tamamen ve -
ya daire daire kiralıktır. Dört otomo
billik garajı da vardır. Ankara'da Ye
nihal karşısında 3 No. lu yazıhaneye 

müracaat Telefon: 1620 5950 

Kiralık daireler - Yeni şehir Ha
vuz başı İnkılap sokak Dr. Abtullah 
Rasim apartımanı 3 ve 4 odalı daire -
ler. Görmek için, 1 No. lu daireye 
Tl: 3273 5951 

Kirhk - Aşağı Ayrancı'da Bakan
lıklara yakın 1 salon, 3 oda, 2 sandık 
odası yağlı boya ve muşambalı. Yeni 
bir ev. Geniş bahçe, elektrik, su, ban· 
yo. Telefon: 2901 5963 

Kiralık hane - Kavaklrdere'de 
İran sefareti önünde No. 2 Bay Yu-
suf evi içindekilere müracaat. 5966 

Kiralı}( bir oda - Belediye karşı
sındaki sokakta Yusuf Ruso Ap. 11 li
raya su dahil, Çocuk sarayı caddesin -
de Barmberk terzi evine müracaat,. 

5967 

Aranıyor: 

Boş oda aranıyor - Bir bay ıçın 
aile yanında boş bir oda aranıyor Ulus 

~ ......................... ........ 
Küçük ilôn şartları 

Dört satırlık küçük ilanlardan: 
Bir defa için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Uç defa için 70 Kuruı; 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuru§ alınır. Mcseıa 10 defa 
neıredilecek bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere. 
her satır, kelime aralarmdaki boşluk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol· 

1 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her aatır için ayrı· 
ca 10 kuruı alınır. ............... 

Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik " 
kiz silindirli bir Buik otomobili satı 
Irktır. Görmek icin saat 14 den soll' 
ra 1062 telefon ~unıarasında B. ~iif 
tü'ye müracaat. 

Satılık - Yeni doğan mahaııJ 
Eskişehir sokağında 254/255 nuıua • 
ralı evler acele sa!.ılıktrr. İçindekile; 
re müracaat. 569 

Satılık - Nazımbey mahallesi~ 
cıoğlu sokağında iyi irat getirir, gerıif 
bal~eli ve kullanışlı ev ticaret od.as~ 
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5761 

Satılık - Azimet dolayısiyle 934 

modeli Philips radyosu ile bazı ev ef 
yası satdıktır. Görmek istiyenler ıs 
ten 19 za kadar Yenişehir'de Necatı 
bey caddesinde 31 No. da birinci kaU 
müracaat. 5906 

Satılık apartıman - Ankara şeh~ 
dahilinde 10.000 ve 17.000 liraya iltİ 
apartrman çok uygun fiat H. .ı>iJınıl11 

Tel. 2181 5918 

Memleket hastanesi yaphrdacak 
Malatya Vilayeti Daimi Encüme -

ninden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş : Muğla 
vilayetinde Kökova nahiyesi merkezi 
olan Ulada yaptırılmakta olan ilk o
kul binanın noksanlarının ikmali in
§aatı bedeli keşfi 19127 lira 20 kuruş
tur. 

7 - İşbu teklif mektupları dördün
cü maddede tayin edilen günde saat 
ona kadar encümen riyasetine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilen mektuplar kabul 
olunursa da burada vaki olacak teah
hürden talibi bir hak iddiasında bu-

Trabzon vilayeti 
ninden: 

daiıni encüme- meydanı ile Samanpazarı civrı tercih 

Satılık arsa - Kavaklıdere' de fraır 
sız sefaretanesi caddesinde dört pal'" 

ça kabili ifraz 4976 metrelik arsa sa • 
tdıktır. Tel. 2086 5987 

59453 lira 67 kuruş keşif bedeli -
ni muhtevi olup vilayet merkezinde 
yaptırrlmakta olan memleket hasta -
nesi ikmali inşaat ve tesisatına kapa -
1ı zarf usuliyle yapılan eksiltmede is
tekli çıkmadığından 6-8-938 tarihin -
den itibaren bir ay zarfında pazarlık
la isteklisine verilmesi kararlaştırıl
m1çh,. T-.l;x-ı .. ,.;n viHlvPt if,,;mi t>ndi
menine müracaatları ilan olunur. 

(2973) 5529 

Kapalı zarf usulile eksillme iJanı 
Muğla Vilayetinden : 

1 - Eksiltemye konulan iş: Muğla 
vilayeti merkezinde yeniden yaptırı
lacak hükümet konağmm ilk kısmı. 
nın inşası olup keşif bedeli 20953 lira 
29 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave· 
le proesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö
rebilirler. 

3 - Eksiltme 7-9-938 çarşamba gü
nü saat 16 da Muğla Vilayetinde Na
fıa Müdürlüğü odasında eksiltme ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1571 lira 50 
kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - Bayındırlık işleri dergisinin 
haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 
sayılı nüshalarında çıkan ve talimat
nameye tevfıkan yüksek Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı göstermeleri. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 

yazılı saatten bir saat evetine kadar 
Muğla hükümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl 
mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3064/3257) 5902 

Malatya meyvecilik istasyonu 
binalarr eksiltmesi 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, mukave
le proesi, bayındırlık işleri genel şart
namesi, yapı işleri umumi, fenni şart
namesi, hususi şartname ve proje. 

B - İstiyenler bu şartname ve ev
rakı Muğla nafıa müdürlüğünden gö-
1..:;..'-'11ı ... 1"'a.· 

3 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 11 de Muğla vilayetinde 
daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 1434 lira 54 
kuruştur. 

6 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz 
etmeleri lazımdır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika. 

2 - Bayındırlık işleri dergisinin 
haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 
sayılı nüshalarında çıkan ve talimat
nameye tevfikan yüksek Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sı göstermeleri. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
Muğla hükümet binası içinde daimi 
encümen reisliğine makbuz mukabi· 
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar 3. üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatıl

lunamıyacaktır. 5997 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eakiteh ir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir - Çifteler yolunun 13 + 
000 - 21 + 900 kilometreleri arasın
.ı... '1. &:0'7"' ~ u . .. ı..-a b..i.,.tH llO•• a. 
saslı tamiratının kapalı zarf llsuliy
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 15.40 a kadar u
zatılmıştır. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde kapalı zarf usulile ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 1198.20 liradır. 
Bu işe aid keşif, grafik, fenni şart

name, mukavele projesi, ve eksiltme 
şartnameleri her zaman nafma mü · 
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa VeHletinin 12. 
8.938 tarih ve 11650 sayılı emirlerine 
tevfikan 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 encü
men reisliğine verilmiş olacaktır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (5620-3251) 5875· 

7.9.938 tarihinde çarşamba gunu 
saat 11 de Trabzon vilayeti daimi en
cümen odasında (15039) lira (74) ku
ruş keşif bedelli otuz altı menfez in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe 
konulmuştur. Şartname, resim, tahlili 
fiyat, silsilei fiyat bordrosu keşif ve 
buna müteferri evrakı saire her gün 
Trabzon Nafıa müdürlüğünde görü
lebilir. 

Muva'kıı:a't teminat (1128) liradır. 
İsteklilerin: 

Nafıa Bakanlığından almış olduk
ları ehliyet vesikası ticaret odası ve
sikası. Muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzlariyle teklif mektubu çar
şamba günü saat 10 na kadar Trab
zon'da vilayette toplanacak daimi en
cümene makbuz mukabilinde verme
leri lazımdır. 5998 

· · l<<izolar , ... ·/· 
Elektrik i_şle ri 

Bayındır Belediye Reisliğinden : 
Bayındır belediyesi tarafından 

yaptırılacak olan elektrik tesisatına 

ait planlarla keşifnameye mütedair 
açık eksiltme eyliıl ayının 1 inci per
şembe günü saat 11 dedir. 

mış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler 
edilmez (3062/3255) 

kabul Lise pavyonu binası yaplullacak 
5900 

1 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
elektrik mühendisi olması ve Nafıa 
vekaletinden musaddak vesaiki bu
lunması şarttır. 

2 - İştirak edeceklerin kati temi
nat akçesi olarak şartname mucibin
ce belediye veznesine yatırmaları la
zımdır. 

Şose tamiri 
İzmir Vilayeti Da.imi Encüme

ninden : 
15 ağustos 938 pazartesi günü ek

siltmesi yapılacağı ilan edilen (18032) 
lira 47 kuruş keşif bedelli İzmir -
Torbah ~osesinin esaslı tamirine talip 
zuhur etmediğinden mezkQr iş bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun hü
kümlerine göre hazırlıyacakları temi
nat ve vesaiki lazımeleryle 22 eylfıl 
938 perşembe gününe kadar İzimr vi
layeti daimi encümenine pazartesi ve 
perşembe günleri öğleden evel baş 
vurmaları ilan olunur. (3162/3235) 

5894 

Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş : 

1 - 40268.83 liralık keşif bedelli 
Diyarbakır'da yapılacak lise pavyonu 
binasıdır. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve fenni şartnameler 
D -Bayındırlık ve yapı işleri ge-

nel ve fenni şartnameleri . 
E - Bu evraklar nafia dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 9-eylUl-938 cuma 

günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
D. Bakır nafıa dairesinde yapılacak
tır. 

3 - Bu iş için ayrıca şartname Ba
yındır belediyesinde mevcuttur. 

(3144) 5971 

Panayır 
Mustafa Kemal Paşa Belediyesin 

den : 
Her sene olduğu gibi panayxr 1 - ey

hll - 938 perşembe günü açılacaktır. 

Hayvanat ve ticaret eşyası satılır. Pa
nayıra teşrif edeceklerin her türlü is
tirahatleri temin edilmiştir. Hayvanat 
için hususi yerler hazırlanmıştır. 

(5685-3309) 5984 

4- Eksiltmiye girebilmek ıçın ~1111111111111 11 1111111111111111 111111 1~ 
(3020.16) liralık muvakkat teminat : : --vermek ve aşağıdaki vesikaları ibraz S • 

edilir. Tl: 1230 5932 

iki odalı bir daire aranıyor - Ye
nişehir civarında iki oda bir sofadan 
ibaret bir daire aranryor. Tel: 1321 
numaraya müracaat. 5988 

Almanca bilen erkek bir daktilo 
aranıyor - Mesai saatleri zarfında 

Yenişehir Atatürk B. Tuna Apartıma
mnda 7 - 8 numaraya müracaat. 5935 

Kurslar: 

Daktilo kursu - 50 inci devresi118 

eylOl ilk haftasında başlıyor. 2 ayd• 
diploma verilir. Yeni hamam apartı ~ 
maru kat 2 Tel: 3714. 5671 _.,, 

TALiillll>ü Z Lii llLIEIU 
KiÔ\RSI 

CILiill l>iiPER 

Sayı n Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhteı m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SA YA ECZA 
• 

1 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

K 1 f . • etmek lazımdır. 1 r T E N D 1 S TA N -apa ı zar usulile eksıllme ilana A-Nafiavekaletinden alınmış on E \ ~ E Sığı r eti ah nacak 
E k . h" N f M .. d .. l "" • ·· d bin liralıktan yukarı müteahhitlik ve- : -5 ı§e ır a ıa u ur u gun en : sı·kas ı. -- Yazan •. : Çanakkale Jandarma Mektepleri Sa tın Alma Komisyonundan : 
Eskişehir - Çifteler yolun un 3 + - c· · M.k T M kk lh ti 

Malatya Meyvacrhk istasyonu Di- 080 - 13 + 000 kilometreler. arasın- B - 938 mali yılına ait ticaret odası : = ınsı 1 tarı utarı uva at ale Gün Saaati Sek 
rektörlüğünden : da "18775.94" lira keşif bedelli şose vesikası. : Hasan -Ali Yücel E Kilo Li. Kr. ~~minatı 

46232 1. 23 k k "f b d ı· · 1 t · t k 1 f ı· S - Taliplerin teklif mektuplarını E = ı. Kr. ıra uruş eşı e e ını esas ı amıra mm apa ı zar usu ı- _ : Sığır eti 101800 28504 oo 2137 80 9.9.938 Cuma 15 de KapaJ' 
havi olup Malatyada yapılacak mey- le yapılan eksiltmesinde talip zuhur cuma günü ihale saatin-den bir saat e- : * 1 ç kk 1 'd . 

- 1 k . . . . _ : - ana a e e bırinci jandarma alayına bağlı 2, 3 üncü J·andarma ta• 
vecilik istasyonu binaları 16-8-938 ta- etmediğinden 2490 numaralı kanunun ve omısyon reıslığıne makbuz mu-
rihinden itibaren 15 gün zarfında ka- 43 üncü maddesine tevfikan 21-8-938 kabili vermeleri, posta geçikmeleri E Kıymetli edfbimiz gazetemizde : burları "3. 9· sayılı jandarma okulların" 1 eylül 938 günlemecinden 31 a· 
palı zarf usulü eksiltmeye konulmuş- tarihinden 5-9-938 tarihine müsadif kabul edilmez. : içten, dıştan başlığı altında neş- : ğustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiyacı bulunan yukarıda yazılı bir ka· 
tur. pazartesi günü saat 15.30 a kadar u- 6 - Dördüncü maddenin A fıkra- : rettiği fıkraları bir kitap halin- : lem erzakın hizalarında gösterilen günlemeç ve günlerde I. jandarma ala• 

Eksiltme 31-8-938 gününe rastlayan zatrlmıştrr. sındaki müteahhitlik vesikası eksilt- : de neşretmiştir. Bu kitabı her- E yı satın alma komisyonunca eksiltmesi yapılacaktır. 
çarşamba günü saat 14 de Malatya zi- Eksiltme vilayet daimi encümenin- meye çıkarılmış olan hangi iş için is- E kesin büyük bir zevkle okuyaca- E 2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat "14" e kadar komisyo-
raat direktörlüğünde yapılacagtır. ce kapalı zarf usulile yapılacaktır. tenildiği açıkça yazılmak suretiyle : ğı muhalfkaktır. E na teslim edilmiş bulunacaktır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlrk iş- Muvakkat teminat "1408.20" lira- eksiltmenin yapılacağı günden en az : 3 - Şartnameler parasız olarak komisyonda görülebilir. 
~~~~~le_r_i genel, hususi ve fenni sa~r~t~n~a~m~e~·__.:d~ı~r~· ---------~~~~~::...g,~.u...ıii.X.li<.L.1.u.ı...,1.Q.1..ı.ı.ı.ıı&.J..ı.ı;,..ı.ıcı.-UdL...._ıa:J!.a!!ı:......~~--=-· ~ı•~ı~ıı~ı~•~• ı~•~ı~•ı~•~ı ~11~·~··~·~·~ı•~ı~•~.u..o<..uıu.;.ı_r_._~~~~~~~~~~~~~~~~~r.=l<>.A ....... >c<>.I-'-~~~~~~~~~--



25- 8- 1938 

Macar hikayesi 

Arslan avcısı 
Yazan : Diplomata Çeuiren : F. Zahir Törli.m'ldiney 

Meşhur arslan avcısı Mihal Zirinı- Nasıl çırpmıyor f ... 
i, güzel madam Dömeter'in ilrarlı ı Bunu boiuk bir inleme takibetti. . 
vetıerine dayanamıyarak iki gün Mihal'in ceıur yUzü sarardı. Kekelı-
lınak üzere Dömeter'lerin çiftliğine yerek ı8yledi: 

"tti. Akpm yemeğini elektrikle do- - Facia! .• Birisini boğazhrorlarl ... 
tılınıı ağaçların altında yediler. Ye- Möıyö Dömeter, tekrar ettı: 

ekten aonra bava biru ıerinlediği i- - Gidip bakmalı, ne oluyor 1 
ın aalona girdiler. Güzel madam, mi- Mibal, tal~ik. ~~ti: .. .. 

irine en nefiı ,araplarından ikram - Evet, çıftl~&l~ butun adamlarnıı 
ttti. Geniı koltuklara yulanmıflar, uyandırmalı. Kötkun etrafını sardırıp 

ihal'in anlattı&• av maceralarını din- haydutları yakalatmalı. 
"yorlardı. Madam Dömeter heyecanlı Möıyö Dömeter itiraz .etti: .. 
e tehlikeli av hikayelerine karıı ni - - Yok canım. Meıeler o kadar.b~-
Yetıiz bir alaka duyardı. Miıbal git- yilltmeğe değmez. Belkı de, muz~bın 

ilcçe yükselen bir ıesle, insan ayaiı biri bizimle alay etmek maksadıyle 
~nıaımıı ormanlar içinde yqıyan en köıke ıirip bu haltı karıttım:u~~ır. 

iitbit canavarlardan, onların avcıla- Sonra adamlarımın .kartısında gülunç 
rıad saldırdıklarından baıbaediyor- bir mevkie düımek ııtemem. Ben ken

u. Hele arılanları anlata, anlata bi- dhn ciderhn. 
· eıniyo~u. Kaç defa ölümle karp- Kapıya doğru yUrUmeğe baıla~ı. 

.-'"'lllıııttı. Fakat, cesaretini •e itidalini Mihal, arkaıından telitla ~eslend~: 
S bir zaman kaybctmemiı ve daitna - Yalnız başına mı gıdcccksın? 
ib ıelmitti. Çmldırckn mı? 

Genç kadın, iatemiyerek Jrarfdm - MISayö Dömeter d&ıdll: 
i erkekle kocasını mukaye.e edi- - O halde birlikte sldelhn. liri ai-

ordu. K.ocuı yqı bira llerlemiı. Wıb erak, lc:Bmda bet on kiflnm de 
t•iz ve ıilik bir adamdı. Onda, böyle bakkmdan ıellr. 

eralara atılacak cüret ve ceuret • Mqhur anlan ne•• yalvaran bir 
ten eıer yoktu. Halbuki; Mibal bam ıe1le bu teklifi reddetti: 
ıka yaradılıtta bir adamdı. Genç ve - Çok rica ederim: Bu 1evdadan ~~ 

&Uzel olduiu kadar cesur ve kuvetli geç. Gecenin bu ~tı.nde, ~dam öldu -
bir erkekti Her kadının takdir ede- ren haydutlarıa üzerıne gıtmek buda
Ceği, aevec~ii bir erkek. Keıkin bakıt· lalıktan bafka .~ir ~y d.e~il~rl .. u-
1~ &özleri, insanın vüc~duna tatlı ~ir d Kork:dan ı::;:~~~ri;:::.~:çu~-
Urpcrti veriyordu Genıt omuzları ıız· unun er f 1 li a lar d · d ÖlUmU kil • dın onun bu haline hayretle, ne ret e 

rzu uyan ırıyor u. d v-"' i rmanların kahra-
Çtik &ören, onunla alay eden bu a- bakıyor u. ,.uf 0 

• 
d-.n d . d. kadar giSrdll- manı meıhur aralan avcısı ikı, Uç hay-

ın yanın a, tlııı ıye • k k d Bu nasıl olurdu? 
iii ve tanıdıiı bir çok erkekler ne ka- duttan or uyor u. 
dar aöniik kalıyorlardı. Dömeter. dı,arı çıktı. ~iru '?"ra 

Bu ıırada salonun bir kiS§elinde du- elinde Ud ıillbla salona döndü. Sıl'1!· 
ran telefon ıert, sert çaldı. Vakıt ıe- lardan birini nazik bir tebe11Umle u:ı•
ce yarısı.ııı geçmittl. Oçü birden kol- aafirine uzattı. Mihal'in korkudan .di~-
tukJarından fırladılar. lerinin baiı çözillmilftü. Geri çekıldı. 

.... f · 1 d Dudaklarının aramdan mırıldandı: 
•ıaa ır heyecan a ıor u: . . . · k 
- Gecenin bu saatinde telefon eden - Affederainis, ııza.ıt~. bır~ı te ~e-

lciaıdir? H halde mühim bir hidiae lemiyeceğim. Hayatımı goz göre, gore 
var. er tehlikeye atamam. 

ır ö Dömeter daha futa larar et
t!:S-yö Dömeter hayretle telefondan me:~lindeki ıiWuardan binni ma-

a bakıyordu: . Uattine attı. Diierlni cebine 
- Tuhaf 9ey, dedi. Bu buıuıi bır auınm. . ulondan ıktı 

~ttır. Bahçenin nibayetinde~i .k~~ük ~=?t~~~ ~~.:!iye, korkuda! tit~ 
._cstırıe. oturdupmua evi bırıbirıııe . Mihal'in yüzüne baktı. Sonra, 

iı.r._ Yuuı fula misafir~•. bu- rıyen ın muanın Userine attıiı ıill-
~dutu zamaa oraya yerleıtırırız. kOC:ID erketine yardım için fır-

'kat. timdi kötk bom bottur- hıdı !.t•-=~ aralan aVCJlı salonda kal· 
1't1efon masuma doiru yürüdü. la • .. e,_ 

Mikrofonu eline aldı. Sealendi: dL.. . · k .. 
- Allo, allo.- Bir müddet bekledi. Mesele anlatıldı. Hızınet~ıler, Of -
kar d kün pencerelerinden birkıı açık bı · 

111 aabınulıkla ıor u: k .. den kaçan bir 
- kim? Ne iıtiyorl.. rakmı9lar. Komıu oy . ri i · 

•• . papapn açık pencereden ıçe 1 rnııJ. 
- Çok garip. Kimse cevap vermı- M ilatUndeki telefona çarpmıf. 

>'or. Yalnız, cUrilltWer ıeliyor kula- T:ı'::: maldne1l yere dUtUnce mik
iıına. Sanki biriıi yere yuvarWıdı.- rofon bir tarafa fırlamlfo Bu ıuretle, 
kadın, lmocuının elinden mikrofo- deki telefon çalmıt- Papaian yeni 

nu aldı. Kulalına cötUrdU. Yüzü sa- ~berledlli bir takım aöslerl batırma· 
rardı. Mikrofonu masanın üstüne bı-e Is ba·'allllfo 
raJrtı. Y .. 1 d' a ~ avatça ıoy e ı: .. Karı, koca ne d8ndUklerf aman 
Jt· - Anlqılmaz bir muamma! .Kotkte isaffrlerinl salonda bulamadılar. U-

ıı:~eıı!:ı!~l~=::!ı:-in~;:dı: :ğa, batının fula •ir~dı~ını ıöyliye-
~Yalar hava alıın diye. Usun uman rek yatak odasına çelnlDllf. 
havaaız kalınca ortalıja bir küf koku- Vahti ormanları~ kahramanı, mef" 
•u •İıniyor. Ak,am üzeri her tarafı ıı- bur arılan avcı11 Mihal ertesi sabah~ 
lcı, ıılu kapattırdım... sahiplerine ıtsrUnmeden Budıapette -

:t.!ihal dudaklarını bUktU: ye döndU.-
- Belki, bırıız girmittir. 
Möıyö Dömeter ıözUnü gesti: 
.-: Canım mUnakqaya lUzum yok. 

Gıdıp bakmalı. En iylıi bu. 
Bu dakikada mikrofonun içinden 

Çıkan bir sıilık biltiln salonu kapla
dı: 

- Bopzma sapla b&Ç&fı ! 
Genç kadının benzi kül gıöi oldu. 
~aıek için masaya tutundu. Bu 
llrada ikinci bir feryat daha koptu: 
-A-.a allaluml .. Ne kadar kani.. 

f ransa'daki avcılar 
ırranaa'da 1914 den nel 500.000 av

cı varken, 1919 dan itibaren bu mik • 
dar 0ç misline çıkmıttır. Seneden ae
neye de çolaJmaktadır. 1936 aeneslnde 

1.405,032 avcı vardı. Geçen sene iae av
cıların uyıaı 1.485.294 e çı1am9tır. Ba
kalım bu ICDC laıp 5ıkacak? 

u L US 

Kitaplar arasında 

Bora - Fırtına 
ı::::::::::::i.::~::~::~::~::::::::::::ı B i Z i M 

(Başı 4. anca sayfada) 
bir tünel kazılıııken ölmUftilr. Saliha 
Molla, Ankara'da kucaiında bir ço • 
cukla dul ve kimleaiz kalan ln~ını 
himaye etmeıini dokıtordan iat~yor. 

Aliye - bu kızın adıdır. Doktorun ea
ki adını da hatırlatmaktadır. - İki ae
nedir Su.ha Tekin'in evinde. Doktor 
genç kadımın hizmetinden çok mem -
nundur. 

Suba Tekin, Saliha Mollayı Ru-
meli hiaar.mdaki barakada ilk gördü
ğünde tammıftı. Dıvardalri bir uke.k 
remıiyle huta ..-armıt ve humma i
çinde ne kadar yıpranm .. da ola has
tanın çehreeindeki hatlar ona uzak 
maziyi derhal hatırlatnııftır. Yer ya -
tağında keaik, keaik soluyan kadın, 
kaymakamın kızı çok aevdiği ve ara
dığı Semine'dir. Doktor yıllardan be
ri hayaliyle yapdığı kadının hemen 
dizlet"ine kapanmak ihtiyacını duıy -
du. Fakat "kadının vaziyetinde öyle 
aıil bir iıtiina gördü ki belki kendi
sinin ıamimiyetine irummaz da yal -
nız mertıamet hi•iyle hareket ettiği
ne hükmeder diyerek biç bir iftaatta 
bulunmadı." ve yıllarca bu kararını 
boanadı. Ancak; onunla !Defgul ol -
maktan da geri kalmadı. 

Aliye için doborun himayeıini 
istemiye annesini tetvik edenler, Su -
hanın talimatiyle hareket eden dost-
lardı. Aliye eve ıelince doktorlarla 
Saliha Molla ara1ında da temas sık -
laftı. Doktoc zaman z1man Atiye'ye 
anneeini eve gctirmeeini ve artık ba
rakada bırakmamaıını ıöylediği hal
de Semine bir türlü gelmek istemi -
yordu. Nihayet yeni bir b,aatalık ve 
halaizlik onu, Suha Tekin'kı tefkat 
ve merhametine ıığınmıya mecbur 
etti. 

Doktorun arkadafı avukat Sedat 
Güven evde misafirdir. lıparta'dan 
birkaç ıün için gelmiıtir. Saliha Mol
la onu birisine benzeti.yor. Acaba Eğ
ridir'de sevdiii Ali'nin mektep arka
dqı Muıtafa mıdır? Kızma bunu IO -

rarken keçen günlerini de anlatıyor. 
"Bazı kimselerin hayatı boralı fırtı • 
nalı oluyor. Saldn bir denizde acemi 
kimseler bile bir sandalı yflrlJtebilir. 
Ya ansızın bir bora, bir fırtına ~ılcar 
da ilstünde bulunduğunuz denizi al -
lak bullak ederse?... Altınızda ufa
cık bir tekne başınızda çılgın fırtı -
nama ıslığ ... " Semine'nin hayatı da 
ccmiyetia b5yle bir p.dlıbma up 
mıtt•· Au9ı t.blııaı onu, JrolJejl .,._ 
tkdikten eoara ~enik. 
Flıkat 1Ma il~ lııoced• hwn .,.nı • 
llllfbr· Gençlfık ft çr.lpllık ,..,....ıı 
seyyar bir tiyatroda çalıpn bi.r çap -
kının petine takılmıttrr. Bu bal onu 
anMından, babaaından ebediyen ayrr
mı,tır. Yeni yqayı9ı oau, her gün 
biru daha ıef &lete allrWdemektedir. 
••Tipili ve lt.annlılc bir 6•c«le dafda, 
ovada yoluna JaJıraa bir dttbeda 
gibi eHla bqucunda uğulduyan bora
lar kendini çıldırtacak kadar mite -
essir etmiJtl. Fakat aofufun fİdde -
ti arttıkça, arlı fırtınaların famBn 
yüzilnde pkladılcça aşanwk, teesd -
re dapıek duygularım bile kaybet • 
miye, batti cazip hulyalara dalacak 
kadar sapıtmıya başlamıştı .. Biru 
huzura kavupcaiı Umidiyle bir k&y 
ağasına metreslik yapmııtı.r. Ondan 
gebe kalaııf ve bi.tka birisinin yarım
da doiurmuttur. 

Anadolu kaaabalarıntla perlfUl do-
lllftıktan IOOra kendini Rwneli hisa
rına yeni bir hüviyetle auyor. Sali -
ha Molla artık dindar bir kadmdır. 
Kollejin samatırlarıaı ylkayarak ge
çinir. Herke1e iyilik yapmıya, doiru 
yolu ıöıtermiye çabalar. "'Bqucun
da uğuldıyan, kolunu kanadım lılran 
bor• dinmlf, onun yerine sakin n 
asude bir bayat NflUJUftı." I 

Semine SW.. Tekin'ln evinde ra
hattır. tki ihtiyar mulye ilipeden 
yeni ~ıt yabancı iıki iman slbi 
hay'Mın feleefeelni münak• ediyor
lar. Fakat doktor bir ttldil rubunu 
tatmin edemi'JOI'. Hayatta ne lçkı me
IUt olamadıjtını hayıflanDp duruyor. 
Bazan bu hld bir buhrana varıyor. 

Semine'ain anasın ölümil, dokto • 
ru miitee11ir ediyor. Senretinin yarı-
11nı Xısrlay'a ,yar11mı AUye'ye bın
karak doğduğu yer olan Eğirdir'in 
ormanlar içinde g61e bakan t&ylerin
den birine çekiliyor .. Frtrna bora blt
mfttlr. 

Turpt Aliılf ıananımn kahra -
mananı bile f" hatlar isinde çiamiftic • 
Fazla dini teairler içinde biiyUtiilmtlt 
bir goc4&k tamillnl blru ilerletince 
itikaıtlarına hücum edildltlni ıörU -
ror. Hattl bunu ilk enıiltal Semine 
yapıyor. Milli mücadelede memleket 
duygulunt111 kendi n•lindeld kuve
tinl &lçtı,or. Pllbt bu mllcadeledeki 
hamleyi yeni ahlW ve flkrt l8tUm • 
metinde yapamlJC*. H.,atmm atetli 
çapıı bUyttk harpta kurtulQf cldali
nln lraranıs yıllarlmda geçlnD bh 
nesttdendlr. llemlebtt. birlikte bu
zun erltfftc:e Jlll Uerlemlt, cmdye -
till J.eai umurlarlJlı ..._ 8tlJlrı 

(HAVA SEFERLERi) 
Ankara - latanbul araımda 

Pazardan macla h• sün ı 
YqilldlJ'den hareket ı 8.30 
Ankara'daa hareket ı 8.30 
Ankara' dan 
camartnl cünlerl 16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Puartni 
Sah: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ece ve Çankaya • 
: Sebat ve Yeniıehir .. 
: İltanbul eczanesi Çarpmba 

Peqembe 
Cuma: 

: Merkea 
: Ankara " 

Cumartni : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yancm ihbarı: (1521). - Telefon, müra· 
caat, tehir: (1025-1024). - Şchirlerara· 
11: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
lrua memurlucu (1846). - Mesajerı 
Şehir Anban: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civan: (2645. 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806. 3259). - Yeniıehir. Havuzbaıı. 
Bizim tabi: (2323) - Havuzbaı•: Gu· 
ven tabi: (3848): Birlik taksı: (2333) 
- Çankm caddesi. Ulua taksi: 0291). 

Otobüılerin ilk veaon 
ıeferleri 

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

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

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Kec;iören'den Ulus M. na 

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

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

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

Yenitehir'den Ulus M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

Sabab 
İlk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.DO 

7.00 -.-
7.00 
7.10 

S. puarı'ndan Akköprii'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.38 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

f U. M eydanıyle istasyon arasında her 
bet dakikada bir sefer olup tren za. 
manian seferler daha 11kur. 

f U. Meydanıyle Yenlıeblr. Bakanlıklar. 
Cebeci. Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be' dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar ber 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akıamlan Ulus M.eydanı'ndan saat 23 
deki aon seferlerle bmıların Ulua me7-
clam'aa clödtleri alnemalarm daiılq 
-ta.riae tOWlrı... 

T..hb8tH 11 • laMfardlr. 
Poeta ..at it • bdar lataabal dbetln• 
melmlp bba1 eder. 

Poı ta Saatleri 

Her aabab 8.20. Her 
aktam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıembe. Cumartesi 
Toros airat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına : Herailn 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa. Amasya bu 
bat ilzerindedir.) 

Diyarlıa)m battı : Herdn US 

Zonsaldak battı : • ıs.oo 

K.ınkble'7e rQotoblia .. 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemuil'&blr: 21 

S. D. 
Gtinet: S 18 

Rum!· 1354 
Aiustos: 12 

S. D. 
Ak .. m: 18 54 

azalmıt buluyor. Kendini her zaman 
ve her ıycrde yalnız hi.lediyor. 

1Lk &fk filbaldka çok kuvetlidir. 
ffer dilde zengin bil' edebiyatı da var· 
dır. Dolr.tıor Suha Tekin de bir çocuk
hık maceruının esiri •yılabilir. An· 
cak onda bu afkı takviye eden fCY• 
hamle yıllarının çareeiz geçip ürkok
U.k çaiıam geli.p çatau9 olmaaıdır. 
Doktor böylece kendini mazinin tat
lı bir hatırauna ballam1Jtıır. 

Suha Telrin'deki devir devir deli
tcn ruhi i.btillçlar asla garip göriile
mes. Hele onun hayat muammaıını 
çöanek için yaptıf ı hırçın hareket -
lere uil bir milıcadele diyebilidz. 
Romanının kahra.maniyle Turgut Ak· 
bJ bu mu~yı bl.ltUn hmiyle 
ıanma.k iatemiftiı'. Kiıh meyua ol
muı kiıb onu mağlGp etmek iatemit -
tir. Buaa mefabete dalmıt. bazan da 
aai i•tiıkemete dönerek yalnız hayır 
dilfiiııea biriai olmuıtur. Nihayet ro
man, bayatta da böyle olduğu gibi e
aell aarrı aydınlatmadan fanileri fır
tınalı, boralı bir m,.ttan 9QDl'a ebe· 
dl tWdlna D'V'UftuC'.muttur. 

Turgut Alakq'ın fahmları her a
man içimlsde ya,amaktecbı-. Vatalar 
lff o lradtlr ahenkli tertip edilmlftir 
ki herkeı nımanm aonuna bdar onun 
ate9i lçlade Y&f&YIP gidlyor. 

lluharril' bilhae• ~inde ylllfllllı • 
im dmderi de blrbç kalem darbe • 
ılyle c:atıltndınnıttıır. O; beıu muba -
verelerlnde millt huauelyetleri muba
faa etmiftk .Rcımanıda dm& p dll
nUn mlra11, but hldlaelmle t8nlr e
dllmlftlr. Ancak bunlar, ..erin baya
ti ifade kuvetiııl M'tınn noktalardır. 

• • 

IZMIR 
(Başı 1. inci say/ada) 

meıeleydi. Meıut bir fikir, ve o
nu tahakkuk ettirmek için sene
lerce, aebat ve ıırar ile ufrapn 
bir azim davayı halletti: Yangın 
yerlerinin büyük bir sahası genç
lik parkı ile içindeki müe11e
aelere ayrılacak olursa, bir iki 
yeni mahalle, birkaç esaılı bina 
diğer kııımlan doldurmağa kifi 
gelecekti. Belediye reiıi doktor 
Behçet Uz; lzmir'in yalnız ima
rına çalıf1Dadı: imar imkimnı 
icat etti. Kendiıi ile, hemıerileri 
kadar vatandatları da övünıeler 
yeri vardır. İzmir rıhtımına çı -
kıp da, benim gibi, Biri·nci kor
don perdesini korkarak geçecek 
olanlu, mübalağa etmediğime 
hükmedeceklerdir. 

Meseli İstanbul' da lzmir' de 
gördüğümüzün birkaç misli in -
ta yapılmıtbr. Fakat daha çok 
küçük mikyaıta itin, burada bir 
e ı e r hali arzeditinin sebebi, 
plin ve ürbanizm diıiplinlerine 
tibi olmaıındandır. Şimdi ııra, 
lzmir'in istirdadından sonraki 
belediye reisi Şükrü Kaya'nın 
yaptırmıı olduğu planı, yanma
mıt kısımlar üıtünde tamamla
maia, ve bütün ıehri ürbanizm 
hareketi içine almağa geldi. Be
lediye bu tetebbüı üzerindedir. 
Şehrin, sahil boyunca, 32 kilo
metre uzayıp gittiiini; yan dağ
lann, aıırlardanberi geliti güzel 
yapı yıiınlarma boiulmuı oldu
ğunu dütünmek ve belediye ge
lirinin 1 milyon lirayı aımadıiı
m ve bunun mühim bir kıımmın, 
pek de ite yuamıyan iki milyon
luk eski bir iıtikrazın ödeniıine 
ayrıldığını hesaba katmak İzmir 
ima~ıluınm vazifeleri henüz 
ne kadar ağır olduğunu göıterir. 
Ancak e.ki yangın yerlerinde 
toplu bir imar hareketi yapmıt 
olmak, modern bir tehir nüvesi
ne kavuşabilmek imkanını, hepi
miz için pek ziyade k1sa\tmııtn. 

• Funr fHai için de ,,...., .Ua
tım kullanmak l&mnıeliyor. Bat
lanpçta hayli itiraz .. tereddüt 
aeıleri duyınuftuk. Artık bu bir 
muvakkat ve ilreti sergi delil, 
lzmir için bir müeueıedir: Bel
ki de bir gün bütün Akdeniz'in 
bqlıca teli.ki yerlerinden biri o
lacaktır. 

Açılıt günü Kocaeli mebuıla· 
rmdan bir arkadqmuz, koca ıe
hirde tek bir oda bulamadıiı i
çin vapurla l1tanbul'a döndü. O
tel ve tehir panaiyonlannm tan
zimi timdi lzmir'in en mühim 
meselesini tqkil etmektedir. Öy
le zannediyorum ki ıelecek se
ne Kordon boyunda, ıimdiki ıe· 
hir gazinosunun yerinde 100 o -
dalı mükemmel bir otel bulaca
ğız. Gerek fuvan inkip.f ettir
mek, gerek lmıir turizmini hare
ketlendirmek için ikamet tartla
rını halletmek zaruret halini al-
mııtır. 

Burada lzmir belediyeıinin, 
tehir içinde ucuz ve iyi nakliyat 
itini bütün belediyelerimizden 
daha iyi baf&l'lllıt olduiunu kay
detmek isterim. Ma20tla iıliyen 
zarif otobüsler, rıhtım boyunu 
ideta ıüslemektedirler. Deniz -
bank'ın yeni almıt olcluiu üç va
pur da pek uzun zamanlar için 
deniz nakliyat itlerini tanzim et
mit bulunuyor. 

Vali ve belediye reiıinin iz
mir' de içtimai hayatı kuvetlen
dirmek için baprmak üzere ol
duldan bir tetebbüı de, lnciraltı 
plij ve otelidir. Burası deniz yo
liyle bet on dakikalık meeafede, 
lmür'e hem deniz, hem kaplıca 
banyolan temin edecek hakiki 
bir istirahat ve etlence merkezi 
olacaktır. Sıcak au biru ıeride
ki Aiamemnun kapbcalanndan 
almıyor. 

F.R.ATAY 

Muharrir bwılar'ı .Wt etmiyona da 
terikde de bulunmuyor. 

ilk ıomanmdaıki phıaları tahlil 
ve bidiseleri terkipte bu kadar mu -
vaffak olan ımabarrlr, yarın için bile 
çok ıeyler vidotımektedir. VelQt bir 
devrede olan Turıut Aüaf'ı Uçüncil 
eMri için tebrik ederia. 
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Mahkeme 
röportajları 

( Başı 4. üncü sayfada ) 
parmağının aivrilep kıvrımiyle za
bıt kitıbinin maaaaına .. tık tık ,,diye 
dokundu. Ve ifadcaine devam etti: 

- Sonra ağzıma, sonra da ıöylece 
sol böğrüme birer yumruk attı. Ağ
zımdan kanlar bot~mmıya batladı. He
men koıup poliıe haber vermek, şika
yet etmek istedim. Bırakmadı. Dara
cık koridorda sıkıştırdı beni... fakat 
yalnız olsa neyse ne .. o zamana kadar 
kocaaiyle, kardeşi de kendisine yar
dıma geldiler. Oç kişi birden üstüme 
abandılar, döğdüler. Kardeşi olacak 
şu adam da (şu adamın kim olduğunu 
şimdi anlatacağım) iki eliyle iki omu
zumdan tuttu: 

- Karı öldürürüm ıeni, boğarım 
da atarım.. dedi. Kendilerinden dba
cıyım hakkımı ararım.,, dedi ve geniş 
bir nefes aldı. 

M Udafaa safhası da, iddia kısmın
dan daha az dikkate pyan değildir. 
Hakimin karıısında davacıdan bafka 
üç ki•i duruyordu. İki erkek ve orta
larında bir bayan .•. erkeklerden biri -
nin ortadaki bayanın kocası ötekinin 
de kardeıi oldugu anlaşılıyor. Koca: 

- Benim bu itlerden haberim yok, 
dedi ; çıktı işin içinden. 

Birader: 
- Hadisenin teferruatına yeni mut

tali oldum. Bir takım gürültüler ifit
timdi o gün •. fakat mahiyetini bilmi
yorum; dedi. 

Ortalarındaki pembe pleli bluzlu, 
ıiyah telis ıapkalı bayana gelince: 

- Ben meılek sahibi bir kadınım 
dedi. Gece gündüz çalııırım, neme ge
rek benim döğmek, sögmek_. suçluyu 
ben döğmedim. Çocuguma gelince, o
nu bütün konu komıu tanır. Nurta
nem müceıaem namuatur. Para ~un 
oluna gelir babasından yahut benden 
iıter. Fakat çalmaz. 
Şimdi liyık mı ki kapıdan bağıra 

bağıra: 

- Beı liramı çaldılar, kefen aleııı-

lar inp11ah, desin. 
O merkeze tikiyete giderken ben 

de onu şikayete gitmege hazırlanıyor
dum. Biraz daha bekleseydi ben da
vacı olacaktım. 

Bir gün evelki ve o gUnkU ,ahitle
rin ifadeleri taıdik edildi, İcabı dü -
şünüldü. Karar uzun ve etrafhdır. 

Dayak hidiıeai sabit olmuf, fakat 
tahrik o\du~u da unl:ı!iı\mı!i~u. Bu 

,.u.cten ceu hafifletici Mbeplerle • • 
.-Jtılapttır • 

Nihayet d8len n a8len bayan 16.5 
liraya mabldim olmut. fakat bu ce.-ı 
tecil olunmuıtur. Fakat dört kUeur 
liralık mahkeme tnaat'afmı ödlyecek. 

Düzeltme 

Dün bu ıUtunlarıda çıkan mahke • 
me yazıaında bir tertip hatam vardır. 

Birinci aU.tunun ortalarında "folörün 
yaıımda ne Hlnta, ne adliye memuru
na bensemlyen .. .'' diye bafbyan para
ırafm üçUncU cllmleUni: 

"Fakat bu adam otomobilin kapıu

nı açamıyacak kadar ıavalak ıöriinil
yordu. Hasan Akaoy'a hafifçe: 

- Bu kim, diye soracak oldum. 
- Katil, dedi" 
Diye okumak lizımdır. Özur dile -

riz. 

Muhtelis tahsildar 

mahkum oldu 
İatanbul, 24 (Telefonla) - TalWl 

etti&i 1624 liranın 1569 liruını ko
çanlarda tahrifat yapmak suretiyle ih
tilia etmekten ıuçlu belediye tahıil -
darı Naci'nin muhakemesi bugün ne
ticelendi. Suçlu bet sene on ay hap
se ve Uç buçuk ıene memuriyetten 
mahrumiyete, 1569 lira ödemi ye ve 
1569 lira da aıır para cezaaına mah
kiim edildi. 

Hapisane binası için Adliye 
vekilinin riyasetinde bir 

toplanb yapılacak 
lıtanbul, 24 (Telefonla) - Umumt 

hapiaancnln tanhl lıcrymetini tetkik et
mok üzere tefkil edilen komiıyon bi
nanın yıkılmuına, tarih kurumu da yı
kılmamasına karar vermiıti. ViJinin 
rlyuetindeki komiıyon Adliye veki
linin reiıliğinde bir iki gUne kadar 
son bir toplantı yapacak ve kati bir 
karar verecektir • 

Donanmamız limanlanmm 
gezecek 
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RESMi İLANLAR 
Kuru katgüt alınacak 
M. M . Vekaleti Sat•n Alma Ko· 

misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
12500 lira olan 50 bin kutu kuru kat· 
güt kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Benzin al.nacak 
Başvekalet Evrak ve Levazım Mü-

dürlügunden : 
1 - Açık eksiltmeye konulan iş 
27000 lıtre benzindir. 
2 - İhale açık eksiltme suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4860 lira· 
dır. 

4 - Eksiltme 26 • ağustos • 938 
cuma günü saat 12 de Başvekalet ev
rak ve levazım müdürlüğündeki eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi 364 
lira 50 kuruştur. Eksiltmeye girecek • 
ler, eksiltmeden evci bu parayı Mali· 
ye merkez muhasebeciliği veznesine 
yatırarak alacakları makbuz ile biri· 
likte komisyona müracaat edecekler
dir. 

6 - Eksiltme şartnamesi evrak ve 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

(2952) 5525 

Pazarlıkla açık eksiltme 
Baıvekalet İstatistik Genel Direk

törlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan : 

l - 20 forma tahmin edilen maliye 
istatistiginin 1500 nusha baskısı pa
zarlıkla açık eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2 - 16 sayfalık beher forması için 
35 lira fiyat tahmin olunmuştur. 700 
lira bedel üzerinden % 7,5 hesabiyle 
53 liralık muvakkat teminat vesikası 
vermek lfizımdır. 

3 - Eksiltme 1938 eyllıl ayının 6 
mcı salı günü saat 12.30 da umum 
müdürlilk binasında toplanacak olan 
komisyonda açılac.aktır. 

4 - Nümune dairede görülecektir. 
Bu baptaki şartname komisyon katip
liğinden istenebilir. (2833) 5283 

Toze Bakanhoı 

Tamirat ve badana iıleri 
A .11;.,. V .. ı,o. S..tö .. .a. ... 
Yenişehir'de vekaletler mahallesin

de Temyiz mahkemesi ~atısmda yapı· 
lacak tamirat ile dahilen yapılacak 
badana işleri pazarlıkla isteklisine 
ihale edilecektir. 

Pazarlık 29. 8. 938 pazartesi günü 
saat 10 da Temyiz binasında vekalet 
levazım ve daire mt:dürlüğü odasında 
toplanan komısyonca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 77 liradır. İstek
liler şartname ve keşif cetvelini gör
mek için her gün levazım ve daire 
müdürlüğüne ve pazarlık günü ve sa. 
atında beş lira 78 kuruş muvakkat te· 
minatlariyle birlikte komisyona miira
caat etmeleri ilan olunur. 

(3089) 5642 

Kc.tltor Bakanhoı 

Açık eksiltme ilônı 
Kültür Bakanlığından : 

l - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra'da Gazi Terbiye Enstitüsü yanın
da yapılmakta olan Müzik pavyonu
nun kalorifer tesisatıdır. Keşif bede· 
li 5686 lira 76 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Sulu kalorifer tesisatı izah ra

poru. 
d) Sıcak sulu kalorifer tesisat mal· 

zeme listesi keşif hülasası 
e) Sıcak sulu kalorifer tesisatı mal

zeme listesi 
f) Projeler 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı parasız olarak Ankara·da kültür 
Bakanlığı yüksek öğretim dairesin · 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 31-8-1938 çarşamba 
günü saat 1 l de Kültür Bakanlıgı yük 
sek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık olarak yapı la 

caktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 426 

lira 50 kuruş muvakkat teminat ver • 
mek ve bu nevi iş yaptığını tevsik et· 
mek şarttır. (3091) 5688 

Finans Bakanhif.;:,. 

Elbiselik kumaş alıncak 
Maliye Vekaletinden : 
Vekalet müstahdeminine yaptınla· 

cak elbiseler için 397 metre 60 santim 
yerli malı elbiselik kumaş açık eksilt· 
me ile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli beher met· 
resi beı lira elli kuruştur. 

2 - Muvakat teminat akçesi yüz teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
altmış dört lira bir kuruştur. üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 

3 - Numunesi levazım müdürlü- birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
ğünde görülebilir. saatinden beheınahal bir saat eveline 

4 - İhale günü 5. 9. 938 pazartesi kadar Ankara'da M.M.V. satın alma 
günü saat 12 de levazım müdürlüğün- , komisyonuna vermeleri. 
de toplanacak eksiltme komisyonun· (3245) 5972 

da yapılacaktır. S t 1 k k".h 1 • 
cs214> j 839 a ı ı o nema zeme vesane 

Bir muakkıp alınacak M. M. Vekaleti Satın Aima Ko-
misyonundan : 

Maliye Vekaletinden : 
Hukuk müşavirliginde açık bulu

nan (70) lira ücretli kadroya bir mu· 
akkıp alınacaktır. 

En az orta mektep mezunu olmak 
şarttır. İmtihan 26. 8. 938 günü saat 
(10) da yapılacaktır. 

İsteklilerin Hukuk müşavirliğine 
müracaatları iliin olunur. 

(3313) 5956 

Yeni nikel 1 kuruşlLJklar 
Maliye Vekaletinden : 
2257 numaralı 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 

Ahu el sinema makinası 
ah nacak 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
1 - Bir adet normal 35 mm film 

üzerine çeken el sinema alıcı makina
sı teferruatiyle birlikte aç k eksiltme 
suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 8 eylfıl 1938 perşembe 
günü saat 15 te Ankara'da C.H.P. Ge· 
nel sekreterliginde yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak Ankara'da C.H.P. Genel Sek· 
reterliğinden ve lstanbul'da C.H.P. 
başkanlığından alınır. 

4 - Taliplerin muvakkat teminat 
olarak maktuan 200 lira ve (2490) nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde· 
Jc.j VPtıa.ilrl• mezkfır -aiiıı ve_ SU 
C.H.P. Genel Sekreterliği muhasebe-
sine müracaatları. 

(3326) 5989 

Tarım Bakanlıoı 

İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 

ziraat mekteplerine 
talebe ahnacak 

Ziraat Vekaletinden : 
11 eyliilde açılacak olan bu mektep

lerden birine girmek istiyen orta 
mektep mezunlarının vilayet veya 
mektep müdürlüklerine acele müra
caatları lazımdır. (3151) 5748 

Talebe kaydı 
Ankara lıımet Paşa Kız Enstitüsü 

Direktörlüğünden : 
1 - Yeni talebenin kayıt muamelesi 

eylul 938 ayı sonuna kadar devam ede· 
cektir. 

2 - İkmal imtihanları bir eyllıl ile 
yirmi eyllıl arasında yapılacaktır. 

3 - Öğretmen birinci sınıfın (as· 
kerlik dersine hazırlık) sınavı okul a
çıldığı zaman yapılacaktır . 
4 - Enstitü mezunlarndan öğretmen 

birinci sınıfa parasız ve paralı yatılı 

girmek istiyenlerin müsabaka sınav

ları on üç eylfılde başlıyacaktır. (Ar· 
zu edenler enstitü direktörlüklerinden 
daha fazla malumat alabilirler). 

5 - Enstütü mezunlarından öğret· 
men birinci sınıfa gündüzlü girmek 
istiycnlerin müsabaka sınavı ikmal 
imtihanlarının hitamından sonra ya
pılacaktır. 

6 - Daha fazla maliimat almak isti· 
yenler okul direktörlüğüne başvura· 
bilirler. 

(3323) 5986 

Millı M&adafaa BokonhQı 

Harç paketi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

altmış dokuz bin lira olan iki yüz bin 
tane harp paketi kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 - birinci teşrin· 938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 
3-llk teminat 4700 lira olup şartna

mesi 345 kuruşa M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 

ı - Akköprü'de nakliye deposunda 
kohneye ayrılan muhtelif cins ve mik· 
tarda nukııye, marangoz, saraç malze· 
mcsiylc ıuvtosiklet ve aralıalar artırma 
suretiyle 15-eylul-938 perşembe günü 
saat 14 de Akköprü'dc nakliye depo
sunda peşin para ile satılacaktır. 

2 - Arttırmaya girecekler satış gü
nü mezkur depoda bulunmaları. 

(3302) 5980 

Ya,hk elbiselik tez ahnacak 
M. M. Vekaletı Satın Aluıa Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (52) elli iki kuruş olan 300.000 
üç yü zbin metre yalık elbiselik bez 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko· 
nulmuştur. 

2 - !hale 13-eylUl-938 salı günü 
saat on bırdedır . 

3 - İlk tcınınatı (9050) dokuz bin 
elli liıadır. 

4 - Evsaf ve şaı;tnamesi (780) yedi· 
yuz seksen kuru)> muk.1bilinde M. M. 
V. satın alına komisyonundan alınır. 

5 - Eksıltmeye gıreceklcrin 2490 
sayılı kanunun ıkinci ve ü~üncü macl
delerinde gösterılcn vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat ev el M.M. V. satın alma 
Komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3301) 5975 

Ya~ht: elbirnmc bez ahnacak 
M. M. Vek<lJeti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan (800000) 
sekiz yüz bin metre yazlık elbiselik 
bez kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 12 • eylul • 938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

-1.Ukt.cminat• ..Q!l50} ~ bir 
bin üç yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (24) yirmi 
dört lira mukabilinde M.M.V. satın 
alma komisyonundan alınır. 

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

(3300) 5978 

Dikilmiı ~amaıu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 10.000 takım dikilmiş çamaşır ka

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2) Hepsinin tahmin edilen bedeli 

11.000 lira olup ilk teminat parası 825 
liradır. 

3) İhalesi 12 • eyllıl - 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat eveline kadar( M.M.V. satın 

alma komisyonuna vermeleri. 
(3298) 5976 

Ambalajhk bez ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyat (26) yirmi altı kuruş olan on bin 
metre ambalajlık bez açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İlk teminatı (195) liradır. 
3 - Şartname ve nümuneler her gün 

M.M.V. satın alma komisyonunda gö· 
rülebilir. 

4 - Eksiltmesi 10 - eylül • 938 cu· 
martesi günü saat onda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mez
kur gün ve s:ıatte M.M.V. satın alma 
komisyonunda hazır bulunmaları 

(3299) 5977 

Teknik ~inko tozu ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen fiatı 3000 lira o

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

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

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

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

2 - Eksiltmesi 20 eylUI 938 salı 

günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 900 lira olup şart· 
namesi satın alma Ko. da bedelsiz gö· 
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ıki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver· 
mel eri. (2797) 5249 

Top koıum hayvam ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 

1 - 1000 ila 1500 baş top koşumu 
beygir ve kısrak kapalı zarf usuliyle 
sa tın alınacaktır. 

2 - Beher baş hayvana tahmin eli
lcn fiyat 350 liradır. 

3 - Eksiltme 30 eylül 938 cuma 
günü saat 16 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (24 7 50) yirmi 
dört bin yedi yüz elli lira olup şart· 
namesi 26 lira 25 kuruşa Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
temi:ıat ve 2490 sayılr ~anunun iki 
ve 3. cü maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatmrlan behemehal bir saat eve
line kadar Ankara'da M. M. V. sa
tın alma Ko na vermeleri. 

(3013) 5595 

Top ko~um kahn ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko.: 
1 - 2300 ita 2500 baş top koşumu 

katır kapalı zarf usuliyle satın alına
caktır 

2 - Beher baş katıra tahmin edi
len fiyat 450 liradır. 

3 - Eksiltme 30 eylül 938 cuma 
günü saat 15 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat (47500) kırk yedi 
bin be§ yüz lira olup şartnamesi elli 
lira mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve· 
line kadar M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (3014) 5596 

Sis kanıhrma ciha11 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen fiatı 1000 lira 

olan Werner und Pfleiderer fabrika
sının Simplex markalı ve 13-wx-BS 
büyüklüğünde bir adet sis karıştırma 
cihazı açık eksiltme ile satın alına

caktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte· 
si günü saat 10 da M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 75 lira olup şartna· 
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları (2635) 4998 

138 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

7000 lira olan 138 kalem ecza kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

misyonda görülür. 
S - Eksiltmeye girecekler kanuni 

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

2 adet Otopomp ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (9175) dokuz bin yüz yetmiş beş 
lira olan iki adet OTOPOMP kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - İhalesi 8 eylül 938 perşembe gü· 
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (1376) lira 25 ku· 
ruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evci komis
yona gelmeleri. _(2603). 4923 

46 Kalem kimyevi alôt 

ve ecza al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5961 lira 40 kuruş olan 46 kalem kim
yevi alat ve ecza kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 eylül 938 çarşam· 
ba günü saat 10 da M. M. V. satın al· 
ma KO. da yapılacaktır. Liste ve 
şartname KO. da görülür. 

3 - İlk teminat 446 lira 15 kuruş· 
tur. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa· 
tından behemehal bir saat eveline ka· 
dar M. M. V. satın alma KO. reisli· 
ğine vermeleri. (2704) 5071 

Linyit kömürü ahnacak 
ıu. •••• ' -. .. ..u~ u .;Jatın ~uua n..o· 

.msyonunoan : 
l - 18YO bm sekizyüz doksan ton 

..ııyıt koıuuı u h.d.i''"' ..:ctu usuuyıc nıu· 

.•.ıl':asaya konulmuştur. 

2 - Beher tonuna tahmin edilen 
bedeli (8) sekiz lira 25 yirmi beş ku. 
ruştur. 

3 - İhalesi 7-eyliıl-938 çarşamba 
~ünü saat ondadır. 

4 - İlk teminatı (1169) bin yüz alt· 
.nış dokuz lira 44 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M. M. V. Satın alma komi.syo • 
nundan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve! M. M. V. satın al • 
ma komisyonun vermeleri lazımdır. 

(3098) 5704 

Linyit kömürü ahnacak 
ıtı. n.l. V ekatetı !:>aun alma .... oırus· 

yı.mundan : 
1 - Beher tonuna tahmin edilen 

fia tı ( 11) on bir lira 50 elli kuruş olan 
( 4230) dört bin iki yüz otuz ton lin • 
yit kömürü kapalı zarf usuliyle müna. 
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7-eyllıl-938 çarşamba 
günü saat (12) on ikidedir. 

3 - İlk teminatı (3648) üç bin al
tıyüz kırk sekiz lira 38 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (245) 
iki yüz kırk beş kuruş mukabilinde M. 
M. V. satın alma komisyonundan alı -
nır. 

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 al • 
ma komisyonuna vermeleri Iazımdır. 

(3097) 5703 

Kömür alınacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komia. 

yonundan: 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

(211992) iki yüz on bir bin dokuz yüz 
doksan iki lira 50 elli kuruş olan 
(10004) on bin dört ton lavamarin kö
mürü ve (2529) iki bin beş yüz yirmi 
dokuz ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuş. 
tur. 

2 - İhalesi 7 eylül 938 çarşamba 
günü saat (13) on üçtedir. 

3 - İlk teminatı (11849) on bir hin 
sekiz yüz kırk dokuz lira 63 altmış 
iiç kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (10) on Ji. 
ra 60 altmış kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma Ko. nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilc-n vf>saikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satın al
ma komisyonuna vermeleri lazımdır. 

(3095) 5701 

Köınür alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
(303573) üç yüz üç bin beş yüz yet· 
miş üç lira ( 42) kırk iki kuruş olan 
(4473) dört bin dört yüz yetmiş üç 
ton lavamarin kömürü (7488) yedi 
bin dört yüz seksen sekiz ton sömi· 
kok ve (2790) iki bin yedi yüz doksan 
ton linyit kömürü kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 eylUl 938 çarşamba 
günü saat (11) on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi (15) on 
beş lira (18) on sekiz kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisyo
nundan alınır. 

4 - llk teminatı (15892) on beş 
bin sekiz yüz doksan iki lira (92) 
doksan iki kuruştur. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evvel M. M. V. satınal· 
ma komisyonuna vermeleri. (3096) 

5702 

Elektrik 
M. M. Vekaleti 

misyonundan : 
1) Diyarbakır tayyare 

yaptırılacak elektrik tesisatı 
zarfla eksiltmiye konmuştur. 

2) Keşif bedeli 6645 lira olUP 
minat parası 498 lira 40 kuru~ 

3) İhalesi 6 eylfıl 938 salı r""' 
at 12 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 
yılı kanunun 2, 3 üncü madd 
istenilen belgeleriyle teminat ff 
lif mektuplarını ihale gün .. 
geç bir saat eveline kadar lL 
satın alma komisyonuna ve 

(3223) 

Harp paketi torbası ah 

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahınin 

fiyatı iki lira olan beş bin t~• 
paketi torbası kapalı zarf usuli 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 3 eylfıl 1938 j 
tesi günü saat 10 da Ankarada~ 
V. satın alma Ko. da yapılaca 

3 - İlk teminat 750 lira oluP 
namesi bedelsiz olarak Ko. dan 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
3. cü maddelerinde yazılı bel 
birlikte teklif mektuplarını e 
saatından behemehal bir saat 
ne kadar M. M. V. satın alma 
vermeleri. (3075) 5681 

Nakliyat 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

yonundan: 
1) Ankara - Kayseri güzer 

da bulunan muhtelif dekovil 
ait malzemenin istasyonlara nakil 
vagonlara yükletilmesi işi kapalJ 
la eksiltmeye konmuştur. Mal 
rin bulunduğu mahaller memurU 
fından müteahhitlere gösterilec~ 

2) Heyeti umumiyesinin na 
tahmil, tahmini fiatı 9590 lira old 
teminat parası 719 lira 25 kuruŞ 

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

4) Eksiltmeye gireceklerin 24 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddele 
istenilen belgeleriyle birlikte t 
ve teklif mektuplanru ihale saa 
en geç bir saat eveline kadar 'Nf. ~ 
satın alma komisyonuna verrnelev 

S) Nakil edilecek malzemeniıl 
dar ve beherine verilecek fiat r 
şartnamesini her gün M. M. 'f/. 
alma komisyonunda görmek ın· 
dür. (2965) ssz• 

2 kalem ecza ahnacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma 

misyonundan : 

1) 1000 kilo azotat de pata• 
1000 kilo azotit de sud açık eksil 
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen 
ri 111 O lira olup ilk teminat p~ 
lira 25 kuruştur. 

3) İhalesi 26 - Ağustos - 938 
ma günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun 2, 3 üncü madd 
de istenilen belgeleriyle birlikte 
gün ve saatinde M. M. V. Satın 
ma komisyonunda hazır bulun 

(2964) 

Muhtelif kamyon malze 
ah nacak 

M. 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen 
68529 lira olan muhtelif cins ve 
tarlarda zıs kamyonları mal 
kapalı zarf usuliyle satın alın 

2 - Eksiltme 1 bi.rinci teş · 
cumartesi günü saat 11.30 da A 
da M. M. V. satın alma Ko. da 
lacaktır. 

3 - tık teminat 4676 lira 45 
olup liste ve şartnamesi 343 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
3. cü maddelerinde yazılı bel 
birlikte teklif mektuplarını e 
saatından behemehal bir saat e 
ne kadar Ankara'da M. M. v. 
alma Ko. reisliğine vermeleri. 

(3080) 

Laboratuvar malzemesi ah 
M. M. Vekaleti Satın Al-' 

misyonundan : 
1 - Hep.;ine tahmin edilen 

4000 lira olan 17 7 kalem liibor 
malzemesi açık eksiltme ile sat 
nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 p 
si günü saat 9 da Ankara'da M. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 300 lira olup 
ve şartnamesi Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 
cü maddelerinde yazılı bel 
birlikte eksiltme gün ve saatin 
da bulunmaları. (2633) 4 



25 - 8 - 1938 

Sade yağı ah nacak 
'.Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alnıa komisyonundan: 
1 - Milas K'' ll"k • u u , Bodrum garni-

zonlarının ihtiyacı olan 13650 kilo 
s~de ~ağını~ 1 ağustos 938 günü tek-
lıf edılen fıyat galı" .. "ld" ~.. d k goru ugun en 

anuni şekilde yeniden kapalı zarf 
usu_liyle 28. 8. 938 günü saat 16 da 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14824 lira 
muvakkat teminatı 1200 lira 80 kuruş
tur. İsteklilerin ticaret odasından a· 
lacakları ticaret vesikalarını komis 
Yona ibraz edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat evel yani 15 de teklif mektupla
rını Milas'ta orduevinde alay satın 
altna komisyonuna vermiş olacaklar
dır. Milas, Küllük ve B~drum sade 
Yağları ayrı ayrı bir şartname ile iha
le edileceği gibi Milas, Bodrum sade 
Yağları bir istekliye ihale edilebile· 
cektir. Arzu edenler komisyondan 
Parasız şartname alabilirler. 

(3032) 5572 

Un alınace1k 

Saman ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan: 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

324.00 kilo samanın kapalı zarfla ek
siltmesi 6 eylül 938 saat 12 de Ankara 
L V. amirliği satın alma komisyonun -

da yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 5670 lira ilk 

teminatı 425 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalar da bulunan teklif mektupları
nın saat 11 e kadar komisyona veril -
mesi. (2992) 5592 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 

ma Komisyonundan: 
ı - Harp okulu hayvanatı için 

270.000 kilo samanın açık eksiltmesi 
7 eylül 938 saat 12 de Ankara LV. a -
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4725 lira ilk 
teminatı 354 lira 37 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görUJUr. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması. (2990) 5590 

inşaat mü na kasası 

Koyun eti ve un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - İsparta garnizonunun kilosu 

28 kuruştan 64.500 kilo koyun etiyle 
kilqsu 13.50 kuruştan 240.00D kilo un 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Koyun etinin teminatı 1280 lira 
ve unun 2430 liradır. İhaleleri 12 - ey
lfıl - 938 pazartesi günü saat 10 da ve 
lD.30 dadır. 

(3333) 5990 

Ankara Valiliği 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

'.Ankara Levazım Amirliği Satm Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına. Komisyonundan : [Alma komisyonundan: 

Etimesğut yatı okulu talebesinin 
iaşeleri için muktazi erzak (8912) li
ra (5) kuruş muhammen bede) üzerin
den kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muş vakti muayyeninde encürnende 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı 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 akçelerini muhasebei hu
su:ıiye müdürlüğü veznesine yatırma-

• 1. - Beytüşşebap Hd. Tb. ve ~~k- ı _ Kapalı zarfla eksiltmeye konu
k_arı garnizonunun 938-939 se.nesı ıh· lan Mareşal Çakmalc hastanesinin 
tıyacı için 101,000 ki~o fab~ıka u~~ güney pavyonu ile koridoruna istek· 
satın alınacaktır. Eksıltmesı 5 eylul li çıkmadığından bir ay için netice · 
938 pazartesi saat 9 da kapalr zarfla lendirmek ve talip çıktığı takdirde 
:Yapılacaktır. . her gün pazarlığı yapılmak üzere pa
. 2 - Muhammen tutarı 20,900 lıra zarlığa çıkarılmıştır. 
ılk teminatı 1567 lira 50 kuruştur. 2 - Tahmin bedeli 28651 lira 6 ku
Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ruş ilk teminatı 2148 lira 83 k~ıruştur. 
Şeraiti haiz olmak üzere belli saatten Şartnamesi her gün Erzurum askeri 
bir saat evvel kapalı zarflarını Bey- satın alma komisyonunda görülebilir. 

ları. (3279) 5927 

- Okullar . · " 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul şartları 

tüşşebap Hd. Tb. Sa. Al. Ko. da bu- (30l0) 5567 
lundurmaları. Nümune ve şartname • 
:Yi görmek ve fazla malumat almak 
istiyen her gün mesai saatında Sa. Al. 
}{o. na baş vurmaları. (3240) 5847 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü
ğünden : 

Kayıt, 25 ağustosta başlar, 25 ey
llllde biter ve yalnız pazartesi, per
şembe günleri mesai saatlerinde ya
pılır. 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
nıa Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun senelik 
ihtiyacı için 65.000 kilo ke4$i eti kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 975 liradır. Eksilt
n:ıe 9-eylfıl-938 cumartesi günü saat 9 
da tabur satın alma komisyonu salo· 
nundadır. Şartname tabur Lv. dan pa
rasız alınabilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. cü maddelerinde 
Yazılı vesaiki alarak beraber teklif 
ınektuplarını eksiltme saatinden bir 
saat evel tabur satın alma komisyonu-
na vermeleri 

~329) 

Un 

5944 

ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 
illa Ko.: 

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

2 - İlk teminat mikdarı 1872 lira -
drr. İhalesi 3.9.938 cumartesi günü sa
at 11.30 dadır. Münakasaya girecekle· 
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla -
riyle birlikte teklif mektuplarını en az 
bir saat evel Safranbolu belediye bina
sında toplanacak alay satın alma ko· 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır garnizonu kara bir

liklerinin senelik ihtiyacı olan 84,000 
kilo pirinç kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Eksiltme 9 eylül 
938 cuma günü saat 11 de Diyarbakır 
Lv. Amirliği binası dahilinde satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16.800 lira 
muvakkat teminatı 1260 liradır. istek
lilerin her gün mesai saat dahilinde 
şartnamesini komisyonda görebilirler. 

Müracaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lstanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu direktörlük· 
]eridir. Müracaat bir istida ile ve bu 
istidaya bağlı a~ğıdaki evrakla ya
pılır. 

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

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

nü saat 8.3Q da başlar. 5813 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan :' 

1 - Yozgat garnizonu için bir te§rinden itibaren bir senelik erzak hi
zalarında gösterildiği gibi eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale günleri ve muhammen bedelleri gösterilmiştir. 
3 - Muayyen olan saattan bir saat evveline kadar teminatlarını ve tek

lif mektuplarını Niğde Tüm. satmalma komisyonuna vermeleri. 
4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülür ve par~sız alınabilir. 

Kilo Cinsi 

12200 K. Fasulye 
8000 Pirinç 

29000 Bulgur 

4600D Saman 
5000 K. Soğan 
5000 Patates 

88200 Arpa 
72000 Kuru ot 

7600 Sade yağ 
220000 Un 

M. Bedeli 
L. K. İhale günü Saati İhale tarzı 

1220 00 8-9-938 
200D 00 ,, ,, .. 
2900 00 .. ,, .. 

~400 00 10-9-938 
200 00 .. .. ,, 
200 00 ,, .. ,, 

3528 00 12-9-938 
2880 00 ,, " .. 

7600 00 15-9-938 
30800 00 " ,, .. 

15 
,, 
,, 

.. .. 
,, 

" .. 
,, 

•• 

Açık eksiltme 

•• .. 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme .. 

" 
,. 

Kapalı zarf 
.. .. 

(3194) 5826 
tnisyonuna vermeleri. (3174) 5802 

Muhtelif erzak ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği SatınAJma Komisyonundan : 
1 _ Niğde ve Bor garnizonları için teşrinden itibaren bir senelik erzakı hizalarında gösterildiği gibi eksilt-

tneye konmustur. . . · 
2 - İhale' günleri ve muhammen bedell~ri gösterılmış~ır. 
3 _Muayyen olan saatten bir saat evvelıne kadar temınatlarını ve teklif mektuplarını Niğde tümen satrn-

aıma komisyonuna vermeleri. . . 
4 - Şartname her gün komisyonu muzda görülür ve parasız alınabılır. 

M. Bedeli 
L. K. Eksiltme T. 

14735 00 
9349 00 
7800 00 
5460 00 -2475 DO 
2145 00 
1038 00 

975 00 

3500 DO 
780 OD 
280 00 

42 OD 

10520 00 
3770 00 
1140 00 
331 DO 

160 00 
40 00 

41580 OD 
1D026 00 

615 DO 
180 00 

8 eylül 1938 

.. .. .. .. .. 
,. .. ,, 

10 eylül 1938 

.. .. ,, 

.. .. ,, 

" .. 
12 eylül 1938 

.. .. .. .. ,, ,, 

" " .. 
15 eylül 1938 

.. " 
,, 

" 
,, " .. " 

17 eylül 1938 
,, ,, ,, 
,, 

" " ,. .. " 
" 

,, .. 
,, " 

,, 

Saat -15 
,, 
" ,, 

15 
15 
,, 
.. 

15 
,, 

" ,, 
15 
,, 
•• .. 
,, 
.. .. 
" 
" ,, 

Kilo 

421,000 
267,000 
260,000 
182,000 

165,000 
143,000 

4,150 
244 

35,000 
7,800 
7,000 
1,050 

10,520 
3,770 

11,400 
8,310 

3,190 
800 

297,500 
71,600 

4,100 
1,200 

Cinsi 

Arpa 

" kuru ot 
,, " 

Saman 
.. 

Pirinç 
,, 

Bulgur 
,. 

K. Soğan 
.. .. 

Sade yağ 

" ,, 
K. Fasulye 

., ,, 
Patates 

,, 
Un 
.. 

K. üzüm 

: Niğde lçin kapalı za. 
: Bor .. 
: Niğde ,, 
: Bor 

" 
: Niğde ,, 
: Bor ,, 
: Niğde ,, 
: Bor .. 
: Niğde ,, 
. : Bor ., 
: Niğde ,, 
·: Bor ,, 

: Niğde ,, 
ı: Bor .. 
·: Niğde ,, 
: Bor 

" 
: Niğde ,, 
: Bor .. 
: Niğde ,, 
: Bor .. 
Niğde ,, 

: Bor ,. 

,, .. .. ,, .. .. 
Açık eksilt. 

.. .. 
,, .. 
" .. 

.. .. ,, .. .. " 
Kapalı zarf 

,, " 
Açık eksilt. 

" 
" 
" " Kapalı zarf 
,, ,, 

Açık eksilt. 
,, ,, 

(3193) 5825 

Tamirat yaptırılacak 
Bölge Sanat Okulu Direktörlüğün

den: 
Ankara'da açılmış olan kız ensti • 

tüleri ve bölge sanat okulları sergisin
de keşifnamesine göre bazı tamirat 
yaptırılacaktır. 

Keşif tutarı 1763 lira 53 kuru§tur. 
İstekliler şartname ve keşifnameyi 

görmek üzere her gün okul idaresine 
müracaatları ve eksiltmeye girecekle
rin de Nafia Müdürlüğünden alacak -
lan fenni ehliyet vesikası ve % 7 ,5 
teminat akçeleriyle birlikte 1.9-938 ta
rihine rastlryan perşembe günü saat 
11 de okullar sağışmanlrğmda topla -
nacak olan alım satım komisyonuna 
müracaatları. (3147) 5725 

Su ve buz alınacak 
Ankara Okulları Satın Alma Ko

misyonundan : 
2-8-938 tarihinde açık arttırma iha

lesi; iian olunan mekteplerin 33100 te
neke iyi su ve 300 kilo buz ihtiyacı için 
talipler tarafından verilen fiyat layik 
had görülmediğinden 26-8-938 cuma 
günü saat 10 da pazarlıkla ihalesi icra 
edilecektir. Yevmi mezkürda talip 0 • 

!anların mektepler muhasebeciliğine 
müracaatları. 

(3305) 5981 
. 
Talebe kaydı 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
Mühendis ve fen memuru kısımları

nın inşaat, yol, demiryol, su işleri, ya
pı işleri ve makine şubelerine talebe 
kaydına 1-eylfıl-938 de başlanarak 30-
eylfıl - 938 akşamı nihayet verilecektir. 
Kaydolunmak istiyenlerin bu müddet 
zarfında salı ve cumartesiden maada 
her gün saat 9 dan 12 ye kadar Yıldrz'
daki okula müracaatları. Kayıt ve ka
bul şartları okuldan alınabilir. veya 
talep üzerine gönderilir. 

(5693-3310) 5985 

D :;ı, • . .,. ı ı · ,~: ·•r ...... , emıryo arı· .... ~·· 
Vagon vinci ahnacak 

D. DeıniryoJları Satan Alma Ko -
misyonundan : 

Muhammen bedeli 70.000 lira olan 
3 adet 6 tonluk buharlı vagon vinçi 
7. 10. 1938 cuma günü saat 15 de ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4750 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve t ekliflerini 
aynr gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lıizımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (3200) 5909 

. ..,., 
Hava Kurumu··:: · . 

• 

Elektrik tesisatı ve 

tezyinah yaptırılacak 
Türkkuıu Genel 

den: 
Direktörlüğün-

Ankara paraşüt kulesiyle, Türkku
şu okul binasında yapılacak elektrik 
tezyinat tesisat kapah 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. Şartnamesi, plan ve ke
şifleri her gUn levazım mildürlüğUnde 
görUlebilir. 

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

5814 

. Ban.kalar . · 
Mühendis aranıyor 

Etib_a~k Cene) Direktörlüğünden: 
İngılızce teknik muhaberatı re'sen 

idareye muktedir bir makine mühen
disine ihtiyaç vardır. Taliplerin tcr
cemeyi hfü, diploma ve bonservis su
retleri ve bir fotoğraflarile MK ru
muzu tahtında Eti Bank Genel Di -
rektörlüğüne tahriren müracaatları. 

(3258) 5877 

26 Ağustos tatili 
Türkiye lş Bankası A. Ş. den : 

Bankamızın yıl döni.imü olması mü
nasebetiyle 26 ağustos 1938 cuma gü
nü kişelerimizin kapalı bulunacağı 
sayın müşterilerimize ilan olunur. 

5995 

İcra ve· İflôs 1 

Ankara 5. inci lcra 
dan : 

Memurluğun-

Yenişehir'de Güven apartımanı al
tında Terzi Hikmet Bicer'e: 

lş Bankasına olan bo~cunuzdan do
layı dükkanmızdan haczediliP. me~ 

zat salonuna teslim edilmiş olan eşya 
ile mahallinde tutulan haciz zabıt va
rakasını görmek ve bir diyeceğiniz 
varaa bildirmek üzere İcra ve lflas 
kanununun 103 neli maddesi mucibin
ce çıkarılan davetiyeye verilen meş
ruhatta dükkanı kapatarak gittiğiniz 
ve ikametgfıhınızı da bilen olmadı
ğından usulün tebligat hükümlerine 
tevfikan ilanen tebliğine karar veril
miş ve tarihi ilandan itibaren 30 gün 
içinde daireye gelerek diyeceğinizi 
bildirmek üzere mehil verilmiş oldu-
ğu ilan olunur. 5965 

Bayındnhk Bakanhğı 

Telgraf fincanı alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
10 Teşrinievel 938 pazartesi günü 

saat 11 d~ Ankara'da Nafia Vekaleti 
binasında malzeme eksiltme komisyo
nu odasında ceman 1500 lira muham
men bedelli Haydarpaşa'da sif supa
lan teslim şartiyle 10000 adet telgraf 
fincanının açık eksiltmesi yapılacak

tır. 

Muvakkat teminat 112,50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüftünden parası~ olarak alına

bilir. 
isteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 11 de komisyonda 
hazır bulunmaları Iazrmdır. 

(3218) 5959 

Telgraf fincanı demiri 

alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
10. tcFinievel. 938 pazartesi gunu 

saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti 
binasında rnalezme eksiltme komis
yonu odasında ceman 2600 lira mu
hammen bedelli Haydarpaşa'da teslim 
şartiylc 1000 adet telgraf fincanı de
mirinin açık eksiltmesi yapılacaktır . 

Muvakkat teminat 195 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da Nafia Vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamede yazılı vesikalarla birlikte 
aynr gün saat 15 de komisyonda hazır 
bulunmaları lazımdır. 

(3219) 5970 

Müleahhtlik 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 Nafra Vekale· 
tincc verilmekte olan daimi ve mu
vakkat (müteahhitlik vesikası) usulü 
ilga edilmiştir. 

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

2 - Halen ilan edilmiş bulunan ek6 

siltmeler 1 eylUl 938 tarihine kadar 
müteahhitlik vesikası hakkında cari 
usule göre intaç edilecek ve 1 eyliH 
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 

. . Askerif".'· Fabrikalar ,, 

20 Ton boh(ahk sa( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 

olan 50 ton Bohçahk saç Askeri Fab
rikalar umum müdUrlüğü merkez ıa
tm alma komiıyonunca 15. 10. 938 
cumartesi günU saat 11 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. 
Şartname parasrz olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (937) lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektuplarını mezkfır gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3287) 5973 

200 Ton Flüspal alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (8000) lira 

olan 200 ton FlUspat Askeri Fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komiıyonunca 10. 9. 938 cumar6 

tesi gUnü saat 11 de kapalı zarfla iha
le edilecektir. Şartname parauz ola
rak komisyondan verilir. Tallplerin 
muvakkat teminat olan (600) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkfır gün
de saat 10 a kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkftr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3294) 5974 

Bir adet aleminyumdan 
mamul hamuı 

azot deposu almacak 
Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlü· 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2300) lira bir 

adet aleminyumdan mamul hamızı a
zot deposu Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satm alma komis
yonunca 13-10-1938 perşembe günü sa
at 10 da açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 172) lira ( 50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(3295) 5975 

5 ton Ferro Krom ah nacak. 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan 5 ton ferro krom Askeri Fahri -
kalar Umum Müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 8-10-938 cu -
martesi saat 11 de kap~lı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname .. rasrz olarak 
komisyondan verilir. Jtaliplerin mu • 
vakkat teminat olan (1875) lirayı ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 10 na kadar komisyona vermele -
ri ve kendilerinin de 249D numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3092) 5819 

11 Kalem yağ alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs ve belediye vesaiti için 

alınacak (11) kalem yağ on beş gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (11290) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (846,75) li
radır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 

her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 2. 9. 938 cuma günü saat 10 
a kadar taahhüt mektuplariyle bele
diye encümenine müracaatları. 

(3173) 5760 

Mazot alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 
1 - İtfaiye vesaitinde \tulb.nıl~lc 

üzere mübayaa edilecek olan (55000) 
kilo mazot on beş gün müddetle ka
palı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (7150) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (336,25) li
radır. 

4 - Sartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
belediye encümenine müracaatları. 

(3172) 5759 

Kamyon lastikleri alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri fort kamyonla

rı için lüzumu olan 8 adet dı§ ve 8 
adet iç lastiği on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (892) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (69,90) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 

1 isteklilerin de 2. 9. 938 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (3171) 5758 

' ..,, • 'h - -. P -y T ...... ~;;,:, ., . . . ~ . ' . 

Muhtelif eşya satıjı 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün • 

den : 
1 - ~7 kalem muhtelif cinı ve kıy

mettekı eşya açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Mecmuunun muhammen bedeli 
(63.54) liradır. 

3 - Artırma 5·9-938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 1 ı de yapıla
caktır. 

4 - Taliplerin o tarihte P. T. T. 
umumi müdürlüğü binasında müte
şekkil olan alım satım komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (3237) 5845 

Memur alınacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Defterdarlık varidat serviıinde 

münhal olan 16 lira asli maaşlı vari
dat memur muavinliği için memurin 
kanununun 4 üncü maddesindeki ev
safı haiz bulunan lise mezunları ara
sında 26-8-938 cuma günü saat 10 da 
müsabaka imtihanı yapılacağından ta· 
liplerin evrakı müsbiteleriyle müra
caatları. 

(3332) 5993 



Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

ASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştir_ir. 

Şişmanhğın 

ZARARSIZ TEDAVİSİ 
İçin mutlaka KARLSBAD'a gitmeğe lüzum yoktur 

Bu en modern tedaviyi evinizde de 

ile yapabilirsiniz. 
Her sabah bir bardak sıcak suya bir çay ka

şığı hakiki ve billuri Karlsbad tuzu koyarak 
içmiye ihtiyat ederek vücudünüzü ağırlaştıran 
ve şeklinize intizamsızlrklar veren fazla yağ

lardan kurtulmak, güzel hatlara ve tenasübe 
malik olmak daima mümkündür. 

Yiyeceklerinizde ehemmiyetli bir perhize tabi olmadan, yorucu 
ve yıpratıcı sporlara hacet kalmadan işinize de asla sekte vermeden 
bu KARLSBAD kürünü evinizde tatbik edersiniz. Az zamanda gö
receğiniz hayrete §ayan neticeden memnun olacağınıza şüphe et
meyiniz. 

Fakat : Hakiki ve tabii KARLSBARD tuzunu arayınız. 

• cek Cereyan esı 

Ankara Elektrik Sirketinden 
...> • 

Yapılması mecburi bir ameliye için ağustosun 28 inci 
pazar günü ea.ha.b. Jıa.a.t. 4,30 dan saat 10 a kadar Müdafaai 
Hukuk caddesi üzerinde, Atıfbey mahallesi, Keçiören ve 
Etlik semtlerinde elektrik cereyanının kesileceğini sayın 
abonelerimize ila·n ederiz. 5994 

Mikroskop • 

• • 

Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 
afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 

kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşrlanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
de sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş !. Sağlığını bu afetten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi biı §-kil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BlO 
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtmadan Korunmak ve Kurtulmak İçin Birinci 
Deva B 1 O G E N 1 N dir 

kanı temizleyip soğaltır, kırmızı kürecikleri artırır. adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec-
zanede bulunur. 5538 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 5536 

Güzelliğinin 
Sırrı yok 
Sebebi var 

.---RADYO L I N ---

Dişleri mikroplardan, çürükler
den iltihaplardan koruyarak 
sağlamlaştıran, hem de mineleri
nin bozulmasını ve sararmasını 

menederek daimt bir güzellikle 
muhafaza eden asrın en kuvetli 
diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam 
yemekleri·nden sonra 

• 
AD O 1 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımam No. 1 ....._ ________________ ./ 

Zayi - Askeri sanatlar mektebin
den 1929 senesinde aldığım şehadet
namemi zayi ettim. Yenisini çrkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadrğr ilan 
olunur. Kmkkale tapa fabrikasında 

Ahmet Bardiz. 5999 

PERTEV 
;uRUBU 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6132 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Ede!1 

Yazı İşleri Müdüril 
Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
~-~--=-===================~ 

Tapu ve Kadastro 

Saç dolap ahnocok 
Tapu ve K.a.dastTo Umum Müdür

lüğünden : 
1 - Umum Müdürlük merkez sicil

ler müdürlüğü mahzeninde mevcut 
!stor kapaklı demir dolapla üzerleri
ne sürme kapaklı 11 adet saç dolap 
yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 5 eylül 938 pazartesi 
günü saat dokuzdadrr. 

3 - Beherinin muhammen bedeli 
(200) liradır. 

4 - Şartnamesi umum müdürlük 
levazım müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin tamamının muham
men bedeli üzerinden % 7,5 pey ak
çesile mezkur gün ve saatte umum 
müdürlük levazım müdürlüğünde top 
!anacak komisyona müracaatları. 

(3260) 5878 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııL. ---= Dr. Bôsit Ürek: - ---- Cebeci Merkez Hastanesi ---- -- iç Hastalıkları mütehassısı -

-;: Her yün hastalarını Yenişehir : -: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· 
: manın"da saat 15 ten sonra kabul E = eder. Tel: 1694 : -.,ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

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

İ!fleri sabit ve hare
ketsiz olanlar daima 

Fena hazim ederler 
Evlerinde veya işlerinde 
oturanların üzviyette 
toplanan zehir ve tok
sinleri kolaylıkla defe-

demezler. Eğer alınması 
latif, tesiri tabii ve kolay 
olan MAZONdan her 
gün bir kahve kaşığı 

Li
ldıkları takdirde vücu-
da rahatlık, ferahlık. 
MİDE ve BARSAKLA-
RINI hafif ve kendile-
ini tamussıhha hisse-
erler. 

. ___ __..,_ 

Sayın elektrik abonelerimize : 
Ankara Elektrik Şirketinden • • 

Cümhuriyetİ'n 15 inci yıldönümü münasebetiyle evle· 
rinde donanma tenviratı yaptıracak olanlarla, resmi ve 
hususi müessesattan mevcut donanma tesisatlarına ilave 
veya yeniden tesisat yaptıracak olanlar, yapacakları bu 
tenviratın vat miktarı üzerinden takatlerini 30 eylul 1938 
tarihine kadar şirketimize mutlaka bildirmelerini ehenı· 
miyetle rica ederiz. Bu tarihten sonra vaki olacak bu ka· 
bil bildirmlerin nazarı dikkate almamıyacağı ilan olunur. 

5994 # 

Ev, Dükkôn • 
saıre yıktırılacak 

Ankara Defterdarlığından: 
bedeli Dipoıitl 

Ada Parsel 
Muhammen Keşif 

Lira K. L. g. 
__.; 

321 1, 28, 27, 3, 4, 5, 6 1106 82 95 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 1302 97 65 
321 13, 14, 15, 16, 17 1890 141 75 
322 1, 21. 28, 3, 4, 23, 24, 25, 2e 1781 133 62 
322 19, 20, 21, 22 1855 139 12 
325 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 1841 138 8 
325 27, 29, 15, 16, 17, 18 1617 121 28 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 1477 110 78 
326 8, 9, 10, 11 1582 118 65 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 1641 123 ız 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 1596 119 70 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 1414 106 5 
327 17, 18, 19, 29, 21 1197 89 78 
327 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 1344 100 so 
327 10, 11, 12, 32, 34 1106 82 95 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
331 13 1001 75 8 
331 7, 8, 9 1141 85 58 
331 ı, 14. ıs 1862 139 6S 
331 4, 5 1036 77 10 
340 ada dahilindeki bilumum 1910 143 ıs 

mebani 

1 - Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimtak old' 
nan Nümune hastanesi civarında ve yukarıda ada parsel ve muhammen lce' 
şif bedelile dipozitoları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka, baheç duvarlf 
rrnm hedmi ve enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle nakli ve ~ 
rinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde t~sviye 
işi 31-8-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 10 da defterdarlıkta rııO• 
teşekkil satış komisyonunda kapalı zarf usulile artırması yapılacaktır. ~ 

2 - Artırmaya girebileceklerin nafıa müdürlüğünden alacakları fef1 
ehliyet vesikaları ve dipozito makbuzlariyle birlikte sözü geçen gürıd' 
muayyen saatten bir saat evvel teklif mektuplarının komisyona verilrııe-1 

3 - Talipler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görrııe• 
üzere Mim emlak ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

(3068) 5638 

Kalorifer malzemesi alınacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuzun kaloriferi için aşağıda isimleri yazılı 4 kalem trıal• 

zemeyi açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
2 - İhale günü 1. 9. 938 perşembe günü saat 10 da Rektörlük binasıncl' 

müteşekkil komisyon tarafından ihale yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4764 ve muvakkat teminat 557,30 lira. 

·t~ enstı 4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
daire müdürlüğüne müracaatlar. 
Adet İsmi 

3 E.K. 3 46 m. 2 teshin satıhlı kalorifer kazanı 
2 Ateş takımı komple 

1000 Sıcak hava vantilatörleri verilecek nümuneye göre 
4 El arabası 

(3139) 5746 

Beheriiin fiyatı 
1500,00 

20,00 
20 

6,00 

MAZO 
M E.Y'V' A TUZU 

Zayi - 8 inci tü.rn komutanlığın

dan almış olduğum on beş günlük i.ı:in 
kağıdımı ve Kastamonu niifus müdür
lüğünden almı§ olduğum nüfus tezke
remle birlikte zayi ettim. Yeni.sini ala-

cağrmdan eskisinin hükmü yokttıf• 
Ankarada 8 inci tüm karargah erle' 
rinden 329 doğumlu kastamonııl~ 
Mehmet oğlu Hüseyin Yavuzoğlu. 

5964 

YENİ 
BU GECE 

LA GARSON 

Haş Rolde : MARİE BELL 

Gündüz iki film birden 

1- MAVİ TUNA 

Baş Rolde: BRİGİTTE HELM 

2-LA GARSON 
SEANSLAR: 2.30 - 5.45 GECE 21 de 

SİNEMALAR HALK 
..tlllllL.. BU GECE -- - TEŞ TABURU - -- GÜNDÜZ - -- --- 2.30 - 5.30 Seanslarında - -- - VAHŞİLER ARASINDA -- 26 Kısım Birden -- -- - HALK MATİNESt 12.20 DE -- --.,11111r NİS Ç1ÇEG1 

Bu gün Saat 10 da Çocuk Matinesi 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

HİNT MEZARI 

Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 


