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Atölye 

Mançu' da çarpışma devam ediyor 
Hatay'da elde edilen netice 

Halisane iş birliğinin 
verdiği bir semeredir 

CEVAD AÇIKALIN VE KUMANDAN 

KOLE'NİN VERDİKLERİ BE~~~-~~ 
d l A . nsınm hususi muhabırı bıldırıyor. 

3 - Ana o u Ja . k 1 l Antakya, a.a. 1 • Cevat Açıkalm ıle delege o one 
F • d hhasıınız orta e çı . . d evkala e mura . k b l ettiler. Kayıt netıcesın en memnun 
K 1 b .. ••at 13 te benı a u o e ugun .... 
ve çok neıeli göriinüyorlardı. 

t A kalın söze başladı. .k. 
Evela Ceva ~r • "k" h .. kümet arasındaki halisane le~ ı 

d ·ı t ce dedı ı ı u · · · Elde e ı en ne ı ' '. . . b. o.ekilde ve bilhassa ıyı nı. 
· d · Bu netıce samımı ır " k me&ainin semeresı ır. . . 1' bilcg·ini isbat tmektedir. Bu a-

"k" saılerın ne r yapa · ·ı yetle olan teşrı 1 me ·ık merhalesi iyi bir netıce ı e ta-
dar güzel alametlerle batlıyland ve ı etmesi tabiidir. Seçim ameliyesi 

. · nı suret e evam . . 
mıımlanan seçımın ay d • b. ·ntizam içinde cereyan etmıştır. 

. ..k. t dikkate eger ır ı 
tam bır su une ve .. h. likl "n namzetliklerini kabule başladık. 

Bugün ikinci munte ıp ~r~ . 
1 1 K le tunları ılave ettı : 

Delege ko one o . '. . b d b .. le de devam edecek ve her 
A halisane teJrtkı mesaı un an oy 
ynı . . k. 

sahada aynı güzel netıceyı vere tır. 
ikinci miintehiplikler 

1 
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Başvekilimiz 

İzmir belediye 
reisini kabul elli 

Q 

~ p- ~..,.T-..O_K_Y-=O~---

Yukarda : Sovyct - Mançuko hu· 

dudıında son çarpışmaların vuku 
bulduğu Çankufeng tepesini 

gösterir harita. Aşağıda : Bir 
Sovyet hudut muhahzı 

Sovyet hareketine 
muntazam kıtalar 

da iştirôk etti 

JAPONLAR AGIR 
ZAYiAT VERDiLER 

Yeni ve ağır protestolar yapıldı 
Tokyo, 3 a.a. - Royter ajansının muhabiri bildiriyor: 
Japo~~a namı?~ aöz aöyl~iye selihiyetli bir zat Sovy~ tay

!ar.~lerının_ Kore nın merkezı olan Seul civarında bir köprünün 
ustüne sekız bomba attıklannı söylemiştir. 

Metaksas 
idaresinin 
yıldönümü 

1 Adana, 3 (Telefon~a? -: H~tay'd.an 
gelen haberlere gö~c ıkı.ncı muntehıp
likler için namzetlıklerın konulması -
na bugün başlanmıştır. Kayıt sekiz a · 
ğustosa kadar devam edecektir. 

Seçim komisyonu her gün saat do • 
kuzdan on bire ve on yediden on seki
ze kadar toplanmaktad ır. Hatay Halk 
Partisinde bir matbuat şefliği ihdas 
edilmiştir. Buraya Ahmet Faik Türk
men tayin olunmuştur. 

İstanbul, 3 a. a. - Şehrimize gelmiş 
bulunan İzmir belediye reisi Doktor 
Behçet Uz, bugün Dolmabahçe sara • ! 
yında başvekil tarafından kabul olun • ' 

Bu zat iki veya üç Sovyet piyade 
taburunun saat 9 da Çangfueng ile 
Şaotsaopping arasındaki Japon mev
zilerine yeniden taarruz ettiklerini 
fakat gene geri püskürtUldüklerini 
ilave eylemiştir. 

Sovyet taarru:mruı muntazam 
kıtaltır da iştirak etti 

Tokyo, 3 a.a. - Havas ajanıınm 
muhabiri bildiriyor: 

muştur. 

F.R. ATAY 
lskenderun'da da Kemalist Hatay 

Dost ve müttefik Yunanistan isminde bir gazete neşrine başlanmış -
bugünkü rejiminin üçüncü yıldö- tır. 
.. a"4a•aU..a•U. 1 &.•---·.,&.- .J- ~ -:JA""' ----

Başvekilimiz İzmir belediye reisi
ni neztlerinde uzun müddet alıkoyarak 
kendisinden İzmir fuarı ve İzmir bele

diyesinin ihtiya.çları ve ~alışmaları hak 

kında izahat almışlardır. 

--
iki sene içinde General Metak- l 
sas idaresi gerek memleketi ge
rek Balkanlar için büyük muvaf • 
fakiyetler kaydetmittir. 

Metaksas idaresi evela komtu 
millet için bir nizam, istikr.ar v_e 
inkişaf devri açmıştır. Eskı n!· 
fak hatıralarını unutturan bır 
huzur ve sükun devrinde gerek 
ekonomi ve umran gerek içtimai 
ıslahat üzerinde milli faaliyetler· 
den azami randıman alınması~~ 
hizmet etmiştir. Metaksas r~~ı
minin üçüncü yılına dost ve mu!· 
tefik Yunanistan daha kuvetlı, 
daha mesut iç ve dıt vazife ve 
mesuliyetlerini daha iyi ifa A ed.e~ 
cek bir sulh ve muvazene amıh 
olarak girmektedir. Bir. ~aç ~ü~ 
evel geçirmiş olduğ':1 Gı_rı! hadı· 
sesi bütün yunan mıll~t~nı? §U· 

urlu vahdetini ve yenı ıktıdarın 
sağlamlığını ve halk .~r~fıı:ıdan 
ne kadar benimsendıgını ısbat 
eder bir imtihan oldu· Gene ~u 
devirde Yunanistan ·Türkiye ıt· 
ti fakı en yüksek derecesine. çık· 
ınış Balkan Birliği ahen~ınde 
mütemadi bir ilerleme ve kokleş
ıne kaydedilmittir. KomfU ve 
dost Bulgaristan'la Balkan An: 
tantı devletleri arasında mesaı 
teşriki esaslarının atılmıt olması 
da aynı devrin kazançları ara· 
sındadır. 

Söylemeğe lüzum yoktur ki 
böyle bir eser, mesuliyet makka
mında bulunan General M~eta -
sas'ın yüksek devlet adamlı_gı __ va· 
sıfları ve şahsi meziyetlerı u_ze· 
rinde durulmaksızın izah ~dıle
ınez. Politika sergüzeştle~ın~en 
bıkmış olan yunan milleti ıhtıya· 
cı olan şefe son zamanda tesa
di.i f etti. 

Balkanlar ve Akdeniz barışı· 
nın devam ve istikrarında Y~na· 

· ··h· vazıye· nıstan'ın nazik ve mu ım 
li göz ·· ·· d tutulacak olursa onun e ld .... 
Metaksas iktidarının yı onu· 
lllünden yunan vatandaşları ~.e 
Balkanlı müttefikler kada~ .. t':1" 
tün sulh severlerin de hakıkı 1k 
sevinç duymakta olmasına ~a 
"ermek lazımdır· Kardet _ını~~
tin refah ve saadetini derın.. k~ 
kalp alikasiyle arzu eden tur 
l · · nıu· er, nizam ve say devnnın 
kadder feyizlerini vererek teına· 
di etmesini temenni ederler. 

' td•v• "Ul "d k B. Metak•a• Ankara ya ge ıgı zaman u• açı an 
re•imlerini tetkik ederken 

Dost ve müttefik Yunanistan' da 

4 agustos bayramı 
Bugün B. 
aldığı günün 

eline 
dönümüdür 

Bu gi.in dost ve müttefik .. Yun~~i~.ta~. ~~şvekili G7neral. Me.taksas'~.n 
.k .d l aldı'7ınm iiçüncu yıldonumudur. Kuvetlı, basıretlı ve mu· 
ı tı arı e e e- d. · ı· ı· · l 'd · l d ·ıı · b" ı· ~ · k 
d bb

. b' başvekilin ısıp ın ı, nızam ı ı aresı a tın a mı ı ır ıgı u· 
e ır ır 'h" k k b d k · ı· ·k 

Y 
· tan bu iki sene gı ı co ısa r zaman a gere ıç po ıtı a 

ran unanıs d ı · ·k bak d 'dd b .. ··k ha l ve milli iktısat ve gerek ış po ıtı a ımm an cı en uyu şarı ar 

elde etmiştir. 
Memleketi için için kemiren bir çok 1 

siyasi ihtilaflar ortadan kalkmış, Y~ • 
nan halkı kendisini çalışmıya vermış. I 
bir çok fabrikalar kurulmuş. yollar. a: 

1 
. t ilerlemiş velhasıl mıllı 

çıtmış, zıraa · k d 
refah yolunda tam bir ilerleme ay e-

dilmiştir. . .. .. . 
İşte bu mesut yıldonumu dola~~s~~

.. '-u .. tün Yunanistan buyuk le bu gun ~ 
bayram yapmaktaJır. 

l'unan milli ziraat koopera-
tifleri kongresi 

• 3 a _ Atina sokaklarında 
Atına, a. . k 

ellerinde çalışma aletleriyle yaptı la-
. "t resminden sonra, onbeş 

rı bır geçı A • 1 b .. 
bin köylü delegenin iştirakıy e ugun 

(Sonu 9. uncu sayfada). 

Çukurova' da 

Pamuk bu yll 200 
bin balya 

Adana, 3 (Telefonla) - Çukurova 
nın pamuk tahmin bürosu raporu neş
redildi. 938 rekoltesi iki yüz bin bal -
ya tahmin olunmaktadır. Pamuklar bu 
yıl çok iyidir. Çiftçi mahsulden çok il
.mitlidir. 

. 

Devletler hukukunu kim ihlal etmiı ! 

Japon - Sovyet ihtilôfı 
karşısında devletler 

ita/ya ile Almanya hadiseleri büyük 
ediyorlar bir alaka ile takip 

Paris, 3 a.a Pöti Jurnal şöyle ya· ı hükümetini sovyetleri Garbi Avrupa•-
zıyor: da cereyan eden hadiselerden uzak-

" Alınan malumat eğer doğru ise laştırmamıya mecbur edecek olan bir 
devletler hukuku, daha doğrusu topo- İngiliz tavassutundan memnun olur. 
grafya bakımından hudutlarının teca- Manş'ın öbür tarafındaki dostlarımız 
vüze uğradığın ı iddia edebilecek 0 • da belki bu şekilde bir müzakere saye-
lanlar yalnız ruslarôır.,. sinde Çin'deki menfaatlerini koru. 

B t d h ~ d .. 1 d mak imkanını elde etmekten memnun u gaze e a a aşagı a şoy e evam 1 1 ediyor: o ur ar.,, 

"Sovyetler Birliği belki İngiltere (Sonu 9. uncu sayfada) 

Harbiye nezaretinde muntazam 
Sovyet piyade kuvetlerinin dün ilk 
defa olarak Çang-Fueng ve Şaotsa~ 
ping'e karşı yapılan taarruzlara İftİ· 
rak ettikleri tasrih edilmektedir. Şim
diye kadar harekit:\ ;§tirak Ptmiı olan 
Gepeunun hudut muhafız kıtaları talı:· 
viye edilmittir. Japonlar bu taarruz
ları tardetmişlerse de harbiye nezare
ti muntazam kıtalar tarafındaa yapı· 
lan mudahalenin hadisenin mahiyeti
ni vuzuhlaştrrmış olduğu kanaatini 
izhar etmiştir. 
Diğer cihetten Hariciye nezareti 

(Sonu 9. uncu sayfada} 

1 B. lükrü Kaya ve 
General Özalp 

geliyor 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve Parti Genel Sekreteri B. 
Şükrü Kaya ile Milli Müdafaa Vekili 
General Kazım Özalp bu akşamki 
ekspresle Ankara'ya hareket ettiler. 

Vekillerimiz Haydarpaşa'da vali 
askeri kumandanlar, İstanbul'da bulu: 
nan saylavlar, parti ve hükümet erka
niyle dostları tarafından uğurlandı· 
lar. 

B. ~akir Kesebir Türk Kültür Bakanı Çankırtkapı haf riyalında 
ticaret bankasında 

Ekonomi Bakanı B . Şakir Kcsebir 
dün Türk Ticaret Bankası umumi mer
kezini ziyaret etmiştir. B. Şakir Ke • 
sebir bankada genel direktör B. Sait 
Hamit Başak ile genel sekreter B. 

Turgut Akkaş tarafından karşılan

mıştır. Ekonomi Bakanımız genel di -
rektörlük odasına alınmış ve kendisi
ne bankanın faaliyeti hakkında uzun 
izahat verilmiştir. Ticaret alemimizde 
her gün biraz daha artan faaliyetiyle 
yurt ekonomisine büyük hizmetlerde 
bulunan bu bankamız hakkında kendi
lerine verilen izahattan B. Kescbir 
çok memnun olmuş, plasman ve mev -
duat va

1

ziyeti hakkında esaslı izahat 
istemiştir. Genel direktör B. Sait Ba· 
şak bankanın her gün biraz daha ar
tan mevduatiyle plasman vaziyeti hak
kında B. Kesebir'i tenvir etmiştir. 

İki saatten f~zla bankada kalan Eko
nomi Bakanı çok memnun olarak iyi 
intıbglarl§ bankadan ayrılmıştu. 

Kültür Bakanı B. Saffet Ankan dün, Tarih, Dil, Coğrafya fakülte· 
sinin arkeoloji ta_1ebeainin. o~ ~ günden'beri hafriyat yapmakta olduğu 
Çankwıkapı hafrıyat yet"ını zıyaret etmiıtir. B. Arıkan hafriyat yerini 
gezmit ve profe.ör arkeoloğ Fonder Oaten'den hafriyat hakkmda iza
~at almıf, talebe-ile gÖrüflDÜf ve hafriyattan çıkan eserleri iİlcelemİ.f· 
br. B. Arıkan hafriyat yerinde bir aaat kadar tetkikler yapbkt 

· be .atonra memnumyet yan ederek a.det etmiftir. 
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Medeniyet ve ihtiyaçla~ 
Medeniyet her gün bize yeni ihtiyaçlar a§ıhyor. Daha yirmi sene e· 

vel radyo diye bir ihtiyaç tanımazdık. Havagazı ve elektriğin ev işleri
ni son derece basitleştiren bütün aletleri, buz dolabı ve saire gibi baba
larımızın vücudundan habersiz yaşamış oldukları nice vasıfnlar bugün 
medeni şehirlinin şiddetle hissettiği ihtiyaçlar arasına girmiştir. 

İhtiyaçların böylece çoğalmasını cemiyet içinde rnehrumiyetleri ve 
bunlardan doğan ezayı artırır diye zararlı telakki etmemeliyiz. Bilakis 
bu cereyanın, insan topluluğu için en kuvetli bir yükselme müşevviki 
olduğ~nu unutmamak lazımdır. 

Dağ başındaki köyünde, dünya ile irtibatını kesmiş, mahdut ihti
ya~lı ve bu ihtiyaçlarını kendi el emeğiyle temin eden adam, bizim için 
ideal vatandaş değildir. Bu gibi vatandaşların, vatan ve millet çerçeve· 
si içinde mevcudiyetleri istatistik kabartmaktan başka hiç bir fayda do
ğurmaz. Her fert memleketin ekonomi bünyesinde, ehemiyeti, çıkar
dığı i§ ve temin ettiği mübadele nisbetinde değişn bir rol oynar. 

İhtiyaçların artışı, insanı onları tatmin için daha ziyade çalışmıya 
sevkeder. Bu çalışma fazlalığı kadar onun neticesi olan satın alma ka
biliyetinin yükselişi millet çerçevesi içinde vatandaşın kıymetini artırır. 

Onun içindir ki, hatta bir kısmı şimdilik lüks bile teşkil etse, halk 
yığınlarımız arasına yeni ihtiyaçları aşılayıcı örneklerin yayılmasını 
ancak memnuniyetle karşılıyabiliriz. 

Bir lokma bir hırka zihniyetiyle abasında yangelip bütün ömrünce 
çubuğunu tüttüren şarklının yerine her gün ihtiyaçları çoğalan ve bun
ları tatmin için her gün daha ziyade çalışmıya hevesle koşan gayretli 
vatandaşların çoğalması, memleketin yükseliş seyrini hızlandıracak en 
mühim amildir. - Yaşar NABl 

Nevyork dünya sergisi 
için yapılan hazırhklar 

Maarif müsteşarı Rıdvan Nafiz'in 
baıkanhğında kurulan bir komisyon, 
Nevyork sergisindeki türk pavyonun
da propaganda malzemesinin hazır

lanmasiyle meşgul olmaktadır. Resmi 
pavyonun dahili dekorasyonu için sa· 
natkirlarımız arasında bir müsabaka 
açılmıştır. Türk Tarih Kurumu umu. 
mi Htibi ve Konya saylavı B. Muzaf
fer Göker'in başkanlığında, Güzel 
Sanatlar akademisi müdürü B. Bur
han Toprak, profesör mimar B. Tavt, 
muallim mimar Sedat Hakkı, İzmir 
enternasyonal fuarı dekorasyon mü· 
tehassısı B. Gotye ve sergi komiseri 
B. Suat Şakir Kapaç'tan mürekkep 
bir komisyon Dolmabahçe'de devamlı 
surette toplanarak projeleri tetkik 
etmektedir. Oğrendiğimize göre mü-
sabakaya 50-60 kadar proje gönderil
miştir. Projeler arasında ekipler ta
rnfınd:ı.n hazırlanmıç olanl:ı..rı: da var-

dır. ' 
Dıt memleketlerden bazı sanatkar

lar da müsabakaya eser göndermişler
dir. 

Amerika'dan gelen haberler. muaz
zam sergi sahasında azametli bir inşa 
faaliyetinin devam etmekte olduğunu 
bildirmektedir. Hemen her memleket 
resmi pavyonlardan ba§ka muazzam 
satış ve propaganda pavyonları da te
sis etmektedirler. Mısırlılar ayrıca 
bir buçuk milyon lira sarfiyle Ame
rika turizminin dikkat nazarını mem
leketleri üzerine çekmek maksadiyle 
muazzam bir turizm pavyonu inşa et· 
mektedirler. 

Serginin merkezini teeşkil eden kı
ınmda inşa edilen ve mimari bir cüret 
telakki olunan 225 metre yüksekliğin· 
deki kule kurulmuştur. Kulenin inşa
atına timdiye kadar takip edilen U· 

sullerin aksine olarak zirveden baş· 
lanmıştır. 

Dünya sergisinde beynelmilel bir 
turizm sarayı da tesis edilmektedir. 
Bu sarayda, Türkiye trurizmine ait 
bir köşe de bulunacaktır. Bu husuta· 
ki malzemenin ihzariyle Denizbank 
meşğul olmaktadır. 

Sergide kurulan 225 metre uzun
luğundaki kale 

İstanbul' da bir deniz 
kazası oldu 

Evelki gün İstanbul'da telaş uyan· 
dıran bir deniz kazası olmuştur. 

Ankara vapuru mutad seferini yap
mak üzere Galata rıhtımından ayrıldı· 
ğı sırada esen şiddetli rüzgarın ve a -
kntınm tesiriyle limanın içine doğru 
sürüklenmiye başlamııtır. Vapur, A. 
kay'm iskelesine bindirecek vaziyete 
geldiği vakit süvari geminin başını 
daha ziyade açmış fakat, sular vapuru 
sürükliyerek Köprü'nün Boğaziçi va
purlarına mahsus iskelesine doğru 
götürmliştür. Vaziyeti gören ve o sı • 
rada köprüde yanaşmış bulunan Şirke· 
ti Hayriye'nin 68 ve 58 numaralı va
purları bir ihtiyat tedbiri olmak üze
re iskeleden kalkmışlardır. Fakat An· 
kara vapuru bu sırada 58 numaralı 
vapurun baş tarafına bindirmiştir. 

Bu müsademe heyecan uyandırmış· 
sa da arkadan gelen iki romörkör, An· 
kara vapurunu yedeğe alarak liman· 
dan çıkarmışlardır. 

iJ L US 

Kaymakam ve 
mektup~ular arasında 
İlgaz kaymakamlığına Bursa mai

yet memurlarından hukuk mezunu 
BB. Agah Erzurum, Bala kaymakam
lığına mahalli idareler umum müdür· 
lüğü memurlarından B. Nafi Akınay, 
Balye kaymakamlığına Ilgın kayma
kamı Bedri İlhan, Kulp kaymakamlı· 
ğına nahiye müdürlerinden Cevdet 
Anbay, Edremit kaymakamlığına İs -
tanbul vilayeti maiyet memurların

dan Şaban Altınok, Cihanbeyli kay
makamlığına Şavşat kaymakamı Hü· 
seyin Çıtak, Şavşat kaymakamlığına 

Seyitgazi kaymakamı Süreyya Esen -
kan, Daday kaymakamlığına Acıpa

yam kaymakamı Recep Aydın, Bay
kan kaymakamlığına Bozkır kayma· 
kamı Edip Ergün, Vartu kaymakam -
lığına Tefenni kaymakamı Müştak 

German, Gerze kaymakamlığına İne -
bolu kaymakamı Şemsettin Akan, Ol
tu kaymakamlığına Gümüşhacıköy 
kaymakamı Muhlis Kayan, Çankaya 
kaymakamlığına Üsküdar kaymakamı 
Lütfi Aksoy, Üsküdar kaymakamlığı
na Karamürsel kaymakamı İhsan O
nat, Karamürsel kaymakamlığına eski 
Ayvacık kaymakamı Kemal Sunat, 
Seydişehir kaymakamlığına Avanus 
kaymakamı Vehbi Güneş, Kahta kay
makamlığına eski Daday kaymakamı 
Sırrı Yılmaz, Kelkit kaymakamlığına 
nahiye müdürlerinden Mustafa Çaka
lı, Yıldızeli kaymakamlığına Ankara 
vilayeti maiyet memurlarından Hilmi 
Tunçelli, Bursa umuru hukukiye mü
dürlüğüne Vartu kaymakamı Vedat 
Özdeş, üçüncü sınıf mülkiye müfet
tişliğine Edremit kaymakamı Ömer 
Bedrettin Gökkelen, Muş mektupçulu
ğuna Afyonkarahisar mektupçusu A
ziz Üçok, Kars mektupçuluğuna Ulu· 
borlu kaymakamı Sadi Sevincan, Van 
mektupçuluğuna Ulukışla kaymakamı 
Faik Doğanoğlu, Bitlis mektupçulu· 
ğuna Ladik eski kaymakamı Osman 
Nuri Aslan, Hakari mektupçuluğuna 
Emirdağ kaymakamı Hüseyin Papuç
çuoğlu tayin edilmişler, Fenike kay -
makamı Kadri Özkul da görülen lü
zum üzerine Vekalet emrine alınmış· 
tır. 

H A 'V A 

w::m 
Hava kurak gidiyor 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık geçmiş, rüzgar şimalden saniye· 
de 5 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısı gölgede 32 ye kadar 
ylikselmiştir. 

Yurtta, Doğu Anadolu bölgesiyle 
Karadeniz bölgelerinde, kısmen de 
Trakya'da hava az bulutlu, diğer böl
gelerde tamamen açık geçmiştir. 24 
saat isinde yurdun hiç bir yerinde ya· 
ğış olmamıştır. 

Rüzgiirlar Ege'nin cenup kısımla
riyle cenup Anadolusunda garpten, 
diğer bölgelerde umumiyetle şimal 
istikametinden saniyede en çok dokuz 
metre kadar hızla esmiştir. Yurtta en 
yüksek ısılar Kayseri'de 30, Eskiş~
hir'de 31, İzmir'de 33, Adana ve Ça
nakkale'de 34- Edirne ve Antalya'da 
35, Diyarbakır'da 37 derecedir. 

Trabzon' da lmraklık 
Trabzon, 3 a.a. - Şiddetli sıcaklar 

ve kuraklık devam etmektedir. 

Giresun - Karalıisar telef onu 
Ş. Karahisar, 3 a.a. - Giresun'la 

Karahisar arasında yapılmakta olan 
telefon hattı bitmiş ve görüşülmiye 
başlanmıştır. 

--······································-.. 

15 inci yll 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğin

den : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü hatırası olarak bir tarafm· 
da BüyÜk Önderimi:ı Atatürk'
Ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını tesbit eden 
yazı bulunmak Üzere Partimiz· 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkarlarımızın, açtığımız bu 
müsabakaya iştirakleri ve ha
zırlıyacakları nümuneleri ağus
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği· 
ne göndermeleri rica olunur. 

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

Öğretmenlik 
imtihanları 

Kayıt müddeti 15 

ağustos'ta kapanacak 
Lise ve orta okul öğretmenlerinıı. 

azlığını gözönünde bulunduran Kül
tür Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu 
yıl da üniversitede bir imtihan açmış
tır. 

Kaydolanların adedi günden giir.ı: 

arttığından 1 ağustosta bitecek olan 
kayıt müddetini Bakanlrk, 15 ağusto
sa kadar uzatmıştır. ı eylülde başlana
cak olan ımtihanlar baştan yaz;Iı ola. 
cak, yazılıda muvaffak c~anlar üç g\İ:'l 
sonra sözlü imtihana gireceklerdir. 

Orta okul öğretmenliği imtihanını:: 
girecek olanlara oıta 0kul, lise ve fen 
şubesi riyaziyesinden, lise imtiha • 
nına girecek olanlara iı>e tlniversıte 
talebesinin okumuş olduğu ku.ıımlar 
ve araştırmalardan sualler sorulacak
tır. 

Askeri ·fabrikaların 

iptidai maddeleri 
Teşviki sanayi kanunundan istifa

de eden askeri fabrikaların gümrük ve 
buna munzam resimlerden muaf ola-
rAlr get:İ.ro~ol.lor\ :.l"+:...;ı_: ._..,,,1..:1.ı--1-

bunun tatbik sureti hakkında Bakan
lar Heyeti bir talimatname kabul et· 
miştir. Talimatnameye göre askeri 
fabrikalar Ekonomi Bakanlığı bütçe
sine her sene konulacak tahsisat mik
tarından fazla gümrük ve sair resim
lerden muaf iptidai.madde getiremi. 
yeceklcrdir. Gümrük V'C İnhisarlar ba· 
kanlığı, her finans yılının 15 mayısı· 
na kadar askeri fabrikalar tarafından 
gümrükten geçirilen maddelere ait 
tahakkuk ettirecekleri gümrük resim· 
Jeriyle muamele vergisini gösterir 
cetvelleri 20 mayısa kadar Ekonomi 
bakanlığına vereceklerdir. Talimatna
meyle muafiyeti kabul edilen iptidai 
maddelerin ithali 1942 finans yılı ha· 
şına kadar meri olacaktır. 

lstanbul'a yugoslavyalı bir 
talebe kafilesi geldi 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Yugoe· 
lavya'dan 32 kişilik bir talebe kafilesi 
bugün İstanbul'a geldi. Yugoslavyalı 
talebe istasyonda üniversiteli talebe 
tarafından hararetle kar§ılandılar ve 
üniversite tarafından misafir edildi -
ler. 

Bu ayın 7 sinde Belgrat'tan tekrar 
36 kişilik bir talebe kafilesi daha ge -
lecektir. 

4 - 8 - 1938 

Türkiye' de dokunan kaput 

bezlerinin yeni f iatleri 
3536 sayılı kanun ile bazı madde

lerin istihlak vergilerinde yapılan ta -
dil1it üzerine ve endüstriyel mamulfi -
tın maliyet ve satış fiyatlarının kont
rol ve tesbiti hakkındaki 3003 sayılı 
kanunun birinci maddesinin verdigi 
salahiyete istinaden 5.8.1938 tarihin -
den itibaren meri olmak üzere Türki
ye'd,e dokunan ve metre murabbaları 
125 - 300 gram arasındaki kaput bezi 
satış fiatlarr fabrika teslimi ve peşin 
satışlar için aşağıdaki şekilde tesbit 
edilmiştir. 

Adana ve Mersin vilayetleri dahilinde 
bulunan fabrikalar için 

Tip No. 75 sm. geniş- Beher 5 sm 

1 
II 

lll 
IV 
v 
vı 

VII 
VIII 

IX 
x 

XI 
xır 

XITI 
xıv 

xv 

liğinde 36 m. farkı için 
lik bir topun top başına 
Jiğinde 36 m. en farkı için 

Krş. Krş. 

670 37 
630 33 
785 40 
575 30 
635 31 
610 30 
585 29 
640 32 
590 30 
555 28 
580 28 
590 29 
690 33 
650 33 
615 30 

Adana ve Mersin vilayetleri dahilinde 
bulunmıyan fabrikalar için 

7 5 sm. genişli · Beher 5 sm. en 
ğinde 36 m. lik farkı için top 
bir topun satış başına farkı fiat 

fiatı Krş. 

Krş. 

710 
665 
820 
595 
660 
630 
605 
665 
615 
570 
595 
605 
705 
675 .... 

39 
35 
41 
30 
33 
32 
30 
33 
30 
29 
29 
30 
33 
34 

Toptan satışlarda tüccar ve fahri -
katörlerin riayete mecbur tutulacak -
lan hükümler : 

ı. - Fabrikalar için asgari bir balya, 
tüccarlar için asgari bir top .satış, top
tan satış sayılır. 

2. - Toptan satışlarda tüccarlar kar 
ve masraf karşılığı olarak ilan edilen 
fiatlara azami %3 fark ilave edebilirler. 
Fabrikacıdan perakendeciye kadar 
kaç elden geçerse geçsin, toptan satı
şındaki bu fark ceman o/o 3 ü geçe • 
mez. 

3. - Fabrikalar başka şehirlerde, sa
tışlarını satış mağazası veya büro aç
mak suretiyle bizzat yaptıkları tak -
dirde, o şehirlerde açacakları satış 

u:ıağazası veya büro masrafı olarak fi. 
atlara azami % 2 fark ilave edebilir • 
ler. 

4 •• İlan edilen fiatlar azami oldu -
ğundan fabrikalar tesbit edilen fiat • 
lardan daha ucuz satış yaptıkları tak -
dirde yuknrdaki fıkralarda yazılı tüc
car kar ve masraflarının azami fiat ü
zerinden hesap edilmeyip fabrikaların 
ucuz satrşı üzerinde hesap edilmesi 
meşruttur. 

5. - Fabrikanın bulunduğu şehir ha
ricindeki satışlarda toptan fiatlara ay
nca nakliye ücreti dmmedilir. 

6. - Ambalaj masrafı müşteriye ait· 
tir. Ambalaj masrafı hakiki masrafı 

tecavüz edemez. Bu masraflar fabri • 
kanın bulunduğu şehir ticaret ve sa -
nayi odası tarafından tasvip ve tasdik 
olunur. 

7. - Gerek tüccar ve gerekse fabri
kalar depolarında stok olduğu halde 
mübayaa için müracaat eden müte -
ş.ebbislere satış yapmaktan istinkaf e
demezler. Ancak satılrtu§ olan stoklar 
bu hükümden hariçtir. 

8. - Gerek tile.car ve gerek fabrika -
lar mağaza veya satış bürolarına, ko
misyon ve masraflarının ilavesile tan
zim edecekleri bez satış fiatlannı ma • 
halli ticaret odalarına tasdik ettirdik
ten sonra, umumun görebileceği bir 
şekilde ve nihayet tarihi ilandan iti -
haren on beş gün zarfında talik et• 
miye mecburdurlar. 

9. - Fabrikalar bir balyadan eksik 
olmak üzere bir topa kadar müıteri 
talebini reddedemezler. Ancak bu tak
dirde yukardaki Hatlara azami %2 zam 
yapabilirler. 

l O. - Fabrikalar bütün memleket ve
ya muhtelif şehirler iç.in inhisar halin
de bir veya birkaç mü~teriye satış hak· 
kı veremezler. 

11. - Fabrika iplik veya bez satış -
lannda müşteriyi kendi mamulatlann
dan her hangi birinden bir mikdar al -
mıya mecbur edemezler. 

l 2. • Her pazartesi gUnli çıkacak 

mahalli gazeteler ile tesbit edilen aı:l
mi fiatlan geçmemek Uzere fabrikalar 
kendi sa~tş fiatlarıru mahalli ve Anka
ra veya İstanbul gazeteleriyle ilan edip 
birer suretini İktisat V ckaletine yol • 
lıyacaklardrr. 

Kadın ıorapları 

standardı 
Ekonomi Bakanlığı tarafından ha. 

zırlanan ipek ve suni ipek kadın ço
rapları standardı nizamnamesinin ba
zı maddelerini değtiştiren nizamname 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. Yeni 
nizamname çorapların sınıf ve kalite· 
lerini değiştirmektedir. Kadın çorap
larının topuk, burun ve taban kısım-

··-··-- •• • --· -•-wW&•-.•6• 
Teftiş sonunda nizamnameye aykırı 

hareket etmiş bulunanlar hakkıMa 
zabıt varakası tutulacak ve bir sureti 
48 saat zarfında imalathane veya f ıb
rika sahibine tebliğ edilecek, diğer bir 
sureti de kanuni takibat yapılmak ü
zere Cümhuriyet müddeiumumiliğine 
verilecektir. 

Alaıehir, Bahkesir, Bandırma 
hattannda 

yeni yolcu fren larif eleri 
Devlet demiryolları gördüğü lüzum 

üzerine İzmir - Bandırma, İzmir - A· 
laşehir ve Eskişehir - Balıkesir hatla
rında işliyen yolcu trenlerinin i§lcme 
günlerini değiştirmiştir. 

Halen haftada üç gün işlemekte o
lan Eskişehir _ Balıkesir - Eskişehir 
trenleri bundan böyle her gün işliye· 
cektir. Haftada dört gün i'lemekte o
lan Bandır. İzmir - Bandırma muhte• 
lit trenleri seyrüseferden kaldırıla

caktır. Keza Soma - Manisa • Soma a· 
l'aaında haftada ~ki gün işli yen tren· 
ler de seferden kaldırılmaktadır. 

14 yaşında bir kızı 

tramvay ezdi 
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Alaşehir. İzmir - Alaşehir ve Soma 
- İzmir • Soma arasında gündelik yol· 
cu münasebatmı temin etmek üzere 
her gün muntazaman otoray işletile
cektir. Bu otorayların sefere konma· 
ları Alaşehir. İzmir arasında işlemek
te olan trenlere tesir etmiyecek, bu 
trenler eskisi gibi her gün i'lemekte 
devam edecektir. 

Şişli'de oturan Dr. Meleğin evlatlı· 
ğı 14 yaşında Münevver adında bir 
kızcağız, evelki gün, ev için öteberi 
almak üzere sokağa çıkmış ve cadde· 
nin bir tarafından öbür tarafına ge. 
serken vatman Hakkı Onaylı'nın ida· 
resindeki tramvayın önüne düşmliş
tür. 

Vatman, küçük kızcağızı ezmemek 
için fren yapını§, fakat bu çok acı a
kibete mani olamamıştır. 
Zavallı kızcağız çığlıklar içinde, 

tramvayla beraber 15 metre sürüklen. 
mittir. Tramvay durduğu vakit etraf· 
tın yetişenlerin ve polislerin de yar
dımiyle Münevver tekerleklerin ara· 
sından çıkarılmıJsa da hastaneye gö
tUrUlürken ~·~!:ia ölmüştür. 

Vatman, kazanıil, tramvayın freni· 
nin tutmamasından ileri geldiğini 
söylemiştir. Tahkikat yapılmaktadır. 

fstanlml'da bir kadın fena 
halele yandı 

fstanbuld'da Galata'da Karaoğlan 
sokağında oturan 40 ya~ında Fatma 
adında bir kadın, gece uyurken yanı • 
ba9ında bulunan petrol lambasını de • 
virmi! ve yangın çıkarmıştır. Bir 
müddet sonra hararetin tesiriyle uya
nan kadın muhtelif yerlerinden tehli
keli surette yanmıştır. 

JJoywı bağı yak<ılık Bu mücadeleye şimdiden başla -
aalar olmaz nu? 

t:Su sıcak havalarda sert yakalık 
takmak kimıenin aklından geçmi -
yor. Fakat boyun bağını, etikete 
muhalif bildiğimizden, bir türlü çı
karanuyoruz. Sıcak geçince bugün
kü ııkıntılarunızı elbette unutaca • 
ğız. 

Fakat fqiıt ltalya, kanın ceve -
lanını güçleıtirdiii ve rüyeti baf if -
lettiği için, bu iki franaız icadına, 

boyun bağı ile yakalıj'a harp ilan et· 
mittir. Bundan bahaeden fransız ga· 
zeteleri, boyun bağı • kravat • ın 
fransız icadı değil, macar, daha 
cloğruıu hırvat • kroat - icadı oldu· 
ğunu yazıyorlar. Boyun baj'ı, on ye
dinci aıırda Eıterhazi ihtilalinden 
ıonra, boyunlanna danteladan ya -
pılmıt bir bağ saran bırvat hüaarla· 
n ile, bu zatın Franıa kıralı on dör· 
düncü Lüi'ye sığınması üzerine mo
da olduğunu yazıyorlar. 

Kravat kelimesinin men§ei, de
mek ki, hırvat = kroat = kravat· 
rmş? 

l)ort.aıif eııler 

Bir lzmir haberine göre bir in· 
giliz ıirketi memleketimizde, bir ta· 

raftan diğer tarafa nakli kabil evler 
inşa etmek üzere mümeuilini lzmi
re göndermiş, ve bu zat oradan An
kara'ya gelecekmiş. 

Mesela Ankara'da kurulacak 
böyle bir evi, yaz gelince Sakarya 
kıyılarına veya şehrimizin yazlığı 

olacağı zannedilen KıZllcahamam 
çamlıklanna nakletmek auretiyle 
bir taıla iki kuı vurmayı düıüne -
cekler bulunabilirse de hatırlatalım 
ki Ankara'da kargir binalardan 
ba§kasının inşasına müsaade edil • 
mez. Bundan baıka, göçebelik de 
iıimize hiç ıelmiyen, sevmediğimiz 
bir adettir. Şirkete, temelli, sağlam, 
yerinden hiç kımıldamıyan evler 
yapmak ıartiyle, safa geldin, diye· 
lim. 

Scb.ze ve meyva bolmU§ 

Bu sene sebze ve meyvanm bol 

olduğunu öğreniyoruz. Acaba öyle 
mi? Bu ıüphede haklıyız. Zira, kar
puz ve kavun hariç, iyi meyva bul
mak kabil olmadığı gibi bunlar da 
sebzeler de pahalıdır. Armut yirmi 
beş, bir kilo patlıcan on yedi buçuk 
domateı • bu sıcaklara rağmen • on 
bet kuruıa satılıyor. Kabzımal me
selesi mi? 

Nazilli' de kurb<ığalar 

iki ay evci !~azilli havaliıine ya· 
ğan yağmurlar oraya küçük küçük 
kurbağalar da getirmittir. Yollarda 
aürü ıürü bunlara tesadüf edilmek
tedir. Fakat bunlar bir türlü büyü
yenüyorlftrmıf. Sıcaklardan olacak. 
Ancak, ya bir yağmur yağarsa? itte 
o zaman nazillililer ya onlan kaçır
mak için e1ele verip mücadele açar
lar, yahut Nazilli'den kendileri ka • 
çarlar. 

Rigalıuıruı buldukları ~-arc 

Biga'da yapılan düğünlerde del -
vetlilerden başkalarının da takım la· 
kım, kafile kafile düğün evlerine ge· 
lerek gelini ve gelin odasını seyret· 
meleri adettir; vaktiyle memleketin 
her tarafında olduğu gibi ... 

Fakat böyle kalabalıklar yüzün • 
den harap evlerin sık ark yıkıldığını 
gören belediye, evlerde düğün ya· 
pılmasını yasak etmiitir. 

Bu yaıağa rağmen adetlerinden 
bir türlü vaz geçemiyen bigalılar 

iıe düğünlerini artık tiyatro bina • 
sında yapıyorlar. Davetsiz misafir
ler düğün evine temaşa makıadiyle 
gittiklerine ve düğünler de tiyatro
da yapıldığına göre Biga belediyesi 
acaba bu tiyatro düğünlerinden te
ma!a vergisi almayı dütünmüyor mu? 

l'urtuı ~por hareketleri 

Gazetelerimizi açınız, kcx:a bir 
batlık: Yurtta spor hareketleri ve 
albnda ııra aıra, sütun ıütun fo
tografiler. Ancak bu fotografilere 
dikkat ederseniz görürsünüz ki bü-

Tarih· Coğrafya Fakiiltesi tale
be i tt'lkik seyahatine çıkıyor 

Tarih, Dil coğrafya fakültesinin ar• 
keoloji talebesi şark vilayetlerimiz
de ve bilhassa Van vilayeti çevresinde 
ilmi tetkikler yapmak üzere bir seya· 
hate çıkacaktır. Profesör Fonder Os
ten'in reisliğinde olmak üzere ayııı. 

dokuzunda şehrimizden hareket edl· 
lecektİr. Bu tetl..oıik seyahati yirmi güıı 
kadar sürecektir. 

Sergi kapanıyor 
İstanbul'dan bildirildiğine göre, 

halkın büyük bir rağbetine mazhar o• 
lan Onuncu Yerlimallar sergisi bu pa· 
zar günü kapanacaktfr. 

203 muallim Eclirnc'yc gitti 
İstanbul, 3 (Telefonla) - 203 mele• fı 

tep muallimi bugün tetkiklerde bu• 
lunmak üzere Edirne'ye gitti. 

tün bu spor hareketleri futbol mar 
lanndan ibarettir. 

Bi:ıde ıpor yalnız futbol mucharf 
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Hatay'da Türk ekseriyeti 
liatay'da birka,. avdan beri devanı 

Lit· ed " " • 
afı ha. en tesçi~ n:ıuamelesl evelki ~n. DI· 

Yetlennııştır. Bu mu1mOlen1n nıba • 
i • )'eUeıunesiyle Hatay devlet mekaniz· 
~i~ JJıaıının kurulmaıına doi~ yeni ltir 
r. •danı atılmıt oluyor. ilk adım, geçen 

~ . ··~ .. nenın aonteırin ayında Hatay ıha· 
ri- tiiaünün ıneriyete girmeıiyle ablnııt· 
de tı. Maturndur ki bu istatü tanzim 
e • edilınezden evet, Milletler Cemiyeti 
e- ~0~seyi, Hatay'ın, dahili itlerinde taı::' 

fıar ıatıklat sahibi, bir entite di5tincte teşkıl 
edeceğini kabul etmişti. Milletler Co· 

. 'd ~ • .tniyeti kararından sonra Cenevre e 
~o- hir ınütehassıslar heyeti toplandı ~e 
ın: hu heyet 29 sonteırinde rneriyete gı • 
~ rerı istatüyü tanzim etti. 
lk- Bundan sonra devlet mokaııiıma-
ır ısının kurulmasına sıra gelmitti. Bu· 

f~t= ~u.n diçin her şeyden evel, Hatay 
111
:; 

1• 1n eki azaların mikdannı ve 
ıc:eınaatin temsil niıbetini tayin etmek 

ik aaz:ıındı. ilkbaharda bir Millct~~r ce .. 
ri illiyeti komisyonunun sözde muraka • 
k- heıi altında başlıyan teıcil uıuaınele. • 

~inin mahiyeti bu idi. Bu muamelenın 
:.liııtay'ı nerelere sliı-ükledifi h~tırlar • 

e- dadır. Milletler Cemiyeti koınısyonu, 
n- kendi beceriksizliğinin doğurdu.ğu 
k· ttnarşi içinde Hatay'dan a~ldı. T~r· 

ıkiye ve Franıa. hem Hatayı tecavu:ı• 
iden korumak hem de bu memlekette 

r.n_- ıtaayi'i muh~fa:ıa etm~k vaz:~feıiyle 
l ittı'ikellef iki devlet 11fatıyle muıdahale 

~ttiler ve Milletler Cemiyeti komisyo
ak rıun yüzüstü bıraldığı te•cil mua• 
a- tnelesi devam etti. 
ar işte evelki gün nihayetlenen mu • 
a- "1lıele budur. Muamelenin ıümul v.e 
ip ehenıiyeti meydandadır. Gerçi teıcıl 

• bıuarnelesi Hatay mecllai için mebuı 
seçimi değadir. Fakat milletlerin mec· 
liateki temıil niıbetini bu muamele 
layin edeceğinden mebus aeçiminden 
~aha ehemiyetlidir. Neticenin bir 
ehenıiyeti de Hatay'da tÜ!'k nüfutu • 
tlun ekseriyette bulunduiunu meyda • 
ha çdıarmaıındadır. Gerçi itiz ltu nok· 
Jada asla tereddüd etmemiıtik. Bu ha• 
lcilcat, franıa ile aramı:ı~a 192~ ~~ne• 
•inden beri imaalanan bir ,ok ıtilif " 
h111tneJerle teyit eclildiiine göre, te-. 
~eddüde aıla mahal yokl\I. Fakat Ha· 

e tay' daki vaziyeti yakından bilrniyen. • 
_ 'er, türlderin diğer eemaatle.e naza• 

hn daha çok kalabalık olduklannı ka
iaı.ıı etmekle beraber, mutlak ekseriye. 
Ji teıkil ettiklerini ınunuaıa etınelc· 
Jcıydiler. Buı Suriye ıantecileri de 
l>unu tezvir ve mugalata me.zuu ola. 
t'ak parmaklarına dolamıtlardı. Tescil 
bluaıneleıinin neticesi bu mugalit.cı• 
'-1-a ınüıkit bir cevap l•tkil etmelidir, 
f;'İlhak.ika kaydedilen elli alb bin nü• 
lı.:ııun otus alb bin kadan ti.irk oldu " 
ı,. anlaşılmaktadır. Geriye kalan yİr• 
~ bin küıur nüfuı ıeki• on ceınaattt 
~Yrılrruttır ki bunlar araıında en kala4 

~alık olan Aleviler, tiirk nüfusunun 
liçte birine bile baliğ defildir. Bu me• 
•elede nam ve hesaplarına en çok gÜ• 
l'iiltü yapılan araplar, iki binden ata• 
ltdadırlar. Bu rakamlara •öre, kırk 
lz:aıı bulunacak olan Hatay me~lisin• 
de Yinni iki mebus ile türkler mutlak 
~kseriyeti temin etmit oluyorlar, 

1-fatay'm muhtar idare hayatına •· 
tak basarken mutlak ekseriyetin mÜ• 

o- lecanis bir kütle elinde bulunına~r, 
ir lle,,Jet mekaniımaıınm iyi yi.irüyolnl
e· ~•i ic;ln laaırn vo zaruri olan bir ıar~· 

~. 811, dernek deiildir ki türlr ekt.erı· 
• •eti, ınecliıte bu kuvcti temin ettık • 

len sonra ekalliyetlerle elbirliii yap • 
~t~ kaçınacaktır. Hatay !1"'htar 
J~eainin ınuvaff akiyeti, ekserıyet ol· 
•un, ekalliyet olsun, bütün hataybla· 
hn elele vererek çalıırnalarına baih • 
d'.ı-· Muhtar idare yalnız türldere ~et• h~tün cemaatİere parlak bir isbk: 
~· I "•dediyor. Feaat unıurlarının tel 
•natı...-ına kapılmamak tartiyle. 

- ~ 8u ıubm da atıldıktan aonra timdi 
ı....r~ Jnevcutlu mecliı için ıeçirn ~ap• 
r",IG.lc ııraıı 1relmiıtir, Malümclur .~ "" 

.Ilı iki derecelidir. Ve ikinci rnu?~ • 
ıp ~etlikleri için dünden ben a
ıt llluamelesi batlaınıttır. Bu ınua • 

1: de ayın seki:ıdne kadıır sürecek 
~ ıntihabın hangi tarihte yapılacağı 

nı-11.dan tesbit edilecektir. • 
h.._ lier halde Hatay devlet mekanız· 

a• ~1"1n kurulmasında en miitkil a~r· 
s· lta; lltıldığr aöylenebilir. Tür~len~ 
Jl ~ at.,y'de. ekaeriyeti tetkil ettikler& 
i· ~ ea'llen teıbit edihnittir· Bundan eon· 
n ~ türle disiplininin tenrrıiyesi ffataY 

ı-klerine kalmıı bir vazifedir. 
A. ş. ESMER 

D o ~ N r'~A ,: ,.HABER l ER i 
Japonya Çin'e yeni sulh 'Almanya'da memnu 

teki i fi yaptı askeri mıntakalar 

Şartlar ağırdır 
Ber lin, 3 a.a. - Resmi kanunlar !bül

teninde neşredilen bir kararname mu
cibince ecnebi kuvetlerin muvazzaf 
hizmetinde bulunanlarm memnu mın
takalarda oturmaları menedilmiştir. 
Garp mmtakalarmın listesi 30 tem
muzda neşredilmiştir. Şark'ta memnu 
rnmtakalar bilhassa şunlardır: 

f akaf eski ~artlar kadar değil 
Königsberg, Gumbinnen, Ullen

stein Garbi Prusya" Posen, Koeslin, 
Frankfurt an der Oder, Leignitz, Bre
slau "Bavyera,, mıntakalarının bazı 
kısımları. 

Şimaldeki memnu mıntakalar şun

lardır: 

Sahil boyu, Vorkum, Nordenerby, 
Heligoland ve Sylt adalariyle Vil
helmshafen ve Kici. 

Cümhurlyel~ilerin 

ileri harekeli 
Barselona, 3 a.a. - Resmi tebliğ: 

Şark cephesinde cümhuriyetçiler Par~ 
tilo, Guadalaviar ile 707, 1731, 1502 
ve 1552 rakımlı tepeleri, Griegos'da 
Guadalaviar ve Fuas'da Albarraçin 
kasabalarını zaptetmişler vıe Rio Gua
dalaviar'ı geride bırakmışlardır. 

Çin'de Japon harekatının inkiıal §eklini gösterir harita 

Frankist tayyareleri Hospitalet ve 
Tarragone'yi bombardıman etmişler

dir. Sivil ahaliden bir çok kişiler öl
müştür. 

Hongkong, 3 a.a. - ~urad~ sö~~e~- ı • 
diğine göre, Japonya'nm Çın huku- 1 1 F 
metine ınuhaıamata nihayet vermek ta ya ve ra nsa 
üzere ileri sürdü~ü yeni şartları bil· 
dirmiştir. Bunlar şimdi Hankeu'da 
tetkik edilmektedir. Bu ~artlar pek a
ğır olmakla beraber bundan evelki 
şartlara nisbetle pek hafif addedile. 
bilir. 

/aponwr blr t,:in gemisini 

batırdıl.ar 

Hankov, 3 a .a. - Şanghsing ismin
deki Çin gümrük kruvazörünün suva-
• ı. ı ı.aıı;. t .. h•••nırl:ı" r.r::ıvlt117 rliiıı 
öğleden sonra Yangtse üzerinde Han
kcw'a takriben 60 kilometrelik bir me
safede bulunan kruvasöriln japon de
ni• tayyareleri tarafından bombardı
manı 01naunda <SlmU,tilr. Geminin 
mürettebatından bir kaç ki'i de bu 
meyanda ölmüf ve kruvazör tahrip e. 
dilıniıtir. Sağ kalanlar bir kayıkla 
Hankov'a dönmütlcrdir. Kruvazörün 
normal vaıifcsini yapmaktil olduğu 
kaydedilmektedir. Radise esnaunda 
ingiliıı: tebaasın~ın .. biri öldüğü. için 
Guat ismindeki ıngıhz topçekerı bu 
sabah vaka mahalline gönderilmiştir. 

Norveç - Polonya 
münasebetleri 

Oıılo, 3 a.a. -Bek dUn kıral tarafın
dan kabul edilmiftir. Akı;am, Koht 

f dan verilen bir ziyafette Bek tara ın . 1 d" 
ve Koht nutuklar teati etmıt .er ır. 
Koht bir glin cihanşümul. m~hıyett.e 
hakiki bir Ml1letler cemıy~tı teş~ıl 

dllmeai ümidini irhar etm~ş ve M ıl
~etler cemiyeti'nin umumi bır ırnlhw te-

. decek iktidara malik olmadıgını 
mın e . • 
. 1 . ıı·r Hatip hedeflerıne var 

söy cmıf · · · n 
ak için harp yolunu tak.ıp etmı.ye 

:metlerin te,riki mesaisı?e emnıyı:t 
"mit batlamak lazım geldı

etmek ~ u bu milletlerin arasında 
w inıı" kayıt ve . . 1 
~ , b" ··k bir mevkı ışga 
Polonya mn uyu . . 
ettiğini ilave eylernıştır. . . . 

Bek bu nutka cevaben d~mışt.ır k~:. 
. ccmiyctinın şımdıkı 

''-:-- ~ılle~~r daki mütalealarmıza 
vızıyeU ha. 1~ şeyden evel bütün 
iştirak ed_er~~· e~tekabll emniyete 
iayretlcrı~tıı m

1
• eldiği kana

i&tinat ettıı:mek azımg 
atindeyim.,, 

Muhacirler komitesinin 

toplantısı 

d 3 a a - Hükümetler arası 
Lon ra, · · · · 
hacirler komitesi bu sabah Ha~ıcı-

ınu tinde lort Vinterton'un r.ıya-
ye nezare 

. de toplanmıştır. . 
setın .1 ·1 r komı· 

ff ükUmetler arası mü tecı. e ' 

Müzakerelere başlanması 
mevzuu değildir bahis 

Paris, 3 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
B. Bone, bugün öğleden sonra lngiltere'nin Paris maslahatgü

zarını ve Fransanın Roma maslahatgüzarı B. Blondel'i kabul et
mistir . 

1 ngiliz amiralhk 

birinci Lordu 

Baltık'ta bir 
seyahate çıktı 

Londra, 3 a.a. - Bahriye Nazın B. 
Duf Kuper, amirallık dairesinin An
şanteres yatıyla bugiln Poı:tsmut'tan 

Baltık denizine hareket etmiştir. 
AnıJanteres yatı, Kiel kanalından 

geçerek a~ağıdaki program mucibince 
seyahatine devam edecektir: 

"5-7 ağustos Kiel, 8-10 ağustos Gdin 
ya, 10-12 ağustos Dantzig, 13-16 ağus
tos Helsinski, 17-20 ağustos Stokholm, 
20-25 ağustos Kopenhag. 

Salahiyettar Bahriye mahfilleri, a. 
mirallık birinci lordunun bu seyahati
nin huıusi ve resmf olmıyan mahiye
tini tebarilz ettirmekte ve kendisinin 
bu seyahate bir kaç şahı1 dostuyla 
birlikte çıktığını kelydeylemektedir. 
Maamafih gene aynı mahfiller B. Duf 
Kuper'in Baltık limanlarında bulun
duğu günlerde lngiltere'nin Sovyet
ler Birli&'i ve Almanya ile yaptığı 

tarzda deniz anlaşmaları müz•kere et
tiği Baltık ve İskandinavya memle
ketleri Bahriye makamları ile şahsi 
temaslarda bulunabileceğin~ de ifi· 
ret etmektedir. 

B. Duf Kuper'in yap"cab bu husu
si görüşmelerin ehemiyetini izam et
memekle beraber, iyi haber alan mah
filJ.er, bu suretle diplomatik eserin 
fah&i temaılarla ikmal olun~bilcceğin
den dolayı memnuniyet izhar eyle
mektedir. 

İ.talya 

Buı ia~ete haberlerini titlıhih mak
aadiyle, B. Bone'nin turih eylediiine 
göre, Blondol, IW!na ziınamdarlarm -
dan herhangi bir teklifi hamil delil -
dir ve halen italyan hilıkümetiylo uıil -
zakerelere yeniden haşlaması katiyen 
bahis mevzuu değildir. Yazı vazifesi 
başında geçirecek olan B. Blondel, 
yabancı memleketteki vazifesi hak
kında B. Bone'ye şifahi rapor vermek 
üzere Paris'e gelmiş bulunmaktadır. 

Eaasen B. Bone, birçok fransız bü
yük elçi ve elçilerini davet eyliyccek
tir. Bu görüşmelerin bu elçilerin va -
zife gördükleri memleketler hakkında 
herhangi bir diplomatik teıebbüsün 
baılangıcı olması muhakkak ıurette 
icıı.betmez. 

İncillerin içinden 

kaçak eroin ! çıkan 

Kudüs, 3 a.a. - Kudüs zabıtası, ge
çende Pariıı'te yapılan bir tevkif neti. 
ceainde mevcudiyeti meydana çıkan 

beynelmilel bir uyuşturucu maddeler 

kumpanyasının izlerini keşfetmiştir. 

Polis Paris'te olduğu gibi Kudüı'te 

de kaplarının içinde birkaç milyon li
ralık eroin bulunan 81 incit bulmuş. 
tur. 

1 KÜ(ÜK DIŞ HAiıERLER 1 
X Londra - lngiltere'de bulunan 

piyade taburlarından bir kısmının mo
törlü ve zırhlı cüzil tamlarla teşriki 
mesai edecek şekilde yetiştirilmesine 
ve bunlara ınotör taburları isml veril
mesine harbiye nezaretince karar ve • 
rilmiştir. 

X Moskova - Tayyareci Tedasev 
7985 metre ytiksekliğinde uçarak fran
sız tayyarecilerinden Japox tarafın -
dan tesis edilen beynelmilel rekoru 

2717 metre fazlasiyle kırmıştır. 
X Londra - Lord Halifaks şimdi 

mezun bulunan İngiltere'nin Roma el
sisi Lort Perth ile görilşmUştUr. 

Lord "buraya ben 

kendi iste~imle 

gelmedim ! ,, diyor 
Prag, 3 a. a. - Lord Runsiman, ka

rısiyle birlikte saat 15 te buraya gel. 
miş ve istasyonda İngiltere elçisi, çe
koslovak protokol şefi, hariciye na -
zırmın hususi kalem direktörü ve baş
lannda B. Kundtcf olmak üzere bir 
südet heyeti tarafından selamlanmış -
trr. 

Lord Runsiman, saat 18 de gazete
cileri kabul etmiş ve kendilerine aşa • 
ğıdaki beyanatı okumuştur : 

"Bugiln Prağ'a gelmeme sebep o
lan vazifeyi ben kendim iıtemedim. 
Londra'dan hareketimden evel, Slidet 
alınanları ve hükümet, benim buraya 
gelmem bahııinde mutabık kaldılar. 

Benim kırk senelik ıiyaıi hayatını 
var. Bu uzun devre esnasında, devam
lı bir sulhun, ancak mütekabil feda -
karlıklarla elde edilebileceğini öğren
miş bulunuyorum. 

Ben,herkeain doıtuyum ve hiç bir 
kimsenin diltmanı değilim.." 

Lord Runaiman.. bu beyanatı her 
hllngi bir şey illve etmekten iıtinkif 
eylcmittir. 

B. Hodza'nın temasları 
Prag, 3 a. a. - B. Hodza, bugün 

aaat 11 de, alman ılidet partiıi mebus -
lanndan BB. Kunt, Roıe'yi kabul et -
miştir. 

Çeteka ajansının bildirdiğine göre, 
B. Hooza, bu münasebetle, B. Kund'e 
29 temmuz tarihli mektubunda sor -
duğu beı suale mufaual aurette cevap 
vermiştir. Görüşme esnasında hükü -
met ile alman südet partisi arasındaki 
müzakerelerin devamı meselesi bahiı 
mevzuu cdilmittir. 

Japonya'nın allln 
ihtiyacı 

Tokyo, 3 a. a. - Hükümetin, halka 
hitaben malik oldukları altınları mem
leket için vermeleri hakkındaki talebi
ne cevap vermek ve bir misal teşkil et
mek üzere, imparator aile kolleksiyon • 
lan arasından ayrılmıı altından ma
mUI 70 parça eşyayı satılrğa çıkarmış

tır .. Bu altınları, japon milli bankası 
satın almttır. Bu eıJYa, iki sene sonra 

yeniden parası iade olunarak satın alı
nabilecektir. 

B. Tahsin Uzer dün 

lstanbul' a gitti 
Trabzon, 3 a. a. - Üçüncü Umumi 

milfettit Tahıin Uzer, bugün, Güney
ıu vapuru ile İstanbul'a hareket etmij 
ve kalabalık bir teşyici kafilesi tara • 
fından uğurlanmıştır. 

Adana'da gazoz fabrikası 
Adana, S (Telefonla) - Adana be

lediyesi bir ıazoz fabrikası açnuştır. 
İmalata baılamaktadır. Bundan &onra 
sıhi gazoz içilebilecektir. 

Meccani talebe olmak için 
3000 müracaat 

e, Alınan yahıı '..ıisi doktorlar ilis delegesi lort Vmte~t~~.u 

~ 
13 u . hi tesi ing i tir DC>rt reiı vekıllıgı-

a· e ~rlin, 3 a. a. - 30-9-938 tari n - reiıliğe ıeçAm ~ ika Breııilya ve Hol-

! n ıtibaren alman yahudisi doktorlar, Franıa, mer ' . . 
illa ı te ne 1 eteri getirilmııtır. 

<"l\I" n kanından erkek ve kadın arı • tanda d~_egl hukuksinas J orj Ruble, 
ı ede . kl dl AmerıAa ı . . . . Ad'-

Askeri kuvetinl 
takviye edecek 

Roma, 3 a. a. - İtalya, askeri kuve
tini daha ziyade takviye etmek niyetin
dedir. Bugün neşredilen şu tebliği bu 
niyetini göstermektedir: B. M usolini
nin riyasetinde maliye nazırı ile Ge -
nel kurmaylar başkanlarının iştirikiy• 
le yapılan müteaddit görlişmeler esna
sında, italyan ıllahb kuvetlerinin kud
retinin artırılması için ilerde tatbik e
dilecek bir program hazırlanmıjtır. 

X Vaşington - Maden bürosun p 

dan alman malumata göre, Mekıika 
satın alınan !2İrketlerin petrolleı;'ini Al
manya'ya ihraç edecekth'. Baz-ı alman 
firmaları petrol gemileri kiralamışlar
dır. Bu huıuıtaki muamele doirudan 
doğruya armat<Merle yapılllUjtır. 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Burada 
bugüne kadar liee ve orta mekteplere 
meccarıt talebe olarak kabul edi-lmek 
üzere 3000 müracaat vaki olmuştur, 

ınıyece er r. n k. "lteciler ofısı daımı ı 
Londra'da ı mu . . ft J • .. ·ne tayin edilmıştır. 

a Yan mekteplerine yabancı rektörlu~u a matbuata tafsil!t-
y L k Saat Hi dan s~nl r ektir Bu aabahki a.,udi kabul crlilmiycce . b' tebliğ verı ec · 
~0tna 3 Ö ·· üzdeki tahS11 1ı ır . k aat sürınlittür. Yarın l , a. a. - num . Jıe bır buçu ı 1 k 
ından itibar-en, ltalyan mekteplerı : ::at ıı de yeni bir toplantı yapı aca • 

e \le Univeraitelerine yabancı yahudı 

X Kudiia - Filistin'i taksim komis
yonu dün mesaisini bitirmit bugün İn· 
giltere'ye hareket etmiştir. Mesaisinin 
neticelerini sonbahaı:da neşredecektir. 

Ayaş kaymakam vekilliği 

Mezumyet almıt olan Aya§ kayma
kamına maiyet memurlarından B. Cc. 
mil vekUet edecektir. 
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Müspet yolda yürüyen 

Balkanlllık fikri 
B. Nadir Nadi bu hatlıkla Cumhu

riyet'te yazdığı bir başyazıda ezcüm
le ıunları söylemektedir: 
"Dünyanın dört tarafında toplar. 

bombalar patlar, İnsanlar biribirle
rini gırtlaklarken Balkanlarda gün
den güne kuvet bulan ılık bir ka.r
detlik havası esiyor. 

Bir zamanlar sulh perisinin bela
lısı sayılan milletlerde bu ne deği
§İkliktir? Yirmi &ene eve iki beli ka • 
malı komitecilerin yerine fiındi bü • 
tün dünyaya nümunelik barıt çiçek
leri yeti~tiren sanatkar bahçıvanlar 
görüyoruz. 

Ve cesaretimiz artıyor: 
- Ah, diyoruz, acaba inaanlıık bu 

idealist duygulardan kendine bir 
ders çıkarabilecek mi? Balkanlıla -
rm ruh olgunluğundan doğan barı§ 
eserinin temiz havası, etrafımızdaki 
ağır, ka•vetli barut kokusunu dağı· 
tabilir mi 1 

Kısa zamanda elde ettiğimiz ne • 
ticelerin parlaklığına. bak.arak Ü· 
mitleniyoruz. 

Neden dağıtmasın? İçi dinamitle 
doldurulmut bir gülleye benziyen §U 

çılgın dünya, neden günün birinde 
yaptıklarının mi.naaızJıiını anlayıp 
kendine gelmesin? Neden ? 

Selanik'te imzalanan yeni muka· 
vele, bütün balkanlılar için iftihara 
değer ileri bir merhaledir. ldealiat. 
)erimizin kafalarında yatattıkları 

yarınki Balkan bütünlüiüne doiru 
bir adun daha yaklaıtıiımıza inana• 
biliriz. General Metakıaı, Stoyadi • 
noviç, Köşeivanof ve Celal Bayar, a
zimli çalııme.lariyle bu müabet iti 
bqarabildiklerinden dolayı yalnız 
kendi milletlerinin, yalnız Balkan 
milletlerinin değil, aulhu seven, ba
rJ§ÇI insanhim tebrik ve tefekkürle
rine layıktırlar. 

Yarın Bulgariştan'ı da aramızda 

görmemek için hiç bir aebep yok ar
bk. Kuvetli bir Balkan birliği, hem 
teker teker her Balkan milleti için, 
heın de Avrupa ıulhu için büyük bir 
nimettir. Bütün dünyanın böylece 
bildiği bir hakikati beniınsemiyen 

tek bir yunanlı, bulgar, yugoslav, 
romen ve türk bulunmamalıdır. Bal
kan antantının lüzumuna inıuıma.

mak, tarih akışının zaruri kıldığı va
ziyetleri kavrıyamama.k olur, 

f nsanlrk, bugünden yarına dofTu 
durmadan akarken bizim vazife
miz, tarihin seyrini bozmıya ça.lSJ
mak değil, onu müabet yola aevıket
meaini becerebilmektir. Son .-nele -
rin balkanlı politikaıı göatet"iyor ki, 
bugbün nesilleri müa.bet YQhı. bul • 
muılardır. 

Yarının idealine doiru hızla aka • 
lon.,, 

BALKANLILAR, A VRUPALILA
RA GlTTlKÇE SULH VE SELA

MET YOLUNU GÖSTERDİLER 

B. Asım Uı, Kurun'da bu hatlıkla 
yazdıiı bir baıyazıda hula.atan 
ıunları söylemektedir: 
il ''Bir iki g\in içinde, Balkan antan
tı devletleri yeni bir aiyaai r\itt e

seri göıtordiler. Biribirine karıı ha
sun vaziyetinde olan iki ideolojik 
devlet zümresiyle bunların yanmda 
bir o tarafa, bir bu tarafa baıvura
rak tereddütler geçirmekto bulunan 
Oslo bloku kararaı:dıklar içinde uğ
ra§ırken Balka nantantını temsil e
den yunan baıvekili Metaksaıı ile 
Bulgaristan baıvekili Köseivanof 
Selanik'te bi~leterek yeni bir anl&!
ma imzaladılar. Bu auretle harpten 
evelki dünyanın aulh kundakçıları 
diye tanıdığı balkanlılar, büyük bir 
fırtınalı deniz ortaınnda puslasmı 

kaybederek nereye gideceğini ıatır
mıt bir zavallı gemiye benziyen av
rupalılara gidilecek sulh ve seli.met 
yolunu gösterdiler: 

Bu anlapna. ile Balkan antantı 
devletleri Bulgariatan'ın arkasına 
Nöyi muahedesinin yüklediği en bü
yüık bir a&keıri ağırlığı kaldırmıthr. 
Bulıar milletine milli hüriyetini ver
miştir. Bu auretle Bulıaristan'm ku
vetlenmesine hizmet eden Balkan 
antantı bu memleketin menfaati sa.
dece komşulariyle anlatmakta oldu
ğunu göstennittir. 

Hülasa, antant gÜneJiyle her ta -
rafı aydmlanmıt olan Balkanların 
ortasında yegane karanlık bir nokta 
gibi duran Bulgaristan da artık son 
Metaksaı - Köıeivanof anlapnasiyle 
sulh aabahının ilk ıtıklarına kavuı
muıı aayılabilir.,, 

Kadirli kazası 

postanesinde yangın 
Adana, 3 (Telefonla) - Adana'nm 

Kadirli kazası postanesinde bir yan • 
gın çıkmıştır. Postane müdürünün a
çık verdiği ve yangının kasdi olduğu 
hakkında bir şüphe vardır. Tahkikat 
için mahalline müfettişler gitmiştir. 

ebe . tır • 
..._ ......... _.:.......;uıbııl ....anilrniuı>t'.'.ektır •------------------------------------------------------------------------------------
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Karpuza basmış biçağı 

J<arpuz yüzünü ok etmiş 
kan kırmızı cıkmıs ! 

J ...;, 

Fakat müıteri kızılca kıyamet koparmıı 
Tabakane caddesinde seyyar satıcı - Parasında değilim, vur bıçağı, 

Mustafa, kayserili Veli'den davacıdır. dedi. Bizim bıçagı karpuza havale et. 
Taraflardan birinın kayserıli olmas., tim. İki tarafından bastırdım. Karpu
davanın mala, paraya taalluk eden bir zum yüzümü ak çıkardı, kan kırmızı 
ciheti oldugunu anlatmaga yeter sa • çıktı. 

nırun. Mevzu mali hususattandır, hem - Peki, dedi elini uzattı, karpuzu 
de... aldı ve rahat rahat yürümiye başladı. 

Fakat daha iyisi bunları Mustafa'. E, zahir unuttu, dalgınlık bu ya, diye 
nın ağzından dinlemektir. Karpuzcu arkasından yetiştim. 

Mustafa heceleri çatlata çatlata, kır-1 - Beyefendi parasını ... Zahir kula-
ma İstanbul ağzı anlatıyor: ğı da biraz ağır işitiyor. 
"Esnafız beyim, kı~ günleri kes- Biraz daha kuvetlice söylemek iste-

tane kavurur, yaz günleri de köşe baş- dim. 
larında üziim, kavun, karpuz, allah ne - Beyefendi karpuzun bedelini.. .. 
verdiyse ::.atar, şunun şurasında üç be!l Dedim. Keşke demeseydim de o üç beş 
kuruşla ekmek parasını çıkarır, geçi- kuruş da sermayeden gitseydi. Çünkü 
nir gideriz. Gün kazanıp, gün yediği- bunu söyler söylemez beyefendi kar
ınız ıçin taksıtle iş gormüyor, veresı- puzu sol koltuğuna aldı ve sağ koluna 
ye de vermıyoruz . .l'eşın para ıle aıctn astığı gümüş saplı bastonunu kavra
alır ,almıyan da karpuz yemeyıverıı, dı. • 
diyor, halımızı muşterılere de anlatı· rtman zaman dimeye vakıt kalma -
yoruz. dan beyeıendının bcil>tonu .KiUcuı1c1, 

Dün sabah iki araba boşalttırdık tckmesı L>elıme ındi. l\ıeye ugıau1g1mı 
sergiyi köşe başına beyim, yakın müş- şaşırdım. Bu arada soy Jedıgı latlarm 
tenlere: naudı he'Oabı yok. Unlar ııatınmla 

- Geldi karpuzlarımız, kan çıkmaz- kalsaydı bıle, sızın huzuı un uzda tek
sa para almam diye ilan ettik. Alan al- rarına terbıyem mıisaıt degildır. Ha
dı, almıyanlara da darılmadık. Uer • dıseyi görenler, küfürleri işitenler 
kcn şu bay geldi. var. Davacıyım beyefendiden ... " 

Karpuzcu Mustafa "şu bay" derken Beri iskemledeki, B. Veli mudafaa-
beriki sandalyede ıki elıni, göbeğinin 
üstünde kavuşturmuş. dinliyen kayse
rili Veli'yi gosterdı. Ve devam etti: 

Bu bay bana: 
- Seçsene evladım, dedi, şöyle ok

kalı bir karpuz. 
- Kaç kiloluk olsun beyim, diye 

sordum. O şöyle iki elinin avuçlarıy
le bir karpuz işareti yaptıktan sonra: 

- Olsun, dedi, bir kaç kiloluk, ve 
lakin iyi olsun. Hoş kestirmeden al -
marn ya ... 

Ben de içimden: 
- Müşterinin ağırına çarptık. E -

!indeki bastondan da belli ki olur ol. 
mazlardan değil... Ekmek parası çıktı 
bizim, diye sevindim. Meğer sevin
mek şöyle dursun, müteessir olmam 
lazımmış, ama bunu iş işten geçtikten 
sonra, neden sonra anlıyabildim. 

Ben, akıbetimden bihaber karpuzla· 
rm içine daldım. 

- İyı müşteriye iyi karpuz verme
li, iyi para almalı, diye sayıklıyor, al
dığım karpuzu şöylemesine bır yokla
dıktan sonra: 

- Bu :.ize göre değil, yaramaz e
fendimize diye doğrusu hiç bir müş. 
terime göstermediğim iltifatı göstere
rek onu memnun etmeğe Cjalışıyor
dum. Encamı bulduk şöyle beş altı 
kiloluk bir Tekirdağ'ı: 

- Bunu tartayım mı beyim, diye 
sordum. Uz~ktan baktı, bir de ben gö
reyim, dedi. Karpuzu iki üç kere fis
keledikten sonra : 

- Fena karpuza benzemiyor, vur 
teraziye bakalım bir kere, dedi, ama 
keseceksin de .. 

Kantara vurduk. 5 kilo 300 gram .... 
- 26 kuruş eder beyim, dedim. Gü

zel hatırınız için bir yirmi beşliğe gö
türün. 

sını yapmaga davet olundu . .Fakat ::.ı

cak delışcthydi ve B. Veli'yi rehavet 
basmış gibiydi. Güç halle, adeta nazla 
ayağa kalktı. 

- Ben parayı vermemezlik etme· 
dim, dedi, verdim ve lakin pazarlıkta 
uyuşamadık. Bizim Kayseri'de kaı
puzu su yerine, su fiyatına satarla:. 
Bu adamın istediği para bendenize 
pek gali göründü. Münakaşanın sebe. 
bi budur. Baston ,tekme, tokat laflan 
tamamen uydurmadır. Şahitlerini 
dinletsin de görelim. Adalet önünde 
boynumuz kıldan incedir. 

Kayserili B. Veli'nin bu akan suları 
durduran müdafaası bir tarafa kaydo
lundu. Şahitler dinlendikten sonra 
karar verilecek. 

Japonya' da 

Hava tehlikesine 
karıı tedbirler 

Tokyo, 3 a.a. - Hava müdafaa erka. 
nı harbiyesi gece tenviratı kontrolu
nun bu akşamdan itibaren yeni işara 
kadar Tokyo, Yokohama ve Japonya'
nın merkez ve şark mıntakalarının he
yeti umumiyesine teşmil edilmesini 
emretmiştir. Araba ve polis durak ma
hallerinden maada bütün harici ışık
lar söndürülecek sokaklarda yanan ı
şıklar da azaltılacaktır. Yalnız Japon
ya'nın şimali garbisi ışık kontrolün
den istisna edilmiştir. 

SEYAHAT MEKTUBLARI 

Kola ağacının meyvası 
adamı 6 gün tok tutar mı? 
Kinini kim 

G eçen ilk kanunun sekizinci gü
ııü Kuba dan bır vaJ:lur gel

nı.'i'"· ... oıcuıar arasında, tanınmış 

kaşıt Vos kontu da varc.ıı. bu kaşıt, 
cenubi Amerıka' cia uç sene kalmış, 
orada yetışen butı.in hayvanat ve ne
batatı tetkık etmişti. 

Hari dö Vos ellı yaşlarında, açık 
alnını çerçeveııyen sa<i.ı<u ı l>eyazıa~

mış bir alım .. Fakat uaııcı. :.apasaglaın. 
Vapurdan çıkan mıiteacic.ııt baga1la
rmı hemen bir yere yerleştircııkten 
sonra bize seyahatinden bahsetti: 

- Çok derın tetkikıerde bulun
dum. l:Suyuk bır ıstıtaae, zengin bir 
hasılatla donuyorum, dedi, balta 
gırmemış ormanıarda akıa hayale 
sıgmıyacak garabetlerle, ormanların 
cinleri, periıeriyle karşılaştım. Uy
le zamanlarım oldu kı buralara dö. 
necegimden ümidimi bile kestim .... 
Fakat her şey olup bitti, ben niha
yet dönebildim. 

- Müşahedderiniıuen mi bahse
deceksinız? ı• akat bu nıuşarıeae ve 
tetki•klerınizı ilım akauemı:.i ve 
cografya cemıyetı içın yaptınız. Be
nim temsil ettigim bır gazetedıı, 

nasıl olur da oı ada IJu ılnıı şeyler

den bahsedebilırim? 
- Bıldkıs, tıcuım yaptıgım keşif

ler gızıı kauıııycıcaktır. lJKuyucula. 
rını..:ı aldKcı..ıd.ıuu ırı:.a bırçoK ı.::y ıer 

anJatrun. 1' at>.at ıçınue çuK merakh 
şeyler oldugunu da ilave edeyim. 

Uerhal Vos kontunu bir kahveye 
.. ürkledim. Daha oturur oturmaz 
konuşmayı şu mecraya döktü ve is
tihza eder gıbı birdenbire soı du: 

- Kinin nasıl bulunmuştur bili
yor musunuz? 

- Kinin mi dediniz? 

- Evet ... Ben bunu Peru'da öğ-
rendim. Orada Caro kabilesi diye 
bir yerli kabile vardır. İşte bir gün 
o kabileden ihtiyar bir kadın bana 
kininin nasıl bulunduğunu anlattı. 
"Kınakına ağacı denen ve: kauu

ğundan kinin çıkarılan iri ağacı 

yerliler asırlardanberi bilirler. Bu 
ağaç Peru And'larrnda yetişir. Fa
kat bu, birdenbire dünyaya yayılı
verdi. Artık öğrenmiyen kalmadı. 

P ~ru'da küçük bir kasaba var. 
dır. Nedense bir gün bu ka· 

sal.ıa tatlı sudan, hatta akar sudan 
mahrum kaldı. Hiç isecek su kalma
dı. Tabıi kasabanın cıvarını çok ıy; 
tandıklar ıçin Lıldikleri sulara in
san gönderdiler. liılhassa kasabaya 
yakın bulanık, içinde otlar ve yap
raklar çürümüş bir durgun su vardı. 
Başka yerlerde de temiz ve ihtiyaç· 
larına kafi gelecek su bulamadıkla
rından zavallılar bu durgun sudan 
içmeğe başladılar. 

Daha bir iki gün geçmemişti ki, 
herkeste bulunan sıtma növbetlerı 
birdenbire kesildi. Halbuki oralar. 
da salgın halinde olan şiddetli sıt 
malar herkesi perişan ediyor, sıt
ma tutmadık kimse bulunmıyordu. 

Bu hadise yerlilerin derhal dikka-

keşfetti? 
i ..... '.' ..... " ...... '''''''.'' ....... ""'''"''.' ·ı 
IMond e Vuayaj'dan 
ı .. ".',,, ........... _ ........................ "" 

tini çekti. Bu durgun suyun içine 
yıkılan bütün kınakına agaçları çı
karılmamış, orada çürümüştü. Niha
yet, bu hikmetin suda çürüyen ka 
buklarda olduğunu anladlar. Buka. 
sahadakiler komşularına vaziyeti 
anlattılar, sudan içer içmez sıtma
larının bıçakla kesilir gibi kesildi
ğini söylediler. Hakikaten bütün 
civar insanlar da artık bu şifalı su
dan içmeğe başladılar ve sıtmadan 
kurtuldular. 

Bu suretle kınakına ve onun özü 
olan kinin keşfedilmiş oldu!." 

- Bu çok istifadeli bir hikaye ol
du, dedim. 

- Evet, dedi, bu işitilmemiş bi: 
şeydir. O zamandır bu zamandır ki 
ninin ne kadar canlar kurtardığı ma
llımdur. Fakat yerliler, ispanyolla. 
rın daima aleyhlerinde söylerler. 
Biliyorsunuz ki oraları ilk önel! 
İspanyollar .ıabtettiler. Fakat yer
liler tam bir buçuk asır bu kınakına 
ağacının şifasını onlardan saklamış
lardır. 

1638 yılında Loksa' valisi, yerlileı· 
den birisine bir iyilik yaptı. Bu iyi
liğe karşı yerli kendisine bir parça 
kınakına kabuğu verdi .. Tabii ne i
şe yaradığını söyledi. Kınakına ik• 
sene sonra Avrupa'ya girdi. Talbo 
isminde bir ingiliz Fransa kıralı oo 
dördüncü Lui'den dehşetli bir par4 
alıp ona bu sırrı söyledi. 

Anlattıklarından hoşlanıp hoşlan· 

madığımı anlamak için yüzüme bak
tı. Ben fevkalade memnundum, de
vam etti: 

- Ben bir çok ilaçların duyul -
mamış hikayelerini tarihlerini son
ra yazacağım. Mesela dikkat eder
seniz kininin tarihi yoktur. Fakat, 
dedi, benim asıl hayret ettiğim han
gi nebattır bilir misiniz? 

- Bilmem ki. Hangi nebat tuha
f mıza gidiyor? 

- tt.anı Koıa uerıer ı.nr cenuuı tt.

merika nebatı vardır. İ~te o. 
- Kola mı dediniz? 
- Evet kola. Bakın ne tarzda. Se-

negal'deydim. Bir gün gidip gelen 
zencilere dikkat e ttim. Cüsselerin
den aşkın yük taşıyorlar. Öğren -
dim ki bu taşıdıkları koladır. Orada 
bir misyonere bunun sebebini sor -
dum. Zaten kendisinin geniş 

bir kola tarlası vardı. Bilse bil
se o bilirdi. 

- Kola ağacı, dedi, dikildiğin . 
den ancak sekiz on sene sonra kola 
denen meyvayı verir. Bu ağaç biı 
türlü sahillerde yetişmiyor. Onun t. 

çin içerilere götürüp oralara diki -
yorlar. Oralardan denize kadar ne 
yol var ne nakil vasıtası var. Onun 
ıçin, kola istihsal edilince insan sır
tında olarak limana kadar götürü
lür. Bu limanlar yakın değildir. Eıı 
yakını kola yetiştirilen yerden altı 
günlük mesafededir. Zenc.iler, bu 
kolaları aldıkları gibi otların or
manların, sarmaşıkların arasında 

şarkı söyliyerek ta sahile indirirler. 

Yolda ağır gelir diye Üzerlerine hiç 
bir şey almazlar. Hatta yiyecek bi
le ... Evet tam altı, yedi gün omuzla
rında altmış kiloluk yük olduğu 
halde hiç yemek yimeden yol yü. 
rürler. Yalnız işin bir kurnazlığı 
vardır: Bu babacanlar yolda acıkın
ca, ağızlarına bir kola cevizi alırlar, 
başlar çiğnemeğe ... Hayret etmeyin, 
evet bu çiğnemeleri onların açlığı

nı giderir ve kendilerine dinçlik ve
rir. Hatta bu zencilerin, bir katar 
halinde başka hiç bir gıda almaksı
zın on beş gün yol aldıkları görü
lür. Bundan dolayı kolalariyle bü
yük bir şöhret almış olan bu mınta. 
kalara "adamları yemek yemiyen 
memleket" derler. Ne hoş değil mi? 

U ir gün gene Vos kontu ile 
U ı.ıırllktc r'arıs c geıuım. O . 

nı...ı .. ..:uatıar hakKın<Ja JclJ:'L•6ı ın
celemeleri, vardıgı netıceıeu tet
kik ediyordum. Bu nebatlar arasın
da tabıı bir ılaç olara.c kullanılan 

o kadar çok nebat vardı ki hayret 
ettim. 1uesela: Koka denen ve özün
cıen kokaın aenen nesne çıkan ne
bat . .öu neoat da şimdı oluugu gıui 
es...:ı !'eru'ıuıarca biliniyorau. .Bı.. 

nebat çıgnenmce agzı ve mıtleyı ha. 
rckcttcn meneder ve uyu~turur. 

Hele Güyan'ın kuası uencn kü
çı.ik bıı a;,:acı vardır, buna; '"Doktor 
ı..;ogan abacı derler." Neden bılir 
mısınız! Hu tün ha:.talıklara deva
u.ı· ua oııuan ... :::ıı.ıe kuçuk uır ııcuaL 
duı udııcl. ucn uçıı:.ı . l:Su neuatın 
ıu.ıue uLt:ı uıc ne 11.cludr Kuvetıı oa 
tc .. ırı oıı..ubuuu :;ıunuan anıcı.yın: 

uııueK u..:cıc oıan uıı Kaaının auua
gına ou ncuatın nuld:.asından dam
ıatıvermışıer, kadın gözlerini aça
rak "acıkşım." Demiş. Bunun gıbi 
nice nice tabii ilaçları doktorlar bi
lir. 

Beynelmilel klinik reis vekili 
meşhur doktor Vaşe'in fikrine ne 
dersınız: 

- Ben yorgunluk denen zehir -
lenmenin önüne geçecek bir çok ne
batlar tanırım . .Fakat şu kola denen 
nebat yok mu, işte onun kadar ku
vetli deva olan bir nebat daha gör. 
medim, adale cümlesini fevkalade 
işletiyor, tahrik ediyor, kalbi için
de bulunan kafein maddesiyle öy
le bir düzene koyuyor ki üzviyete 
yıldırım gibi tesir ediyor. Kola'nın 
tesiri altında olan bir uzviyette a
dale işleme nisbeti pek büyüktür. 
Sinire karşı derseniz bire birdir. 
Hele sportmenlere pek yarar: Kaç 
kere Sijur koşularında tecrübesinı 
yaptım. 

"Nörasteni'ye karşı kullanılan i
laçların önünde kola vardır. Bütün 
melekeler canlanır, mu~ayyile sa
kinleşir, uyku ve iştah yeniden do
ğar. Bir cümle ile bitireyim: Zaafa 
karşı kola, koka, kınakına birinci 
deva olarak kullanılır." 

8 u alim gibi daha bir çok dok
torlar da, tabii ilaçları ha. 

1-~~.,.,.,.,,~·-D_Y_o __ : 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
. 14.30 Karışık p 

neşrıyatı - 14.50 Plakla turk musikısı 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 
. 18.30 Karışık p 

neşrıyatı - 19.15 Turk musikisı ve b$ 
şarkıları (Makbule ve arkadaşları) -
Saat ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 R 
yo fonık temsil (Gençler grupu tarafınd 
- 21 Keman konseri (Prof. Necdet Re 
Atak ve prof. Georg Markoviç) - 21 
Stüdyo salon orkestrası: 1- jose Arman 
la: Moonlight in Venice. 2- Rossını: ı:: 
Barbier von Sevilla. 3- Helmund: Eın 
bend in St. Petersburg. 4- Glinka: Souvt 
d'une nuit d'ctc iı. Madrit -22 Ajans hab 
leri ve hava raporu, yarınki prograın 
son. 

1!'\tanhul : 

Ugle Neşriyatı: 
14.30 Plakla t 

musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Pla 
tıirk musikisi - 15.30-16 Muhteli f p 
ne:ıriyatı 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Plakla d 

musikisi - 19.15 Spor musahabelerı: hŞ 
~eiık - 19.55 Borsa haberlerı - 20 Saat 
yarı: Grenvıç rasatanesınden nakkn - ııA 
;ı;affer llkar ve arkadaşları tarafından t 
musıkısi ve halk şarkıları - 20.40 H ava 
poru - 20.43 Omer Rıza Dogrul tarafın 
arapça soylev - 21 Saat ayan: O.l<Kt 
TkA: 1- Kalman: Hollanclsvvabhen. 2-' 
sene: Panse dotom. 3- Staub: Babel uvet 
21.30 Belma ve arkadaşları tarafından t 
musıkisi ve halk şarkıları - 22.10 Kons 
Novotnıden naklen: M. Kemal Akel ıda 
sinde orkestra: 1- Orkestra : Le nosdo fı 
ro uvertur - Mozar. 2- Şarkı: Barıton ':l 
ka. 3- Orkestra: Matinata Leon Kava 
4- Şarkı: Tenor Bakeas. 5- Kanzonett:ı: • 
lo keman M. Kemal - 22.50-23 Son habl 
ler ve ertesi gunun programı, Saat aY' 
son. 

Avrupa : 

Oı•.t.ı<.ı~ v J:<. OPERETLER: 20.30 
ris Eyfel kulesı - 20.30 Viyana - 21 J:<o 
Ol<K~S'fRA KONSERLERİ VE Sh 

FON IK KONSERLER: 20 London - l< 
yonal - 20.30 Stokholm. 

ODA M USİKiSl: 16.15 Bruksel. 
SOLO KON SERLERi: 15.15 Doyçl 

zender - 17 Herlin, Droytvıç - 17 . .:ıo 
rıs - l'.T.T. - 18.15 Doyçlandzender 
18.20 Laypsig, Munih - 18.25 Uroyt' 
Lıiksemburg - 18 .. 45 Doyçlandzendcr 
21.20 Munıh - 21.40 Mıl:ıno. 

NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 
Hamburg - 13.30 Budapeşte - 16 Fr 
furt. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - ~ 

Laypsig - 8.30 Frankfurt, Konigsberg 
10.30 Hamburg - 12 Munih - 12.40 Be! 
münster - 14.15 Berlin - 16 Breslav, H 
burg - 16.10 Königsberg - 19 Berliıı 
19.15 Münih - 21 Laypsig - 22.30 Ş~ 
gart - 23 Tuluz. 

HALK MUSİKİSİ: 18.40 Viyana. 
DANS MÜZİG1 : 21.40 Milano (PM 

konseri ve dans) - 22 Sofy - 22.25 Lon 
'Darv,.."-ıl _ 22 ":ın l> ........ ı... ..... _ ~.., A ıC 

luz - 23 Floransa, Milano - 23.S Droyt 
- Z3.10 Budape:ıte, Lüksemburg - Z3 
Droytviç. 

Macaristan'da iki na1 

partisi birleşti 
Budapeşte, 3 a.a. - En mühim 

nasyonal sosyalist partisi birleşmiş 
Bunlar Kont Festetiç'in macar nas 
nal sosyalist partisi ile şimdi mah 
bulunan Zalasi'nin "Macar hareke 
isimli macar nam partisidir. 

Zalasi partisinin reisi mebus Hli 
şimdi "Macar nasyonal sosyalist P" 
tisi", "Macar hareketi,, ismini almı 
lnn yeni partinin reisi olmuştur. 
partide resmen kaydolunan azııf 
miktarı 25.000 dir. 

-----~~~~~~~~.-___./ 

sıl eden bu bir kaç nebatı takdir 
karşılamışlardır. Her şey tabiatt 
çıkıyor, fakat onları bir araya 
bir intizama koymak insanların 
zifesidir. 

• 
"- Düşerken, sukutiyle bizi de ezebilir ... Teslim 

ederim ki, general, kusur sizde olmıyacaktır. Be
yannamenız mükemmeldir. Onlara bir anayasa, 
hüriyet, müsavat vadediyorsunuz... Buna makya

velizm derler ! 

rr=========================================================~ \rassıt bir artist, fakat becerikli, harikulade faal 

Dürvil cevap verdi. 
"- Hem de en iyi nevinden. Islah edilmez insan· 

lar olduklarından henüz etmemiş oldukları yemini 
bozmağa hazırlanıyorlar ve yalan &Öyledikleri için 
de kendilerini birer Makyavel &anıyorlar •.• Öyleyse 
mutlakıyeti ne yapacaksınız, aptallar? ... 

Müellifin cırlak sesi gıcırdadı 
- Y apamıyorııunuz, Dovil. 
Şaşan Dürvil sordu: 
- Ben mi? 

- Evet, siz, Dovil, söylediklerinizin bir kelime-

sini bile anlamıyorsunuz. 
Bir sütçü kadının veya bir kapıcının adını öm

ründe unutmamış olan bu adam kötü aktörlere ha
karet etmek, onların gururlarını kırmak ıçın en 
şöhretlilerinin isimlerini ezberlemiye tenezzül et -

wıezdi. 
- Dovil, dostum, tekrarlayın şunu bana. 
Bütün rolleri oynardı. Neşeli, gamlı, hiddetli, 

şefkatli, sert, okşayıcı. Vakit vakit kaim ve ince bir 
sesle konuşurdu; iç çeker, haykırır, güler, ağlardı. 
Böylece, halk masalındaki adam gibi alev, nehir, 
kadın, kaplan şekline inkılap ederdi. 

Kulislerde artistler ancak manasız ve kısa muha
verelerde bulunuyorlardı. Serbest konuşmalarma, 
ıçli dıtlı olmalarına, laübaliliklerine rağmen, her in
san toplantısında, bu insanların biribirinin yüzüne 
korku ve tiksinti duymaksızın bakabilmeleri için 
ne kadar riyakarlık lazımsa bunlar da bu riyakar-

GÜLÜN( HİKAYE 
Yazan: ANATOL FRA.NS 

lığı gösteriyorlardı. Hatta tam faaliyet halindeki 
bu sanat atölyesinde güzel bir anlaJma ve birlik 
tezahürü, müellifin yüksek ve alelade düşüncesinin 
yarattığı müşterek bir his, bütün rekabetleri ve bü
tün fena niyetleri iyi niyetlere ve ahenkli bir mu
avenete kalbeden bir intizam zihniyeti hüküm sü
rüyordu. 

Nantöy locasında, Şövaliye'nin hemen oracıkta 

bulunduğunu düşündükçe rahatsız oluyordu. iki 
günden ,müphem tehditlerde bulunmuş olduğu ge
cedenberi onu bir daha görmemişti ve vermit oldu
ğu korku içindeydi. "Felisi, bir felaketin onune 
geçmek için bir daha Linyi ile görü:~memeni tavsiye 
ederim" : Bu ne demekti? F el isi, bunun manasını 
ciddi surette düşünüyordu. Daha bir gün eve] ona 
ehemiyetsiz ve adi görünmüş olan, çok gördüğü, 

ezbere bildiği bu çocuk, timdi ona, esrarlı ve meç
hullerle dolu görünüyordu! Onu tanımadığını na • 
ul birdenbire farkediyordu! O ne yapabilirdi? Fe
lisi bunu tahmine çalışıyordu. Ne yapmak niyetin -
deydi? Her halde hiç bir şey. Kendilerinden ayrı -
lınca bütün erkekler tehdit eder ve bir ~y yapmaz
lar. Fakat Şövaliye tamamiyle diğerleri gibi bir 
erkek miydi? Ona deli diyorlardı. Bir kelim tar
zıydı bu. Fakat bizzat Felisi de onda bir parça de-
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ilik olup olmadığını bilmiyordu. Şimdi onu sami
mi bir alaka ile tetkik ediyordu. Çok zeki olduğun
dan onda fazla zeka bulmamıştı; Fakat Felisi'yi 
iradesinin inadı sayesinde kaç defa gafil avlamıştı. 
Felisi onun vahşice enerjisini belli eden hareketle
rini hatırlıyordu. Tab'an kıskanç olduğu için bazı 

şeyleri anlıyordu. Bir kadının tiyatroda mevki e
dinmek, tuvaletler yaptırmak için nelere mecbur 
olduğunu biliyor, fakat aşk yüzünden aldatılmak 

istemiyordu. Cinayet işliyebilecek, felakete sebep 

olabilecek bir adam mıydı o? işte F elisi bunu keşf 
edemiyordu. Bu çocuğun silahla oynama merakını 
hatırlıyordu. Onu Martir sokağında görmiye gitti -
ği zamanlar odasında, her zaman, eski bir tüfeği 

söküp temizlemekte bulurdu. Halbuki hiç ava git
mezdi. Mükemmel bir atıcı olmakla övünür ve Üze
rinde rovelver taşırdı. Fakat bu neyi isbat ederdi 
ki? Felisi şimdiye kadar onu bu derece düşünme

mişti. 

Janni Fajet yanına geldiği zaman Nantöy işte 

böyle kaygılanıp duruyordu, Janni Fajet, ince ve 

zayıf, Alfred dö Müse'nin Mülh~esi, geceleyin, 
menekşe gözlerini kibar alemine ait haberler ve 
moda makaleleri yazmakla harap ederdi. Müte-

)ir kadın, ve Nantöy'ün en iyi arkadaşıydı.Biribi~ine 
büyük, ve ayrı ayrı kendilerinde bulduklarından 
batka hasletler izafe ederler, ve Odeon'un iki bü -
yük hakimesi gibi anlatarak harekete geçeı-lerdi. 

Bu böyle olmakla beraber Fajet arkadaşının elin
den Linyi'yi almak için mümkün olanı yapardı; 

lıoşuna gittiği için değil, - zira Fajet sobalık odun 

kadar kuru idi ve erkekleri istihfaf ederdi, - fakat 
bir diplomatla münasebeti olmanın kendisine bazı 
faydalar temin edeceğini düşündüğü ve kahbelik 
etmek fırsatını kaçırmak istemediği için ... Nantöy 
bunu bilirt'li. Bütün arkadatlarının, Elen Midi'nin, 
Düverne'nin, Herıel'in, F alampen'in, Stella'nın, 

Mari • Kler'in hep, elinden Linyi'yi almak istedik • 
)erini bilirdi. Bir piyano muallimesi gibi giyinen, 
daima otobüse tırmanıyormuş gibi bir hali olan ve 
siftinip sürtünmelerinde bile şifa bilmez bir na· 

muskarlık takınan Luiz Dal'm upuzun bacaklariy· 
le peşini bırakmadığını ve onu o fakir Pazifae ba· 
kışlariyle taciz ettiğini görmüştü. Ve bir koridorda, 
en yaşlılarmı, o iyi yürekli madam Ravo'yu, Lin· 

yi'ye yaklaşırken, henüz nesi varsa, yani kırk yıl • 
dan beri meşhur o fevkalade güzel kollarını açtı • 
ğmı farketmişti. 

Fajet, Üzerinde Dürvil'in, ihtiyar Mori'nin ..;e 

Mari - Kler'in gidip geldikleri sahneyi, tiksinerek, 
eldivenli parmağının ucuyla Nantöy'e gösterdi. 

- Hele şunlara bak. Altmış metrelik bir au ta· 
bakası altında oynuyorlar gibi. 

Nantöy izah etti : 

- Tavandaki ıtıklar yanmamış da ondan. 
(Sonu var) 



HAYAT ve SIHAT J 
......... ........ ... ......... 1 1 1111111111111111111111111111111 ı ıkO'•h"'f' 

Gugukçuk,gugukçu · 
d ada 0 ~ara tek· 

h • ar- eder ve ara a aır ipi · • Aiuatoa ayında kutların epaı le ek, aul JP• aah . ennm 
bk •uanuıı bulundukları halele, ıu • rar 1~.,.1111 pslice ölcliiımıye ~ • 
.... k~unun o hazin aeaiyle, ııas~: JUID 
çllk, lll8ukç&ık diye hayJunnall .~•• lıt~net bD'üılaa ,_mta)arduı 
belki ıneraldandırır. Kutların diba· k ak ıuı• ,.aft'tllan da babala· 
deıı anlaııuyoraanız, acaba o da bu çı ~~. ahfİ okh*)anlldan J"UIDm' • 

aıc:a1c1arc1a bir yudum au mu arıyor, r.ı :• 1 
;..,. ç .... • ilk iti!" _ yuva 

tÜ)'e ditüneltilirainis. • ta.:. k1lfllD ,.avrulanm öldürmek 
En.ia olunuz ki ontm ha:ain has.. aa 1 nuııkörlüie karplık yuva ... 
~ aıcaktaa deiildir. Zaten ~ ~:· ~ Yeya 'baba kutlar miaafirle
İll&baharda, biaİlll memleketlere ye ikram etmekte devam e-

• d öt Bundan rln• pne ti ak dan 
lal ıeldiğ nıevaimde e •· ak· derler onlar kana anar yuva 
hatka, her vakit ajaçların • ya~ bir ÇJkıp ~ttikleri vakit bile arkal~ • 
lan araamda aaldaacbğı içaa hiç d _daldan dala konarak - ıı~· 
aanıan aıcaktan ıikaye~ ':~z. lal'lll 1C:,nve yolda onlara hüi sinek ve bö-

Onun haykırmaaı, butun kut • k yedirmek i.terler... y 

ötm .. i ve bütün haraalana -:.:, ee Bir daha aorabilirainiz: A~uat«N 
"-malan ıibi, aık duygu•UDU • • ı hiç de atk meYaiaü olmadıgı h-:ı· 
•ennek, kendiıiae et çapta~ •ÇID: dayı uk kutu neden böyle hazın 
dir · ab · t renklen, ko e, gug · • · · y ırır? . Bilirainiz ki t aa • kendile· hazin baıiırarak dıııaını çag JMml 
kuları ve aealeri erkeklenD ul duk· Buraclan sitmiye, cenap e-

l'W clitil .... tan~~ b ıb':fmeı. ketlerine hicret etmiye huarh!anıyor 
ı.,. ""lvi uaaktan ...-. ffl •akit da ondan. Bwaclaa •• öne• ~t ~ 
ri itin 1aratnuftD'· Kut ottil::.rclıiı d• ıquk katadar. Fakat utudu
ditilini ptmr, Woek ... tünde delil, stnlerin Jmalnuya 

z-.._ bir diti arar,~-::"= batlemaamdaa. KutlanD ~~~ :::j 
IQeai .... cliti,I ça...-:- uild· ba sitmeleri lala sini-- . 
Ç......-ı. yılan bil• o. ~"!P.:.. •• emlekeeı-iade k•clil~• J!tife
aiai diti79 el~ ıçm iti ~ kaclar 118 IMabmya ..ıötleri ol· 
dltl J'llaa o maaiki:ri cluyup yanma fi korblaadaadD'. Guguk 
a.U.C. ikiu aarmatdol•t olurl:;k ::a: sösHl olclaiu içla ~ önce . 0 

a.,. ....... ötmek, ~~ ... ela· korbr .,. at.ki kutlardan -~ .h~: 
---• 'b" .....,.ak asuuar'a r:&&:li -nl• clıııaım ...... ar ... ç • afkllll Uia et· ret• ıı.s..ıuur. uınu J- • di-
~k erkefin b haal& yal· bul&11111'acaimı ....,.ak oau pm 
....U için oldutunciaD u d n anma çaimr durur ... 
illa erkekleriacle bul••· .. e 1 a içincle ifittiiinİz 

in.anlarda da ilkin öyle ollD•~ la· Ba ·~ • yı hiki • itte bu-
._ aelir. lmehlıtm iptidai ~ dıuıukF:!t :-:::: mb•= anladık-

__.__.__ kaclmlan 9&• .. - ur. '--'eri iDlaalar a· 
Jahua -- enclirmek için tür- tan IOlll"&, bir de •wır a • G .. 
•• Undilerini bel . O.dan tlald farla t1itü"'9'iJ1•: un-
ki IÖylemit ol~~ ~~tir. kimle. i:°' JaaalclJkça aelar kwka~ d-:ha 
dola,.. olacak ki bil• birçok uild ...... __ ... etlere sıtmıye 
ı_. kadm ...... prçekt.a • ~ ~ bi• ba m"~~e 
ıaba prtlarmı bulemaslar " J' pek ucak o1..,.. cli;re, her ıun
erkek IMiaİ betairl• ... F.aka~ ;!k )ıaYa ltil aaatl.-imiai asatıyoraa. 811 
deai,.t m•ND .=·~: .... :S .!.deni,.tia 'biae wrclili e111Diye-
~ ~ ~-- ... ~,., ......... tia .... aiclir. 
&ıkı-• ele ,....... ın..aıarm G. A. 

- olmaktaa ~=;i de -tiındild ........ o)-L 0 Jjr 
. ---~-- .a-1 -· . 

.... --- •.! • • ---•arın ZateD ... mmik ... nıa, m....- • 
• Jaaliade, atk duy~u ~f~- Ankara Borsası 

ÇEKLER 
~fincl• de ıüphe edılebilır. 
.,.~ .... ~. pek uzaklardan gelen dal
.... 7__. k b"lb''l 
••••• •n·Aııındıa. hazan erke uk_: 

--"--· i fakrıyaa kadm ...ıeruun er • 
... t.ircl ......... eltili ........ ~

uo 
IAIMSO ..... 

L66U 
18.1125 
69.1175 
50.7475 
ıo.a 

1 
i 
r 
f 
• 1 

·-- iNi .. biaim lat==bu' JSQıa_!~ 
dan çikan dalgalar anamda, ~ 

dit kokusu ~etiı:i= := 
... cazibe hiMecl ,. L-1!~=-
L-1 biJmeU pek fUP_.-... 
..,.... • ek · · ..... guk kutu Ama dıyec unız, •- . 

- ' • • ··teki kutlar ııı· hu mevaimde nıçın, 0 • • YA· 
L.: ~-: • • •aTrulariyle birlikte ya 
...., _,.um " _._ bö ı. ha. 
...._ yamada tutmaz u. Y 
zin hazin haykırarak uzaklarda 
k•diaine diti çajsrr? 

·1···-..1-.. Gusuk kut•. O da vahtı ıgınu7. E ke - inin 
._ diıiai pek mu•.•lil'· • ~ ct!wr. 
sıkardı~ buin 1911 taklit e 

LoMra 
NCY70rk 
Pari• 
llilaao 
Cenewe 
Aımtenlam 
Bedin 
Brtlbel 
Atina 
Sof,.. 
Prac 
Madrft 
Vart0v• 
Budapette 
B6kret 
Belrnt 
Yokohama 
Stokbolm 
Moüon 

... 
IJU475 ....... 

6.11475 
31.11 
6t.I025 
50.705 
21.1125 
ı.1350 
1.11 
4.355 
uo 

U.61 
24.80 
0.9325 
2.1575 

36.1951 
St.9150 
21.6725 

1.1350 
1.53 
4.355 
uo 

21.U 
24.80 
0.9S25 
2.1575 

36.1950 
St.9150 
23.1725 

•• o • Halbuki erkek 
lelbz, aize de gelır. . a kur-
Sllpk pek vabıidir. Hıç ywıı d 

ESHAM VE TAHViLAT 
1 ... a ..... IDaz ataç yaprak annm 

1-· • · On i .. in difİIİDİ de yanm· 
1933 tiirk borcu 1 

• 1 • • 

19.125 19.125 
(Videli) 

lt.10 11.10 
(Petia) 

lt.125 lt.12S 
(Vtdeli) 

-yınır. un 7 --~- .,._,, •• 

da batanML laaanlar .... _. mla 
,. -- kadaaJana .... kati~ 
,_..~ eliti katı.r de~~ • 
1- "-arlar ... Za~alh _ _..._!'s· _ ...... 

• • • II 

·-...... kapıbp ·---· 7--: 
lelcliktea ...... da - ,......:..:=.. ıou 

::. içia-yum.war:ife" ---~alarma birer 

Y ttz sene uyuyan ad~ 
y_.: H""" B.,,.. 

1".&ika: 29 
~===========lnn,=r=.ic:a~ed::erlm.. Sin bUtUn borçla· 
Atlaııtik artık bir engel delildir. ldiyecek kadar seacmtml 

beyeca· rıau 11 ..n..a11di • 
aa.!>~:::;~::;10:~~~:~· wsed.. ~~~ .,:;-;di;ocık delil· 
1
•k kendini topladı. ıiıab_lp·•k alA, de•lete dl.yeliml .. Bir 
Zoraki bir tebe .. Umle: .a....dı ctiıladi ... ı-ı-

B L ö U n- uıo;; :a. v 1_, 1.--'•i ..x...A.rauı ... 
- ••alım, 1 r r-, ola • te ··- -•a& av-- l t..1- .. 

leJabat formalıtelerayle metıul - Fakat çdsabiımhb çın ll'IA 

b8a. rantl bıralıımaJlu lkaDdu'· yimb 
leleaten: da _ Blliyonuus ki his bir fi 
- Ne? Dedi. Yirmi birind aaar yok. 

da P&aaporta ihtıyaç varını? bu· _AnnlNu: ıl _ .. dedi, ilse kefil ollıbl· 
- Göç meaelelerı hiç bar ~olma- , _.., 

l8nku kadar ..ıa kayıtıara tibi lecek biri •ar· 
llbttır. - J[llDP 

ltaııe • eclL - Bea-
- Fakat bb ıBçmen deiilb. :ao . Seleıte•: 61 hay 

8ta franaıııs, ve anavatanıınua _ Ah, pek ııtufkinmu, 1• • 
llaek iıtiyoru. ...,,er kırclr. dl t-·t.Jdlr 

- Doina. fakat Blrletlk de•l.-u R.Sne ,a.Jer11l• mtl reye •r-
~etine kartı borçlandJnu. ettl. • 

leleaten yUsUnU buru9turdu: a.ınttn t~krarO:!t:d1llr1 
..._Borç mu 1 Ne borcu 1 el - A'lf\lp& ya d oldu~u gibi a hı- tler bu ,.,, • s· ın· samanını• a • 

• - ise yapılan uuoe ' - u; ft emilerle yarım 
bİaeleriniz, gıdanız. endiDi bir haftada elde~ h.ıtko ebprl9İ 

Bu ICSzler tı.erine Seleateıı k ,unde afDI yolu pmk ..., ıraımı, • 
tıaı..n.m: eh hap- ....... tercih ~ 
._:-o damız mı?. Şu müatekr _ _... 

.,... delil mi?- His bu ~b12:hlılL~~~"~•ltallıltliıll ,, 
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11 Oslo bloku,, devletlerinin 
Kopenhag1daki toplantlsında 

elde edilen neticeler nelerdir? 

Kastamonu'nun 

teıebbüsü 
Y caan: Naaılai 11a7da 

Ea hi7ik ............... •71-
... l.taDbul'- J&a baıwdr>Mri ea 
llipcle dilrk•• il,. ............ eti, 

Lö Tan gazetesinden ......... ki, .......... ........ 
rir•iuia ;ralltlklan fallbol •atlan 

O oelo bloku diyo adlan.an ıru
pa mentıup olu devletler 

ku•u1;can11 Kopenha& de toplandı. 
Müaakorolerden ıoıua Danunuka 
hariciye nuırı tarafından huırla • 
nan re1mı toblic, idcol<>Jik rekabet· 
:ıer ve bilyük devletler araıındakı 

çarpıpnalar haracın~ k~lmak iı~~ • 
yen kuçük dcvletlerın bır arup V\I • 

cuda getirmelerine matuf olan. bu 
tefebbUıiln Uori ıürdügü preuıp • 
lerden baaılarını tjll'lh etmektedir. 
Bitaraflardan mürekkep bir gr~p • 
man vücuda getir~k fikri yeni-bir 
,ey deiildir. Bu fikrin mellfOi Skan .. 
dinavya memleketlerinin. 22 ilkü
nun 1933 tarıbinde akdolunan anlat· 
ma ile neticelenen tetebbüalcrin
dedir. Bu anlaşmanın yegane gaye
ai ticari mübadeleleri, çok taraflı 
anlatmalar akdi ıuretiyle ıerbea~ 
reJımıne avdeti ifade odecek bır 
tarzda ınkışaf ettirmekti. Bu anlat
maya laveç, Norveç. Danıaıarka. 
.F inlandıya. Holanaa. Belçıka ff 
Liıkıemburg dahil bulunuyorlardı . 
Bu gayret, yalnız dunya ekonomik 
buhranının yarattı&• icaplar dolayı. 
sıyle degıl ,aynı aaman0a ve bilbu· 
sa, mukaveleyı imza etmit olan ye
di devletten her birinin kendine 
mahsus cografi vaıiyeti ve birbirin
den tamamen farklı menfaatleri ol
ması her birinin ticarı faaliyetinin, . . 
şu veya bu toınıu devlete ıhracat 
yapmak hususunda elde edebilecek
leri imklnlua tibi bulunması ve 
kendilerine has olan metodlara isti. 
nat ederek aralarında yapacakları 
mübadelelerin ki.fi aelemiycceği i
tibariyle dahi ıunelt neticeler ver • 
memiştir. Oılo anlqmaıu beklenen 
neticeleri vermcdiginden bu anlat· 
manın, 1937 senesinde Lahey'de im
zalanan yeni bir anlaşma ile kuvet
lennirilmesi ve canlandırılması tec.. 
rübe edildi. Halbuki. allkadar dev· 

let:I•• •'• ....... Meı1 oıaa -"" 
celerl talik etlai~ n dBD7& ellone-
mlk TUlyedade i~-..ı olap 
yeni imkinlar elde MUlnce tekrar 
milzakerehre prlpnlye karar "r • 
mek mecburiyetinde kalmtlarchr. 

Y edi devlet aruınclaki temas
lara devam edildi ve haliha. 

1 zırda nazik bir aaflıa arzedcn bey· 
nelmilel vui)"Ct ve prtlar aaika•iy· 
le bu yeni grupmanın ekonomi •a· 
hasından polltlka uhuına nakli 
tecrübe edilmektedir. Cenevre'de 
milletler cemiyeti aaamble konaeyi· 
nin ıoa içtimaı ıuaında ((Nordik 
blok" adını tatıyan bu bloka dahil 
memleketler murahhasları arasında 
bir çok toplantılar yapdmıt ve Bel· 
çika"nnı ilk defa olmak tbere ba 
ınapnıan aramda ,artlmaai wkua 
ıelaüttk ld, bu da .. ~- dlf po
lltlbamm yeni bir nçbe aldıimı 
,e.terir. fimdl de Belçika Baf"'ekU 
Spaak'ı murlhhM ı&ıdermek sure
tiyle Kopeüac konhranaına. yazıt 

umumi harpte bitaraf kahmt olan 
devletler koaferamına lftırak etme. 
yi kabul etnııı bulunmaktadır. Yedi 
dnletin iftlrlklyle yapılan bu kon
ferau ~~da hariciye nuırları 
beynelmilel vuiyetin buı enditeler 
yaratacak mahiyette oldupnu •• 
fakat balihuırdaki ciddi nıeselele
rin halli çarelerini arıyan dnlet a
damlarına itlmadları oldutunu te
barila ve beyan etmif) r. Yedi 
devlet hariciye nazırları memleıı:et
lerinin milletler cemiyeti eserinde 
devam etmeleri icabettigi ve fakat 
son zamanlardaki tatbıkatla elde 
edilen neticeJ:cr dolayısiyle unJcai. 
yonlar sisteminin mecburi bır ka. 
rakteri haiz olmadıgı kanaatini ha
sıl etmişlerdir. Her hangi hır kim
senin zuhule maruz klimasına mey
dan vermemek için teblig. konfe
ransta hazır bulunmuş olan hariciye 
nazırlarmın bu aerbeat takdir ~Y
fiyetinin blzut milletler cemiyeti 
menfaatlerine tevafuk ettiği kanaa
tinde bulunduklarını ve uamblenin 
tasvibine arzolunan yirmi sekizler 
komiteli raporunu böyle bir kanaat-
la tetkike hazırlanmakta oldukları
nı ilave etmektedir. Harıciye nazır
ları, zaten, milletler cemiyeti'nin 
mubaaamalara mini ve beynelmilel 
işbırlıgıni temine matuf olan mesa
isıni çogaltması temennilerini izhar 
etmektedirler. 

B utün bunlar, az çok biribirine 
aıt olan ,eyler teairinı yap

maktadırlar. Bir taraf tan milletler 
cemiyeti'ni çarpışmaların önüne gcç
miye ve beynelmilel işbirligini ku
vetlendirmeye matuf olan faaliye
tini çogaltmıya davet etmek, diger 
taraftan ela milletler cemiyeti pak
tının her mütecavize karşı tatbik e
dilmek üzere vazeetmiş bulundugu 
lahbiyonların mecburi mahiyette 
olmadllı tuiae 1ebdar bir YUİ7f:t 
almak milletler cemiyeti palltmm 
~ mlt..wk olan hil· 
'&mhri l&o1IUdf _. ........ 
ala 1111mı tlfldl etmektedirler. lııa 
olmana milletler cemiyeti, hatta, 
hikmeti .Gcudanu bıle kaybedebi
lir. Oldukça hayr.t Yerici bir hal -
dir. llılletler cemiyeti paktmm ce
miyet iz•ına b.hfettifi prantıiler
den en slyade ietifede edenlerin kü
çük devletler oldugu umumun itiraf 
ettiıi bir bakikattır. Bundan maada 
Habqiıtan ıhtilafı eınaıında sank. 
sıyooların tatbıki mevzuubahs ol
duju zaman bugun sankaiyonların 
mecıburi mahıyeti reddeden bu dev
letlerin ne kadar israrlı ve mbsama
ha kabul etmez bir tarzda hareket 
ettikleri hatırlardadır. llllletler ce
miyeti itinde ifblrliiinde bulanmak 
hU1uaundaki arsu •e kararlarını te· 
7it eden bu küsük devletlerin, zaten 
aaydlUlllf olan milletler cemiyetinı 
uyıfJatmalda ne ıiöi bir menfaat 
eldıe edebileceklerini anlamak güç. 

tilr Çüaldl bunlar ancak mllletler 
Cemiyeti çerçwnl içinde müaavi 
hulnak .... ı daireelnde bir rol oyaı
yabillrler; abl takdirde tec:errilt 
halinde ve 1alnıs kendi YUıtalariy
le kaldıkları takdirde böyle bir rol 
oyaıyamular. 

S on samanlarda yapılan tecrü· 
belerin. mahdut menafi ... 

hıba uıye tavalf olunan ve milletler 
cemıyetın den bekledıkleri teminata 
kafi derecede mawr olamamaktan 
korkan devletler ıçin inkisarı mucip 
olacak bır şckılde tecelli ettigi şup
heaıadir. Bunlar, bu itibarla muhtaç 
oldukları munzam garantilen batka 
cıhetlerde aramak mecburıyetinde 

bırakılmışlardır. Ancak, bu garanti. 
yı temin edecekleri aabit olmut de
iildır. Her istiyen bitaraf olauıu; 
çunku, sempatiler ve en mükemmel 
bar tarzda teais cıdilmış aistemlerle 
hiç de alikadar olmadıiı halde her 
politikaya hakim olan ve milletlerin 
mukadderatını sevk ve idal'C eden 
kuvet coğrafyadır. Bundan maada. 
Kopenhag konferansına iftf rik et
mif olan yedi devletten her birinin 
bitaraflık hakkındakı tellkkilerinin 
biribirinin aynı olmadığı da işaret 
olunmıya layıktır. MeMli Belçıka. 
beyneJmdel mUuınMı halinde b
rarlarmda mWıtar k•lmak iatemek
tedır. Ve mılletler cemayeti kaf'fl • 
ıındald teahhiltlerlne hürmet etmek 
iıtediiinı beyan etmlftir. Bu da 
mutlak bitaraflık mefhumu ile ko.. 
tayca telif olunamu. Belçika kendi 
mUdafauııu temin isin kuvetll bir 
aıkerl hamle icra etmektedir. Ve 
Fransa ve İnciltere'nin mtı,ıerek 
garantilıerini ve Belçika aruiainin 
tamamiyetine hürmet niyetinde ol
dugu hakkında Almanya tarafından 

vaki olan tcahhüdü ttlakki ve ka
bal e-.~~ 
, ... IJle eem.t hı rk latpeko-
tedir .. hatta Allala,. ........ 

..,_, 'ıtir. 

eden pey. MJA 1887 maıhedeefdir. 
Danimarka'ya gelince: Bu devletin 
bitaraflık arzu•u ıilümızlanmıya 
kadar ileri surdilğil ve boğazların 
müdafaası hususunda her hangi bir 
muahede Ue deruhte edeceği vazi.. 
feleri yerine ~tirmeainin giiç oıa. 
cagı malf1m hakikatlerdendir. De
mek oluyor ki, bitaraflık her mem-
leketin mevki ve iklimine göre de· 
&iten bir teydır ve· Avrupa'nın bu
&iınku Tuiyeti ıçinde tecerriit ve 
kendi ko9eaıne çe.kilmit olmak mü
eıair bir teminat tqkil etmez. Av
rupa'nın bu&Unk üvuıyeti içinde 
sulh, her hanıi bir tehdit kartııın· 
da müdafaa olunmıya muhtaçtır. 
Kuwtli İngiltere bıle, hidiıelerin 
verdiği ders netice1inde, bunu tak
dir etmiıtir.• 

.. - ..... li ..... ....-i7Mı ela Be-
tildat • • .... kalilııi idan .. y .. 
tİDİa bir karana....-. Gl'ta,.. ~
Şeref afMı .......,.._ klllipl• ve 
"1IW .;... araımdald ..a • .-.... 
Mticesinde .;... a.tifa,. ...,_ 
...-... Atletism .,. • .......... ma
..ı.akalanu b..aan ila" eıttilltea. 
_. aa çok dojna 'bir •iHa~ JıaP
•11 o1 ..... 

Spcw, •w ilati1acm ifacl.i oı-
Japal .. ; madclı imık&aı.r müıeit o -
ı .. selitirı IMa iki __. birmirini 
tamamladığı zaman kökleıir. Hal· 
buki kaluplere iatinat ecleo aponamm 
ancak bir heveain ifadeai oldugu i
çin futbola inbiaar etmektedir. Ka· 
liplwilnizin imkanlan ite, biliriz, a
zanm ..-la ve zaman zaıİaan ifa et -
tikleri naıkdı taahhütler, müuhaka 
ve müaamereler h&aılaJarı ve kabil 
oldakça t.-n eclilea yardımlanlaa 
ibaNttir. Şa halde, ~un ... 
litme ve köklepne umurlan tamam 
deaildir. Ve IMmdan tlolayıclr ki be
cl• teni1eei t.,sdlltmm tahakkuk 
etmeaini dôrt gözle bekliyorua. 
Gençliklerin apor çahpna program
larını bu teılulat teabit ecleeek ft 

i.tilrbalin hakilrı aportmealeriai 
mektep ve ordu yetiıtirecektir. 

Fakat o günleri beklerken kulup. 
lerin bölgelerle elbirligi ederek ko
ca J&&I aeniKe bir f..&Q« içilrıde 
~ mümkun defil laidİl"7 
Kort olen .-hirlwcle hDia, .._. ve 
.......... o1 .. , .................. 
,..&larm clüqia olduta bölphrde 
W.iklet ;J&l'lllM'I .,. tarlan. kam
.-.. datcalık,unn ~
Bütüa IMaalar ailaa,.t bir qa lliJet 
w t .. ebW. fikri meeeleeiclir. 

lJi lliıet .......... a. fikria- do
ı.,.. Kaataw':ra telwik ..,_.ayaz. 
Eeki .... ir'che ..... •ir ...._, IO •· 
iu.atoetaa 20 .,.ıua. bclar ,... için
de bir a1bk bir ıeainti tertip eden 
Kutamoeu JPOl'CWarmıa Elkitelür e 
de uirıyarak orada futbol ft auret ....... ha... , 5 pk idı.WHenm 
.....,... Vı ...... 'WN'lllırı 

ı....a" .... llA& deiMtlir Fllkat 
te•mb ••• ld it lliliUk bar 
..... lıı:afD11bfe •••• bt ..... .......... ,..... ................. . 
fa.derin ... ... ...... ~ 
etae dahi, az ma•afla bqanlac:ak 
bir .....,biia olamaz. Kaa\amoaa 
mümkiın olanı yapmııtır. 26 genç. 
ltir a,. müddetle 'Yllly.tleri muhitia.. 
den çdııp m .. leketin bafka t...ı. 
ı_....~batkab .. lta ,..,.. 
birler ıençlikleriyle tanıtacak. mu • 
aabakalar yapacak, temiz bir reka-
belia ......... ,i ........... te-
..... talait olaceldarct ... Spor, 
Wrlraç ,... ..,... ~eledıti 
....... tepra)dı Wr .. ,....... bir 
IMaçm l&&t ... lop- arkumduı 
kOllDftk elMtte cl•tildir. Spor 'Weai -
...,.. __.._ " ... leketia 
,. ... ,......, clütiaitiaG. aWitini oc -
......._ temia ha•a •lm•k, llefelea
...-• .,. ba arada apar ela 1apma.k ... 
Kaat1UDODa'mm teteblMilüad• bitüa 

B!!!!!l!!l!!l!!l!l!!!!l!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-..~~!lllJ!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!BB!~ 
R&ae. adındaydı .. Bbim de maiara ada • 
-Hellllo ebpreaiyle ıidecelb. de- mma beıuıemememıa pek tabil degıl 

(Soııu ı. uııcu aylada) 

eli. midir?-
Sel••: - Pakat terakkınin bodbinliii ku-
- Miblmnell DedL limdi belli vetleadirmeai ne buiıı ,ey. 

mlllUUlll etmek iater mfıl11iaJ - Biaim aiadea daha hodbin oldu· 
DM blıtkalarlfle ,._ iaticnp et· pmuaa emin miıinu ?-

ti. Jtaltat lelaten eenrh bir tavu ta· Hlll milnalrap edıyorlardı ki Se • 
kmmıttı. leıtea onları çatırdı. 

- Ut PJNk Mat dıtarıck ıenneai· Onları kapıda bekliyordu, koluna 
si rica edlJOllUIL Siae bır ıilrprb ya- bir havlu atnuttı. Efendiliıwa öniındc pac:aa-. meruimle eiildi: 

_ Ne drprldP - Öile zamanıdır, dedi, miilyönün 
IOfruı hazırdır 

- Bl•r baau bfla eden-........ nıt ..... nı . ba•'•d 
-- .... mıye r- ı: 

ıtlrprlallkUa pkar- Gidip blru do- - &vet, eıkldea yemekleri böyle 
lqm can• . haber verirlerdi... 

Amil TOIDplOll neteyle : Fakat prip bir koku dikkatini çek-
- itaat edelim, dedi. ti. llaft11 kokladı. Seleaten ıaz uciy-
Babgenln tl ucunda, filteel haft ile le onu ddyordu. 

fifllllt bir urada oturauya pttller. - Vallahi_ Bu- ley ıft>l koku • 
aene dQfGaceU,.U • mlldln aorclu: JO'l• 
- Ne dUfblyonua•1 Sıl•ten yol •erdi: 
- lluiyl- Terakki iwnlarnı ua- -Buyun.an. efendim. 

detlal arttırır mı, ,oba eblltlr mi, Bem btyas bir BrtU U.tUnd Uç ta • 
diye dtlftlntl~ bakla bir mua hasır1~9tı. Bu ma-

- Her dlftln ilendin• bl9 mulyet- aaam ortuında, abgılık ilminin ince • 
lerl" ımhsarlan nrctır. Hıt pı1 clıl- ilklerine uypn teldJde kıartılm19 
lith'• bu bir tlıblat kanwaudar- bir ta.,an yaluıl.ı yer almftı. 

Une 1erdtn narin bir yaprak alclı: R1ne: 
- Fakat bu değipiyor-
- Y~lıyorw~uz- Elinizdeki kil • 

çücük bir fly.-. ~ ~·· 
bu ncbatıp codcll llUl8J ... bir t>aobab 

- Bir taVfl!l 1 Diye haykırdı. 
- Evet, mötsyö .•• Bir tltVf&JI, hem de 

hakiki cinıindeıı bil" tavpıı. 

- Nered.e bllıldul 

- Spangburry hemtırelerden al • 
dım.- Ulam bu kadar dnamlı •urette 
ziyaret ellitimin sebebı buydu. 

- Fakat ne yaptm ? •• Çaldın mı yok
sa? 

- Ne olur 1a11ki 1... T&Vf&llları o ka
dar çok ı bunun kayboldutunu far
ketmıyeceklerdir bile... Eauen açlık 
kifi bir maaerettır ... Haplar vt yemiş
lerle be1lenmekten bıktım artık. 

- Yemitlerde vitamin vardır.-
- Tavf811ın içinde de keataneler 

vardır. Sofraya buyurun, mösyö 1 Yüz 
ıenedir yemek yemedık. 

Röne bAIA nef11 rayihayı kokluyor -
du: 

- Aııl bunu IO utmak bir cinayet 
olacaktır. 

Ve mahir bir bıpkla, Seleaten, tav
f&nl parçaladı. 

Amal Tompeon'uıı bUtiln proteatola
rma rapea önine nefil bır parça 
koydular. Bin tereddütten sonra tat
mıya razı oldu, her halde etın lezz ti 
pek hotuna'Cıtmemiı olmıyacak kı, bır 
butu ifiyetle yedı. 

Selesten: 
- Möıyöf Dedi. Milyonerler için 

bile tavpn fena bir tey degilmiş 1-

On yedinci Fasd 
- Daha fazla aabre~miyecegiaı, Erteıi sabah aaat ıekize doğru, iki 

dedH Mis Anni, yeme imize iıtirik f ranıızın oturduğu evın kapısı hızlı 
etmek ıerefini bıze bah,eder miıinia? hızlı çalındı. Selesten, kapıyı açınca. 

kendisini ıert bır bakışla sil.zen kıaa 
Rokfeller mu.zesi mudiresi oafkın boylu bir adamla karıılilftı. 

bir hald ydi: Seleaten: 

- Bu eti yi,.ecebinb deme ki - Ne iıtiyorıunuz? Di:re aordu. 
- Hem de naııl 1... Adam yakaımdaki ipreti gösterdi: 
- Fakat .... Bu '9&hfete dônlifttir 1... - Poliı ı ... Dedi. 

Selesten: Ve içeri girdi. Röne'oin yanına &el-
- Hayır, ittaha döni19tilr, diye tu. diği zaman tekrarladı: 

hih etti. Oturunuz ve biai taklit edi- p li ı 
nlz. 

-Katiyenl 
- Bir tecriibe edin. ne olurı 
- Hayır, bu mamara kart•ında 

deta dehf9te dUftlyonım. Bu bit cina 
,ettir. 

- o .... 
UyanıJlarındanberi iki franıız A. 

merika polisleriyle pka olmıyac:a uu 
anlamıflardı. Seleaten nesaketle bir 
skemle ailrdU. Efendiei aora: 
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Mimar Sinan'ın Çankın'Jaki Ulu camiinin tamirden sonra iç kısmı 

(an kırı ve (erkeı'te vakıf eserler 

Bu kıymetli eserlerin tamiri ve 
muhafazası için düşünülen tedbirler 

Evkaf umum müdürü 
eserleri yakından 

B. Fahri 
tetkik 

Kiper 
etti 

Çankırı'cla Ulu cami 

. ~nkır_ı, (~ususi) - Bu haftaki tenezzüh treniyle gelen ve va
lımıze mısafır olan Vakıflar umum müdürü Bay Fahri Kiper te
nezzüh treniyle geri dönmemi§ ve Çankırı' da iki gün misafir kal
mıtbr. 

) 
Giresun' da 

Fındık tacirlerinin 
loplanhsı 

'Giresun, 3 a.a. - İç ticaret umum 
müdürlüğünün başkanlığında toplan
mış olan fındık ihracatçıları, müzake
ıelerine devam etmektedirler. Top
lantıya mevzu teşkil eden maddeler 
şunlardır: 

Muhtelif ihraç iskelelerinden alı

nan dilekler - yani satıcının dilekle -
ri - , tiplendirme mevzuu - alıcıların 
dilekleri - , kontrol işlcrının"<laba ıpra
tik esaslara raptı suretiyle kolaylaştı· 
rılması. 

Dün öğleden önce ve sonra yapılan 
toplantıda, tiplendirme mevzuu hak
kında görüşülmüş, kabuklu ve iç fın
dıkların mütecanis bir şekilde tasnifi 
için muhtelif milimetrelere ayrılmış 

ve özürlü, kusurlu fındıklar hakkında 
da aynı şekilde nisbetlere ayrılmak 
suretiyle eskisine nazaran daha geniş 
bir tolerans kabul edilmiştir. 

r ................................................... , 
ı Yurddan kısa haberler ı i .................................................... i 

Balıkesir - Köy katipleriyle köy 
katibi olmak istiyenler için şehrimizde 
bir kurs açılmıştır. Bu münasebetle 
valimiz B. İbrahim Aykut bir nutuk 
söylemiş ve köy katipliği vazifesinin 
ehemiyetini anlatmıştır. 
* Pazar günü Atatürk parkının 

yüzme havuzunda yapılan yüzme ya
: rışları çok zevkli olmuş ve yüzlerce 
balıkesirli tarafından takip olunmuş • 
tur. 

Yeniçağ (Bolu - Köy gazinosunun 
bulunduğu binaya halkevinin radyo -
sundan halkın istifadesini temin için 
bir oparlör konmuştur. Akşamları, 

köylüler istirahat saatlerinde radyo 
neşriyatını takip etmektedirler. 

Sivrihisar - Karakoç ılıcaları yakı
nında Sırtlan deresi denen yerde bir 
yangın çıkmış, halkın ve askerin yar -
dımiyle güç halle söndürülebilmiştir. 
Yangın 4 saat sürmüş, 250 hektar ara
ziye sirayet etmiş ve birçok zeytinlik
ler mahvolmuştur. Yangına sebep o -
lanlar hakkında takibata başlanmıştır. 

lzmir - Ziraat Vekaletinden şeh
rimize gelen bir tamimde Mısır'a ya -
pılan kavun ihracatına dikkat ve ehe
miyet atfedilmesi, bazı bozuk cinsli 
kavunların Mısır'a ithal olunmadrğı 

bildirilmiştir. Mısır'a gönderilecek 
elma, şeftali ve kaysının da haşeresiz 
olması için dikkat nazarı celbolunmuş
tur. 

* Karşıyaka önlerinde bir ceset bu
lunmuş, yapılan tahkikat neticesinde 
bu cesedin Halit isimli bir gence ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

* Çok çocuklu ailelere yardrm ka • 
nunu tatbikatının bugüne kadar ver
diği neticeye göre şehrimizde 65 aile
ye 50 şer lira mükafat dağıtılmıştır. 

Akhisar' - 350 mevcutlu olan orta 
okul binası küçük geldiğinden bu yıl 
ilk okullardan birine kaldırılmıştır. 

Akhisar orta okulu her yıl 40 - 50 
mezun vermektedir. 

Konya kazalarmda 
yapılan yollar 

Konya, (Hususi) - Karaman - Er
menak yolunun Karaman ve Ermenak 
kazaları mükelleflerden 3195 mükel
lef çalıştırılarak 185 + 10 metre ham 
yol açılmıştır. 

31 adet köprü ve menfez yeniden 
inşa edilmiştir. 10848 metre mükabı 
çürük kaya. 6720 mdre mükahr Hii!ım
hk kaya 15034 metre mükabı taşlı sırt 
topra khafriyatiyle 27960 metre müka
bı. ariyet imla, yapılmış, tahminen yo
lun kavuşmasına 6 kilometre kadar 
bir kısım kalmıştır. 

lki kazanın arasındaki bu yolun 
tam ortasında iyi bir su bulunmuştur. 
Su yolun üzerine getirilmiş ve bir 
çeşme yaptırılmıştır. 

Ermenak - Mut yolu üzerinde sekiz 
ahşap köprü tamir edilmiştir. 

4 - 8 - 1938 

' 

........ :····""''''''''''''''':"'' ....... - ...................................... -ı 
lzmir'in turistik yolları ! 
Yolların 

gösteren 
nasıl 
bir 

başarılacağını 
proje hazırlandı 

İzmir, (Hususi) - Vilayet makamı
nın büyük bir ehemiyetle üzerinde 
durduğu turistik yollar teşebbüsü ar
tık kuveden file çıkmak üzeredir. Ka
mutay'da kabul edilen kanunla İzmir 
vilayeti içindeki yollaman ekserisi
nin asfalt veya beton olarak yapılma
sı imkan dahiline girmiştir. 

Bu sahada İzmir halkına teveccüh 
eden cüzi mükellefiyetlerin, güzel 
bir şehre sahip olmak arzusunu sıksık 
izhar eden İzmirliler tarafından seve 

seve yerine getirilecegi şüphesizdir. 
Bu yolların nasıl haşarılacağı ha 

kında bir proje hazırlanmıştır. B 
projeyi müzakere etmek üzere vali 

Fazh Güleç, viliiyet meclisini fevkal 
de bir toplantıya davet etmiştir. Vil 

yet meclisi 16 ağustos salı günü ögl 

den sonra saat on dörtte fevkaliide bi 
toplantı yapacak, halkımıza teallu 
eden mükellefiyetler le yollar hakkı 
daki projeyi tetkik edecektir. 

İzmir, (Hususi) - Askeri kampta senelik talim ve terbiyele 
ni gören liseli gençler kampın tatili münasebetiyle cümhuriy 
meydanında büyük bir geçit resmi ve heykel dibinde hararet 
tezahürler yapmışlardır. Gençler, Büyük Şef'in heykeline çele 
ler koymuşlar, nutuklar söylemişler, General Nuri Yamul kend" 
lerine mukabele etmiştir. 

Geçit resmi çok parlak olmuştur. Merasimi, vali ve mevki k 
mutanları ile binlerce halk takip etmiş ve asker-talebeyi ha 
retle alkışlamıştır. 

Bu iki günün bir gününü mer
kezde . diğer gününü Çerkeş ka
zasında geçiren umum müdür 
evkafa ait bütün işleri gözden 
geçirmİf, vakıf binalarını, dük
kanlarını ve camileri gezerek 
bunlar arasında bakımsız, harap 
yerleri tesbit etmiş ıslah çarele
rini düşünmüştür. 

. "\ 

YURDDAN RESiMLERi 

Çankırı camiinin dahili 

B. Fahri Kiper, şehirde Mimarsinan 
devrinde yapılmış olan ve geçenlerde 
Vakıflar idaresi'nin 20 bin lira sarfe
derek tamir ettirdiği "Uluca.mi., yi 
gezmiş, bu abideyi çok beğenmiş, etra
fının büyük bir bahçelik yapılmasını, 
bunun için de güzel bir dıVar inşasını 
münasip görmüştür. 

Umum müdür buradayken, Beledi. 
ye ile Evkaf arasında uzayıp giden ba
zı ihtilafları da halletmiştir. Ayrıca, 
vakıf arsalara on dükkan yapılması 
muvafık görülmüş ve şehrin büyük 

- --------·---·--- - , bir ihtiyacı olan "hal,. in bir an evci 
yapılması için de tetkikat yaptırılaca

" Hoınidiye 
/1 

Sinop' ton Iğı vactoıunmuştur. 
Çerkeş kazasındaki bazı işleri de 

hareket etti 1 ~erinde gö~me~ ve halletmek için .. vali 
ıle oraya gıtmış olan umum mudür 

Sinop, 3 a.a. - İki gündür limanı- Çerkeş işlerinin ancak gelecek yıl 
mızda bulunmakta olan Hamidiye halline başlanabileceğini söylemiştir. 
mektep gemisinin komutan ve subay
ları şerefine Parti binasında dün ak
şam bir ziyafet verilmiş ve bu vesile 
ile Parti önünde toplanan kesif halk 
kitlesi tarafından denizci kahraman. 
larımız hararetle alkışlanmıştır. Ha
midiye, ziyafeti müteakip limanımız
dan ayrılırken fenerler ve bayraklar
la donatılmış, bir çok motör ve tsan
dallarla denizde yapılan tezahüratla 
uğurlanmıştır. 

Çanakkale öğretmenleri 
Tckir<latt-~da 

""' Tekirdağ, 3 a.a. - Trakya gezisine 
çıkan Çanakkale öğretmenleri dün 
buraya gelmişlerdir. Öğretmenler, bu
radan Kırklareli ve Edirnc'ye gide· 
ccklerdir. 

Çankırı"da, her sahada imar hare
ketleri genişlerken, şimdiye kadar 
buna karışmış olan Evkafın çok güzel 
ve hayırlı işler başaracağına şüphe 
yoktur. 

Çankırı'nın hemen her tarafında 

fazlasiyle mülke sahip olan Evkaf bir 
kaç yıl önce şehrin en güzel caddesin
de altları dükkan olmak üzere üç bi
na ve ayrıca da dört kadar dükkan 
yaptırmıştır. 

Bu gün de yeniden yaptıracağı on 
dükkan ve camiin dıvarlarını yaptır
maktadır. 

Yalnız her şeyden önce camiin dı
varları yapılırken yanına bir de müze 
binasının yaptırlmas bahis mevzuu
dur. Evkaf müzesi Çangırı'nın belli 
başlı eksiklerinden biridir •• K.K. TOROSLAR'DA NAMRUN YAYLASI 
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DAİMA GÜZEL KALMAK İÇ/N 

Dinlenmenin sırrını 
Vaktiyle bir Hint imp~ratoru, oğ; 

lunu yetiştirmesi için, Hınt ve İran· 
ın en alim adamını hoca olarak tut
muş. Bu adam genç pre~s.i 15 ~aşına 
kadar okutmuş. Günün bırınde ımpa • 
rator, oğlunun kafi derecede tahsil et· 
tiğine kanaat getirerek hocayı çağır • 

bilmek 
lôzım 

mış· • • ......... . .............. ............................. ...... !: .................... . 
ep~ ~;;~~r ::;~: li Nası 1 gecesiz gündüz j 
di. Onu bana v~r • • • i 
de bi~az devlet ı- ı olmazsa ıst ı rahats ı z i 
daresıne yardım 1 I ı 

·::. ::~~: ver- _ ÇO l ı Ş~.?. ..... ~.?. ... , ?,,~.~.?..:.'. ....... 
. -····························· mış: . d h .. ade edin sinir kuvetini harcamıya devam et-
-Bana bır sene a a mus · . . · k · . ı a ı ög~ret • mektedır. Halbukı, adalelerın gevşe -

Şımdıye kadar ona ça ışm Y · · d b k · . • 1 şma kadar bırakılması takdırın e, u uvet ye • 
tım Şımdıden sonra ça 1 ' • d -
belki ondan da daha mühim bir şeyı, dek olara~ ~alır ve ınsa~ u

1
yan _ıghı ~a-

. · n 0··g~reteccg~im. man kendını tamamen dın enmış ıs· 
dınlenmenın sırrı ı · 
Ç 

.. k'' sıl gecesiz gündüz olmazsa, seder. Gene bu sayede, en ufak hır 
un u na · ·· d d h 1 tt · ~ · 

istirahatsiz çalı§ma da olmaz. gayr_etın vucu umuz a. a~ı e ıgı 
toksınler de bertaraf edılmış olur. 

~ 
M isafirleri 

NA S 1 L 

Ağırlamalı? 
Misafir ağırlamak, sanıldığından 

çok daha güçtiır. Davetliler için ha -
zırlanan pasta ve sandöviçleri sayıp 

şık bir şekilde tepside istif etmek 
yetmez, davetinizdeki bütün unsurlar 
arasında bir ahenk yaratmak da lazım
dır. 

Eğer sizden çok yaşlı bayanları da
vet ettiyseniz, kısa ve sade bir öğle. 
sonu robu giyiniz. 

Davetlileriniz en aşağı on kişiyse, 
uzun ve az dekolte, sade ve tercihan 
siyah bir rop giyiniz. Fakat, koyu ren
gin tavırlarınıza bir "merasimperest
lik" vermemesine de itina ediniz. 

Samimi ahbaplarınızı davet ettiyse· 
niz, suare robu ile gecelik gömleği a
rasındaki dezabiyye'lerden de giyebi
lirsiniz. Fakat saat yediden olmak 
şartiyle .... 

Çay veriyorsanız, limonata ve şer • 
betleri de ihmal etmeyiniz. Misafirle
riniz arasında çay içmek istemiyenler 

Yaz aylarmm mühim 

meselesi : GÖZLÜK 
Renkli gözlükleri artık herkes 

kullanıyor. Hatta bir muharrir, bu
nun aleyhinde bir fıkra bile yaz
mış, parlak güneşi güzel güzel sey
retmek dururken, herkesin gözleri
ni renkli camlar arkasında hapset
menin manasızlığına işaret etmişti. 

Bunu ,okuyan bir delikanlı diyor
du ki: 

- Güneşi bilmem ama, bilhassa 
plajda renkli gözlükler, etrafı sey
retmek için çok rahat.. 

Madem ki kullanıyoruz, bari 
gözlüklerin rengini, maneviyat ü
zerinde iyi bir tesir yapaca)c cinsten 
seçelim. Hem ınsan gözlük taktığı 
zaman adeta şahsiyet değiştirmiş 
olduğunu sanıyor. Size öyle geli
yor ki gözlük bir maskedir ve siz 
kalabalık arasında, kimseye görün
meden dolaşıyorsunuz; gözlerini 
kapadığı zaman etraf tak ilerin ken
disini görmediklerini sanan bir ço
cuk gibi, siz de etraf ta kilere görün
meden onları gördüğünüzü sanı
yorsunuz. 

Gözlüğün bir faydası daha var: 
gözler can sıkıntısını, hastalığı, 
yorgunluğu aksettiren birer ayna
dırlar. Onun için gözlüklü bir ba

---------------~ yan ··ne kadar yorgun görünüyor!,, 
bulunabilir. 1 gibi mülah.~zal~r, yahut "hasta mı-

Davetlileriniz konuşuyorlarsa, mu • sın ayo~, .gozlerın çok yorgun,, gibi 
havereleri gramofon veya radyoyla sualler ışıtmekten de kurtulur. 

susturmayınız. Radyoyu veya gr~mo- Bunları yazarken aklıma bir 
fonu, lakırdının azaldığı zaman ışle- daha ld' B l l .~Y 
t
. . ge ı. ayan ar ten ermın 
ınız. . .. l""k k 1 

..... Ve asıl hepsinden mühimi: rengıne uygun goz u ta sa araca-
Dudaklarınızdan tebessüm eksik ol- ba nasıl olru? Mesela esmerler si

masını yah, pembe beyazlar kınnızımtrak, 
sarışınlar sarıya mail gözlük camı 

i 

Lacivert Üzerine beyaz renkli jojet
ten öğle aonu elbisesi. Yaka ve k .. 
merde beyaz pike'den garni~r var. 

Tatil aylarının en civcivli zamanın
da bulunuyoruz. Hint hakiminin bu 
sözlerini daima hatırda tutalım. Çün· 
kü zamanımızda kadınlar da erkekler 
kadar dolu ve yorucu bir hayat aürii
yorlar. Sinirlerimizin kuvetini yalnız 
çalışmakla değil, lüzumsuz ve mana . 
sız bir takım hareketlerle, çırpınma -
larla yoruyoruz. Doktorla.rı.n hesapl.~
dıklarına göre, sinirlerimızın eneqı· 
sinden yüzde 40 ı çahşmıy~, y~zde lO 
u oyun ve spora, mütebakı yuzde 50 
ıi de, farkında olmadan yaptığımız bu 

Şu halde, dinlenmek için, omuzları
nızı bir yastığa koyunuz. Başınız ha
fifçe yüksekte olsun. Zihninizden bü
tün düşünce ve meşgaleleri kovunuz. 
Adalelerinizi, çok yumuşak bir hale 
gelecek fCkilde, gevıetiniz. Bu, baf
langıçta kolay değildir; fakat insan 
biraz antrenmanla kolayca alııır. Bir 
an gelir ki, birisi kolunuzu kaldırıp 

bıraksa, bu uzvunuz bir kurşun kül!iie
si gibi ağır bir şekilde tekrar yere dil· 
şer. İşte bu şartlar altında yapacağı
nız kısa bir istirahat hem yeniden ku
vet toplamanız, hem de zihninizdeki 
teheyyücü yatıştırmak bakımından 

çok faydalıdır. 

elefon aboneleri 
elefon etmesini biliniz 

kullansalar.. 1 
Fakat cevabı gene kenclim hul

dum: günq ban yolan her zaman
kinden fazla moda olduğuna göre, 
eninde sonunda gene siyah gözlük 
takmak liznn geJecdc. 

çırpınmalara gitmektedir. ~ 
Bir elektrik akümülatörü boşaldıg7 

zaman yeniden çahşabilmesi için bu
nu doldurmak lazımdır. 

İnsan için de vaziyet aynıdır. . 
Bunun yegane çaresi de uyku ve ıs-

tirahattir. 
Görünüşte bu gayet kola~ "!e ~as~t

tir. Hakikatteyse en fazla ıtına ıstı -
Yen en güç, en çapraşık iş, istirahat
tir. 

Napolyon gece veya ~ün?üz, en 
;ınüşkül anlarda, hatta çetın hır muha· 
rebenin ortasında bile derin bir uyk~
ya dalmak imkanına malikti. Kısa bır 
zanıan uyuduktan sonra dinlenmiş ve 
zihni açık bir halde uyanıyor ve he -
ınen çahşmıya başlıyordu. Sı~_ak 
ıneınleketlerde gündüz, şafak ~ok
llleksizin, nasıl gecenin içinden b~r -
denbire çıkıverirse, Napolyan da şım· 
§ek süratiyle istirahatten çalışmıya 
geeçbiliyordu. 

Napolyon şuphesiz müstesna bi~ a
daıncıı. ı:sunu ou: nasıl elde edenıunz ~ 
Bazılarımız buna tabiatin bır vergısı
dir, diyecek. Hem evet hem hayır. l
çimizden bir !iiogu, hususi metotlar 
kullanmak şartiyJe, tabıate yardım e
debilecek kabiliyettedir. 

Hintlileri en bariz misal olarak zik· 
redebiliriz. Bilhassa Yogi'ler, zi~ni v 
bedeni bir antreman sayesınde ıste • 
dikleri anda uzun uzun uyuyabilırler. 

u.k' k• . . h . ırrı adalelerı uc ı ı ıstıra atın s • 
ta b b rakmak· ınanıen gevşek ve ser est 1 • 

tır. Bunun ne oldugunu anlamak ı
çin istırahat haJınae olan bır nayv~
na, mesela bir kedi veya bir köpege 
bakınız: Köpek dinlenirken adal.:
lerinin hepsini "koyuvermiştir", vu· 
tudunda takallus etmiş hiç bir tarafı 
Yoktur. Eger o anda onu yer?en .kal· 
dırmak isterseniz göreceksinız kı e~-
1 "l" bır etinizin arasında cansız, adeta o u 
et külçesi v.ardır. 

İşte insanlar bu bakımdan hayvan· 
lara göre çok aşağı seviyededirler. 
~azı insanlar uykudayken bile adale· 
lerini yarı _ gergin bir halde muh~fa· 
~ ederler. Şu halde vücut denılen 
lllotör, a~ır ağır da olsa çalıpıya ve 

Bu tavsiyeleri her zaman tatbik e -
debilirsiniz. Fakat bilhassa tatbik et· 
meniz lazım gelen devre, tatil devre • 
sidir. 

Telefon, kullanrlıt tarzma l'Öl"e, çok aevimli veya pek sıkıcı bir mu
habere vasıtası olur. Telefon etmesini b ilmek için nazik, diplomat ve 
takt aahibi olmak, yapılacak ıeyi yapılmryacaktan ayırdetmeyi bilmek 
lazımdır. Bunun için, atağııdaıki mülahazalrı dikkatle okuyunuz. 

• Başka saatlerde kendilerini evde/ niz varsa diplomatça davranınız ve 
bulamadığınızı bahane ederek, dost. muhatabınızın lakırdısını kısa kesme. 
larınıza yemek saatlerinde telefon e- si için ona baştan savma cevaplar 
dip onları soğuk yemek yemek mec. vermeyiniz. 
buriyetinde bırakmayınız. 

İnsan tatil aylarında hiç bir kaygıy- 8 Muhatabınızın acele işi olduğu-
la, hiç bir endişeyle zihni yormamah, nu anladığınız zaman faydasız geve. 
daima dinlenmelidir. Eskiler uykuyu zelikler<le bulunmayınız ve lüzumsuz 
ölüme benzetirlerdi: Fakat öyle bir yere lakırdıyı uzatmayınız. 

• Dikkat edilecek bir nokta da, 
muhatabnızın kim olduğunu sorma
dan önce kendi isim ve sanatınızı ona 
bildirmektir. 

ölüm ki insan bundan neşe ve sıhat 
dolu olarak dirilir. • 

• Gizli şeyler söylemek için tele. 
Buna mukabil pek acele bir işi- fon kullanmamak müreccahtır. Çünkü 

başkalarının alçak seıle konu~ ve 
mikrofonu elinin içinde gizliyen bir 
kimseyi seyretmeleri çok müziç bir 
şeydir. 

• Telefonu açtığınız zaman karşı
nıza aradığınızdan ba§ka bir şahıs çı. 
karsa, "ne yapalım, bir daha ararım" 
gibi onun gücüne gidebilecek sözler 
söylemekten sakınınız. 

• Sizi birisi aradığı zaman da, te
lefonu a!iiarken "allih cezasını versin, 
bir türlü kafamı dinliyemiyeceğim !" 
demeyiniz. Bu takdirde daima bir gaf 
yapmak tehlikesi vardır. 

Yukarıda solda: Vitne çürüğü renkte kadifeden ve aynı renkte tafta 
ile süslenmit ıapka. Sağda: Kırmızı kadifeden §apka (fiyango siyah 

kadifedendir) • 

Yukarıda aolda: Siyah fötr ve siyah kalın grenli kordeleyle •Üslü, 

arkası kırmızı püsküllü ıapka. Sağda: Üzeri kabartma itlemeli aiyah 

Atağıda solda: Mat yeıil kadifeden ve üat kıamı Yetil • pembe bir ve kenarları kalkık fötr fApka. Atağıda solda: iki parçadan mürekke 
IA • f" p 

Beyaz ketenden yazlık rop •e ince 
yÜnlüden pardösü. Beyaz haıır fap
kanm kordelası pardösünün ren-

giyle asorti ve gro greadir. 

Sı klığı n 
l Ü şartı 

Paria'in büyük terzilerinden biri 
tıklıiın on ıartını §Öyle anlatıyor: 

• Fazla aüalü, cicili bicili model
lerden kaçınmak 

• Robun telerrüatına çok büyük 
bir itina 11öatermek. 

• Mücevherleri itina ile •ermek 
lalıat yalnız bir taneaini takmalı. ' 

• Uçan, dalgalanan eteklerden, 
tüllerden aakınmak. 

• Derli toplu, güz.el bir kualür 
aeçmek. 

• (Çalııan kadınlar i!rin) gayet 
•ade bir giyinme tarzı aeçmek. 

• Vakit ııe para bulunca ağır ııe 
mcurallı fantezilere kaçmak. 

• Fazla alacalı bulacalı kumQflar 
•eçmemek. 

• ... Ve her §eyden önce kıurak, 
''telerruataı:r." olmak. 

• H -k ... la .üslenmİ§ ?8pka - Siyah pike kadifeclOR Y.e aizah kaim P'.eqli kor . 
dele ile liU!eımut fAPka 

acıvert otr fapka Sağda· lıleıneli :Ye düz ·-=ı !ı.: ı .. tr · 
• • ' --- a&I o tvitt• 7apll -

mıJ taP.ka. 
er gun on dakilıa aynada 

lıendini tetkik efierek kus ı lQTı bul
ınM u. s_arelerini Cll'amak, 
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lngUi:ı kıral ve kıraliçesi Avustralyalılar namına dikilen abideyi ziyaretleri esnasında bir 
küçük Fransır.'a iltifat ediyorlar 

INGİLTERE İLE FRANSA' iN 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MÜSTEREK HEDEFİ NEDİR ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Harbin kanii. 

bertaraf etmek 
Yazan: 

Antoni Eden 
İngillere'nin eski lınridye naun 

Dünya meseleleleri hakkında fikirlerini ve gorıı§
lerini yazan eski İngiliz dı§ işleri bakam 

K ual Jorj ile kıraliçe Eliza
bet'in Fransa'yı ziyaretleri 

bir protokol tezahürü değildir. 

Mütekabil surette biribirini anla· 
manın bir senbolü, ve sulhun bir 
garantisidir. 

Bin seneye yakın bir zamandan
beri ingiliz - fransız: münasebetleri 
bir çok inkıUiplara meruz kalmıştır. 
Hükümdar sülalelerinin ihtirasları, 
ticari rekabetler, dini anlaşmazlık · 
lar, sömürgeler yüzünden mücade • 
leler, bütün bunlar ve diğer 
pek çok şeyler, yazık ki ,ihtilaflara, 
münakaşalara ve hatta bitmez tü· 
kenmez muharebelere sebep olmuş. 
tur. Fakat mazinin bu sayfaları, bu
gün, daha mesut bir halihazırı teba
rüz ettirmeğe yaramaktadır. 

F ransa ile İngiltere arasında
ki münasebetler devamlı bir 

dostluk temellerine istinat etmek
tedir. Sağlamlıkları ancak sulhun 
desteklenmesine hizmet eden bu te. 
melleri artık hiç bir şey sarsamaz. 
Zira fran&ız • ingiliz dostluğunda 

inhisarcı hiç bir taraf yoktur ve hiç 
bir kimseye müteveccih değil

dir. Tam tersi, iki memleket devlet 
adamlarının değişmez gayesi dost
lukları dairesinin genişlemesidir. 

:Bu anlaşmada herkese yer vardır. 
Garbin iki büyük demokrasisinin, 

bugün, pek çok müşterek menfaat
leri vardır. İkisinin paytahtlan ge· 
niş imparatorlukların merkezini, 
parlamentolarının toplantı mahalli. 
ni, hür müesseselerin menbaını teş
kil etmektedir. 

Fransa'yla lngiltere'nin kuvetlı 
bir tek arzuları vardır: Bütün an · 
laşmazlıkları harbın vahşi hakem
liğine müracaat etmeden ortadan 
kaldırmağa müsait beynelmilel her 
hangi bir nizamın kurulması .... İn· 
giliz milletiyle fransız milleti derin 
surette sulhsever milletlerdir. 

Evet, iddia edilemez ki fransız 
• ingiliz münasebetleri -

batta harp sonrasında - daima a. 
henkliydi. Çoğu iki milletin milli 
mizaçlarından ve hususiyle coğrafi 
vaziyetlerinden mütevellit güçlük
ler zuhur etmiştir. 

"Kıta zihniyeti"ni anlamamak 
memleketimizin hem kuveti, hem 
zafıdır. Biz, askerlik bakımından 
İngltere·nin artık bir ada telakki e· 
dilememesine rağmen terbiye ve a
nanemiz sevkiyle hala "adalı"lığı

mızı muhafaza ediyoruz. 

Elli seneden az bir müddet zar -
fında topraklarının iki defa yaban
cılarca işgal edilmi~ oldugunu gö
ren Fransa'nın, harp sonrası davala
rını, bir kurtarıcı gibi karşılanmış 

• olan Güyom d'Oranj orduları ka -
raya çıktığı gündenberi bir daha iş· 
gal edilmemiş olan İngiltere ile ay
nı zaviyeden görmemesi, bu şartlar 
içinde, zaruri idi. 

Bu tehalüflerle bunların haliha. 
zırdaki tarihi h§diselC\rin cereyan 
şekli üzerinde icra etmiş oldukları 
tesirleri izah etmek istikbalin tarih· 
çilerine ait bir vazifedir. 

Bazf devreler hakikaten tehlikeli 
. geçmiş, ve en yakın mazide Ren 

memleketinin işgal edilmesiyse bu 
devrelerin en ciddisi olmuştur. 

Fransa ile Belçika'nm, hudutları 
üzerinde askerlikten tecrit edilmiş 
bir mıntakayı milli emniyetlerinin 
başlıca unsurlarından biri telakki 
etmeleri tabiiydi. Buna mukabil, in· 
giliz tebasından büyük bir kısmının 
da bu hissin şiddetini kavrıyama

maları hiç olmazsa mazur görülmek 
iktiza ederdi. Bu hal ise "adalılık" 
zihniyeti ile "kıtalılık" zihniyet a
rasındaki görilş farklarına bir misal 
idi. 

B ununla beraber, bu güçlükler, 
ve biltiln diğerleri, ne kadar 

ciddi olursa olsun, iktiham edilmiş· 
ler ve ingiliz • fransız anlaşması, 

kuvet ve vilsat bakımlarından, mun· 
tazam surette geligmiş, ve bugün, 
Avrupa sulhunun muhafazası husu· 
sunda canlı ve pek istikrarlı bir.un· 
sur haline gelmiştir. 

Bu bakımdan, kıralımızın ziyare· 
ti, büyük babası. yedinci Edvard'ın 
1903 te yaptığı ziyaretle mukayese 
edilemez. 

Kıral yedinci Edvard, fransız _ 
ingiliz milnasebetlednin iyi olmak· 
tan uzak bulunduğu bir devrede 
dostluk esasları kurmanın çareleri
ni arıyordu. Kazandığı muvaffaki
yet, hedefine varmakla, elbette dik
kati celbetmiştir. 

Fakat kıral altıncı Jorj'un resmi 
ziyareti, biltiln dilnya nazarında, za· 
ten sağlamca kurulmuş olan bir 
dostluğun samimiyetini isbat etmiş. 
tir. Bu, tamamlanmış bir eserin te· 
tevvücüdür. 

K ırahmızla kıraliçemiz~ Pa • 
ris'te görmüş oldukları fev· 

kalfide kabul, hem fransız milletinin 
hUkilmdarlarımızın şahıslarına kar-

B. Antoni Eden 
şı duydukları hayranlığı, hem de 
~amanımız güçlüklerinin daha kıy. 
mettar kıldıgı bir dostluğun teza -

hürlerini görmekten memnunluğu ifa
de etmektedir. Yanılmıyahm: Fran
sız milleti gibi milletimiz de, bey
nelmilel güçlükler ve gerginlikler
den dolayı Avrupa'nın istikbali hu
susunda kaygılanmak için pek çok 
sebepler vardır. 
Fransız arazisi, bugün, muhtelif 

Avrupa memleketlerinden, ve husu. 
siyle, feci anlaşmazlığın yevmi ha
yat cizyesini istediği lspanya'dan 
gelme on binlerce yabancıyı barın
dırmaktadır. Fransa, bu zavallılara 
gösterdiği misafirseverlikte pek cö
mert ve hüriyet ve uhuvet ananele
rine her noktada sadık olduğunu is· 
pat etmiştir. 

Cihan Fransa'ya hemen bütün sa
nat, ilim ve edebiyat sahalarında 

çok borçludur. Vatto ve Nane, Pas. 
tör, Molyer, Balzak - işte her yer
de en büyükler arasında mevki ala
bilecek isimler .... 

Bugünkü Fransa da büyük anane· 
lerini muhafaza etmektedir. Onun 
resamları, muharrirleri, heykeltraş· 
ları, ilim adamları insanın bizzat 
kendini tahrip için çılgınca silah
lanmaktan daha iyi şeyler yapabile. 
ceğini göstermek için karşımızda
dırlar. Temenni edelim ki cihan, on
ların mantıka avdet davetlerine ica
bet etsin 1 

Bir milletin adet ve usullerini bir 
başka milletin toptan "anlaması" 

hiç de kolay bir iş değildir. Hilkü· 
metlerinin şekli umumi hatlariyle 
eş olsa dahi, çalışma usullerindekı 
ayrılıklar yanlış tahassüslerin doğ
masına kifayet edebilir. Beynelmi
lel politika bakımından başkaları • 
nın blzi gördükleri gibi kendimizi 
"görmek" kadar güç şey yoktur. 

İşte bunun bir misali: Fransa'da 
nisbeten sık sık vukua gelen hükü
met tebeddüllerini yabancı memle· 
ketlerin tenkit ettikleri işitilmekte 
veya okunmaktadır. Hattli bazı ten
kitler bunu Fransa'da politika istik· 
rarsızlığmm bir delili saymakta
dırlar. Halbuki hakikatte bunun i
zahı bilsbütün başkadır. 

Fransa'da teşrii meclisler muay. 
yen bir zaman vazife başında kalır· 
lar, ve İngiltere'de olduğu gibi hü
kümet avam kamarasında ekseriye
te istinat etmediği vakıtler parHl
mentonun birden bire dağıtılması 

imkansızdır. Bunun içindir ki hü
kümet tebeddülleri oradaı burada 

basit bir idare değişikliğinin yaptı
ğı tesirden daha az ehemiyetlidir. 
..t:vet, bunun neticesi nezaretler me. 
murları arasında sık sık değişiklik

leri mucip olur. Fakat bir nezaretin 
vazifeleri bu kadar ağır olduğu bir 
devrede belki de bu fena bir şey de
ğildir .. 

8 eynelmilel bir konferans es -
nasında, konferansın başlangı

cındanberi Fransa'da bir çok hükü
met tebeddülleri olmuş olmasından 
şikayet edildiği zaman bir fransız 
nazırının vermiş olduğu cevap ha
tırımdadır: · 

- Hangisini tercih edersiniz? 
Aynı politikayı takip eden dokuz 
hilkümeti mi, yoksa dokuz ayrı po. 
litika takip eden bir tek hükümeti 
mi? 

1922 yaı:ı ile 1924 kışı arasında 

bizde üç umumi seçim yapılmıştır. 
Yabancı bir müşahit nazarında bu, 
belki de daha mühim hadiselerin 
vukubulacağını ihbar eden korkutu
cu bir kararsızlık manasını haiz ola
bilirdi. Bize gelince; biz gayet iyi 
biliyorduk ki mesele böyle değildi 
ve bu, ancak siyasi sistemimize mah
sus muvakkat buhranlardan biri i
di. 

İngiltere'de olduğu gibi Fransa'
da da, siyast hayatın değişiklikleri 
ne olursa olsun, daima aynı umumi 

• temayüller tezahür edecektir. 
Sulh ve hilriyet aşkı, beynelmilel 

münasebetlerde şiddet kullanılma

sının pek samimi surette arzulan. 
ması, işte bizi birliğe sevkeden mü
essirler bunlardır. Milletlerimizin 
daha az samimi olmıyan bir arzuları 
da kendileriyle birlikte bir nizam, 
akıl ve hikmet ve sulh cihanı kur
mak için vakit büsbütün geçmeden 
diğer milletleri de bir araya getir
mektir. 

Bu sebepledir ki - hazan yapıl
mış olduğu gibi - yıllardanb~ri du
rup dinlenmeksiıin fransız _ ingi
liz anlaşmasını geliştirmeğe çalış

mış olanlara Fransa lehdarı veya 
.• er hangi millet aleyhdarı demek, 
onları harekete getiren saikleri ka
tıyen bilmemek demektir. Hiç bir 
ıngiliz dt.vlet adamı İngiliz lehdarı 
veya sulh lehdarlarından başka bir 
şey değildir, ve aempatilerle antip.r 
tiler gibi önceden tekarrür etmiş fi. 
kirlerin de terazide bir ağırlık teşkil 
ettiği yoktur. 

Fakat dış politikanın tevcihinde 
görüşlerimizi paylaşanlarla ve bi -
zimle aynı hedeflere varmak için 
her şeyi harekete getirmeğe hazır 
bulunanlarla iıtbirliği etmek yalnız 
temenniye Jayik değil, asıldır da. 

Büyük garp demokrasileri arala -
rında mevcut hakik1 anlaşmaya is
tinat etmekle ancak kendilerini 
kuşkulandıran büyük meseleleri 
halle teşebbüs etmiş olmakla müs
terihtirler. Diğer her usul ancak 
gittikçe büyüyen ibham ve zafa 
sev keder. 

İngiltere'de herkes bu nok
ta üzerinde kati surette mutabıktır 
ve Paris'te cereyan eden merasimin 
daha sıkı, daha kuvetli ve şu halde 
sulh lehinde daha müessir bir fran
sız - İngiliz elbirliğini mümkün kı
lacağını ümit edenler de pek çok
tur. 

24 Üniversite'de 

Bu sene yapılan 

imtihanların neticesi 
İstanbul Üniversitesinde bu seneki 

imtihanlarda alınan netice şudur: 

Edebiyat fakültesinde 282 talebe 
imtihana girmiş, 159 u muvaffak ol
muş, 123 ü ikmale kalmıştır. Geçenle
rin nisbeti takriben yüzde 56,5 dur. 

Hukuk fakültesinde 365 talebe imti
hana girmiş, 185 i muvaffak olmuş, 
207 si ikmale kalmıştı\. Kazananlar 
takriben yüzde 43 dür. 

İktısat Fakültesinde 103 talebe im
tihana girmiş, 51 i muvaffak olmuş. 
tur. Geçenlerin miktarı takriben yüz
de 50 dir. 
Tıp fakültesinde 1264 talebe imti

hana girmiş, 770 talebe muvaffak ol· 
muş, 494 ü ikmale kalmıştır. 'Geçenle
rin miktarı takriben yüzde 62 dir. 

Buğday ofisi için tcselliim 
komite i kuruldu 

Yeni kurulan buğday ofisinin Zira. 
at bankası tarafından işletilmekte o
lan buğday bürosu ile silolarının te
ıellümünü yapacak komite teşkil e· 
dilmigtir. Komite, Ekonomi Bakanlı
ğı ihracatı te§kilatlandırma bürosu 
müdürü B. Servet Berkin'in reisliğin
de olmak üzere Buğday ofisi ve Zira
at bankası delegelerinden müteşek
kildir. Komite, tesellüm şekli hakkın. 
da bir talimatname hazırlamıya baş

lamıştır. Talimatnamenin hazırlanma· 
sından sonra tes~llüm işine başlana
caktır, 

1"' ......... A .. N"D'XÇ ............ l ı 
.. ............................................. ..... 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - lıtanbul arasında 
pazardan maada her gün : 

Y eşilköydcn h reket &30 
Ankaradan hareket 8.30 

Ankara dan 
çumartesl günleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartcsl 

: Halk ve Sakarya ecsaneleri 
: Ege ve Çankaya .. 

: Sebat ve Yeniıehlr .. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkeıı 
: Ankara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENi 

SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
18.45 

Her gün 
HALK 

14.SO 
16.30 
18.30 

Cumartesi günleıi 

YENl 

K. dcre'den Ulus M. na 

Ulus M. dan K. dcrc:'ye 
tl 
14.45 
16.45 
18 45 

HALK 

7.15 23.20 
sefer sefer 

6.45 23.00 
tl 

14.30 
16.30 
18.30 

P•zar günleri 
YENl HALK 

11 
13 
14.45 
16.45 
18 45 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Gıw:cleri saat 21 de 

Lüz ·.ımlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra· 
caat sehlr: (1023-1024). - $chirlerara· 
sı: (2341-2342). Elektrik ve Havagaıı 
Arıza Memurlu{:u: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Ta k s i Te
lefon numaraları: Zincirli camı civan! 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
rı: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba
&r, Bizim taksi: (2323) - Havuzba&ı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksı : (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291) • 

OtobüıJerin ilk v" IOD 

Seferleri 
Sabah Akeam 
llk Son 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2S 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 

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

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Ulus 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 As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni~ebir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'dcn S. pazan'na 7.30 !),45 

§ U. Meydanı ile İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yeni&ehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında ıaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 c ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferlrr vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılı§ 
saatlerine tabidirler. 

Poıta Saatleri 

Teahhütlü 18 c kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa&a'ya Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. per· 
ııembe. cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergiln 9,SS CKayse· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs " 16.05 

GVNDELIK 

Hicri - 1357 
Cemazil'ahlr: 7 

S. D. 
Güne~: -4 57 

Rumi. 1354 
Temmuz: 22 

S. D. 
Ak§am 19 14 

Diplomah mühendis 
Su, yol ve imendifer tesisatı 

inşaatında tecrübeli ve diploma
lı bir mUhendis kendisine mevki 
arıyor.· Alakadarların (MUhen
dis) rumuaiyle İstanbul 176 No. 
posta kutusu adresine mUracaat-
ları. . 5291 

Vakıflar Umum Mudorlogo 

Satthk tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Madde ı - Kırklareli vilayetinin 
LUlcburgaz kazasına bağlı Hamitabat 
köyünde mubutan idare olunan Gazi 
Hasanp vakfından tıpuyle muay
yen hudutlar içinde biri (2086) dö
nüm (l) evlek diğeri (965) dönüm (I) 
evlek ki ceman 3051 dönüm 2 evlek
tcn ibaret iki parça tarlanın rnUlki
yetleri satılmak üzere 19 temmuz 938 
gününden 9 ağustos 938 gününe ka
dar şartnamesi mucibin;.e kapalı .sarf 
usuliyle arttırmıya konulmuştur. 

2 - Yukarıda yazılı gayrimenkul
lerin birlikte muhammen bedeli 15000 
liradır. 

3 - İhale bedeli peşin alınacaktır. 
4 - İhalesi 9 ağustos 938 tarihine 

mUsadif salı günü saat 14 de Kırkla
reli Vakıflar MUdUrlUğU ihale ko
misyonunca Vakıflar Umum mUdUr
IUğilnUn tasdlkma tfilikan yapılacak
tır. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırlıyacakları teklif mektup
larını 4 üncü maddedeki saatten bir 
saat eevline kadar Kırklareli vakıf

lar mildilrlUğU ihale komisyonu reis-
1 iğine vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplariyle teminatını 
vaktinde vermemiş olanlar arttırma
ya kabul edilmiyeceklerdir. 

7 - Tahmin edilen bedele göre mu
vakkat teminat 1125 liradır. 

8 - Satışa ait tartnamc Ankara'da, 
Vakıflar umum müdürlüğü emlak 
müdürlüğünde, İstanbul'da, İstanbul 
Vakıflar başmüdürlüğünde Kırklare
li'nde vakıflar müdürlüğünde parasız 
verilir. 

9 - Arttırmıya iştirak edenler 
şartnamenin bütün muhteviyatını ka-
bul etmiş sayılır. (2659) 5002 

Devlet Hava Yolları 

Benzin satın alınacak 
Devlet Hava YolJarı Ummn Mü

dürlüğünden : 
1 - !darenin Ankara, Yeşilköy, Iz

mir, Adana ve Konya meydanlarına 
teslim edilmek üzere ceman (160) ton 
tayyare (30) ton otomobil benzini ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli: 
Teslim yerlerine göre hesap edilen 

mecmu muhammen bedeli 54.080 lira
dır. 

Şartname ve mukavele projeleri 
Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü, 
İstanbul'da Karaköy P. T. T. binala· 
rı dahilindeki idare gişelerinde görü
lebilir. 

3 - Eksiltme 15 ağustos 1938 tari· 
hinde saat 10 da Devlet Hava Yolları 
umum müdürlük binasında yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me şartnamesinin 4 neli maddesinde
ki vasıfları haiz olması lazımdır. 

5 - İsteklilerin (3954) liralık mu• 
vakkat teminat mektupları ve diğer 
belgeleri ile birlikte mukavele ve 
şartnamede yazılı teslim yerlerine 
göre tesbit edilmiş fiyat tekliflerini 
havi kapalı zarflarını eksiltme saatın
dan bir saat evelinc kadar Ankar•da 
Çimento fabrikası karşısında tayyare 
meydanındaki umum müdürlük bina· 
smda toplanacak alım satım komis· 
yonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

(2802) 5185 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -- -- -- -- -- Türk Hava Kurumu =: - -- -
~ BÜYÜK PİY Nr!OSU ~ 
~ Dördüncü keşide: 11 Ağustos 1938 dedir. ~ 

: Büyük ikramiye 50.000 liradır 1 = ~ 
=: Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- §§ = ~ _ lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır... ::::: = ::::: = ::::: = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango· :::::; - ~ = ya iştirak etmek suretile siz de talihinizi deneyiniz... a:; - ~ 
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H 1 K A Y E Mançu' da çarpışmalar 
CIZcrn: Huget Garni;,e 

Ayrıhk 
çeoiNn: Colait BE<iENÇ 
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namma ~:':ö~ı:~::~::~.ttar bir =;=~~=~ini l5ylemlf ve Jurnal dö mosku'nın bir makalesi 
l.iaoıı. Jak'ın eldivenini vereli, par
eaa.\inü ilikledi. 

Baba ıotuk aoiuk torardı: 
"- Neredeıı 1eli70Run? Neredey-

at. 31 temmUJ:dan beri bu mıntakada "- Saat yediye doğru aovyet piya. 

:U:~:::;~ir~u=!~.d~:ı::t1:: !~n~1::~.;.x~:~::.':°.::: ''Japonya tehlikeli bir "'- Hadi hurram, dedi. 
. Liaon on bir yaflllcla aolpn beni&• 

iiltii batı temb Jaoca plU bir kıa· 
cağızdı. 

df.nP Kiminle ifktın?" 
kil uttu. su pJ'den haberi 

]aJı F:..t Liaonlll O .annesinin 
yoktu._ar lf.yecttlni dlıha kirpikleri. 
yalan -1 , _ _. .,.._ ..... 

ponlar, Sovyetler uaml kuvetlerini etmiılerae de ger! pUakuıtülmU§ler- 11 
iıtimal otmomektodider. Müaademe- dir" k d 
terin pek şiddetli olduğu tahmine- . ''oyun oynama ta 1 r 
dilmekte iae de bunlar yalını• aikre· So")"etlerif& prot.eıto ~I 11 

.. Kardefini tepeden tımata bir daha 
~en ~irdi. içini çekti. 

nnıadlA anana•· - • nln o1f'/&Y·r . ..._.. konu9uruz.'' 
"Anlafllclıl Bıruuau . dilen mıntakaya inhilal' etmiıtir. Tokyo, 3 a.a. - Sovyetlerın Tokyo 

-Artık celip söreb'iliderl 
F .. ıa s<syliycmedf.. Zaten bu ka

~1re.,ı. ıöa de Jak'ı allaun&i& Wi 
lınitti. 
.- Seraeml Dünyanın 8bilt acuna 
Uıniyoreun yal Perpmbed• P" • 

ye görecekain. 
Evet doğruydu. Mahkeme anneyle 

yı ayırırken btiyle karar verm~,
Haftada bir gün, bir kaç aaat içın, 

har birleıeceklerctl. Çocuklar ye· 
klerini kih anneleriyle, klh ~ -
Yle birlikte yiyeceklerdi. Tatıl· 

Dl aAMnln .aauncı keserdi. 
J';ıe ya. çocuklarmın yanında öy

le ,eyden bahsedilir miydi? Artık on
larm her ıeye akılları ermeğe başla -
mIJtl· Haki.katen, çocuklar yatınca 
onlar tonuturlardı. Fakat o kadar 
bulr i8ylenlr1erdi ki çirkin llflar~ 
çocuklar bile duyardı. O zaman ikı 
yavrunun masum yUrekletl şiıddetli 
tiddetli çarpardı. . • 

maılahatgU.satı Smetanin dUn ISilederı ---------------; lloakon, 3 u. - Tu ajamı bUıdi • 
Püskürtülen 4 ıovyeı ıaburu ao.nra hariciye nesaretine 31 temmuız riyorı Japoaya'mtt yeni tabrikleria-

Harbiye nezareti namma ıöı: ıöyle- ve ı ağuıtoıta japonların 9CWYet ara· Japon• SoYJlf lldllall den bahseden Jurnal dö Moaku gue• 
miye aalihiyettar olan zat dün aa- sisine dahH addedilen" Çang • ltu- tcsi diyor ki : 
at 15 d~ dlSrt Sovyet taburunun tsnle- feng'e kartı yaptıkları taarruzları pro- Sovyet - Mançu hududunda oldukça 
rinde 30 tank olduğu halde bir kaçı teato eden htikümetlnln notMmı tevdi ' ' deYleUer u.zun zamandan niabl bir aükQnun hğ,. 
ağır olmak Uzere yirmi topun hima- etmlttlr. Sovyet maslabatgtlsan ne küm ıürmüt olduğu malfundur. Japoaı 
yetinde olarak Şatıaoplng'e hUcum et- general Ugald ne de nuır muavhıi (Bap ı. inci sayfada) militariatlerinin Sovyetlec Bıirliii ile 
tiğinl bildirmiştir. Japonlar bu kıtala- Horinuıl tarafından kabuı edilmit- anlqmaı:lıklarından, kenıdilerine iyi. 
nn 200 metreye kadar yaklagınaaını tir. Bunun için nota general Ugaki'- Anla,ma:ılalc hııırpnnda lik ıelaıiyeceiini anlamq bulundup 

e11e, kim pttlrilrae p\lklafdaft her 
~uaı· onunla gidecekti. Wç olmUM 

· olduiu gibi hırçın bir ihtiyar 
Yzenin eline talim edibnlyec:ekler
. Bu tabiatsiz kadın ayrılma dlvuı 
düğil mliddetso bunlara bir yap • 

Bu vaziyet doktorun karıaını bır.ı
ıiyle yakalayıp da lroğduğu eüne ka
dar böyle devam etti. O akşam anne 
ailıya ağlıya çocuklarının odasına 
girmiı onları kucaklamıttı. 

bekledikten sonra mukabil taarruza ıe- nin kitibi tarafından alıncruıtır. Almanya ve Jıal.ya sanılıyordu. Fakat 11u mUitar*ler, 
çerek Sovyetleri mevzilerine kadar Souyeı _ Japon anla,ma:slıjı övr gueteai töyle diyor: ıon günlerde, ciddi hud~t hidiHleri • 
tardetmiılerdir. Saat 20 de Çanı-Fu- _, __ ,__ ha • "İtalya ile Almanya Yuiyeti.n hıki· nin vukua gelmeıine ttebep olmu§lar • 
enng'e kartı yapılan yeni bir hücum artık orUUtıUrın y1&yet tafını o kadar büyük bk dikkatle ta· dır. Sovyetler Birliği, hududwı yeni• 
diğeri gibi tartdedilmiıtir. meıeleıl oldu kip etmektedirler ki alman ata,emili- den tahdidine ve bütün miinazaah h• 

dığını bırakmamıtb· . 
Jak pek meyuıtu. öyle ya anneıme 
' ütiin tealim cdilmeaine daha on 
tı ay vardı. 
Lizon odanm ısinde döndü, dolattı. 
Yun kutuıunun kapalını kaldırdı. 
- Hiç bir fey unu.tmadın deill mi 
ak? 
. Evet, jU oyuncaklarıı:a4&D hiç bi
llli unuuua.nu,u. J:Ulya!arı cebınde, 

ki oyuncakı.arı da bk pakette aarı
)'ch • .l.lab.a oyuncakları toatu aıaa oıı
ı artık •tekrar dıöıMlügil .akıt" oy-

•caktı. 
- Taliin VU1D1fı annenin yanma 
İdıi.yorsun. 
Xıacqu te.ellıl i,lıı böyle aöyle
fti, yu.icaa kencııaı 1>abuının evinde 
ı&ına müteeuiı' cieiildi. Vakıa 

1.-ıııllU1i•nı mı lıtt:rain. aruu .• ~ ıni ?" Dlye 
lıOraalar çok tereddlit edecekti. 
at Jak dab& altı ,.ada bile ,ok
DUfııiln ne küçük ı .. On\& ~cbr • 

tlar annemi iıterim, babamı ıate .. 
cİlpuk :rafta .. olmadıl~dan 
pi olurıa olsun r DedlrtmışJer

~eter ki talii yaver gitıin •• 
li'akat J ak mio.i rnlnl olmaıaına raı. 

Cifti un..ı-~ 
aeviol70ııc111. 

Balrat bu evi tetketmck o bdR 
W- Ah l Bu wdıe Jalı Atlet 

Pı:llDllmttd 
111 LUaa aaçJıarmı yolmadan ..eı 

ieinl ıı~ kadar ıevcr, balrına b&. 
1 • 

lleıe blbaaını hiç unutamıy~ı: 
•il \Uıutaaun? Blt ,.rı k•ıldığ& 
kıt o tatlı elleriyle yarumı uran, 

&: .. Bir teY kalmadı. ,_rum.~t~ 
ti ,., l>iyeıı blbMmm o cUııclirıcı 
İDri artık ifitemiyecekti 1 

-.Aht llmmia berabl&' ne i1iyclik1 
Ltaou bunu tıpkı yetifkiıı bir .kadın 

aöylemifti. lJ80D bu .a.ıera aon
da, epice IOIU'& da tekrar edecektL 

'kat bugUnlıtl gU»l muum olarak do
·ı. batka duygular, bafk• prtlar al• 

da." 
~et bu iki çocuk anneleriyle ba!Ml-
1 19"lftikleri nrilddetÇe metUl!"• 
· Pabt 9im4l onlır biriblrlerınl 

rlardı. 
Jaıc•1a Lt.oıı btıyttdUtçe. y&'f&f ya

biribirlerinin eti oımadılıdarını, 
lide ayrıldıklatmı anı.mata bat -
lar. Hakikaten bıa iki puiuıa 8!1-
erı babaları vardı ama. ikilinin bır· 
delildi. Bu anne baba ya blr~e~ 
~ünlbı, 1ahut ta yahus birı· 

-ribirJıerine benzer yerleri yoıktU• 
himnctçi Bosin bil• bu. iki IC>

-ıc&. JWDurcaklar" dereli. 
~q ne bilsin, o Miıel Beaa 
kiaa? Diye dlitUnil)'Otdu. 0":8' an-

na_. kocuı oldui•" &=1
:· 

._.,eri ne kadar da g.ir . • • 
1• biı sirkin 1a.ıu 9Ciaml hıe ao• • 
~u. . •-.t hizmetçı :Roda kıacaİ181 --
tta: "Bir çok erkeklerin 11Sri böyle• 
• l'at>it kendilerine çok giizeJ g~ 
• &özüm .-.it•kiıı diye ataellk elet 
?... re 

loiı~kuQiam babMındankal~ 
et;.10ktu p k bi im8iz bir ..,,-dı. 
•-.: • e: ç ib ol
~ aap Mrı, 1açJıarı r~loe ı 1 

halde atını kuma tirkin cleme•-
Jaaba e~yklıı dai.llU ıuzuu 11 .. ~ 

kucağına alır, bir kaplumbAg 
batııu arkaya sarkıtarak OZlıl hep 

'4---· giUeıdl. ..,.....t bu kadın bulıa niçin gtıMl)'OI'· 
-.ı,. ılnirlenir, y'tt.ztıııil ekfidıdi. 

GözleriAdcn akan ııcak gözyaşları 
Lizon'un yanak!arına damlarken ardı 
aruı kesilmeden "Bir zeYk için, her 
fCY bir zevk için mahvoldu... Alla
lum I" Diyoniu. Lizon uyanmıttı. 
c:ı. • d'ı kara kara diifünilyordu: K'.en
.,un · h l' • di hali ne olacaktı? Annenın a ını 
hiç diitUnmilyordu: Aklı baş~ia de
lil miydi, evelden düşünaeydı.! Fa -
kat bir zeYk bu kadar fena nettıcele.re 
aebep olabilir miydi? Lizon buaa ı -
nan.mıyordu. 

_ Anne çıkıp ıidecok mis.in? Diye 
sordu. 

- Arttk 1itmeliyim. . 
Genç kadm hıçkırıklar l~tı_ıde ~~1" 

nı dütünmeden kendi kenıduıe ılave 
etti: 

_ Madam ki af f e.tmiyor !" 
Baba niçin affetmiyordu? Halbuki 

ne kadar iyi. ne kadar doğru bir. a. 
damdı: Sö•leriyle bütün acıları dın
dlri.rdi. Tövbe oden pnahkinn affe
clilmei• mU.tahak olduğunu om öi
reıomemlıler miycti? Bak anne ne ka
dar plfG1&11 oluyor, göa yqları ciökü
yocdul 

Anııeliin kabahati neydi? Kızcağız 
annenin kabahatini bilmiyon:lu, fakat 
ona baktıkça kabahatli olduğuna hük
mediyordu. 

............ Uııl..ual• ..... hala_., ehli'.,. .......... 
allmdr. 

Hbmetçl Roda anlatıyordu : .. Bu-
rada bir eJ1US yoktur. Efendi onu 
metelibb aldı. Bay le konforsuz evde 
ıüsin her l&blh banyo yapıyordu l Ma
amafiJı ıise kartı p iyi idıi. Hor ,.. 
ytnl ıln wnrdl.,. 

LiJIOn buıılarm bepılrıl hatırhyor, 

fakat ıU1u)'Or• Jak'm yanına otu. ~utı 
onu baltm& b1a1yor, elletlni tutuyor .. 

Vabt 1'91F· Sakın Jak'ı unutma-

aınıar I 
!ki pıtk artık blrli'kte yapyamı-

yacakları bu yuvada 1oıı dakikalardan 

iıtif ade ediyorlardı. 
Tatlıkta ayak telleri ve koau,ma -

laf duyuldu. 
- ObUr taraftan ... 
JCapı açıldı. 
Ne ıiis•l bak, uılu ualu duruyor-

lar! 
Bil .-.ıert anaentn ,CSnderdili ka-

dın söylemittl· . 
.ffbmetsi Roı:in bir kelime ıle na-

aıibat etti: 
' - ona pvcnmeyin. . 

Evet iki yavru çok ualu i-diler. ı;.,~ .. 
.on kaJdefbıe dallın dalıın baktı, bir 

yler siiylemek, bir teyler teatrlh et:ek lıtedl fakat yapamadı. Oalarm 
önünde atıamak bo1uııa gitmiyordu. 

]ak )'&rm annesinin yatalına her 
amanki ıi1ti cea.e tırmanacak. Anne 

:..uıııa oyaıyacak ... Yavrucuk t Li•Oft 
e.de kalacak, yarın sabah kahvaltıda 
bablaiyle ltal'fl ltartıy• yatnıs otura 
cak B-1>a oau uıautmaaın diye aııue-

.' h saman .Syledlii bir fAt'kıyı • ll'lln er .. 
. · · ı•ını o ıö7liyecek- Seaı aaneaının 

ı.öar anclull' ld.. 
Baba pepteaini açarken ku: 
.. At ıtatwaltı bu sabah dokuzda 

~r ın:ı 
J)iye azanea.inin o ıüı:el gUa e e 

a lediilnl tekrar edecek. 
1 1 llba bu abiaadayı dinllyecek: An-

8 k. 
ne~= ,..mı, eter biraz ae-

_......._ oluıa l.dl&ll gok pyler sif .. ....., .. ,. bil: bfdcletU, en flddetll ...,..ıa_ -
raıda blJe, IJJ:OD bilir llt. .,.....m ı-
çi bn ........ 

Dokuz kadar tayyare saat 18 de Tokyo, 3 a.a. _ Havaa ajanııııın mu- terleri bile timdi :Berlin'e hareket et- dut mnelclerini halledecek muhtelit 
hudutta klin Kaojo kasabasını bom- habiri bildiriyor: Şimdi artıık blbae mı, bulunmaktadır. 'Geçen 10 tetrinl- komiıyoıılar tefkiline muvafakat etıo
bardıman ederek bir kaç gayri muha- mevzu olan Sovyet .. Mançukuo budu- taniden beri resmen Japonya'ya baf- mitti. Fakat Japonya, Sovyet h~ 
ribin ölmesine sebebiyet venniglerdir. dunun tepeleri .değil, iki ordunun hay- lanmıı iki totaliter memleket müıte- metinin bu ıullıperver teklifini, aoır• 
Çarpıımalar devam edJ.yor ıı.iyetidir. Bununla beraber vuiyet rek doıtlarmın tarafını iltizam etmek. yetler" kabulü imktnıız ve ın&naus 
Moakova, 3 a.a. - Haaaan ıölünün Tokyo'dan bakılınca hali huırda bU- le beraber bir u da lhtlyatkir davran- tartlar ileri ıtirmek ıuretiyle reddq • 

sahillerinde muhasemat devam etmek- kümetlerin hldiaeleri kontrol edebile- maktadırlar. Uzakprk'ta geçen htdi- ledi. 
tedlr. Taa ajan11 tarafından dUrı ak- cek bir vaziyete geldikleri ve istedik- ıelerle alAkadar olmamaklığımızı tav- Japonya, tehlikeli bir oyun Of1U1o 
şanı verilen bir habere göre, Japon- leri neticeyi elde ettikten aonra ihti - siye edenler iıe ihtiyatsızlık göater- maktadır, atefle oynamaktadır. J• 
lar ağuıtosun ikinci günü sabahleyin llfın nihayet bulacağını Umit ettikle- mektedlrler. Japonya ile Sovyetler ponya ıu ciheti tam olarak uılamqtır 
yeniden Sl teınmusda geri püskürtül- rl kanaati hasıl olmaktadır. Buı nik. Birllfi ıraırndı bir harp çıktığı tak· ki, bupnkü hldiaeler büyt.iklüğünde
dükleri aırtlara taarrıu etmitlerdir. bin kimselerin fikirlerine göre timdi- dirde Sovyetler blrlltl ile aramızdaki ki mahallt anlapazlıklar pek çabuk, 
muhadmlerc karp bir mania atetl a- kl muhasamat Uzaktark ıiynetlnin itilifın tatbik edllmlyccefi dotru lee umumi anlaşmazlıklara terdi edebilh-. 
çılmııtır. Söylendiiine göre Japonla- metotlarına göre, kartı karııya duran fU unutulmamalıdır kl 0 ıarnan da Al- Sovyet hüklmetkınıi aulhperwr 
rm zayiatı ağırdır. kuvetler bir müddet lçln oldukluı ye- nıanya ba_yle blr. fırsattan ittifade e: zihniyetinden mütemadi a.urette ieti. 

Sovyet tayyarelerinin hududu geçe- re mıhlanacak diplomatik bir teıviye ~erek blz~mle bır ittifak mu~edeıı 
rek Mançuko ve Kora'da japon kıta- suretinin mukaddlmetl addedilebilir. unza etmd 1b•. 1~lanÇUCekkiloı~ovak~a ~a ta. fade etmiye kalkmayı Japonya'ya 
larını bombardıman ettikleri hakkın- Çang - Kufeng'in cebren iıtirdadı J•· arruz e e 1 ır. n ııtenıın ııten- taniye de etmeyi•. 
daki haberleri Taa ajanıı katiyetle ponya'ya Çin hwblnln orduıunu ltıl DllNln, bldi9at blr~e baihdll'.,. Sovyetler Birliii, hudutlarına br
tebip etmektedir. bırakmadıfmı Sovyetler Bkllliııı ve So.,,,-e~ lıahlı ·~rlln~yor!!'r ıı yapılacak herhangi ~ ibW barelrea 

dünyaya göttermek fınatını vermit - Lö Populer gazeteaın-de Löru 90yle tine ve hele arazisinden herilangi bir 
Sot?yeı kıtalanna verilen tir. Sovyetler Blrlittne gelince Ja- ya:ıyor: . . noktaıım saptı tqebblllüne katı,.l 

talimat ponya bu devletin mahdut bir arazide w Te1>;el~rı ıtıal etmiye .ha~~ ~ldu- mUaaade etmiyecektir. Sovyetıler Bir· 
Taı ajansı Sovyet kuvetlerinin modern harbin bütün vaaıtalarına mü• gunu bıldıren Sovyetler bırlıgı nın bu liği, japon milltarietleri giruhunaa 

Moakova makamlarından aldıkları ta- aaıt ederek ukerf kuvetini iabat et• iddiuı haklı pbl s&Unllyor. Fakat i' pyri n1eıul unıurlarllllD vcı buı poli· 
limata riayet ettiklerini beyan etmek.. =~ e kalkışmasından korkmaktadır. bu sün münazaalı bi rbç kilometrelik dkacdarmm --.. hudut mubaf ıata-

y arazi meaelealnln çerçevet4ni aımıt· -· ı ... • 
tedir. Bu talimat mUtıakata ıötürmi- Bat•ldltn ıemaaları tu. Japonya ile Sovyetler Blrlllı ara- rınr 81dUrmelerlııe ve kızıl ordunUft 
yecek bir şekilde Sovyetler Birliğine Tokyo, 3 a.a. _ Prens Konoye aaat ıında çzkabfl.ecelt bir harp Avrupa'da buı mflf'rezeledne htic6mlarda bulun· 
ait olan aruinin müdafaa edilmesini 11 de bahriye &miri amiral Yonai'yl akiller bırakarak Orta Avrupa meae- malarma \a.tiyen mfwanıaha ı&ter
istilzam eylemektedir. kabul etmittir. Amiral prenae Çang - lelerinln ıulhen halli için aarfedilen miyecektir. Bu hldiıleler kar911ınıda, 

. Moıkov~, 3 a.a. - Taa ajanıı ~Udi- Kufeng meselesi hakkında izahat ver· gayretleri tehlikeye cıu,urebilir. Bu Sovyetler Birliği hükümeti, yalnu 
rıyor: 2 aguıtoe sabahı, şafak sok~r: miştir. Mülakat telefonla çağrılan ge- cihet diğer birçok ihtimallerle bera- hudut ihlallerine bir nihayet vermek 
ken,_j~pon kıtaları, Sovyet ar~ısı neral İta.Kaki'nin huzuriyle devam et- ber beaaba katılacak oluna U ıakprk' - için değil, fakat aynı .zamanda japon-
dabilMıdı Jı:üıı ~.ıomaya tepeaıne ~. ~ •ti!UPl ~ ..Siluek ~~~tle .._ bu Pbl tllariJISl ••• =::::-....:-;::.=':= ,_,,..,., ......... ,..,. hall~ wr ltiit .. .,. -4Ult.,, = kM-.. -..1e ısın ıu..m 
.-. 11lllMQI :tlfltU ••mlfdır. Ja- W....,..,.,... dencede'llllnlir tedbltler almak mec-
poa lntaJara .-yet latldadama _.... Toll1ot~~ ...,.i)ltit,Jıp • .,.Jafll_.i budyednde kalacalctır. 
p, bwılar eoyyetıeır unfrUaa toppt lerinde Scwyet • japon Y&ld8tıhıl-l Hetk• " bi1ha .. Tokyo, ıu cibeel 
atetine vo ta77are borbarthadlHQ& nebiler tarafmc!lıl 11Pılacalr her tlrlU iyi biJmelldirı 
mirus tutulaıuı n bu ıurıtle Japon- ta\'blutun idemi m11•affıJıdyede ne. bayram Kuvetli ve miitteMt ıovyet halkmuı 
ıare bUJUk .sqi&t verc\iriJmlftlr. tlcelenecell beyan. edUmekte Yt Ja• heyeti umumiyeıinin umioe dayanML 
Japocı -.jaııaı " Japon ıuettlerf., bmcı memleketletdı bu hueuıta ileri IOYyıt lltlkUmld hiç bir IUNtl• va• 

ıcnyet bombardımu tayyarelerinin ıttrUlen f iklr reddedllmektedlt. Bu ( a,,,. 1. iMl ....,latla) ' ' 
japoaı arasiaıi u .. rlnch uıutlar yaptı- mabflUer Japonya'nnı dotruduı dol· Ze\11 m&bed1nde blrlnol milli •lraat taaıclqlarmm hukuk ve menfuıtleri
jı baklanda lıaNrler yaymaktadır. ruya mtlıakereye gidtmlye butt ol• kooperatifleri koqre.l topluunıttır. nln lhl&Hnı mUIUıde etımlyecelltlr. Bu 
Tahmin edildiline eörı, bu habel'ler, duğuııu kaydetmektedirler. haklarm ve ıovyet hudutlar:aun müda· 

..ı..ıı Kon- lzuım .. ıımbyan Ba-e• f · in s ı B' liğ' ~-"'--s0Y7et arazisi.ne yapılaa mliteauu t So1')"et Rwya•da mitinjler kil 11~ d-'•tlr ili: .,. aaaı ıç ovyet er ır ı ne uıaar 
hile mlar " Japonların duçar olduk. .._..,. mühim oluna olevn, hiç bir neticeden 

u 
1 

• • Moakova, 3 a.a. - T1t •ıanıı bUdi- "- BJen ailut dllny111 mümlllU-
ları büyilk zayıatı muur ıösterm.:: riyor: Sovyetler birlip'nin en büyük terinin bu toplat•ı, 4 aptol rejimi.. =~~ ı::ı~=~:~: :.e: 
için. Japon mllltanıtleri tarafın merb~leritıde mtiteaddit toplantılar nin blltUn Blen millttinhı ruhuna ne 
bilerek ya71~dif•. .. 'ff mitingler yapd.nuf ye bta toplantı . lıdu bl i lunacaktır. 
. Gene tahmin edıl~ığıne ~o.re, . buı ve mitinglerde, itçıiler, mWıencllıler kadar nüfus etmıı o tuna r del 1-
~pon diplomatları Japon nuhtarııtle- ve müstahdemler, japoo milttarllderi· dir. 4 aptOll nıjimi clabıili.nde, her 
r~ ıUııalum.u. bu tahr.lklt bar~ke\le- ııin Uzakpı-k hududunda gıkaRhkları siftçi, nri>eıtge ve iftiharla ba9mı 
rınde, t•fÇI etmektedır. Bu vuıyette, tahrikçi hldiaelerdtHı dolayı derin kaldı.rmıya ve hedefi tlftçinlaı hima
fevkalide clddt neticeler verM>ıleGok nefret hiıleriyle kızcınhklaruu bil- yeıi olan dev'letle dolnıclu dolruya 
bulunan muhuematın devamı 8ni1ne d' . 1 d'r ._ ...... 1 lmekt:t"'lr Bu •--ıant ...tt 

-
Kastamonu'nun 

teşebbüsü 
ge,ilmez blr keyfiyet olarak telikki ırmıf ~rMı 

1
• alU 'i faıb .,__ - • .,. • .....,. 1

' •• -

dilm kted. Serp..... o ot met rJ rı-11 tikçe iııtdp.f eden •• btltiln alraat 
e e ır. · hüku.- kü .. _ı. • mi d".. ••-'l 1 ı....ı '---

(Bqı Sinci sayfada) 

hu gayeler ıöz önhe al1mmt deil 
nüdir ? 

itçilerı, wwOtten IUllD J•pon • -~yuına ,..- O mıya -.,., ıyan avv-

SükÜI& tekrar avdet eıd nıl1 litad•tlcr ıiir<Uıuna en azimktr bir peratlf9lllk flkrinka aafırlAl göetu
ıure"• mukavemet edilmesini talep mtlltıdir. Bölıel~ hu tancl .. çallflllal& .. 
etmitlerdir. De.Jet altaat &ltmlne, n.lfeeinin n bütiin bir 1az mevliminİ dotd ..... 

Tokyo, 3 a.a. - Kore orduıu umu
mi karargtbı tarafından aaat 16.30 da 
neırolunan bir tebliğde Ça114r.Kufeıır 
1JW1takasnıda tam bir ıUkhet hüküm 
sUrdüğü bildirilmektedir. Bu ıabah, 
vuku bulan Sovyet tarrıuu bltmlttir. 
Ruslar &atsaoplna'deld Japon hatları
nın 150 metre yakınıtta kadar ilerle
dikten ıonra tahminen bir kilometre 
mesafeye rlcat etmitl•r ~• orada mev
zi almıtlardır. Çang-Kufeng'ln iki ki
lometre cenubu fU'ktsbıdelri tepeyi 
iıgal eden nıı kııaları bıll'lıll daha geri 
fekllmiı gibi g&rllmnekt..Slrler, Hiç
bir hava hareketi •uku bulmamıttrr • 

"1nb.Jen6 deki So.,,.eı --·ri Tokyo, a La. - Kore orduau ıtn•l 
kurmayının bu ıece yarısı nefrctdli 
bir tebliğe giSre, Çankufsna'deki ıcw • 
tet k11vetltri, takrlıbtn üt piyade ala
yı ve 200 tankı mubte•i bir mot&rlii 
fırlradaa lbantdr. 

Bu.gün lalıt IS ı adar aa.Jet kıta· 
ıarı, Çenkufengtepetlae et., etmitler 
üe de Japonları htrtwlcl mOhhn bir 
hasara uıratamt,,,..ıardlr. DbUldl mu· 
harebede Blen to'1'et 11kulırl 200 ka
dardır. 

Japonya bombardımanları 
proıaıo eclacelc 

Tokyo, 3 a.a. - Hariciye nuaretl 
aamma l8s 167llml,. ..ıah'1etıtar bir 
at, Japonya'nm hucln ''Kora " 
Maaçukuo'ya Mrl laaliDde ,apılaıı Jaa. 
.. ---. .... lalldkııld ... 

Lenmcrat'ta. OrconiJddze pml in· bUtiln icaplarını kendi Jnwetl ile ba· bildikten bqka senit Türkiye İçincle 
pat fabrikasında yapılan mıtiınıler· ,anbllmeel lfin Mıtiln n11taıarı vere. büyiik bir turizm hareketiae de ~ _ 
de &f&iıdaki karar ıureti kabul edil- cıkdr. ille olabilll'. Ve m.ı-, r-11.- • 
miftir: Koncre, aldıfı blr kararda, Bape-~ 

••Japon militaristleri ,UrGhu ve ld!e taclabtlni bllcHnnlf •• kenditine mtwlanm ltaltırüı JaYaf 
bunların Bedin ve Roma'daJd ,erikle- ~dfgllik dlaıdal,..ı fttmittir. y&\'q ananelwlmıls aruma alnW
ri tunu unutmuınlar ki Kızıl ordu, Bafnldl, madalya11 klbul ederken lir. Turima biiroMa ile bedea terbi,._ 
mukaddes 90Yyet toprağından bit kL dem.ittir kil: si tetkllltmm llerlde itblrlllf etme -
rıı 1er dahi terketmiyecektir. BUtllıı .. _ Bu madalyayı, köylerlntse dön-.. lerini de, b~aclan dolayı, Hl'Urİ cör
aovyet halkı, aeferber haldedir ve ıii- dliifinU. •aman. daha fula ıurette mek awektu-. - N. Baydar 
Hl ye HVli.li vltanmuı miöaf.IMı 1" frıoo l 
~lın. partl \te htlkilıltetln ilk ltuetl U· peratlfç ll11 lfhı Ye Jclylerla te· .aı11111111111111111111111111111111111111 .. 

rakldıi için salıpulınıaa bir Hnet ~ 5 : 
zıerine ıil&b elde kalkacaktır. tarak alıyorum.,. -il 1 111 ..... iti 1 -

tvanova tehrbıde menıucat fabda- Kongreciler, kıralın ismini alkııla· 5 r 111 ı &aU n n hlt1rıl•Ş 
ımda gahpıı otu bin ifçinin ittirl- mlfllır" Blf"kil'e ballllıJdarını bil· İ - i 
kiyle yapılan toQlantıda. hatipler, dlnniflıerdlr. - -
~et gençlilinin. Sovyeder Birliği ı_Plevne mUdafaasıi_ 
milletlerine kartı harekete kalkacak 
herhangi dUfmana mukavemet itin yor: ~kOft pzetelerl ıbu giln 211 .! 1877 de a.:ı-k orduaun..1- --= 

in t......Ll hulraıı 1818 tarihli Khuntum anıa.. •ur ua 
partinin ve hUkümetin eaır i ..,.a •- ......... :ır -= bir bölük kumandanı o•--•- -= 

kt ıd x.. -L--'l- etti l ı r aıaema me""'t olall w hududu ıöıM ...-.. 
me • o u.unu tsuanuıo rm 1 e • 1 ... 1 b :. pre-ede barb etmlf• olan ---reıa p an 1 •• u pllllı lmaıl-·t olan il ..... 

di~lmaata f&hrinde 70 bln itÇlnln lt- t111 ve sin mOm111lllerialA ima v• E 1'izbatı F. Yon Herbert'in § 
tlrlltlyle yapılan toplantıda da, heyt- llÜibilrlednbı fo~afUerüıi Dtftet. : güzel bir üıl6bla yazclıjı, : 
canlı bir hava içinde, Stalin'e, Voroti· mektedir. İ arkadatımız Nurettin AR· § 
ıoıra, Kısılbayrak nlflGJ ile taltif edi- Bu fotoiraf1arclaaı tam olarak anla• : T AM'ın da dilimize çevirdi- : 
len Unkıprk huducl.ndaki m-..ıipı- fl~dıiz vepile, hudut Hwan ,a1u•. 5 il bu kitab, ukerlitimlllin i 
lere Hl&m teJcnfluı 91lcilmitdr. nün tarkaıd&Q ve,abutı Japon hiikü· : terefli aafhalarından birini 5 

Memleketin her tarafından, bu ıfbl metinin s<syledlll cfbl, ıarp sahilin• 5 eanlandınnaktacbr. : 
mitinıler yapılmakta oldu&una dair den geçmemektedir. Hudut. billkiı, : Aıkerlerln bir meslek ki- 5 
:bebeı'ler mütemadi •urette aelmekte- dltba ılya4e prpten, dallar aramdan i tabı uker -'--nla ..1 : 

dlr pglllektecUT. Japonlatnı lllı: defa Ola• = h ' .vauu7a ~ • ua i 
• raJt '* 11 ttlllmuda aldt)'et iddia ey• - eyecan)ı bır hlklye ııbı o- -

Sovyeder Bir~ lıaıitalar ledlkledl w ltPI• Mfllıbtlt ettikleri i Jru,ablleeelderi bu ldtab. j 
neıreidiliyor tıepe .wHa wr.aı. lkıQI\ aruialn4en • çıktı. 100 karata 1&blJ10J'. 

~3a.a.-Tu~~ bir~tıetklleylemektedk. 
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ES MI İLANLAR 
40 Ton 19 No. ~inko 

levl.a nhnacak 

Kapalı zarf usuli le 
eksiltme ile allnacak 

( 90) ton mazot 
Sıhnt ve İçtimai Muavenet Veka· 

leti Ankara Mıntakası Sıtma Müca
dele Reisliğinden : 

1 - Ankara sıtma mücadele mmta
kası için muhammen bedeli (1380u) 
lira olan ve evsafı şartnamesinde ya 
zıh bulunan on beşer kiloluk teneke 
kaplar içinde (90) ton mazot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş . 
tur. İhalesi 5.8.938 gününe müsadif 
cuma gtinü saat (13) de Ankara'da 
sıtma mucadele mıntakası riyaseti 
binasında yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat akçası olan 
(1035) Iıra % 7.5 hesabiyle ihale sa
atından bir saat eveline kadar nakit 
veya banka mektuplarını (2490) sayı
lı artırma ve eksıltme ve ihale kanu
nunun 32. incı maddesi hükümlerine 
uygun hır şekilde adı geçen yerdekı 
komisyona vermeleri Hizımdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesi • 
ni görmek ve anlamak için Ankara 
sıtma mücadele reisliiğne ve 1stan
bul'da İstanbul sıhat ve içtimai mua· 
venet müdürlüğüne müracaatları. 

(2574) 4886 

Marangoz alat ve malzemesi 
alt nacak 

Sihhat ve içtimai Muavenet Veka
leti Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum Müdürlük marangozhanesi 
için 912 lira 65 kuruş keşifli (78) ka
lem marangoz aHit ve malzemesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 68 lira 45 ku
ruştur. Liste ve şartname parasız ola
rak Ayniyat şubesinden alınacaktır. 

Binaenaleyh ellerinde sofra tuzla -
rmız bulunan satıcılar mezkur tarııı
ten Iaakal 3 gün evci 16 kuruşluk pu. 
lu havi biı- beyanname ile ellerindeki 
tuz mevcudunu bildirmeleri iktiza e • 
der. Bu suretle beyanname veren satı
cıların dükkanları 14 ağustos 938 gü
nü memurlarımız tarafından gezile
rek hakiki mevcutları tesbit edilecek 
ve tesbit edilen mikdardan fiyat farkı 
tutarına mukabil kendilerine tuz ve
rilecektir. 

Alakadarların malUmu olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (2724) 5267 

,. 

Ankara Valiliği 

Tamira t yaptırılacak 
Ankara Valiliğin::len : ~ 
Keşif bedeli 6642 lira 05 kuruştan 

ibaret bulunan Yenişehir'de hususi i
dareye ait vilayet konağında yapılacak 
tamirat işi 15-ağustos-938 T. ne rast
hyan pazartesi günü saat 9 da vilayet 
binası dahilinde vilayet daimi encüme
nin le ihalesi yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. Muvakkat tc· 
minatı 493 lira 20 kuruştur. İsteklile

~,.Bo bakanlık 
in muvakkat teminat mektup veya 
nakbuzlariyle ticaret odası vesikası 

1 
.;e bu işe girebileceklerine dair Anka-

• ra Nafia müdürlüğünden alacakları 

Pazarlıkla aç ık ekslltme fenni ehliyet vesikaıariy1e birlikte yu

Baıvekalet İstatistik Gene l Direk
törlüğü Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Komisyonundan : 

1 - 20 forma tahmin edilen maliye 
istatistiğinin 1500 nusha baskısı pa
zarlıkla açık eksiltmeye çıkarılmış- f 
tır. 

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

3 - Eksiltme 1938 eylul ayının 6 
ıncı salı günü saat 12.30 da umum 
müdürlük binasında toplanacak olan 
komisyonda açılacaktır. 

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

' ·- . ' -
Bayınd1rhk Bakanhöı 

Demir köprü 
. 
ınşası 

Nafıa Vekalet ind en : 

Sivas - Erzurum hattının 499+825 
inci kilometrelerinde güzergahın kat 
ettiği Scrçme deresi üzerinde in~ o
lunacak iki defa elli metrelik demir 

karıda adı geçen gün ve saatte vilayet 
daimi encümenine gelmeleri. 

Bu :şe ait keşif evrakı ve şartname 
her gün nafia dairesinde görülebilir. 

(2786) 5143 

· Asker(-·Fabrikalar · 

150 Adet yün battan iye 
a llnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komi.syonundan: 

Tahmin eclilen bedeli (1350) lira o. 
lan 150 adet yün battaniye askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 20.8.93!) cu
martesi günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (101) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müraca-
atları (2782) 5214 

6415 fon lavamarin 
kömürü ahnacak 

A skeri Fab rikalar Umum Mü d ür-

A&ker i Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (14.000) lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılt 
malzeme askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1050) lirayı havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2710) 5096 

4 Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5600) lira o

lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19.9.938 pazartesi günü sa'l.t 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (420) lirayı havi teklif mektup · 
!arını mezkur günde saat 10 na kadru 
'<omisyona vermeleri ve kendilerinin 
le 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2711) 5097 

100 adet elektrot ve 100 

adet nipel ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın A lma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5000) lira 

olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19. 9. 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (375) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2729) 5209 

Taliplerin 5 ağustos 1938 cuma gü
nü saat 10 da Ankarada Umum mü
dürlük satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2578) 4827 köprünün inşa ve montajı kapalı zarf lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Muhtelif malzeme 

alınaçak 
Asker i Fab r ikalar Umum Müdür-

Zayi diploma 
Ankara Sıhat Müdürlüğünden : 
Ankara tabibi adlisi Dr. Behçet 

Kamay 23. 3. 336 tarih ve 3118 sayılı 
tabip diplomasını zayi ettiğinden 
yenisi çıkartılacağı ve eskisinin bük -
mü olmadığı ilan olunur. (2478) 

4675 

An~arci B~lediyisi 
. ·1~ 

Matbaacılara 
Ankara Belediyesinden : 

Tahmin edilen bedeli (83395) lira 
1-Münakasa 19.9.938 tarihine mü- olan 6415 ton lavamarin kömürü 

aadif pazartesi günü saat onda vckfi
let demiryollar inşaat dairesindeki 
münakasa komisyonu odasında yapı· 
lacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bede
li doksan bin iki yüz elli iki liradır. 

3 - Muvakkat teminatı beş bin ye· 
di yüz altmış iki lira altmış kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, ekslltmc 
.şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
~artnamesi, 15062 numaralı köprti şe
ması, ray profili, 388 numaralı inbisat 
tertibatı 390 numaralı telgraf hattı 
konsolu, 389 numaralı kiriş resimle • 
rinden ibaret bir takım münakasa ev
rakı dört yüz elli iki kuruş mukabi
linde demiryollar inşaat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

askeri fabrikalar umum müdlirlüğü 

merkez satın alma komisyonunca 20. 
8. 938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) 
lira (17) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5419) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkfır günde saat ona 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

2776) 5213 

Yün (Orap vesaire ahnacak 
Askeri Fabrik a la r Umum Müdi: 

1 - Otobüs idaresinin bir senelik 
ihtiyacı olan 12 bin adet karne ile al
tı milyon altı yüz yetmiş üç adet bi
lete verilen bedel haddi layık görül
mediğinden açık eksiltmesi on gün 
uzatılmıştır. 

5- Bu münakasaya girmek istiyen
lira- lerin 2490 numaralı arttırma, eksılt· 

me ve ihale kanunu mucibince ibraz:-
2 - Muhammen bedeli (3056) 

dır. 

lügü Satın A lma Kom isyonundan : 

1168 Çift yün çorap 
1168 Çift pamuk çorap 
2352 Adet mendil 
1186 Adet havlı 

3 - Muvakkat teminatı (230) li- na mecbur oldukları evrak ve vesika-
ları ve 938 senesi için muteber olmak 

194 Adet yatak kılıfı 
194 Adet yastık kılıfı radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9. 8. 938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (2762) 5106 

Gümrük ve t n. a·:. · 

Muhtelif tamirat 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlü. 

iünden: 
Sekili tuzlasında zelzeleden harap 

olan anbarlar, idare binası, suvarı ko · 
ğuşu, aile evleri ve odunlukların ta -
miri işi (1116) lira (15) kuruştan ı 
baret keşif varakasına fenni ve ıdari 
şartnamelerine göre açık eksıltmeyc 

konulmuştur. Açık eksiltme ve ihale 
22.8.938 tarihinde pazartesi günü saat 
onda baş müdtirlüğümüz binasında 

toplanacak komisyonda icra edilecek· 
tir. İlk teminat parası (83) lira (88) 
kuruştur. (2851) 5270 

Sofra tuzu ucuzladı 
inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Çamaltı tuzlasındaki satış fiyatı 8 

kuruş 75 santim olan paketler içinde· 
ki sofra tuzlarımız bu fiyata Çamal · 
tından itibaren yapılan masraf zam -
medilmek suretiyle satılmakta idi. 

15 ağustos 938 tarihinden itibaren 
Çamaltı satış fiyatı bir kuruş tenzil c· 
dildiğinden satışlarımız da o nisbette 
ucuzlatılacaktır. 

üzere vekaletimizden verilmiş müte • 
ahhitlik vesikalarını, ve fiat teklifıni 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını e:t
siltme şartnamesi ile mezkür kanunun 
tarifatı dairesinde hazırhyarak 19.9. 
938 tarihinde saat dokuza kadar de -
miryollar inşaat dairesindeki müna · 
ltasa komisyonu reisliğine makbuz 
ıukabilinde vermeleri lcizımdır. 
8 - Bu münakasaya gireceklerden 

laakal elli metrelik bir demir köprü i· 
mal ve montajını yapmış olmak şartı 
aranacaktı~ (2766) 5274 

Tahmin edilen bedeli (2918) lira 
( 40) kuruş olan yukarıda mikdarı v~ 
cinsi yazılı mell>usat askeri fabrikalaı 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17.8.938 çarşamba günü 
saat 10.30 da açık eksiltme ile ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak 
'comisvondan verilir. Taliplerin mil · 
vakkat teminat olan (218) lira (88) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle mczki'ır 

gün ve saatte komisyona müracaatla· 
rı (2726) 5098 

İdare binası ve ambarı yaptırılacak 
i nhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Mahalli 
Melcfan tuzlası 

lşin mahiyeti 
İdare binası ve 600 

Keşif bedeli Muvakkat Te. Eksilt 
Lira Kr. Lira Kr. menin S. 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 1170 72 10 
Çay tuzlası İdare binası ve 600 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 1170 72 11 
1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve Çay tuz

lalarında Şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz ambarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş ise de 
14. 7. 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve ayrı ayrı pazarlık 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 19. 8. 938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı 

saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacak
tır. 

5 - He.r işe ait şartname ve projeler 78 kuruş bedel mukabilinde İnhisar

lar umum müdürlüğü tuz fen şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden ve Siirt 
müstakil müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Siirt müsta· 
kil müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

(5044/2875) 5289 

lüğü Satın Alma Komi&yonundan : 
200 Kilo 20 mm. kutrunda ip 
500 Kilo 13 - 14 mm. kutrunda iıp 
150 Kilo 8 mm. kutrunda ip 
50 kilo 5 mm. kutrunda ip 

Tahmin edilen bedeli (800) lira olan 
yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun -
ca 18.8.938 perşembe günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (60) lira ve 2490 numaralı kanu • 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü . 
racaatları. (2728) 5099 

iki adet hangar eksiltmesi 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İki adet hangar kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede
li 56715 lira 14 kuruştur. İlk teminat: 
4085 lira 76 kuruştur. Eksiltmesi 
19. 8. 938 cuma günü saat l 1 de Erzu
rumda askeri Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve planları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektupları belli günde belli saatten 
bir saat cvcl komisyon başkanına ve
rilmiş veya posta ile gönderilmiş bu-
lunacaktır. (2872) 5286 

Et münakasası tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 187,000 kilo sığır veya 
keçi etinin eksiltmesinden sarfı na
zar edilmiş ve 19 ağustos 938 saat 16 
daki eksiltmesinin de yapılmıyacağı 
alakadarların mali'ımu olmak üzere 
ilan olunur. (2871) 5285 

Pilôvlık pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonund a n : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konularak 21. 7. 938 
perşembe günü saat 17 de ihalesi ya
pılan pilavlık pirince verilen 22 ku
ruş 88 santim fiyat kor komutanlığın
ca pahalı görüldüğünden yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen fiyatı 24 kuruş o
lup ilk teminatı 1620 liradır. İhalesi 

19. 8. 938 cuma günü saat 17 dedir. 
l steklilcr şartnamesini her gün tü-

men satın alma komisyonunda göre
bilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 neli 
maddelerindeki vesaik ile teminatla
rını havi zarflarını belli gün ve sa
atten en az bir saat eveline kadar tü
men satın alma komisyonuna verme-
leri. (2873) 4287 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf ı:ısuliyle 
cksiltmiye konularak 22 temmuz 938 
cuma günü ihalesi yapılan 120,000 ki
lo kuru fasulyaya teklif edilen 14 ku
ruş 29 santim fiyat komutanlıkça pa
halı görüldüğünden yeniden kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Beher kilosunun muhammen 

bedeli 15 kuruş olup ilk teminatı 1350 
liradır. İhalesi 15 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 11 dedir. İstekliler 

şartnamesini her gün tümen satın al
ma komisyonunda görebilirler. İstek
lilerin kanunun 2, 3 maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarfları belli gün ve saatten en az bir 
saat eveline kadar tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2773) 5138 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lma Kom isyonund an : 

1 - Kağızman garnizonu için 800 
bin kilo arpa kaplı zarfla • eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 200 bin lira ilk 
teminatı 1500 liradır. İhalesi 15.8.938 
pazartesi günü saat 9 dadır. İhalesi 
Karaköse'de satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İstekliler ihale günü 
ve saatlerinden bir saat eve! ticaret o -
dası vesikasiyle birlikte teklif mek -
tuplarını komisyonumuza vermiş ola. 
caktır. (2590) 4984 

Saman alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağl: 

birliklerdeki hayvanatın senelik ihti· 
yacı olan 912.000 kilo saman satın alı
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 a
ğustos 938 pazartesi günü saa~ 10.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira -
dır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu -
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatın
dan en az lbir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2863) 5273 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fi

at 22 kuruş olan 55,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 
parasız almak istiyenler her gün alay 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

2 - İlk teminat miktarı 907 lira 
50 kuruştur. İhalesi 13 - ağustos - 938 
saat 11 dedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı vesikaları ilk teminatları ile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatın· 
dan en az bir saat evel Safranbolu be
led iyt> binasında toplanacak olan alay 
satın alma komisvonuna vermeleri. 

(2689) 5036 

15 Ton n:de yağ ı ahnacak 

terindeki belgeleriyle bklj.kte 
gün ve saatte Çorluda kor satnı 
ma komisyonuna müracaatla-rı. 

(2554) 4841 

Sade yağı ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonund n : 
1 - Eskişehir garnizonundaki 

liklerin yıllık ihtiyacı olan 19099 
sade yağı kapalı zarfla eksil 
konulmuştur. İhalesi 16 ağ.il tos 
salı günü saat 16 da Eskişehir 
amirliği satın alma komisy.onunG& 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19950 
dır. Muvakkat teminatı 1496 lira 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
rülebilir. İsteklilerin Ticaret od 
da kayıtlı olduklarına dair vesi 
riyle birlikte teklif mektuplarım · 
le saatından bir saat eveline k 
komisyona vermeleri. 

(2772) .. 
Pavyon i nşası 

5137 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

1 - Erzurum Çakmak hastalı 
sinde yeniden yapılacak güne} 
yonuyla koridoru kapalı zarf ile 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28651 lira 6 
ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuru 
Eksiltmesi 8 ağustos 938 pazar 
günü saat 10 da Erzurumda as 
SA. AL. KO. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komis 
da görülebilir. Teklif mektupları 
li gün ve saatten bir saat evel ko 
yon başkaıılığına verilmiş veya p 
ile gön ~erilmiş bulunacaktır. 

(2555) 

Arpa alı nacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
1 - Siirtteki birlik hayvanlar 

ihtiyacı için 320 bin kilo arpanın 
938 cuma günü saat 10 da kapalı 
la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 16000 J' 
dır. Muvakkat teminatı 1200 lira 
Şartnamesini görmek istiyenlerill 
saatlarında her gün eksiltmeye g 
ceklerin mezkur gün saat 9 a ka 
teklif mektuplariyle Siirtte t" 
satın alma komisyonuna mürac 
rı. (2588) 4861 

Gürgen odunu 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve 

esseseleri ihtiyacı olan 880.000 
gürgen odunu kapalı zarfla eksil 
22 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
amirliği SA. AL. KO. da yapılaca 

2 - Muhammen bedeli 19.800 
ilk teminatı 1485 liradır. Şartna 
komisyonda görülür. İsteklilerin 
nuni vesikalarda bulunan teklif 
tuplarını saat 11 e kadar komis 
vermeleri. (2862) 5271 

Odun ah 
Ankara Levazım Arnirlıgı 

Alma Komisyon undan : 
l - Edremit garnizonu için ı 

ton odun kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 8720 1 

dır. Şartnamesini görmek istiyenl 
her gün komisyona müracaat ed 
lirler. 

3 - Eksiltmesi 20.8.938 saat 10 
dır. İştirak etmek istiyenlerin 654 
ra temina tmektuplariyle birlikte 
lif mektuplarını muayyen saatten 
ı;aat eve! Edremit tüm SA. 
KOM. verilmiş olmalıdır. (2840) 

Ankara Levazım Amirliği Satın Yulaf a lınacak 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kor merkez bırlikleri için 15 Ankara Levazım Amirliği 
ton sade yağı intaç edilemedi~ınde:ı Alma Komisyonundan : 
2490 sayılı Jcanunun 47. inci madde- 1 - Bursa garnizonu için 480 
sine göre pazarlıkla mübayaa edile.' yulaf kapalı zarf ile 23 ağustos 938 
cektir. lı günü saat 11 de eksiltmeye kon 

2 - İhalesi 5 ağustos 938 cuma gü· j tır. 
nü saat 16 dadır. 2 - İlk tutarı 25440 liradır. İl~ 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen minatı 1908 liradır. Şartnamesi 
bedel 92 kuruş olup ilk pey paras kuruş mukabilinde Bursa askeri 
1035 liradır. alma komisyonundan alınır. E 

4 - Şartname ve evsafını görmek meye gireceklerin kanunun 2, 3 · 
istiyenler her gün Ankara, İstanbul maddelerinde istenilen vesika 
LV. amirliği SA. AL. Kv. da ve Çor· birlikte teminat ve teklif mektup 
luda kor SA. AL. KO. da görebilır- nm belli saatten bir saat evelisine 
ler. dar Bursa askeri satın alma komi 

5 - Talipler kanunun 2, 3 madde- nuna vermeleri. (2839) s26' 

6 Kalem yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Kom isyonundan ; 

Birlik Cinsi Miktarı M. bedeli İlk T. 
Ismi ton Lira Lira Ek. şekli Ek. tarihi 

4. SV. A. Yulaf 480 22800 1710 kapalı zarf· 5-8-938 
Tüm anbarı ,, 240 11400 855 ,, ,, 5-8-938 
13. SV. A. ,, 480 25920 1944 ., ,, 5-8-938 
2. SV. A. ,, 720 31630 2376 ,, ,, 8-8-938 
Topçu Tb. ,, 350 15840 1188 ,, ,, 8-8-938 
45. SV. A. ,, 360 15840 1188 ,. " 8-8-938 

Tümen birliklerinin 11enelik ihtiyacı olan 6 kalem yulafa teklif 
fiatlar pahalı görüldüğünden yukarda hizalarında yazılı gün ve saat 
kapalı zarfla yeniden eksiltme yapılacaktır. Şartnameyi okumak isti 
rin h er gUn, eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunda yazıl• 
sikalarla birlikte belli gün ve saatte Lüleburgaz tüm satınalma koınis 
na müracaatları. (2597) 4863 
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l_ViLAYETLER 1 ................................................. 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 

Er.ki~ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

va 
pı-

tesi güniı saat 11 de eksiltmeye ko· ya mimar olması veya bunlardan bi - pazartesi günü saat 11 de Borno 
nulmuştur. · riyle mufterek teklif yapması ve mu- belediyesi daimi encümeninde ya 

3 _ Mektupla evclce müracaat e · kaveleyi birlikte imza etmesi Hizım _ ıacaktır . 

ra-den taliplere bu işlere ait şartname dır. 5 - Muvakkat teminat 1620 Ji 
ve krokiler gönderilmiştir Yenıden İsteklilerin 29.8.938 pazartesi gilnü dır. (2797/2874) 528 
şartname ve krokileri göı~:k ısti· saat 11 de Aydın vilayeti daimi encil
yenler ihale gününe .kada.r vıJay~t su meninde hazır bulunmaları ilan olu • 
işleri bürosuna tahrıren veya bızzat nur. 5275 
müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayrı ayrı veya hepsi 
bir arada ihale edilebilir. 

Halkevi binası yaptırılacak 
Van Halkcvi Başkanlığından : 

8 

içme suyu projesi yapt1rıl ca 
İznik Belediyesinden : 

re 
c 

an 
. 

i -

K 
Satılık : 

Satılık ev - Altındağ mahalle i 
Telsiz cadde i 482 numara. İçindeki· 
lere saat 12 den 8 e kadar mliracaat 
edilmesi. 

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

i--~·~~~·~-·;;~;·~:;~~~;.-ı 
Dört ııatırlık kuçuk ilanlardan: J 

Bir defa ıç!n 30 Kuruş ! 
lkı defa ıçın 50 Kuruş i 
Uç defa için 70 Kuruş • 
Dört defa içın 80 Kuruş ! 

Devamlı kuçilk ıllnların her defası i• Eskışehir Çifteler yolunun 13 000 
- 21 t 900 kilometreleri arasında 
(15976.05) lira keşif bedelli şose esas
lı tamiratı 25.7.1938 tnrihinden 15.8. 
938 pazartesi gi.ınü saat 15.30 za kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulnıuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin ihale gün ve saa
tında Konya viliyeti daimi encüme· 
nine % 7,5 teminat ve serbes~ diplC: 
ma mühendis olduklarına daır vesı
kalariyle müracaat etmelcrı ilan olu· 

1 - Yeniden eksiltmeye konulma. 
sına karar verilen Van Halkevi bina
sının keşif bedeli 43591 lira 99 kuruş
tur. 

İznik kasabasında beş kilomet 
mesafeden getirilmesi istenilen içm 
suyunun projesi yaptırılacağınd 

ehliyeti haiz olup yapmak istiyenle 
rin rnuktazi vesaikle belediye reisi 
ğine müracaııtları. ilan olunur. 

(4994/2857) 5271 

i için 10 kuruıı alınır. McselS 10 defa 
neşredilecek bir ıl n için 140 kuruş f 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere i 
her satır, kelime .ıralarındnki boşluk: : 
ıar mustesn.n 30 harf itibar cdılmı~tir. i 

Kelepir arsa - Maltcpe'nin en ha- ' Bır kuçUk ılln 120 harften ibaret ol- : 
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi. malıdır. i 

nur. (4602/2569) 4854 2 - Şartname, pHin vc diğer evrak 
parasız Van nafıasınCıa görülebilir. 

Yatla verilecek Ha . AJ 1 T l. Dort satırdan fazla her &atır için ayn- i . yrı ıcıog u e • • ca 10 kurus alınır ı 

Muvakkat teminat (1198.20) lira· 
dır. 

Kapalı zarf usuliyle . 3 - Kapalı zarf usuliyle yapılacak 
ıhale 18 agustos 1938 gi.ınü saat 10 da 
Halkevinde yapılacaktır. 

1538 5129 ı ........ ·--·-············-... i 
. Acele satılık arsa - Yenişehir De -1 Kiralık : 

Bu işe ait keşif, grafik, fenni şart· 
name, mukavele projesi ve eksiltme 
fartnamcleri her zaman Nafıa mil· 
dUrlüğünde görülebilir. 

eksiltme ilônı 
4 - Muvakkat teminat 3269 lira 40 

kuruştur. 

lıler tepesinde Fethi bey kö kil karşı- . · 
sında 648 - 552 M. arsa uygun fiyatla. K!rnlık - Yenişehir Saglık Ba 

Muğla Nnfıa Direktörlüğünden 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 

viliiyetinde Muğla - Köycegiz yolu 
üzerinde Namnam köprüsü iki göz ve 
sedde inşaası ile iki başta şose; imla 
ve hafriyat işi keşif bedeli 28500 lira

dır. 

5 - İtıteklilerin fenni ehliyet vesi. 
kası vermeleri şarttır. 

Elbise yaptırılacak Hayri Ahcıoğlu Tel: 1538 5130 kanbgı arkası Süleyman Sırrı cnddes 
No. ı 1 de 3 oda, 1 hol, mutbah, banyc 

İsteklilerin bu gibi ifleri yaptıkla· 
rına dair Nafıa vekaletinden alınmış 
mUteahihtlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak Uzerc Ticaret odası 
\'esikasını teklif mektuplarına ekle· 
meleri şar~tır. Teklif mektupları iha
le saatinden Hlakal bir sat evel mak· 
ibuz mukabilinde daimi encümen ri
yasetine tevdi edilccchir. Postada 
'Vaki olacak teahhür kabul edilmez. 

6-Teklif mektupları elden veya 
posta ile gönderilebilir. Ancak yuka
rıda yazılı saatten bir saat eveline ka
dar halkcvindeki komisyon başkanlı-

Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

e 
n 

1 - Şartnamesinde yazılı cvı;af v 
şerait dahilinde zabıta memurları içi 
rnaa kasket azı 3800 çogu 4187 takım 
elbisenin yalnız kumaşı umum mü 
dilrlükten verilmek ve diğer bütü 
levazımı müteahhide ait olmak iizer 
dikim işi kapalı zarf usuliyle 16.8.93 
tarihine musadif sah günü saat 15 d 

l 
. S~tılrk arsa - Yeni yapılacak Mec
ıs bınasına yakın Harbiye okulu kar
ısı Duatepe Ilıca Sokıı.k 3 No. ya mil -ş 

orta kata müracaat. 5101 

Kiralık oda - Işıklar caddesinde ai
le yanında milbleli ve banyolu bir ba
yan veya karı koca icin. Ti: 1420 5159 

r acaa~ 5201 
-
n 
e 

ğına veI'mek şarttır. 5294 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır : 

Kurslar: 

A - Eksiltme şartnamesi mukave
le projesi, betonarme büyük köprüler 
inşaatına ait fenni, hususi ve bayın
dırlık genel şartnameleri ve keşif hü
Hlsa cetveli ve proje. 

Kapah zarn eksiltme ilanı 
Zonguldak Amele Birliğinden : 

8 
e 

eksiltmege konulmuştur. 
a 
d 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresin 
ğustos ilk haftasında başlıyor. 2 Ay~ 
a diploma verilir. Yenihfil arkası Ye
ihamam apart. Tel: 3714 4822 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evle
ri yanında ğ niş hol, 3 oda saireli, c -
lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci-
ye müracaat TJ: 1230 5161 

5006 

Elektrik tesisatı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Zon
guldak'ta Amele birliği hastane bina
sının, su ve elektrik tesisatını havi ü
çüncü katı He çatı arası inşaatıdır: 

2 - Beher takım elbise ve kasket i 
çin 500 ku~uş f~at tahmin edilmiştir. 

- n 

1 ş ara)nnlar : 
• 

Kiralık - Yeni ehir İsmet İnönü 
caddesi 74 No. lu apartımanda zemin 
kat 3 odalı dairesi Ust kata müracaat. 
TL 2731 5202 

Dolu Belediye Riyasetinden : 
Bolu belediyesinin 42271 lira 50 ku

ruşluk bedeli keşifli elektrik te:.isa
tından 13712 lira 50 kuruşluk kısmı 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. 

B - !stiycnlcr bu şartname ve sa-
ir evrakı 142 kuru mukabilinde Muğ
la nafıa müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme l 7-ağustos-938 çar
şamba günü saat 14 de Muğla vilaye
ti nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

2 - Keşif bedeli: ( 42922) lira (09) 
kuruştur. 

3 - İlk teminatı: (3219) liradır. 
4 - Eksiltme müddeti: 1.8.938 tari

hinden itibaren (15) gündür. 

3 - Bu ışe aıt şartnameyi görmek 
ve almak istiyenlcrin emniyet umum 
müdürlügü satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

. 4 - Eks~ltmeğc girmek istiyenle • 
rın 1570 lıra 13 kuruşluk teminat 
makbuz veya banka mektubunu muh
tevi teklif mektuplarını vc 2490 sayı
lı kanununun 2. - ~maddelerinde yazı
lı belgelerle bırlıkte eksiltme günü 
saat 14 de kadar komisyona teslim et-

II 
Dera veriliyor - Orta ve lise ı. II. 
I: (Fen, Ede} sınıflarına riyaziye ve 
zık. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 

ahibi vasıtasiyle Sa. (16,5 - 18,5) ri
fi 
s 

Kirnlık knt - 4 oda, banyo, havaga
zı, elektrik, su, konforlu 2 balkon Ha
mamönti Erzurum mahallesi Demir -
taş sokak No. 28 5206 

Kiralık - Mobilyalı, güzel bir oda 
kiralıktır. Atnti.irk bulvarı 57 - Ali 

İhalesi 22-8-938 pazartesi günü sa
at 15 de Bolu belediye encümeni hu
zuriylc yapılacaktır. 

lstekliJcrin keşif bedelinin % 7,5 
ğu olan 1028 lira 44 kuruş muvakkat 
teminat akçesini ve 2490 sayılı kanu
nun 10 cu maddesinde yazılı olan la
zım vesaiki ve tek1if mektuplarını i
hale saatinden evvel encümene ver -
ıneleri lazımdır. Proje ve şartnameler 
Bolu belediyesinden ve lstanbulda 
Galata Asekurazione handa elektrik 
mühendisi Bay Hasan Halet Işıkpı -
nar'dan alınabilir. (4835) 

Parke yol inşası 

Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün
den : 

ı - lhaleye konulan iş: 
Eksiltmeye konulup talibi çıkmı

)'an Urfa kapı !zzetpaşa caddesi Par
ke yolunun 26109.96 liralık inşaatı ka
palı zarfla ihaleye konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mu?•nvele projesi 
C) Hususi, fenni ve bayındırlık iş-

leri genel şartnameleri 
D) Bu evrak nafıa dairesinde gö-

rülebilir ve istenebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 12 ağustos 938 

cuma günü saat 11 de kapalı zarf usu
liyle nafıa müdürlüğünde yapılacak
tır. 

4 -· Eksiltmeye girebilmek için 
1958.25 liralık muvakkat cari sene Ti
caret Odası vesikası, Nafıa vekale
tinden alınmış 10.000 liralıktan yuka
rı ehliyet vesikası. 

olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için is-

teklilerin 2137,5 lira muvakkat temi
nat vermesi. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulun-
duğuna dair vesika. 

2 - Bayındırlık işleri dergisinin 
haziran 937 ve resmi gazetenin 3645 
sayılı nüshalarında çıkan ve talimat -
nameye tevfikan veya benzeri inşaat 
yapabileceğine dair yüksek Nafıa Ve
kaletinden alınmış müteahhitlik vesi-
kası. 

3 - 10.000 liralık betonarme köprü 
veya betonarme döşemeli bina inşaatı 
yapmış olması. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ya
.zıh saatten bir saat eveline kadar 
Muğla nafıa dairesinde eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektubun nihayet 6 ıncı mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması Jfizımd1r ... Postada 
olacak geçikmeler kabul edilmez. 

(2755-2828) 5226 

Şose tamiri 
l:zmir ili Daimi Encümeninden : 
Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Tor

balı yolunun 4+000-15+135 kilo
metreleri arasında grafikte gösterilen 
şosenin esaslı onarılması. 

Bu iş için açın tutarı: (18032) lira 

(47) kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda gösterilmiş-

tir. 
A - Kapalı eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri genci şart-

• 5 - Taliplerin zarfları cuma gü?ü 
ıhale saatından bir saat evel komıs
Yon reisliğine makbuz mukabili vcr
rneleri. Posta gecikmeleri kabul edil-

namesi. 
D - Keşif ve fiyat silsilesi cetveli, 

mez. (4813/2721) 5056 

Maliye ~ube binası yaplmlacak 

proje, grafik ve hususi fenni şartna-

mcJer. 
Eksiltmenin yapılacağı yer tari~ 

gün ve saati: 15 agustos 938 pazartesı 
günü saat 11 de lzmir ili daimi encü
meninde kapalı zarf usuliylc yapıla-
caktır. 

lsteklilcr: 3 Uncü maddede yazılı 

5 - Eksiltme, 1'6.8.938 salı günü sa
at (16) da Zonguldak'ta Amele birli. 
ği salonunda Birlik faal heyeti tara
fından yapılacaktır. 

6 - Talipler, ekslone şartnamesi, 

mukavele pı;ojesi ve bu işe ait diğer 
evrakı (15) lira bedel mukabilinde 
Zonguldak'ta Amele birliğinden, !s
tanbul'da 1ktısat Vekaleti maden ir
tibat memurluğundan ve Ankara'da 
İktısat Veklileti madenler umum mü
dilrlügü muamelfit bürosundan teda· 
rik edebilirler. 5293 

Alôkadara 
Alacaklılarına konkordato teklif 

edeceklerinden bahisle Safranbolu'da 
mukim 4 üncü sınıf tüccardan Meh
met ve Salih Semiz biraderler tarafın
dan verilen pürje ve müracaat üzeri. 
ne yapılan tetkikat sonunda muma
ileyhimaya Safranbolu icra merciin· 
den 9.7.938 tar.ih ve 27/28 numaralı ka
rarla iki ay mühlet verilerek ilan ve 
kesbi katiyct etmiş ve muamelatı mü
teakibcsinin icrasına komiser tayin 
edilmiş olduğundan işbu ilanın tari
hinden yirmi gün içinde mumaileyhi
ma Mehmet ve Salih Semiz biraderler 
zimmetinde matlubu olduğunu iddia 
eden zevat yedindeki vesaiki müsbite
lerini hamilen borçluların ticarctha
nesindeki komiserliğe mliracaat vc a
lacaklarını kaydettirmelerini ve hila· 
fına hareket edenlerin icra ve iflas 
kanununun 292 inci maddesi mucibin
ce konkordato müzakeresine iştirak 
edemiyecekleri ilan olunur. 

Safranbolu'da Mehmet ve Salih 
Semiz biraderler ticadethanesin· 

de konkordato komiseri Nuri Erkut 
5295 
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Hültümef konağı yaphnlacak 

meleri. (2744) 5120 

Muhtelif inşaat 

M. M. Vckiıleti Satın Alma Komis 
yonundan : 

1) Keşif bedeli (13Z767,99) yüz otuz 
iki bin yedi yüz altmış yedi lira dok· 
san dokuz kuruş olan İzmir tayyare 
alayı komutanlık binası ile üç adet e· 
rat pavyonu inşaatına talip çıkmadı • 
ğından yeniden kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmuştur. 

2) Eksiltme 17 ağustos 938 çarşam
ba günü saat 12 de M. M. V. satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İlk teminat 7888 lira 40 kuruş o
lup şartname ve keşif ve projeler 664 
kuruşa komisyondan alınır. 

4) Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü 1?addelerinde yazılı belgeleriy
le tekhf mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar An
karada M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (2743) 5119 

Ha i ve siyah saten almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edi
len fiatı 75 kuruş olan 3300 metre ha
ki saten ve 1543 metre siyah saten a
çık eksiltme surctile münakasaya ko
nulmuştur. 

.. 2 :-- İhalesi 8 ağustos 938 pazartesi 
gunu saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (272) lira 42 ku· 
ruştur. 

Kara Yazı Kaymakamlığından : 
4 - Evsaf ve şaı tnamesi bedelsiz 

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

y aziye mezunu F. A. namlariyle aran-
m asL 5148 

h 
Ders - İlk, orta ve lise okurlarına 

us~si ~tersler verilir. İkmal ve olgun
k. ımtıhanlarmda yüzde yüz müsbet 
tıce. Mektupla miiracant Ulus A. B. 

lu 
ne 

ya 
ka 

5160 
lngiliz~c hususi ders~ Yeni başlı _ 
nlara, ılerletmek istiyenlere ikmal 

.. }anlara tiırkçeye ve incilizceye ter
cume dc yapılır. Müracaat Ulus M. M. 

5203 

Fransızca ve riyaziye dersi - al -
mak istiyenler yaziyle veya sifahen 
Dil Fakültesin ele Abidin B. ,:ı:K. ye 
miiracaat. 5239 

Çamaşır alınacak 
Hnrtn Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 816 takım çamaşır eksiltmeye 
konulmu tur. 

2 - Bksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi giinü saat 11 ele Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
n unda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1305 lira 60 
kuruş, muvakkat teminatı 97 lira 92 
kuruştur. 

. 4 - İsteklilerin teminatlariyle bir
lıkte yukarda yazılı gün ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (2441) 4639 

Elbise apul ve saire alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

için 264 kaput, 40 takım tulum elbise, 
2? takım kışlık erbaş elbisesi, 2367 
çıft çorap eksiltme ile mübayaa edi
lecektir: . 

2. - .. Eksiltme 8 ağtıstos 1938 pazar
tesı gunü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Nazmi Ap. Daire No. 11 5241 

Kiralık möble odn - Bir bay veya 
bayan için Atatürk bulvarında aile 
nezdinde kalorifer ve tekmil konforlu. 
9 - 12 arası 2561 telefon, 5242 

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

Kirnlık oda - Ayn kapılı konforlu 
möbleli. Cocuk sarayı c ddesi No. 33 
daire 7 telefon: 5315 5263 

Kiralık - Belediyeler Bankası ar • 
kasında İhsan apartımanında bir oda. 
Kapıcıya müracaat. 3854 

Kiralık odn - Ayrı kapılı konforlu 
möbleli Cocuk sarayı caddesi No. 33 
daire 7 telefon: 2315 2263 

Kiralık - En üst kat konforlu çif-
te balkonlu, müstakil bir daire ile di • 

1 
ğer küçük bir daire Saglık Bakanlıgı 
karşısında Çagatay sokak Deniz Ap. 5 

5276 
Kiralık kaloriferli daire - Dört o

dalı tam konforlu Çankaya caddesi 
Temyiz kar;ıısı Ersin apartımaru 
No. 3 5279 

.Kirnlık bo§ oda - Yenişehir Dc
mırtepe köprüsiı yanında Özveren U
lu~. sokak l No. lu apartıman alt kata 
muracaat. 5281 

İş vrr<·nlcr : 

. Tezgahtar aranıyor - Kırtasiyeci
hkten anlaması lazımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim İrengün'e müraca
at. 4889 

Daktilo - Tiirkçesi kuvetli; maki
nede doğru ve süratli yazan bir dakti
lo a.ranıyor. Yenişehir Meşrutiyet cad
desı Ergene Ap. No. 4 Ti: 3102 5204 

Almanca Daktilo aranıyor - Maki
ncd~ clo?ru ve süratli yazmak şarttır. 
Yenışehır Meşrutiyet caddesi Ergene 
Ap. No. 4 Tel: 3102 5205 

lstanbul Dcftcrdarlığmdan : 
~adıköy'ünde iskele meydanı c~.d

desınde hazineye ait 18/l sayılı muf
rez arsa üzerine yeniden yapılacak 
Olan ve keşif bedeli 82661 lira 81 ku
r~§tan ibaret bulunan maliye şubesi 
bınasının inşaat ve tesisatı işleri ka
Palı zarf usuliylc eksiltmeye konul
lnuştur. Mukavele, eksiltme, bayındır· 
lık işleri genel, özel ve fenni şartna
ln~leri, proje, keşif huUlsasiyle buna 
lnüteferri 4 diğer evrak 413 kuruş 
~Ukabilinde Milli EmHik müdürlü
rÜnde verilecektir. lstck!ilerin 53.84 

evrakları lzmir, Ankara, İstanbul ~a
fıa müdürlüklerinde görüp incelıye-

Karayazı kazasında yeniden yapı

lacak olan hükümet konağının on beş 
bin lira bedeli keşifli inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş-
tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı. kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerınde gösterilen vesaikle ve temi· 
natile birlikte belli gün vc saatmda 
M. M •. V. satın alma komisyonuna gel-

3 - Muhammen bedeli 4587 lira 44 
kuruş, muvakkat teminatı 344 lira 10 
kuruş olup vezne makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı .. tt . gun 

Almanca hoc:ası anyorum - Hafta
da 3 .sa~t olmak uzere 2 ay ders ver. 
mek. ıs~ıycnJer, şeraiti aşagıdaki adre
se bıldırmeleri: S. Pavzın Eg~ 

J emen 
sokak No. 8 Demirli Bahçe. 527 7 

•raJık teminat mektupJariyle teklıf
~an;eıerini ve en az ( 50.000) !iralık 
u ışe benzer iş yaptıklarına daır N~

fıa 'Vekfiletinden almış oldukları mu
teahhitlik ve ticaret odası vesikaları
~1 15. 8. 938 pazartesi günti saat on 
ikiye kadar İstanbul Milli EmUik 
lnÜdürlügiinde toplanan komisyona 
\>ernıeleri ve saat 13 de zarflar açılır
ken komisyonda hazır bulunmaları. 

(4920/2807) 5163 

Açık eksiltme ilônı 
Konya Vilayetinden : 

l - Yapılacak işler: _ . 
A - 1500 Jira keşif bedc!H Ereglı· 

de Alan arkın tamiri 
n - 3000 lira keşıf bedelli Kara • 

!llanda İbrala deresi 
h' C - 3500 lira keşif bedelli Akşe· 
d~tde ~oçaş ve Eğrigöz s~ıla~ı üze:in· 

Yenıden arılacak kanal guzergahı-
nın x t• 
6 
•• tesbit vc proje ve evralô keş .ye· 
ının ta . . . ı 'd' nzımı ış en ır. 

bilirler. 
Eksiltmeye girebilmek için. gere

k belgeler: 938 yılına ait bayındır
lı~ bakanlığından alınmış mütca~hit
lik belgesiyle ticaret odası bel~esı. 

Muvakkat teminat: (1353) lıradır. 
Teklif mektupları: 2490 sayılı >:a

sanın 31 inci maddesine göre tanzım 
olunarak yukarıda 4 üncü mad.de~~ 
yazılı saatten bir saat e~el !zmır ılı 
daimi encümeni başkanlıgına makbuz 
mukabilinde verilecektir .. 

Postada vaki olacak gecıkmeler ka-
bul edilmez. (2739/2811) 5189 

Yol tamir ettirilecek 
Aydın Vfü,yeti Daimi Encümenin· 

den: 
Kapalı zarf usuliyle cksiJtm~ye çı

karılan 15479 lira 44 kuruş keşıf be • 
dellı Söke - Ortaklar 14-rOO~lS ~00 

ndaki esaslı tamirat işıne eksılt-
arası . d ~ 

müddeti içinde talıp çıkma ıgın • 
;;:~ 29.8.938 pazartesi .. günü saat on 
birde ihalesi yapılmak uzere paza:lı • 
ğa bırakılmıştır. Muvakkat temınat 
mikdcuI 1181 lira 20 kuruştur. A 

Pazarlığa gireceklerin ."a.fıa v~ıra -
Jetinden alınmış milteahhıtlık vcs~ka -
sı ve yaptığı en büyük işin bedel.~ on 
iki bin liradan aşağı olmaması mute • 

1 - Eksiltme 19. 8. 938 cuma günü 
saat 15 de Karayazı hukümet konağı 
içinde yapılcıcaktır. 

2 - Muvakkat teminatı l 125 Jira
dır. 

3 - İstekliler bu işin evrakı fenni
yesini Karayazı kaymakamlıgı ve Er
zurum Nafıa müdürlügündc okuyabi -
lirler. 

4 - İstckliJer tcsmi gazetenin 
7. 5. 936 gün vc 3297 sayılı nüshasın
da intişar eden talimatnameye göre 
938 takvim yılına mahsus ehliyet ve
sikası, ticaret odası vesikası ve temi
nat mektuplarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmış zarfla birinci madde
de yazılı gün vc saatten bir saat eve) 
komisyon riyasetine vermeleri mecbu
ridir. Postada vuku bulacak gecikme-
ler kabul edilmez. (2777) 5139 

Otobüs ıasi ve karoseri alınacak 
Burnova Belediyesinden : 
1 - Bornova belediyesi için altı a

det otobüs şası maa karoser pazarlık 
suretiyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel yirmi bir bin 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
Bornova belediye riyasetine müraca
atları. 

me]erı. (2553) 4823 

125 Kalem alat ve sıhhi 
malzeme alınacak 

M. M. Vckiilcti Satın Alma Komis
yonundan : 

l) 125 kalem fıl<lt ve sıhi malzeme 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1311 Jira 
4•5 kuruş olup ilk teminat parası 98 
lıra 40 kuruştur. 

.. 3) .. lhalesi 20 agustos 938 cumartesi 
gunu saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
~ılı ~anunun 2, 3 ünci.i maddelerinde 
ıstenılen bclgeleriJe ı·hal . t. d e gun ve sa-
a ~n e M. M. Vekaleti satın alma ko
mısyonunda hazır bulunmaları. 

(2252) 4346 

İki adet etüv makinesi ahnacak 
!d· M. Vekaleti Satın Alma Ko

mısyonunda.n : 
1• - lki adet l!:tüv makinesi açık 

eksıltmeye konmuştur. 
2 -: Tahmin edilen bedeli 4300 lira 

olup ılk teminat parası 322 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 19 eylUI 938 pazartesi 

v~ saa c teınınatlariyle birlikte ko-
mısyona gelmeleri. (2440) 4638 

Muhtelif erza alınacak 
Harta Genci Direkto"rl" v.. d ugun en: 

. 1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı i
ç.ın 3000 kilo bulgur, 1000 kilo ycmek
lık tu.z, 15.00 kilo kırmızı mercimek, 
500 kılo sıyah mercimek 3000 k·ı 
kuru fas 1 ı · ' 

1 0 

. . . u ye, 000 kılo nohut, 3000 
k~lo pırınç, 300 kilo zeytin tanesi 10 
kıJo ç y, 2oo kilo sirke eksiltm~ye 
konulmuştur. 

2. - .. Eksilone 6 ağustos 1938 cumar
tesı Jıınü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa Al k . 
nunda yapılacaktır. 

• . omısyo-

3 - Muhammen bedeli 2007 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 150 lira 60 
kuruş olup vezne makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
v~ saatte teminatlariyle birlikte ko-
mısyona gelmeleri. (2439) 4637 

günü saat 11 dedir. 
4 - EksiJtmeye gireceklerin 2490 

say~lı k~nunun 2, 3 üncü maddelerin
de 'lstenılen belgeleriyle• ihale gün ve 
saaatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(2865) 5284 

Anınıyor - İyi almanca ve türkçe 
okuyup yazan bir gene aranıyor. P. K. 
1020 ye yazı ile müracaat edilme . 

sı. 

5280 
~------------....:::: __ 

Et .. 
m na sas 

Ankara Hukuk Fnkültcsi Direkt" 
lüğünden: or-

llu~uk Fakültesinin mayıs 938 ni. 
hayetıne. kadar ihtiyacı olan 20.000 -
3?.0~0 .. kılo koyun eti 6-8.938 cumarte
sı gunu saat 11 de ihalesi yapılmak Ü· 
zere kapalı zarf usuliyle m' k k una asaya 
onmuştur. Etin beher kilosunun mu 
h~mmcn fiatı 48 kuruş, muvakkatı tc: 
~;natı (1080) liradır. !steklilcrin tek
~· mektuplariyle ihale zamanından 
ır saat evveline kadar fakülteye mü-

racaatları. (262l) 4902 

.. 
or Oper 

Dr. Necdet Albay 
Ce~~ci Hastahanesi ağız, çene 

yuz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 
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T. c. ZİRAAT BAN KAS! 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Para birikfi~enfere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 l.irası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 

40 
100 

.. .. .. 
•• 

500 
250 
100 
50 

•• .. .. .. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.009 

•• .. .. .. 
120 ,, 40 •• 4.800 .. 
160 .. 20 •• 3.200 .. 

DIKK,"\ T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

BEDİA 
Terzihanesi 

Mevsim sonu dolayısiyle Solt yaptığını 
müşterilerine ilan eder 

---" 
muhterem 

Yenişehir Havuzbaşr 1. ci Çankaya caddesi Kınacı Ap. D. 3 
Telefon 3837 5261 

Tapu tescili 
bkara Merkez Tapu Sicil Muhafız lığından : 

Köyü Mevkii Cinsi Miktarı HUDUDU 
Saray Kovacık çiftliği Tarla 30 Ar. Mehmet ve Kabasakallı oğlu ve Şa

ban O. .. 

.. 

.. 

.. 
• 

.. 

.. 

.. 

.. 

Binertaş ,, 35 •• 

Dedeyazısı 
" 30 ~· 

Kovacıkta ,. 5 ,, 

Kovacık ta .. 25 •• 

Hacı ardığr ,. 3 .. 

Köyün pınarı ,, 3 •• 

Çayırçakmakhk ,, 100 ,, 
• 

Büyükçukur ,, 150 ,, 

Çranüstü •• 100 ,. 

İnüstü ., 150 ,. 

Bostancık kolu ve 
büyük öz ,. 350 ,. 

Karasakallı Oğ. ve İmam oğlu ve ço
lak Ali ve Mehmet 
Berber O. Hasan ve akar su ve Abdi 
oğlu çoraklık 

Akar su ve berber oğlu Hasan ve 
Kabasakal oğlu İbrahim ve Gükeş 
oğlu 

Şaban oğlu ve Ahi oğlu Ömer ve 
Genç Ali 
Akar su ve Deli Ahmet O. İbrahim 
ve Oran ve Abdi oğlu 
Akar su ve Abdullah O. Gökmen ve 
Kabasakallı oğlu ve Ahmet usta 
bmail oğlu Hasan ve Abak oğlu 
Mehmet ve Osman ve pınar ve mera 
çayırı 

Yaşan ve Ahmet usta ve İncir oğlu 
Mehmet ve Çuval oğlu Osman 
Akbaba yuvası ve Şaban oğlu Meh
met ve üç pınar ve köy pınarı 
Uç pınar ve Güloğlu Seyit ve Şaban 
O. Mehmet ve Kabasakallz İbrahim 
Çoban ocağı ve İsmail oğlu ve Şaban 
O. Taniya ve Akçapınar ve çolak Ali 
ve Kabasakallr oğlu ve Şaban oğlu 

., Kovacıkta Sekiz göz ev yeri 
ve bir göz saman
lık ve çiftlik 
müştemilatı Dört tarafı kendi arazisi 

Yukarıda her türlü bilgisi yazılı on üç parça gayri menkulün üşrü mül
hak Sarıhatip vakfına tahsis edilmiş olduğundan mezkur kaza vakıf müte
vellisi tarafından 29 Şevval ı74 tarihiyle verilmiş temessükte Bülbül 
zade Yahya oğlu Yahya adına kayıtlı bulunmasından vefatiyle Serattar 
zade Mustafa'ya kaldığı ve mumaileyhin de vefatiyle oğlu Yahya ve kızı 

Zehra ve Saadete intikal eylediğinden namlarına tescili Pursaklar ve Sa
ray köyü ihtiyar heyetlerinden tasdikli ilmühaberle bildirilmiştir. Yapı· 

lan derin araştırmalara rağmen mezkur gayri menkullerin ve vakıf senedi
nin kaydı bulunmadığından 1515 No :lu kanun hükümlerine tevfikan tasar
rufunun tesbiti için 27. 8. 938 cumartesi günü öğleden evel mahalline tah
kik memuru gönderilecektir. Bu gayri menkuller ile alakalı olanların ve 
üzerinde her hangi bir aynı bak iddia edenlerin ellerindeki tasarruf vesi
kalariyle birlikte mezkur güne kadar muhafızlrğımıza veya tahkik günü 
mahallinde tahkik memuruna müracaatla itirazlarını bildirmeleri ve kom· 
şularmm da mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 5282 

. . ~ 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketinden : 

En iyi cins Türk Antrasiti ve Alman teshin koku gel
mhıtir. Ortaklarımıza taksitli ve tenzilatlı satışlara baş

ı; 

lanılnu~tır. 

Ucuz ve kuru kömiir almak ve kışın rahat etmek isti
ycn ~ayın ortak ve miişterilerimize şim!11den kömürle -
rini alm..alarını tavsiye ederiz. 5007 

uı:us 4 - 8. 193~ 

v 

YAG ALIRKEN 
FAZLA 

i•HiMAYE HASSASINI,, 
ARAVINIZ 

Bütün d ü n ya otomobilcileri.• yeni 
VEEDOL yarıının • Himaye Tabakası•nı 
tanırlnr ve bunun , fııııla kuvvet, az 
temas, iyi ne t i c e 1 er ve hakilti bir 
ekonomi demek olduğunu bilirler. 
Y roı VEEDOL yağı ·ı. 23 daha da· 

Y"nıklıdır . 

FAZ'-A KUVVETı VEEDOL yağı, 
temuı ata 1 t m ak ha<ı..<ı.a"1na malik 

oldufıundan kuvvet kaybetm"lc men• 
baını azaltır, bowlmalc~ıııo ve fazla 
yağ iatıhliik etmeksi~io faaliyetini 
kolaylaştırır. 

DAHA ELVERiŞLi FiYAT ı Yen İ 
V E E DOL yağının daha ucuz bir 

idare ve yağlaroa temin ettiAini tak
dirle göreceks-ini:ı. Bir galon yağ il& 

daha büyük mesafeler kat'.,decek, 
idare ve tamir ma~rafından iktisad 
edecek ve arabanız her vekili-en daha. 
mükemmel çalı~acaktır. 
Hemen bu mükemmel yağdan teda
rik ediniz. 

. ottE.1RO\."R 
MUMl"M ~\\. 

'i"P"tl 'it4G 
\a da1anı\lh 

o 2,.. da\la \at 
/o .il 

VEEDOL 

YURDDAŞ, DiKKAT! 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bu.nlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
fü. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de c.•t.....,~da valnız kinini kabul etmiştir. 

llu~frnün tababeti kininin bu harikulade ku •etini artırmak, halsizliği kuvetsizliği, kansız· 
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için ki·nini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalarivle birleştirerek BlOGENlNE müstahzarım hazırlamıştır • 

• 

BiOGENiNE 
Sıtmadan korun~ak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 4983 

P. T. T. i· 
Bah(e tanzim ve duvar in11sı 

P. T. T. Levazmı Müdürlüğünden: 

1) Ankara'da, Yenişehir'de devlet 
mahallesinde P.T.T. binası etrafına ya- 1 

pılacak olan (9859,48) lira keşif bedel
li bahçe tanzim ve ihata duvarları in • 
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2) Muvakkat teminat (739,46) lira· 
dır. 

3) Eksiltme 19-8-938 cuma günü sa
at (12) de P.T.T. Umum Müdürlüğü 
binasr içinde toplanacak arttırma ek • 
siltme komisyonunca yapılacaktır 

Tras fiatları 
..;, 

Belediye Reisliğinden: 

Ankara kadın ve erkek berberlerinde 

traş tarifeleri tenzil edilmiş ve yeni fiat

lonn berber dükkônlarında 45XSS ebadın
da levhalar halinde 1 /8/938 den itibaren 

asılması mecburiyeti konulmuştur. 
Tilrkıye Umum Oepozıter n satış Merkezi 
Amerikan Madenı Yağlar Evi 

Y. KARAYAN'OPULOS 
Balık Pazar Vağcl sokak No. 10 

3 cO icat IST ANBU L 

4) Şartname ve planlar ( 49) kuruş 

bedel mukabilinde Ankara'da P.T.T. 
Levazım Müdürlüğünden alınacaktır. 

5) Talipler müteahhitlik ehliyet ve· 
sikalariyle birlikte bu iş için muteber 
olmak üzere Nafıa Vekaleti yapı işleri 

~ l lll 11111111111111111111111111111111 il!:, Umum müdürlüğünden alınmış ehli • 

Sayın halkın malumu olmak üzere ilôn 

olunur. 

- u·· rek == yeti fenniye ve 938 senesine ait ticaret D r B ô si t odası vesikası ibraz edeceklerdir. 
: • - 6) İsteklilerin teminat mektup veya Devlet demirvolları 1 
: Cebeci Merkez Hastanesi : makbuzlariyle birlikte 3 üncü madde • 
- _ rie va71lt s:r;;,, ve s;latte konı1~von::t mil-

lç Hastalıkları mütehassısı : racaatlarr ilan olunur. (2784) 5180 -- 3 grup malzeme ahnacak --: Her rüo hastalarını Yenişehir E 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· 
E manında saat 15 ten sonra kabul : 

eder. Tel: 1694 = -., 11111111111111111111111111111111111 nır 

Kirahk apartıman 
Anafartalar caddesinde belediye 

sırasında Talas apartmanı müstakil 
olarak yirmi odalı altı daire su, ha· 
vagazı, ve kalörüferli. Resmi daire ve 
müesseselere elverişlidir. Taliplerin 
Eşya satış salonuna müracaatları. Te-
lefon: 3624 5173 

DIŞ TABlBl 

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

PERTEV 
~URUBU 

I~ 
ULUS -19. uncu yıl. - No.: 6111 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Hava Kurumu 
D. D. Yolları Satın Alına Komisyonundan : 

Pansiyon binası yaphnlacak 

Muhammen bedel ve isimleri aşağıda yazılı 3 grup malzeme 19. 9. 19 
pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile A 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Türkku§U Genel Direktörlüğün
den: 

1.8.938 tarihinde eksiltmesi yapıla
cağı ilan edi1en 129612.68 liralık keşif 
bedelli Türkkuşu talebe pansiyonu 
binası için verilen fiyatlar layık had
de görülmediğinden eksiltmenin 15 
gün müddedc temdidine karar veril • 
miştir. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı m 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarr ve Nafıa müteahhitti 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her grup için ayn za 
halinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 
satılmaktadır. (2723) 4266 

Muhammen bedeli Muvakkat temin 

İhalesi ilk şeraiti dahilinde 15.8.938 
pazartesi günü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin belli gün ve saatte ha-
zır bulunmaları. ~ 

Grup İsmi 

1 Küçük yol malzemesi 

2 Bulonlar (Yerli) 
(Ecnebi malı cif) 

3 Şöminman takozu 

Lira 

204.776,10 

114.347,-
49.287,50 

31.200.-

Balast eksiltmesi 
Devlet Demiryolları Yedinci l~letme Müdürlüğünden : 

Lira 

11.488,80 

6.967,35 
3.696,56 

2.340.-

Yedinci işletmenin ihtiyacı olan aşağıda yerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mi 
tarları yazılı balast 2490 sayılı kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır .. 

Eksiltme 11 - Ağustos • 1938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 11 de Afyonkarahisar'da yedinci i 
!etme binasında eksiltme komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 1 . 7 • 1937 tarih ve 3645 sayılı resmi gazctcd 
ilan edilmiş olan talimatnamede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakk8 
teminat banka mektupları veya makbuzlarını ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 
33 üncü maddelerindeki tarifat veçhile hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat 10 da eksilt 
komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şartna 
ve mukavele projelerini Afyonkarahisar'da işletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. (2673) 50 

Balast ocağının: 
Bulunduğu hat 

İzmir - Afyon 
lzmir - Afyon 
Afyon - Konya 

. 
İhale edilecek 

Kilometresi: miktar M3 

234 - 235 9.000 M3 
400 - 401 10.000 M3 
227 - 227 + 700 10.000 M3 

Bir M3 nın 
Muhammen 

bedeli 
kuruş 

102 
136 
132 

Muhammen 
bedel 
tutarı 

Lira K. 

9180 
13600 
13200 

Muvakk:• 
teminat 
tutarı 

Lira }{. --688.50 
1020.00 
990.00 

~r=================================================~ 

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GECE ..llllllL. -Emil Yannigs tarafından oynanan 

GÜNEŞ BAT ARKEN 
Gündüz iki film birden 

- -- -- -- -- -- -
BU GECE 

ÖLÜM GÖLGESİ 
Gündüz iki film birden 

1 - KISKANÇLIK 
Oynıyan: Robert Tay lor 

2 - RİŞAR DİKS HAFİYE 
Oynryan: Richard Dix 

Seanslar 
2.30 • 5.45 Gece 21 de 

-- ------- -- -- --- -- -.,11111r 

1 - Kumarbazlar gemisi 

2 - Ölüm Gölgesi 

Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 
HALK MATİNESİ 12.20 DE 

AŞK OYUNLARI 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Duhuliye 5 Kuru~ 

Bu gece 21 de Açık Hava Sinemasında 
KAÇAK SEVDALILAR (R. Montgomery) 


