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~ 40 mebusluktan22 si torklere geçiyor 

Antakya, 2 a.a. 
yor: .. kabul .ttiği ıs numaralı kararın 

Seçim komisyonunun bugun 

hulasası aşağıdadır: .. h' Jcrin adedi: 
1 _ Kaydedilen munte ıp A t" 11 319 Ermeni cema-

. 35 847 Alevı cemaa ı . ' D' ~ 
Türk cenıaatı . . ' nA5 Grek ortodoks cemaati 2.098 ıger 

t . 5 S04 Arap ceınaatı ı.~ ' _ 
a 1 

• ' ,... 56.972. . · 
Hatay'da fevkalade murahhası
mız orta elçi B. Cevat Açıkalın 

Japon mevzileri mitralyöz ateşine tutuldu ! 

cemaatler 359, yek~~ . d ecede müntehiplerın adedı şu suretle .. ıkıncı er 
2 - Buna gore, --------------------------

te*~~d~:.i•;~~vi cemaati 113: l 11s e 1 a" n i k p a k t 1 b i r son 

Sovyetler ·9 tankla beraber 
yeniden taarruz yaptılar 

Ermerıi cemaatı 55, Arap c~ma 
ati ı8, Grek ortodoks cemaatı 20, "-' • ı b • h 1 d • 
ye;un s::. rakamlara göre, Ha- d eg 1 / 1 r m er Q e 1 r 11 

JAPONLAR SOVYETLERİN PÜSKÜRTÜLDÜGÜNÜ BİLDİRİYORLAR 
Seul, 2 a.a. - Kore ordusu erkanıharhiyesi 

tebliğ ediyor: 
Tokyo, 2 a.a. - Harbiye nezareti dün saat 12,30 

ile 14.30 arasında Kore'nin fimaJinde kain Çang -
Kufeng üzerine yapılan akınlara kırktan fazla 
sovyet bombardıman tayyaresinin i§tirak ettiğini 

tasrih etmektedir. Bu tayyarelerden üçü hava mü -
dafaa bataryaları tarafından düşürülmÜ§tÜr. Saat 
12,30 da 12 bombardıman tayyaresi alçaktan uça
rak Çang Kufeng civarındaki japoın mevzilerini 
bombardıman etmitler ve mitralyöz al~i altma al
mı§lardır. Bununla beraber bu mevzilerde hiç bir 
hasar husule gelmemiştir. Aynı zamanda diğer bir 
bombardıman tayyaTesi Kore'nin şimalindeki de
miryoluna taarruz etmi§tİr. Aynı saat.te on bir bom
bardıman tayyaresi Keiko §ehrinin üzerine bir akın 
yapmıttır. 

tay meclisinde mebusluklar muh
telif cemaatler arasında şu suret
le tevzi edilecektir .• 

Türk cemaati 22, Alevi cema
ati 9, Ermeni cemaati 5, Arap ce: 
maati 2, Grek ortodoks cemaatı 
2 yekun 40. 

' İkinci müntehiplerin n~zet· 
Jikleri yarından itibaren sekız a
ğustosa kadar komisyo~a. kayıt 
ve kabul edilecek ve ıntıhapla· 
rın hangi tarihte yapılacağı son
radan tesbit edilecektir. 

1'Anlaşma, Bulgaristanla komşuları 
arasında yeni bir devre açıyor// 

ROMEN DIŞ BAKANININ BEYANATI 
Bükreş, 2 a.a. - Selanik paktının ~mzalanmas~ mü~asebetiyle, 

Hariciye Nazırı B. Komnen, Rador ajansına a§agıdaki beyanat-
ta bulunmuştur: 

Ağustosun ikinci günü sabahleyin saat 9 da 
bir Sovyet taburu önünde dokuz tank olduğu 
halde Çang - Kufeng tepesinde bulunan Ja
pon kuvetlerine taarruz etmiştir. Bu tabur ge
ri püskürtülmüş ve sahada üç tank bırakmış· 
tır. 

Tebliğde taaruzdan eve] 12 sovyet tayyaresinin 
Çang Kufeng ve Shatsa'yı bombardıman ettiği ila
ve ve "bu yeni tahrik karşısında japonlann sabırlı 
davrandıkları,, tasrih edilmektedir. 

Tokyo'dan bildirildiğine göre bu sabah saat 
7,40 da 15 sovyet tayyaresi Çang - Kufeng'i bom· 
bardıman etmi~tir. 
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Kağıt 
"- Selanik'te Balkan Antantı ve Bulgaristan adlarına Başve

kil Metaksas ve Batvekil Köseivanof tarafından imzalanan pak
tın tarihi bir ehemmiyeti olduğu muhakkaktır. 

1935 te Strasa konferansın

•• • 
Sanayıımız Lord Runsiman dün 

da bahis mevzuu edilmiş olan bu 
anlaşma, Bulgar milleti ile kom
şuları arasında yeni bir devre 
açmaktadır. Bütün akitlerin ser
best bir tarzda imzaladıkları bu 
anlaşma, bir son değil fakat bir 
merhaledir. 

ÇARPISMALARIN BİLANÇOSU 

Na§iJ ULUG · 
Bundan altı yedi yıl önceydi, daha 

endüstri proğramr üzerinde kararl~r 
alınmamıŞtl. Türkiye'nin kullanacagı 
kağıdı kendi yapması etrafında ! .n~ş
riyat oluyor, kağıdın memleket ıçın
de yapı11şmm, en güzel bir başlangıç 
olarak inkilap hayatında yalnız mad
di bakımdan değil, manevi ~ak~~d~ 
da büyük tesirler yapacağı fıkrı ılerı 
sürülüyordu. 

Ve iddia ediliyordu ki, kağıdı ~~-
pabT . d hal teşebbüse geçebılı

ı ırız, er .. "k bir ak-
riz. Bu neşriyat derhal buyu .. ~ 
su lamel yapmıştı; ithalatçılar, kagıt 

• b - ı olanlar ge-yapan müesseselere ag 1 d . < 
. d başlamışlar ı . < 

nış bir propagan aya . .. 
Böyle bir teşebbüs bir kere 10:kans!:i 
r'ITr .. k " kag- ıt sanayiinin ıstedıg 
-. , çun u d mad-
çeşitli ham maddeden, yar ııncı b 

h dur sonra e-
deden Türkiye ma rum ' . . . edılse nı-
sapsızdır ne kadar hımaye . 
hayet g:ne muvaffakiyet elvermı~:
cektir Osmanlı tarihinin son asrıı: -
ki bu' neviden kımıldamalar da~~a 
hüsranla neticelenmiştir. !staı:bu . a 

t daha ılerıye 
çıkan bir yabancı gaze e, san 
Yarmış, dünya sermayedarlarının! k-
k . 'b. b' tavır a ara 

ı vekili imiş gı ı ır ıl-
Türkiye 'yi böyle bir hevesTe .. ~~yp e'
tnaktan korumak istemiş ve ur 

1 
• 

· tirmek tavsı· Ye iyi ham madde: yetış . d 
resiyle hayırhahlık göstermeyı e 

ıhma! etmemişti. 
b"tün bu manevi 

Kemalist Türkiye, u . zimle 
tazyikin altından yüksek ~ır ~oğra
sıyrılarak bes yıllık sanayı P 
tnını hazırlarken, daha lise sıra.~akrsıenk-
d .... ve yu 

an itibaren genç ömrunu . olan 
tahsilini bu ideale hasretmış 

k"l"b n yara
Mehmet Ali Kağıtçı, in 1 a ~. ··tmüş 
tıcı havası irinde davasını yur.~ . · 

ıı 1 t endustrısı 
Ye kağıt sanayii, dev e . daha 
Proğrammm içinde belkı de ·ken 

k b. mevzu ı • 
sonraya bırakılaca ır kla-
bugün tamamen memleket kayna 1 

b" şube o a-
tına dayanan muvaffak ır ı 

k 1 tur ve bu yo ra meydana konu muş 
Üzerinde inkişaf ediyor. 

. temeli 
İzmit'te Klor fabrıkasın~n bir 

Prag' a hareket elli 

Dün Prağ, a hareket eden 
Lord Runsiman 

d Z a _ Hariciye nezareti, 
Lon ra, a. · 

" ktısadi kısım şefi Frank Ashtonvat -
~- ·ıe Tuna meseleleri mütehassısı R: 
;n ~ord ve Lord Runsiman'ın h.~susı 

. . b h Prag'a gitmek uzerc 
katibı bu sa a 
Kroydon tayyare meydanından bava -

1 nmışlardır. a · an ög~ leden sonra zevce· B Runsım , . . 
. . ·b. likte Prağ'a hareket etmıştır. 

sı ıle ır • . 
Bir macar gazeıesının 

ıenkiıleri 
t 2 a. a. _ Pester Loyd 

Budapeş e, h .. kümetinin milliyetler 
azetesı Prag u . . . 

g .. .. hakkındaki prensıplerını ten -
s:atusu u rensiplerin hiç bir veç
kıt ederek b . P . · olmadığını 

. nıyetı mucıp 
hıle memnu d ktedı'r · ·· le eme · 
teyit etmekte ve şo~ h lde böyle 

" Prag hükümetı her a . 
"k e mushhaııe 

b. tatil ile demokratı v . 
ır s . 1 1 arasında bır 

b. zı"hniyetle mıl et er 
ır ~ ·ıdir" 

yakınlık temin edecek degı nd tara • 
Pra Z a. a. - Hodza, Ku 

g, (Sonu J. üncü sayfada) 

Finans Bakam A vrupa'ya ~idi.yor 
Birkaç gün evel tstanbul'a ~ıtmışı°: 

·nans Bakanı B • ..Fuat Agralı, s 
lan :u; maliye teşkilatını gözde~ ~-e -
tan d' B Fuat Ağralı önumuz-
çirırıekte ır. · ı k bir 
deki günlerde şehrimize . ge ere ~ 

.. kaldıktan sonra bır ay kalına 
kaç gun k . 
üzer Avrupa'ya gidece tır. -

atılırken tzmit kağıt fabrıkası~ .. - ıt 
kere daha ~örmek nasip oldu.k. ;:b
Yaprnak denince. bunu tzmit'te ı bir 
tikanın çatısı altında toplanabn iyle Zı'raat Vekili geldi 
-. 1 "t kasa as 
·••esai ve nihayet zmı l ak z· Veki 

.. ssese o ar İstanbula" gitmiş olan ıraat. -
tnuhitine şamil bir mue ··n bin d.. bahkı tren 
düşünmek hatalı olur. Her_ gu a- Ii B. Faik Kurdoğl~. ~." sa -

Memleketlerimiz arasındaki bu yak
laşma, yalnız bizler tarafından değil, 
fakat sulhun bütün hakiki dostları ta
rafından arzu edilmekteydi. Hükü
metlerin, biribirimizi hfilen ayırabi
len anlaşmazlıkları bir tarafa bıraka
rak yalnız cemaatin yüksek ve daimi 
menfaatlerini dikkate almış olmasın -
dan dolayı memnuniyet izhar edebili -
riz. Bu suretle hareket ederek yakın 

Japonlar 400 ölü verdiler 
5top14 mitralyöz bıraktılar 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Tokyo, 2 a.a. - Domei ajansı, Kore 
ordusu umumi karargahmm aşağıda
ki tebliğini neşrediyor 
Uçuş nizamı halinde sovyet tayya. 

releri, saat 18 de gayri meşru surette 
hududu geçerek Tuimen'in sağ sahi
linde Kore arazisi üzerinde uçmuş

lardır. Tayyareler, Kore'nin şimalin-
(Sonu J. üncü sayfada) 

Ebre nehri üzerinde 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hükümetçilerin şaşırtma 
hareketi muvaffak oldu 

Bütün Frankist hü<umları püskürtüldü 

Can ada 
o 

0 
Ter;Jeı 

0 Marella 

Barselona, 2 a.a. - Ebre üzerine yapılan şaşırtma 
hareketi tamamiyle muvaffak olmuştur. Düşman Gan· 
desa'nın döndiığü noktaya bütün kuvetiyle bir muka
bil taarruz yapmıştır. Düşman, Tortosa - 'Gandesa yo
lunun 29 ve 32 i.nci kilometreleri hizasından şiddetli 

top ateşlerinin himayesinde önde tanklar olduğu hal
de sekiz kcr.e taarru-z etmiştir. 

(Sonu 7. 'inet $ay.fada 

•
f EBRE NEHRİ 1 f BÖLGESİNDE f 

SON KANLI ı 
i HARPLERİN i 
! CEREYAN i 

1 
ETTİKLERİ ! 

YERLER ti 
GÖSTEREN ! 

; BİR HARİTA ı 
ı ........................ ı 

Bir Sovyet tankı manevra yaparken 

Yunanistan1da 

4 Ağustos 
bayramı 

Atina, 2 a.a.-Atina şehri, 4 ağustos 
yıldönümünü kutlamak için, şimdiden 
bayram halini almıştır. Bütün resmi ve 
hususi müesseseler, binalar bayrak
larla süslenmiştir. Milli gençlik teşek
külüne mensup takımlar, şarkılar o
kuyarak sokaklardan geçmektedir. E
yaletlerden muhteJif teşekküller, meç
hul asker abidesinin önünde geçit re
simleri yapmakta ve abideye çelenk
ler koymaktadır. 

Yıldönümü şenliklerine iştirak için 
eyaletlerden Atina'ya gelen on binler
ce kişiye yatacak yer temini için tu -
rizm servisleri tarafından hususi ted -
birler alınmıştır. 

............................................... 
Japonya' da 

Sel felaketi 

10.000 
evi su götürdü 

Tokyo, 2 a.a. - Dömei ajansı 1 
j bildiriyor: Dün ve bugün §İd-
i detli · yağmurlar neticesinde 

Hyogo ve Asaka eyaletlerinde 
on bin kadar evi su götürmü§- ı 
tür. Tren, tramvay ve otobüs 
münakalatı durmuştur. Yağ-

• mur bu sabah dinmİ§tir • 

\.. ................................................ ) 
hı. 'h . . . kullandıgınıız n le Ankara'ya dömnuı;tur, r ı tıyacımız ıçın ;s 

fSonu7.incisayfad~a)~, --------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------~------------------------------------
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Şahsiyet ve üslup 

ilk yazılarını göndererek benden fikrimi soran genç edebiyat amatör
lerine ekseriya şu iki tavsiyede buhyımak lüzumunu hissederim: Şahsi-
yete ve üsluba ehemiyet veriniz. · 

Vakit darlığı yüzünden acele karalanmış bir mektupta iki tabir halin
d~ ihtisar edilen bu tavsiyenin sarahatten mahrum görünmesi pek tabii
dır. Bu cevabıma muhatap olan gençlerden biri soruyor: Şahsiyet ve üs
luptan kastınız nedir ? 

Umumiyetle edebiyata heves eden gençlerin müşterek eksikliklerine 
temas ettiği için bu iki tabirin mana ve şümulünü izah etmeyi faydasız 
bulmuyorum. 

Şahsiyet, en kısa tarifiyle aleladelikten, bayağılıktan sıyrılmadır. Ede
biyatımızda reele doğru kuvetli bir hamle var. Genç edebiyatçılar, reel 
hayattan alınmış mahalli mevzuları hikfıyeleştirmiye ehemiyet veriyor
lar. Fskat hazan bu cereyan, yanlış istikametler alıyor. Mesela, olmuş 
bir Yakanın hikayesini iyi bir edebi eser için yegane meziyet sananlara 
rastlanıyor. Bizzat şahit oldukları veya başkalarından dinledikleri bir va· 
kayı alelacele karalayınca ortaya kuvetli bir hikfıye koyduklarım sanı· 
yorlar. Halbuki hikayelerine mevzu teşkil eden v.;.ka ne kadar orijinal o
lursa olsun, bunun, yazılarına edebi bir kıymet vermiye kafi olmıyaca
ğmı düşiincmiyorlar. Edebi kıymetin, her şeyden önce, kavrayış, derine 
nüfuz, ehemiyetliyi bayağıdar.. tefrik hususundaki şahsı kabiliyete bağ
lı olduğunu unutmamak lazımdır. Bu şahsiyet ve hususiyeti tarif etmek 
ao.n derece güçtür, an~k? ~u yazının çerçevesinesığmıyacak kadar geniş 
mısallerle hakkında hır fıkır vermek mümkün olur. 

Üsluba gelince, bunu başka bir tabirle şekil diye de ifade edebiliriz. 
Edebi kıymette şekil mükemmeliyetinin pek büyük rolünü inkar etmek 
mümkün değildir. Şekil hususunda beceriksiz büyük muharrirler bulu
nacağı iddiasına kulak asmayınız. Balzak hakkında bir çokları bu yanlış 
kanaate saplanmışlardır. Halbuki, bu büyük romancının acele yaz~ak 
yüzünden bütün eserinde şekil aynı seviyede olmasına bile, pek çok say
falan üslup miikemmeliyetine örnek olarak gösterilebilir. Bozuk bir ifa
de, en güzel mevzuun ve en derin tahlillerin bile kıymetini kaçırmıya 
kafi gelebilir. 

Onun içindir ki şahsiyet ve üsluba itina etmelerini, edebiyat amatör
lerine tavsiyeden geri durmamalıyız. - Yatar NABİ 

Arkadaıının baıını 

koparan adam 
hadiseyi anlaflyor 
Birkç gün evel İstanbul'da çok fe

ci bir cinayet olmu§, Osman adında 

genç bir adam, arkadaşı Mehmed'in 
bqını vUcudundan ayırmak suretiyle 
öldürmUttü. 

Genç katil, İstanbul ağır ceza mah
kemesinin karariyle tevkif edilmiştir. 

Osman hadiseyi şöyle anlatmakta
dır: 

•• - Beni bu vaziyete sokan hoca
lardır, elimde 150 lira kadar bir para 
vardı. Hep define uğrunda sarfettim. 
Bu hareketime mani olacak bir kim • 
acm olaydı, başnna bu felaket gelmez -
di. Define ararken polisler tarafından 
yakalandım. Üstelik bir de ceza ver -
dirn. 

Askerlikten terhis edileli üç ay ol
du .•• Elimdeki 150 lirayı hep define 
uğrunda harcadım.'' 

Osman mahkemede de hakimin sor
duğu muhtelif suallere cevap vererek. 
itlediği çok feci cinayeti anlatırken de
miştir ki: 

•• - Mehmed'i niye öldürdün?" 
Katil anla tınıya başladı: 

Tedavüle çıkan 

yeni paralar 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban· 

kasından : 
Bankamızın 15 ikinci teşrin 1937 ta· 

rihinden itibaren 1 ağustos 938 tarihi
ne kadar : 
Beş liralıklardan 

On lirahklardan 
Elli Iiralıklardan 
Yüz liralıklardan 

28.245.000 
9.785.690 

11.171.200 
13.648.900 

62.850.790 
Ceman, altmış iki milyon sekiz yüz 

elli bin yedi yüz doksan lira tedavüle 
ırıluı.l'ılmış ve mukabilinde eski harf
li banknotlardan aynı miktar yani alt· 
mış iki milyon sekiz yüz elli bin yedi 
yüz doksan lira tedavülden kaldırıl
mıştır. 

Pancar kampanyasmda 
~ahıan i~iler 

İktisat vekaleti iş dairesi reisliğin. 
den: 

lş kanununun 35 inci maddesinin 
• C - bendi mucibince iş müddetleri 
hakkında ikinci genel emir. 

Resmi gazetenin 23-9-1937 tarihli ve 
3716 numaralı nüshasında neşredilen 
birinci genel emrin 7 numaralı bentli 
m

0

ucibincc, pancardan şeker imali iş
lerinde, münhasıran kampanya devre
sinde, çalıştırılan işçilere ötedenberi 
tatbik cdilcgelmektc olan iş müddet
lerinin. geçen yıl kampanyasına mah
sus olarak • aynen muhafaza edilmesi
ne izin verilmiştir. Görülen lüzum ü
zerine bu izin bu yıl kampanyasına 
da tctmil edilmiştir. Şu kadar ki kam
panya devresinden sonra bu i§lerde 
çahşmağa devam eden diğer kısım iş
çilere umumi esas olan haftada kırk 
sekiz saatlik it müddeti tatbik edile
cektir. (a.a.) 

Süs vapuru 

İstanbul- İzmir yolunu 
13,45 saate indirecek 

Yeni yolcu vapurlarımızdan Sus se
ferlerine bugünlerde başhyacaktır. 
Yeni vapurumuz, pazartesi ve çarşam
ba günleri 1stanbul'dan saat 8,15 tc 
hareket ederek 12,30 da Bandırma'ya 
varacaktır. Devlet Demiryolları id;re
si de Bandırma • İzmir hattın
daki tren tarifesini değiftirmiştir. 

Yeni tarifeye göre tren, Sus'un 
Bandırma'ya vardığı günler saat 14 te 
Bandırma'dan hareketle saat 22 de İz
mir'e varacaktır, Bu suretle İstanbul -
İzmir yolu 13 ı:aat 45 dakikaya inmiş 
olacaktır. 

İzmir'den de aynı günlerde sabah· 
larr saat 7,30 da kalkacak bir tren 
17,30 da Bandırma'dan İstanbul'a ha
reket edecek olan Sus vapuruna yol • 
cularını yetiştirecektir. 

Beykoz'da büyük bir 
çiftlik yandı 

İstanbul'da Beykoz'da Hacıalibey 
çiftliğinde dün gece büyük bir yan
gın çıkmıştır. O esnada oldukça şid • 
detti bir rüzgar esmekte olduğu için 
yangın kolaylıkla büyümüştür. Bey· 
koz itfaiyesi hemen yangın yerine gi
derek söndürmiye çahş.mış ve bilaha
ra Üsküdar itfaiyesi de yardıma koş
muş fakat yangını sabahtan evel sön
dürmek kabil olamamıştır. Bu yüzden 
bet dönümlük bir saha dahilindeki 
sık ağaçlık tamamen yanmıştır. Bey -
koz halkı da haklı bir korku geçir
miştir. 

Yangının sebebi anlaşılamadığı için 
tahkikat yapılmaktadır. 

Çocuk Esirgeme 

kurumunun yardımlan 
Çocuk Esirgeme kurumu genel 

merkezi tarafından 16. 7. 1938 tari
hinden 1. 8. 938 tarihine kadar 15 gün 
zarfında (3153) çocuğa yardım edil
miftir. 

Bunlardan 437 hasta çocuk ve anne 
genel merkezin polikliniklerinde ba
kılmış ve tedavi edilmiştir. 

796 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gUn 148 çocu
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekun 
olarak 1065 kilo bedava süt dağıtıl

mıştır. 

Yardım için genel merkeze başvu
ran 11 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmış ve bir aileye 30 kilo bulgur 
ve bir aileye de bir kundak takımı ve
rilmiştir. 

Genci merkezin bahçesindeki yüz
me havuzundan 1759 çocuk istifade 
etmiştir. 

Kurumun Keçiören'deki Anakuca
ğı müessesesini görünüz. Dikkat ve 
ıefkatle bakılan yurt yavrularının 
sağlıkları ve neıeleri sizi sevindire
cektir. 

İstanbul limanı nizamname 
projesi 

Ekonomi Bakanlığı tarafından ha
zırlığı bitirilmit bulunan İstanbul li
manı nizamname projesi İstanbul de· 
niz ticareti müdürlüğüne gönderil
miştir. Proje, İstanbul'da alakalı dai
reler delegelerinden mürekkep bir ko
misyon tarafından tetkik olunacak· 
tır. Proje, tetkiki ikmal edilerek Ba
kanlığa geldikten sonra bir kere daha 
gözden geçirilecek ve Devlet Şurası -
na verilecektir. 

ULUS 3-8-1938 
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~ 15 inci Yıl ~ 

Yüksek ziraat enstitüsünde 

madalyası ' Bu sene mezun olan 
isimleri C. H. P. Genel Sekreterliğin

den : talebelerin 
Bu sene Yüksek Ziraat enstitüsü

nün muhtelif şubelerinden 101 genç 
mezun olmuş ve vazifelere tayin edil-

Cumhuriyetin 15 inci yddönü
mü hatıraaı olarak bir tarafm· 
da BüyÜk Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir reaimleriyle 

• 6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını teabit eden 
yazı bulunmak Üzere Partimiz-

• mişlerdir. Bunlardan 25 i Orman fa
kültesini, 48 i Ziraat fakültesini ve 
28 i de Veteriner fakültesini bitirmiş
ler, diplomalarım almışlardır. 

ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkarlarmıızm, açbğmıız bu 
müsabakaya İ§tİrakleri ve ha
zırlıyacakları nümuneleri ağus
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliii· 
ne göndermeleri rica olunur. 

._ •..................................... --

İ stanbu I' da 

Belediye se~imi 

i~in hazırhklar 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Beledi

ye seçimi için hazırlıklar ilerlemekte -
dir. Beyoğlu, Eminönü, Beşiktaş, Sa
rıyer ve Bakırköy kazalarında fiş da -
ğıtma, toplama, kontrol ve tasnif işle
ri tamamen bitirilmiş, bu suretle seçim 
hazırlığının birinci safhası sonuna er
miştir. Şimdi bu kazalarda soyadı esa
sına göre ikinci defterler hazırlanmak
tadır. Diğer kazalarda birinci safha
ya ait iıler bir haftaya kadar tamam
lanmı§ olacaktır. 

Tramvay ıirketine ahnan 
Türk memurlar 

İstanbul, 2 (Telefonla) - Tramvay 
şirketinde çalışan yabancı on memura 
evelki gün yol verilmişti. Bunların 
yerine yeniden tilrk memurlar tayin 
edilmiye baılanmıt, bu arada hareket 
dairesi müdürlüğüne cskilen beri bu 
dairenin müdür muavinliğini yapan B. 
İsmet getirilmiıtir. , 

Kuru ollır1n tutupnesı 

yüzünden ~ıkan afeJ 
Dün akşam saat 18.30 da Çankaya

da küçük bir yangın çıkmış fakat der • 
hal söndürillmilştür. Yangın B. Şükrü 
Kaya'nin Çankaya'daki evine ait bah
çede bahçıvanın kuru otları yakmak i
çin bir araya toplamasından ve ateş 
vermeıinden doğmut ve alevler etraf
taki ağaı;lara sirayet etmittir. 

Bahçedeki alevi görenler itfaiyeye 
haber vermiştir. İtfaiye ekipi derhal 
harekete geçmi§ ve çok kısa bir za -
manda yangını, hiç bir tehlikeye mey
dan vermeden söndürmiye muvaffak 
olmuıtur. Zarar büyük değildir. 

Sayın Şükrü Kaya'ya geçmiş olsun 
deriz.. · 

Jüri usulü bahis mevzuu değildir 
İstanbul'da iki gazete adliyede, bil

hassa ağır ceza mahkemelerinde jüri 
usulünün ihdası için tetkikler yapıldı
ğı hakkında bir haber neşretmişlerdi. 

Bu meıelc etrafında yaptığımız 

tahkikattan öğrendiğimize göre bu 
haber asıl ve esastan tamamen uzak
tır. Böyle bir mesele bahis mevzuu ol
muı değildir. 

Ornıan Fakiiltesini 
bitirenlerin i..~imlcri 

Hüseyin Dedegil, Kemal Ergüleç, 
Muzaffer Atakan, Hanefi Gürpınar, 
İsmail Eraslan, Kemal Yazıcıoğlu, A
bdülkadir Köklü, Kemal Gençspor, 
Ali Bölük, M. Dursun Balta, M. Ce
mal Tiğin, M. Mevlut Aytekin, M. 
Kazım Acar, Fikri Atmaca, Tevfik 
Bıranş, Rasim Erdoğan, İrfan Erbil, 
Fethi Kökkaya, Ahmet Salih Akay, 
İsmail Ayavazoğlu, Talat Enginsal, 
Mehmet Şenay, Cemalettin Köknar, 
CeJalcttin Metin, Sabri Sinangin. 

Ziraat Fakültesini 
bitirenlerin isimleri 

Abdullah Ozkök, Mehmet Batıtilrk, 
O. Liitfi Ergüven, Sabahattin lmer, 
M. Cetalettin Arın, Davut Gürsu, H. 
Necati Kaşkal, Orhan Düzgüneş, 

Mustafa Uluöz, Rauf Adam, H. Ca
~it Aygen, Nihat Erkoç, A. Fethi Bü-

.. 
Universitenin 

do,enl kadrosu 
Kültür Bakanlığı İstanbul Üniver -

sitesinin doçent kadrosunu yeni baş
tan gözden geçirmiye karar vermiş
tir. Mevcut doçent kadrosunun tasfi· 
ye edilmesi suretiyle doçentlerin e -
saslı bir şekilde Üniversiteye bağ
lanmaları esbabı temin edilecektir. 

Şimdiye kadar lise ve orta okullar -
da ilave ders alan doçentler, bir müd
det doçentlik yaptıktan sonra fazla ge
lirli bir i§ bularak Üniversiteden ay
rılmaktaydılar. 

Bakanlık, doçentlerin kendilerin
den tam istifade edileceği bir sıraoa 
istifa suretiyle Üniversiteden ayrıl
malarını 8nlemek için doçentlerin de 
muayyen bir müddet hizmet mecburi
yetini kabul ettikten sonra tayin edil
melerinin usul ittihazı işini de der
piş etmekte<iir. 

Giresunda fındık 

ihracatçılar1 toplantısı 

Giresun, 2 a.a. - İstanbul, Trab
zon, Giresun, Ordu, Fatsa ve Görele 
fındık ihracatçılarının iştirakiyle ya
pılması mukarrer toplantıyı dün hal
ekvi salonunda vali Feyyaz kısa bir 
söylevle açmıştır . 

İç ticaret umum müdürü Mümtaz 
Rek, fındıkların tipize ve standart iş. 
leri hakkında etraflı izahat verdikten 
sonra ticaret odalarının tasnif edil
miş tekliflerinin sırayla müzakeresine 
geçilmiştir. 

Akay'm yeni vapuru geliyor 
Akay idaresinin, Almanya'da krup 

fabrikasına ismarladığı vapurlardan 
birisinin inşaatı tamamen bitmiştir. 

Yeni gemi yakında İstanbul'a getirile
cektir. 

lent lnsekare, Feridun Üstün, Hüse
yin Kocatlirk, H. Sermet Orge M. Re· 
şat Aktan, M. Saim Akdoğan, Ömer 
Fikri Köşker, M. Salih Çan, M. Ce
mal Oktay, İrfan Doğan, İsa Göçer, 
Meliha Berk, Zeliha Uygurer, Fikri
ye Ural, Nazife Tuatay, Leman Ba§
açık, Muzaffer Nayman, Mustafa Ya
man, Şükrü Bulgurlu, Ziya Helvacı, 
Naci Sönmez, Macid Eker, İbrahim 
Ferdi, Ali Taşkend, Fahri Köşker, H. 
Rıza Bayar,, Necmi Umud, Osman 
Kayır, Burhan Orhon, Süleyman Ay
dın, Şevket Göktan, Avni Ural, Mus
tafa Balkancı, M. Ali Löker, Osman 
Tarık Ali, Hamdi Oztan. 

1'«~terincr Fakiiltesini 
bitirenlerin isimleri 

Ali Ayrım, Sedat Ataman, Sabir 
Oç, Murat Altan, Osman Esen, Sabri 
Başar, Ömer Ertürk, Ahmet Ozsoy, 
Orhan, Enver Celal, Halim Gönenç, 
Selim Bağcan, Salih Karabet, İrfan 
Eroğlu, Nihat Aksoy, Mehmet Etgür, 
Cavit, Selçuk, Sadettin Unal, Yahya 
Becan, Fahriye Evrcnsay, Mehmet 
Ali Otkem, Seyfi Okutman, Tahsin 
Taner, Sabahattin Bulay, Emin Or
haneli, Mahir Pamukçu, Hakkı Atun. 

Yeni ?h~unları tebrik ederiz. 

Vaklflar idı,esinin 
~ah~malar1 

Vakıflar genel direktörlilğü her yıl 
bütçesine koyduğu tahsisatla eski e
serlerden sayılan cami, kütüpane ve 
sebil gibi binaları peyderpey tamir et· 
tirmektedir. Genel direktörJük tftmiri 
kabil olmıyan bir kısım kıymetsiz bi • 
nalan da yıktırmakta veya satmakta 
ve mevcut vakıf arsaları üzerinde ye· 
ni binalar kurdurmaktadır. Bu cümle
den olarak bu yıl İstanbul'da bir han 
ve bir de sinema binası yaptıracaktır. 
Han İstanbul'da Yeni postane kartı· 
sındaki vakıf arsada yaptırılacaktır, 

Yeni Valdehanı ismini alacak olan bu 
han 80 odalı olacak, altında 15 dükkln 
bulunacaktır. Sinema Şişhanede yo
kuş başında Jale bahçesi ars~ında 
yapılacaktır.Sinema ve hanın projeleri 
hazırlanmış bulunmaktadır. Sinema .. 
nın üzerinde üç veya dört katlı bir bi
na bulunacaktır. Bu bina apartıman 
veya yazıhane olarak kullanılmak ü
zere kiraya verilecektir. 

İstanbul, liman nizamnamesi 
İstanbul limanının idari ve inzıbati 

işleri için, İktısat Vekaleti tarafından 
hazırlanan proje, alakalılar tarafından 
tetkik edilmiye başlanmıştrr. 

İstanbul'da nakliyat işlerinin 
hi rclden idaresi 

İstanbul, 2 (Telefonnla) - Beledi • 
ye, şehirdeki bütün nakliyat itlerini 
bir elden idare etmek için bir büro 
kurmak üzere tetkiklerde bulunmak • 
tadır. Bu suretle hamallar ve nakliyat 
işleriyle uğraşanlar bu büroya bağla -
nacaklardır. 

İstanbul'da temizlik işleri 
İstanbul'dan bildirildiğine göre_ 

belediye temizlik işlerinin daha mlll'l· 
tazam bir şekilde yaplmasını temin 
için Avrupa'dan nUmune olarak moför
lil temizlik makineleri gctinniyc ka
rar vermiştir. Bu makineler geldikten
sonra tetkikler yapılacaktır. 

" - Bu Mehmed'lc beraber define 
anyorduk. Bu yüzden yüz elli lira sar
fettim. Ü zerine Salahaddin adında bi • 
rinden de yirmi lira borç aldım. Bir 
müddet ıonra Salahaddin benden pa -
iasını istedi. Ben de Mehmed'e bu pa
rayı bulup vermek çaresini sordum. 
Mehmet bana : "Define çıkacak ya ... 
O zaman öderiz" dedi. Uzunca odada
ki hazinenin bulunduğu yeri tam üç 
gün kazdım. Fakat para yerine su çık
tJ. Bundan sonra Kocamustafapaşa'da 
bir evde define aradık. Orada da bir 
t•Y bulamadık. Üstelik polisler tara -
fından yakalandık. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir gün Arap Hoca admda birisi 
bana: "Dikkat et, Mehmet peygam -
berdir" dedi. Ben de ona: "Madem 
peygamberdir, mucize yapsın da göre
lim" dedim. 

Evelki gün Mehmet'le beraber defi
ne çıkarmak Uzere araba ile Avazkö -
yüne gitmek üzere yola çıktık. Ben 
Mehmed'e alacaklılara para vermek la
zım geldiğini söyledim. Mehmet: "Ba
na iman et. Etmezsen müslüman ola
mazsın. Beni krzdmrsan seni bir okur, 
Uflerim, davul gibi §İşersin" dedi. Ve 
iki de tokat attı. Bende tahammül kal
mamıştı. Hemen kapıştık. Buradan ö
tesini bilemiyorum. Yalnız yarım saat 
sonra bir çeşmeden su içerken Mehme
din kanlı kellesi elimde duruyordu.'' 

Teşekkür 

Boğazımdaki bademciklerden sene
lerdenbcri çekmekte olduğum,, ıstıra
ba fennin en son tcrakkiyatına uygun 
bir surette gayet mahirane yaptığı 
muvaffakıyetli bir ameliye ile nihayet 
yeren Cebeci aakeri hastanesinin kıy
metli ve hizık kulak, boğaz, burun 
mütehassısı doktor Bay Şevket'e ale
nen minnet ve ıükranlarrmı arzederim. 

Kenan Tuna 

Cinayet 

.utanoul'da bir adam arkadqı
nın kafasını koparnuı. Bu adamla • 
rın meslekleri neymiı biliyor musu
nuz? Define arayıcılığı. Aylardan 
beri cfaunculardan muska ve tavsiye 
alarak hali yerlerde define aramak • 
la meıgulmüşler. Fakat bütün muı
kalara rağmen define çıkmamıt tabii. 
Nihayet bir meıeleden aralannda 
kavga çıknuı, biri ötekini boğazlayı
vermiş. 

Muska ve efıunla define bulunrru
yacağı aıikardır, fakat bunlann hiç 
tesirsiz kalacağını da sanmamalı. 
Bazan işte böyle bir adam1n ölümü 
ötekinin de ömrii boyunca hapiıane
ye tıkılmaıiyle neticelenebilir. 

Bu makine ve medeniyet devrinde 
hala büyü ve sihirbazlarla uğraııan • 
lann bu akibetine neden ıa.ımalı? 

insaniyet 

Milletler Cemiyeti'nin talebi üze
rine bütün medeni memleketler Çi
n'e kolera a111ı ıöndennektedir. 
Harp başlıyalıdan beri Çin'de kole
ranın ıalım halinde olduğu ve mül
hit tahribat yapbfı mal\ımdur. Doğ
nısu bu hayirlı te$ebbÜı medeni İn· 
sanlıC'rın yii?.ünü ağ"rbıa.k '""lıiyet-

tedir. Kurıun ve bomba ile inaanla
nn imha elilmeıini pek tabii gören 
inıanlık, bu tahrip itine bir de mik
ropların kanımaıına tahammül ede
mez. 

Ne yapıcınlar? 
Tuhaftır, n .: zaman hayırlı ve 

müabet bir ite teıebbüı edilse, da
ima onu geciktirmek için bin de
reden ıu getiren oyunbozanlara 
tesadüf edilir. Bir imar hare-keti
ne ıirittiniz, köhne harabeleri yı
kacaksınız: Hemen karıınıza çı
karlar, aman oraıı falan sultanın 
sarayıydı, tarihi kıymeti vardır. 

Bir iddia ortalığı telaıa vererek 
imar İ§İnİn beyhude aylarca ge· 
cikmeaine sebep olur. 

Eanafm öile tatili me1elesinde 
de timdi bazı gazetelerde aynı 
zihniyete rastlıyoruz. Bir taneıi 
aoruyor: lıtanbul ıeniı bir tehir-

dir. Bir baımdan öbür bqı.na git
mek bir günlük ittir. Öğleyin ta
til yapacak eanaf, evine gidemiye· 
cek, aokaklarda batıbot dola.pnak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Gördünüz mü itil Birkaç dük
kancı uzak yerlerde oturuyorlar 
diye medeni bir uıulü memleke
timize eoknıaktan vaz mı geçme
liyiz? Ama böyleleri ne yapımlar 
denilecek. Fakat bu ıualin ceva• 
bı Kriıtof Kolomb'un yumurtası 

kadar baaittir: Ne yapacaklar, 
dükkanlarma yakın ev tutaunlar. 

Çıplak 
' ... ·' . 

Franaız kabarelerinin en cazip 
numaralan çıplak daııaözler tet
hir ebnektir. Hemecı bütün fran
ıız ıazetelerinde, bu nevi kabare 
ve danainılerin çıplaldıiı reklam 
ettiklerini görüraünüz. Fakat rek
lam rekM>eti onları cidden ıarip 

tabirlere baıvurduruyor. Tek ba
§ına çıplak, artık çıplaklığa doy
muş seyircileri cezp için kafi gel
miyor olmalıdır ki reklamlarda 
fÖy)e ifadelere rastlıyoruz: "Da
ha çıplak, en çıplak, son derece 
çıplak, daha da çıplak.,, Bizim bil
diğimiz çıplaklığın bir haddi var
dır ki o da esasen çıplak kelime
ıiyle ifade olunur. Acaba dahası 
ne oluyor 7 

Gazetf?cilcr 
' .... '\.· 

Gazeteciler yaman adamlardır, 
veaaelam! Gazetecilerden mürek
kep futbol takımı geçen sene Ga
lataaaray'ın mütekaitlerini yen
mitti. Geçenlerde de lstanbul 
muhtelitine galip gelmiılerdi. Şim
di de yenilmek Beykoz mütekait· 
lerine geldi. Bu galibiyeti gazete
ciler takımınm yedi gol atarak 
kaısanmıt olmaıı bilhaS&a kayda 
değer. Gazetelerin apor münak
kitleri yalnız tenkit etmesiııi de
ğil, gol atmasını da bildiklerini is
bat ettiler. Evelce de söylediğimiz 
gibi, artık lig maçlarına i§tirak 
için hak iddia etmeleri yerinde o
lur. Fa.kat bu kadar aık maç ya
pan bir takıma da artık mütekait 
demeğe kimin dili varr 7 

Hava umumiyetle a(ık g~i 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık geçmiş, rüzgar şimali şarkiden 

saniyede üç metre hızla esmiş.tir. Ea 
yüksek ısı gölgede 32 dereceye kadar 
çıkmıştır. Dün yurdun şarki Anadolu 
mıntakasiyle Karadeniz ıahillcrinin 
şark köşesinde hava kısmen bulutlu, 
diğer mıntakalarda tamamen açık 
geçmiştir. Son 24 saat içinde yalnız 
Rize'ye yağmur yağmış ve karemetre
ye 14 kilogram su bırakmıştır. Dün 
rü~garlar cenup Anadolu'su ile kıs· 
men de cenubun şark kısmında cc· 
nuptan, diğer mtakalarda umumiyet• 
le şimal istikametinden saniyede en 
çok 9 metre kadar hızla esmiştir. Dün 
yurtta en yüksek ısı Trabzon'da 30, 
Bilecik'te 32, İzmir'de 33, E<lirnc'de 
35, Antalyada 36, Adana ve Diyarba • 
kır'da 37 derece olarak kaydedilmir 
tir. 

DUn bir yanlışlık eseri olarak An• 
karadaki ısı gölgede 32 yerine, güncr 
te 32 derece şeklinde yazılmıştır. Tae• 
hih ederiz. 
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DIŞ POLiTiKA .................................................... : 
Çankufeng meselesi 
Dünyanın ihtilaflı meseleleri arası· 

na. bir me&ele daha kabldı: Çankufe11g 
llleselai. On gün evelisine kadar isnıİ -
ııi bile işitmediğimiz Çankufeng, ajans 
telgraflanrun verdiği malumata bakı
lacak olursa, Uzak Şark'ta Sovyet Ru.s-
1~ ile Mançurya arasındaki hudut üze~ 
tırıde ıtratejik ehemiyeti haiz bir tepe
dir, Bu tepe yakın zam.anlara kadar 
b_er iki tarafın da it1ali altında değil : 
di. On gün kadar eve], Sovyet askerlert 
Çankufeng tepelerini İşgal ettiler. B?· 
llttn Üzerine Japonya, bu tepelenn 
l\1'ançurya'ya ait olduğunu iddia ede -
l'ek kendilerine teslim edilmesini talep 
etti, Sovyetler tepelerin kendi ~~ut· 
!arı İçinde bulunduğllDU bildırdJler. 
Japonya, ihtilafı, diplomasi yoluyla 
halletmeyi teklif etti. Fakat rnüz.ak~re 
başlamazdan evel tepelerin tahlıye 
... .1·1 ' • · ·· d" Sov~1 ınesini ıart olarak ılerı sur u. 
Yetler buna razı olmadılar. Moıko~~ -
cfaki japon sefiri, Çankufeng'İn·ıdirs.ilad~ 
" ~ · • bı L \lvetiylc istirdat edilecegını 
._. . . . . L' ...... :nof Sovyet 
.qarıcıye komısen ı...-ı ı .. 

hi:ı-"' ti • k d. topraklarını mu--'lllle nın, en ı .. l 
G..fa.a etmiye kudreti olduğunu &OY e -
dı' N·h ık· .. 1·aponlar Mos-. ı ayet eve ı gun, . . 
!&ov f ' . • .. 1 d~gv ı• •eyı yaptılar. a se ırının soy e • " 
Cece yansından iki ıut sonra Çan~· 
fetıg'e toplann ve tanklann yard~y
le hücum ederek tepeleri iıgal ettal•· 
Ertesi gün, Sovyet tayYareleri de tepe
leri bombardnnan etmiş olmakla t>er~ -
her dakik kadar Ja· , Çankufen& bu a~a . b""t .. 
Ponlann ellerjndedir. :ır:ndı u un 
diinyamn alakayla spr-Juğu sual şu • 
dur· 

.:_ Acaba çankufeng meselesi, bi~ 
hudut h;.Jısesi olarak mı kalacak. 
\' olr...ı Uzak Şark'ta bir rus - japon 
~ının başlan~cı mı olacak? ~ . 

Bu, iki tarafın arzuıuna bagh bır 
h'ıeseledir. Eğer Rusya ve yahut Ja
l>onya, Uzak Şark'ta biribiriyle ~arp 
hpnıak iıtiyorlarsa, Çankufeng . t>?'.!le 
bir muharebenin bütün sebeplennı ih· 
liva etmektedir. Her iki taraf da bu 
loprak üzerinde ınülkiyet iddia ediyor 
\re hakkını silah kuvetiyle müdafaa et· 
rtıiye hazır olduğunu bildiriyor. Japon
h'nın blöf yapınadrğı filiyal il~ de .•a· 
Lit olmuştur. Tepelerin .. bu şekılde 1§ -

lalini Sovyet Ru&ya, duşmanca hare -
ket telakki ederek, ~aponya'ya ka11ı 
~arp ilan edebilir. O zaman ruı • ja
Ston muharebeıi başlamıı olur. Fakat 
lcaba Sovyet Rusya ve Japonya bu sı
.-ada biribiriyle büyük bir barba giriı· 
lnıek istiyorlar mı? 

Sovyet Rusya'nın 1931 senesind~ 
Mançurya istila edildiği gü?den ~rı 
deklare edilmit olan siyaseti mal~~
dur: Sovyetler' toprakları tecavuze 
"iramadıkça harp Y~Y~~klardır: 
h11nun içindir ki kendilen açın hayati 
ebemiyeti haiz olduğu halde Mançur· 
h'nın iıtilaıına kartı lakayt kaldık • 
ları aibi, bir aeneden beri Çin'de de· 
'°•ın eden mücadeleye de karışmadı}~. 
bu, her ıeyden evel, Sovyel .Rusy~ -
l'lın ıamimi olarak sulh siyasetıne bag· 
lılıiından ileri ııelrnektedir. ikinci bir 
ae~ de Sovyet Rusya'nın siya~i yal· 
t\ı:dığı ve Avrupa'da Almanya ıle kar· 
l§daşrnasıdır. Sovyet Rusya'nın Fran • 
&a da dahil olduğu halde hiç bir d~vle
l~~ ~tirnadı yoktur. Burjuva telakkı et : 
ligı dünya devletlerini, Sovyetler~e~ 
&oıya}' .. · • ı·k'd etmek ıçın ıat reJımını ı ı e 
kolllpl akla metgul zanneder. t· o yapm . .. 

•lhakika yirmi bir senelik t~rıh g~s • 
lertniştir ki Sovyet rejimi içın yegane 
tehlike harptır. Binaenaleyh So':y~t 
devlet adamları barba girmemek ıçın 
Sok fedakarlık yapmayı göze alınışlar
cbr. 

h Fakat harp öyle bir hadiıedir ~ 
ı:.atlaınası için iki tarafm ınuvafakatı 
"<\ZI.... Sovyetlere 
h ··• gelmez. Japonya arn . bunu e .. Yapmıya karar verrnışse, , . 
t l?tpoze edebilir. Ve Uzak Şark !akı 
e_hlike noktası da budur. ~aponya nın 
Çıtı'de nıeşgul olduğu bir sırada Sov -
htt 1 . . ıııakul hi er e harp yapmak ısteıne11 . 

r harek t 'b' .. .. rnez Ve yedi se• 
tı d e gı ı gorun · 

e en beri japonların Sovyetlerle ha~p 
l'a..___k . t d"kl · go""rühnektedır. F "'""lQ 11 eme ı erı 

. akat Uzak ş k'taki Sovyet alaka1ını 
lık·d ar 
.. L 

1 e etrnek öteden beri, japanarın el n 
"rıean· ·ı t ekte o • d ~ 1Yetli gayesini tetkı e ~ . . 
t-i~~~. da malumdur. Hatta Çm ıle gı
i !lıgı mücadele, bu gayeye v~rınak 
:•n atılmıt bir adımdan ibaretbr. Jj: 
d onya Çin' den arazi istemiyor. Hed 1 

.ilba türnull""d" • Çin'de kendi gaye· 
•ır:ı u ur. k d 

.. c: Yardımcı bir hükünıetin i . b ara 
:1~~esini ve bu hükümeti ittif~na 

arak ·· d garbı Av-
~ , once Rusya, sonra a tle-
ti ~a devletleriyle Amerika me~~ 
Ç~ın tasfiyesini temin etmek ııtıyor. 

1tl hük" . , bu emelle -t-• umetı Japonya nın ak 11'le '1 · k' Uz Ş a et olmadığı içindır 1 

aı-k•t t Japon-Çi ,. a mücadele başlamış ır. . . 
• tl 1 kend" il . e alet etmek ıçın 

~ı . ı eme erın S 
l' liUiÇi tnücadelede bir taraf tan ov: 
tt ~ f d garbı A.. Uıya'nın diğer tara tan a 

k .. vrulla devle:leriyle Amerika'nın "!'~-
"ve...._ l . t Çm e l' .. ..,t enyle karşılatrnıt rr. 

\>~dıan şeklinde tecelli eden bu mukat• 
~.,, • 1 .. t e • lıtj et ıanonlarm planlartnı a t ı\5 

~-Ş_l_ir, Rin·---la . . ıkmaz • 

ULUS 

D 0 N Y A H A B E R L E ,R İ 
İsviçre' de 

ÇARP 1 SMALARI N BİLANÇOSU 
Milli bayram 

heyecanla 

kutlandı Japonlar 400 ölü verdiler 
5top14 mitralyöz bıraktılar 

Bcrn, 2 a. a. - İsviçre milli bayra • 
mı memleketin her tarafında büyük 
bir heyecanla tesit edilmiştir. Sosya -
list partisi bir~ok yerlerde memleketin 
askeri ve manevi müdafaası için tertip 
edilen vatani nümayişlere resmen işti
rak etmiştir. 

(Ba~ı ı. inci sayfatia) 

. köyünü bombardıman etmi;-
dc K<>J<> . • b"d 

d . Hudud hidisclerının ı aye-
ler ır. ı · 

. d bugu··n aaat 18 e kadar o an 1a-
tın en 7 . t udur. tk subay ve 2 er pon zayıa ı ş · ;;ı 

ölü ve 67 er yaralı. 

Bombardımanların 
te!iri 

S 1 2 a a _ Kore japon ordusu 
eu, · · . 

genel kurmayı namına söz. söylem~Y.e 
salahiyettar bir zat, Domeı muhabırı
ne asağıdaki beyanatta bulunmuştu~ : 
Ja~on istihbaratına ~ e pazar gu. 

.. Çankufeng'i t ,,rkeden sovy~t kıta-
nu danberi müteadıiıt defa 
ıarr, o zamarı 
. _, .. ilerini bombardıman et-
ıapon m-y ~ . 

' slc: se de insan zayiatını mucıp ol· 
mı , 

111apıışlardır. 
Japon ordusuna ve donanmasına 

mensup tayyareler ile japo~ kıtaları, 
yardımları istenildiği takdırde hare· 
kete hazır bulunmaktadır. . 

Dündenberi sovyet tayyarelerı 
müteaddit uçuşlarda bulunmuşlar ve 
Man1ıuko ve Kore'de a1ıık mıntakala:ı 
bombardıma netmişlerdir ki bu derın 
bir nefret uyandırmıştır · 

Tokyo, 2 a.a. - Halen miktarlar .nın 
tesbiti imkanı olmıyan japon tayya
releri, bu sabah, Mançuko'nun şark 
hududunda ezcümle Çankufeng mm· 
takasında bir uçuş yapmışlar ve sov· 
yet arazisi hududunu takip :yıemiş. 
ıerdir. Japon harbiye nezaretı, bunun 
bir "ihtar" olduğunu bildirmektedir. 
Sovyetler, mukabil harekette bulun
mamışlardır. Bu sabah Çankufeng'i 
bombardımana başlıyan sovyet tay
yareleri saat 9 da her tUrlü faaliyetle· 
rine nihayet verıni~lerdir. 

Çarpı§maların pilanrosu 

MO$kova, 2 a.a. - Salahiyettar 
mahfillerden aldığı malilmata atfen 
Tas ajansı, Hasan gölü mıntakasında 
sovyet ve japon kıtaları arasında vu· 
kua gelen çarpışma hakkında aşağıda
ki tafsilatı vermektedir. 

24 temmuzda bir japon kıtaunm iş
gal etmi§ olduğu Dejimiannaya tepe
sinden geri püskürtülmesi üzerine,, 
japonlar, sovyet arazisi dahilinde ka
in Zaazerna'ya ve Çankufeng tepesi 
kar~ısmda bir fırkaya yakın asker 
tahşit etmi~lerdir. 

31 temmuz sabah saat 3 de, topçu 
himayesinde, japon kıtaları ansızın 

90vyet hudut karakoluna hücum et
mi~ ve bu karakol efradın_ı ~aazerna
ya tepesinden tardeylemıştır. Aynı 
zamanda japon topçusu, sovyet takvi-

kıtalarının ilerlemesine mani ol
ye 1 . 
mak için yakınlarda bul.unan tepe erı 
ve bu tepeler arasındakı yolu ateş al

tına almıştır. Japon piy.a?eadi, h"tl?'pdçu 

d . 1 ovyet arazısı a ı ın e, yar ıınıy e s f 
4 kilometre kadar ilerlemiye muva - -
vaf olmuştur. Bir kaç saat sonra, va
ka mahalline gelen nizamı sovyet 
kuvetleri, japon kıtal.arını sovyet ara
zisinden tardeylemiştir. 

!ki taraftan da yaralı ve öl_ü_v~rdır. 
Japon ölU ve yaralıları 400 kışı~ı .bul

ktadır. Japonlar, sovyet arazısınde 
:: top, 14 makineli tüfenk ve kur-

ş 
1 

·ıe 157 tüfenk bırakmışlardır. 
şun ar~l ı cihetinden 55 yaralı ve 13 
Sovye der Bundan başka bir sovyet 
ölü var ır. • . 

k bı·r sovyet topu zedelcnmış-
tan ı ve .. t 
ir Müşahede tayyarcsinden paraşu . 

t . 1 bir sovyet pılotunun 
le yere at ıl~an düştüğü sanılmakta. 
japonlar e ıne 

dır. 

1 k . . Çin meııele&inden 
dan kurtu ma ıçm 

Gerek japonlarm i&tila hareketin- r 

den evel gerek çarpışma csna11nda, 
sovyet kıtaları, bir defa bile, Mançuri 
hu.dudunu ihlal eylememitlerdir. Bu 
suretle hareket etmeleri neticesidir 
ki, japon mütecavizlerini ku9atmak 
veya cenahtan hücuma almak imkanı 
varken yapılmamıştır. 

Sovyetlerin proıeatosu 

Sovyetler birliğinin Tokyo'daki 
maslahatgüzarı, japon hükümeti nez
dinde enerjik bir protestoda bulun
mak vazifesi ile memur edilmiştir. 

Maslahatgüzar, aynı zamanda, hudu
du rus • japon paktları ile ve Çin mü
m essilerinin imzalarını taşıyan mel
fuf haritalarla sarih surette tesbit e
dilmiş olan s.ovyet arazisine hürmet 
etmek istem i yen japon militaristleri
nin muhtemel menfur neticeleri üze
rine japon hükümetinin nazarı dikka
tini celbedecektir. 

Yeni hücumlar 

Tokyo, 2 a.a. - Doemi ajansı, sov
yet kuvetlerinin bu akşam güneş ba. 
tarken Çankufeng ve Şatsaoping te
pelerine hücum ettiğini, fakat geri 
püskürtülmüt olduğunu bildirmekte
dir. 

Japon kabinesinin 
to planıısında 

Tokyo, 2 a.a. - Japon - sovyet hu
dut hadbesi bu sab.ahki kabine top· 
lantısı esnasında görüşülmüştür. Ha· 
disenin aldığı son şekil hakkında !fa. 
ğaki izahat vermiştir. Ugaki bu mese
le hakkında sovyet hükilmetiyle ya
pılan diplomatik temaslar hakkında 
arkadaşlarına malumat vermiştir. 

Japonya' da ihtiyat tedbirleri 

Tokyo, 2 a.a. - Japonyanın merke
zinde, Osakan':ın etrafında tayyare 
hücumlarına karşı bilhassa tenvirat 
hususunda akşamları ihtiyat tedıbirle
ri alınmaktadır. Diğer cihetten hükü
met makamları Japonya'nm heyeti u
mu0Jiyeai için matbuatın hava tahmin. 
leri neşretmesini menetmiştir. 

hlancııkuo hükiimetinin 
protesıosll. 

Hsinking, 2 a.a. - Hükümet, Har
bin'deki sovyet baş konsolosu vasıta
siyle 1 ağustosta Çang-Kufeng'a ya

pılan sovyct taarruzları hakkında 
Moskova'ya bir protesto notası gön· 

dermi~tir. Notada sovyetlerin "teca
vüzkarane hareketlerinin doğurabilc. 

ceği vahim neticelerin meeuliyetini 
yüklenecekleri" bildirilmekte ve Man 

çuko hükümetinin, sovyetler tavru 

hareketlerini değiştirmiye kabul et
tikleri takdirde, tekrar müzakereye 
hazır bulunduğu ilave edilmektedir. 

l kiııci bir prote8to 

Tokyo, 2 a.a. - Domei ajansının 

bildirdigine göre, Mançuko hüküme

ti, Çankufeng'deki hudut hadiseleri 

dolayısiyle Harbin'deki sovyet konso

losuna çok şiddetli bir lisanla yazıl

mış ikinci bir protesto vermiştir. 

Hudud mulwfızlarına mtıdaly<ı 

Moskova, 2 a.a. - Sovyetler birliği 

yüksek mccliı divanı, devlet hudut. 

lannın müdafaası esnasında göster

dikleri cesaret ve kahramanlıktan do

layı dört hudut muhafızına kızılyrl· 
l Çin'e müzahir olan !:iovyet mes~-

eve' .1. l l<te bu- dız nişanı vermiştir . 
lesini halletmek istiyeı>ı ır er. ~ 

tün tehlike bundadır. d 
Fakat Çankufeng ihtilafının bu .. a-

J 'nın boy-

I ki taraf da işi kapamak 
istiyor 

kikaya kadar inkişafı aponya 
le bir program takip etmiye karar ve • Faris, 2 a.a. - Gazeteler, sovyet ja· 

d·w· · ydınlatmamaktadır. pon hadiseleri hakkında hükümler rip verme ıgmı a ] t 
Japon hükümetinin, münazaalı 0 anki~- vermekte istical etmemekle beraber 

1 
. ı'cwal ettikten sonra, hare ı 

pe erı ,... t bu hadiseleri bulundukları cog~ rafi 
'nhisar ettirmek için gayre 

onokt~~~ 1 delalet edecek emareler mıntakanın haricine y.aymakta ne Ja· 
sarfettıgme . j ' d 1 b" l •w• . Japon hükümeti namına ponya nm ne e sovyet er ır 1gın111 
ınevcuttur. . 

.. .. liyen zat: menfaatı olduğu kanaatini izhar et. 
ao:ı: ıo~izce ıneıele bitmiştir. mekte mUttefiktirler. · 

Dediği gibi, tepeleri bomb:ır~ırnan Lö Jur diy-or ki : 

So Y
et tayyarelerine karşı Japon !! 

eden v d r·· bir vaziyet aldık1a - ' "Hddiselere bir facia şekli verme
kıtalarının te a u~ b 'htilaf mek arzusu Moskova'da olduğu kadar 

örülüyor. Bununla bera er, 
1 

b - Tokyo'da da izhar edilmektedir.,, 
rı g l 1 arasına yeni katılan u 
lı mese e er k ı Epok gazet~i Tokyo kabinesince 

f 
ınese)esinin, Uzak Şar su -

Ça~~ engdolayJ1iyJe bütün dünya sul- takınılan tavur japon askerlerinin 
hu ~ç?1 v~ dd. bir tehlike te§kil ettiği de Man~uko hududunda gösterdikleri, 
hu ıçın cı 1 faaliyetle bir tezat tefkil e-ttiğini kay-
inkar edilerıın· ~ ş. ESMER detroektedir. 

lord Runsiman dün 
Prag' a hareket etli 

( Ba~ı 1. inci sayfada) 
fından yazılan 30 temmuz tarihli mek
tuptaki suallerin cevabını pazartesi 
günü Südet partisine tebliğ etmiştir. 

Bu cevaptan anlaşıldrğma göre bükü -
met, milliyetler meselesinin, milliyet -
ler statüsünün 30 haziranda südetlere 
tevdi edilmiş olan kısmında tasrih edi
len prensiplere tevfikan halledilmesi 
lazımgeleceği kanaatindedir. Bundan 
başka hüklimet Lord Runsiman'ın se -
yahatinin ilanı tarihinden evelki mese
leler esnasında derpiş edildiği veçhile 
südetlerle müzakerelere devam etmek 
taraftarıdır. Hükürnet 28 temmuzda 
südetlere tevdi edilmiş olan müstakil 
idare hakkındaki kanun 1§.yihalanna 
kati na:ı:ariyle bakmaktadır. 

KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Paris - Profesör Perren, 92 ba -
sit unsuru ihtiva eden Mendelieff cet
veline ilaveten 93 üncü unsurunda keş
fedildiğini fen akademisine bildirmiş
tir. Bu unsur, nadir cisimler smrfma 
dahildir. 

X Nevyork - Japonya'dan Ameri
ka'ya yeniden 5 milyon 800.000 altın 

dolar gönderilmiştir. 24 mart 193,7 
den beri Amerika'ya gönderilen japon 
altmlarmm mikdarr bu suretle 346 
milyona baliğ olmaktadır. 

X Vaıington - 44 deniz ve kara 
bombardıman tayyaresi Sitl ile Sancli
ego arasındaki 2253 kilometrelik mesa
feyi merhalesiz olarak k ' mi§tir. 

X Kopenhag - Danimarkalı yüzü· 
cü kadın Ragenkild Hveger 400 met
relik Kravl dünya yüzme rekorunu bu 
mesafeyi 5 dakika 6 saniye 1-10 da 
katetmek suretiyle kırrnı§ttr. 

X Paris - Eski hariciye nazırların
dan Bulgaristan'ın Paris elçisi Kons • 
tantin vefat etmiştir. 

X Paris - Blondel Roma'dan gel • 
miştir. Bu seyahat resmi mahiyette de
ğildir. Mumaileyh senelik konjesini al
mıştrr. 

X Belgrad - Patrik Gavrilo sırp 

patrikleri tahtına törenle oturtulmuş
tur. 

X Oslo - Polonya hariciye nazırı 
Bek 1936 senesinde Koht tarafından 

Varşova'ya yapılan ziyareti resmen 

Zürih'te müdafaa nazırt Minder bir 
nutuk söyliyerek !sviçre'nin her ih
timale karşı koyacak kuvetli bir ordu
su bulunması lüzumunda rsrar etmiş -
tir. Radyoda da birçok nutuklar söy -
lenmiştir. Motta bilhassa tsviçre'nin 
Milletler Cemiyetinin temayüllerine 
ve ruhuna sadık kalmak azminde bu -
lun<luğunu tebarüz ettirerek bu cen;ıi· 
yetin "zayrf olmasına rağmen hakkın 
henüz kuvete galebe edemediği bu
günkü vaziyetten sıyrılıp kurtulmak 
için insanların vücude getirdiği en ge
niş bir teşebbüs" mahiyetinde olduğu
nu söylemiştir. Akşam dağlarda ate_ş
ler yakılmıştır. 

Macar nazileri Berlin' e 

yakrnlaımak istiyorlar 
Budapeşte, 2 a. a. - Yeni macar 

rasist nasyonal • sosyalist partisinin 
organı olan Observatör Nasyonal ga • 
zetesinde partinin şefi Zortsey, nazi 
rasizminin başl«:a hedefinin slovakya· 
nın Macaristan'a ilhakı olduğunu tas
rih etmektedir. Muharrir bu gayenin 
elde edilmesi için Macaristan'm Al -
manya ile milnasebetlerini kuvetlen • 
dirmesi ve bir askeri misak aktetmek 
suretiyle bu dostluğun sarsılmaz bir 
hale getirilmesi luım geldiğini ilave 
eylemektedir. 

Bir na:;i kitabı topl.atıldı 
Budape§te, 2 a. a. - Polis, nasyonal 

- sosyalist mebus Koloman - Hubay'ın 

macar hareketi prensiplerini izah eden 
kitabını toplamıştır. 

Malum olduğu üzere, mebus Hubay 
halen mebus bulunan Szalassin'in riya
set ettiği macar nasyonal sosyalist par
tisini idare eylemekte ve partinin or -
gam olan Magyarsag gazetesinin baş -
muharrirliğini yapmaktadrr . 

iade etmek makaadiyle buraya gelmiş
tir. Nazır, Oslo'da üç gün ka1acaktır. 

X Prq - Mebuaan mecliai, bir çey
rek saat süren kısa bir toplantr yap -
mıt ve ruznamedeki ekonomik mesc -
leleri halletmiştir. Parlamentonun, tah
riri daveti üzerine 5 ağustosta toplan· 
ması kararlştırdmıştır. 

X Stokholm - İsveç veliahdi ile 
prenses Luiz ve pren.a Bertil, Amerika
dan Gotenburg'a gelmişlerdir. 

X Kudüs - Naıra'mn cenubunda 
yaralanan İngiliz askerlerinden biri 
gece ölmüştür. Tethiş~ilerin zayiatı 7 
ölü ve 14 yaralı olarak tesbit edildiği 
resmen bildirilmektedir • 

Festival ıenlikleri devam ediyor 
Meşhur güreşçi 

müsabakasını bu 
Jak Seri ilk 
pazar yapacak 

İstanbul, 2 (Tele fonla) - Festival şenlikleri devam etmekte
dir. Bu akşam Karagümrük'te Naşit ve arkadaşları Kanlı Nigar 
adlı oyunu oynamış ve çok beğenilmişlerdir. 

- 1 Yarın akıam 21.30 da Oıküdar'da, 

F 
j Kızkulesi parkında gene Naşit ve ar M 

ransız-Alman kada,ıarı tarafından "Pembe kız', ope-

ekonomik 
görüşmeleri bitti 
Berlin, 2 a. a. - Fransrz • alman e· 

konomik müzakereleri neticelenmiş ve 
metinler bu akşam Berlin'de imzalan
mıştır . 

Anlaşma 10.7.937 muahedesinin 
tadili ile bir sene temdidine, franaız • 
alman mali ve ekonomik anla9maları -
nm Avuaturya'ya teşmiline, 1933-1934 

garantili istikrazları ile diğer muhte -

lif istikrazlara ait Avusturya borçla -

rının sureti halline Davs - yung btik -
razları faizinin indirilmesine ait bulun· 
maktadır. 

Davs - Yung istikrazı faizinin in

dirilmesinden doğacak fark, amorti!!I -
mana tahsis olunacaktxr. Yung istik -
razt hakkında Fransa'ya, tngiltere'ye 
yapılacak muamele yapılacaktır. Al· 
manya'da bloke edilmiı franıu; ala· 

cakları ile Almanya'mn fransı.ı müa -
temlekeleri ile olan ekonomik mUna -
sebetleri gibi tali meseleler iizc[inde 
de anlatmıY.a vaplmııtır, 

reti, öbür aktam ela Oaküdar'da bağ -
larbaşrnda Hale behçeıinde halk ope
reti "Leblebici Horhor" u temıil ede
ceklerdir. 

Festival münasebetiyle belediye 
sular idaresi Taksim'deki ıu tertiba· 
tında deği9iklikler yapmış ve bu ak
§CllTl bu yeni tesisatı işletmiştir. Fes
tival devam ettiği müddetçe yeni te
sisat cumartesi, pazar ve çarşamba 
geceleri işletilecektir. Festival 30 a
ğustos ~afer bayramr ak,amı Tarap
ya'da Sümer palasta verilecek bir balo 
ile nihayete erecektir. 

Spor haftası için belediye Peşte 
giireş ekipinin !stanbul'a gelmesini 
temin etmiştir. Güreşler 22, 24 ve 26 
ağustoı geceleri Taksim stadyomun· 
da yapılacaktır. 

Profesyonel güreş şampiyonu Jak 
Şeri'de müsabakasını önümüzdeki pa
zar günU Kara Ali ile yapacaktır. Bu 
güreş bitinciye kadar sürecektir. Cim 
Londos ve Alibabayr yenen Jak Şeri
nın müsabakası büyük bir alaka uyan
dırmıştır. 

Belediye Romenlerin müracaatını 
kabul ederek Romen elişleri sergisi
nin Beyoğlu akşam kız sanat mekte· 
binde ~ma munfaltaıt etmiftir. 
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Balkanlarda lam birliğe doğru 
Tan'da B. Ahmet Emin Yalman 

bu hatlıkla yazdığı ba~yaztSında 
Bulgaristan'la Balkan antantı dev• 
letleri arasında Selanik' te imzala
nan anla§mayı ele almakta ve ez
cümle f()yle demektedir: 

"Nesillerce Balkanlara harp teh
likelerinin ana kaynağı göziyle ba -
kılmııtır. Bugün Balkan milletleri, 
kendi yarnnadalarmı, dünya ban -
§mm hakiki bqiği haline ıkoymakla 
me§guldürler. Akıl ve basiretin, ki
ne ve ifrata kal'Jı bundan güzel bir 
zaferi olamaz. 

Eski günlerde Balkan devletleri· 
nin istiklali hep lafta kalıyordu. 

Her biri, büyiik bir devletin yedeği
ne sığmıyor, her şeyi onun Jutfun -
dan, onun yardımmdan bekliyordu.. 
Bu yardım, büyük devletlerin keyfi
ne göre hazan geliyordu, bazan gel
miyordu. Çünkü her büyük devlet, 
hadiselere ancak kendi menfaatle
rine ait ölçülerle bakıyor, vakrt va
kıt peyklerjnin ağzına bir parmak 
bal çalmayı kafi görüyordu . 

Bulgaristan'nı bu yeni siya.set yo
lundaki hareket noktasiyle Balkan 
birliği arasında epeyce mesafe var
dı. Bu meaafe ancak merhalelerle 
kısaltılabilirdi. Bütün ali.kah taraf
lar bunları kısaltmak için gayret 
sarfettiler. Fakat itiraf edelim ki en 
büyük gayret ve hüsnüniyet ge
ne bulgarlar tarafmdan geldi. 

Bu müspet inkişafın devam ede .. 
bilmesi için bir adrma ihtiyaç vardı: 
Nöyyi muahedesinin bulgarlarm 
milli gururunu zedeliyen, Bulgaris
tan'• hukuki bakımdan tam istikla
lin bazı İcaplarından mahrum hıra • 
kan bazı maddelerini ortadan kal -
dırmak ve Balkan milletleri araım
da tekil bakımından da müsavat 
kurmak.. Çünkü hakiki bir birlik 
ancak mü~viler arasında wcut bu
labilir. 

Selanik'te Balkan birliği namına 
birliğin bu seneki reisi General Me
taksas ve Bulgaristan namına baş
vekil ve hariciye nazırı doktor Kö
seivanof tarafından imza edilen an
la§llla bu vazifeyi tamamlamı§, bul
gar .siyasetinin Balkan birliğine 
doğru inkişafınm fena bir engelini 
ortadan kaldırınııta. 

Bulgaristan bu anlapnayla Bal
kan birliğine girmiş olmuyor. Henüz 
kapmm eşiğindedir. Fakat bunu aon 
bir merhale saymak yanhı olmaz 
Bulgar milletini Balkan birliğinin 
çerçevesi içinde kardeşçe karfılrya -
cağımız günlerin uzak olmadığını 
zannediyoruz. Bu güzel gaye tahak
kuk ettiği zaman Balkan birliği, 
dünya barı§mın en sağlam bir deste
ği diye tamamlanacak ve bulgar 
milleti, kendi hakiki menfaat]et"i , 
Balkan yarımadasının mü4terek 
mukadderatı ve Avrupanın barış ve 
istikrarı bakıınmdan çok hayırlı ve 
güzel bir adım atını§ olacaktır." 

BALKAN IMPARATORLUCUNA 
DOCRU YENl B1R ADIM 

Son Posta'da Muhittin Birgen yu
kardaki başlıkla yazdığı bir baı ya
zısında ezcümle şöyle demektedir: 

•'Selanik'te beş Balkan bayrağı
nın gölgeleri altında yapılan şenlik 
b<>! değildir. Çünkü Bulgaristan'sız 
Balkan paktı eksile bir varlıktan 
baıka bir şey değildi. Bulgaristan'm 
da pakta yaklaşması bu eksiğin ta· 
mamlan.masını temin edecektir. 
Bundan dolayı, Balkan fikrine aami
mi surette bağlanmış olan herkes 
sevinmekte haklıdır. 

Biz türkler, bundan bilbusa 
memnunuz. Çünkü, Selanik'te imza
lanan ve bütün Balkan devletleri a
rasmda temiz ve samimi bir komşu
luk ve dostluk sistemi vücude geti
ren vesika için Türkiye pek çok ça
lrpnıştır. Atatürk'ün uzakları çok 
güzel gören dehak&r göziyle çizil • 
mi§ olan Balkan siyasetini, Türkiye 
uzun zaman itledi. Batveıkil Celil 
Bayar'la Hariciye Vekilimizin son 
yaptıkları seyahatler es.nasında bu _ 
günkü mesut neticeyi veren hazır
lıkların sonuncuları yapılmış bulu • 
nuyordu. Nihayet bu iş tahakkuk et
ti. 

Osmanlı imparatorluğunun Balkan
!a~da yaptığı fena işler olmuşsa da 
ıyı §eyler de yapmamış değildir; 
imparatorluk Balkan milletlerini 

ruhça, ananeee, zihniyetçe biribir -
~erine çok yakla§hrnu§tır. Omıanlı 
~paratorluğu öldüyıe bu, yerine 
bır balkanlılar imparatorluğu ku-

rulmasına mani değildir. Belki de o
nun hayatı bunu bazırlamı§ ve ölü-
ınü de tahakkukunu kolaylaıtırmış
tır. Balkanlılar arasında fİmdiki an
l~~a. ~areketi devam ettikçe, gÜ • 

nun bırinde müatakil Balkan millet
lerinin seve seve birle§tirdikleri ku
vetleriyle kendiliğinden yeni bir im· 
paratorluk vücuda geleceği artık bir 
ha,..,J ole.maz t 
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İSTANBUL'DAN 

İstanbul' un • • • 
ımar ışı 

===== ve 

Mütehassısların tetkikleri 
müesseselerindeki Küçük sanayiciler 

motörleri niçin satmağa başladılar? 

YaJ.an : Neıet Halil Atay 
İstanbul - Şimdi mütehassıs heyet 

tekrar toplanacak, Peçevi tarihini, A
şıkpaşa tarihini, Naima'yı. Evliya çe
lebi seyahatnamesini, Hammer'i ye
niden tetkik edecek, 1stanbul'daki u. 
mumi hapisane bınası vaktiyle saray 
olarak mı, kervansaray olarak mı ya • 
pılmıştı. bu binayı mimar Sinan mı, 
mimar Davut mu yapmıştı, binanın 

Sultan Ahmet manzumesiyle münase
beti var mıydı yok muydu? Bunları 
tespit edecek ve sonra binanın yıkıla
bilip yıkılamıyacagına karar verece'~. 

lstanbul'da yapılacak adliye sarayı
nın mukadderatının, nasıl bir çıkma
za girdigini bilmem anladınız mı? 

Cinci hoca kadılarından birinin ye· 
rini ,bır l>aşıtası bıraz daha arttırarak 
satın almış ve buyuru!dusunu koynu
na koyunca dogruca mahkemeye git
miş, makamında eskı kadıya vermış. 

Konuşmaga başlam şiar, 

- Acaba dainızın ne diye mazul ol. 
dugumu da size söylediler mi? 

- Söylemediler ama, kulagıma ça
lınır gibi oldu. Siz cahil ımişsinız: 
del ... 

- Ne! Ben mi cahil imişim! Haşa, 
asla. kati yen kabul etmem 1. 

Yeni kadı kızmış, yaradana sıgın · 
mış, 

- Evet demiş, sen, nasaranın ne ke· 
lime oldugunu bile bilmezmişsin ! ... 

Tesadi.ıf bu ya! Eski kadı hakikaten 
nasaranın ne kelime oldugunu bilmi
yormuş. Düşünmüş, taşınmış, yapacak 
başka bir şey yok. Mahkemeden çık -
mış evine gelmiş ve derdini karısına 
anlatmış; 

- üzerime öyle bir hicap tari oldu 
ki. nasaranın ne .kelime oldu~unu bile 
bulup buluşturup o eçhel herife söyli
yemedim. 

Akıllı karısı kadıyı teselli etmiş. 
- Bunlar olagan şeylerdir kadı e

fendi demiş, sen hiç merak etme. Ak. 
şam çocuk mektepten gelir ona sora· 
rız, sen de yarın gider o kadı olacak 
kazığa dersini verirsin .. 
Akşam eve çocuk gelmiş, ana baba 

birden sormuşlar, 
- Oglum nasara ne kelime olur? 
Çocuk düşünmeden cevap vermiş, 
- Meddi tabii olur baba! 
- Meddi tabii ha 1 Nasıl olup da ben 

bunu akıl edemedim. Öyle ya nasara 
medditabii olur. 

Medditabii, medditabii ... Kadı gece 
sabaha kadar medditabiiyi ezberlemıŞ 
ve ertesi gün mahkeme açılır açılmaı: 
yeni kadının karşısına çıkmş; 

- Sen demiş, dün sorduğun zama!'.I 
beıer hali, hicap tari olup da hemen 
bulup cevap veremedim. Ama, töhm: · 
tin altında da kalmak istemedim, se
nin narasa dedigin kelime medditabii 
olur .. 

Yeni kadı gururla cevap vermiş, 

- Onun öyle olduğunu ben de bili
rim ama, seninki sayılmaz, sen onu ev
de kamusa bakıp ögrendikten sonn 
gelip söylüyorsun(l) !. .... 

Istınye • HcbeK yoıunun açılması ı. 
çın 1'.Uınelınısarı'nuakı meı.aruklar • 
aan oır kısmının kaıuırıhı1ası !azını. 

Me:.:arhk, mezarhklardakı taşlar, ta.,, . 
ların kavukları, kavukların şekilleri... 

Bilhassa bu mezarlardan bazılarının 

fethe iştirak eden şehitlere ait olması 
ihtimali. Var mı, yok mu pek belli de
gil Harp Rumelihisarı'nda olmadı 

ki .... 
Fakat hikaye yeniden başlıyor: 
İstanbul'u alışımız, Viyana'ya gidi. 

şimiz, Meriç'e dönüşümüz, tarih, ta · 
rih kültürü münakaşaları. Ehliyet is
patları ... 

Mevzubahis olan şey; şehit mezarı 
ise, bir türbe yaptırılıp içine konam3z 
mı? Mezar taşı ise, kaldırılıp müzede 
saklanamaz mı? 

.liiraz canınızı sıKsa uıle sıze bır hı. 
Xuye O<lHd cilllatacagım: ,. 
~01 tanın uırı bır y H ayrılıktan son • 

ra Koyune aonmuş. 1!.sıu meuresecıc 

bır yılda neler ogrenılebılır 1 J:o ak.n 
koyde bır şeyler ogrendiginı de is · 
pat etmek lazım. Ne yapsın? Gunuıı 

bırinde tarlada, bakmış, babası uçkur· 
Iarmı çoziıyor ve bir şeyler yapmaga 
hazırlanıyor. Softa işte demiş, şimdi 

ilmimi ispat edecek fırsat zuhur etti, a
man baıba diye bagırmış, 

- O tarafa olmaz mekruhtur, rüz
gar var. 
Babası aru.~ tarafa dönmüş, 
- Olmaz baba demiş, güne karşı 

pek harar.1ôır. 
İhtiyar köylü yürümil§ bir ağacm di

bine gelmiş tam işini becereceği sıra
da, oğlJ cnbesinden yapışmıı, 

- Gölgeye defihacet şiddetle haram· 
dır. 

Ve oğlunun zoriyle sırtüstü yer: 
yuvarlanan köylü, üstünün başının ne 
hale geldigine ehemiyet vermeden. 
rapmak mecburiyetinde olduğu şeyi 

bu vaziyette yapmış. 
Prost, mütehassıs heyetlerimizin pe

şisıra yürürse, kimbilir lstanbul'un i
mar işi ne ,ckillcr alır. 

Muamele vergisi kanunu ve defter 
tutma mecburiyeti beş beygirden aşa· 
ğı motör kullanan müesseselere de 
teşmil edildiği için İstanbuJ'da bu mü
esseselerden bazıları motörlerini sök
meğ kaıar verdiler. 

Muame!e vergisi kanununda yapı • 

(1) Ne tecvit ne de arapça sarf okumıyan 
yeni neslin anlıyamıyacagı bu hikaye· 
nin inceligi !iUdur: Nasara yardım et· 
ti manasına fiili mazidir. Medditabil 
bir tecvit kaidesidir ki, Kuran'ın uzat
madan okunacak kelimelerini ogretir. 

lan tadil esbabı mucibe.sinin, kiiısük 

motörlü müesseselerin, büyük motör
lü müesseselere vergi muafıyetine da. 
yanarak yaptıkları rekabet olduğunu 
hatırlarsınız!. . 

Senelerdenberi bu rekabetin zarar -
!arını bilhassa ipek sanayiiyle deri sa· 
nayii çekti. Büyük müesseseler parça
lanarak küçüldü. Maliyetler arttı. Kar 
azaldı. İki yeni sanayi şubesinde de 
büyük şeyler yapmağa imkan kalma -
dı. Neşriyat, şikayetler, hesaplar, tet
kikler, nihayet devlet bu küçük büyük 
sanayi müesseseleri arasındaki, inki· 
şafı önleyici rekabeti ortadan kaldır
mak için, vergiyi ve defter tutma mec
buriyetini küçük büyük ,motörlü mü· 
esseselere teşmile karar verdi. 

Kararın, küçük sanayi müessesel'!· 
rinden bazılarını, motörlerini söküp 
kaldırmağa mecbur edişi, 1stanbul'da 
şimdi, bir vergi ve bir sınai sistem 
meselesi olarak. günün meselesidir. 

Küçük sanayiciler, muesseselerin -
dekı motorlerıni, muameıc vergısı, ve 
defter tutma mccburıyetı Kenuılerı -
ne teşmil edildigi ıçın mi soküp kal
dırıyorlar? Yoksa sebep bu degildir 
de; sadece, her ktiçiık sanayiden bü -
yük sanayie g(çiş hareketinde olduğ•ı 
gibi, küçiık sanayicilerin makineye 
karşı mukavemet hissitabiileri midir? 

İki türlü tahmin de eglencelidir. İn
san en az allamelikler yapabilir. 
Mütehassıslar ve cfkarıumumiyeler 

dtinya kuruldu kurulalı hangi devirde 
ve nerede vcrgıler ve vergı sıstemlen 
hakkında rnutauık ka!mışıaruır ?. Bun· 
ların içınden nısbeten en az işitilmış 
olanlar, ele alınarak neler yazılmaz~ 

Hele, fabrikalılaşma devirlerinde, kıi· 
çük sanayicılerin büyük makinelere 
karşı gösterdikleri husumet!.. İnsan 
ısterse, bunları bir araya toplıyarak 

bir kaç cilt kitap bile yazabilir. 
İptidai ev sanayii (zati iktısat reji

mi), ücret veya fıyatla işliyen kıiçuk 
sanayi (mübadele iktisadı rejimi), 
müteşebbis hesabına işliyen ev sana
yii (satış kapitalizmi), fabrika sana • 
yii, endüstrilizasyon (istihsal kapita · 
lizmi) .... Bu bahisler insanı, işi güciı 

bu bahislerle uğraşmağa müsait olmı· 
yanlara, bir üniversite profesörü ka -
dar muğlak, derin ve bir kaç taraflı 

gösterebilir. 

İstanbul'daki küçük sanayiciler, 
müesseselerinden motörlerini çıkara. 
rak bunların yerine el ve ayak tezgah
ları koymalarını isterlerse verginin 
kendilerine teşmiliyle. isterlerae ver. 
ginin tarh ve cibayet usulleriyle izah 
etainler. İşin doğru tarafı şudur ki; 
eğer motörle çalışmak bunlar için dcı
ha faydalı olsaydı, (ekonomik sebep) 
vergiye rağmen onlar motörlerini sök· 
mezlerdi. 

Makine, haddizatinde en mütekamil 
ıstıhsal vasıt<lsı olnıaıua oeraoer, en 
çok inkişaf ettigı memleketlerde bile 
henüz yegane istihsal vasıtası olmak 
şerefini kazanmamıştır. Fabrika he · 
nüz, ne aileyi kendi ihtiyaçlarını kı5-
men kendi vasıtalariyle evinde istih · 
sal etmek itiyadından vaz geçirmiş, 
ne de ücret ve fiyat işçiliğini ve müt::. 
şebbis hesabına işliyen ev sanayiini 
ortadan kaldırmıştır. Bazı küçük sa· 
nayi müesseselerimizdeki bu motöt 
sökme temayülünü, niçin motörün ba· 
zı müesseselere acele ve lüzumsuz gir· 
miş olmasiyle izah etmiyelim?. 

Sanayi bazı istihsal şubelerinde 
mutlaka büyümeğe, bazı şubelerinde 

de atelyede, evde kalmağa mahkum -
dur. Öyle teşebbüsler de va• dır ki. sos
yal bir çok zararları göze alınmadan 
bunların makineleşmesinden bahsedi-

UZAKSARK'TA 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sovyetler ve Japonya 

İki devlet ordusunun 
. kuvetleri ne kadardır? 

Manevralarda mitralyözle ate§ eden Sovyet askerleri 

Hatırlardadır ki Uzakıark'ta Sov
yet Rusya ve Japonya arasında 

anlaımazlık mevzuları yıllardan
beri eksik olmamıttır. Sovyet Rus
ya, bir saldırmazlık paktı imzala
mak hususunda Japonya'ya bir
kaç defa teklifte bulunmuısa da 
bu teklifler Tokyo hükümetince 
dikkate alınmamış, ve anlaşmaz· 
lığın zahiri seb_bi olan ıarki Çin 
timendiferlerini bedeli mukabi
linde Japonya'ya satmak teklifi· 
nin de aynı tekilde reddini müte • 
akıp Japonya himayesinde Man · 
çukuo imparatorluğu teıekkül et· 
mit ve bahse mevzu demiryolları 
nihayet satın alındıktan sonra iki 
devlet araınndaki şiddetli anlaş· 
mazlık nisbeten y~hşmış görün
müştü. Japon -Alman· İtalyan iti
lafının imzasından sonra muhtelif 
ıekillerde tezahür eden bu ihtila
fın, Çin - Japon harbindenberi a
teşlenm'emesine iki tarafça da iti· 
na edildiği farzolunabilirdi. 

Son hadiseleri biliyoruz. Kırk mil
yon nüfuslu Mançukuo'nun her 
türlü vasıtalarından istifade eden 

Japonya karşısnıda Sovyet Ruaya 

orduau ne haldedir? 
Bir deraicfe iki sene evel intitar eden 

bir yazıyı alıyoruz. Geçen iki 6e
neye rağmen, görülecektir ki bu 
yazınm kıymeti ekıilmit değildir. 

*** 
Rusya•dan Uza.ktal1k'a giden iki de-

miryolu kifayetsiz olduğundan 

vaktiyle halli imkansız farzedilen 

bir mesele kati bir kararla halle-

lemez. 
Mesela; toprak istihsali! Toprağı 

fabrika gıbi makineleştiriniz. Toprak· 
ta insanın yaptığı işlerin hepsini ma
kineye gördürmeğe başlayınız. O za
man karşınıza bu ekonomik mesele. 
den daha mühim bir mesele, memleke
tin nüfusu meselesi çıkar. 

Ekonomik fayda, sınai sistemi yal
nız tesis eden besliyen bir sistemdir 
de. Eger bu fayda, bugün beş beygir
den az kuvetle çalışan müesseselere 
motörlerini sökmeği emrediyorsa, on· 
lar vergi bütün bütün kaldırılsa bile 
gene bunları söküp kaldıracaklardır. 

dilmiş ve U:zakıark kızılordusu 
tamamiyle müstakil fiir cu:zütam 
haline getirilmiştir. 

Bu, çok mühim bir noktadır: Zh·• 
bu ordu memleket dahilinden hiç 
bir yardım beklemiyecek bir va
ziyet almıştır. Ordunun mahallin
de türlü Lvazımını temin eden 
kömür, demir ve elektrik endüs
trileri vardır. Diğer taraftan bu
ralarda kolhozların iyice inkişaf 
etmit olması mütekasif tekilde 
hayvan ve hububat yetiıtirilerek 
ordunun gıda ihtiyacının kar§ı· 

!anmasını nurr.kun kılmııtır. 

Mezbahalar, ekmek ve gıda madde
leri fabrikaları yeni kurulmuş ol
duğundan en modern fabrikalar 
sayılmak lazımdır. 

Fitvak•, bu ıorı yıllarda Siberya 
ve Rus Uzak§ark'ının manzarası 

tamamiyle dcğiımı§tir. Bu inkılap, 
buralard \ dahi be:; yıllık planın 
tahakkuk ettirilmiı olması mah
sulüdür. Beş yıllık plan memleket 
içlerinde bazı teahhurlarla ilerle· 
diği halde hükümet Siberya'da 
bunun hiç bir gecikmiye 
maruz kalmaksızm tatbikı iç.in 
elinden geleni yapmıtlır. Vaktiy
le çöl halinde olan buralarda tim
di mühim maden ve endüstri mer
kezleri kurulmU§tur. Çelabinak'te 
traktör ve tank fabrikaları var
dır. Manyitogorsk ve Kuzneç bi
rinci smıf kömür ve demir mer· 

kezleridir. 

Ordunun motörleıtirilmesine gelin
ce; mesela 1936 da bir rua nefe
rine 7,74 buhar beygiri kuveti 
isabet etmekteydi. Bu iae, motör
lepne bakımından, Sovyet Rusya· 
nın en ziyade motörlepni§ olan 
lngiltere'den dahi ileri telakki e· 
dilmesine vesile oluyordu. 

Müstakil Uzakıark ordusunun mo
törlü piyade ve süvari kuvetleri 
iyice tezyit edilmişti. Bilhaaaa tek
nik kıtatarı, yani topçu, tayyare 
ve tank kıtaları mebzuldü. 

Mançu hududuna yakm olan yerler
de fevkalade modern, yani hava 
kuvetlerinin bulması kabil olmı -
yan gizli kaleler, toprak altında 
geniş depolar, elektrikle müte
harrik olup muharip tasarrufu -

~1111!1111~~--~----~~--l'!l!ll!!lll!!!!~~~--..al!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~~~l!!!!!!!!~~mll!l~~!!!!!!!l!!!!!!!~~!!!l!l~~lllill!ll!I!!!~!~~ 

ı RADYO 

Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
14.30 Karışık pi 

neşriyatı - 14.50 Plakla turk mu ıkısı 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberlerı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla d 
r.ıusikisi - 19.15 Turk nıusıkisı ve 
ı;arkıları (Mukadder ve arkadaşları) 
20.00 Saat ayarı ve arapça neşrıyat - 20.1 
turk musıkısı ve halk şarkıları (H. Rı 
- 21.00 Sıhı konuşma: (Dr. Vefık Yassa 
- 21.15 Studyo salon orkestrası: 1 • Br 
Mullıng: İndısche suıte. 2. Lumby: Cha 
pagne Galop. 3 • Josef Lanner: Dıe Wer 
4. Heinz Lınk: Prannkuehens Genursta& 
22.00 Ajans haberleri ve hava raporu 
22.15 Yarınkı program ve son •• • 

lstanbul : 

vgıe l''ieşnyatı: 
14.30 Plakla ta 

musikısi - 14.50 havadıs - 15.05 .Pi 
turk musıkısı - 15.30 - 16 Muhtelıf p 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla 

nıusıkısı - 19.15 Konferans: .t;mınonu 
ıı:evı namına: lskender .l' anrettın (!'ro 
gamla tarını) - 19.55 .Horsa haber!erı 
.ıo.oo Saat ayarı: Grenvıç rasatanesınd 
naklen l'llıhal Asım ve arkadaşları taraf 
dan turk musıkisı ve halk prkıları - 20. 
Hava raporu - 20.43 Omer Rıza Do& 
tarafından arapça soylev - 21.00 Saat a 
rı: Şan, Bcdrıye Tuzun studyo orkestr 
refakatıyle - 21.30 Tahsin Karakuş ve a 
kadaşları tarafından turk musıkisı ve ha 
şarkıları - 22.10 Muzık ve variyete: Te 
başı belediye bahçesınden naklen - 22.50 
23 Son haberler ve ertesı gunun progr 
ıaat ayarı: Son •• , 

Avr'Ula : ---OP~"n4 \'E OPERETLER : 19 Bu 
peşte, Parııı - 20.15 Sofya. 

ORKESTRA 1{0NSERLER1 VE SE 
FON IK KONSE.t1.t ER : 19 Ştutgart 
20.10 Hamburg, K_oloıı,,'\ Laypzıg - 20. 
Beromunster, Parıs • P.1 .. T'. - 21.50 Mi 
no - 22 Kopcnhag, Varşova. 

ODA MUS1K1S1 : 17 Berlin 
ma. 

SOLO KONSERLERİ : 14.10 Luks 
burg - 17 .15 Roma - 17 .40 Prag - 18 Şt 
gart - 18.10 Varşova - 18.15 Hamburg 
18.20 Munih - 18.30 Kolonya - 18.45 
ris - 19 Koniksberg - 19.15 Munıh 
2.2.25 Droytviç. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.): 6. 

Breslav - 8.30 Keza - 12 Hamburg, Br 
lav - 12.45 Prag - 16 Kolonya - 19. 
Ştütgart - 21.10 Breslav. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLOll 
18 Königsberg - 18.25 Droytviç - 21 
Laypzig - 21.45 Strasburg - 22 Londoıs 
Recyonal. 
HAFİF MUZ1K : 8.30 Frankfurt, ?ti 

nih - 12 Frankfurt, Laypzig - 13.15 Br 
lav - 14.15 Berlin - 16 Alman istasyo 
rı - 18 Bertin - 19 Keza - 20.15 Fra 
furt - 21 Viyana - 22.30 Keza. 

DANS MUZtöt : 21.40 Beromünster 
21.45 Roma - 22 Floransa, Sottenı - 22 
Stokholm - 22.25 London • Recyo 
Poznan - 22.30 Sofya - 23 MilAno, R 
ma Ş 23.10 Lüksenburg - 23.15 Dro 

Bir çocuk tramvay 

altında can verdi 
1stanıbul, 2 (Telefonla) - Bu s 

saat 10 da Şifli'de feci bir tramvay 
zaaı olmuştur. Münevver adında 

ya,ında küçük bir hizmetçi kız s· 
atle giden tramvayın önünden geç 
isterken arabanın altında kalmış 
derhal ölmüştür. Tahkikat yapıl 
tadır. 

nu temin eden müdafaa tert• 
nı haiz, Fransa'daki Majino h 
tı nevinden istihkamlar vard 
Yeni inta edilmit olan hava üsl 
rinde mevcut tayyarelerin aaY 
izam edilecek kadar çoktur. 

Sahil muhafazasına gelince; g 
Amur nehri üzerinde ve g 
Büyük Okyanus kıyılarında 
miyetli deniz üsleri inta e 
tir. 

F el isi ona istihfafkar bir hayretle baktı. Şövaliye 
bu bakıtı tiyatroculuğunun İstikbalinden fÜphe e
dildiği manasına aldı, ve bu ıüpheyi izale etmit ol
mak için de, uzun bacakları üzeı-inde dimdik aya
ğa kalkıp ıöyle dedi : 

- Yıldızıma inanmıyor musun, Felisi? Hata edi
yorsun. Büyük yaratıılara muktedir olduğwnu Mı • 
ziyorum. Hele bir rol versinler, görürler. Ve bende 
yalnız komedi değil, dram, trajedi kabiliyeti de 
vardır. Evet trajedi. Ben manzume söylemeyi bili
rim. Ve bu artık nadirleıen bir iatidattır... Bunun 
içindir ki, Felisi, seninle evlenm 0 k teklifinde bulun
mamı bir hakaret sayma. Bilakis! Daha sonra, 
mümkün ve münasip olduğu zaman evleniriz. Hiç 
acelemiz yok, tabii. O vakte kadar da Martir so
kağında eski güzel itiyatlarımıza avdet ederiz .•. 
Hatırında mı Felisi: orada öyle mesut olmuıtuk kil 
Karyola genit değildi, fakat biribirimize: ''Ne ehe
miyeti var ... ,, diyorduk. Şimdi benim Sentetyen-dü
Mon arkasında Montayn • Sent-Jöneviyev aokağın
da iki büyük odam var. Bütün duvarlar resimlerin· 
le donatılmııtır ... Orada Martir aokağmdaki küçük 
karyolayı gene bulacaksın... Fakat beni iyi dinle: 

GOLONC HiKAYE 
rısı rolünü berbat oynadığını haber almış olduğun -
dan bir locanın dibinde saklanıp onu biraz aeyret
me ğe gelmişti. 

İkinci perdenin büyük sahnesi batlıyonlu. Dekor, 
ihtilalcinin 1812 de mevkuf tutulduğu timarhane
nin bir tavan arasmı temsil ediyordu. General Male 
rolünü yapan Dürvil içeri ginqişti. Kostümlü oynu

yordu: Kulaklarmın üzerine kadar çıkan yakalı,• 
zun, mavi bir reding~t, önü kapalı deve tüyü ren
ginde külot ..• Ve daha timdidea kendine, Osterliç 
galiplerinden Temmuz burjuvaları oğullarma 

intikal etmiş favorileriyle birlikte İmparatorluk ge
nerallerinin çıplak ve muharip batlarınm eti bir 
bat da yapmıttı. Ayakta, sağ dirseği sol elinde ve 
alnı ıağ elinde, derin sesinin ve dar külotunun guru
runu izhar ediyordu. 

Çok ıstırap çektim. Artık mustarip olmak istemi
yorum. Bana ait olmanı, yalnız benim olmanı istiyo-

rum .• 
Şövaliye bunları söylerken Felisi de, gidip her 

akıam annesinin oynadığı iskambilleri §Öminenin 
Üstünden almıt ve masaya yaymııtı. 

- Yalnız benim ... Anlıyor musun, Feliai? 
- Beni rahat bırak. Pasyans açıyonan. 
- Beni dinle F eliai. Bu budalayı bir daha locana 

,.lmamanı istiyormn .... 
F eliai Ukambillerini tetkik eclerek mmlclanclı : 

Yazan: ANA.TOL FRANS 

- Bütün siyahlar aıağıda. 
- Hakikaten o budala. l>ıplomathr o, ve harici· 

ye nezareti de, bugün, kabiliyetsizl.-.rin melceidir. 
Sesini yükseltti. 

- Felisi menfaatin namına, menfaatim namı-

na beni dinle. 
- Öyle bağınnaaana: Annem uyuyor. 
Boğuk bir sesle devam etti: 
- iyice bil ki Unyi'nin aşıkm olmasını istemiyo-

ı um. 
Felisi, küçük yaramaz başını kaldırdı. 

- Ya itıkımaa? 
Şövaliye iakemleaini kaldırarak ona doğru hir a

dım attı. Çatlak bir gülüşle gülerek ona çılgın göz

leriyle baktı. 
- Eğer aşrkınaa daha uzun zaman iıtıkm kala • 

mıyacaktır. 

\'e iakemleıini yerine bıraktı. 
Şimdi Feliıi korkuyordu. Zorla gülümsedi: 

- Görüyorsun ki taka ediyorum, dedi. 
Ve, tahammül edilmez bir hale geldiği için ceza

landll'IDllk maıkaadiyle bu ılretle konupnıq oldu -
ğuna, fazla zahmet çekmeden, onu inandırmaia da 

muvaffak olclu. Şövali7e aükinet buldu. O aaman 

-9-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Feliıi bitkin olduğunu, uykudan gözleri kapandı

ğını söyledi. Öteki nihayet gitmeğe karar verdi. 
Merdiven sahanlığında başını çevirip: 

- Feliai, sana tavaiye ederim, bir felaketi önle
mek istersen Linyi ile bir daha görüıme, dedi. 

F elisi, kapı aralığından ona bağırdı: 

- Kapıcının penceresine vur da kapıyı açsınlar! 
iV 

Karanlık salonda kocaman bezler balkonu ve lo
calan örtüyordu. Orkestra mahallini kaplıyan uç· 
suz bucaksız bir kılıfın kaldırılmıt kenarlarından 

gölgede sararan artist, maıkinacı, kostümcü, direk
törün doatu, artistlerin ana veya qıkı gibi adamla
rm yüzleri görünüyordu. On taraf localarmm sim
siyah boşluklarmda, ıurada burada gözler parıldı
yordu. 

Yirmi yıllık ve bu tiyatroda henüz oynanmamış 

methur bir piyes olan 23 ilk tefrİn 1812 geceai'nin 
elli altıncı defadır ki provası yapılıyordu. Piyes öğ
renilmitti ve Odeon'dan daha az ciddi tiyatrolarda 
"Terziler repetiayonu'' adı verilen son hususi re
petiıyon ertesi güne tesbit edilmişti. 

Nantöy piyeate yoktu. Fakat o gün tiyatroda bir 

iıi çl'kuufbı ve Mari • Kl••in general MaJe•nin ka-

''-Bir milyon askere kumanda eden ve Awu
pa'nm bütün milletlerini ve bütün kırallarmı kor
kutan bu deve yalnız batma, parasız, bir mahbeain 
ta dibinden hücum etmek ... Evet! Bu dev yakıla
caktır. 

İhtilalci Jakmon rolünü oynıyan ihtiyar Mori, 
sahnenin nihayetinden cevap verdi: 

" - Düterken, sukutiyle bizi de ezebilir. 
Birdenbire, ön sıralardan ıikayetçi ve hiddetli 

feryatlar ititildi. 
Müellif biTdenbire parlamıştı. Bu, yetmiş yqm· 

da bir delikanlı idi. 
- Nedir dip tarafta gördüğüm? Aktör değil, bir 

baca. Onu oradan kaldırmak için ocakçılar, lafçılar 
getirtmeli ... Mori, biraz kmuldanm, canmı! 

Mori07DMIL 
(Sonu var) 
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1 
n m 1 ? ı..~ .. ~ .. ~.~ .. ~.~ .. ~.~!.!J d ısı p l ı n ve ç a l ı ş m a 

Eldivensiz olup da parmaklarını ~:;:;:~:!a:;~:s:-~:·:..~:::!: mu tat m uc •ıze 1 er •ı n ı• g o•• ste rd ,· 
görebiliyorsanız yüzüğü bulunup da kadın koku.ımu ayırt eder. 
bulunmadığından anlıyabilirsin~z. 
Fakat çoğu bu sıcak mevsimde bıl.e Cins kokusundan sonra, bir de 

50~ Mesut mille.tlerin tari.hi olm~.-
- kolları açık oldug" u halde - eldı- kokusu vardır. Kardetler! .~atta ı k b 

1 1 k d l"ocukları çok defa bır ornek dığmı soy eme ıraz mu-
"'en takıyorlar. O halde evli o up 0 

• ar e§ .,,, •· balag~ alı olursa, hiç olmazsa kalkı-
1 k .. ? k k karırlar. Soy kokusunun mu-llıadığını n&Sıl anlıyabi ece sınız • o u çı b .. 1• "d nan bir milletin, tereddi eden bir 

P b et hım" bı"r noktası bunun u ug an ek geni" görünmekle bera er şa. Y 1 ı mı"llete nazaran kendinden daha az "" k t meydana çıkmasıdır. nsan a-
ev)j ise kendisiyle nı§anlanma ıs ~- aonra l • bahsettirdigi ileri sürülebilir. 

ek b .. ük bır aoy kokuıunu ayırt etmeme erı 
lheniz herkesi güldürec uy nn k" h"" lkı" senedenberi Yunanistan'ın et-

bir eksikliktir. Bereket versin ı ~-
Pot olur. h k k d ı rafında husule gelmiş olan sükutu Eg" er burnunuz iyi koku alıyorsa viyet varakaları er C$e ar e! elrı- h 
. b · Kız mı, . ve kuzenlerini haber verır er. müşahede ederken bu diışünce atı-

•ıze dog"rusunu ha er venr. nı d - d 1 kt d' Bu memleketin ma 
'- k k undan an - Hayvanlarda bu usul olma ıgın an ra geme e ır. -
lladın mı oldug"unu o us d l k d" matbuatına ha 
ı b. kız ko - onlar soy kokusuna pek riayet e er- cera arı artı unya -
aramız. Gerrekten ır genç d l d" b ı ktan r.ıkmıştır 

kusu ba,.ka, :vlenmiş bir genç ka ın ler ve e§lerini aynı kokuda o mıyan va ıs men aı o ma :s • 

kokusu ,.. gene ba,.kadır. AnBc"alkd! -~u soylardan bulmıya çalıtırlar. Bu sa- Uzun ve fasılasız bir karğaşahk 
" ki .. ekt kurtarır devresini tamir edici ibir sükun ta-kokuyu tarif etmek güçtür. ıb. ı~ı - yede ır arını somn en - . : 

· 1 d hiç ırıne lar. Çünkü insanlarda oldugu gıbı, kip etmiştir. Bu sükftn, çınpı~ma~ 
nız esans koku arın an . . 8 d · 1 k l 
b k" benzetılsın... u hayvanlarda da akraba arasın a ]ardan sonrakı yorgun u tan 1 erı 

i~in~~:zko~u;;:_ tabii, ilki~, bur- evlenmek ırkm sönmesine sebep o- geliyor değildir; bazılarının __ id~ia 
1 _ mumare- 1 etmek istedıklerı gıbi dıktatorluk 

nunuz iyi koku a ıyorsa ur... · · · ı 
1 tarafından tatbik edılmış ıhtıras a-aeyle ayırt edebilirsiniz. Bir ıehirliyle bir köylüyü de e • 'ld' 

·· hl r nı 1. · · rı gizhyen bir pasiflik de degı ır. V k • ] b" papaz guna a 1 bette kokuıundan yırt. ei:lebi ıraınız. 
a tıy e ır d larm ko- . . ·ı· .Hayır. Yunanistan işe koyulmuş-

rıkarttıg·ı kızların ve. k. a ın ır- Pek usta olp.nlar. bır ın .. nın vı ayet d d" l 1 
"" k k y k tur,· kalkınma halin e ır, çı gın ı-kularmı duya duya ikı 0 uyu a merkeziP<len mı, yoksa kaza mer e-
detmekte pek usta olm_u~. Arala~ın- zinılen mi olduğunu bile anla~l~r. gın yerinı mantık almıştır; nızam 
daki farkları yazı ile taı:ıf ~e~ıle- Axpa adamm kokusundan mı, bulun mutat mucizelerini gostermektedır; 
cek kadar da tetkik etmı.f. Bır ~ıt~ allerindea mi iyi bilinmez. parti mücadelelerinın verdiği karga-

0 k t > ~ şalklardan sonra, katı s~ret.te mıllı-
Y•zmıya baılanııf. . . ~ ap,-Y~r-fdı. Her halde her milletin kendine yetri, vazifelerini müdrık, ıktıdarı. 
olsaydı timdi herkeıın ıtın• ar-ca-· mahsuı bır" kokusu olduğunu herkes ~ 1 d 

ık Pasın u u nı yalnız milli menfaa. t er ugrun a 
Fakat günah ç artan pka" b tehlı"- bı"lir. Alman filozofu Şopenhavr bu- 1 
h" .. . azacafı ıta ın . 1 il kullanan bir hukumctın ne er yapa-
k 

1~ u~~r:: Y. ederaini.z.Kız zanne- nu çoktanberi aöylemıf v~ sr~ ; bilccegini hiç bir misal daha iyi te-
e ftmı mın pek ehe - g·uUarının kendielrine ma sus o u baru"z ettı"remezdi. d"l b' • . kız oJnıaması . "L" l .. b 1 
ı en ırının d .k.hl bir ka- sayesinde her yerde bırıvır ennı u - Kıral tarafından, rok karışık ıbir nıiy tl. yı)maaa a, nı a ı . . :s 

e 
1 
.. 1 'bi kokması ko- duklarını haber vermııtı. zamanda idare başına çağırılmış o -dınm hala kız ar sı G. A. 
cıilem içinde utandırır. Onun lan general Mctaksas, vazifesini en 

cumı k" b "k" içiu kokular müellifi papa• ıta kı~ı büyük bir şuurla başarmış; ı ı sene 
yazarken birdenbire gidivermif, ı- içinde dikkate değer neticeler elde 
tabm müaveddelerini de yok etmit- 60 'ek talebesi etmiştir. Liberal temayüllü olması-
ler... \ na ragmen, hadiselerin tazyiki al-

Kokuların fotoğrafı çıkarılmıya tında, büzülmiış bir parlamento usu-
batlanıldığındanberi o kıymetli ki- sehrı·mı·zde liylc alakasını kesmek mecburiye-
tabın yok edildiğine ac~ıya ~.~~k ~ tinde kalmıştır; otoritesini tesis et-

1
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sustu. Kin ve gayız davetleri i§itmi. 
yen millet işi güciyle meşgul olmı
ya başladı. lgtişaş profesyonelleri 
tarafından kasten muğlaklaştırıl

mış olan sosyal meseleler teknik sa
hada mütalea edildi ve umumun 
hoşnutluğu dairesinde halledil
di; sekiz saat kanunu dürtist bir şe
kilde tatbik edilmektcdi · : işçi sını. 
fına bir çok tavizlerde u .. lunuldu: 
Ücretli tatiller, kollektif İf muka
veleleri. Reformlar, iğtişaşın istis -
marı degil, adaleti istihdaf ettikle
ri zaman kolaylıkla kabul edilir. 

Bu ilk kaygılarından kurtulan B. 
Metaaksas maliyenin kalkınmctsiyle 
iştigale başladı. Bütçe açığı azaltıl
dı. Milli faaliyeti canlandırmak i
çin yapılan mühim masraflara rağ -
men, yakın zamanda bu açığın büs· 
bütün kapanacağı beklenebilir. Dev
letin itibarı asayişin iadesi neticesi 
yükseldi. Devlet borçları yoluna ko. 
nuldu; işlerde refah baş gösterdi. 

Ekonomik sahada ehemiyetli gay
retler sarfedilmiştir. 

On senelik bir iş programı tatbik 
halindedir. Münakale yolları tesis 
ve inkişaf ettirildi; rayla demiryo

lunun menfaatleri a~sında ahenkte
min edildi. Gayri muntazam su yol
ları kanalize edildi, bataklık mınta
kalar kurutuldu ve sıhatleştirildi. 
Sıtma ortadan kalktı. 

tatbik edildi: Tefeci bor~ları ve zi
rai krediler yeniden gözden geçi -
rildi. 70.000 hektarlık yeni toprak 
kıymetlendirildi. Bütün istihlaki ve 
ihracı mümkün istihsaller devamlı 
inkişaf halindedir. 

Yunanistan'm başlıca refah aleti 
olan deniz -ticareti hükumetin bil
hassa üzerinde durdugu bir mevzu 
olmuştur. İşsizlik ortadan kalktı. 
Deniz münakalelerindeki inkişaf en 
kuvetli iımitler vermektedir. 

Endüstri de tam terakki halin. 
dedir. Bu endüstri bütün iç 

ihtiyaçlara cevap vermektedir. Şim
di ihracat için de çalışmaya başla -
mıştır. 

Bu umumi kalkınma inkar götür
mez bazı a lUmetlerle ifade edilmek
tedir: Dış ticaretin inkişaf ve sala
hı; borsa fiyatlarının saglamlaşma· 
sı, tasarrufun kuvetlenmesi, istatis
tikler ispat ediyor ki 1937 de yunan 
milleti servet ihtiyatlarını 23 mil
yar drahmi mikdarında artırmıştrı. 

Böyle bir eser önünde ancak hür. 
metle eğilmelidir. Karğaşalık un -
surlarından kurtulmuş olan bir mil
let, milletin refah ve saadetinden 
başka gayesi olmıyan bir hükümet 
tabii harikalar yaratabilir. 

Bize bunu ispat ettikleri için Yu
nanistan'a ve B. Metaksas'a teşek

yer yoktur. Er, geç bir gun butun Ekserisi Prag üniversitesi talebesin- miştir; fakat yalnız misyonunu 
k~~argiliikıdarın vekadın~nn d~~mak~e~60k~ilikhlr~kta- ~kk~le ifuyamUs~de edecek hlr~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kokularının fotoğraflarından da el- lebe kafilesi şehrimize gelmiştir. Tale- ölçü dahilinde. 1 

Ziraatte de mükemmel tedbirler kür etmeliyiz • 

bette albümler yapılacaktır .. O'!:.~- beler, Ankara garında karşılanmış ve Bugün, niyetlerinin dürüstlüğü - Almanya'ya yapılacak 
nıan, kend»iyle evlenme~ _ ıste:~r- Gazi terbiye enstitüsünde misafir edil- ne, usullerinin itidaline, tasavvur-
.Diz, fakat evli olup olma ıgını 1 

e.- mişlerdir. }arının doğruluğuna herkes kanaat ı·hracatın navlunu 
-edı" öiniz güzelin kokusunu .. n dusuk.- k . . y 
... • Çek talebeleri memle etımıze u- g t·ırmı"ştir 
ı cık fotoğrafını alınca album e ı- e . 
a k··ı·· ·• ·· nanistan'dan Mısır ve Suriye yoluyla lerle mukayese edince müt u unuzu B. Metaksas, hükümdarın muva -

gelmişlerdir. Uğradıkları memleket-
halledebilcccksiniz. l"k faka tiyle iktidarı 1936 a g· ustosunda lerde tetkikler yapmakta ve genç ı 

O zamana kadar iş herıkesin ken- kütleleri ara1Jnda samimi münasebet _ deruhte etmiştir. Kendisi için yeri
di burnuna kalır. Vakıa, insanlarda 

ler tesisine çalışmaktadırlar. ni ya icizlere veya fena niyetli in-koku almak hassası pek azalmıttır. 
b . İki ıündenberi hükümet merkezi - sanlara bırakmamaktan ba•ka bir rı-Bu azalmanın sebibi ihmaldir. Ta ı- T :s 

1 b mizin gezilmiye ve görülmiye değer kar yol yoktu: İki rakip grup ara-

Memleketimizden Almanya'ya ya
pılacak ihracat isin navlun fiatları tes
bit olunmuştur. 

Türkiye'den Hamburg'a gönderile
cek mallardan arpa, mısır, bakla, buğ
dayların Haydarpap ve İstanbul li -

İstanbul' da 
maarif ıııeri 

Bu sene mektepsiz talebe 
bırakılmayacak 

-5-

Karuzo'yu dinliyerek ..• 
Meıhur İtalyan tenoru Enriko 

Karuzo, zannederim ki, 1921 de öl
müıtü. Fakat, Ankara radyosu, dün, 
bize onun harikulade sesini Amiko 
Franeeako ile Ayda'dan ~ki parçada 
dinletti. Bülbül dem çeker gibi pü
rüzsüz yÜkselen, yükselen ve iri~il· 
mez perdeleri bulan ıe.sin en hafif 
temevvüçleri bile kulaklarımızı ok • 
§Uyordu. Zamananızın bu en büyük 
tenoru acaba, zannımız hilafına, &ai 
mıydı? 

Fakat arifane tecahüle ne hacet: 
Bütün se.sleri zaptedip gelecek ne
sillere duyuran gramofon, yedi aci
benin sekizincisı deiil, insan zeki.sa
nın inanılmaz bir icadıdır. Filvaki, 
yeni icatlar bahsinde kadim jenile
ri fersah fersah geride bırakımı ol
makla övünebiliriz. Dört gün evel. 
bir Nevyoıık göktırmalayının on ye
dinci katından kendini kaldmmlar 
üzer.ine atan bir divanenin bu son 
macerasını ertesi günkü Avrupa ga
zete !erinde bütün aafhalariyle sey • 
rettik: Bellinograf, resmi, telsiz ve 
telli telgrafla, göz açılıp kapanınc ... 
ya kadar, kilometrelerce öteye nak· 
lediyor. Televizyon tahakkuk etmit 
ve endüstri aahaıına girmek üzere 
bulunmuıtur. Bugünün tayyareleri 
Bleryo'nun kahramanlığını gülünç 
gösterecek kadar emin ve aüratlidir
ler. Hüg dünyayı dolatlıktan birkaç 
gün sonra Amerikadan habersizce 
kalkan bir baf.ka genç bir gündea 
az zamanda lrlanda'ya indi. Rady0w 
grafi tefhis ve tedavinin büyük ha• 
kikatlerinden biridir. Doktor Aleksi 
Karel duran kalbi iıletmenin çaresi• 
ni bulmuıtur. lnsanm ıatırabmı tah
fif etmek ve onu mesut yaıatmak 
için türlü türlü laboratuvarlarda i
limler, pertevsizler ve imbikler üze
rine yorgun baılarını eğmi~, ç.alıtw 
maktadırlar. Gümrük engellerine 
ve hudut yasaklanna rağmen dünya 
tek memleketmişçesine cihan ölçü
sünde fikir ve his teati edilecek ka• 
dar vasıtalarımız bol ve ileridir. 

Fakat, hayır. Sanki bütün bunl• 
baıka bir aleme mahsustur ve hıra. 
larunızda değiıen bir cihet yoktur • 
lıte medeniyetin en yüksek terakki
lerine eri§lllif iki memleket, Uzak
şark'ta biribirine giriyor. Yoksa, an
\a§mak ve uz\a§mak için balkanlılar 
gibi yıllarca biribiriyle çekiştikt• 
sonra hakikatin nerede olduiuna 
keıfetmiı olmak mı laznndır! - N. 
Baydar 

atte pek ziyade yayılmıf 0 
an u yerlerini dolaşan talebeler bu akpm • unda inkisama uğrıyan mecliste man.l~rın.dan navlun ücreti t~n başına lstnbul 2 (Telefonla) - 938 - 939 

haaaa insanda niçin az olsun'! Ko- t k d k ıs tılındır. Bandırma ve Tekırdağ'dan • . . . d' k d 
"d tt rmek ki ekspresle stanbula hare et e ece ' 300 mebus üzerinden ıs komünist t b 

20 
.
1
. 

11 
k 

1 
. ders yılında mektep•ız talebe ve mual- geçen yılın iki mislıdir. §ım ıye a U 

kuıarın C ins hayatını ı ame e •. d k 1 ki d h" on aşına şı ın, çuva ı uşyem en . . .. 
Ç k b·ır milddet de ora a a aca ar ır.. terazı"yı" kendi maksatları le ıne a- lımsız mektep kalmaması ıçın yapıl yapılan hesaba nazaran İstanbul'da i · b"" ··k hizmetleri vardır. ıçe - 20 şilin, Karabiga, Gelibolu, Çanakka- k 

1 
k"kl b' .. 

1 
. . -çın uyu .. 1•. .. ğır çektiriyorlardı; grev ve isyan 

1 

ma ta o an tet ı er ıtırı mıştır. "lk k 
1 

d 
lerin kokuları onların tenasu unu I le'den 21 şilin, Mersin'den arpanın to- . .. .. .. . ı mektep ve orta me tep er en me • 

ı . k k K'' "d k' apur ar her tarafta oğulduyordu; ekonomi İstanb ı maarıf d B Te f k b . .. d il .. k temin edecek olan böcek erı çe me oprU e 1 V nu 19 şilin, Samsun'dan arpa için 21 u . m~ ur~ • v 1 zun olan tale enın yuz e y zu o u-
içindir. Tohumlarını böceklerle de- dezorganizc olmuş, maliye sıkıntıya şilin, yapak, tiftik, keçi kıh İstanbul- Ku~ İstanbul m~a~ıf ışlerı hakkında maktadır. Halbuki İstanbulda diğer vi-

1 k 1 1 dü•mü•; idare mekanizması tef es· şu ızahatı vermıştır i il rüzgarla yollıyan nebat ar.ın. ~ bı" r kaza at attı ar y y dan 80 şilin, misket nakliyesi İstanbul- . ]ayetlerde olduğu gibi yeni liseler arı -d ı süh etmiş; milli kuvetler yolunu İ :s 
kuları yoktur. Hayvanlar da 

1
§

1 erı- f 1 h lk - 1 dan ton başına 20, kaim kepek 22,5 şi- ''- stanbul'da bu yıl bütün talebe- lamamaktadır . Bu yüzden •ehrimizd--. · O ) Bugün şaşırmış; se a et a yıgın arını :ı ...-
ni koku ile bulurlar, bilirsınız. nun İstanbul, 2 (Telefonla - .. kl b d 1 lindir, Marmara limanlarından ise bu nin mekteplere yerleştirilmesi için ne- kı" bazı lı"selen"n orta "'ınıflanna yenı· • k h d telaşa düşürmuş, a ı aşın a e e - D 

iç.in hayvanlarda koku alma assau saat 12 de Karadeniz'e hareket e en manlar kendilerini toplamaktan ü- mallara birer şilin fazla alınacaktır. relerde yeniden mektep açılacağı ve den talebe alınmıyacaktr. Mevcut orta-
daha büyüktür. Ankara vapuru rıhtımdan kalkarken midi kesmi[ilerdi. Navlun bedelleri malların Hamburg'a mevcut hangi mekteplere şubeler ila - mekteplere bütün talebenin kaydedile-

Medeniyet insanlar aras~ndka ~- kuvetle esen gün do~usu rüzgarının vasıl olduğu zaman Almanya'da alına- ve edileceği ayrı ayrı tetkik olunmuş, bilmesi için Maarif Vekaletinin emri 
llasu""lu"" de kolayla•tırdığı içın ° u k"' .. "k h k · caktır. müracaat edecek bütün talebenin kayıt İ " l" k t tesiriyle opru- M etaksas enerjı are et ettı. mucibince Cağaloglu, stanbul kız, Ge-almak hassası ihmale uğramıttır. ve şiddet 1 a ın ının . ~ ve kabulü için icaı> eden tedbirler ta-

. .. ıne dogru Partı' kavgalarna nihayet lenbevi, Y enikapı, Bakırköy, Davut • Fakat - hastalık halleri müstesna- nün adalar iskelesı uzer . "'d mamen alınmıştır. 
E n d K ·pru e verdi, bir kaç tahrikçiyi tevkif e· paşa, Süleymaniye, Taksim, Üsküdar 

bu hassa kaybolmamııtır. • aase süratle ilerlemeğe başla ı. 0 
• d · o d Ha] kan antantı ımlları Bu sene Yıldız'da bı"rı"ncı· yatılı mek- t kt 1 • d ·r d · .. 'd n genıtlete- Ak apur derek nizamı ıa e ettı. zaman an- or a me ep erın e çı t tc rısat yapı • 

llıumareseyle onu yenı e ·· bağlı bulunan şirket ve ~y v .. ~ beri komünist partisinin faaliyeti- Balkan antantı konseyinin rnemle- tep binası müıtemilatından olan bina - lacaktır. İstanbul'da bulunan kız ve el'lo 
bilir. l§liyen alet gittikçe daha mu - ları oldukça büyük bir tehlıke, koprü ni kati surette menetti, fakat kötü ketimizde toplanması dolayısiyle çı - larda Beşiktaş 50 inci mektep adile ye- kek dokuz sanat mektebine her yıl mü. 

k~deel obluur.hassanızı iıletiniz. En üstündeki halk da epeyce heyecan ge- propagandalarından vaz geçmek ta· karılan Balkan antantı posta pulları - ni bir ilk mektep açılacaktır. Bu yıl racaat eden talebenin miktarı çogal
kesk':ın laAvanta kokuları arasmd~n, çirdi. Nihayet gemi, hiç bir kazaya ahüdUne girişen mevkufları da tahli- nın temmuz sonunda biten mübadelesi ilk mekteplerden, geçen yıla nazaran, dığından bu yıl bazı yeni mektepler 

d tmıye "ld" rıhtımdan ye ettı" Bu azimlı" hareket meyva- P. T. T. idaresi tarafından ag· ustos 3500 fazla talebe çıkmı•tır. Orta mek- acmak gibi tedbirlere ba•vurmak •a • tabii ı"n"'"n kokularını ayır e mahal vermeden çekı ı ve · s ., .. 
.... . Jarını vermekte gecikmedi. Partiler ıonuna kadar uzatılmıştır. teplerden çıkan talebenin miktarı da rurcti hasıl olmuştur.'' 

al~ır~nız. 1 k ayrılarakyolun_a~d~e~v~~~~et~t~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Bir kere, insanda koku a ma ! '° 

!!!!;:.~:~::;~;~~~ ... l!!ll!~!!!!!!!l!!!!!I!!!!!!!!!!!!!! kırk sekiz frank ve yirmi bet santim- Röne tashih etti: - Nasıl olur? dedi. Anni Tompson atıldı 

Yüz sene uyuyan adam 
Ya.zan: Hanri Berne 

~==============~~ Tefrika: 25 -J. d" ·ala .. ülUmıemekten ken ını • 
G .. .. te kendi ma- Rone g ra sıkıntıaı içinde no-

ezintilerinden donuş • 'd madı. Evelce paha ı"rlerden neler çek-haııeleri üzerinde Anni Tompson a11 mu t 
a ö ·ı Selcsten terlerden ve 
b~rıldıktan sonra R ne 1 e . · tiğini hatırlıyordu. resmi bir 
ır sürprizle karşılaştılar. Evler~nın N man Bişop oturdu ve 

lt b · 1 makıne- or 
~Pısında, mini mini ır yaz . adam edayla: · 1887 de 

Btnde mektuplarını yaza.ak, bır 1 Parı"s'te 11 kinunuıanı . . 
k · d - M k" o aızıı· endilerini sabırla beklıyor u. doğmut olan Seleıten ar ız 

Sel esten: . niz, değil mi? 
- Bu da kim? Dedı. . . a- Sadık utak: . 
İki fransızı görünce zıyaretçı ay Evet cevabını verdı. i 

"a k - ' . . . . t edecek veı -ıı. alktı: . _ Hüviyetınızı ıspa 
S k. , Dıye sor- ? 

- elesten Mar ızo mu· kalarınız var mı 
du. -Yok. 

SeJesten: Röne söze kırıttı: • d · 
- Benim? Dedi. En iyi hüviyet vesikaları •1m 

1 

Öteki kendini takdim etti: R;fetler mUzeainde bulunanlardır. 
- Norrnan Bişop, noter... . N ter· k 
:Fransızcayı kuvctli bir amerıkah ~ Doİru, dedi. HUviyetiniz ha -

aksa · 1 d lmıya mahal yok. nıy e söylüyor u. . . 'nle kında yanı d pek eskimit bir 
- M·· .. d" devam ettı, sızı Ve çantasın an h osyo, ıye . . 
Uıusi surette görüşmek ıstıyorum. karne çıkararak: ? Dedi. 
:Röne kapıyı açtı: . b _ Bunu tanıyor musunuz . 
- Girmek zahmetini ihtıyar uyu Selesten aararmıf kiğıdı tetkık et. 

ru?t. 
\r . S 1 sten elen-.. e eşıkten geçerken e e 

dıaınin kulağına fısıldadı: 
- Benden ne iıtiyebilir? ... Kanun 

'daltllarından hiç hoşlanmam. 

ti• 
:__ Vallahi. hatırlamadım. .. .. bir 
- Bu sizin malınızdır ... ~o~V?• .. 
. .. yetmi§ yedi bın ıkı yuz 

mılyon yuz 

lik bir servetin sahibi olduğunuzu bil- - Yok, yalnız sen milyoner oldun. - Zenginliğin tek ba11ına bir mana- - Fakat bu hayat büyük işler başa-
dirmekle mli§errefim. - Oh, mosyö, bilirainız ki benim o- sr yoktur. Ancak verdiği imkanlar nis- rılmasını mümkün kılmaktadır. 

Bu muazzam rakamı ititince, Sele!- lan sizin demektir. betinde bir kıymeti vardır. Şimli bu - Sırf gurur saikiyle. Ve bu hiı 
ten'in ağzı açık kaldı, efendisinin de Ve daima soğuk kanlı duran note - para ile ne yapabilirsiniz? Yemek ve herkesin harcı degildir ... 
hayreti daha u olmadı. rin önünde ileri geri yüriyerek: içmek hususunda sarf edemezsiniz, Bizzat siz bana insanları zorla ça-

Nihayet mert utak: - Demek zengin olmak için yüz se- memnudur; şimdi oturduğunuz ev ger- lıştırmak icabettiğini itiraf etmedi-
- Ben mi? Diye kekeledi. Muhak- ne uyumak kUiymit. İşitilmemiş çi sizin değildir. Fakat başka bir evde niz mi? 

kak bir yanlıtlık olacak!... tey 1 •• Eğer asrımızdaki insanlar bunu oturmanıza devlet müsaade etmez. Ne - Eskiden de öyle değil miydi? 
Norman BifOP: bilmit olsalardı hepsi uyutulmak için ticaret yapabilir, ne zirai bir teşebbüse - Pek degil. İnsanlar, çocuklan 
- Hayır, möeyö, diye teyit etti: can atacaklardı ı .... Fena bir şey değil- giriıebilirainiz. Çünkü yegane tüccar için, bir miras bırakmak için çalışır-
- Bu efsanevi servet bana nerden miı doğrusu bu uyku!... ve toprağı yegane işleten devlettir. Si· lardı .. Hiç olmazsa onların refahını 

geliyor? Röne sarih malftmat almak istedi : ze verilmi!I olan karnede kayıtlı fayda- artırmak, kendine ve ailesine paranın 
- Pariı emniyet sandığından. - Sizi Selesten Markizo'yu aramı- h ve hoş ıeylerden maada bir §ey sa - satın alabilecegi hazleri temin etmek 

k . tın alamazsınrz. Görüyorsunuz ki dün- isterdi. Bu söz üzerine, Selesten kahkaha- ya ım memur etti ? 
yanın biltün milyonlarına sahip olsanız Anni Tompson: sını tutamadı. - Fraruıız emniyet sandığı müdürü. 
bunun size bir faydası dokunmıyacak- - Fakat sizin vatandaşlarınız de-

- Ama da it! .. ÖldUğilm zaman ... ı -Se~etini ne zaman elde edebile- tır. gişmiş degillerdir, dedi. Fransa'da 
Yani, Trundl beni uyuttuğu zaman, cek ? üb d 

· Genç kız bunları söylerken Seleıte- para. m. a ele kıymetini muhafaza hesabımda üç dört bin franklık bır -Ne zaman isterse... t 
nin yüzü ıırasiyle inkisar, keder ve 1 e mıştır ve miras hakkı mevcuttur. 

matlubum vardı. • . - Parasını nerede alabilir? hiddet ifade etti. Selesten: 
- Tam Uç bin bet yüz yınnı dokuz - Pariı'te. - Bravo 1 Di e h k d M"' ö 

frank on ıantim. Bu para yilz ıenedc, S 
1 

t . d" - Kanunlarınız saçmadır!... Diye . , Y ay ır ı. osy • 
d . f . . ü kkeıb" h e es en sevın ı • haykırdı. Evelce biz daha mesuttuk. Parıs te daha mesut olacagımız anla-yüz e altı faız ve aızım re ı e- • . . şılıyor. 

sabiyle bir milyon yUz yetmit yedi - Paris'te, Paria'te mi diyor? Mös- Annı Tompson protesto ettı: A . • . 
bin iki yUz kırk sekiz frank yirmi beş yö, hemen hareket ediyoruz, - Eakiden ne bugünkü sosyal em _ .. ~nı Tompson un yü ünde hır hü-

. . . zun ıfadesi belirdi. 
santim olmuttur. O nıyet, ne de bugünkü konfor vardı. S h" d d d" d k n alt f 1 B ık. f k 1 - a ı unutuyor um, e ı, eme Seleıtetı Markit:o'nun b<Syle ince lnCI ası - e ı, a at arzu arımız vardı ve b d 

i d b "ld' - · · ' en en ayrılacaksınız? ... hesaplara aklı ermezdi. bunları tatm n e e ı ıgımız zaman R"' h bb tl 
11 

• . 
1 T bit Se 1 d k. one mu a e e e erını avuç arı-

- Emin misiniz? Diye ıordu. Ben a leıten'in batına konan bu mesut o ur u .. na aldı: 
bu kadar zengin miyim? anka kuıundan ilk önce Anni Tomp- RÖne devam etti: _ Fakat birbirimizi gene görece-

- Evet, efendim. son haberdar edildi. Genç kız evela - Selesten aafdilane bir şekilde ğiz, dedi. .. Biz nankör degiliz. 
Selesten efendiaine döndU: dikkatle dinledi, sonra doğru bir mü· derin bir hakikati ifade ediyor, diye _ Paris'e gidince artık beni düJı.in-
- İşitiyor musunuz, mösyö? Ne lahazada bulundu: devam etti. Bugün sizde noksan olan mezsiniz. 

dersiniz bu işe ? - Bu büyük meblağ sizin hiç bir i- arzudur. Çok sıkı bir şekilde tanzim e- _ Böyle düşünmekte 
- Fakat hesaplar (fo"ftrudur. şinize yaramıyacaktır. dilmiş olan hayatınız sürprizden mah- Mis Anni, Fransa Nevy 'tan ancak 
- Demek ki biz milyoner olduk Selcsten yerinden hoplıyarak: rumdur. bir kaç saatlik meaafeded {Sonu var) 
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Adana müzesinde kara çadırdan bir kö§e 

Tarsus'la Arkeoloji tetkikleri 
Hafriyattan. çok kiymetli 
eserler elde olunmuştur 

Tarsus - Gözlükule 
Adana, (Hususi) - Tarsus' -

taki hafriyatın dördüncü sene 
çalışması bitmiştir. 

Bu yılki hafriyatta geçen se
nekinden daha verimli neticeler 
elde edilmiftİr. Arkeolojik kazı
nın "A" yarması, tunç devrinin 
baflangıcına işaret sayılan dev
relere kadar götürülmüş ve mi
lattan 2500 yıl önceye ait kıymet
li eserler bulunmuştur. 

Bulunan eşyadan boyalı, boya
sız teknikleri, büyük seramik 
parç.alariyle, altın iğne ve küpe· 
ler, bilhassa zikredilmeğe değer. 

hafriyatı 25 sene sürecek 

Mütehassıslar kısa bir tatilden 
sonra betinci yıl faaliyetine baı
lıyacaklar ve gelecek sene Ame
rika' da istirahat ettikten sonra 1 

Müzede avcılık köıe•i ve •iUihlar 

da yeniden hafriyata devem ede- 1 Akhisar' da tülün mahsulü 
ceklerdir. 

Tarsus • Gözlü kule hafriyatı
nın 20 sene süreceği tahmin edil

Akhisar, (Hususi) - Bu yıl tütün
lerimiz çok nefis olarak yetişmekte-

dir. Rekolte az olduğundan kumpan-
mektedir. 

Adana müzesindeki türkmen yalar şimdiden tespit işlerine başla· 
etnoğrafyaıına ait büyük çadır mışlardır. İstihsal edileceği tahmin 
ikmal edilmiıtir. edilen 4 milyon kilo tütünün rakabet
Çadır çok güzel olmuştur. Ça- le ve yüksek fiyatlarla satılacağı u

dırın muhtelif parçalarını göste.1 mulmaktadır. 
ren resimleri gönderiyorum. 

Av tüfeğini kar11f mrker. 
Adana, (Hususi) - Turunçlu kö

yünde oturan Ali oğlu İsmail, amca
sının oğlu on beş yaşlarında Kadir'le 
birlikte dağa koyun otlatmıya gitmiş
ler, avlanmak için yanlarına bir de 
av tüfeği almışlardır. Fakat dağda 

Kadir tüfekle oynarken tüfek birden
bire ateş almış ve çıkan saçmalar, kar
şısında bulunan lsmail'in yüzüne ve 
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ı 
.................................................... 

1 Yurddan kısa haberler .................................................... 
iz.mit - Kocaeli mıntakasında ka

vurucu ve bunaltıcı sıcaklar hüküm 
sürmektedir. 

X Hereke çocuk kampında müessif 
bir kaza olmuş, B. Şevket'in oğlu e
lektrik cereyanına kapılarak ölmüş-

Günden güne güzelleşen 

BOLU'DA 
Belediye 

. 
yenı bir yaptırdı park 

tür. Kaza, kampta ve vilayette derin Bolu, (Hususi) - Parti parkının Bundan başka partinin radyosun • 
dan istiafde edilerek halkın musiki iıı. 
tiyacı da temin edilmektedir. 

bir teessür uyandırmıştır. yeşil Bolu'nun dört tarafını görebile -
Gölcük - Yıllık Gölcük kermesi cek bir mevkide bulunması parkın em

dün başlamıı1tır. Bu yıl kermesin çok 1 salsiz güzelliğini bir kat daha artır
güzel olması için bütün hazırlıklar ya- maktadır. 

İlbay ve parti başkanımız bolulula
ra manzarasına doyulmaz ve çok zarif 
bir park armağan etmek suretiyle bo
luluların kalbinde unutulmaz bir yer 

pılmıştır .. Gece eğlenceleriyle meh- Bolu'nun bütün halkı çiçekler ve 
tap alemlerinin çok beğenileceği zan- çimenlerle süslü ve dört tarafındaki 
nedilmektedir. 
Aydın - Köşk kazasında "ülkü

birliği" gençler kolunun öğretmeni 
Hüseyin Bayındır'm idaresinde açtı
ğı müzik kursu talebeleri ilk müzik 
konserini parti salonunda vermiştir .. 
Konser dinleyiciler tarafından tak
dir edilmiştir. 

X Bölgemizde incir mahsulü bu yıl 
çok nefis olacaktır. Mahsul umumi
yetle temiz, iri, beyaz ve ballıdır. Re
kolte geçen seneden biraz fazla tah
min olunmaktadır. 

İncir mahsulleri, üzüm ve incir ku
rumu şimdiden hazırlıklara başla
mış ve 939 Nevyork sergisi türk site-
sinde bir köşe tutarak incirin istihsal 
ve işlemesinde gösterilen azami ta
kayyüt ve sıhi tedbirlerin teşhir edil
mesini ve iŞık ambalajlardan nefis E
ge incirleri &attırmasını temin için 
teşebbüslere girşmiştir. 

Mersin - Umumi mağazalar mü
dürü B. Fahri Atamar ve mürakıp 

B. Hüseyin Daim Ankara'dan şehri
mize gelmiş, ve burada yapxlmakta o
lan umumi mağazalar inşaatını tetki
ke başlamışlardır. Zannedildiğine gö
re mevcut arsalar binalara yetmiye
cek ve yeniden bol arazi istimlak o
lunacaktır. 

Adana - Şehrimizdeki fabrikalar
dan ikisi İzmir enternasyonal fuarına 
iştirak etmeğe karar vermiştir. Diğer 
taraftan 1939 Nevyork sergisine işti
rak için lktısat v ekaletimizin şehri
miz ticaret odasından istediği nümu
neler ve malumat hazırlanmaktadır. 

X Adana hapisanelerinde bulunan 
ağır cezalıların yekunu, 315 i erkek, 
11 i kadın, 2 si çocuk, ve mevkufların 
sayısı 113 ü erkek, 5 i kadın ve 8 i 
çocuk olmak üzere 454 kişidir. 

Konya köylerinde 
yapılan işler 

Konya, (Hususi) - Cihanbeyli ka • 
zasının Yeniceoba nahiyesinde son 
beş sene içinde 3 mektep, 13 köy tar -
lası, 2 köy kavaklığı, 1 taş ocağı, 11 
köy meydanı, 18 köy telefonu, 9 hey -
kel, 4 köy çeşmesi, 6 umumi hela, 2 
eczane dolabı yaptırılmış ve bu iş
ler için 16.138 lira sarfedilmiştir. 

havuzlardan fışkıran su seslerini dinli- almıştır. 

ye dinliye Abad'dan yıkanarak gelen Senelerce harap bir halde toprak ve 
temiz çam kokulu havasını teneffüs e- çamur halinde gayri muntazam parti 
derek günün yorgunluklarını orada etrafı, bugün gönülleri, ruhları okşı • 

dinlcndirmektedirler. yacak bir hale gelmiştir. 

Kütahya Elektrik Sontrah 
Hazırlıklara başlanmış bulunmaktadır 

Kütahya'nın umumi görünÜ§Ü 

Kütahya, (Hususi) - Elektrik tüdlerde bulunan fen heyetiyle temal 
İşleri etüt işleri genel direktörü B. etmiştir. 
Hamdi, yanında bit kimyager bulun- B. Hamdi bu müesseselerin kurul• 
duğu halde geçenlerde şehrimize gel- ması tasarlanan Akköprü, Başdeğir• 
miştir. Genel direktör büyük elektrik men, ve yakınlarını tetkikten geçir
santralı ve kimya fabrikaları için e- dikten sonra dönmüştür. 

İzmir avcılar1nın 

senelik bayrami 
İzmir (Hususi) - Şehrimiz avcıla

rı, büyük bir kafile halinde, dün sene
lik bayramlarını kutlamışlardır. Av· 

cılar, Tahtalıköy ormanlıklarında da

vul zurnalarla akşama kadar eğlen
mişler, davul zurnalarla oynamışlar, 

endaht müsabakaları yapmışlardır. 

Mersin hastahanesinde 

kuduz kliniği a(lldı 

vücudunun muhtelif yerlerine rastla- Köylü de bu bayrama iştirak etmiş. 
mıştır. lsmail derhal ölmüş, Kadir hatta bu meyıanda çocuklardan da mü
yakalanmıştır. Tahkikat yapılıyor. sabakalara iştirak edenler olmuştur. ' 

Mersin, (Hususi) - Kuduz ve lal 
duzdan şüpheli hayvanlar tarafındao 
ısırılanların Elazığ ve Konya hasta
nelerine gönderilmeyip şehrimi• 
memleket hastanesinde tedavileri içiıı 
lazımgelen alat, edevat ve serumların 
Sıhat Vekaletince şehrimize gönderi• 
leceğini ve burada tedavilerinin ya• 
pılacağmı evelce de yazmıştık. Mez• 
kur tıbbi malzeme vekalet tarafında.1' 
şehrimiz sıhat müdürlüğüne gönde• 
rilmiş ve hastanede lazımgelen terti• 
bat alınmıştır. 

:......... . .......... ~ 
Feci bir kaza 

Gökköyde iki kişi 

zehirlenerek öldü 

YURDDAN RESiMLERi 
Bundan sonra kuduz tedavileri şeb• 

rimizde yapılacak ve bu suretle has• 
talar uzun masraf, zahmet ve külfet• 
lerden kurtulmuş olacaktır. 

Şimdilik bu vazife hastane başdok• 
toru Rüştü tarafından görülecektir· 
Haber aldığımıza göre belediye eski 
köpek müşahade mahalline yenide~ 
fenni ve kullanışlı bir müşahade yeri 
yaptırmıştır. Yapılacak müşahade ve 
tedavilerde bundan çok istifade edile
cektir. 

Balıkesir, (Hususi) - Merkeze 
bağlı Gökköy'de iki kişi feci bir şe
kilde zehirlenerek ölmüşlerdir. 

Köyden Süleyman oğlu 20 yaşların

da Ali ile Mehmet karısı 25 yaşların· 

da Gülsüm adında bir kadın sıtma 

ilacı diye birer hap yutmuşlardır. 
Fakat biraz sonra ikisinde de zehir

lenme alametleri görülmüş ve çok 

geçmeden ölmüşlerdir. 
Cesetler Memleket hastanesine ge

tirilmiş, yapılan otopside ikisinin de 

zehirlenerek öldüklt-d tesbit edilmiş
tir. 

Cesetlerin azayı dahiliyeleriyle 
bunların yuttukları siyah renkli hap
lardan üç tanesi tıbbı adliye gön
derilmiştir. Hapların ıçinde afyon 
bulunduğu zannedilmektedir. 

Eczanelerde satılabilecek ilaçlar
dan olmadığı ve lalettayin bir şahıs 
tarafından yapılmış bir halde olan bu 
hapların ölenlere kimin tarafından 

verildiği tahkik olunmaktadır. 

Af yon hapisanesinde 

okuma yaıma kursu 

Yurt gezisine (ıkan 

Kastamonu sporcu lan 
Eskişehir, (Hususi) - 20 ağustoe• 

tan 20 eylule kadar devam etmek üze' 
re yurt içinde bir aylık bir gezint 
tertip eden Kastamonu sporcular 
Eskişehir spor bölgesine de müracaat 
ta bulunmuş ve Eskişehir'de futbol vl 
güreş müsabakaları yapmak istedikte 
rini bilclirmişlerdir. Bölgemiz, kasta 
monulu sporcuların şartlarını kabııl 
etmiş ve kendilerine muvafakat ceva 
bmı göndermiştir. Kastamonulular 1 
güreşçi, 15 futbolcuyla bir idarecide 
mürekkep olarak 26 kişilik bir kafil' 
halinde Eskişehire' geleceklerdir. 

Sümerban~ Adana' da 

bir mağaza a(h 
Adana, (Hususi) - Sümerban). 

fabrikalarında çıkan yerli mallaı·ırı 

satmak üzere şehrimizde bir şube aÇ 
mıya karar vermiş ve bunun için d' 
bir mağaza kiralamıştır. 

İlk defa olarak Beykoz fabrikasırı· 
da yapılmakta olan kundura ve butı1 

mümasil eşyalar getirtilmiştir. 
Bundan sonra da peyder pey Sii 

merbank'm diğer mamulatı getirilİf 
satılığa çıkarılacaktır. 

Bankanın şehrimizde böyle bir mi' 
ğaza açmasını halk memnuniyeti' 
karşılamıştır. 

Afyon, (Hususi) - Afyon hapisa
nesinde okuma yazma bilmiyen malı· 
kumlar için bir kurs açılmıştır. Kurs, 
daha ilk günlerinde mahpuslar ara
sında büyük bir alaka ve teşekkür 

uyandırmıştır. Okuma yazma bilmi· 
yen 90 mahkum derhal kursa isimleri· 
ni kaydettirmişlerdir. 

Afyon Halkevi muallim teminini 
üzerine almıştır. YALOVA KAPLICALARI 

Mağaza pazartesi günü törenle I' 
çılmış ve ilk gün yaP..ılan satı§ çok rfl' 
gun olm\lltvs.. 
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3 - 8 - 1938 

Halkevinde 

Serbest güreı 

le~vik muıabakalar1 
Halkevi spor komitesi başkanlığın

dan· 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da halk

evinin tertip etmiş olduğu, takım ha. -
linde mükafatlı serbest güreş te~~ı~ 
müsabakaları 6.8.1938 cumartesi gunu 
saat 16 da halkevi gösterit salonunda 
başlıyacaktır. . 

Bu müsabakalara her kulüp bırer 
takımla iştirak edecektir. Buna. gör~, 
nıüsabıklarm adları ve soyadlar~yle ~ı
recekleri sikleti gösterir birer lıstenın 

k .. .. kşamı saat 20 ye en ço cuma gunu a .... -·· 
kadar halkevi daire direktorlugune 
gönderilmesi icap etmektedir. 

*** 
Güreş Ajanlığında~: ·~· best 

l - llalkevinin terttp etttgı6s;rl938 
güreş teşvik müsabakasına · ·. 

. .. .. 16 da halkevı sa -
cumartesı gunu saat 
lonunda başlanacaktır. 

1 
k 

2 - Tartı tam saat 14 de baş ıyara 

15 de bitecektir. hakkını 
3 - Geç kalan müsabıklar 

kaybeder. 1 k"' 
4 - Baş hakem: Tayyar Ya az, a-

tip: Necdet Ulutan. . . 
Hakemler: Sedat Şahın, Necıp Tolo-

nay, Halil Sazlı. 
Yan hakemleri: Güreş hakem kur • 

sundan mezun stajyerlerdir. 

Halkevi meydanında 
karagöz ve sinema 

~ .b. b yıl 
Halkevi her yıl oldugu gı 1 • u 

da açık havada halk için s.a~, sınema, 
karagöz ve radyo yayını gıbı program
larına devam etmektedir. Dün saat 20 
de halkevi meydanında halka faydalı 
filmler gösterilmiş ve geç va~te k~d~r 
kalabalık bir halk kütlesi eglendırıl-
miştir. · d 

Bu akşam 20,30 da halkevı. mey a-
nında halk için hazırlanmış bır kara -

göz oynatılacaktt"· 

Gazi li esi mezunlarının 
ved~ı çayı 

Dün Halkevi salonunda Gazi lisesi 
mezunları bir veda çayı vermi§lerdir. 
Lisenin altı yıldır ilk teşebbüsü olan 
bu çayda talebeler tarafından ~i~rler 
ve monoloğlar söylenerek neşe ıçınde 
vakit geçirilmiştir. .. 

Çayda mektebin hocaları, • yuk~ek 
sınıf talebeleriyle bir çok davetlıler 
hazır bulunmuşlardır. 

Meteoroloji bültenleri bir gün 
k · ı hastahklar1 haber verece mı • 

M 1 ·· bültenlerinin fayda· 
eteoro OJı b" "k 

&mı herkes bilir. Tayyareler ök~:r~e 
seferlere kalkmazdan evel, g . 

. • ld - nu gemıler ne gibi tahavviılat o ugu ' 
denize arılmazdan evel. nele~le .~arşı-

::ı loJı bulten-
laşacaklarını hep meteoro · 
lerine bakarak anlarlar. Bunların zı-
taatta da büyük ehemiyeti va~dır. ba 

Bu meteoroloji bültenlerı a~a 
bir gün ne zaman hastalık olacagını 
işaret etmiyecek midir ? . 

. . üzerınde az 
Güneş lekelerının, arz b 

veya çok bir ç.ok karışıklıklara s~ ep 
olduğunu çoktanberi söylerler. .. et; 
kik ve müşahede neticesinde bd~' ~~nbeı·r 

·· "n ugu lekelerinin arzdan çok goru fl or-
zaınanda uzviyetimiz çok zayı 1~ 'le 

~ · mesı ı 
ınuş. Güneş lekelerinin de~ı.ş .klikler 
Uzviyetimizde de bazı degışı 
oluyormuş. 

Bir gün meteoroloji istasyonları· 
nın: 

·r rından son-- Dikkat 1 yarıntı o, ya . . . 
b . dızanterı, ra : yılancık; Çarşam a · 

Perşembe : bronşit... . . , 
Dediklerini işitebilecek mıyız· 

ıl 1 . . Ak cd<'ceuini a ya fuara ıştıra o 

bildir•li 
1 1 na z-

ltalya hükümeti enternasyo - · · 
. . . "k edecegını nur fuanna resmen ıştıra 

h.. .. · ve bu ka • Ukuınetimize haber vermış 
rar alakalılara bildirilmiştir. 

E • 1 .r k E ... irncuıc rzurum c a \'ocu .... " . 
K ı konO'rcsı . urunnı erene "' . e 

E ~ çocuk esırgem 
rzurum, 2 a .a. - . A i t can'ın 

kurumu genel kongresı val ş .. d 
b yenı ı a. 
aşkanlı ğında toplanmış ve 

re heyetini seçmiştir. ··ret· 
"' rkez ınu . nongrede kurumun me 

tışi Neşet de bulunmuştur. -

Kağıt 
•• • 

Sanayıımız 
(Ba§r ı. inci sayfada~ . 

iz maddenin, kağıdın ne gıbı ham 
ç ddelere ve yardımcı maddelere da-
ma d ğ ve bu işin yurdda ne ka-yan ı mı . . . -

'tl' bir iş zıncırı yarattıgını dar çeşı t l 
.. k h kikaten enteresan o ur. gorme a . k. • 
Kağıdın ham maddesı; ımyevı. u-

sullerle çıkarılırsa sellüloz, makıne 
ile ezilerek hazırlanırsa o:~n .h~~-u
rudur. Sellülozun ham ma esını ıse, 
odundan başka saman ve paçavra teş-

kil eder. .. 
Kağıt fabrikamı.z bu~~n dışarıdan 

getirilen sellüloz ıle ~agıt yapıyoı:; 

ıl ··ı z fabrikamız bır yıl sonra bı-se u o d . 1. 
. odun saman ve paçavra a ış ı-

tınce, ' . , B h 
yecektir. Zaten bugün Halıç te a a-
riye·deki antrepolarda paçavraları to~-

1 P tasnif edenler onları ucuz bır 
ayı k d 1 "P fiyatla ltalya'ya satma ta ır ar. . a-

çavra" diyip ~e~miy~lim. belkı de 
ka ~ ıdımızın mu hım bır kısmını bu
gü~ hakir gördüğümüz paçavradan 

alacağız 1 • 
Fabrikanın odunu ezen makınele-

. d bugün eski kağıtlar kullandı-
rın e 'd k" .. k b" yor. Sümerbank Ankara a uçu ır 
servis yaparak dev"airin kullanılmış 
kağıtlarını toplatmıya başlamıştır: 
Yılda buradan elli altmış vagon eskı 
kağıt toplatılıp kağıt hamurun~ ~a
rıştırılıyor. Bu, yeni başlamış bır ış-
. H .. memleketin her tarafına 

tır. en uz . kA ~ d 
·ı edilmemiştir. Eskı agı ın 

teşmı . .. ..k .. k" ğı 
kıymeti piyasadakı gumru suz a . -
d fiyatının beşte biri kadardır, bın 
ki~osu otuz liraya. Bu fiy~t ~rt~~k 
istidadını gösterebilir. Turkıye nın 
her tarafında eski kağıtlarımızı top
layıp onları mahvolan kıymetler ara
sından kurtarmalı ve faydalı kılmalı-

yızK .• - t bu ana ham maddelerin ya-
agı • dd 

nında daha bir çok yardımcı ma e-
terin iştirakiyle yapılır: . 
Bunların başında şap geltr, şapı b~

güne kadar yabancı piyasadan tedar~k 
d fabrika, şimdi yurddan temın e en 

5 
.. 

etmenin yolunu bulmuştur. umer-
bank, Kütahya'nın Şaphanesinde tet
kikler yapmış, iyi vasıflı şap taşını 
orada bulmuştur. Bu ocağı Gediz ci
varındaki bir linyit ile işletmek ve 
saf şap almak teşebbüsü ilerlemiştir. 

Bugün 350 ton şap harcıyan fabri
ka, gelecek seneye 700 ton istihlak e
decektir. Beynelmilel piyasadan 48 
liraya tonunun temini kabil ol~n bu 
madde, gümrüğiyle beraber fabrıkaya 
280 liraya mal olmaktadır. Türk şapı
nın fabrikaya mal edileceği fiyat, 
beynelmilel piyasaya uygun olacak
tır. Kağıtçılık, memleketin ücra bir 
köşesinde de bir sanayi şubesi yar~
tıyor ve orada bir çok vatandaşa ış 
yaratmış oluyor, demekt.ir. 
Kağıt hamuruna kaloın dene~ be

yaz toprak girer, kaloi~ de . Sumer
bank'ın Seyitömer'dekı kaloın ocak
larından alınmıya başlan~ıştır~ ~z
mit'te yapılmakta olan, temızleyıp ı~
celtici tesisat bittikten sonra, fabrı
kanın bugün 1.500 ve yarın da 3.500 

1 kaloin ihtiyacı kolaylıkla te-ton o an 
min edilecektir. . . 

Klor, sellülozu beyazlatmak. ~çın 
1 Kloru dişarıdan getırıyo-

kullanı ır. . 'k' 1 
Temeli atılan fabrıka ı ı yı 

ruz. ktır Ve günde beş ton 
sonra çalışakc~ B.unun üç tonu kağıt 
klor ':~rece ~~i· tonu diğer sanayide 
sanayıınde, Fabrikanın çıkaraca-
kullanılacaktır. kag-ıt sa-

.~· yarısı gene 
g- 1 stitkostıgın d sabun sana-

d '~ yarısı a 
nayiine, ıger buncular buna 

.. yarıyacaktır, sa 
yııne d ler 
(sabuncu bağat;sı)'t'i~ ;akınlarında 

Kireç t~şı z~; ~ ıt için lazım bir 
vardır. Prıt de 

1
• ~de Çanakkale'de, 

dd rlir Kocae ın • . d 
ma e · b tarın hangisın en 
R. 'de vardır, un .

1 .ıze . . . . t•hsal yapılabı ece-
daha verımlı bırk~ks ımevzularındandır. 

.. ·· tet ı 
ği bugunun k rnıek için suni ve ta-
Kağıda re~l :ı~ır. Tabiatin maden 

bii boya. ku ~o ad ığı killer yurdu
hamızlarıyle dr. Bir sanat evi 1s-

d ebzul ur. 1 rnuz a m k boyaları hazır a-
l'd bu topra k 

tanbu a t.ğ t anayiine verme te-
makta ve ku ı 

dir. d başka suni boya ve 
• rine en ' s • Gerıye re'S k mları kalıyor. unı 

· edek ısı f ·k 
makıne Y leketimizdeki sar ~ı -
boyanın mem .. bÖ le bir fabrıka-
tarı, bizde hen~~ m~nu duyuracak 
nın kurulması~·~;.~ Makinelerin ye
bir ölçüde degı 1 

•• sanayiinin ku-
l demır . dek kısırn arı, "miz içın top-

. 1 bütün sanayıı 
rulmasıy e b. mevzudur. 
tan ele almaca~ ır da rnemleke-

Reçineye g~Iınc~~~~eu mümkündür. 
timizden temın e . ·ı·k iddasiyle de-

h r şeye yetıcı ı . . d h Bunu, e f"k. lerimızı a a 
ğil, end~strileşı:?~a~ iı:tiyenlere kar
beşikte ıken bog b.1 servetlerinin 

.. k atanının ta ı k 
şı tur v . ld ğunu gösterme 
ne kadar. ge.nı~roü ~ruz. Reçinecilik. 
fikri~le ıler~ s rm~n sanatıdır. Yaşı
bir zıraat, bır o. 1 k işi orman-

ğ tan reçıne a ma ' d 
yan a aç fennileştirmek yolun a 
cılığımızı . b. mevzu sa-

'k d'lmesı tazım ır . 
teşvı e ı .. ür yüz ton reçıne 

bT Bugun :r Cemherlitas yamndaki 
.. binaları; i;tinılfıki b 

ı • çem er
stanbul ı (Telefonla) - n 

ı· , 1 n kısme. 
ıtaş'ın etrafındaki bina arı f 

yıla • ır. ka ~ ıt fabrikası, bu miktarı 
kullana.o. d g 'k. isline çıkaracaktır. 
iki yıl ıçın e ık~ ~t sanayiinde değil, 

· yalnız agı 
Recıne "de de yer tutan ı._ kaf tara ın

uelediye ve kısmen de ev ası ka-
dan istimHik edilerek kaldırılm 
rarlaştırılmıştır. 

h bir çok sanayı b" 
da a d d" Bu bahis üzerinde ı-
bir mad e ır. 

. 
lstanbul'da 
et ucuzluğu 

Yeni fiatlarla sahıı temin 
İ(İn belediye tedbirler aldı 
İstanbul, 2 (Telefonla) - Belediye 

etin şehrin bazı taraflarında yeni 
konulan fiatlara göre satılmadığı, 

bir kısım toptancılarla pera
kendecilerin halkı zorluk karşı

sında bırakacak yollara saptık

ları, bazı cins etlerin piyasada 
herkese satılmadığı, bazı yerlerde de 
kasapların narhtan fazlaya et sattıkla
rı hakkındaki ihbar ve iddialar üzeri
ne bütün zabıta memurlarına en ufak 
bir şikayetin derhal ehemiyetle na
zarı dikkate alınması ve kasapların a
zami Hattan fazlaya satış yapmamala
rını temin için devamlı kontrol ya
pılması hakkında emirler vermiştir. 

Zabıta bu sabahtan itibaren kasap 
dükkanlarını daimi mürakabe altında 
bulundurmıya başlamıştır. Kontrol 
ucuz et satışı normal bir şekle girin
ciye kadar müsamahasız bir şekilde 

devam edecektir. 
Diğer taraftan toptancı esnafın da 

kasapları müşkülat karşısında bırak

mamaları için ayrıca tedbirler alın

mıştır. 

Yunan seyyahlanmn 
Edirne halkına teıekkürü 

Edirne, 2 a. a. - İki gün evel Edir
ne'yi ziyaret eden yunanlı dostları. 
mız namına spor birliği reisi B. Dro
kuplos tarafından Dedeağaç'tan gön
derilen bir telgrafta şehrimizde gör
dükleri samimi kabulden dolayı se
vinçlerinin ve candan dostluk duygu
larının edirnelilere bildirilmesi rica 
edilmekte ve yakın bir zamanda edir
nelileri aralarında görmekle büyük 
bir zevk duyacakları bildirilmekte
dir. 

Yeni araba yapun1 
İstanlbul, 2 (Telefonla) - Şirketi. 

hayriye'nin 77 numaralı araba vapu
runun inşaatı bitmiştir. On güne ka
dar tecrübeleri yapılacaktır. 

rinci ziraat kongremizin meşgul ola
cağını ümid ederiz. 

*** 
H er sanat, muvaffak olmak için 

mütehassıs mühendis, usta ve işçi js
ter. Fabrika kurulurken Fransa ve 
Almanya'ya gönderilen mütehassıslar 
kısmen gelmiş ve işe başlamışlardır. 

Fabrika idaresi, işçileri arasında te
mayüz edenlerin vasıflarını yük
seltmek için kurslar açmıştır. Yaban
cı mütehassıslardan istiğna zamanı 

gelmiştir. 
Bugün fabrikada her çeşit ambalaj, 

yazı ve diiz matbaa kağıdı ile karton 
ve sünger kağıdı yapılıyor. Bunların 
yıllık yekunu 10.500 tondur. Türki
ye'nin bugün kullanmakta olduğu ka
ğıtların yekünu 24.000 ton etrafında
dır. Fakat kültür sahasında, medeni
yetin her şubesinde ilerliyen Türki
ye'nin kağıt sarfiyatı her yıl hisso
lunur derecede artmaktadır ve arta
caktır da. O zaman kağıt fabrikamıza 
yeni itaveler yapılacaktır. 

Makinenin yeni aksamı bitince bu
günkü kagıt çeşitlerine rotatif mat
baa kağıdı, sigara kağıdı, kopya al
mıya mahsus ince defter kağıtları, 

muslin ve krep kağıtları da girecek
tir. 

*** 
Kağıt üzerindeki sözlerimizi onun 

memleket içinde yayılımı ile ticare
tine de bir göz atarak bitirelim: 
Kağıt fabrikasına muayyen bir 

cinsten asgari on ton olmak üzere 
herkes sipariş verebilir. Devletin ver
diği siparişten mada, Trabzon'dan 
Mersin'e kadar bu ticaret şubesiyle 
iştigal eden otuz kadar tüccar fabri
kanın daimi müşterisidir. 

Mütebaki siparişleri devlet yapı
yor, yalnız lzmit'ten alınan kağıt, bu
gün devletin kağıt antrepoları vazife
sini gören Dolmabahçe'deki eski As
tablamire ahırlarına götürülüyor, za
ten müsait olmıyan harap bina içinde 
muhafaza edilen kağıtlar buradan 
tekrar Anadolu'ya ve Trakya'ya yol
lanıyor. Eu dağıtma şekli pahalıdır. 
Yılda 4.000 ton kağıt kullanan devle
tin fabrika yanında bir depo ve basit 
cetvel işleri için bir basımevi kurması 
çok hesaplı olacaktır. Maliye Bakan
lığının alması beklenilen böyle bir 
toeşebbüsü, devlete daha ucuz kağıt 
temin etmek imkanını verecektir •• 

••• 

"Selônik pakti bir son 
değil, bir merhaledir11 

"Anlaşma, Bulgaristanla komşuları 
arasında yeni bir devre açıyor,, 

( Baıı 1. inci sa,ylada) 
şark, enternasyonal zihniyetinin me
sut bir misalini daha vermiş ve millet
ler arasındaki kardeşlik eserine ciddi 
bir yardımda daha bulunmuştur. 

Romany<ı'nın sullıçuluğu 

Biz romenlere gelince, geçen mart· 
tanberi elimizi uzatmamızın hakiki 
politik manadan münezzeh bir jest ol
madığını bu vesile ile isbat eylemiş 
bulunuyoruz. Bizsiz yapılması imkan
sız olan Selanik vesikası, bütün mil
letlere ve hassatan komşulara karşı 
romen milletinin ve romen hükümda -
rının takip ettiğ sulh politikasının bir 
bürhanıdır. Romen hükümetinin bu 
pakta iltihakı, bulgar milletine karşı 
itimatlı dostluk hissiyatının ve aynı 
zamanda diğer milletlerin Romanya'
nm daimi menfaatleri ve şerefiyle ka
bili telif taleplerine karşı gösterilen 
anlayış zihniyetinin bir isbatıdır. Mil
letlerimizi muvakkat olarak ayırabil • 
miş tarihin germüserdi üstünde, ~o
manya, istikbale emniyetle bakarken, 
asırlar içinde bulgar ve romen millet
lerini biribirine bağlıyan sıkı işbirliği 
safhalarını hatırlatmaktadır. 

Ballwn tc~mıiidiiniin in1'·ar 
güliirmez biirlıanı 

Selanik anlaşması, Balkan antantı
nın yaratıcı politikasının resmi bir te
yidi ve Balkan antantmdaki kuvet ve 
tesanüdün inkar götürmez bir burha -
nıdır. 

Bu mühim esere riyaset eden beş 
devlet şeflerine ve büyük sulh ve en -
ternasyonal işbirliği havasında politik 
meziyetlerini ve geniş anlaşma zihni
yetini bir kere daha gösteren Roman -
ya kıralına tazimlerimizi arzetmeden 
sözlerimizi bitiremeyiz. Nihayet, bu 
yüksek tarihi manalı eserin vücut bul
ması için hususi bir uzlaşma zihniye
tiyle zamanında şahsi yardımlarını e -
sirgemiyen BB. Köseivanof, Metak
sas, Stoyadinoviç, Rüştü Aras'a sami
mi şükran hislerimizi de takdim et
mek lazımdır.,, 

Londra mitlıf illeri ve 
Sclllnik paktı 

Londra, 2 a.a. - İngiliz diplomatik 
mahfillerinde SeUlnik paktının imzası 
müsait bir şekilde karşılanmıştır. Bu 
mahfiller, dostane müzakerelerden 
başka bir çareye teşebbüs etmeden 
Milletler Cemiyeti paktının 19 uncu 
maddesi mucibince mevcut muahede -
!erde tadilat yapılabileceğine bu pak
tın bir misal teşkil ettiğini beyan et -
mektedirler. Aynı mahfillerde bu mi -
salin milletlere muslihane usullerle 
neler yapılabileceğini göstereceği Ü· 

mit edilmektedir. 

Paktın mii/ıim nokwları 

Paris, 2 a.a. - Selanik itilafının im
zası dolayısiyle gazeteler müttefikan 
memnuniyetlerini beyan etmektedir
ler. 

Epok gazetesi bu hususta şöyle ya
zıyor: 

"Selanik itilafı her şeyden evel, har
bin ferdasında mağlfıp bir millet tara
fından imza edilen iki muahedede ser· 
bestçe muvafakat edilen bir değişik -
lik karşısında bulunduğumuzdan do -
layı mühimdir. Bu itilaf Balkanlarda 
bir sükunet alameti olduğu için de 
mühimdir. Bu kadar zamandanberi 

Avrupa'yı endişeye düşüren Balkan -
lar ~imdi ona bir emniyet ve selamet 
misali vermektedirler. Tek başlarına 
bir şey yapanuyan küçük memleketler 
biribirlerine yaklaşmakta ve büyük 

devletlerin hesaba katmaları lazım ge-

len bir kuvet teşkil etmektedirler. Ta
mamiyle sulhun emrinde bulunan bir 
kuvet harp vukuunda pek ağır bir sık
let olabilir.ı, 

Bulgaristan'ı ı·c llallmn <mtan
ıını tebrik ed(~linı! ..• 

• 
Blllgaristan'ın Balkan antantı -

na girmesine mani yok 

Selanik itilafı müşterek emniyet 
prensiplerine tevfikan ve milletler ce
miyeti paktının ruhuna uygun bir şe -
kilde dostane ve muslihane yapılan 
tadilata bir nümune olarak gösterile -
bilir. 

Artrk Bulgaristan'ın Balkan pak -
tına girme&ine mani olan hiç bir &e -

hep kalmaını§tır . ., 

B<llkan birliğine yeni bir delil 

Belgrat, 2 a.a. - Balkan antantı ile 
Bulgaristan arasında imza edilen Se -
Hinik itilafı hakkında Sampurava'da 
bir başmakale neşreden bu gazetenin 
müdürü Yovanoviç ezcümle şöyle de
mektedir : 

"Her türlü tevassutun haricinde 
meydana getirilen bu eser halkın şuu
runa, Balkan milletleri arasında em -
niyetin elzem olduğuna ve bu millet -
lerin mukadderatiyle Balkan mukad -
deratının biribirinden ayrılamıyaca
ğına yeni bir delil teşkil etmektedir.,, 

8. Mct<lh.~as Atimı')·a döndii 

Atina, 2 a.a. - Bütün gazeteler, 
başvekil Metaksas'a Sclanikıt'en Ati
na'ya kadar bütün yolda gösterilen 
heyecanlı tezahürler hakkında hususi 
muhabirlerinin telgraflarını neşret
mektedir. 

Köylü halk, her istasyonda, başve • 
kili alkışlamış, kıral ve başvekile bağ
lılığını ifade eylemiş, başvekil Sela -
nik anlaşmasının imzasından dolayı 
tebrik etmiş ve Hanya hareketini tak
bih eylemiştir. 

A tirıa' da lıcyecanlı tezalıiirlcr 
Başvekil Metaksas, Laniada beledi

ye reisinin sözlerine cevaben demiştir 
ki : 

"- Hanya isyanı, oraya yolladığı
mız takviye kıtalarının vürudundan 
evel bastırılmıştır. Zira, bu isyan, Gi
rit halkının arzusuna değil, fakat şah
si menfaatlerine istinat etmekte bu
lunmuştur. 

Bulgaristan'la yapılan anlaşmanın 
imzasına gelince, sevincinize iştirak 
ederim. Eherniyetini taktir ettiğiniz 
bu tarihi vesikayı imzalamış olmaktan 
dolayı bahtiyarım . ., 
Başvekil Atina·ya dün gece saat 23 

te varmış ve burada da heyecanlı teza
hürlerle karşılanmıştır, 

Paylaşılamıyan bir ôlet 
Tayyarelerde rüzgarın istikametini 

gösteren bir alet vardır. lşte bu aletin 
yüzünden üç memleket şiddetli mü
nakaşaya girmişler, ''ilk rüzgar gös
teren aleti ben keşfettim, yok sen bul
madın ben icadettim,, diye tutturmuş
lardır. Bu üç memleket: İngiltere, 
Holanda ve Bindistan'dır. 

İngilizler " biz bu aleti üçüncü Ed
var zamanında muharebede kullan -
dık,, diyorlarmış. Tarihçiler "Biz bu
nu ilk önce Hindistan'da gördük,, ce
vabını veriyorlarmış. Fakat her ikisine 
birden itiraz eden hollandalılar da : 
Hele durun bakalım, diyorlarmış, tam 
yüz senedenberi bu mübareği gemile
rimizin ön direğinde taşıyoruz, gök 
yüzüne kim çıkardiyse çıkarsın, yer
yüzüne önce biz çıkardık,, diyorlar
mış. İşte dertsiz dünyada ihtilaflı bir 
mesele daha 1 

Almanlar kömürden 
mücevherat yapıyorlar 

Silezya'da ilk olarak bir mektep a
çılmıştır. Burada gagat denen bir ne
vi kömürle mücevherat imal edilmek. 
tedir. Fakat bu yeni bir sanat değil
dir. Bundan binlerce sene evci de bu 
kömürle mücevherat, zinit eşyası ya
pılırdı. Yalnız şimdi alınanlar çok es-

Övr gazetesi şöyle yazıyor: ki devirlerin sanatını yeniden dirilt-
"31 temmuzda SeHinik'te vukubulan miş olmaktadır. 

hadise dolayısiyle Balkan antantı ve Bu madde dünyanın en sert madde-
Bulgaristan'ı samimiyetle tebrik et-
mek lhımdır. Balkan antantı Bulga - }erinden biridir. ~skoçya'da bu kömür-
ristan'a silahlanma sahasında müsavi d:n yapıl~ış pek çok mücevherat, yü
haklar vermek, yani Nöyi muahedesi • zukı bılezık ~e gerdan~~k .. bu~u~muş. 
nin askeri hükümlerini kaldırmak ve tur. Almanya da bazı buyuk vıtrınler
Trakya'nın Bulgaristana' ait olan kıs-ı de de bu mücevherat görülmektedir. 
mındaki askerlik dışı mmtakayı lağv 

etmek basiretini gösterdi. Bulgarista- Avruıla'ya giden giimrük 
n'a gelince bu memleket de Hitler Al- .. • • 
manya'sınm yaptığı gibi bir taraflı mufcttı~lcrı 
hareketlerle kendisine tahmil edilen İstanbul, 2 (Telefonla) - Gümrük 

Bir endüstrinin nasıl şubelendiğini 
ve memleket ölçüsünde nasıl hacim
lendiğini gördük. Devletin kurduğu 
sanayiin muvaffakiyeti için en rasyo
nel işletmelerin kurulmasının dava
cısıyız. Kağıt sanayii hakkında gör
düklerimiz ve istikbale ait olarak alı
nan karar ve teşebbüsler rasyonel bir 
işletmenin bütiin unsurlarını kendi
sinde toplamış olduğu teminatını ver
di. 

Naıid ULUC 

mecburiyetlerden hoyratça sıyrılaca- müfettişlerinden iki zat, tetkikat i
ğına büyük bir sabır göstererek bey- çin Londra'ya gönderilecektir. Bu son 
nelmilel taahhütlerini dürüst bir şe- gideceklerue beraber Avrupa'da bulu
kilde ifa ettiği için nihayet mükafatı- nan gümrük müfettişlerinin sayısı 10 
nı görmüştür. olmaktadır. 
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İzmir' in Atatürk' e 

tazim hisleri 
İzmir, 2 (Hususi muhabirimizden) 

- Belediye reisimiz Doktor Behçet 
Uz, Büyük Şef Atatürk'e izmirlilerin 
tazimlerini arz ve fuara şeref vermele
rini istirham etmek için bugün 1stan
bul'a hareket etmiştir. B. Behçet Uz, 
bu müracaattan istifade ederek fuar 
hazırlıkları etrafında Başbakanımız B. 
Celal Bayar'a da izahat verecektir. 

Sidney plôjında 

kurtarıcı gençler 
Vusturalya'nın Sidney plajı dünya

nın en güzel pUijlarından birisidiı:. 

Bu plaj, her yıl muazzam bir kalaba
lık çeker. Buraya banyo için gelenleı:;. 
büyük tehlikelerle karşılaşırlar. Çün. 
kil pllijın açıklarında kuvetli bir akın
tı vardır. Bundan başka plaj sularında 
bazan köpek balıklarına tesadüf olu
nur. 

Fakat bu plajın başka bir hususiye
ti vardır: Bu sularda bir çok gönüllü 
gençler vardır ki tehlike anında çar
çabuk yetişip tehlikenin önüne geçe
bilirler. Bu gençler, vücütçe erkek 
güzelliğinin birer nümunesidir. Fev· 
ka15.de idmanlı, yüzmekte son derece 
mahirdirler. 

Yüzenlerden birisi küçuk bir müş
külatla karşılaştığı anda bu gençler. 
den birisi suları yararak oraya sürat· 
le yetişir ve yüzücüyü sahile kolayca 
getirir. Bize pek basit gibi gelen bu 
kurtarma işi hakikatte çok müşkül
dür. Çünkü bu gençler, çok defa ümit 
etmedikleri zamanda, ümit etmedik
leri tehlikelerle birdenbire karşılaşır
lar, fakat mutlaka o tehlikeyi atlatır
lar. Çünkü adaleleri ve sinirleri çok 
kuvetlidir. 

Ebre nehri 
üzerinde 

(Başı 1. inci sayfada) 

Hükü.metçiler tayyarelerin yardı
miyle şiddetli mukavemet etmişler .. 
dir. Akşam düşman mukabil taarruzu• 
nu ter ketmiş ve sahada bır çok oiu bı. 
rakarak mevzilerine çekilmiştir. Hü
cum eden kıtalarm efradı münhasıran 
faslı idi. Bu müddet zarfında cümhu
riyetçiler, Polba de Masadu<:a mınta
kasında ilerlemeğe devam ederek me· 
zarlığı zaptetmişler ve Po'bla kasaba· 
sına hakiın sırtları ele geçirmişlerdir., 
Cümhuriyetçiler aynı zamanda Fa.. 
yon'un şimaline doğru ilerliyerek St. 
erra Meguineza'ya girmişlerdir. 

Resmi wbliğ 

Resmi bir tebliğde ezcümle şö~le 
denilmektedir : 

Cümhuriyetçiler şark cephesinde 
pazar giınu Pobla Maznuka mezarlı.. 
gım zaptetmişlerdir. Pazartesi günU 
.t<'ayon'un şimalindeki mıntakada iler
lemişlerdir. Cümhuriyet kuvetleri 
Pobla de Segur mmtakasında müh~ 
mevziler ve Frotosal yolunu işgal et· 
mişlerdir. 

Tarragona dün frankist tayyareleri 
tarafıncıan bombardıman edilmiştir. 
Bombardıman kurbanlarının sayısı 
belli değildir . 

~id<letli nwluırebelcr 

Sarragos, 2 a.a. - Dün gece hükü
metçi kuvetler, FJbre nehrinin kavis 
teşkil eden mıntakasında bütün hat
lar boyunca şiddetli hücuma geçmiş
lerdir. Frankist kuvetler, buna muka
bele etmiş vıe düşmanı ağır zayiata 
mahkum etmiştir. Sabahtanberi fran
kist tayyarelerinin ve topçusunun fa. 
aliyeti bir misli daha artmıştır. 

Tcruel eyaletinde 

Madrid, 2 a.a. - Merkez ordusun
daki cümhuriyet kuvetleri Teruel e
yaletinde Griegos, Portillo de Gna-

dalaviar ve Sierra Kalbarracin'de 
Kfrias kasabalrını zaptetmşleridir. 
Bu kuvctler Kfris'tan iki kilometre 
ileri gitmişlerdir. 

Mmlrit'te l.'~7 ki.) nıalıl.-iinı 
oldu 

Madrid, 2 a. a. - Mahkeme, rejime 
karşı bozgunculuk cürmü ile suçlu 195 
kişinin muhakemesini bitirmiştir. Üçü 
kadın olmak üzere 23 kişi idama, biri 
kadın olmak üzere 11 kişi otuz sene 
kamplarda çalışmıya, altı kişi 25 sene 
aynı cezaya 49 kişi 22 ile 2 sene ara -
sında hapis cezasına, 48 kişi altı ay bir 
güne mahkum edilmiştir. Diğerleri be
raat etmiştir. 

Bugün saat 9 da beş Junkers tayya• 
resi Barselon üzerinde uçarak altımı 
bomba atmıştır. Mühim hasar vardır. 
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ANDAÇ .................................................... 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara· Iıtaııbul araımda 
pazardan maada her ıün : 

Y eşilköyden hareket 8.30 
Ankaradan hareket 8.30 

Ankaradan 
cumartesi günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazat. 
Pazartesi 
Salı 
Carısamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ece ve Çankaya 

: Sebat ve Yeni şehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara • 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YEN 1 

SİNEMALAR 

l'ENt 

14.45 
115.45 
18.45 

YENl 

Seans saatleri 
Her cün 

Cumartesi günleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan K . dere'ye 
Sl 
14.45 
16.45 
18,45 

sefer sefer 

6.45 23.00 
Et 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 
Puar günleri 

11 
ıs 
14.45 
115.45 
18.45 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

G.eelerl saat 21 de 

Liiz•mlu Telefon 
Numaraları 

engın ihbarı: (1521). - Telefon. mUra
caat eehir: (1023-1024). - $ehirlerara· 
aı: (2341-2342), - Elektrik ve HavagıızJ 
Arıııa Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anban: (3705). - Tak s l Te· 
lefon numaralan: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazan civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
eı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848): Birlik taksi : (2333) 
- Çankırı caddesi. Ulus taksi: (1291). 

Otobiiılerin i 1 k Vf' 101) 

Seferleri 
Sabah Ak~am 
tık Son 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dlkmcn'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Kec;l8ren'e 15.00 21.00 
Keçiören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlfk'e tUIO 21.00 
Etlik'tcn Uluı M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 

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

Yenfıehlr'den Ulus M. na 7.00 23.00 
'Uluı M. dan Yeniıehir'o 7.10 23.00 

8. pazın'ndan Akkl5pril'ye 6.15 7.00 
Akköprü'deıı S. puarı'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı ile htasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup 
manian seferler daha sıktır. 

tren za-

1 U. Meydanı ile Ycnİ!iehlr, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her be5 dakika
da; ıaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferlr-r vardır. 

1 Akpmları Ulus Meydanından saat 23 
dekl son seferlerle bunların Ulus Mey. 
danına dönU~lcri sinemaların dafılıs 
aaatlerine tlbidlrler. 

Poıta Saatleri 
Teahhütlil 18 c kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mcktub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa!ja'ya Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi per· 
t:embe. cumartesi 
Toros ıilrat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat ilzcrindedlr.) 

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.35 
Zonguldak hattı : ıs.oo 
Kırıkkale'ye rayotobils " 16.05 

GUNDELIK 

Hicri - 1357 
Cemazll'ahir: 6 

S. D. 
Günct: 4 55 

Rumi - 1354 
Temmuz: 21 

S. D. 
Ak~am: 19.24 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - ·-- --
§Bir İngiliz zabitinin hahralarr§ - -- -- ---
EPlevne müdafaası~ --: 1877 de türk ordusunda 
E bir bölük kumandanı olarak : 
E Plevnede harb etmiş olan _ 
E yüzbaşı.., F. Von Herbert'in E 
E güzel Oir üslubla yazdığı, E 
: arkadaıımız Nurettin AR- E 
E T AM'm da dilimize çevirdi- E 
E ği bu kitab, askerliğimizin : 
E ferefli safhalarından birini = 
E canlandırmaktadır. : 
E Askerlerin bir meslek ki- : 
: tabı, asker olmıyanların da _ 

heyecanlı bir hikaye gibi o- -
E kuyabilecekleri bu kitab, : 
E çıktı. 100 kuru§a satılıyor. E -.,1111111111111111111111111111111111111 !!! 

Ankara Borsası 

ÇEKLER 

2 Ağustos 1938 Fiyatı 

"Londra 
Nevyork 
Par is 
MiUino 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlin 
Brükıel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varısova 
Budape te 
Bükreş 
Bclgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;ılı• 

6.20 
126.09 

3.48 
6.6375 

' 28.90 
69.21 
50.6650 
21.3125 

1.135 
1.53 
4.355 
6.20 

2U2 
24.80 

0.9325 
2.8575 

36.1950 
31.9650 
23.6725 

Kapanıı 

6.20 
126.265 

3.4825 
6.6450 

28.9125 
69.22 
50.6850 
21.3325 

1.135 
1.53 
4.355 
6.20 

23.62 
24.80 

0.9325 
2.8575 

36.1950 
31.9650 
23.6725 

ESHA1\I VE TAHVİLAT 
1933 Türk Borcu I. 19.25 19.175 

( Vadeli ) 
1933 Türk Borcu I. 19.20 19.225 

1933 İkramiyeli 
Ergani 

( Pe~in) 

96.- 96.-

ULUS 

.. An~ara Belediyesi 

Bağ~e tanzim ettirilecek 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazı bahçesinin tanzimi

le pergola in~ası için on be§ gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5592,01) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (419,40) li. 

Um1111iha1Maryapilr~acak 
An.kara Belediyeainden : 
1 - Şehrin muhtelif mahallerinde 

yapılmakta olan umumi helaların ik
mali inşası on beş gün müddetle ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Keşif bedeli (13432) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1007,40) 

liradır. 

4 -:- Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü-

radır. . • .. . . racaatları ve ihale 12 ağustos 938 cu-
~ - Ketifnamesı~ı g~rmek ı~tıyen- ·ma günü saat ı ı de belediye encüme

~erın ~er. gUn yazı ı!lerı kalemıne ve ninde yapılacağından o gün saat ona 
ıste~lılerın de S - aguetos • ?38 cuma kadar istekliledn teminatladyJc bit
gUn~ saat .on buçukta beledıye encU- likte teklif mektuplarını bele-diye en-
menıne mUracaatları. (2611) 4896 cümenine vermeleı·i (2~14) 5164 

Dükkôn arttırılması 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Samanpazarı'nda 12/8 10/ 9 

8/ 10 numaralı dükklin on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulrquş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (112,5) lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encU
menine müracaatları. (2815) 5165 

Bah(eler i~in ka11k ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Bahçeler için 3 metre boyunda 

kestane ve gürgen, meıe olmak üzere 
on beş bin kazık on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1800) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (135) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gUn yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları . ..1 ı ı 111111111111111111111111111111111111 L. 

: = 50 Aded iskara alınacak 
~ Dr. Basit Ü rek ; 

(2818) 5168 

Ankara Belediyeıinden : -- 1 - Yollarda kullanılmak Uzere 50 --: : adet ıskara on be§ gün müddetle açık 
- ı - eksiltmeye konulmuıtur. 

Cebeci Merkez Hastanesi · Kazalar -:·. 
: ç Hastalıkları mütehassm :E 
: : 2 - Muhammen bedeli (500) liradır. Saray su yolu inşaatı 
: Her yUn hastalarını Yenişehir § 3 - Muvakkat teminatı (37,5) lira. 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : dır. 

Saray Belediye Reisliğinden : 
Saraya bet kilometre mesafedeki 

kaynaktan başlıyan eski su yolunun 
mezkur kaynaktan kasaba kenarında -
ki maslağa kadar çelik boru ile yeni· 
den döıenmeıi suretiyle inşasına ka -
palı zarf uıuliyle talip çıkmadığın -
dan bu kere 22.7.938 tarihinden iti -
haren bir ay müddetle ve pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuıtur. 

:E manında saat ıs ten ıonra kabul : 4 - Şartnamesini görmek istiyenle
: eder. Tel : 1694 : rin her gün yazı işleri kalemine ve is-

- tcklilerin de S • ::ı~ustos - 938 cuma gti 
.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllS- nü saat on buçukta belediye encüme. 

HaritG Umum DirektorlüQü 

Muhtelif harita alah ahnacak 
Harta Genel Direktürlüğünden : 

l - Harta Gn. Drk. için alınacak 
14 adet lnvar cetveli, 30 adet Golye
nin sUrgülU hesap cetveli, 27 adet 
Deklinatuvara birinci ve ikinci ek
ıiltmesfnde talip çıkmadığından pa
zarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 6. 8. 938 cumartesi gU
nU saat 11,30 da Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisya
nuıults yapılct1;aklu. 

3 - Muhammen bedeli 920 lira, 
muvakkat teminatı 73 lira 50 kuruş 
olup vezne makbuzu veya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yukarıda yazılı gün 
ve saatte teminatladyle birlikte ko· 
misyona gelmeleri. (2858) 5257 

Odun ve tuz ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası için 
10000 kilo kuru gilr&en odunu ve 1000 
kilo tuz eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 a~ustos 1938 cuma 
gllnU saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 295 lira, 
muvakkat teminatı 22 lira 13 kuru~ · 

tur. 
4 - İsteklilerin yukarda yazılı gür 

ve saatte komisyona gelmeleri. 
(2404) 459: 

Fotin ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 1030 çift Fotin eksiltmeye. k·:>n
ulmuştur. 

2 - Eksiltme 5 ağustos ~9313 cuma 
günü saat 11.30 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. Komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4944 lira, 
muvakkat teminatı 370 lira 80 kuruş· 
tur. Muvakkat teminat olarak Mali
ye makbuzu veya banka mektubu ka
bul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko 
misyona gelmeleri. (2405) 4594 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Aparbmam No. 1 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 1749 ehliyet ve 1050 sicil numara
lı ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Şoför Ahmet Kızılay 5244 

nü saat "on buçukta belediye encüme. 
nine müracaatları. (2612) 4897 

Satıhk enkaz 
Ankara Belediyesinden: 
Cebeci'de sıyasal okulu civarında 

kadastronun 522 nci adasının 40 nu
maralı parselindeki kargir evin enkazı 
21. 7. 938 tarihinden itibaren muham. 
men bedeli olan 90 lira ile on beş gUn 
açık arttırnuya konulmuştur. 4, 8. 938 
tarihinde saat 12 de imar mUdUrlü
ğilnde ihalesi yapılacağından taliple· 
rin % 7,5 teminat akçesiyle müracaat. 
ları ilin olunur. (2671) 4975 

Çimento alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Beled!.yo fen işlerine alınacak 

1500 çuval çimento on be3 gün müd. 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2287,5) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (171,56) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encU. 
menine müracaatları. (2614) 4899 

Asfalt yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su süzgeci bahçe yollarının as

falt olarak kaplanması on bet gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Kefif bedeli (8960) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (672) lira

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek lstiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
iıteklilerin 12 ağuıtoa 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye enctime· 
nine mUracaatları. (2816) 5166 

Fiş ve bando alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbahada bulunan otomatik 

kantar için 50,000 adet fiş ile 1000 
metro bando on beş giln müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (18,75) lira· 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağuıtos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2817) 5167 

Kiralık odun, kömür 

depo yeri 

1 - ltin muhammen bedeli 25649 
lira 46 kuruştur. ~ 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı belediyeden pa· 
rasız alabilirler. ı 

3 - Eksiltme 22.8.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günU saat 14 de bele
diye binasında toplanacak belediye 
ehcümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 

. vesaiki aynı gün ve saate kadar encü
men reisliğine teılim etmeleri lazım
dır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in
ci maddelerine uyıun 1927 lira 7 5 ku
ruş muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

Bu it hakkında fazla izahat almak 
iİtiyenlerin belediye encümeni reisli
ğine müracaat etmeleri. (2692) 5067 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyasetinden 

Muhanunen :M:uvakkat 
bedeli teminatı 

Cinıi Lira Kr. Lira Kr. 

Elektrik tesisatı 37379 70 2804 00 
l - Yukarda muhammen bedeli ve 

muvakkat teminat miktarı yazılı E
zine elektrik tesisatı iti 15-7-938 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mııtır. 

2 - İhalesi 5-8-938 cuma günü saat 
10 da Ezine belediye dairesinde en • 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler ıartnamesini Iıtan -
bul belediyesi heyeti fenniye müdür
lüğünden 185 kurut bedel mukabilin
de alabilirler. Ve aynı dairede bu işe 
ait plan ve haritaları görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel encümene makbuz mu
kabilinde verilmesi ve posta ile gön· 
derilecek teklif mektuplarının da mez 
kQr saate kadar yetiştirilmiş olmaıı 
şarttır. 

5 - İııteklilerift 2490 sayılı kanu -
nun 2-3 Uncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evvel 
mUracaatları ilan olunur. 4796 

Hükümet konaaı yapllrılacak 
Hmıa Kaymakamlıfından t 
Hmıı kazasında yeniden yapılacak 

olan hilkümet konağının on bet bin 
lira bedeli ketifli in§aatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 18. 8. 938 perşembe 

günU saat 16 da Hınıa hükümet kona
ğı içinde kaymakamlık odasında yapı
lacaktır. 

Ankara Belediyeainden : 2 - Muvakkat teminatı 1125 lira-
l - İltasyon civarında Kanlıgül dır. 

mevkiindeki odun ve kömür deposu 3 - 1atekliler bu itin evrakı fenni
yapılmak üzere yüzü 15 metre, derin- yesini Hınıs kaymakamlığı ve Erzu
liği 20 metre olmak üzere 300 metre rum nafıa müdürlüğünde okuyabilir
murabbaı belediyeye ait yerin icarı on ler. 
bet gün müddetle açık arttırmaya ko- 4 - İstekliler reımi gazetenin 
nulmuttur. 7. 5. 936 ve 3297 ıayılı nüshasında in-

2 - Muhammen bedeli (180) lira. titar eden talimatnameye göre 938 
dır. takvim yılına mahsus ehliyet vesikası 

3 - Muvakkat teminatı (13,5) lira- ticaret odası vesikası ve teminat mek-
dır. tupları mühür mumu ile iyice kapa· 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- tılmış zarfla birinci maddede yazılı 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is. ıün ve saatten bir saat evel komisyon 
teklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma riyasetine vermeleri m~buridir. Pos
günü saat on buçukta belediye encü. tada vuku bulacak gecikmeler kabul 
menine müracaatları. (2613). 4898 edilmeı. • ... (2755), 5102 

KÜÇÜK 
atdık : 

Satrhk - Alman sefarethanesi ar
kasında asfaltta mükemmel hava ve 
nar.aretli arsa. Uygun fiyat. H. Dil
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 

Satıhk Ev - Cebeci asfalt üzerin
de dörder odalı Uç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık nrsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbaşı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

Kelepir arıa - Maltepe'nin en ba
ldın yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi

yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 
1538 5129 

Acele satılık arsa - Yenişehir De -
liler tepesinde Fethi bey köşkü karşı
sında 648 - 552 M. arsa uygun fiyatla. 
Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 5130 

Satılık ev - Ankara Akbaş mahal -
lesi Cümhuriyet mektebi önünde nata
mam kargir hane. Yanındaki 2 numa -
ralı haneye mUra aat Tel: 2168. 

5145 

Kur lar : 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağustos ilk haftasında başlıyor. 2 Ay· 
da diploma verilir. Yenihal arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 4822 

1~ arayanlar : 

Ders veriliyor - Lise I, il, III için 
yalnız cebir dersleri. Eski postane ar -
kasında Bozkurt sokak No. II terzi 

Ömer'e müracaat. 5079 

Ders veriliyor - Orta ve lise 1. II. 
III. (Fen, Ede) sınıflarına riyaziye ve 
fizik. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 
sahibi vasıtasiyle Sa. (16,5 - 18,5) ri
yaziye mezunu F. A. namlariyle aran-
ması. 5148 

Franaızca ve riyaziye dersi - al -
mak istiyenler yaziyle veya şifahen 

Dil Fakültesinde Abidin B. K. ye 
müracaat. 5239 

İngilizce hususi derı - Yeni başlı -
yanlara, ilerletmek istiyenlere ikmal 
kalanlara tlirkçeye ve incilizceye ter
cüme de yapılır. Müracaat Ulus M. M. 

5203 

Derı - İlk, orta ve lise okurlarına 
hususi dersler verilir. İkmal ve olgun

luk imtihanlarında yüzde yüz müsbet 
netice. Mektupla müracaat Ulus A. B. 

5160 

Tapu ve Kadastro· 

Talebe kaydı 
Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğünden : 
Tapu ve Kadastro okulu (A) ve 

(B) şubelerinden müteşekkildir. 
(A) tube&i iki sene okur bu şube· 

ye orta okul mezunları kabul olunur. 
(B) şubesi bir sene okur bu şubeye 

ayda azami 30 lira yevmiye verilir. 
Lise mezunlarının talip adedi kafi 
miktarda zuhur etmezse onuncu sını
fı ikmal edenlerden de kabul edilir. 

KaydükabulünU istiyenler bir di
lekle aşağıda yazılı vesikaları okul 
direktörlüğüne g1Sndermelidirler. 

1 - Nüfus cüzdanı 
2 - Mektep §ahadetname veya tas

diknamesi 
3 - Hüsnühal varakası (polisten 

musaddak bulunmalıdır) 
4 - Sağlık raporu (belediyeden 

musaddak bulunmalıdır) 
5 - 4 kıta vesika fotoğrafı (son ay 

zarfında iyi s;ıkarılmı§ olmalıdır. 
Vesikaların aslı istenir. Kaydüka

bul katilegtikten sonra okuldan çıkın 

cıya kadar bu vesikalar iade edilmez. 
Fazla tafsilat okul direktörlüğünden 
alınır. (2854) 5255 · 

Yulaf ve saman ahnacak 
Atlı Spor Kulübünden : 
Kulüp hayvanları için 90.000 kilo 

yulaf 90.000 kilo yemlik ot 86.000 kilo 
yataklık sapsamanı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Açık eksiltme 20 - 8 - 938 cumartesi 
günU saat 17 de Atlı Spor Kulilbü bi
nasında komisyon tarafından yapıla

caktır. 
İstekliler şartnameyi görmek üzere 

kulüp mUdUriyet muhasebesine her 
gün öğleden sonra mUracaatları. 

(2783) 5141 

Zayi - 928 - senesi Sen Benua lise
si 7 inci sınıftan aldığım tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. Ankara elektro
f en _şirketinde muhasip Kadri Okay. 
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İLANLAR 
i .................................................... I 
J Küçük ilôn şartları İ 

I

• Dört satırlık küçük ilanlardan : •

1

. 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için ~o Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruıı 

i Dört defa için 80 Kuruı i 
i Devamlı kUçük ilanların her defası 
i için 10 kuruı alınır. Mesela 10 dda 1 i DC!ircdilccek bir illin iı;in 140 kuru§ : 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, i 
t her satır, kelime :ırnlarındaki boşiuk-
f lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
i Bir küçük ilan 120 harften ibaret ol- i 

1 
malıdır. i 
Dört satırdan fazla her satır için ayn- i 
ca 10 kuruş alınır . 

. ................................................... ! 

Kiralık: 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi 74 No. lu apartımanda zemin 
kat 3 odalı dairesi üst kata müracaat. 
Ti. 27 31 5202 

Kiralık kat - 4 oda, banyo, havaga
zı, elektrik, su, konforlu 2 balkon Ha
mamönü Erzurum mahallesi Demir -
taş sokak No. 28 5206 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

Cad. TUre S. N o. 6 da 3 oda l hol ban
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4880 

Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
lı daireler ve müstakil odalar. İtfaiye 
meydanı Hukuk fakült&i arkası Pa
mukçu apartımam. 4913 

Kiralık daireler - Havuzbaşı Ka· 
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedildir, her konforu haizdir. Kapı-
cıya müracaat. 4981 

Kinllık - Yenişehir Sağlık Ba
kanlığı arkası Süleyman Sım caddesi 
No. 11 de 3 oda, 1 hol, mutbah, banyo 
orta kata müracaat. 5101 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız. Yenişehir İsmet İnönü caddo-
~ No. 74 5147 

Kiralık oda - Işıklar caddesinde at. 
le yanında mübleli ve banyolu bir ba· 
yan veya karı koca için. Tl: 1420 5159 

Kiralık - Kavaklrdere Güven evle
ri yanında ğeniş hol, 3 oda saireli, e -
lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci· 
ye müracaat Tl: 1230 5161 

Kiralık - Mobilyalı, güzel bir oda 
kirahktır. Atatürk bulvarı 57 - Ali 
Nazmi Ap. Daire No. 11 5241 

Kirahk möble oda - Bir bay veya 
bayan için AtatUrk bulvarmda aile 
nezdinde kalorifer ve tekmil konforlu. 
9 - 12 arası 2561 telefon. 5242 

Kiralık daireler - 3 oda, hol, banyo, 
elektrik, hava gazı. Müdafaai hukuk 
caddesi Tan oteli yanında. 5262 

Kiralık oda - Ayrı kaprlr konforlu 
möbleli. Çocuk sarayı caddesi No. 33 
daire 7 telefon: 5315 5263 

lş verenler 

Tczgôhta.. aranıyor - Kırtasiyeci· 
likten anlaması lazımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim lrengün'c mliraca· 
at. 4889 

Daktilo - Türkçesi kuvetli; maki
nede doğru ve süratli yazan bir dakti
lo aranıyor. Yenişehir Meşrutiyet cad
desi Ergene Ap. No. 4 Ti: 3102 5204 

Almanca Daktilo aranıyor - Maki
nede doğru ve sUratli yazmak §arttır. 

Yenişehir Meşrutiyet caddesi Ergene 
Ap. No. 4 Tel: 3102 5205 

,. ·:.·<;>rman Koruma ~ 

Kaput, kışlık, yazhk 
elbise yaptırılacak 

Orman Koruma Genel Komutanlı
ğından : 

1 - Orman koruma genel komutan
lı ğı için kumaşı İiitanbul anbarmdan 
verilmek ve diğer malzemesi müteah
hide ait olmak üzere yaptırılacak o -
lan 2676 adet kaput, 3409 takım kışlık 
elbise, 3454 takım yazlık elbisenin di
kimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (10619) 
lira (95) kuruş ve ilk teminatı (796) 
lira (50) kuruştur. 

3 - İhalesi 5 ağustos 938 cuma gü
nü saat onda Ankara'da genel komu
tanlık satın alma komisyonunda ya-' 
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait evsaf ve şartna
me ve nümuneler mezkur k omisyon· 
dadır. (2546) 4815 

Kirahk apartıman 
Anafartalar caddesinde belediye 

sı rasında Talas apartmanı müstakil 
olarak yirmi odalı altı daire su, ha· 
vagazı, ve kalörüf eri~. Resmi daire ve 
müesseselere elverişlidir. Taliplerin 
Eşya satış salonuna müracaatları. Tc· 
lefon:3624 5173 
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M akama fabrikatörü M. Alsid 
uyandı: kapısı çalınıyordu. 

turdu ve saatine baktı .. 
Saat ona beş vardı. 

- Kimdir o? 

Patrö sıçrıyarak 
Gözlerini oğuş-

Genç bir ses cevap verdi. 
- Çok mühim bir telgraf .. 
Alsid omuzlarını silkti. 
- Zaten hangi telgraf mühim değildir 
Kapıyı açtı. 
Fas Emirinden bahşış bekler gibi genç telgrafçı 

izahata koyuldu: 
- Şüphesiz her telgraf mühimdir. Fakat bu hep-

sinden önde... d 
Hatta gece yarısı da olsa telgrafı gelen a amı u-

yandırırız. • 'ld" 
k f . rinde degı ı. 

Alsid'in dinlemek ıçın ey ı ye 
- Haydi! Ver! Nutku bırak! . . k~ 

.. . d 1 temiye ıstemıye a-
Gozlerınden uyku akıyor u. s .. d" 

• . . ag· a tereddut e ı-
gıdı gözden geçırıyor fakat açtn 
yordu. 

Bu telgraf nereden gelebilirdi? 
Ka k b ld desek evli değildi; çocuğu yoktu 

rısı ay o _u . zık evlat' saadeti gör-
ondan geliyor dıyelını, ne ya .. k" ··katat 

f 1 mazdı çun u ne mu • 
ınemişti; tebrik telgra ı 0 a . b ·k b k-

t ı Ne tesellı, ne te rı e 
ne de piyango kazanmış ı .. . . d b" . ine bir r Ö . ereden dı :> Bır en ıre ıç 
ıyordu.. yle ıse n · bir feHiket gel-
şey doğdu: Sakın nişanlısının başına 
ınesin ! 

Elleri titriyerek ace· e acele telgrafı _açt~ :in Sabah 
"Süratle hareket, ev satılıyor. 13 gun ~ç . . 

. .
1 

.. g-Jeye Ajakya'da oto ıle beklıye-
sekızde tayyare ı e, o 
ceğim." 

Alsid telgrafı masanın üstüne koydu, tekrar aldı, 
• bir daha okudu, . . b k 

Tel rafı bir makine gibi çevırdı, arkasr_n~ a tı, 
b ık . g . olur da bir aksi işaret bulabılır mıyım 

e ı mucıze htı İmkanı 

d. d "' .. du"' Hayır ibare al".rk ve vazı . 
ı ye uşun · • . :s 

yok ö le böyle diyecek yen yoktu. - . 
- şJayal ! Diye bağırdı, inanılacak ş:! degıl t Ben, 

b
. . te Korsika'ya gidecegım ha? Hem 

tayyareye ınıp 

geç kalmadan 1 Mantar!... . 
Zili çaldr ve uşağı bekledı. . ~ ~ 
- Kimse yak be 1 Bu serhoş herıfler hala gezme-

d . ' Ben yalnız başrma banyomu mu, kahvealtı:'11~ 
e mı. H .. t lik ıkı 

mı valizimi mi hazırhyacağım?.. em u~ e 
sa~t sonra nişanlının imdadına uçup yetışmek için 

bulutların arasına çık! Olur şey değil ! 

lsid kendine pek güvenir bir adamdı. ~onra i~A ce hisleri, hele edebiyatı pek severdı. Bu ha-
d ... h tında bir karar dakikası olacaktı. Bu karar 

ıı;c abyba··s azırnsanamazdı Şimdi kendisini tarihte-
ve teşe u · k 
trı bü ük kahramanlarla mukayese ediyordu. O a-
•• Yt kı· vaktiyle ög"rendiği manzumeleri hatırlı-

dar coş u . 
ak aynanın karşısına geçti, kabarrk saçları, dimdık 

yar kaf" 1· ·· olmuştu eskiden bildiği ne kadar ıye ı soz varsa 

hepsini söylemeğe başladı. 
Sanki devlerle çarpışmıya hazırlanıyor, ejderha

ları bağmıya koşuyordu! Hızla banyonun kapısını it
ti fakat gaz lambasını açamadı. Bu iş ona gelmezdi. 
Sanki patlayıcı bir şey varmış gibi hemen bundan 
vaz geçerek lavabonun musluğ~nu çevirdi : 
Soğuk su hem uykusunu dagıtmış hem de fikrini 

açmıştı. 
_ Çok büyük bir sergüzeşt ! .. 

. d b" hafta evel nişanlısı, guzel Le-
Dedı Bun an ır . A 

. . 1. bulmuı::ıtu Yanında erkek kardeşı n-
tısya onu ge ıp :r • 

tonyo da vardı. O zaman Antonyo ona : .. .. 
- Mukaddes ve ulvi bir sebepten dolayı gupegun-

diiz ölmek lazım, demi~ti. . . lI tta Abid nişanh
Alsid bu sözlerden tıtremış~ı. k~ 1 kayınbiraderi 

srnı kucaklamazdan önce musta e 

kapalı bir sesle devam etmişti: yanına r.ağırıyor, 
.f b · "lıtiyar babamın ~ 

- Vazı e enı 1 
w ddim belki beni bir 

size Allahısmarladık demege g d . ' yani sizin ni
daha göremiyeceksiniz. Kız kar eşım: 

. k dan gelecektır ... 
§anlınız da benım ar am d 1 k ve kahramanlık 

• un kaba ayı ı 
Alsid, Antonyo n 1 ktı Fakat bu söz-

. ~ k arlarına a ışı · 
taslamasına, cınaı a~ . deh etli bir korku düşmüş-
leri duyunca nedense ıçıne ş 
şaşkına dönmüştü. , alonun orta-

f 1 Antonyo nun s 
Fakat sözlerinden az a · te Alsid'i 

. . d duruşu yok mu ya, ış 
srnda sükut ıçın e .. le 0 • kollarını 

d Nasıl duruştu oy ' 
asıl çddırtan oy u. . . b ·ıanıı§ zihnin-

. . orınuş gıbı ag 
kainata metehk vermıy 'b · başını eğmiş, 

. . f"k. geçiyormuş gı 1 

den dehşetlı bır 1 ır Ad t yaptığı feda-
b. h lde duruşu, a e a 

kaşlarını çatmış ır a n küçüklüğünü ı:nu-
karlrğın azameti ile muhatabını 
k h " · · veriyordu... . ayese ediyor ıssını . lattı: Aileıı 

· meseleyı an 
Nihayet güzel Letısya . . . · iflas et· 

. - . f b ikası sahıbı ımış, 
K:orsika'da bir bıçgı a r 

1 
ş·rndi de ala· 

. k ahasına satmış ar. ı 
tnış. Mallarını yo P 

1 
zavallılar 

d. satacak arrnış. 
caklılar evlerini hacze ıp k 1 girecek-

d
. klarına baş a arr 

Sokağa atılacak ken 1 oca 

ll'liş. İşte facia bu idi. . "Olagan 
k ta delik bulmamış. 

Alsid bunda bir fev a f k ,, demişti. 
· b"r tara yo · 

Şeylerdendir, bunda fecı 1 'yı fena halde 
.. }eri Antonyo 

Fakat Alsid'in bu soz saçları dimdik ke-
kızdırmıstı ; yüzü sapsarı ol~d~ş, dog" ru uzatarak ona 
· ~ • nı Alsı e sılmiş, şahadet parmagı . k lbsizliğini bırakmış· 

. l·- ·nı ne a 
Yaklaşmış ne botbın ıgı ' .. .. .. 1 Ştu gozunu b , 
tı; açmıştı ağzını yuınn:ıu. kahramanlıkdır u · 

Alsid hayret içinde ıdı: Ne rette ayarları yok. 
b k K ·kalıların cesa .qa ikaten şu orsı . · - itsin be!. ... 

b .. ük bır yıg 
- Antonyo, sen uy k di 1 · yanında e .... 
Eskilerin Sid'i, senın l{orsikaiının yuzune 
Diye bir nükte savurarak d "ildi. Alsid devam 

baktı, fakat Korsikalı o taraflı eg 
etti: 

1 
k için oraya gide-

n k • tekrar satın a rna - eme evı 

tek siniz? .. tekrar parladı, yum· 
Fakat Antonyo bu sozlerde~ .. rüdü, yüzüne so-

·a·· uzerıne yu 
tuklarını sıktı Alsı ın 
lryarak. ın edecek misin? 

. tmekte deva . 
- Sen benimle alay e kardeşime, senın 

Y k 
o v • kadar kız 

o sa, son meteltgıne 

1 

u ı; us 

B Ü y Ü K H 
• 
1 K A y E 

HAVALARIN 
ASLANI Çeviren : 

nişanlına harcadığım parayı alacak mıyım? 
Alsid bir şey anlamadı. Fakat bu kadar söğüp say

malardan şaşırrnıştı. Biraz kendini topladı, ürkek 

bir şekilde: 
- Canım, Korsikaya ne yapmağa gideceksin? 
- Ne mi yapacağım? Babamın evini alacak olan 

kim ise, ona gidip "babamın evini satın alacak kendi

ni ölmüş bilsin!,, diyeceğim. 

Als id heyecanından bir koltuğa yığıldı. Nişanlısı 
Letisya'ya baktı: O da kardeşinin omuzuna elini da
yamış, mermer gibi dimdik duruyordu. Babasının 
gözleri çtkarılırken başında hazır bulunan Antigon 
gibi Letisya'da kardeşinin savurduğu küfürleri, ye
minleri teşvik edioyrdu: 

- Evet diyordu, gidip babamı bulacağım. onu ev· 
den çıkarmamak için ne lazımsa yapacağım. 

Evet Alsid ' nişanlısının bu sözlerine hak vermişti. 
O da kardeşi gibi düşünüyordu. Aynı gururu, aynı 

cesareti gösteriyor, damarlarmda aynt alevler yam

yordu. 
Alsid bundan pek heyecanlandı: 

Antonyocuğum, dedi, fikrinizde serbestsiniz, dü

şüncelerinizi tebrik ederim. Fakat bütün insanlık 

için o kadar kıymetli olan yüksek hayatınızı ölü bir 

yığın tuğlaya, taşa feda etmemelisiniz. Söyleyin ba

na evela şu aile yuvanızın değeri nedir? 

Antonyo evela bira zistiğna gösterdi fakat niha-

yet izahat vermeğe razi oldu. Alsid anladı ki, ev de-

dikleri şey, dağların arasına sıkışıp kalmış, içinde 

oturulamıyacak derecede viran şöyle sekiz on bin 

franklık değersiz bir kulübedir. 
Alsid dlişilnilyordu: Bir evi parasile satın alan ada

mı öldürmek, aile üzerine intikam cedbetmek, sonra 
kürek cezasına uğramak yahut idam olunmak işte 
bunu havsalası almıyordu. Fazla olarak kendisi de 
bu gürültü arasında gençliği, güzelliği, aşkr ile be· 
raber nişanlısını da kaybedecekti. Antonya'nın hid· 
detini teskin etmek için: 

_ Canım bu kadar mühim bir şey değil. Madem 
ki ev o kadar konforlu bir şey değilmiş, bırakın sa· 
tılsın, bir başkasını alırsınız .. 

Aman senmisin söyliyen? Antonyo, akrep sokmuş 

gibi yerinden fırladı: 
_ Siz, dedi, siz başka türlü adamlarsınrz, şeref ne

dir bilmezsiniz! Bizde bir oğul cedddinin evini sat
tırmaz. Buna kim mani olursa alçaktır, intikam evel 
ve ahır onun başında patlar. Allaha ısmarladık efen
di ı Biraz vicdan sahibi olun! 
· Antonyo'nun bu hiddetini yatıştırmağa imkan mı 
vardı? Nişanlısı Letisya'da kardeşinin arkasından 
yürüyünce, Alsid, Antonyo'yu :;usturmak ve şu belalı 
üzüntüden kurtulmak için cebinden çek defterini çı-

karıp: 
_ Bir dakika dedi, hay Allah müstahakını versin ! 

Al şu parayı da ortaya ölüm karıştırma. 
Antonyo eliyle itti: 
_ Bu ı dedi, bu, namus lekesini temizlemez, onu 

kurşunla teınizliyeceğim. Var mısın kurşun yok mu

sun kurşun ... 
_ Bırak canım şu kurşunu, biraz yavaş ol. 

1 
kisi de ayrı telden çalıyor, birbirlerinin dil
lerini ve huylarını anlamıyorlardı. 

Antonyo, Alsid'den koşularda, içki masalarında ta
zım oldukça mütemadiyen para çekiyordu. Yalnız 
Alsid'den değil kadınlardan da ... 'Fakat aile şerefini 
kurtarmak faslına geçmiyordu, 

Cohit Beğenç 

Alsid Patrö bir seyahat acentasının telefon numa
rasını ararken: 

- Hay Allah belasını versin bu karrşrk meselenin 
de! dedi, yahu bu ne biçim adam? Demek iflaa et
miş ve yahut bir adamın mecburen satılığa çıkardığı 
evini alırsan seni gebertecekler. Böyle şey mi olur 
canım? 

Saat sekiz buçukta Burje meydanından bir tayya

re kalkacaktı. Alsid'in biraz acele etmesi lazımdı. A
manı Hizmetçi de olmayınca kolay kolay hazırlanı· 
lıyor mu? 

Bir an aklından bir kahve pişireyim bari diye bir 
fikir geçti. Fakat derhal vaz geçti. Bu pek gilç bir 
şeydi. İçini çekti, dünyada her şey fena gidiyordu. 
Valizini ha:ı:rrlamakı için dolapları alt Ust etti, çek
meceleri açık saçık bıraktr, aynanın birini kırdı; vel
hasıl soyulmuş bir oda ancak bu kadar darmadağın 

olurdu. Her şeyi karıştırdıktan sonra nihayet kendi
ni hazırlanmış bir halde buldu. Kapının anahtarım 

iki kerre çevirdi ve kilitledi. Kapıcının önünden ge
çerken, yeni askere çağrılmış acemiler gibi: 

- Madam, ben gidiyorum ... Korsika'ya... tayyare 
ile ... hizmetçilere göz kulak ol! 

Dedi. Kapıcının ağzı açrk kalmıştı. Bir takaiye 
eliyle işaret etti, içine kurulup sokakları geçti. 

Vakit biraz ilerlemişti. Fakat yolda bir kahveye 
uğrayıp tiryakiliğini" süratle tatmin etmeği unut
madı. Burje tayyare meydanına giden otokara atla
yıp pencere kenarına yerleşti. 
Şimdi kendisini tam adam, daha doğrusu adamdan 

da üstün, hissediyordu. Antonyo, o asıl Antanyo bile 
kendisinin yanında şimdi sıfırdı, vicdansız bir ge
veze idi. Laf değil şimdi göklere hakimdi. Kendisnni 
eski kahramanlarla nasıl olur da denk tutmazdı? Ni
şanlısını kurtarmak için işte tayyareye, efsanelerdeki 
kanatlı atların yerine kaim olan bu modern kanatlı 

ata binecekti. 
Alsid ömründe ilk olarak tayyareye binecekti. 
Kendisinde bir çeviklik, bir çabukluk hissediyor

du. Sanki gönlü eterle yıkanıyor, kanatlanmış ruhu 
aydınlık semalara açılıyordu. Koltuğuna yerleşmişti. 
Yerdekilere, yaya olarak gelip gidenlere istihfafla 
bakıyordu, 

- Bakınız 1 Jeplin tayyareyi geçiyor ... 

Biraz kendisini toparladı. Kendisini bir kalabalık 

içinde hissettti. Yaramazın birisi bu sözleri söyliye

rek kendisinden bahşiş istiyordu. Bir~z kibrini kay

bederek etrafına dikkat etti, kartısrnda kumral bir 
kadın vardı. Alsid Şair Badler'in bir mısramı hatrr
ladr. 
Güneş araba çatısının üstünden amuden iniyordu . 
- Yukarılar her halde serindir. 
Diye düşündü ve yüzünü sildi, yeleğinin aüğmele

rini çözdü. Hararetten sıkılmıştı. 
.. Göbeğinin yağı midesinin iistüne doğru kıvrılmış, 

goz kapakları ağırla~tıkça ağırlaşmıştı. Onun bu sa
atlerde uyku uyumak Sdeti idi. 

D iğer yolcular oturdular. Geniş beyaz kasketli 
memurlar valizleri çatının üstüne yerleştiri

yorlardı. ?enç bir kız gelip kumral kadının yanma 
oturdu. Nıhayet otogar hareket etti. 
. Araba La Fayet sokağından çıktı, şimal garını ieç

tı, kalabalık mahallelerin arasına daldı. Herkes onla
ra merakla bakıyordu. Alsid şimdi yilkselecefi se
maları temata ediyordu. 

Tayyare kalkıyorum, kalkacağım demeden Alsid'
in haberi bile olmadan hareket etti. Kanatları üzerin· 

,... .. 
de döndü ve yukarıya çıkıverdi. Al&id dışarıya bak
tı. Paris, sislere boğulmuş esmer bir leke halinde u
fukta süratle kayboluyordu. Çıktı, çıktı, ta yüksek
liklere nihayetsiz yüksekliklere çıktı. Aşağıda tar· 
lalar, ormanlar, nehirler, yollar, küçücük köyler, sarı 
yeıil lekeler, mavi beyaz şeritler, neler neler var .. 
Coğrafya haritası gibi. .. 

Alsid arkadaşlarına şöyle bir göz attı. Kumral ka
dınla, genç kız da orada idi. Üç ingiliz pipo içiyordu. 
Önde pilotun sırtını gördü. 

Pilot birdenbire arkasına döndü Alsid'e baktı. 

ve bağırarak bir şeyler söyledi, fakat motörün sesi 
pilotun sesini bastırdı. 

Pilot kumandayı bırakarak ayağa kalktı. Tayyare 
derhal sallanmağa başladı. Alsid oturduğu koltuğu 
sımsıkı yakalamış, korkudan sesini çıkarmadan ge
lecek felaketi bekliyordu. Tayyare mavi göklere 
doğru yükselmekte devam ediyordu. 

Pilot ayakta idi. neredeyse başı tavana dokuna
caktı. Alaylı bir tavırla, dehşet içinde kalan yolcu
lara teker teker baktı. Nihayet derin bir nefes aldı 
ve motörün hafifliyen sesini bastırarak gürledi; 

- Köpekler t Bu yasak olan ülkeye ne yapmağa 
geliyorsunz? Keyfinize, sefil, arzularınıza, alçak he
saplarınıza boyun mu eğeceğimi sanıyorsunuz? Se
malarm temiz zevkini, asumanların fevkı:ılQeşer heye
canını satın alacağınızı mı sandınız? Hayır! Olamaz t 
Mavi göklerin, ruhları ulvileştiren bu yükseklikleri
nin tadını tattırmıyacağım ! 

Seyyahlardan hiç birisi ses çıkaramıyordu. Genç 
kız diz üstü düştü, yalvarmağa başladı. 

- Allah aşkına bana acıyınız ... Daha yirmi yaşrma 
girmedim ... Yer yüzünde bir günah işlemedim. A· 
man dünyada muradıma ermeden gideceğim! etme, 
kıyma bana! babacığıma bağışla ... yalvarırım!... 

Alsid koltuğuna daha fazla gömüldü. Boğazı ku
rumuştu. Şakakları atıyordu. Ağzı korkudan bir ta
rafa eğilmişti. O anlamrştı: 

Pilot delirdi. 
Sonra hiddetle sağda bulnan kapıyı açtı. Boşluğa 

frrladr. Adamın gövdesi boşluk içinde kıvrıldı, bü
küldü, ve müthiş bir süratle sukut etmeğe başladığı 

anda bir paraşüt açıldı. 

İngilizlerden birisi kükredi: 

- Katil cani 1 

Pilot atlar atlamaz tayyare sendeledi, fakat isti

kametini değiştirmeksizin ilerledi. Bereket versin 

motör durmamıştı. Hala gürlüyordu. Mazallah motör 

bir an duruverse tepesi aşağı kurşun gibi inecekler· 

di. 

Alsid bağırarak yerinden doğruldu. 

- Herkes kumandaları eline alsm, aletlerin başı

na geçsin! 

Alsid koltuğundan korka korka kalkarak motöre 

doğru yaklaşıyordu. Fakat her adımda düşüyor, ge

ne kalkıyor gene düşüyor ve pilotun oturduğu yere 

kadar sürünüyordu. O hiç makineden anlamıyor fa. 
kat bir tesadüf kendisini sürüklüyordu. 

Yolcular Umid ve korkÜ içinde Alsid'e 
- Bizi kurtar 1 Aman bizi kurtar 1 

Diye bağırıyorlardı. 
Alsid gilç halle pilot yerine oturabildi. Göziın.iln 

önünde bin bir alet vardı. Küçük ibreler dönüp do
laşıyor, iğneler oynuyor, bir çok aletlerdeki beyaz 
ıular inip çıkıyordu. Fakat hele önünde büyük bir 
süpürge kolu gibi bir şey vardı ki öne arda, sağa so
la mütemadiyen yatıp kalkıyordu. Allah esirgesin 
insana bir dokunsa canını çıkaracak Alsid'in gözleri 
biiyümil!, bir noktaya dikilmişti. 

A ptatlaşmış, muvazenesini kaybetmiş bir vazi· 
yette alt demire ayaklarını dayıyarak süpür

ge kolunu iki eliyle yakaladı. 
Derhal tayyare sükunet bulur gibi oldu. Alsid ö

nüne bakıyordu. Yer yüzü, uzaklarda hasadları ve 
bütün köyleriyle Alsid'e gülümsüyor, bir nehir yı
lankavi bir §ekilde güneşte parlıyordu. Sen nehri ...• 
Pariı ... Ah 1 Dilz bir ovaya inebilse de §U beladan ha· 
şını bir kere kurtarsa ... 

Alsid tayyarenin bir yerine dokunayım der demez 

tayyare aşağıya doğru birdenbire dikildi. 

- Ay!. Ay!.. kurtar! Bizi kurtar ... Allah imdat .• 
Aman imdat!... 

Alsid deminki kolu bir çekeyim dedi bu sefer tay

yarenin başı daha aşağı döndü, büsbütün dikildi. 

Kumral kadın inliyordu göz yaşlarile Alaid'in Ustüne 

dü~tü, ·Alsid'i sımsıkı yakaladı, ağzına kadının kirli 

düzgünleri süründü. 

Alsid bağırmak istiyor, sesi boğazından çıkmıyor

du. Yarı ölü bir vaziyette yer yüzünün kendisine 

yaklaştığını görüyor, çatılan, hatta yaya kaldırımla

rını bile seçiyordu. Bir gıcırtı .. Korkunç bir çatırdr .. 

Baıına kuvetli bir darbe yedi. 

Alaid elini alnına götürdü ve gözlerini açtı: ö
nünde şoförün sırtını, etrafında oturmuş yolcuları 

far ketti. 

Genç kız o güzel tebessümü ile Alsid'e : 

- Rahatsız mı oldunuz mösyö? dedi, biraz uyu

muş,tunuz zannederim, Fren şiddetli oldu .... 

Otokar son virajdan dönüyor, Burje tayyare mey
danında henüz duruyordu. 

Alsid kıza cevap vermedi. Her tarafı sırsıklam ol
mu~, bacakları zangır zangır titriyordu. Valizini alıp 
otokardan aşağıya indi. 

Bir memur Alsid'e sordu: 
- Hangi hatta gideceksiniz mösyö? 
Alsid birdenbire geri döndü, hiddetle adamın YÜ· 

züne baktı ve 
Soluk ıoluğa: 

. :- Ne hattı be! Hangi hattan bahsediyorsun; Pa· 
rıı e giden otobüs hattı ... Otobüs nerede Juruyor? 
Bana bir taksi çağırın ... Hey l Taksi! Haydi Etval'e 
sek ... Ama sUratle ! ... 
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İLANLAR SMI 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara·. 
da devlet mahallesınde yapılacak 
Gümrük ve Inhisarlar vekaleti ikinci 
kısım inşaatidır. 

Keşif bedeli: 720.996 lira 15 kuruş
tur. 

2. Eksiltme 8. 8. 938 pazartesi günü 
saat 10 da nafıa vekaleti yapı ışlerı 
ela;iltme komısyonu odasında kapah 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksıltmeye gırcbilmek için is· 
teklilerın 32.589 lıra 85 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve· 
kaletınden 1938 sen.:sınde alınmış 

müteahhidlik vcsıkası ibraz etmesı 

ve bir defada yapmı~ oldugu buna 
benzer en biıyıik iş bedelinin 400.000 
liradan az olmaması ve müteahhidin 
bizzat dıplomalı mıihendis veya mı
mar olması veya bu şı::rtları haiz mü
hendis veya a:ımarlardan biriyle 
müştereken teklıt yapması ve muka
veleyı birlıkte ımza etmesi lazımdır . 

4. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tef erri evrak 36 lira 5 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ışıcri umum mü
dürlügiınden alınabııır. 

5. steklilerın teklit mektuplarını 

2 inci maddede yazılı saatten bir sa· 
at evetine kadar Kom.::yon reisliğioe 
makbuz mukabilinde vermeleri 1§.. 

zımdır. 

Postada olacak ge .:ıkmeler kabul e· 
dilmez. (2573) 4961 

Yazllk elbiselik yaphnlacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı l&tanubl Satın Alma Komis • 
yonundnn: 

1 - 4294 takım erat yazlık elbise
sinin kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 13.8.938 cumar

tesi günü saat 11 de pazarlığı yapıla
caktır. 

2 - Tcı:.mlımcın lutcu.ı 21470 lira ve 
ilk teminatı 1611 liradır. 

3 - Şartname ve evsafları komis -
yondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatmda ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesi • 
kalariyle birlikte Galata eski ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel· 
meleri. (4649/ 2617) 4953 

:·_. -: Miiıi---~- . 
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312 (eşit ila( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

beşyüz dokuz bin sekizyüz yedi lira 
olan 312 çeşit ilaç kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21 eyliil 938 çarşamba 
günü saat 11 de Ankara' da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat yirmidört bin yüz
kırk iki lira yirmi sekiz kuruştur. 

4 - Şartnamesi 25 lira 50 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatmdan behemehal bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri. (2798) 5250 

Kuru katgüt alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

12500 lira olan 50 bin kutu kuru kat· 
güt kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 20 eylfıl 938 salı 
günü saat 11 de Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

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

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

Sıhiye arka (anfası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher adedine tahmin edilen 

fiyatı yirmi altı lira olan bin tane 
sıhiye- arka çantası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankara' da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla
caktır. 

3 - İlk teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruşa komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale sa
atından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (2796) 5248 

6 adet depo yapllnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Yahşihan'da yaptırılacak altı 

adet depo inşaatına eksiltme günü ta
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli on yedi bin iki 
yüz elli iki lira on altı kuruştur. 

3 - Eksiltme 20 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 10 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - ilk teminat 1293 lira 92 kuruş
tur. Keşif ve şartnamesi 87 kuruşa 
Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2795) 5247 

Komutanlık binası yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Eksiltme günü istekli çrkmı · 

yan Eskişehir tayyare alayı komutan
lık binası inşaatı yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur. Keşif ve şartnameler 333 kuru
şa M. M. V. SA .AL. KO. dan alınır. 

3 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı 

günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4571 lira 51 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (2701) 5094 

Komutanlık binası inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
1 - Eksiltme günü talip çıkmıyan 

ve Kütahya tayyare alayı komutanlık 
binası inşaatı yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı gü
nü saat 11.30 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - !lk teminat 4571 lira 61 kuruş
tur. Keşif proje ve şartnameler 333 ku
ruşa KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. maddelerinde yazılı belgelrle birlik· 
te teklif mektuplarını eksiltme saatın
dan behemehal bir saat evetine kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (2702) 5095 

Yol silindiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komİs· 

yonundan : 

1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 
43200 kırk üç bin iki yüz liradır. 

2 - Eksiltme 5. 9. 938 pazartesi 
günü saat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 3240 lira olup şart
namesi 216 kuruşa komisyondan alı
nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatından behemehal bir saat eve
tine kadar Ankara'da M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. "'(2517) 4 766 

16 Kalem elektirk 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

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

-2 - Eksiltme 13 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. Şartname
si KO. da görürlür. 

3 - Eksiltmeye girecekler 91 lira 
~O kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatmda komisyon· 
da bulunmaları. (2703) 5070 

- ~ Ankara Leva~ıin ~mirliQi 

Koyun eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan: 
1 - İhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikle
rin ihtiyacı olan 60,000 kilo koyun 
etinin tekrar kapalı zarfla ihalesi 20 
ağustos 938 cumartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 23.400 lira
dır. llk teminatı 1755 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikala
riyle beraber ihale günü ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver
meleri. (2861) 2559 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 
bir senelik ihtiyacı olan 86300 kilo 
sığır koyun ve keçi etlerinden fiatı 
müsait olanı alınacaktır. 

2 - Kapalı ıGarf usuliyle ihalesi 
10.8.938 çarşamba günü saat 10 da Niğ
de komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
15534 lira k·eçi etinin 19417 lira ve ko
yun etinin 30205 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü
lür. 

5 - İsteklilerin teminatı evveliye 
ve teklif mektuplarını muayyen olan 
zamandan bir saat eveline kadar Niğ
de tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2636) 4955 . 
Çamaşır yıkattırilacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tahminen 2600 parça talebe ça
maşırı yıkattırılacaktır. Pazarlık 5 a
ğustos 938 saat 11 de Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İzahat almak istiyenlerin her. 
gün, pazarlık için belli günde komis-
yona müracaatları. (2800) 5184 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya birlikleri için 1.170.000 

kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedel 14625 lira 
ilk teminatı 1096 lira 88 kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 ağustos 938 8cuma 
günü saat 10.30 da tüm binası içinde 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Şartnamesi cumartesi salı per
şembe günleri adı geçen komisyonda 
görülebilecektir. 

5 - İsteklilerin eksiltme günü sa
at 9.30 za kadar kanun ve şartnamesi
ne göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını komisyona makbuz mukabi· 
li vermeleri ve kendilerinin de gün 
ve saatında komisyona müracaatları . 

(2536) 4814 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerini 
938 mali yılı ihtiyacı için (4000000) 
kilo odunu kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. Beher kilosunun 
muhammen fiatı ı kuruş 25 santim o
lup ilk teminatı 3750 liradır. !halesi 
4 ağustos 938 perşembe günü saat 11 
dedir. İstekliler şartnamesini 250 ku
ruş mukabilinde satın alma komisyo
nundan alabilirler. Taliplerin kanu
nun 2, 3. maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarım havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınalma komis-
yonuna vermeleri. (2579) 4828 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliı,;ı Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Van hudut birliklerinin sene
lik olarak fabrika unu ihtiyacı Van 
askeri hastanesi ıçin 120 bin kilo ve 
Çaldıran birliği için 120 bin kilo yük 
sekova birliği için 116 bin kilo olarak 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Bunlar Van'da hudut satın al
ma komisyonu binasında 10 ağustO" 
938 perşembe günü Van postanesinir. 
saat ayariyle Van hastanesinin saot 
9 da Çaldıranın saat 10 da Yüksek"· 
vanın saat 15 de ayrı ayrı münakas 
lan yapılacaktır. 

ULUS 

3 - Şartnameler parasız olarak ta
til günleri hariç her gün görülebilir. 

4 - Van hastanesinin ilk teminatı 
1170 lira Çaldıranın ilk teminatı 1440 
lira Yüksekovanın ılk teminatı 1566 
liradır. 

5 - Muhammen tutarı Van hasta· 
nesinin 15600 lira Çaldıranın 19200 
lira Yüksekovanın 20880 liradır. 

6 - İstekliler teminatı muvakkate 
makbuzlariyle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltmenin yapılacağı bel
li saatten en aşağı bir saat evel satı:ı 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2558) 4960 

Yulaf alınacak • 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırklareli tümen birlikleri 
hayvanatı 938 senesi ihtiyacı için ka· 
palı zarf usulile 4 Temmuz 938 pa • 
zartesi günü ihalesi yapılan 120.000 
kilo yulafa verilen 5 kuruş 43 santim 
fiat makamca pahalı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiah 6 kuruş olup 
ilk teminatı 4850 liradır. İhalesi 8 a
ğustos 938 pazartesi günü saat 17 de
dir. İstekliler şartnamesini 400 kuruş 
mukabilinde Sa. Al. Ko. dan alabili
ler. Ve her gün görebilirler. İstekli
ler kanunun 2, 3. maddelerindeki ve
saik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat eveline kadar tümen satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(2580) 4829 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 

1 - Bursa garnizonu ihtiyacı için 
100 bin kilo sığır veya keçi eti kapalı 
zarfla 18.8.938 perşembe günü saat 11 
de eksiltmeye konacaktır. Sığır veya 
keçi etine teklif edilen fiatlardan han
gisi ucuz görülürse o cinsı et ihale e
dilecektir. 

2 - Sığırın tutarı 30 bin keçinin 
tutarı 18 bin liradır. İlk teminat sığı· 
rın 2250 lira keçinin 1350 liradr. Şart
nameleri 150 kuruş mukabilinde Bur
sa askeri satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde
ki vesaik ile birlikte teminat ve tek
lif mektuplarının eksiltme saatmdan 
bir saat eveline kadar Bursa askeri 
SA. AL. KO. na vermeleri. 

(2752) 5121 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levaznn 'Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - lzmir müstahkem mevki hariç 
kıtaatının 20610 kilo sade yağı ihtiya
cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. lhalesi 15 ağustos 938 
pazartesi günü saat 12 de lzmir'de 
kışlada müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmuu tutarı 
20610 liradır. Teminatı muvakkate ak
çesi 1545 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. Eksiltme
ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartna
mesinde vesikalarla teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından evel ko-
misyona vermeleri. (2759) 5105 

3 adet garaj yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Bedeli keşfi 76884 lira 75 ku-

ruştan ibaret olan Konya'da üç adet 
garajın yapılması kapalı zarf usu. 
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin % 7,5 teminat mu
vakkatesi olan 5766 lira 36 kuruş vez
neye yatırarak alacakları vezne mak
buziyle veya banka mektubiyle teklif 
mektuplarının kapalı zarf alma saa
tından evel makbuz mukabilinde Kon
ya'da Lv. amirliği binasında V. Kor 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

3 - Eksiltme 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 dedir. Teklif mek
tupları alma saatı 10 dadır. 

4 - Şartname ve keşif, planı kor 
satın alma komisyonundadır. Taliple
rin mezkur keşfi şartnamesini kor 
satın almada mesai saatında görebilir
ler. Veya beş lira mukabilinde istiye
bilirler. 32 madde hükmüne 

5 - 2490 sayılı kanuna uygun olmı· 
yan mektupların kabul edilmiyeceği 
ve taliplerin c:ksiltmeye i~tirak ede
miyecekleri. 

6 - Taliplerin Nafıa Vekaletinden 
musaddak ehliyet vesikalarını ihale 
gününden en az sekiz gün evel komis
yona vermeleri. Vesaik almak istiyen
lerin Nafıa Vekaletine hemen müra
caatları. 

7 - 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde yazılı vesikalar beraber iha
le günü belli saatte satın alma komis
yonuna vermeleri. .(2793) 5246 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği So.tın Alma Komiıyonw.odaa : 

Miktarı Tahmin bedeli İlk Teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

1170000 Odun 11700 00 877 50 
1 - Hozat alayı için alınacak miktar cins tahmin bedeli ve ilk temin 

tı yukarda yazılı (bir milyon yüz yetmiş bin) kilo odun Eliizığ tüm sat 
alma komisyonunca 5 ağustos 1938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksil 
mesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe cumartesi günleri adı geçen komisyon 
görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesi 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyo 
vermeleri. Ve kendileri de mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar 

(2534) ,4812 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Miktarı Tahmin bedeli İlk Teminatı 

Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

2200000 Odun 33000 00 2475 00 
ı - Elazığ merkezi için alınacak miktar cins tahmin bedel ve ilk te 

natı yukarda yazılı "(İki milyon iki yüz bin) kilo odun Elazığ tüm satı 
ma komisyonunca 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksi 
sile satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe cumartesi günleri adı geçen komisyo 
görülecektir. 

3 - 1steklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnam • 
göre hazı rlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisy 
vermeleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaatı 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Antalya garnizonunun beher 

kilosu on kuruş kırk bir santim fiatla 
215.230 kilo unu eksiltmeye konuldu. 

2 - Teminatı 1681 liradır. İhalesi 
16 ağustos 938 salı günü saat 10 da-
dır. (2734) 5117 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komi&yonundan: 
1 - Manisa'da tümen kıtaatiyle ha

riç garnizonlardaki kıtaat ihtiyacı 
için 21,400 kilo sade yağı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasası 19. 8. 938 cuma günü sa
at 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 21400 liradır. 
Muvakkat teminatı 1605 liradır. Sade 
yağı şartnamesi her gün tümen satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler artırma ve eksiltme 
kanununun 2, 3 maddelerinde isteni
len vesaiki haiz olmakla teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak ihale saatından bir saat 
evel Manisa'da tümen satı nalına ko
misyonuna vermeleri. (2838) 5254 

Eksiltme tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı olup 3 ağustos 938 
saat 12 de eksiltmesi yapılacak olan 
880 ton gürgen odununa ait ilanların 
kanuni müddet zarfında yapılmadığı 
gelen cevaplardan anlaşıldığından ye
niden ilanına lüzum görülmüştür. 

3. 8. 938 eksiltmesinin de tehir edil-
diği ilan olunur. (2860) 5258 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Konya birlikleri ihtiyacı için 

670.000 kilo kuru ot iki evsafla eksilt
meye konmuştur. İki evsaftan hangisi 
ucuz olursa ucuz olan otun ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 24,120 lira
dır. İlk teminatı % 25 fazlasiyle 3080 
lira 20 kuruştur. Eksiltme 22 ağustos 
938 cumartesi günü saat 10 dadır. Ek
siltmeye girmek istiyenlerin şartna
me ve evsaflarını Ankara, İstanbui, 
Eskişehir Lv. amirlikleri, İzmir satın 
alma ve Konya'da satın alma komis
yonunda görebilirler. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te· 
minat makbuz veya banka mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddesinde yazılı vesikalarla beraber 
ihale günü ve ihale saatından en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup
larını Konya'da satın alma komisyo
nuna vermeleri ve 2490 sayılı kanu
nun 32 inci maddesi ahkamına muga
yir verilen mektuplar kabul edilmiye-
ceği. (2837) 5253 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kars garnizonunun ihtiyacı 

için 140,000 kilo sığır eti kapalı . zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21,000 lira mu
vakkat teminatı 157 5 liradır. İhalesi 

19. 8. 938 cuma günü saat 10 da Kars 
As. Sa. Al. Ko. binasında yapılacak
tır. Evsaf ve şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin belli gün ve zamandan bir 
saat cveline kadar teklif mektuplariy
le ticaret vesikalarının ve teminatla
rının vermek şartiyJe komisyona mü-
racaatları. (2836) 5252 

(2535) 4813 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aydın birliğinin ihtiyacı i 
61000 kilo sığır veya keçi veya koy 
eti kapalı zarfla eksiltmeye korun 
tur. Hangisi ucuz olursa o cins etin 
halesi yapılacaktır. Bu üç cins ete 
talip tarafından bir zarf içinde ol 
üzere her üçüne de ayrı fiat teklif 
dilebileceği gibi bir cins ete de f 
teklif edebilirler. lhale 18 ağus 
938 perşembe günü saat 15 de Ay 
askeri satın alma komisyonunda 
pılacaktır. 

2 - Sığı etinin muhammen be 
15250 lira, keçi etinin 15250 lira, 
yun etinin 24400 liradır. Sığır eti 
ilk teminatı 1143 lira 75 kuruş, k 
etinin 1143 lira 75 kuruş, koyun e 
nin 1830 liradır. Şartnamesi Aydın' 
askeri komisyonda Ankara ve İst 
bul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da gö 
lebilir. Talipler teklif mektuplar 
kanuni vesikalarla birlikte ihaled 
bir saat eveline kadar makbuz mu 
bilinde komisyona verilmesi 

(2500) 4753 

Polis kollejine giriı ıartlan 

ana hallan 
Emniyet Umum 
1 - Orta tahsil 

bulunmak. 

2 - Ana ve babaları Türk olanı 
3 - Kendilerinin ve ailelerin 

geçmişte ve hazırdaki ahlaki duru 
ları mazbut olduğu, fena itiyat 
huylu olmadığı, zabıta tahkikati 
anlaşılmak. 

4 - Beden teşekkülatı düzgün 
mak, vücudun harici kısımlarında 
Himeti farika teşkil edecek yanık, 
sik, yara, bere ve kellik eserleri 
dilde pelteklik ve kekemelik bul 
mamak, 

5 - Sağlığı iyi olduğu, tam te 
küllü hastane sıhat heyetleri ra 
ile anlaşılmak. 

6 - Mazeretsiz olarak, bir yıl 
silini terketmiş bulunmamak. 

7 - Yaşını büyültmüş veya küç" 
müş olmamak, 

8 - Talibin ana. baba, veli ,,e 
vasisi tarafından, noterlikçe mu 
dak teahhüt ve kefalet senedi ve 
mck. 

9 - Bu yıl kollejin birinci sınıf 
alınacakların yaşları: 15-19 ve bu 
]ara göre de boy ve ağırlıkları ara 
daki farklar: 

Yaş 

ıs 

16 
17 
18 
19 

ibarettir. 

Boy 
1,54 
1,59 
1,63 
1,65 
1,66 

Ağırlık 

43 
49 
52 
57 
58 

10- Kollej; parasız ve yatılıdır. 
!ebenin giyim ve yiyimi devletçe 
min edilecektir. 

1 Kollej ; teşrinievcl başında aÇ' 
caktır. Müracaatların 15 eylfıle k• 
yapılmış olması şarttır. 

Yukarıdaki şartları haiz bulıJ 
isteklilerin; fazla izahat almak 
müracaat usulünü öğrenmek u~ 
mahalli emniyet müdür ve amirle 
baş vurmaları lazımdır. 

(2804) 
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Askeri Fabrikalar 

Yevmiye en az 150 ve en ~ok 
500 kilo ince ceviz talaşı satışı 

Askeri Fabbrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

Azami ve asgari mikdarları yukarı: 
da yazılı ve tahmin edilen bedelı 
(1450) lira olan talaşlar ıs ağustos 
938 pazartesi günü saat 10 da açık ar· 
trrma ile satılacaktır. Şartname para· 
aız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(108) lira (75) kuruş ve 2490 numa: 
ra]ı kanunun 2 ve 3 damdelcrinde_kı 
vesaikle mezkur gün ve saatte komıs· 
Yona müracaatları. (2674) 5065 

30 ton 8 No. ~inko alınacak 
A k • F b .k 1 Un:.wn Müdür-s erı a rı a ar 

liiğü Satın Alma Komiıyonund)a~. 
Tahmin edilen bedeli (9.000 ır~ 

olan 30 ton 8. No. ll çinko Asken 
.. ı··~·· merkez Fabrikalar Umum MUdur ugu 

8 . a 18-8-193 
satın alma komısyonunc f 
Ptr§embe günü saat 11 de kapalı zar 
ile ihale edilecektir. Şartn1.01e l~alras.ız 

T Ta ıp enn olarak komisyondan verı ır. r 
ınuvakkat teminat olan <67 S) 1.~ayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gun • 

· na verme -de saat 10 a kadar komısyo 1 
leri ve kendilerinin de 2490 nu~drak~ 
k 3 üncü maddelcrın e ı anunun 2 ve k ·s 
Vesaik le mezkur gün ve saatte o~~ 7 ~ 
Yona müracaatları. (2717) 

Nakliyat yaptırıla~~~-
Askeri Fabrikalar Umum 

füğü Satın Alına Komisy~~unda':1.: 
Mukavelenin imzası tarıhınden ıtı • 

b 1939 tarihine kadar 
arcn 31 mayıs b "k a ve 

KayaJ istasyonundan fa rı ay 
fabrikadan Kaya' istasyonuna gele· 
celi ve gidecek 1000 : 2SOO ton eşya 

tıakliyatı. . 
Tahmin edilen bedeli 3750 hra ola~ 

yukarıda yazılı nakliyat 19.8.938 cum 
gUnU saat 10.30 da askeri fabrik~lar 
umum müdürlüğü aatın alma kom~s . 

il ·1 ihale edıle-yonunca açık cks tme 1 e 
cektir. . 
Şartname parasız olarak komısyon-

d ·ı· 1'aliplerin muvakkat te • an verı ır. 
nıinat olan 281 lira 25 kuruş ve ~490 
sayılı kanunun 2. ve 3. mad?.elerınde 
yazılı vesaikla sözü geçen gun ve sa· 
atte komisyona müracaatları. 

(27S8) 5123 

Çadır ahnacak 
Aakeri fabrikalar Umwn Müdür

liitü Satın Alma Komiayonundan 

30 adet ınaa teferruat mahruti ~adır 
ve 416 adet ınaa teferruat portatıf ~a-
dır alınacak. . 

Tahmin edilen bedeli (5012) lıra 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yaz~!ı 
çadırlar Askeri Fabrikalar Umun_ı Mu· 
dürlüğü merkez satın alma komısyo • 
nunca 18-8-938 perşembe gü~ü sa.at 
ıs de kapah zarf ile ihale edılccektır. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. 

1 Taliplerin muvakkat teminat o a~ 
(375) lira (90) kuruşu havi teklı 
ınektuplarını mezkur gilnde saat 14d?e 

1 · ken ı • kadar komisyona vı:rme erı ve 
lerinin de 2490 numaralı kanunun. 2 
ve 3 .. .. maddelerindeki vesaıkle 

uncu ·· 
ınezkur gün ve saatte komisyona mu-

5175 racaatları. (2718) 

Muhtelif kimyahane malzemesi 
ah nacak 

U Mü-
AakerAı Fabbrika!ar mum 

K · onun· dürlüğü Satın Alına omısy 

dan : ) lira 
Tahmin edilen bedeli (11 350 · 

olan muhtelif kimyahane ~-a~~~~~~ 
askert fabrikalar umum mu u 19 8 
nı · nunca · · trkez satın alma komısyo f 
938 cuma günü slat ıs de kapalı zar 
·1 para · 1 e ihale edilecektir. Şartname 

T Ta· Sız olarak komisyondan verı ır. (851) 
liplerin muvakkat teminat olan 
lira (25) kuruşu havi teklif mekt~p· 
larını mezkur giinde saat 14 d~ k~ ~r 
k . . kendılerının 
Ornııyona vermelerı ve d 

de 2 n 2 ve 3 ma -490 numaralı kanunu .. ve 
delerinyeki vesaikle mezkfır gun 
Baatte komisyona müracaatları. 5072 

(2712) 

Nakliye koıum hayvanı almaca~ 
A 1 U um Mu· 

akeri Fabbrika ar m . un· 
diiı-Jü - .. S t Alma Koınısyon d gu a m 

~ : _ d olmak il· 
..,,şagıda yazılı evsaflar a 

ı hayvanı ere bir cift nakliye koşum 
alınacakt;r. 

l . ı· lacaktır. - Beygırler yer ı o . 
2 • nesınde ta· - Vetcrıner muaye 

tııussıhha bulunması şarttır. : 7 
3 - Yaşları dörtten aşağı ve 6 

den Yukarı olmıyacaktır. ~ı 
A • • 1 42 den apg 
.., - Yükseklıklerı · 

Olrnıy k aca tır. .. e çif· 
. 5 - Bu evsaflarda olmak u~er i tir 
tıne 300 l · b d 1 tahmin edılm ş · 

ı ıra e e .. alarak ıs 
•teklilerin beygirlerını 

10 
30 

afuıtos 938 pazartesi günü s:ıat · a 
da lberkez satın alma koınısyonun 
ltliiracaatları. (2698) S068 

5 Ton sarı sabunlu kösele 

ah nacak 
Aakeri Fabbrikalar Um~ Mü

dürlüğü Satın Alma Konuıyonun· 

da; ~min edilen bedeli (11.000) lirr 
a sabunlu kösele askerı 

olan 5 ton sarı .. d .. rn-gü merke2 
fabrikalar umum mu ur 

1 k misyonunca 13.8.938 cu-
satın a ma o 1 f . . .. .. saat 12 de kapa ı zar ı
martesı gunu 
le ihale edilecektir. Şart:°?me parasız 

k komisyondan verıhr. 
olara . kk t teminat ola• T t"p' .. 10 muva ıı 

a \· ı havi teklif mektuplarını 
(825) A ıra!. de saat 11 e kadar komis· 
mezkur gunleri ve kendilerinin de 
Yona verıne d 

araJı kanunun 2 ve 3 ma • 2490 num A •• 

d 1 . deki vesaikle mezkur gun ve e erın .. 1 saatte komisyona muracaat arı. 
(2715) 5075 

3 Ton vakete alınacak 
Askeri Fabbrikalar Um~ Mü

dürlüğü Satın Alma Komııyonun· 

dan : · ( 00) ]" O· Tahmin edilen bedelı. 66 . ıra 
lan 3 ton vakete asken fabrıkalar u-

üdti lijg~il merkez satın alma mum m r ... 
komisyonunca 13.8.938 cu~art~sı gu • 
nü saat 11 de kapalı zarf ıle ıhale e-

dilecektir. . 
Sartname parasız olarak komııyon . 

d ~ ·ıı·r Taliplerin muvakkat te · 
an yen · • kl" f . t olan (495) lirayı havı te ı 

mına ·· d t 10 mektuplarını mezkur gun e. saa 
na kadar komisyona vermelen ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı . kanunun 

2 3 maddelerindeki vesaıkle mez· u . .. 
kOr gün ve saatte komisyona muraca· 

atları. (2714) 5074 

Toka ve ~engel eksiltmesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lü. Ü Satın Alma Komiıyonundan : 
;6.000 Adet Büyük Toka 
16.000 Adet Küçük Toka 
16.000 Adet Çengel . 
Tahmin edilen bedeli (19~0)_ lıra o-

lan yukarıda mikdar_ı ve cınaı ya.z~~ı 
malzeme askeri fabnkalar umu1? mu
dürlüğü merkez satın alma komısyo • 
nunca 19.8.938 cuma günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecekt.ir. 
Şartname parasız olarak komısyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (144) lira ve 2490 numara. 
Jı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikla mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (27S4) 5122 

ı 43 Kalem muhtelif zımpara f aıı 
alınacak 

A&keri Fabbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komia:JOftUD· 
danı 

Tahmin edilen bedeli (6450) lira o-
lan 143 kalem muhtelif smıpara taıı 
askeri fabrikalar umum müdürlilfü 
merkez satın alma komisyonunca 17.9. 
938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiıyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(483) lira (75) kuruşu havi teklif 

ktuplarım mezkur günde saat 10 na 
me 1 · k d" kadar komisyona verme en ve en ı-

lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki . veaaikle .. mezkur 
gün ve saatte komıayona muracaatla-
rı. (2713) S0?3 

15.000 Adet büyük loka Ye 
JS.OOO adet külük toka ıhnacak 

Aakeri Fabbrikalar Um~ Mü
dürlüğü Satın Alma Komıayonun· 

da.f'a~min edilen bedeli (4.000). ilar o
lan yukarıda mikdarı ve cinsı yaz~~ı 
malzeme askeri fabrikalar umum. mu-

t alma komısyo-
dürlüğü merkez sa ın . .. .. aaat iO 

13 8 938 cumarteıı gunu 
~unca k ~ksiltme ile ihale edilecek· 
.a aşç~rtname parasız olarak komis • 

tır. T Taliplerin muvakkat 
yondan ven ır. 00) lira ve 2490 nu-
tcminat olan <3

2 
ve 3 maddelerinde-

11 kanunun · k mara k. gün ve saatte o-
k i vcsaikle mez u~ (2716) 5076 

·syona müracaat arı. 

mı Muhtelif tezgôhlar 

alınacak M .. 
• F bb 'kalar Umum u-

A&kerı a rı Koıniıyonun· 
d .. ı·· -.. Satın Alma ur ugu 
dan: 
Adet tezgahı 

2 Marangoz Rende 
Pulanya " 

2 " Ufki delik " 
2 " Şerit ve destere ,, 
2 ,, Daire destere ,, 
2 ,, Fireze fırıldak ,, 
2 " Çakı bileme " . 
2 -~ edilen bedeli (9000) lıra 
Tahmı "kdarı ve cinsi yazılı 

olan yukarıd~ m; Fabrikalar umum 
te~g~hl~~ .~s ee:kez satın alma komis
rnudurlugu ~ 938 sah günü saat ~1 
yonunca 13. f ·ıe ihale edilecektır. 
de kapalı zar ~ olarak komisyondan 
şartname p~r~sı. muvakkat teminat 
verilir. Tal;p erınbavi teklif mektup· 
olan (675) ıray~ de saat 10 na kad~r 
tarını mezkur g nl . ve kendilerinin 

. ona verme erı 3 koınısy 1 kanunun 2. ve . 
d 2490 numara ı k(tr ün 

e • d ki vesaikle mez i 
ı;naddelerınk e . ona mUracaatları. 

saatte omısy 5080 
ve ~2727l 

ULUS -11-

Hava Kurumu 

Tulum Ye baJhk alınacak 
Türkkuıu Gecnel Direktörlüğün

den: 
Mahfuz ve memhur nümunesine 

göre 300 tane (Kombinezon-Tulum ve 
başlık) diktirilecektir. 

Malzeme ve işçilik müteahhide ait 
olmak üzere beherinin muhammen be
deli Ankara teslim 650 kuruştur. 

istekliler nümune ve şartnameyi 
her gün Türkkuşu Levazım bürosun
da görebilirler. Eksiltmesi 10. 8. 938 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. Eksiltmeye gireceklerin o gün 
muayyen saatte % 7,5 teminat ve mu
tat vesaikleriyle birlikte hazır bulun-
maları. 5245 

Bir müdür tayin edilecek 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezinden : 
Genel merkez istatistik şubesine 

bir müdür tayin edilecektir. Namzet
lerin yüksek tahsil görmüş, askerliği
ni yapmış olması şarttır. lstatistik iş
lerinde vukufu grafik, diyagram ve 
harta tertibinde tecrübe ve behresi 
olanların Genel merkezde kurum baş-
kanlığına müracaatları. Sl99 

Vakıflar Umum Modorlogo 

Kapah zarf usulile 
bina inşaatı 
eksiltme ilônı 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: 
27 haziran 1938 tarihinde yapılan 

eksiltmesinde talip çıkmadığından 
dolayı ihalesi yapılamıyan Ankara
da Bankalar caddesinde Osmanlı ban
kası ittisalindeki vakıf arsa üzerine 
borsa, vakıf paralar müdürlüğü, ve 
apartıman binası inşaatıdır. • 

2 - Bu inşaatın temel kısmı vahı
di fiat üzerinden ve mütebaki aksam 
maa milştemilat götUrü olarak yapıla
caktır. 

3 - Keşif bedeli 220446,54 liradır. 
Bunun 28184,15 lirası temel için ve 
192262,39 lirası da diğer götürü aksa
mın inşası içindir. 

4 - Bu inşaata ait şartname ve ev
rak şunlardır: 

A - Fenni ve hususi şaııtname. 
B - Mukavele projeıi ve projeye 

bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme ,artname&l. 
D - Proje. 
6 - Yukarıda yuılı enak AnkaraA 

da Vakıflar Umum müdürlüğü infaat 
müdürlüğünden, lstanbul'da İstanbul 
vakıflar Bapildürlüğilnckn, İzmir'
de fzınir vakıflar mUdilrlüğü'ndcn 
11,02 lira mukabilinde alınabilir. 

7 - Ekılltme 5.8.938 tarihine rastlı
yan cuma günü saat 12 de Ankara' da i
kinci vakıf apartımanında Vakıflar 
Umum müdürlüğü inşaat müdürlü
ğünde toplanacak komisyonda yapı
lacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklinin 12272,33 lira teminat verme
si ve aşağıda yazılı vesikaları haiz ol
ması şarttır. 

A • 1938 yılına ait ticaret odası ve-
sikası. • 

B • 1938 yılına ait olarak Nafıa ve
kaletinden alınmış ve e natağı 100.000 
liralık tek bir bina inşaatını yapmış 

ve muvaffak olmu' bulunduğunu bil
diren yapı müteahhitliği vesikası. 

9 - İsteklinin bizzat Yüksek mi
mar ve ya Yüksek inşaat mUhendisi 
olmaaı ve bunlardan biriyle müştere
ken teklif yapıp mukaveleyi birlikte 
imza etmeleri de şarttır. 

10 - Kapalı zarfın ihzarında teklif 
mektuplarının yazılışında bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde isteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 32-33-34 inci maddelerınc har
fiyen riayet etmeleri lazımdır. 

Keyfiyet ilAn olunur. (2528) 4781 

ı 
·······~·······;:,·························· ........ ı 
ViLAYETLER .................................................... , 
Memleket hastanesi inıaall 
Malatya Valiliğinden : 
594S3 lira 67 kurut ke§if bedelini 

muhtevi olup vilayet merkezinde yap
tırılmakta olan ve kapalı zarf usulile 
ve on beş gün müddetle eksiltmiye 
konulan memleket hastanesi ikmali 
inşaat ve tesisatına istekli çıkmadı. 
ğından mezkQr inpat ve tesisat 21. 7. 
938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle ve gene kapalı zarf uıuliyle ve 
evelce ilan edilmiş olan şartlarla ye -
niden eksiltmiye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminat 4223 liradır. S. 8. 938 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 12 
de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin 
teklif mektuplarını havi zarflarını 
mezkur saate kadar vilayet daimi en· 
ciimeni ,riyasetine tevdi eylemeleri 
ilan olunur • .(2545). 4789 

Göpnen evleri yaphrılacak 
Elazığ l&kan Müdürlüğünden : 

ı - Elazığ merkezinde 15 çift göç
men evinin muhammen bedeli 1S206 
lira ve 20 tek evin muhammen bedeli 
10911 lira Karakoçan kazasında 17 çift 
evin muhammen bedeli 19677 lira 33 
kuruş Sivrice kazasında 11 sift evin 
muhammen bedeli 14198 lira olup ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Talipler % 7,5 teminatı mu
vakkate verecekleri gibi inşaat işle

rinde bulunduklarına dair Nafıadan 
ve Ticaret Odasından musaddak birer 
vesika ibraz etmeleri mecburidir. 

3 - İhale 11 ağustos 938 perşembe 
günü saat 13 de Elazığ iskan müdür
lüğünde teşekkül edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler yevmi mezkurun saat 
12 sine kadar teminatı muvakkatele
riyle diğer vasaiki komisyon reisliği
ne göndermeleri JSzımdır. 

5 - Bu hususa ait şartnameler is
kan müdürlüğünden parasız olarak 
alınır. Hariçten istiyenlerin posta 
ücretini göndermeleri icap eder . 

(4855/2732) 5083 

Yeni Valde hanı inşaat 
münakasası ilônı 

İstanbul Vakıflar Ba~müdürlü
ğünden: 

1 - tstanbul'da Meydancık'da yeni 
postane cadedsinde vakıf arsa üzerine 
yaptırılacak (Valde hanı) inşaatı maa 
müştemilat toptan götürü olarak kapa
lı zarf usuliyle 23. tcnunuz 938 den ıs. 
ağustos 938 pazartesi güniine kadar 
eksiltmeye konulmu,tur. 

2 - Bu inşaatın maa müştemilat 
keJif bedeli 184.836 lira 71 kuruştur. 

3-Bu işe ait proje fenni ve hususi 
şartname ile eksiltme ıartnamcsi mu
kavele projesi 9 lira 25 kuruı mukabi
linde Ankara'da vakıflar umum mü
dürlüğünün inşaat müdürlüğünden, 

İstanbul'da vakıflar başmüdürlüğü 
baş mimarlığından lzmir'de vakıflar 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltme 15 ağustos 938 tarihi
ne rastlıyan pazartesi günü saat 13 de 
İstanbul vakıflar baş müdürlüğü bi • 
nası dahilindeki komisyonda yapıla -
caktır. 

5 - Muvakkat teminat 10492 lira -
dır. 

6 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 
938 senesine ait ticaret odası vesikası 
ve gene bu yıla ait olarak nafıa veka
letinden &lınmlf ve en aıağı yüz bin 
liralrk tek bir bina iny.aatini yapmıf ve 
muvaffak olmu9 bulunduğunu bildi
ren yapı mütcahhidliKİ v•ilıu1aını g6ı
termesi ve bizzat yükffk mimar veya 
lnpat mllhendlsl olması veya bunlar
dan biri ile müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza etmeleri la
zımdır. 

7 - Teklif mektupları 15 ağustos 
938 pazartesi günü saat 11 re kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi -
tinde verilmiş bulunacaktır. 

8 - Kapalı zarfların ihzarında tek -
lif mektubunun yazılı§ında bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderilme· 
sinde taliplerin 2490 sayılı kanunun 
32. 33 ve 34 üncü maddelerine harfi
yen riayet etmeleri lüzumu ilan olu -
nur. (2741) 5100 

Pazarllk usulile 

eksiltme ilônı 
Van Defterdarlıiından : 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin tamamına talip olanların üç 
bin doksan üç lira kırk beş kuruş on 
bir bin yedi yüz .kırk sekiz liralık 
kısmına talip olanlar sekiz yüz tek
sen bir lira on kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi bundan başka Nafıa 
Vekaletinden alınmış fenni ehliyet 
vesikaları ibrazı şarttır. 

6 - Taliplerin üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
malsandığına yatırılan muvakkat te
minat makbuz ve istenilen evrakı 
müsbiteleriyle tayin edilen saatte 
Van defterdarlık makamında müte
şekkil eksiltme komisyonuna müra-
caatları ilan olunur. 5150 

Memleket hastanesi inşaah 
Gümüıane Vilayeti Daimi Encü

meninden :: 
1 - GUmüşane'de yeniden yaptırıl

makta olan memleket hastanesinin 
üçüncü kısım inşaatı 29. 7. 938 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İnşaatın muhammen bedeli 
17518 lira 86 kuruştur. 

3 - Sürülen pey haddi layık gö
rüldüğü takdirde ihalesi 18.8.938 per
şembe günü saat 11 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi vilayet encümeni 
kalemindedir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenler muhammen bedelin % yedi 
busuk tutarı olan 1313 lira 91 kuruş
luk banka mektubu veya hususi mu
hasebe veznesi hesabına bankaya ya· 
tırılmış depozito akçesi makbuzu ile 
birlikte vilayet daimi encümenine 
gelmeleri ilan olunur. 5114 

Halkevi binası projesi 
yaptırılacak 

Sıvas C. H. P. Ba~kanlığından: 
1 - Sıvas'ta cümhuriyet meydanın

da yapılacak Halkevi binası projesi
nin tanzimi işi müsabakaya konulmuş
tur. 

2 - Bu bina için 150 ila 200 bin 
lira sarfedileceği tasavvur ve tahmin 
edilmiştir. 

3 - Müsabakaya iştirak etmek isti
yen zevatın güzel sanatlar akademisi
nin ehliyet veıikasını ve tavsiyesini 
hamil olmaları şarttır. 

4 - Projenin 1 S te§rinievel 938 tari
hinde Sıvas'ta C. H. P. başkanlığına 
teslim edilmi§ bulunması §arttır. 

5 - Bina mahallini görmek ve iklim 
şartlarını anlamak için Sıvas'a gel
mesi mecburi olan talip mimar ve 
mütehasııaın azimet ve avdet ücret
leri Sıvaa'ta tcaviye edilecektir. 

6 - Proje için Jbımgelen prtna
me ve arsa plinı C. H. Partiıinden 
meccanen verilecektir. 

7 - Nafıa Vekaletince birinciliği 
kabul ve taatik edilecek proje sahi
bine 3500 ve ikinciye 800 lira verile· 
cektir. 

8 - Talip olanların Sıvas Cümhu
riyet halk partisi başkanlığına milra
caatları Jazımdır. 

5260 

Adana'da otel ve konserhol 
yaphnhyor 

Adana Belediye Riyasetinden ı 
ı - Adana belediyesi tarafından 

Adana'da Atatürk parkında projesi 
mucibince bir otel ve konserhol yap
tırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binala
rın inşaat bedeli 84629,40 liradır. 

3 - Bu inşaatın muvakkat temina
tı 6347,20 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve şartnamesine tevfikan ağustosun 

yirmi beşinci perşembe günü saat on
da belediye encümeninde yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girme şartları, pro
jeye bağlı şartnamede yazılıdır. 

6 - Proje ve diğer evrak belediye 
muhasebesinden dört lira yirmi üç 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

7 - Taliplerin usulü dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale günU saat dokuza kadar beledi
ye riyasetine bir makbuz mukabilin
de vermeleri ve müracaat hariçten va
ki olacaksa, keza aynı saatten evel 
Belediyeye gönderilmiş bulunması 
ilan olunur. 5113 

Beton asfalt ve Pist 

yaptırılacak 

lıtanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
8.8.1938 tarih pazartesi gunu saat 

11 de İstanbul'da Nafıa mı.idürlüğti 
eksiltme komisyonu odasında (18172. 
53) lira keşif bedelli Yeşilköy hava 
istasyonu binası önünde yapılacak 

beton asfalt pist inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
len genel hususı ve fennı şartname
leri, proje, keşif, hulasasiyle buna 
müteferri diger evrak dairesinde gö
rülecektir. 

Muvakkat teminat 1363 lira (00) 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları 9'C 

en az (15000) liralık bu i~e benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış 
olduğu vesikalara istinaden Nafıa 
vekfiletinden alınmış 938 senesi ehli
yet ve ticaret odası vesikaları ve ka
palı zarflarını 8.8.1938 pazartesi günü 
saat (10) na kadar İstanbul Nafıa mü
dürlüğüne vermeleri Hizımdır. 

(4501-2506) 4754 

Hükümet konağı inşaatı 
Balıkesir Vilayeti Nafıa Müdür

lüğünden : : 
1 - Balıkesir hUkUmet konağı ma

liye kısmının ikmali inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuı

tur. 
2 - İşin keşif bedeli 27500 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak 
A) Projeler, 
B) Fiyat bordrosu ve rneıaha cet

veli, ke if huHisa cetveli, 
C) Fenni ve hususi §Brtname 
D) Nafıa yapı işleri fenni, umumi 

şartnamesi, 
E) Bayındırlık i§leri genel Jartna

meai 
Olup istiyenler bu evrakı her iÜn 

Balıkesir Nafıa müdürlügünde göre
bilirler. 

4 - Eksiltme ıg ai{ustoı cuma ili
nü ıaat on beşte Balıkesir hükümet 
konağında Nafıa müdiırlüğü odasın
da kurulu komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

S - hteklilerin bu işe ait 2066.69 
liralık muvakkat tenıinatı Balıkesir 
malsandığma yatırdıklarına dair mak
buz veya şayanı kabul banka mektu
bu ile 1938 yılı için muteber ve işe 
girmiye salahiyet veren Nafıa Vekl
letinden alınmış müteahhitlik vesika
sını ve ticaret odası vesikalarını ka
palı teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koymaları ve urfları 2'490 No.h 
kanun hükümlerine tevfikan tanzim 
ve imza etmiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez. (4966/ 2856) 5256 

1 - Başkale merkezinde yapılmak- Ekmekıı·k n al ak 
ta olan hükümet konağının bakiyei u 1 nac 
inşaat bedeli mevcut keşifnamesi mu- Yoziat Jandarma Erat Okulu Komutanlığından : 
cibince kırk bir bin iki yüz kır1' altı Erzakın muhammen Erzakın Çoğunun % 7,5 Er.ıakın cinai 
liradır. Bundan on bir bin yedi yüz Fiyatı Azı Çoğu • bedeli teminat 
kırk sekiz lirası 938 senesinde ve yir- Kuruş Sa. kilo kilo Lira Kr. Lira Kr. 
mi dokuz bin dört yüz doksan sekiz 13 SO 180000 200000 27000 00 2025 00 Ekmeklik un 
lirası 3420 numaralı kanun mucibince Yozgat Jandarma okul eratının 1. 9. 938 tarihinden 31. 8. 939 tarihine ka-
939 senesinde teıviye edilmek üzere dar bir senelik yukarıda mikdarı yazılı ekmeklik unu 6. 8. 938 tarihinden 
mezkur inşaat bakiyesi eksiltmeye itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
konulmuştur. Taliplerden yalnız 938 ve 22. 8. 938 pazartesi günü ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin ıö
yılına ait onbir bin yedi yilz kırk se- zü gesen günde pey akseleri ile birlikte Yozgatta Jandarma okul satın al
kiz liralık kısmı deruhte etmek iıti-

ma komisyonuna miiracaat eylemeleri. 5110 
yenlerin ~lepleri de nazan itibare a- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lınacaktır. Ancak aynı zamanda her 
iki kısma birden talip olanlarla yalnız 
bir kısma talip olanlar bulunursa bun
ların yapacakları tenzilat farkları ile 
mukayyet olmakıızın i§in tamamını 
veya 938 senesine ait kısmını ihale et
mekte komisyon muhayyerdir. 

2 - Bu işe ait tartname ve evrak 
şunlardır: 

A) Eksiltme sartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Bayındırlık genel şartnamesi, 
D) inşaata ait yapı işleri genel 

prtnamesi ve hususi şartname. 
E) Metraj, keşif hulbaar, silsilei 

fiyat ve fiyat tahlili cetvelleri. (lsti
yenler bu şartnameleri ve evrakı üc
retsiz Nafıa mUdürlUğünde görebilir
ler.) 

3 - Eksiltme 12 temmuz 938 tari
hinden bir ay müddetle 12 ağustos 938 
cuma günü saat 11 de Van defterdar
lık odasında yapılacaktır. 

4 - Münakaıa ,eazarlık suretiyle o
lacaktır. ı 

Et alınacak 
lıtanbul Sıhi Mücuescler Artbrma ve Ekıiltme Kornsyonundan : 

Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat 
Kilo Kuruş Garanti Cirsi 

Karaman eti 80.000 95600 41 
Dağlıç eti 40.000 57000 48 

Şartname 

Bedel 

Kuzu eti 23.800 31800 47 7852 88 524 Kuruı 
Sıgır eti 53.000 63600 37 7852 
İstanbul sıhhi müeaaeselerinin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı olbaptaki 

prtnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 10 • 8 · 938 çarşamba günü saat 11,30 da Cağaloğlu'nda sih

hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat granti ve şartname yukarıda gös
terilmiştir. İstekliler şartnameyi her gün bedeli mukabilinde komisyondan 
alabilirler. 

3 - İstekliler cari ıeneye ait ticaret odası vesikaıiyle 2490 sayılı kanun-
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komiıyona gelmeleri. (4702 638) 

4999 
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Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında KumbaraJr ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 • 100 .. 4.000 .. 
100 ., 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 ,, 4.800 .. 
160 .. 20 " 

3.200 .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan CJ§ağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazla.iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, l Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ----
Türk Hava Kurumu ------ BÜYÜK PİYANGOSU ----·-- Dördüncü keşide: 11 Ağustos 1938 dedir. ------- 50.000 liradır - Büyük ikramiye ----

- Bundan l:iaşka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 
§ JerJe (I0.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... ---------

Şimdiye kadar binlerce kitİYİ zengin eden bu piyango· 
ya İ§tirik etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz .•. 

----------
--------
--
---------

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

BEDİA 
Terzihanesi 

Mevsim sonu dolayısiyle Solt yaptığını muhterem 
müıterilerine ilan eder 

Yenişehir Havuzbaşı 1. ci Çankaya caddesi Kınacı Ap. D. 3 
Telefon 3837 5261 

Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkınm rağbetini kazanan 

• 

SAKARYA ECZANESi 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. TI: 2018 4363 

Bundan sonra kadınlar iç. rı 
Ayın her günü 

F EM i L 
F EMİL 
F EMİL 
F EMİL 
F EMİL 

birbirinden farksızdsr 

İcat edildikten sonra birçok üzü
cü meşakkatler ortadan kalkmıştrr. 

Kadınlara (aylık temizliklerinde) 
kullandıkları bez ve pamuk tam. 
ponların felaket yuvası olduğunu 
öğretmiştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastik 
top gibi çevik ve serbest bir hareke
te kavuşmuştur: 

Bilgili bayanları rahim ve tena. 

sül hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar 
mayolar içinde bile sezilmiyen ga
yet ufak, sıhi, yumuşak, mikropsuz, 
el çantalarında taşınması kolaydır. 

ve BAGI 

FLiT 

uı.:us 

daima 

5ayJ5/Z 
1inNllPrl 

FL T 
.. İLE 

Dl.DURUNUZ 

, 
• 

U111u111l ffltOlll J ıı,..ıpln , 
lıtaalluı, Cılıta, Vo7v0111 HM ı 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

ı - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak· 

tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
!omalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle· 
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair ,artları gösteren matbualar An· 
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Eankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara•da TUrklye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek SU· 

retiy1e müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rm en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

rALill5i%LiKL 
KARSI 

Eliill 

Demiryolları · 
Elektrik ve oksijen 

kaynak çubuğu alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyo

nundan : 

Muhammen bedeli 5100 lira olan e
lektrik kaynak telleriyle muhammen 
bedeli 24900 lira olan oksijen kaynağı 
için tel ve çubuk 16-9-1938 cuma gü
nü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik 
kaynak telleri için 382.50 ve oksijen 
kaynak telleri için de 1867.50 liralık 

muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini aynı giin saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2765) 5179 

ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarmu a
yıflıyor mu? Burnu k8ıfiOl!POC 
mu? Uykuda salyası akıyor" -
Çocukta solucan vardır. Dedlel 

ismet Santonin Bi•i•iti 
veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruştur. 4411 

Kuru çayır otu ahnoc 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır depoeu 
vanatı için satın alınacak 25 ili 
kilo kuru çayır otunun 4. 8. 938 pil' 
şembe günü saat dokuzda viliyet 
mi encümeninde pazarlıkla ihalesi 
pılacaktır. Muhammen bedeli 1050 
ra ilk teminatı 78 lira 75 kuru 
Şartname veteriner direktörlüo...
götülür. Belli vakitte encümende 
lunulması. (2519) 473' 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 30. 7.1938 vazivell 
AK T 1 F : 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.155,904 24.131.15 ı. 73 
16.271.164,-

1.4-07.929,17 

343.176,16 

Lira 

41.810.244,90 

343.176,16 

P A S 1 F : 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkaHide 
Husu'Si 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Lira 
ıs.000.000--

2. 712.234,l 1 
6.000.000.- 8.712.2S4,ll 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 12.736.038,33 Deruhte edilen evrakı nakdiye 158.748.563,-
Altına tahvili kabil serbest dövizler 27.176,65 

Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Diğer dövizler ve Borçlu 
kliring bakiyeleri 10.276.218,13 23.03~.433,l 1 

15.057.949,-

Hazine Tahvilleri : 143.690.614,-

Deruhte edi. evrakr nakdiye karşılığı 158.748.563,-

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar3ıhğr tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 19.000.000,-Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi· 

kan hazine tarafından vaki tediyat 15.057.949,- 143.690.614,- Reeskont mulcabili ilaveten ted. vıızd. 13.000.000,- ı 75.690.614.-
Senedat Cüzdanı : 

Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karsılığı esham ve tahvilit (iti· 
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilSt 

A.vanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilat üzerin~ 

Hissedarlar: 

Muhtelif 

Zayi - Ankara Emniyet Müdürlü
ğünden aldığım 1/590 hüviyet ikamet 
tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Ah-
met Taşkının. 5243 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6110 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

~=======-

4.200.000,-
53.370.446,63 

39.405.188,48 
6.905.055,86 

673.609,81 
74.545,13 

9.131.122,23 

Yekün 

57 .570.446,63 

46.310.244,34 

9.879.Z77,17 

4.500.000,-
11.993.964,47 

339.137.400,78 . 

fürk Lirası Mevduab : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve al:oro t.ı. 
klirinıı bakiyeleri 

Muhtelif 

18.0ı26.0IS .. 

438,88 

38.289.423,0 ı 
38.289.86 
83.41UH 

Yekun 339.137.40l,W 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans o/o 3. 

YENİ 
BU GECE 

RİŞAR DİKS HAFİYE 

Mümes. RİCHARD DİX 
Gündüz iki film birden 

1 - KCSKANÇLŞK 

(Robert Taylor ) 

2 - RİŞAR DİKS HAFİYE 
Seanslar 

SİNEMALAR HALK 
_,lllllL 

-

BU GECE 

KUMARBAZLAR GEMİSİ 

Oynıyan: ALLEN BROOK 
Gündi.ız iki film birden 

1 - CEHENNEMi KOŞU 

2- NAMUS BORCU (Robert Taylor) 
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 

. 2.30 • 5.45 Gece 21 de ,l111ır 
HALK MATİNESİ 12.20 DE 

BOLERO 

BU GON SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Duhuliye 5 Kuruş 

ANKARAPALAS'LAŞEHIRBAHÇESl ARASINDA AÇIK HAVA 
SiNEMASINDA GECE 21 DE 

KAÇAK SEVDALILAR (R. Montgomcry) 

-:-========================;=::===========• 


