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BÜYÜK SEF ATATÜRK ON SENE EVEL BUGÜN BİR 

.:> 

NUTUKLA KIYMETLİ DİRE.KTİFLERİNİ VERMİŞLERDİ 

Atatürk demişlerdi ki : 

" Güzel dilimizi ilade etmek i(in ,, 
"yeni Türk harflerini kabul ediyoruz " 

11 Arkadaşlar, bizim güzel, ahenktar, zengin" 
11 lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir 0 

Bugün Türk harflerinin knbul edilmesinin onuncu yıldönümüdür. On 
sene evel, bugün 9 ağustos 1928 de Biiyiik Şef, gece saat 23 de Cülhane 
parkında C. H. P. tarafından tertip olunan müsamereye şeref vermişler 
ve orada bir nutuk söyliyerek, "Güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk 
harflerini,, kabul ettiğimizi tebşir etmişler ve kıymetli direktiflerini ver
mişlerdi.Yeni türk harfleri inkı~abının ilk hareket noktası, ilk kuvet kay
nağı işte bu nutuktur. 

O zamandanheri tam on sene geçti. Millet bu kıymetli direktiften son
ra derhal seferber oldu. Yeni harf siiratle yayıldı. Bu harfler milletten 
ümmiliği söküp attı. Herkes okuma yazma öğrendi. Millet mektepleri 
ki.il tür hayatımızda yeni bir çığır açtı. Bu harfler sayesindedir ki, neşri
yatımız fazlalaştı. Matbaacılığa, gazeteciliğe yeni modern teknik girdi. 
Her direktifi, her işareti hepimiz için, daima bir hayır menbaı, bir refah 
bir saadet kaynağı olan Atatürk'ün bu yeni harf inkilabı hakkındaki di
rektiflerinin neticesi de milleti ümmilikten kurtarmak oldu. 

BAŞBAKANIMIZ 

DONANMANIN ATIS 
TALİMİNDE BULUNACAK 

l•tanbul, 8 a.a. - Ba§vekil Celtil Bayar, 
Marmara denizinde yapılacak donunma ahf 

talimlerinde bulunmak üzere bu akşam §ehri
mizi terketmiıtir. 

Yarın, donanmamızın talim ve manevrala -
rında bulunduktan ıonra ıehrimize avdet ede
cektir. 

Her lmrarı milleti daima nurlu yola sevk eden Büyüh Şefimi:s 

Atatürk'ün 9 ağustos 1928 perşembe gecesi, Sarayburnu parkında 
söylediği bu hitabeyi, yeni Türk harflerinin kabulünden on sene geçtik
ten ve kültür hayatımızda ~salanın almıyacağı inkişaf görüldükten 
sonra bugün aynen al ;yon 

Yeni harflerin 
Onuncu 

lr .. .. . . . . . 
ATATURK'UN IZMIRLILERE ILTIFATLARI 

Yılı 
F. R. J\TAY 

Hiç unutmam. Komisyondaki 
arkadaşlarla arap harflerinden 
lalin harflerine kaç senede ge
çebileceğimizi hesap ediyord~k: 
En nikbin olanlarımızın tabınını 
beş sene idi: Bu be§ sene içinde 
iki alfabe yanyana yürüyecek, 
nihayet tabii bir intikal ile yeni
si eskisinin yerini tutacaktır. . 

Meseleden Atatürk' e bahsettı
ğimiz zaman, büyük inkılapçı 
dedi ki: 

- Ya derhal, ya hiç bir .za. 
mani 

Şapka için de böyle .olmamış 
mıydı? Meşhur seyahatıne çıka: 
cağı gece yeni serpuşa evel.a 
daha munis isim vermek, hır 
müddet serbest vatandaşlar tara
fından taşınmasına müsamaha 
etrnek ve halk tarafından gale
yanlar olursa, siperli başlık gi -
Yenleri polis vasıtasiyle müdafaa 
etmek ve bu suretle gözler alış
tıktan sonra fötr' den başlı yarak 
adım adım melon ve silindir~ 
doğru gitmek gibi tedric usulle~• 
düşünenler, birkaç gün sonra, hır 
sabah Karadeniz kıyılarından 
başka bir haber aldılar. Atatürk 
herhangi bir salonda kapkara es
vap ve başlıklariyle top!anan 
halka medeni kıyafet tavsıyele
rinde bulunurken, serpuşuna da 
İsmini koymuştu: Şapka! Do~.· 
rudan doğruya kendi ismiyle, bu
tün şekilleri, giyiniş ve kullanış 
adabiyle bildiğimiz şapka. 

Bir cemiyette inkılap y~li.yle 
Yapılması lazım gel-:m degışık -
likleri evvela teshil etmek, sonra 
onları tatbik için kati ka.rar v~r
ttıek nihayet tatbik ve ıcra sıs
lernini bulm~k· bunların üçü de 
biribiri kadar ~üç teydi~. B~yük 
bir inkılapçıda fikri ve ırad_ı ~u
Vetlerle tatbikçi bir deha ~ırlık
te yuğrulmuş olmak gerekt~r. İş
le yeni alfabe davasında hız ko
misyon azaları aldanmışız. . Ta
ıa vvur ediniz ki bugün dahı, ya
aak iken ve genç nesiller arasın-

fSonu 6. ıncı savf ada) 

lzmir, 8 (Huauai muhabirimizden) - Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz f$lanbul ve Ankara'daki temaslarını bitirmİ§ ve ıehrimize 

dönmüştür. 

istasyonda kendisinden seyahatinin intıbaını .soran gazetecilere 
B. Behçet Uz şunları aöylemiıtir : 
''- Bü .. k önderimiz Atatürk'e İzmirlilerin hasret ve tazimleri-

• z r.: fuarımıza teref vermelerini rica ettim, Mütehassis ol-
nı ar . · ·· 1 d"I · duklarmı, İzmirlilere aaadetler dilediklermı soy e ı er; sevgı ve 

aeli.mlarını getirmemi emir buyurdular.,, 
Belediye Reisi bu sözlerine, Baıbakanımız B. Celal Bayar'ın fev
kalade bir mazeret çıkmazsa fuarı bizzat açacağını, Vekilleri
mizin geleceklerini, fuar mevsiminde bir vapurun ve erkek lisesi 

b . otel haline konulacağmı, 939 fuarına kadar tehir ga
ınasının 
· · e 300 bin lira aarfederek büyük bir otel yapılması 

zınosu yerm 
hakkındaki tasavvurlardan B. Celal Bayar'ın memnun kaldığı-

nı söyledi. 

Moskova görüşmeleri 
henüz netice vermedi 

Man_cukuo sınırında 
Çarpışma devam ediyor 

İki taraf ta ihtilafın sulh yolu 
ile hallini istiyor fakat sınırın 

tahdit edilmesinde anlaşamiyor ! 
Moskova, 8 a.a. - Tas Ajansı bildi

riyDo~ : 7-8-1938 J'apon büyük elçisi un, • .. 
Şigemitsu, sovyetler birliğ~ harıcıye 
halk komiseri Litvinof'u zıyaret et-

miştir. . · f 
Bu ziyaretten bilisti~ade, L~~vıno • 

b .. ük elçisine hır kaç gun evel 
Japon h~'~ümeti naO:ına muhasamatın 
Japon u .. 
tatili hakkında yaptığı teklıfı hatırla-
tarak demiştir ki : . 

"- Bu teklife cevap olarak, Japon 
tarafı hücumlara ve ateşe nihayet ve
rir vermez, sovyet tarafının d.~ mu-

k bil muhasamatta bulunmak luzumu-
a 1 .. B u 

nu hissetmiyeceği bildiri mıştı .. us .-
1 muhasamata nihayet verılmesı, 

ret e, f ba~l 
keyfiyeti, yalnız japon tara ına g ı 

lSonu 6. ıncı sav/ada)' Japon baıvekili Prenı Konoye 

1 

"Arkadaılar, 
Güzel dilimi~ ifade etmek için 

yeni Türk harflerini kabul ediyorıa. 
Arkadaılar, bizim gü~l, ahenk • 

tar, zengin liaanunı2' yeni Türk harf
leriyle kendini gÖ•terecektir. A .. r
lardanberi lıafalarunızı demir çerfe
ve içinde bulunduran, anlaıılmıyan 

ve anlıyamadığımız iıaretlerden ken 
dimizi kurtarmak mecburiyetinde
yiz. Li•anımızı muhakkak anlamak 
İ•tİyoruz. Bu yeni harflerle beheme
hal pek çabuk bir zamanda mükem
mel surette anlıyacağız. Ben buna 
eminim. Siz de emin olunuz. Şimdi 
yeni Türk alfabesiyle yazdığım bu 
notları bir arkadaıa okutacağım; 
dinleyiniz; gÖrecek•iniz ki çok ko
lay yazılmakta ve okunmaktadır. 

Bundan sonra Atatürk ellerindeki 
notları Ankara Mebusu (o zaman Bo -
lu mebusu idi) başmuharririmiz Fa
lih Rıfkı Atay'a tevdi buyurmuşlar

dır. B. Falih Rıfkı Atay Atatürk'ün 
notlarını yüksek sesle okumuşlardır. 
Bu çok değerli direktifleri de aynen 
alıyoruz : 

"Bu gece ve her zaman, her yerde 
olduğu gibi burada halk ile kartı 
karııya bulunduğum sırada çOk bü • 
yük bir heyecan karşısında kahyo-

( Sonu 7. ıncı sayfada) 

cOTCUJlS •• oııotR& • 005 ..... ı 

9Ağustos 
1. N. DiLMEN 

Türk Milli inkılap tarihinde 9 
ağustos 1928 gününün büyük bir 
yeri vardır. On yıl önce bugün 
Ulu Önder ATA TÜRK İstan
bul' da Sarayburnu parkındaki 
Parti eğlencesini yüksek varlı
ğiyle onurlandırmış, orada Türk 
dili, Türk müziği, Türk kültürü 
için çok büyük ve çok önemli bir 
söylev vermişti. 

Bu söylev, yeni bir inkılabı 
müjdeliyordu: Türk harf inkıla
bı. 

Türk harf inkılabı, bazılarının 
zannedebilecekleri gibi, basit bir 
yazı ve şekil değiştirmekten iba
ret değildir. Bu inkılabın hakiki 
minası çok geniştir. Bu büyük 
adımla Türklük kültür dünyası
na artık sökülmez bir ıekilde 
bağlanmış, varlığını saran paslı 
zincirleri kırarak kendi dil ben-
liğini bulmak yoluna ayak baı-

lSonu 7. inci sayfada) 

lHillcı mekte11lcri ha§ öğretmeni Aıatiirk lıalka yeni 
alfabeyi biz:ıat öğretiyor 

Almanya ile İtalyanlar 
ittifak mı yapacaklar? 
Pariı, 8 a.a. - Marep.I Balbo'nun Berlin'i ziyaretinden bahse

den Ordr gazetesi diyor ki: 
Söylendiğine göre bazı alman hükümet ınahfillerı, ltalya ile 

Almanya arasındaki bağlan bir ittifaka tahvil etmeği tiddetle 
arzu etmektedir. 

General Pariani ve general Russo'- ya arasındaki askeri bağların takviye· 
nun seyahatlerinden sonra şimdi de si keyfiyetinin İngiltere ile Fransa 
mareşal Balbo'nun bu seyahati, bu ar-
zuya işaret teşkil eylemektedir. Lon- arasındaki askeri bağların takviyesini 
dra ve Paris'in bu mesele üzerinde elzem kılmakta olduğu, üzerinde du· 
durmaları lazımdır. İtalya ile Alman· rulacak bir meseledir. 
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Kendimizi bilmek 
Her garip şey gibi, Amerika'dan Avrupa'ya geçmiş olan bir moda son 

zamanlarda gazetelerimizin sayfalarında sık sık yer bulmıya başladı. Bir 
sıra notlu sualler tertip ederek, bunların her birine verilecek numaralar 
yekunundan insanın zekası, zerafeti, sevimliliği, muvaffakiyet imkan
ları ve saire hakkında hükümler çıkarmak iddiasında olan yazılardan 
bahsediyorum. 

insan ruhu gibi kompleks bir muammanın indi bir şekilde tertip edil
miş beş on sualle çözülebileceğine inanacak safdiller bulunur mu, deme
yiniz. Halkın kesif yıgınlan için inanmak öyle bir ihtiyaçtır ki, bundan 
çok daha büyük mantıksızlıkların revaç bulmasını mümkün kılar. 

Bu amerikanvari anketler insanı kendi hareket ve melekeleri hakkın
da bizzat hüküm vermiye davet ediyor. Bu davete memnuniyetle ica
bet edenler, kendi hakkındaki hükümlerinde yanılmıyacak bir insan bu
lunmadığmı hiç hatırlarından geçirmiyorlar. 

Kendi hakkımızda doğru hükümler vermek bu derece kolay olsaydı 
namütenahi kusurlarımızı tashih etınek ne kadar basitleşirdi. Fakat kıs
kanca kıskançlığını, geçimsize geçimsizliğini, kabaya kabalığını, fenaya 
fenalığını itiraf ettirmek, maalesef o sualleri tertip edenlerin sandıklan 
veya kasten sanıyor göründükleri kadar kolay değildir. -Yaşar NABl 

Ankara hukukunda 

Haziran devresi 
imtihanlar neticesi 
Ankara Hukuk fakültesinde bu yıl 

sınıf geçen, ikmale kalan ve dönen 
talebe miktarı tcsbit edilmiştir. Bi
rinci sınıftan 544 kişi imtihana gir
miş, 67 si terfi etmiş, 463 ü ikmale kal
mıştır. Dönenlerin sayısı da on dört -
tür. İkinci sınıftan imtihana giren 
398 talebelen 107 si geçmiş 283 ü ik
male kalmış, 8 i dönmüştür. Üçüncü sı
nıftan 225 kişi imtihana girmiş, 17 si 
kız olmak üzere 98 kişi mezun olmuş
tur, İkmale kalanlar 125, dönenler 2 
kişidir. ' 

Mezunların derecesi ve sırasiyle 
adlarını yazıyoruz: 

Türkan Çağlar, Ahmet Erdem, Şe
rafcttin Eğin, Sacide Tapay, Hamide 
Uzbark, Abbas Çetin, Fahri nEgin, İc
lal Sa.ncl, Sabri Güçlü, Sabahattin 
Köksal, Sadi Gcbcçcli, Sami Akın, Sc· 
mabat Günsiray, Leman Akyollu, Se
lilc Ünal, Kemal Onsun, Ali Karaca, 

Halil Erten, Mustafa Sayıner, Ferit 
Rcnda, Ahmet Başıbüyük, Faruk Bur
gu, Hakkı Savran, Ha!Uk Güreli, Fat

ma Nebahat Güran, Huriye Tursan, 
Mazhar Ayata, Fethi Alpcrgin, Peri -
han Alpay, Fikret Çağlar, Mustafa 

Tarhan, Adnan Öztrak, Sadık Berki, 
Hamdi Sancar, Hasan Altınbilgi, E -

min Saygın, Faruk Uluğ, Mehmet Na
mcr, İbrahim Ataman, Azmi Ça.nkaya, 
Faik Bicen, Muhsin Ergüney, Sabri 

Haksever, Mediha Barkurt, Hasan Ke

mal Çiçekoğlu, Nuri Süer, Hicabi Fı

ratlı, Sabire Yalnız, Nesrin Dilman, 
Ra.aib Gürkan, Sabri Onur, İrfan Öz -
kan, Cemal Çapunoğlu, Fethiye Özde
mir Nizamcttin Ekmen, Yekta Tek-

' sel, Hüseyin Özgüre!, Hakkı Behçet 

J Macariıtan'la 
• • • 
ticaretimız 

Almanya ile ticaret ve kliring an -
!aşmaları müzakerelerinde hükümeti -
miz adına bulunan heyete i§tir3.k et -
miş olan Türkofis Reisi B. Burhan 
Zihni Sanus dün şehrimize avdet et -
miştir. B. Sanus avdetinde Budapeş -
tc'ye uğramış, Macaristan hariciye 
ve ticaret nezaretleriyle macar millt 
bankalarr ve bazı müesseselerle temas
lar yapmıştır. Bu temaslar mevcut 
türk • macar ticaret anlaşmasının da· 
ha iyi işliyebilmesi için icap eden ka -
rarlann alınması merkezinde olmuş ve 
macar hükümetiyle esas prensip itiba
riyle mutabakat husul bulmuştur. Ge
çen sene 1.800 bin pcngil olan macar 
ithalatı bu yıl üç küsur milyona çık -
ınıştır .Macarların yurdumuza ithal 
ettikleri mal nisbctinde bizden mal al
malarının temini keyfiyeti, bu prensip 
üzerindeki anlaşma ile temin edilmiJ 
bulunmaktadır. Mevcut anlaşmanın 

her iki tarafın ticari mübadelesini ar -
tıracak bir gekilde yeni baştan tanzi -
mi için eyini ayında Macaristan'dan 
bir ticaret heyeti ıehrimize gelecektir. 
Bu yapılacak olan anlaşma ile mev
cut ithal ve ihraç vaziyeti muvazi 
bir hale getirilmiş olacak aynı zaman
da her iki tarafın daha fazla miktarda 
ithal ve ihraçta bulunmaları temin 
edilecektir. 

Ceza ve tevkil evleri 
umum müdürlüğü 

Adliye Bakanlığı tc§kil olunan, ce-

za ve tevkif evleri umum müdürlüğü -

nün vazife ,teşkilat ve kadrosu hak
kındaki hazırlıklarını bitirmek üzere -
dir. Umum müdürlük en kısa bir za -
manda yeni kadrosu ile yeni vazifcle -
rinc başlıyacaktır. Diğer taraftan ba -
kanlık Finans bakanlığı ile birlikte 
hükmi talısiycti haiz olacak olan ce
za evleri mütedavil aermaye muame • 
lelerine ait hesap usullerini de tcabit 
etmektedir. 

Pamuklanmız üzerinde 
tetkikler 

Haber aldığımıza göre Macariıtan
dan yurdumuza bir teknisiyen gele
cektir. Bu teknisyen yurdumuzun 
muhtelif pamuk mıntakalarını geze
cek ve pamuk kaliteleri üzerinde tet
kikler yapacaktır. 

Pazarlıksız 
satış 

mecburiyeti 
Kamutayın son toplantılarında ka

bul etmiş olduğu pazarlıksız satış 

mecburiyetini koyan kanun 1 eylul 
1938 tarihinde meriyete girecektir. 
Ekonomi Bakanlığt kanunun tatbikı 

etrafındaki hazırlıklarına devam et -
mekte ve belediyelerin vazifelerini 
tesbit etmektedir. Bakanlık, kanunun 
ilk defa tatbik edileceği Ankara, İstan 
bul ve İzmir şehirleri hakkındaki ka -
rarnameyi hazırlaınıya başlamıştır. 

Kararname projesi pazarlıksız satışın 

etiket ve işaret koyma işinin hangi ti
caret şubelerinde, hangi maddeler hak 
kında ve ne suretle tatbik dileceğini 

gösteren hükümleri ihtiva edecektir. 

Noter kanununun 

tatbik şekli 
Adliye Bakanlığı 1 ey!Ul 1938 ta -

rihinden itibaren yürürlüğe girecek 
olan noter kanununun tatbiki suretini 
gösterir bir nizamname projesi hazır -
laınıya başlamıştır. Bakanlık, • noter 
kanunu ile şehrimizde kurulacak olan 
noterler yardım sandığının teşkili, 

sandrğın çalışması, noterlere yardım 

şekilleri. tevziat nisbeti hakkında da 
bir nizamname projesi hazırlamakta .. 
dır. 

Ziraat kredi kooperatiflerinin 
damga resmi muafiyeti 

Tarım kredi kooperatifleri birlikle
rinin ödünç alma ve verme işleriyle 
para yatırma ve diğer bütün işlerin· 
de yapılacak senet, rapor, mukavele
name ve k3.ğıtlarla resmi dairelere ve· 
recckleri arzuhaller ve yaptıkları bü
tlin muameleler dolayısiyle tanzim 
ettikleri ldğıtların damga resminden 
muaf bulunduğu alakalılara bildiril
miştir. 

Beynelmilel tıp tarihi 
kongresi 

Eylul ayı içinde Yugoslavya'da top 
!anacak olan beynelmilel 11 inci tıp 
tarihi kongresine İstanbul üniversite
sini temsilen tıp fakült>ıiardekanı B. 
Nurettin Berkel ile tıp ....,cihi ve de· 
ontoloji doçenti doktor B. Süreyya 
Ünver'in iştirikleri kararlaşmı§ttr. 

Belgrat ve Selanik 
sergilerinde 

Bclgrat ve Selanik'tc açılacak olan 
beynelmilel panayırlarda komiserimiz 
olarak B. Mazlum Ataman'ın ve de .. 
korasyon işlerinde meşgul olmak ü
zere de B. Hakkı Arman'ın bulunma-
!arı kararlaşmıştır. 

Mesleki kurslar 
Bürolarda çalı§an memurlar hariç 

olmak üzere bir senede kullandığı İ§Çİ 
ve müstahdem sayısının gündelik va
ııatisi yüzden daha fazla olan maden 
ocaklariyle teşviki sanayi kanununda 
tirif edilen sınai müesseselerde çalı
p.n çırak, kalfa ve ustaların mesleki 
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15 inci yıl 
madalyası 
C. H. P, Genel Sekreterliğin

den : 
Cumhuriyetin 15 inci yıldönü

mü hatırası olarak bir tarafın
da Büyük Önderimiz Atatürk'
Ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin l 5 inci yılını teabit eden 
yazı bulunmak üzere Partim.İz· 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatkirlarrmızın, açtığrmız bu 
müsabakaya iştiri.kleri ve ha
zırlıyacaklaı:r nümuneleri ağuı· 
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği
ne göndermeleri rica olunur. 

"'······································("' 

Çimento 
buhranı 
yoktur 

Son günlerde piyasada çimento 
buhranı olduğundan bahsedilmekte, 
bazı açıkgözler bu şayiadan istifade
ye kalkışmaktadır. Yaptığımız tahki
kat neticesinde yurtta bir çimento 
buhranı bulunmamaktadır. Ankara 
memurlar kooperatifi Etibank na
mına 30.000 ton çimento sipari§ et· 
miştir. Bu çimentoların ilk partisi 
önümüzdeki günlerde gelecek ve pi
yasaya çıkarılacaktır. 

Bu çimentoların gelmesi ile çimen
to sıkıntısı olduğu işae edilen yerle
re derhal çimento sevkedilecek ve bu
günkü çimento fiyatlarından daha u
cuz fiyatlarla satışa başlanacaktır. 

Dil fakültesi inşaatında 

çalışan gençler 
Profesör Bruno Taut'un teklifi ü

zerine Maarif Vekaleti, güzel sanat
lar akademisi mimari şubesinde tahsil 
etmekte olan talebelerden on kiti se
çerek bunları Ankara'ya getirtmiş ve 
Yenişehir'dc yapılmakta olan Dil fa
kültesi inşaatında çalıştırmağa ba§la
mıştır. Oradaki işçilerden farksız bir 
çalışma rejim ve disiplinine tabi tutu
lan gençler, bu vesileyle, meslekleri
ne ait pratik bilgilerini de gcnitlet
mek imkanını bulmaktadırlar. 

Muamele 
. . 

vergısı 

muafiyeti etrafında 

yapılan şikôyetler 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Muame

le vergisi muafiyeti meselesinden do
layı ileri sürülen şikayetleri tetkik 
etmek üzere Maliye Vekaleti varidat 
umum müdilrü İsmail Hakkı şehrimi
ze geldi ve defterdarlıkla temaslar 
yaptı. Marangozlar heyetiyle görüt
tü. Yarından itibaren tetkiklere bat
lıyacak ve hazırlıyacağı raporu veka
lete verecektir. 

bilgilerini arttırmak üzere kurslar a- ---------------
çılması kabul edilmişti. 

Ekonomi Bakanlığı, açılacak bu 
mesleki kurslar hakkında bir nizam -
name projcıi hazırlamaktadır. Nizam
name projesinde kurs talim heyetleri
nin vasıf ve gartları, kursların nevi, 
ders programlan ve tedrisat müddeti 
hakkında hükümler bulunacaktır. 

Öğretmenlerin nezareti altında 
bulunan ÇOCUK ESiRGEME 
KURUMU yüzme havuzuna 

çocuklarınızı emniyetle 
i gönderebilirsiniz. 

i----···········------
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Finans Bakanlığında 

yeni tayin ve terfiler 
Finans Bakanlrğr memurlarr arasın-ı 

da yeniden birçok tayin ve terfiler IA" k o· b k 
yapmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 

1 
n ara ~ar a lr 

Bir derece terfi edenler : 

!çel tahsil şefi Tahir Yardaş, Ço-I 
ruh tahsilat şube namzedi Nuri Son
yar, Ordu tahsil kontrol memuru Tu
ran Demiralp, Gaziantep tahsilat kon
trol memuru Abdülkadir Gögüs, Sa
lihli tahsil memuru Kadri Ozgülcr, 
Sıvas tahsil kalemi memuru Mahmut 
Yaş, Amasya tahsilat tefi Mustafa 
Balantckin, Antalya sandıkemini Fa
ik Çakırlarlıoğlu, İstanbul varidat 
kalemi memuru Sedat Duruman, Hak
kari defterdarı Vehbi Akkaya, Van 
defterdarı Haşim Fikri Yanik, Mid
yat malmüdürü Mustafa Hamit Ören, 
gümrük inhisarlar muhasebesi memu· 
ru Suphi Baku, evrak müdürlüğünde 
memur namzedi Osman Erbey, mun· 
tazam borçlar umum müdür mümey
yizi Emin Altındağ. 

Vcretlilerden terfi edenler : 

İzmir tetkiki itiraz komisyonu aza
sı Sabri Cevahirci 200 den 250 ye, 
Ankara tetkiki itiraz komisyonu rapor 
törü Avni Pckmczcioğlu 100 den 
125 e, İstanbul tetkiki itiraz komisoy
nu raportörü Tahsin Gcnçayı 200 den 
250 ye, hukuk müşavirliği daktilosu 
Mazhar Sözer'i 60 dan 70 e, Samsun 
hazine avukatı Ekrem Ruacan 75 den 
100 e, Samsun hazine avukatı Mah -
mut Danişman 150 den 175 e, Siirt 
hazine avukatı Salih Aydın 50 den 
60 a, Ankara hazine avukatı Eldan 
Hadikök 80 den 90 a, Ankara hazine 
avukatı Mehmet Emin Alkan 100 den 
125 e, Bozöyük hazine avukatı Sami 
Turgan 70 den 80 e, Burdur hazine ve
kili Rahmi Akyüz 60 dan 90 a, Sıvas 
hazine avukatı Asıl Demirağ 75 den 
90 a, Akdağmadeni hazine vekili 

Kadri Aydoğan 40 dan 50 ye, Edre
mit hazine vekili Abdullah Dağtekin 
90 dan 125 e, Adapazarı hazine veki
li Kemal Demir Dalkılıç 70 den 80 e, 
Muntazam borçlar umum müdür mu

vakkat memuru Enver Erdoğan 35 -
den 45 c. 

Açıktan ve naklen tayin 
edilenler : 

Açıktan Salahattin Bayraktaroğlu 

Tercan hazine avukatlığına, açıktan 

İsmail Güran Ankara hazine avukat
lığına, açıktan Mithat Kürkçüoğlu 

hukuk müşavirliği tetkik memurluğu

na, Çubuk nüfus katibi Yusuf Gürsoy 
hukuk müşavirliği memurluğuna, a
çıktan Mehmet Dereli hukuk müşa
virliği tetkik memurluğuna, açıktan 

Faik Asal Acıpayam hazine avukat
lığına, İzmir buğday koruma memu

ru İbrahim Ünlil İzmir buğday koru

ma K. memurluğuna, açıktan Şükrü 

Köylüoğlu muhasebat umum müdür 
daktiloluğuna, merkez muhasebecili -
ği memur vekili Kemal Çankaya mer
kez muhasebeciliği memurluğuna, An 

kara nüfus müdürlüğü memuru sµ -
lcyman Onurer Ankara mektepler 

muhasebeciliği katipliğine, Malatya 
tahıil şefliğinden müstafi Abdullah 
Recai Dizdar muntazam borçlar u -
mum müdürlüğü ikinci mUmcyyizli
ğine, nakit işleri umum müdürü eski 

memuru Şefik Akın nakit işleri u -
mum müdür ikinci mümeyyizliğine 

tayin olunmuşlardır. 

Hava seferleri 
yakında baıhyor 

Devlet Havayolları idaresi, büyük 
şehirlerimizi ve komşu memleketleri 
hava yoliylc biribirinc bağlamak için 
büyük bir program hazırlamıştır. 

Nafıa: Vekiiletinin tasdik ettiği bu 
programa göre beş yıl içinde İstan
bul, Ankara, Konya. Adana, İzmir, 
Samsun, Diyarbakır, Erzurum, Van 
gibi büyük şehirlerimiz arasında mun 
tazam hava postaları yapılacaktır. 

Ayrıca İran'ın Tebtiz şehriyle mem
leketimiz arasında da bir hava yolu 
ihdas olunacaktır. İran yolcu tayyare
relcri de Van şehrine kadar yolcu ta
şıyacaklardır. 

Havayollan idaresi bu seferler i • 
çin ihtiyaçlar ve noksanları karşıhya
cak tedbirler de almaktadır. Bu cüm
leden olarak yakında üç tayyare daha 
satın alınacak ve bunlar Ankara -
Diyarbakır hattına tahsis edilecektir. 
Yeni tayyareler gerek emniyet ve sü
rat, gerekse konfor bakımından çok 
mükemmel bir şekilde olacaklardır. 
Nafıa Vekaleti yeni alınacak tay

yarelere sarf edilmek üzere 938 büd -
çcsinden Havayolları için tahsisat ay
rılmıştır. Tayyareler ey!Ul başlarında 
memleketimize getirilmiş olacaklar -
dır. Devlet Havayolları umum mü -
düdüğü Adana - Halep ve Adana -
Bağdad arasında da bir hava hattı te
sis etmcği düşünmektedir. İdare, İz
mir'deki tesisatı henüz ikmal edilme
miş olmasına rafmen İzmir Enternas~ 
yona! fuarı esnasında Ankara ve İs
tanbul'dan İzmirc tayyare işlctebil -
mek için hazırlıklar yapmaktadır. 

Nevyork sergisi ıçın 

Türk pavyonunun 

planı hazırlandı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Nevyork 

1939 cihan sergisinde, kurulacak pav
yonumuzun dahili dckoraıyonu için 
açılan plan müsabakası neticelendi. 
Jüri heyeti Adil Tunacı ile Vedat 
Ar'ın müştereken hazırladıkları eseri 
seçti. Sergi komiseri Suat Şakir Ka
baç Ankara'ya hareket etti. Vekalet
ler arası komisyon yarın (bugün) 
İktisat vekaletinde toplanacaktır. 

İlk mekteplerin muallim 

ihtiyacı karşılanacak 

Olgay, Şevket Baştürk, Hilmi Keçeci, 
Sabiha Tarım, Hamdi Önde, Sait 01-
gay, Abdullih Tunca, Cemil Pulat, A
kif İşcan, Rıza Tunca, Meliha Güven, 
Yatar Turan, Şevki Sezer, Nazım Ta· 
mi, Naim, Mustafa Örek, Ömer Ön
bay, Rüstem Erkunt, Orhan Ergin, 
Hayri Köksal, Hayrettin Nurhat, Fev
zi O.kay, Kemal Özçoban, Tevfik, A
fet, Hamdi İnceoğlu, Enver Kirkcr, 
Memduha Süzen, Rifat Ülgen, Talat 
Okay, Selim Demircili, Enis Baha 
Oıkay, Ekrem Tepe, Mehmet Çoban· 
oğlu, Şevket Özcan, Tevfik Yener, 
min Kutlay, Mithat Etnc, Adil Bir
hcn. 
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İstanbul, 8 (Telefonla) - lstanbul 
ve Anadolu'daki öğretmen okullariyle 
eğitmen kurslarından mezun olanlara 
da bu ders yılı başında vazife verilmek 
şartiylc ilk tedrisat kadrosundaki 
boşluğun ancak üçte birinin karşıla

nabileceği anlaşılmaktadır. İstanbul 

ve Ankara'da tecrübe mahiyetinde vü• 
cude getirilecek olan köy kız muallim 

mekteplerinden müsbet netice alınır• 
sa keyfiyet bütün vilayetlerde tecrübe 
edilecektir. Bu sene il ktcdrisat kad· 
rosuna ili.ve edilen öğretmen sayısr 

geçen yıldan 1500 kadar fazladır. Mu
allim ihtiyacını çabuk karşılamak için 
muallim mekteplerine alınacak leyli 
meccani talebe kadrosu da bu yıl ge
nişletilecektir, 

felaketzedelere 
yardım devam ediyor 
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN 
Yer sarsıntısından felakete uğnyan 

vatandaşlarımıza yardım olmak üzere 
aşağıda isim ve adresleri yazılı zevat 
ve müessesat tarafından hizalarında 

yazılı paralar veznemize yatırılmış

tır. Bu hayır sever zevat ve müessesa
ta gerek felaketzedeler ve gerek cemi
yetimiz namına tcfekkürlerimizi su .. 
narız. 

Lira. Kr. 

47 
300 

6 

92 İskilip kızılay şubesinden 
00 Sôke kızılay ıubesinden 
00 Kudüs'te soydaşlarımızdan bay 

Mehmet Duran'dan bir Filistin 
lirası mukabili 

5 93 Osmancık kızılay şubesinden 
11 25 Kuruçay kaymakamhiından 
38 00 Anamur kızılay ıubesindcn 

409 10 
355494 20 Evelki listeden 

355903 30 

Terakki ! batlıca aebeplerinden biri avrupalı 
kılığının çeıit çeıit kostümler sahi
bi olmayı istilzam etmesi, halbuki 
Çin'de harbeden Japonya'nın ilk
madde kıtlığı çekmekte olma11dır. 

hpanya' da, frankiıtler tarafın -
dan koyleri ve ıehri tahrip için kul
lanılmakta olan tayyare bombaları
nın yepyeni bir tipte olduğıınıı ıa
zeteler yazıyor. 

Vaktiyle ehemiyetli bir bombar
dıman için tayyarelerin kilolarca 
bomba taıımaılan lazım gelirdi ve 
bunların her biri 200, 300, 500 kilo
luktu. 

Bugün tayyare bombalarında 

büyük bir "terakki" tahakkuk etti• 
rilıniı, mayi havalı bombalar icat 
olunmuıtur. Beheri yarım kilo ağır
lığında olan bıı bombaların öyle 
korkunç bir infilak kabiliyeti vardır 
ki taftan yapılma, altı katlı bir bi
nayı yıkabilmektedir. 

Artık ağır bombardnnan tayya • 
relerine lüzum kalnuyacak mı? 

Kedi ve fare 
lspanya'da hükümetçilerin hava 

kuvetleri yok eibiydi. Şimdi, yeni 
kurulan tayyare fabrikalan ıeri ha
linde tayyare çıkanmya bqlamıı -
tardır. Bu tayyarelerin frankiıt tay -
yarelerinden hem ıüratli, hem mü
euir olduklarını Avrupa gazetele • 

rinde okuyoruz. Halk, İspanyol ma
mulü tayyarelere biçimlerinden ki
naye olarak, kedi ve fare isimlerini 
vermiıtir. 

Kedilerle fareler nasıl elbirliği 

edeceklerdir?. 

Tütün kıtlığı 

Halk lapanya'da tütünıüzdür. 
Tütünün yerine kaiın olmak üzere 
bir takım otlardan yapılan cıgara

lan ıatın alanlar çoksa da içenler 
pek azdır. Hükümet yalnız askere 
tütün verpıekte olduğundan yollar -
da cıgara içen askerlerin attıkları 

izmaritler daha yere dütmeden ama
törlerce toplanıp bir kaçı bir araya 
getirilip cıgara tekli veriliyormuf. 

Cigara fabrikalariyle rneıhur, 

hatta K.armen'i bile bir cigaracı kız 
olan lapanya'da izmaritin bu kadar 
kıymetlenec:eği akla eelir miydi? 

Yeni bir tehlike 

Gına muatı.ıırueri tasahdırlar: in· 
san ıesi &ittikçe kuvetini kaybedi -
yor. Kadınlarda ses mezzo ile kont
ralto, ve erkeklerde bariton ile buo 
arasında ve gittikçe hafifliyor. Ha
kiki tenor bulmak &ittikçe eüçleıi
yor. Sopranolara eelince; bunlar 
artık anka kuıu gibidir; nerede ıop
rano? 

lnaan ıesindeki bu bozuluıun ıe
bepleri nelerdir? Şehirlerin kirli ha
vasr mı, hayat ıartları mı? Beslen
me ıekli mi? 

Kimonoya döniiş 

Japonya'da memurlann iı batın
da avrupah elbiaeıi giymeıi 1877 
tarihli bir emirle kararlllfhrılrruıtı. 
Yeni bir karar eski karan ortadan 
kaldırmıştır. Japon memurları gene 
kimono giyeceklerdir. Bu kararın 

Fakat bunda sembolik bir mana 
bulanlar da var: Beyazlan kendi va
aıtalariyle yenmek iıtiyen japonlar 
artık bu merhaleyi aımııtırlar! 

Japonya'yı na11l anlamalı? 

Otobii.~iin tekerleiii 

oır OlOOu.&un •uuly.ın tekerleği 

geçen gün tramvay gidit gclitini 
on beı dakika durdurmuı. 

On bet yinni ıene eve! ıöyle bir 
söz, Çeıme meydanından çıkarak 
mahalle aralarında oynıyan çocuk
ların dillerine dolanmııtı: "Araba -
mısın, ey tekerlek!" 

Otobüıten ayrılan tekerleğin 

arkaımdan bakıp bu sözü tekrarlı -
yan bir serdengeçti tasavvur edebi • 
lirsiniz. Eski cinaaçdar bu hadise 
karşısında "araba ile tekerleği ara
sında talak" gibi bir nükte yapınıya 
kalkıtabilirlerdi. 

Fakat, biz buııünkü realizm ile 
§Öyle dütünürüz: "Bu hadise, latan
bul'da çalıfaJl otobüslerin ne kadar 
sağlam olduklarına delalet ederi" 

HAV A 

fi9V:B 
Diyarbakır' da ısı 38 

dereceye çıktı 

Dün şehrimizde hava sabahleyin a· 
çık, öğleden sonra az bulutlu geçrniŞ• 
rüzgar şimali şarkiden saniyede 3 met• 
re hızla esmiştir. En yüksek ıu gölg_e· 
de 32 derece olarak kaydcdilmiştıf• 
Dün yurdun Ege mıntakasiyle cenuP 
Anadolu'su mıntakasında hava açrJc, 
Kocaeli mıntakasında kapalı, diğc' 
mıntakalarda ise kısmen bulutlu geÇ 
miştir. Son yirmi dört saat içinde yur· 
dun şark mıntakasındaki yağışlar•0 

kare metreye bıraktığı su miktarı 
Kars'ta 3, Erzurum'da ı kilograrnd•f· 

Dün rüzgarlar cenup Anadolusu il• 
Ege'nin cenup krsımlarında gar~tel11 
diğer mıntakalarda umumiyetle şıJ11ll 
istikametinden saniyede en çok 7 ııı• 1: 
re kadar bir hızla esmiştir. Dün yurt 
ta en yüksek ısı Balıkesir'de 30, ~~
mir'de 31, Antalya"da 32, Aılana'da ' 
Diyarbakır'da 38 derecedir. 
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DÜNYA HA.SERLERİ 

Y ohudilere yer aranıyor 
Bir devletin kendi tebaası hakkın

da tatbik ettiği muamele o devletin 
dahili itidir. Fakat bu muamele o 
devlete ait bir zümre tabaarun bas
~a rnenıleketlere iltica etmesin~ se~ -

ep teıkiJ ederse, enternasyonal bir 
:rneaele karııamda kalınır. Almanya
da Nazi · rejimi kurulalı, yahudiler 
hakkında çok tiddetli bir tazyik si -
Yaseti tatbik edilmektedir. Bu, Al· 

Çin çeteleri Sanghay'a 
bir taarruz hazırl.adılar 

~ehirde emniyet tedbirleri alındı 
rnanya'nın dahili itidir. Almanya'
nrn tarihi ve iktısadi ve içtimai ha
Yatı tetkik edildiği zaman da Nazi 
rejiminin bu siyaseti muahaze edil -
nıek §Öyle dursun, belki de haklı gö
rülür. E5asen kimsenin bunu müna • 
kaıa etmiye ·salahiyeti yoktur. 

Japon 
şehrini 

tayyareleri Kanton 
bombardıman ettiler 

Fakat madalyanın diğer tarafı da 
V~rdır: Nazi rejiminin bu siyaseti, 
bırçok Avrupa memleketleriyle A
nıerika'yı yahudi akını kartıamda 
bn-akmııtır. Binaenaleyh Nazi idare-

Tokyo, 8 a.a. - Domei ajansından: Muıırrane bir takım f&yi
alara göre batı bozuk Çin krtaatı, 13 ağustos tarihinde Şanghay'a 
girmeğe ve orada yeni Çin hükümetini devirmek ve Şanghay' da 
mukim japonlara taarruz etmek makıadiyle bir nümayİf tertip 
etmeğe" hazırlanmakta idiler. 

sinin yahudi s.iyaact.i, yeni bir enter
rıasyonal mesele doğurmuıtur. Bu 
da alman ve Avusturya yahud.ilerine 
.Yer bulmaktır. Bu yeri kim arayıp 
bulacaktır? 

Bu şayialar üzerine Şanghay'ın bey
nelmilel imtiyazlı mıntakası makama
tının emri üzerine müsellah bir kuvet 
teşkil etmek üzere muhtelif memle -
ketlere mensup on be§ bin kişi zırhlı 
otomobillerle mücehhez oldukları hal
de silih altına davet edilmişlerdir. 

Milletler Cemiyeti akla gelir. Ve 
esasen cemiyetin kuruluıundan beri 
bir de mülteciler komisyonu var~ır. 
Fakat büyük harp içinde .itilaf dev · 
letlerine yardım eden milletlere 
mensup mültecilerle meıgul olan bu 
koınisyon ya taafiye edilmiıtir, ya
hut da edilmek üzeredir. Bundan 
baıka bu aralık Milletler ,Cemiyeti • 
nin itibarı hayli düımüıtür. Diğer ta
raftan her devlet, Almanya kendisi
ne karıı yapılmıı bir nümayiı telak
ki edebilir diye, yeni bir teıkilat ku
rulması için önayak olmaktan çekin
rniıti. Binaenaleyh yahudi mülteci
leri meseleai bugüne kadar devam e -
dip geJmiıtir. 

Amerika'daki yahudilerin nüfu
ziyle nihayet Cwnhurreiai Ruzvelt 
birkaç ay evel, bu mesele ile meıgul 
olmak üzere bir entemaayonal kon
feransın toplanmasını teklif ebnitti. 
Amerika önayak olunca, diğer dev -

Emniyet tedbirleri 
Bugünden itibaren beynelmilel im

tiyazlı mıntaka ile imtiyazlı fransız 

mıntakaaında gece sokağa çıkmak ve 
rşık yakmak yasak edilmiştir. 

Bütün kumar müesseseleri 11 ağus
tostan 13 eylüle kadar kapatılmıştır. 
Mağazalar, mutat olduğu veçhile 

kapanacaktır. Japonlar tarafından da 
icap eden ihtiyat tedbirleri ittihaz e
dilmiştir. 

Kanton bombarclınuın edildi 

Kanton, 8 a.a. - Royter ajansına 
nazaran 9 japon tayyaresi bu sabah 
Kanton ıehrini bombardıman etmiş -
tir. Şimdiye kadar franaız kilisesinin 
bulunduğu mıntakada 71 maktul ta
dat edilmiştir. 

Saat ıs de japon tayyareleri, Kan-

ton'daki fransız büyük kilisesinin et
rafında panik çıkarmı§tır. ·Büyük ki
liseye iltica etmiş olan 39 kişi patla
yan bombaların tesiri ile telef olmuş 
ve 50 kadar insan da bu yüzden yara
lanmııtır. 

Yüzlerce ölü ve yaralı 
Kilisenin dahilinde cesedlerle yara

lılar kırılmış olan camların enkazı 
arasında yerlerde yatmaktadır. 

Kilise, halkın keıif olduğu bir ma
hallede kaindir. Ve burada askeri hiç 
bir bina bulunmamaktadır. 

Civara yirmi kadar bomba düşmüş 
ve yüz kadar sivilin ölmesine sebebi
yet vermit ve iki yüzden fazla insanı 
yaralamıştır. Kurbanlar arasında bir 
çok kadınlar ve çocuklar vardır. 

llcyecan uyandıran bir lınber 

Hankov, 8 a.a. - Kiyukiyang ~mu
mi karargahından gelen ve japon kı
taatı ile japon harp gemilerinin bir
denbire Poyang gölünün garp sahi -
linden çekilmeye başlamış oldukları
nı bildiren haberler burada büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

letlere de cesaret seldi. lav.içre, kon
feransın kendi topraklarında içtima
ına razı olmadıiından, yahudi meae
lesiyle alakadar olacak içtima geçen 
aym ilk haftası içinde, Fransa'da 
Evyan ıehrinde toplandı. Yirmiden 
fazla devle t murahhasının iştirakiy
le yapılan bu konferansta müzakc -

Frankocular Ebre 
cephesinde şiddetli bir 

Küin Mari 

Normandi'nin 

rekorunu kıramadı 
Ncvyork, 8 a. a. - Komodor Ro -

ber !rving, Nevyork'a muvasalatında 
Kilin Mari vapurunun Atlas okyano -
sunu şarktan garba doğru vasati 30.99 
mil süratle katetmiş olduğunu bildir -
miştir. Normandi vapurunun 1937 a -
ğustosunda şarktan garba doğru At -
lantiği katettiği sırada sürati 30.58 
mil idi. 

Komodor Rober, ''Mavi kordela'' 
nın henüz Normandi'de kaldığını çün
kü Normandi'nin garptan şarka doğru 
Atlantiği katederken vasati 31,20 mil 
sürat realize etmiş olduğunu beyan et
miştir. 

8. Çem~erlôyn 

Londra'ya dönüyor 

Lord Run•İman 

Lord Runsiman 
hafta tatilinden 
avdet etmedi 

Prag, 8 a.a. - Lort Runsiman hafta 
sonu tatilini uzatmıştır Cumartesi gü
nü neşredilen resmi tebliğde lordun 
dün akşam avdet edeceği kaydedil
mekteydi. Dün öğleden sonra İngiliz 
mütevassıtlarınm pazartesi sabahı sa
at dokuzda Prag'a avdet edecegi öğ
renilmiştir. Fakat Lort Runsiman bu· 
gün saat 10.30 a kadar Aleron oteline 
dönmemi~tir. 

Londra, 8 a.a. - Başvekil B. Çem
berlayn, tatilini geçirmek üzere geçen 
çarşamba günü lskoçya'ya gitmişti. 
Mum.ailcyh, sıhi sebeplerden, dolayı 
yarın sabah Londra'ya dönecektir. 
Kendisi bir soğuk algınlığından muz
tarip ve doktoruna kendisini muayene 
ve tedavi ettirmek mecburiyetinde bu· 
lunmaktadır. 

Başvekilin etrafındakilerin beyana
tına nazaran mumaileyhin bu ııuretle 
~ndra'ya avdeti siyasi mahiyette hiç 
bır zarurete tekabül etmemektedir. 

I ngiliz mebu!fları 
Çekoslovakya' da 

Prag, 8 a.a. - İçlerinde Binbaşı 
Yung ile Binbaşı Atli bulunan 31 in
gilizden mürekkep bir heyet Karlovi
vari'de bulunmaktadır. Heyet Çekos
lovakya'da bir tetkik seyahati yapmak
tadır. 

.-3-
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Balkan anlaşmasının 

inikôsfarı 
YENl SABAH'ta B. Hüseyin Ca

hit Yalçın Balkan anlanbna Bulga. 
ristan'ın iltihakını ifade eden anlat
maya ve bu anlqmanan akiderine tah
sis ettiği batmakalesinde ezcümle di
yor ki: 

" Bulgaristan'ın Balkan devletle • 
riyle Selanik'te imzaladığı muahede • 
name Avrupa'nın muhtelif memleket
lerinde pek iyi karJılandı. Gösterilen 
memnuniyetlerde, aiyasi adabı muate-
retin, nezaketler.in ve usul ve adetin 
de bir hissesi olduğunda hiç §Üphe 

edilemez. En hariaane ve hodgiunane 
emeller ebsliyen memleketlerin bile 
zahiren sulh ve sükun, hak ve adalet 
taraftan görünmeleri her nedense a• 
det olmuıtur. Nasıl din sahaamda so-
fular, müteauıplar ve riyakirlar var
sa, nasıl bunlar arkadan arkaya bütün 
günahları pervasızca irtikap ettikleri 
halde, zahiren gayet ahlaklı görünmi. 
ye itina ederlerse, siyaset aleminde de 
riyakar Mllh taraf tarlan eksik değil • 
dir. 

Kimi aldattığı meçhul olan bu 
komedyanın ne ite yaradığı da pek 
malum aayılamaz. Fakat o, gene de. 
vam eder. Böyle olmakla beraber , 
balkanlılann gerçekten aulhpervera • 
ne bir siyaset takip etmeleri ve arala
nnda aıkı bir anlatmaya doğru yürü • 
yerek Bulgaristan'ı da içlerine alma. 
lan, bazı memleketlerde memnuniyet 
uyandırdığı muhakkaktır. 

Avrupa'yı düıünürken, daima 
memnun ve tok hükümetlerle gayri 
memnun, haris ve büyük emellere 
düıkün hükümetler aruında bir fark 
gözetmek icabeder. Maamafıh bu tak
ıim de kati ve müstakar bir mana ifa
de etmez. Çünkü bugünün toku dü • 
nün açı idi ve yannın da en büyük 
harisi olabilir. 

Balkan anlaı~sının tekamülü ve 
kuvet bulması, statüko taraftarı hü
kümetlerde memnuniyet uyandırdığı 
halde balkanlar ihtimal ki, umumi 
harptan evelki gözle gönnek, oralan 
nüfuzlan altına almak iatiyecek mem
leketlerde zaruri bir memnuniyetsiz • 
lik tevlit etmek icabeder. 

--a-in Almanya'ya kartı DÜmayİf 
ııı.lıiyeti almamasına itina edildi. 
Bllrada meaeleye umumi tekilde te -
ına. edildikten M>nra daimi bir k~ 
llıİsyonun teıkiline ık.arar verildi. l,te 
eve&ki aün bu komisyon Loa.dra'da 
İçtima etmiı ve tepilitmı kun:nuı-

taarruz yaptılar Bulgari.tan'la anlaımanın i111%alantlıfı Selani.lı'ten bir manzara: 
MeJitaane pa/cu 

Balkanlılar arasında günden ıüne 
kuvet bulan tesanüt ve teıarik hare • 
keti tabii inkitafmı takip ederek BaJ. 
kanl...-da tek parçadan ibaret büyük 
bir ukeri kudret haline müncer oldu • 
iu uman Avrupa'nın ananevi aiyue
tinde eaaalı bir deiitildik tahakkuk et. 
mit olacakbr. Bunun Avrupa'da eulb 
davasına ifa edeceği hizmetin büyük. 
lüğii gözden kaçamaz. Franaızlann 
Bulgaristan'a yaptıklan kredi muame. 
leai, Balkanlara kartı demokratik 
memleketlerde husule gelmiye bqb • 
yan itimadın niıanelerinden biridir. 

tur. Komisyon namına hareket et
mek Üzere, geni§ sali.hiyeti haiz a
lnerikah biı: direktör tayin edilmiı
tir. Verilen haberlere göre, birkaç 
KÜne kadar bu direktör Londra'yıı 
giderek vazifesine baılıyacaktır. 
Gerek konferansın içtimaa çağırd
lbaaı ve gerek bu mesele ile meıgul 
olacak komisyon direktörlüğüne bir 
•ınerikalmın tayini gösteriyor ki ya
hudileri yerleıtinne meselesi bir A · 
rnerika teıebbüsüdür. Diğer de'\let
lerin bu itteki rolleri dekoru temin 
etınekten ibaret kalıyor. 

••• Fakat hükümeı,i hc:fları sarsılmadı 
Baraelon, 8 a.a. - Ebre cepheıinde Frankiıtler Fayoın'un tima

linde cumhuriyetçilerin itıal ettikleri nehrin aai ıahiline en çok 
yaklaıtığı noktaya tiddetli bir taarruz yapmıılardır. 

SelOnik anlaşması üç 
bakımdan ehemiyetlidir: 

Topçu ve hava kuvetlerinin harap olmuttur. Bu tayyareler, mütea
yaptıkları bombardımanlara rai- kibcn Villa-Növa-i-geltro'yu bombar-

h · etçı"lerı'n müdafaa daman etmi9lene de ika ettikleri hasamen cum urıy . d • "ld · · 
te,kilitları tamamiyle sarsılma- raıt milhım eiı ır. 

b Hud adındaki ingiliz zırhhıı, Mar-
mıt r. ıilya'ya gitmek üzere dün ak9am Gan-

Dlipnan Alto de Los Autoe'u zap - diya'dan hareket etmiftir. 
tetmittir. Gandeza'nın etrafında düt-
ma.n müsbet bir netice elde edemeden 
Villa de Los Arcos'a taarruz etmiştir. Bir komisyon kuruldu 

1 - Enternasyonal 
2 - Enterbalkanik 
3 - Ve Yunanistan 

bakımlarından 

1 
1936 Montrö ve 1937 Nyon işbirliği 
muahedelerinden sonra, bugün, 938 de 
balkan antantının aynı politikayı ta- Ketıdi mukadderatlarına kendileri 

hakim bulunan memleketlerin, bir ta • 
lam istila emellerine kapılmalan vaki 
olsa bile her halde milletler arası an • 
!atmasına müstenit bir politikaya ta • 
raftar olacakları tabiidir." 

ŞiMDi DOŞONMEK, SONRA 
DOVONMEKTEN EVLADIR Filhakika yahudi meaelea\nin iki 

cephesi vardır ki hiç bir devlet, bu -
il Unla ne menul olmak ister, ne de 
lrıeıgul olacak vaziyettedir l Birinci 
cephe, yahudileri koğnıamak ve ya
hut da koğarsa, paralarını beraber 
•imalarına müsaade etmek için Al
llıa.nya nezdinde teıebbüste bufun
~tır. İngiltere böyle bir teıebbuı
te bulunmaktan çekinir. Frımsa te
~bhüste bulunmak isteae .:le bir ne • 
tıce elde edemez. Diğer devletlerin, 
lfebbüste bulunmak akıllarından 
Keçınez. O halde bu te§.bbüsü an
cak Anıerika ve yahut da Amerika
nı~ otoritesiyle hareket eden bir ko
~ısyon yapabilir. Bunun bile bar ne-

Frankistlerin Tortosa - Gandeza 
yolu uzunluğunda Gandeza'nm cenu
bunda yaptıkları hücumlar geri püs
kürtülmüştür. 

Londra, 8 a.a. - İngiliz diplomasi 
mahafili, İsp~ya'da açık şehirlerin 
bombardımanı hakkında tahkikat icra
sına memur İngiliz komisyonunun şu 
suretle teşekkül edeceğini bildirmek -
tedir: 

Atina, 8 a.a. - Atina Ajansı bildiri
yor : 

kip etmekte olduğunu ıbeyan etmiştir. 
Bundan başka, Selanik anlaşması, 
Nöyyi muahedesinin askeri tahdidatı
nı kaldırmakla, Yarımada devletleri 
arasında manevi bakımdan tam bir mü
savat fesis etmiştir. Bugün balkan ya
rım adasında artık galip veya mağlup, 
doymuş veya gayri memnun memle
ketler yoktur. Bütün balkan devletleri 
hür ve müsavidir, ve her biri kendi 
milli hudutları içinde, aralarında kav
ga etmek için değil fakat her nereden 
gelirse gelsin muhtemel tecavüzlere 
karşı müdafaa için lüzumlu maddi ku
vetlerini inkişaf ettirmektedir. 

SON POSTA'da B. Selim Rağıp 
Emeç yazıyor : 

Barselon civarıbombardıman 
edildi 

Barselona, 9 a.a. - Bu sabah Ma
jork adasından gelen üç tayyare, Bar
selona'nm cenubuna 40 kilometre ka • 
dar mesafede kain mevzileri bombar -
drman etmişlerdir. Neticede bir ço
cuk ôlmüş, 10 kişi yaralanmış, beş ev 

toprağı olmadığı anlaıılmı~tır. . 

Sabık hava kuvetleri kumandanla -
rından binbaıı Şmit Pigot, topçu bin
başılarından Löjön. Bu iki zat 13 a
ğustosta Tuluz'a vasıl olacaktır. 

}'aralı iıalyanlar 

Napoli, 8 a.a. - Akuileyya haatane 
gemisi dün burada lapanya'daki ital
yan lejiyonerlerinden 633 yaralı kara
ya çıkarmıştır. 

Elefteron Vima Gazetesi, yüksek 
bir diplomatik ,ahsiyetin Sclanik an
laşması hakkında bir makalesini neş
retmektedir : 

Bu yüksek diplomatik şahsiy~t, ez
cümle diyor ki : 
"- Se!Anik anla,ması, uzağı gören 

zımamdarların cesaretli realizmi ve fi
liyatın mantığı ile yaratılmıı olan me
sut bir vaziyeti temhir için serbestçe 
fikir taatisinin muhassalası olarak 
vücude gelen enternasyonal vesikalar-

}'unaniatan bakımından .•• 

Yunanistan bakımından, Seianik an
laşmasının iyilikleri de şunlardır : 

" Birkaç bin insanın hayatına mal
olan Man~urya'nın kurak ve arık bir
kaç tepesi etrafında cereyan eden çar
pıtmalardan sonra iki tarafın da bu iti 
fazla ileri götürmek iıtemedikleri ar-

ıce ~erebileceği çok ıüph-lidir 
Al lkıııci cephesine gelince, bu da 
ı lllanya'dan çıkan yatıudiJeri yer -
eıtırrnek meselesidir. Evyon'da ya -
Pıla.. ·· 1 

Bu vaziyette bu meaelenın hallı e
sasen bir muhacir memleketi olan 
Birletik Amerika ile genit toprakla: 
ra fakat az nüfusa sahip olan cen~ı 
Amerika devletlerine kalıyor. Bu
yük harbe kadar Amerika'nın kapı
ları her memleketten gelen muha
cirler için açıktı. Fakat harbin ferda
smdaki büyük muhaceret akınını 
.. lemek için Amerika, her memle-

Filistin' de 
tahrikler 

gene başladı 

dan bi.rini teşkil etmektedir. Selanik 
anlaşması, sarihtir, esaslıdır, samimi
dir ve böylece muharrirlerinin ruhu
nu inikas ettirmektedir. Nikbinlik ku
veti ve istikbal ümitleri ile doludur. 
Hiç bir kimseye müteveccih değildir. 

Komşularını samimi dost görecek 
olan hudut halkında emniyet hissi 
takviye bulacaktır. Trakya hududun
da tahkimatı meneden ve bu hassas 
noktada enternasyonal tahdidi mecbu
riyetler tesis eyliyen Lozan muahede
ıi Trakya gayri askert mıntakası hü
kümleri lağvedilmi,tir. Kartıhklı ola
rak anlaşılan komıu memleketle 
semereli ekonomik itbirliği imkanları 
fazlalaşacaktır. Yüksek devlet adamı 
Köse!v~n~f ile temaslar, bu anlatma
nın, ıkı memleket arasında yeni yeni 

tık anlaıılmııtır. Şimdiye kadar, 11rf 
s~~h hava11nın bozuJrnama11 için, müm
kun mertebe hadiseye sebebiyet ver • 
mekten çekinen Sovyet Rusya, niha • 
yet, tecavüzlerin kendi hududunu da 
aıtığını görünce dayanamadı. Bir taraf 
tan ayak diredi, diğer taraftan da cid
di hazırlıklara airiıti. Japonlar her 
zaman. ol~uğu .gibi bu defa da kartı • 
sındakılen çekıngen göreceklerini sa _ 
ruyorlardı. Bilakis beklemedikleri bir 
mukavemetle karıılaıınca durakladı • 
lar. Çarpıımalarında eski hızlar .. 

hu '." rnuzakereler, para•ııı: o an Y_a_-
. ddere pek zor yer buiun..ıbılecegı-

llı 1 F . . • 
&il atmııtar. lngiltero uıil•D e 

~hı.ıdj yerle§tiremiyeceğini bildir
lftir. Sömürgelere gelince; lngille

e, Yalnız prki Afrika'ya bir mik
a.r Yahudi muhaceretine muvaf.a~at 
.~llıektedir. Malumdur ki ıarlLi Af
• a., büyük h&r'bm .onunda alman
•rda- 1 •· •· d . V mı· da· ı - a ınan ıomurae ır. . .e ! 
lllan.Iar bu aömüraeyi gerı ıslıyor -
~ •• 811 nok'8 hatırlanacak oluraa, 
llıcıliJ:lerin ıarki Afrika'ya yahudi 
er1leırnesine neden razı oldukları 
11 a.ırlır 
: r~ murahhaaı, Franaa'nm ar
~/ azla yahudi hazmetmek k~bili -

llıde olmadıiını ~ok açık Jısaııla 
· 1attı. Polonya Romanya ve Maca-
1't.l ' d" 1 11 gibi memleketler yahu ı a • 
· k !Öyle dursun kendi yahudilerİ · 

ba+kalarına ~ermek istiyorlar. "1-._ __ ...,. 
h Avrupa 'nan ve Y akm,...- 111 

a. Udiyi, bilhaNA paralarmı nrka-
bıraa.,u:ı ;rahudiyi yerlettirecek 

on . 1 . k 
ketten ıelecek olan muhacır erı 00-

tenjana tabi tuttu. Kontenjan, An· 
glo-aakson ve lakandinavya. me~I~ -
kederinden ıirecek muhacırler ıçan 
bayii geniıse de diğer memleketler 
. . k dardır. yani amerikalılar 
ıçın pc . . . . 

1 
•. 

da Almanya gıbı, Nordık ıdeo oJı-
inden mülhem olarak bu muhace -

;et kanunlarını tanzim etmiılerdir. 
Bu vaziyette Anglo-aakaon olmakla 
iftihar eden ve Anglo-aakaon kalmıya 

!-Lir olan Birletik Amerika'nın, 
aZDDA h d• 
kapılarını, genif ölç~d.e ya • ~ ~.mu -
haceretine açmak ıstıyece1r1 ıuphe
liclir. Sözün kıaası, her devlet para -
aız kalan yahudilere yer arıyor; fa
kat kendi toprakları dıımda .... 

A. Ş ESMER 

Kudus, 8 a.a. - Sakin bir hafta ni
hayetinden sonra tethişçiler, bugün 
Filistin'deki tahrikl~rinc yeniden :haf· 
lamışlardır. ·rulkerim'de asilerin bir 
çetesi kadastro bürosuna taarruz et
mit ve büroda mevcut veıikalarla dos
yaları alıp götürmliflerdir. 

Bu sabah Tabriyyc'de arap çarşı
sında bir bomba patlamıf bir arap te
lep olmuı ve dokuz arap yaralanmış-
tır. . 
Yafa - Tel-Aviv hududunda bir bom

ba küçük bir yahudi kızını yaralamıı
tır. 

Miistemleke nazın Malta'da 
La Valet, a. a. - Royter Ajansın

dan: 
İngiliz müıtenıleklt nazırı B. Mak 

Donald, bu aktam bir deniz tayyaresi 
ile Filiıtin'den buraya ıelmiıtir • 

Anlaımanın ehemiyeti 
A.nlaşma, enternasyonal, e~terbal

kanık ve Yunanistan bakımlarından 
da mühimdir. 
Anlaşma, balkanlarda filen mevcut 

vaziyeti takviye etmekte ve her türlU 
suitcfehhümden ve ıerahatıızlıktan 
iri berrak bir hava yaratmaktadır. 
Enternaıyonal cemiyet bakımından, 

bu anlaşma, bir zamanlar Avrupa'nın 
barut fıçısı olan bu mıntakanın bun
dan böyle bir sulh memleketi ve bir 
imtisal modeli olduğuna başka bir de
lildir. Bugün, büyük ve küçük bütün 
memleketler gazeteleri, iıtiınaıu:, bu 
anlaşmayı saıpimi bir memnuniyetle 
selamlamaktadır. 

Balkanlar bakımından ••• 
Balkanlar arası bakımından, bu an

laJına, Bulgaristan'ın balkan antantı
na doğru teveccüh etmekte olduğuna 
bir işarettir. Bulgaristan, balkan an
tantının iyi niyetlerini anlamı' ve 

me~u.t ba~rıları~ başlangıcını teşkil 
e~tığı derın emnıyetini hasıl etmiş
tır.,, 

K0(0K DIŞ HABERLER 1 

X Havr - Geçen cumartesi günü 
bir Sakatlıktan dolayı hareketi teah -
hüre uğramış olan Karimare adındaki 
İngiliz vapuru, meteorolojik bir seya
hat icra etmek üzere hareket etmiştir. 

. X Bei&rad - Yugoslavya, 1937 i -
kınci te§rininden 1938 haziranına ka-
dar altmıı bin yedi yüz vagon mısır 
ihraç etmiıtir. Bu ihracatın kıymeti 
614 milyon Uçyüz bin dinardır. 

X Kan, - B. Daladiyc, Paria'e ha
.l'.elrıet etmittir • 

.. ı go • 
rulmez oldu. Bu gibi ahvalde en ufak 
bir hadiseyi azami derecede ' ist" 

tiki . hal ısmar 
et en de, oldukları yerde kaldı • 
lar. Askerlerin durduklan ye d 1• • r e- po ı· 
tıka konuıur. Bu defa, gene böyle ol • 
du. ~~· tüfek susunca •ÖZ diplomat • 
lara ıntıkal etti. Ve bugün anlqıldı ki 
Japo~y~'-Sovyet Rusya ile çıkardığı 
aon ı~ti_lifı, müzakere yoliyle hallet -
mele: ıstıyor. 

Kanaatimce yerden göae kadar haki .. .. • 
• ı gorunen Sovyet Ruıya'nın bu 

davada bir iki tatlı sözle yola gelmesi 
sulh davası bakımından zararlı bir ıe; 
olur. Sovyet Ruıya, ya Japonya'yı 
bu ıibi hareketlere kalkııamı:racak b~ 
taahhüde bağlamalı, yahut tezahür e
d~n hakkını her halde tahakkuk ettir
ınıye balanahdır. Gcieen fıraat bir da -
h~ geri dönmez. Çin'le ıu veya bu ıe
~ı!cle ~lllf&cak bir Japonya'nın yann 
·~~n .. lnr korntu olabileceğini ıimdiden 
du,unmelr, yann dövünmelrten ~-'- -
nlicbr. uuıa 
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GÖKYÜZÜNDE GÜNE~ PARLADIGI MÜDDETCE 

ff i( bir yabancı 
Japonya'ya gelmiye yeltenmesin 

Cezası ölünıdür ! 
-1-

Amerikalıların ''Büyük Komodor" i:ımini verdikle
ri Perry'den çok zaman evel Japonya, sınırları
nı bütün yabancılara kapamış, kendi kabuğu
nun içine çekilmiş ve şöyle bir enıİr vermişti: 

Amerikalı muharrirlerden Edvard Barrovs'un, 
"'Perry Japonya'yı nasıl kazandı?" isimli ese
rinde bu hiidiseye dair çok canlı maliimat var
dır. 

Japonya'nın bütün dünya ile olan münasibetlerini.n 
büyük bir ehemiyet kazandığı, üzerinde alcika 
topladığı bir sırada bu eseri kısaltarak dilimize 
çevirmeyi ve okurlarımıza sunmayı faydalı 

bulduk. 

"Gökyü;z;ünde güneş parladığı müddetçe hiç bir 
yabancı, gemisiyle Japonya'ya gelmiye yelten
mesin/ Cezası ölümdür!'' 

işte bütün bu yasaklara rağmen, Perry, Japonya'
nın e:ırarengiz sınırlarını aımı§, onun asırlarca 

sürmüş olan tecerrüdüne nihayet vermiıti. 
Bu hülô.sa tercüme, birkaç gün Ulus sütunlarında 

B irçok amerikahlar tarafından 
hakkiyle tanınmamış, tarih

teki mevkii anlaşılmamış olan Ko
modor Perry'yi japonlar, kendileri 
için açılan yeni bir devrenin bir kı
lavuzu gibi sayarlar. 

Japonya ile yapılan ilk muahede
nin ehemiyeti hakkında söz söyle
nebilir mi? İşte Perry'dir ki böyle 
bir çetin işi büyük bir enerji sarfe
derek mümkün kılmıştır. 

Mathev Calbrait Perry eski bir 
denizci ailesinden geliyordu. Ona 
gelinciye kadar bahriye, yalnız bir 
harp vasıtası telakki ediliyordu. 
Fakat o, hükümete verdiği birçok 
raporlarla bu sayede ticaretin ge
nişletilmesine imkan olduğunu bil
dirmiş, büyük bir diplomatlık ve 
öngörü göstcimiştir. 

Hele Japonya'da gördüğü iş, bü
tün bu muvaffakiyetlerin üstünde 
tarihe geçmiştir. 

O zaman birçok amerikalılar Çin 
ile Asya'nın öteki memleketlerine 
gidip buralardan birçok ticaret em
tiası getiriyorlar, fakat biraz yuka
rıdaki Japonya, yabancılara karşı 
büyük bir düşmanlık hissi beslediği 
ve yüz vermediği için burasiyle ti
caret ve münasebete girişmek im
kansız kalıyordu. 

Fırtınaya yakalanan susuz, yiye
ceksiz kalan balıkçı gemileri Ja
pon sahillerine sığınacak olurlarsa 
orada kendilerine bir lokma ekmek, 
bir yudum su bile verilmez, hepsi 
gene geldikleri denize açılmıya zor. 
lanır, onlar da Çin'in, yahut Filipi
n';n daha dost davranan sahillerine 
ilticaya mecbur kalırlardı. 

Arada sırada bir kulpunu bulup 
da japon topraklarına çıkabilmiş o
lan gemiciler, buradan Japonya'da 
nizamlı bir medeniyet bulunduğu
na, fakat japonların yabancılara 

tefrika halinde çıkacaktır: 

i -·-ı 
İ Çeviren f 

L~~~~~J 
çok kötü muamele ettiklerine dair 
hikayeler anlatırlardı. 

Bu adamlar, japonlar tarafından 

yakalanıp bir zindana atılıyor; on
dan sonra, etraflarında hiç bir şey 
görememeleri için kapalı arabala
ra konuluyor, Nagazaki limanına 

gönderiliyordu. Japonlar, bu lima
na senede bir defa bir tek Felemenk 
gemisinin uğramsına müsaade eder
lerdi. Yakalanan bu yabancılar işte 

bu gemiye yükletilerek Çin'e, ya
hut Cava'ya sürülürlerdi. 

H ele hıristiyanların japonya'
da din namına gördükleri 

fena muamele hepsinden müthişti. 
1846 senesinde Amerika'nın La

goda isimli balıkçı gemisinin japon 
karalarına düşen tayfaları orada ya
kalanmış ve bir meydana yatırıl

mış bir haçın üstünü çiğniyerek 

geçmiye mecbur edilmişlerdi. Bun
lardan bir tanesi bu işi yapmak iste
memiş, o zaman bu adam, kolların
dan tutularak zorla baçın üstüne 
bastırılmıştı. 

Felemenkliler de aynı muamele
ye uğrıyorlardı. Bu, japonların hı
ristiyanlara karşı tatbik ettikleri 
bir usuldü. 

Büyük Okyanus üzerinde 900 mil 
boyunda uzanan Japonya, böylece 
gemiciler için, korkunç bir memle
ket, aşılmaz bir sınır halindeydi. 
Ohun için, amerikan gemicileri, 
japon sahillerinde bir kazaya uğra
maktan ziyadesiyle korkarlardı. Ar-

tık buhar gemileri de şarka ziyade
siyle nüfuza başladıkları cihetle 
buralarda kömür alacak iskeleler 
bulmak da ayrıca bir mesele olu
yordu. 

Japonlarla ticarete girişmek de 
ayrıca bir felaketti. Felemenkliler, 
iki asrıdanbeıi gayet kötü muame
lelere gö~Ü• gererek Nagazaki"de 
bir fabrika kurmıya muvaffak ol
muşlardı. Senede bir defa da oraya 
bir vapur göndermek müsaadesini 
almışlardı. 

Arada bir japon gemileri Çin sa
hillerinde görünür, o zaman ameri
kalı tüccarlar bunların içinde çok 
güzel ticaret eşya,;ı bulunduğunu 

görürlerdi. 
İngilizler, ruslar, fransızlar, por

tekizliler harp gemileriyle japon li
manlarına dostça ziyaretler yapmı
ya teşebbüs etmişler, fakat muvaf
fak olamamışlardı. 

Amerika kongresi, 1845 senesin
de .. Japon imparatorluğu ile tica-' 
ret münasebetleri kurmak,, husu
sunda bir kararname kabul etti. 

1845 kararının tatbikine çalışmak 
üzere Komodor Perry'nin bir heyet
le oraya gitmesi, amerikalılar tara
fnıdan yapılan üçüncü teşebbüs ol
muştur. 

İlk teşebbüsü yapan Komodor 
Biddle gayet fena muamele görmüş 
ve kendisine bir an evci japon sula
rını terketmesi ihtar olunmuştu. 1-
kinci teşebbüs ise Amerika'nın Çin'
deki deniz üssü olan Makao'da ni
hayet bulmuş, bunun üzerine Ame
rika filosu kumandanı olan Komo
dor Aulick azledilmişti. 

24 mart 1852 senesinde ise Perry 
bu hususta talimat almı§ ve planla
rını hazırlamıştı. 

(Sonu var) 
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1 RADYO 

Ankara: 
1 Ziraa~ Enstitüsü talebeleri j 

J ! Ergazı köyünde harmanda 1 Öğle Neşriyatı : k 
14.30 Karışı 

nc:)riyatı - 14.SO Plakla turk musıkt 
halk 'Şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri. 

1 
Akşam Neşriyatı : K k 

ıs.30 arı$1 

neşriyatı - ı9.15 Ttirk musikısi ve halk 
kıları (Makbule) - 20.00 Saat ayarı 
rapça neşriyat - 20.ıS Ti.ırk mu ıkis 
halk şarkıları (Sal.ihattin) - 21.00 Ke 
solo: (Prof. Necdet Atak) Piyanoda G 
Markovitz - 21.ı5 Stüdyo salon orkCS 
sı: ı - Grieg: Peer Gynt-Suite lJ,3. 
Gynt, Hcimkehr. 2 - Peer Gynt·Suite l 
Der Brautraub-İngrids 3 - Klage. 
Gynt-Suite ı, 3. 4 - An.itras Tanz. 
Gynt.Suite 1,1. - 22.00 Ajans haberler 
hava raporu - 22.ıS Yarınki prograll1 
son. 

İstanhul : 

1 Ugle eıırıyatı : 
14.30 Plakla t 

1 

musikisi - ı4.50 Havadis - ıS.O.S P 
türk. ınusikisi - ıS.30 - ı6 Muhtelif 
neşrıyatı. 

• Akşam Neşriyatı : 
1 ) 18.30 Hafi 

zik: Tepebaşı belediye bahçesındcn na 
- ı9.15 Konferans: EminönU halkevi 
mına: Nusret Sefa (Bizde tuluat) - 1 
Borsa haberleri - 20.00 Saat ayarı: G 
rasathanesinden naklen Vedia Rıza ve 
katlaşları tarafından ti.ırk musıkisl ve 
şarkıları - 20.40 Hava raporu ~ 20.43 
mer Rıza Dogrul tarafından arapça ::;O 
- 21.00 Saat ayan: ORKESTRA: 1 !il 
senet: Lö Sid. 2 - Tschcincovsky: Roın 
3 -•Stanb: Conchita. 4 - Wetzel: 1nter 
zo - 21.30 Cemal Kilmil ve arkadaşları 
rafından ti.ırk musikisi ve halk şarkıları 
ıı.ıo Senfonik eserler: pl8k - 22.50 .. 
Son haberler ve ertesi gi.ınün programı. 
at ayarı: Son. 

,\,Tllf)3 : 

OPERA VE OE-"L ..................... < • 14 Şt 
gart - 19 Kolonya - ıı Li.ıksenburg. 
lan o. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONIK KONSERLER : 14.25 Lük•enb 
- ı6 Laypzig - ı8.30 Droytviç - 20 L 
don - Recyonal - 20.ıo KOnigsberg- 20 
Prag - 2ı.ıo Miınih - 24 Stüta:art. 

ODA MUSİKiSİ : 18.30 Laypzig -
Hamburg - 20.10 Berlin - 20.15 Paris 

SOLO KONSERLERİ : IHS Stokh 
-14.ıO Frankfurt- 15 Keza-15.30 La 
zig - ı6 Brüksel - 11 Brüksel - l 
DoyçJand Zender - 18.ı5 Viyana -
Frankfurt - ı9.30 Budapcstc, Strasburg: 

NEFESLi SAZLAR (Marş v.s.) : 
Königsberg - ıı.5 Prag - 12 Hamb 
Laypzig - 19 Hamburg - ı9.15 Münib 
20.10 Laypzig - 22.45 Droytvic;:, Frank 
- 23 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
12 Bertin - 19.15 Sottens. 
HAFİF MÜZiK :6.10 Hamburg -

Frankfurt, Kolonya - 8.30 Keza - 1 
Hamburg, Viyana - 12 Frankfurt, Vi 
- 12'.40 Beromunster - 13 Berlin - 1 
Münih, Stütgart - ı4 J,aypzig - 14.10 
lonya, Viyana - 14.ıS Bcrlin - 15.30 1' 
- 16 Alman istasyonları - 17 resl.ı 
18.20 Münib - 19 Bertin, Brcslav, 
gart - 22 Sofya - 22.30 Hamburg, Ş 
gart - 22.45 Kôniı;tsb~rg - 24 Viyana. 

HALK MUSiKiSİ : 11.30 Ştütgart 
17.30 Hamburg - 19 Laypzig -
Frankfurt. 

DANS MÜ Z!öt : 20.30 Kolonya - Z 
Stüfgart - 22 Floransa - 22.30 Lond 
Recyonal-23 Roma-23.10 Budapcşte 

Ntahrukat kanununu 

tatbik şekli 
Ekonomi Bakanlıgı, önümüz 

sene tatbikine geçilecek olan mah 
kat kanununun tatbik şcklıni g· 
rir bir nizamname projesi hazırla 
tadır. Proje önümüzdeki günle 
tetkik edilmek üzere Devlet ı;;ur• 
verileccktır. 

Foto Dr. S. Ekinci mükemmel bir surette tane v~ 
.. .. .. .. .. . • • . . . . . man haline geldiğini gören erg 

Balkat koyunun butun ekınrnı mo-ı kınlerı.nı de bıçıp harman etmiye köylüler, ziraat makinelerinin 
dern makinelerle biçen ve harmanı. ba§lamı§lardır. yük faydalarını pek çabuk anla 
nı yapan Yüksek Ziraat Enstitüsü 1 Diivenle on beı günde ancak ik- lardır. Aşağıdaki resimler bu 
talebeleri. birkaç gündenberi Etimes- môl edilebilen bir yığın ekinin, har-1 deki harnıan faaliyetini gösternJ 
ğut civarındaki Ergazi köyünün e- man makinesiyle bir günde, hem de ı tedir. ). 

- Çalııtığın it yeri nerede? Arabanın kapı önünde durduğunu görünce bir a
ğaç arkasına gizlenmi§tİ. Onun Linyi ile birlikte ge
leceğini biliyordu. Fakat onları bir arada görünce 
yerin yarıldığını sarunt§, dü§memek için ağacın 

gövdesine tutunrnu~tu. 
Linyi'nin evden çıkmasını bekledi. Onun ınanto

auna sarılarak arabasına bindiğini aeyretti; üzeri -
ne saldırmak için iki adım attı, durdu, ve sonra, 
geniş adımlarla bulvarda yürüdü. 

G .. LÜNC HiKAYE 
Şövaliye ihtiyarın kendisine hayran olmasını is· 

tedi: 

Ben büyük bir tiyatroda komediya oynuyo· 
rurn. Odeon tiyatrosunun batlıca aktörlerinden bi· 
riyjm. Odeon'u bilir misiniz? 

Yağmur ve rüzgar altında ilerliyordu. Fazla ha· 
raret hissettiğinden fapkasını çıkardı ve alnına çar· 
pan soğuk damlalardan hoşlandı. Etrafından ilani· 
baye evler, ağaçlar, duvarlar, ıtıklar geçtiğini sezer 
gibi oldu; düşüne düıüne yürüyordu. 

Nasıl geldiğini bilmeden kendini hayal meyal ta
bıdığı, ve ortasında kocaman bir kadm heykelinin 
yükseldiği bir köprü üstünde buldu. Şimdi rahattı, 
kararını vermi§tİ. Bu karar eski bir fikri idi ki bu 
aefer zihnine bir çivi gibi girmİf, vücuduna ba§lan. 
başa saplanmııtı. Artık onu mütalea etmiyordu. 
Vermit olduğu kararın icra vasıtalarını soğukkanla 
hesaplıyordu. Dosdoğru, geliıigüzel, dalgın, dü
§Ünceli, bir hendeseci gibi si.kin, yürüdü. 

Sanatler köprüsü üzerinde, arkası sıra bir köpe -
ğin geldiğini farketti. Bu, uzun kıllı, acaip, kocaman 
bir köpekti ki tatlı bakışlı ve balık sırtı iltimalı göz
leri sonsuz bir zavallılık ifade ediyordu. Şövaliye 

onunla şöyle konuttu : 
- Tasman yok, bahtiyar değilsin. Biçare dos

tum, sana bir iyilik edemem ki .. 
Sabahın dördünde Rasadhane önüne geldi. Ora

dan Sen-Mişel bulvarındaki evleri görerk ıstırap 

verici bir hisse kapıldı ve, birdenbire Rasadhane· 
ye doğru döndü. Köpek kaybolmUflU. Belfor arala-

Yazan: ANA.TOL f'RANS 

nm yanında Şövaliye yolu kesen derin bir hendek 
önün.de durdu. Toprak yığınları kar§ısmda, dört 
kazıkla tutturulmuı bir buranda altında ihtiyar bir 
adam, bir mangal önünde geceyi uykusuz geçırı

yordu. Tav§an tüyü takkesinin kulakları indirilmiı
ti; koca bumu parıl parıl yanıyordu. Batını kal
dırdı; Ağlıyan gözleri, bir ate§ ve ya§ çerçevesi 
içinde bebekleri yok.mut, yalnız ak.tan ibaretmiş 

gibi görünüyordu. Çubuğunun lülesine tıkmakta 

olduğu ekmek kırıntılariyle karışık kaba kıyım bir 
parça tütün küçük piposunu yarıya kadar doldur
muyordu bile. 

Şövaliye tabakasını ona uzatarak sordu: 
- ihtiyar, tütün ister misin? 

Adam çabucak cevap vermedi. Anlayıfı bati idi, 
ve kendisine nezaketle muamele edildiğine §aşı

yordu. 

Nihayet kapkara ağzını açtı. 
- Redettem, dedi. 

Ve biraz doğruldu. Bir ayağında eski bir kundu
ra vardı, Öteki bezlere sarılmı§tı. Ağır ağır, uyuşuli 
parmaklariyle piposunu dolduruyordu Sulu sep· 
ken yağıyordu. 
Şövaliye sordu: 

15-=.) 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

- Müsaade eder misiniz? 
Ve burandanm altına, ihtiyarın yanına kaydı. 

Zaman zaman bir iki kelime taati diyorlardı: 
- Fena hava! 
- Mevsim havası. Kıt çetin. Yaz daha iyi idi. 
- Demek ki siz geceleyin it yerini bekliyorsu-

nuz? 

ihtiyar suallere memnuniyetle cevap veriyordu. 
Söze başlarken gırtlağından pek uzun ve pek tat
lı bir hırıltı çıkıyordu: 

- Bir gün bir it, bir gün başka it görüyorum. 
Yani ne bulursam onu yapıyorum. 

- Parisli değil misiniz? 

- Kröz'de doğmu§wn. Vojlarda amelelik ettim. 
Prusyalılarla diğerlerinin geldiği yıl oradan çıktım .. 
Binlerce idiler. Nereden geldikleri anlatılamıyor

du; bu Prusyalılar muharebesini hiç itittin mi, oğ
lum? 

Uzun zaman konuşmıyarak. durdu, sonra: 
- Demek ki aylak dolaşıyorsun, oğlum. işe gir-

mek istemiyor musun? 
Şövaliy cevap verdi: 

- Ben tiyatro artistiyim. 
Anlamı:r.an ihtiyar sordu: 

Bekçi haımı salladı. Odeon'u bilmiyordu. Uzun 
bir sessizlikten sonra kara ağzını tekrar açtı : 

- Demek ki sen, oğlum, aylaksm. işe girmek is· 
temiyorsun, değil mi? 

- Obür gün gazete okuyun, orada ismimi gÖ· 
rürsünüz. 

ihtiyar bu sözlerden bir mana çıkarmağa uğr&Ş· 
tı; fakat pek güçtü bu. V az geçip her zamanki 
düıüncelerine avdet etti. 

- insan aylak olunca bu, bazı zaınanlar, haf· 
talarca, aylarca devam eder .. 

Hava aydınlanırken Şövaliye yoluna devam et .. 
ti. Gök yÜzü süt gibi idi. Ağır tekerlekler kaldı· 
rımları uyandırıyordu. Şurada burada, sesler, se" 
rin havada aksediyordu. Artık kar yağmıyordll· 

Şövaliye tesadüfe uyarak yÜrÜyordu. 

Hayatın tekrar canlandığını görmekle adeta ne

şeleniyordu. Sanatlar köprüsü üzerinde Sen nehri" 
nin akı§tnı uzun zaman seyretti, sonra gene yürii· 
meğe hatladı. Havr meydanında açık bir kahve 
gördü. Hafif hir seher aydınlığı cephe camları"' 
kızartıyordu. Garsonlar yerleri temizliyor, rnt'"' 

saları yerleıtiriyorlardı. 

Şövaliye kendini bir iskemleye attı: 
- Garson, bir apsent, dedi. 

(Sonu var) 
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Güzel erkeğin rengi 

• Japonya ile elbirliği (1 Gôo lçv.id 
etmek arzusundadır 

maz. Kara ve yağız esmerlik beyaz 
ır:kr zencilere yaklattırır. 

Yine yollara dair 
Bir erkek vücudunun güzel ve 

aağlam sayılabilmesi için, elbette, 
cildin rengine de bakılacaktır. Vü
cudun ölçüleri arasındaki nisbetler
den, Üzerindeki kılların teklinden 
batka, deri renginin de ehemmiyeti 
vardır. 

Burada da erkek güzelliiiyle ka
d1n güzelliği biribirinden ayrılır. 
~adm güzelliği, yalnız tabiat ver
gıai değil, hem de medeniyet mahsu
lü olduğundan kadın teninde beyaz· 
Irk ve yumuıaklık aranılır. Halbuki 
erkek güzelliği sadece tabiat vergi-

Bizim iklimimizde açık sarı, saz 
beniz erkeğe kibarlık ve narinlik 
verir.' fakat o benizde bir erkeğin 
vücudu sağlam olmaz. 

G.A. 

1 Dünyada neler oluyor 1 

Cenup Af rikaıında en 

Ç in milleti siyasi konseyi, Hankeu' da 
6 temmuzdan 15 temmuza kadar aü

ren ilk toplantısını yaptı ve ikinci toplantı
sını ilktetrine bıraktı. Konsey bu toplantıda 
elliden fazla karar aldı. 

.. K~nseyin eyal~tleri, bazı belediyeleri, 
kultur ve ekono~ı . tetekküllerini, yabancı 
memleketlerdekı Çın camialarını ve Mon

golistan'la Tibet'i temsil eden iki 

Fakat hakimiyeti 

ve mülki tamamiyeti 
tanınmak şartiyle ... 

Otoıtradlar çağında yol, en mo
dem usullerle sağlam, genit, biribi
rinc bağladığı yerlerin ihtiyaçlarına 
göre, ve hatta birçok memleketlerde 
tramvaylar ve demiryolları ıkaldırı -
larak bunlara ait hizmetlerin yolla
ra devredildiği dikkate alınarak is -
tikbal düıünceaiyle ve büyiık ihti
mamlarla yapılmak lazımdır. Böyle 
itinalı yollar bahse konulunca da 
göz önüne derhal katranlı veya as -
faltlı yollar gelmek zaruridir. Dün, 
tesadüf eseri olarak, yollara dair o -
kuduğum bir yazı, itiraf ederim k~ 
bu hususta hiç bilmediğim bir cihet: 
aydınlatıp beni kaygılandırdı. sidir. Onda beyazlık ve yumuıaldık • k f b J d 

Yoktur. eskı a a tası u un u 
Zaten cildin rengi iklime göre, Rober Brum adında bir alim cenu. 

ırk& göre çok deiitir. Afrika'n!n or·ı bi Afrika'da yaptığı tetkikler esna -
~~•ı_nda yetipnit güzel bir z~cı1~7• ıında Kap eyaleti dahilinde bir kafa 
gının rengi ile Avrupa'nm t~a m e tası bulmuştur. Bu kafatası dünyanın 
b~yaz ırktan bir güzel ~ei':" ren- en eski insanlarına aittir. Kendisi di-
gı biıibiriy]e mukayese edılemez.. yor ki: ''Bu ke~if, bu vadide son dcre-

B" "nık" 'b" t_..J'I sayılan ık- ., . ızı ı gı ı mu eQ • • • ek cc ehemiyeti haizdir." 
lımlerde ve ırklann bırbınyl~ P "Bu fosil insanlara pek yakın ve 
çok karıf1DAsmdan hasıl olan .. m-:n· henüz nüm~ncsi hiç bir yerde buluna
lar arasında pzel erkek ~c.u u- mamıf olan "yarı insan" fosilidir. 
nun rengi esmer olur .. ~u ıkl~m~e ''Cenubi Afrika'da, dördüncü devir
pk beyaz tenli erkek vucudu n gu- de fazla mikdarda "yarı insan" yaşa
zel olur, n de aailam.. d b" k mıştır. Bunlar, ,empanzc ve goril 

Ancak, esmer rengın ke ır waç maymunlarından ziyade insana benzi. 
t" J'" •· d B' k e arayagız ur usu var ır: ır er . ordu. İftC iki milyon sene sonra in -
e·- bakır rengme çalan Y . • • • -..er, aonra ra sanlar bu "yarı ınsan"dan ınmıştır. 
kırmızımtırak esmer, daha aon "Bulunan kafatası tamam değildir. 
k · lan eamer Bunlar-oyu mavıye ça kt "ld'n Yalnız ön cepheyle sol kulakla ağzın 
dan kara yağı:a es~er r~ le cıd 1gwı tavanı ve çene mafsalları dahil olmak 
• · dek" .. t · tenasıp o ma ı ıçın ı vucu mu E kbulu.. üzere kafatasının sol tarafı mevcut-

"b" wı d lmaz n ma , gı ı, sag am a 0 • kek .. tur Yüz yassıdır. Kulak nahiyesi ge-
• .. l ilam er: vucu- . 

yanı guze ve sak 
1 

k zım niştir. Bu kafatası mutlaka insana 
dunun rengi, ba ıra ça an ırmı - 'tt' " 
trak esmerdir. Koyu maviye çalan aı ır. 
esmer renk de ikinci derecede mak· 
buı sayılır. Tayyare ile kartal 

Esmer rengin her türlüsünü ve
ren, tabii, günetin ıtıklarıdır. Fak~t 
günet ıtıklarınm teairi, aabahleyı~ 
yahut öğleyin ıeldiiine 1röre deiı
tir. Eskiden beri bilinir ki en iyi, en 
faydalı ıııklar sabah ıtıklarıdır. 

arasında mücadele 
3.000 metre yüksekte uçmakta olan 

bir yolcu tayyaresi bir kartalın hücu

muna uğramıştır. Vaka şöyle olmuş -
T~l.ihte hata olmaz, kaidesini vr- tur: 

kabul ederseniz aöyliyeyim: Hay-
van bealiyenler günetin sabah ıtık- Yeni Gine adasının Moresbi lima -

)arının daha iyi olduklarmı bildik
leri için hayvanlarmı erkenden ot
lamıya çıkarırlar. Onun için en gü
zel hayvanların rengi kırmızıya ça
lar. En kuvctli yabani hayvanların 

nından bir yolcu tayyaresi havalan • 
mış. Bu tayyarede pilot ve makineci-

"'1gi de öyledir. 

Tarlalarmda sabah erkenden ça

lııan erkeklerin r~İ de kırmızıya 
çalar. Onların saçlarında, aakal
larmcla kırmızuntrak teller de daha 
çok bulunur. En giizel ve en sailam 
vücut da onlarda olur... Erkek vü
cudunda aranılan güzllik tabii gü
zellik olduğundan erkek vücudunun 
rengini hayvanların rengiyle muka -
yeae etmiye elbette darılmazsınız. 

Böyle sabah ı§ıklarından kırmı
znntrak esmer renkli vücut hem tı
caia, hem de soğuğa karıı dayanık
lı olur. Onun için dünyanm istikbali 
bakır renkli insanlarındır, derler. 

Koyu maviye çalan esmer renkte 
cilde aarılmıt erkek vücutlarının da 
güzel ve sağlam olduğuna dikkat 
edilmiıtir. Hatta bu türlü esmer ren
gin, dayanıklılık bakımından bakır 
renıi kadar olmamakla beraber, da
ha ziyade kuvete ve enerjiye dela
let ettiiini iddia edenler vardır. • 

Halbuki kara yafız esmer renıı 
Yapan gw.'eı tam tepemizcleyk.en 
gel• tiddetli ıtıklardır. Bunlar m
l&Qa yalnız sıcai• kartı dayanıklı
lıktır, o türlü eamer aoiuia dayana· 

lerden başka on üç de yolcu varmış. 

Tayyare 3.000 metre yüksekte uçar -

ken. büyük bir kartalın taarruzuna ui
ramıJ. Bu uzun kanatlı, keskin pençe
li eğri gagalı yırtıcı mahluk yolcu tay
yaresine çılgın gibi hücum ediyormuf. 

Bir aaldırıtta tayyarenin tekerlei;i
ne çarpmıt SQnra bir kanadını aakatla
mıf. Fakat gözü yılmıyan kartal ikin

ci 9iddetli atılışında tayyarenin kalın 
camını kırarak tayyarenin içine gir
miş ve pilotla iki tane makinisti yara
lamştır. 

Yolcular arasında müthiş bir panik 
baş gösterminş fakat makinistlerden 
birisi yakaladığı bir demirle kartalın 
başına vurmu9 bu suretle dıprıya çı
karabilmiştir. 

Tayyare ilk indiği yerde pilotla ma. 
kinistler derhal hastaneye nakledil· 
mişlerdir. 

Sancak verme töreni 
latanbul, 8 (Telefonla) - Çerke~

köyUndeki betinci piyade alayına bı
rinci ordu mUfettiti Orceneral Fahret
tin Altay tarafından törenle sancak 

verildi. 

yoz sene uyuyan adam 

- Daha doğrusu biz daima içinde 
}'ll§adığımız şartlardan şikayete ama
deyiz ... Her devrin iyi ve fena tarafla
rı vardır; biz halde yalnız köti,i tar~f: 
larını görüyor, mazideyse an~ak ıyı 
tarafları gormekten vaz gcçemıy~.r~z. 

Bir çok nutuklar söylendi. Butun 
hatipler fennin terakkilerini kutla • 
lllakta ve az çok yakın bir istikba~de 
katj zaferine erişccc ini ve insanlıgın 
ıa~dete kavuşacağını tahmin etmekte 
ınutte .fiktilcr. 

Sabık genç adam: 
.- İşte, dedi, gençliğimde sık ~ık 

dınlcdigim bir mevzu. Her halde ın· 
lanlar uslanmıyacaklar: Daima daha 
fazla saadet ümidinden kurtulamıyor
hlr ... Fakat bu Umit de olmasa, muhak
kak ki betbalıfüklan artacaktır. Sele• 
tcn'in dedigi gibi fena bir fCY değil ... 

:Fakat nutuklara cevap verirken, bu 
dti•üncelerini söylemekten çekindi, ve 
"atanını görmekten duyduğu ?UyUk 
saadeti ifade etmekle iktifa ettı. 

Yemekten kalkarlarken Selesten. 
ltcsne'ye dedi ki: 

- Bu ziyafette ç_ok canım sıkıldı 1 

-Neden? 

Yaan: Hanri Berne 

Tefrika: 30 -

_ ÇUnkU mösyöye hizmet . eden 
metr dotelin mevkiini almak ıstcr~-

d
. H.,.. olmazsa Fransa'da servıs 
ım.. ~ d w •ı 

d ~ · · bu fena bir 11:ey cgı ... 
egışmcmıJ. ~ . 

Fakat fena olan ıu ki benim mıdem 
gene ağrımıya baıladı .... 

Rönc gülerek : . 
_Gene haplar rejimine başlaman 1" 

cap edecek, dedi. Ne de olsa, onun da 
faydalı tarafları var. 
Oğleden sonra, yirminci asrın ~u 

son adamları cümhurrcisi ve Parıs 
belediye meclisi reisi tarafından Aka· 
bul edildiler. O akpm F~ansa _labo
ratuvarları menfaatine vcrılcn bır ba
loda hazır bulundular: Ba~oda onl~r 
bulunduğu için, duhulıye fıywatları ÜÇ 
misline çıkarılmıştı, buna ragmen sa
lon hıncahınç doldu. 

Ertesi gün bet akademinin m~~te
bir seansında bulundular. Butiln 

fCm d'l . cınala.da onları göster ı er, por-
sın . . 1 d' h 

leri biltün gazeteler• süs e ı, er trc . ~~ 
il "ğle ve akşam yemeklerıne UclVet-

gl n :ıdılar. Otele döndüklerinde de 
er d" . 

televizyon makinesi mütema ıycn ış -

1
. r bir ailrü yabancı insanlar ken
ıyo' 1 .. .. k 

dilerioi görmek ve onlar a goruşme 

yüz azası vardır. 1Ik önce yüz el
li olarak tayin edilmiş olan mü
messiller ıayıamm bu kadar faz
la olmasını - Meclislerde tanı • 
dıklarmdan kabil olduğu kadar 
fazla adam bulundurmak adeti 
olan - Maretal Çan-Kay-Şek 
istem ittir. 

İyi politika icabı olan bu 
tarz, bugünkü anlatmazlrktan 
evel mareşalı Kuomintag nez
dinde muvaffak etmit oldu
ğundan aynı tekilde harekete 
devam etmesi pek tabiidir. 

Konsey içtimaının vukuu şartla
rı buna - Kuomintag'ın ikinci re
isi olan Vang Şing Vcy'in de ka
panış nutkunda tebarüz ettirmiş 

olduğu gibi - hususi bir ehemmi
yet vermektedir. 

Bay Vang Şing Vcy, 1937 ilkba
harında, Nankin'dc, komünistlerin 
hükümcte yardım vadinde bulun
dukları esnada bu yardım hakkın
da bazı ihtiyati kayıtlar dermeyan 
ediyor ve bunları iş başında gör
mcğe intizar tavsiyesinde bulunu
yordu. Bay Vang Şing Vey, buse
fer, içtimaı vasıflandıran emsalsiz 
milli vahdet ve ahenkten bahset
miş, ve konseyce kabul olunan üç 
karar üzerinde bilhassa durmuştur. 
Bu üç karar, Japonlara gösterilme
si muktazi mukavemet hakkında 

Çin millet ve hükümetinin görüş 

birliğini isbat eden Hankeu mü
dafaası, şimali garbi Çin'in inki
şafı ve Kanton hava müdafaasının 
takviyesine taalluk edenlerdir. Bay 
Vang, konseyin başlamış olduğu 
işi, müteakip toplantılarında Çin 
tam istiklalini elde edintiyc kadar, 
daha fazla bir israrla takip edeceği 
ümidini izhar eylemiftir. 

J 
aponların mevcut olmadığı 

"timali garbi Çin'i", demek 
ki, bundan böyle hükümetin hu•u
si itinalarına mazhar olacaktır. 
Bundan fU mana istitlal edilebilir 
ki Çin hükümcti, Çin'in şimal ve 
şarkına temas eden anla§mazlık 
neticeleri hakkında hulyaya kapıl
mamaktadır. 

Çin milleti siyasi konseyi kapa
nırken ncırolunan beyanname ıun
ları da söylüyor: "Meclis bir kere 
daha teyit eder ki Çin milleti japon 
milleti hakkında kin beslememek
tedir, fakat tecavüzle mücadele 
için bütün maddi ve manevi kuvct
lerini seferber edecektir." Bu da 
Japonya'nın Çin milleti hakkındaki 
iddialarına bir cevaptır. 

Nihayet meclis, "dost milletlerin 
Çin'e göstermiı oldukları sevgi ve 
yardımdan dolayı bunlara teşekkür 
ve yardımlarını teksif edeceklerini, 
Japonya'ya karşı cezri tedbirler 
(sanksiyonlar) alacaklarını ümid 
etmektedir. Zira - beyannamede 
denildiği gibi - bu tedbirler bey-

için müracaat ediyorlardı. 
Sclesten: 
- Bu yorucu bir hayat diyordu. 

Midemin ağrısı da her zamankinden 
fazla. 
Hazır bulundukları bütün ziyafet

lerde zavallı adam artık yalnız lapa
lar yiyor ve ıu içiyordu. 

Bir kaç gün içinde halkın tecessü
sü azaldı ve iki kafadar biraz serbest 
kalabildiler. Selcstcn bundan istifa
de ederek otel hizmetçileriyle senli 
benli oldu, ve günlerinin bir kısmını 
ahçı başiyle yemek reçeteleri Uzerin
de munakaşa ile geçirmiye koyuldu. 

Röne'ye gelince, müzeleri geziyor 
ve 1927 de son derecede çirkin buldu
ğu tabloların gördüğü rağbet ve tak
dir karşısında hayrete dilıüyordu. 

Konsere gitti. Ve 21 inci asır musi
kisinden bir §CY anlamadı. Tiyatroda 
gösterilen piyesler ona gençliğinde 
seyrettiklerinden daha kötU göründü 
ve halkın çılgınca eğlendiği bazı ko
medilerde o ciddiyetini bozmak için 
bir türlü sebep bulamadı. 

Maddi tcrakkilerc gelince, bunlara 
karşı duyduğu alaka pek çabuk geç
ti: Hafif akimülitör, süratli otomo
biller ve helikopterler, sokaklarda 
yürümeyi kolaylattıran yeraltı geçit
leri, bütün bunlar §İmdi ona alelade 
görünüyordu. Hüviyet varakasının 

gösterdiği gibi yüz yirmi bet yatında 
olduğunu git gide hi11cdiyordu. 

- Muhakkak ki, diyordu, doktor 
Trundl bana bir oy\fn oynadı .• Tecrü-

Günün politik 
MESELELERİ 

Yazan: 

Andre Dübok 
Frans11ca lö Tan'da 

nelmilel taahhütlerin ve inkisam 
kabul etmez sulh prensibinin icap
larmdandır. 

Bütün bunlar, duşünülecek olur
sa, cesaret kırıcı ve daha çok hayret 
vericidir. Bir sene sürmüş olan si
Hihlı bir anlaşmazlıktan sonra iki 
millette de biraz daha realist bir 
zihniyet görmek istenilirdi. Biribi
rine karşı kin beslemiyen, fakat 
mütemadiyen biribirini öldüren, ve 
diğerinin mahvedilmesi için millet
lerden yardım bekliycn bu iki mil
letin manzarası hayreti mucip de
ğil midir? 

H er şeye rağmen gene inan
mak isteriz ki Çinliler ve 

Japonlarf bu muharebede gördük
lerinden fazla şeyler öğrenmişler, 
ve diğer milletlerin de onları birbi
riyle çarpıştırmaktan başka mak
satlarla müdahalede bulunmamala
rı lüzumunu takdir etmiflerdir. Bi
zi bu tahmine sevkeden sebep, ora
dan zaman zaman gelen tavassut ve 
sulh imkanı haberleriyle Çin Hari
ciye Nazırı Bay Uang Şung Huey'
in bir alman gazetesine vermiş ol
duğu beyanattır. Nazır gazeteciye, 
"Çin'in hakimiyet ve mülki tama
miyetini iatedifini ve Japonya ile 
müsavat ve miltabakat caaaları da
hilinde elbirlifi etmeğe hazır ol
duğunu" aCSylcmit ve .. Japonlar 
Çin'in Marepl Çang-Kay-Şek'in 

his ve fikirleriyle metbu olduğunu 
anlarlarsa kendileri için de faydalı 
olur" diyerek ilave etmişti: "Ja
ponlar bunu iyice anladıkları za
man Çinlc bir istikbal politikasının 
temellerini atabilirler. Muhakkak 
olan şudur ki Japonlar Çin millet 
ve hükilmetinin kendilerine düt· 
man olduğunu sanmakla hata edi
yorlar. Çinlilerin dütmanhğı ancak 
Japonya'nın mütcarrız politikasına 

atfedilebilir. Mareşal Çang-Kay
Şck'in Japonya'ya alehtar bir po
litika takibcttigini zannetmek de 
başka bir hatadır ... " 

Uzak Şarklılar arasında cereyan 
ettiği için bilmediğimiz çok §eyler 
vardır. Fakat yukarıda kaydcttik
lerimiz, bu bilmediklerimizden hiç 
olmazsa bir kaçını sezmemize im
kan vermektedir. 

Bay Uang Şung Huey'in sözle
rinde bilhassa dikkatimize çarpan 

besini kendiıı üzerinde değil de bir 
ba'kası üzerinde tatbik edişinin sebe
bini fimdi anlıyorum. İnsan kendi 
devrini yaşamalıymıı ... 

On dokuzuncu fasıl 
Paris'e dönüşünden beri, Rönc La 

Tayad git gide daha kuvetli bir me
lankoliye kendini kaptırıyordu. Ken
dini çok, çok uzun zaman sonra mem
leketine dönünce tanıdık hiç bir yüz 
göremiyerek hayret eden bir seyyaha 
kıyaslıyordu. 

w Evelce bunca defalar dolaşmış oldu
gu sokaklarda ona her köşeden kar
şısına bir dost çıkacakmış gibi geli
yordu. 

Evet ihtiyar, çok ihtiyardı. Paris'te 
de Ncvyork'tan ziyade kendini kendi 
yurdunda hissetmiyordu. Yeni cemi
yetin korkunç hotbinliği onu mütees
sir ediyordu. Vatandaşları arasında 
bir safdil mevkiine düştü~ünü farke
diyordu. 

Gerçi Paris'te para tedavül ediyor
du. Gene dünyanın eğlence merkezi 
olarak kalmıştı. Işık ıehri §C>hretini 
hala muhafaza ediyordu. 

Röne bu dil§Uncelere dalmış oldu-
ğu sırada Selesten çıkageldi. 

- Mösyö, vakit geldı ı ... 
- Neyin vakti? 
- Tasarruf sandığına telefon et-

tim, beni bekliyorlar. 
- Kler geldi ml? .... 

nokta, Çin'in hakimiyeti ve mülki 
tamamiyeti tanınmak şartiyle Ja
pon'ya ile elbirliği etmeğe hazır ol
duğu mülahazasıdır. Bunda şaşıla
cak hiç bir taraf yoktur. Zira biz 
Japon'ya ile Çin'in müstakbel el
birligini şlipheli görmüş olanlardan 
degiliz. Anlaşmazlık bittigi gün 
şimdiye kadar oldugundım fazla 
birbiriyle elbirliği edecek olan Çin
lilerle Japonların, bugün, ancak 
üçüncü devletler lehine kendilerini 
küvetten düşürmekte olmalarıdır. 
Umalım ki Çin milleti sıya i kon

seyi, bundan sonraki toplantıların
da, Hariciye Nazırının memleketine 
atfettigi iyi niyetlerden· mülhem 
olarak, zalim ve tahripkar bir va
ziyetin uzayıp gitmesinin önüne 
geçecektir. 

, , ,, 
Ankara Borsası 

8 Ağustos 1938 Fiyatı 

ÇEKi.. ER 
Ac:ılı~ Knoanı11 -Londra 6.1975 6.20 

Ncvyork 126.7050 126.7575 
Parıs 3.-475 3.475 
Milano 6.665 6.6675 
Cenevre 28.9850 28.9950 
Anuterdam 69.175 69.205 
Bcrlın 50.80 50.82 
Brukı;el 21.43225 21.44 
Atina 1.1350 ı.ı 350 
Sof ya 1.53 1.53 
Praıt 4.3525 4.355 
Madrıd 6.ıın5 6.20 
Varşova 23.61 23.62 
Budııpcıte 24.79 24.80 
Bukrcş 0.9325 0.9325 
Belgrad 2.855 2.8575 
Yokohama 36.18 36.195 
Stokholm 31.9525 31.9650 
Moskova 23.6625 23.67ZS 

ESHAI\I VE T AHVlLAT 
11133 Turlr Borcu I. 19.175 19.075 

( Vadelı ) 
1933 Turlr Borcu I. 19.ı25 19.IS 

J 933 ı lrramiyeli 
(Pe,in ) 

Ersani 
Sivas - Erzurum 
hattı istikrazı I. 
Sıvaa - Erzurum 

96.-

99..25 

hattı İstikrazı 11. 99.75 
Sivas - Enurum 
hattı İstikrazı III. 100.-
1938 35 F. ve 

İkramiyeli 
Cumhuriyet Merkez 

95.-

Bankası 102.S 
Tiırkiye h Bankası 

nama 
Türkiye h Bankası 

Hamilıne 

10.-

ıo.-

95.75 

99.25 

99.75 

100.-

95.-

102.5 

10.-

10.-

~ 

Bu yazıdan öğrendim ki Paris be
lediye laboratuvarı direktörü, taba -
b~t akademisine verdiği bir muhtı -
rada, fareler üzerinde yapılan fizi
ko - ıimik tetkikler neticesinde, yol
ların, bugünkü tatbik §ekliyle kat
ranlanmasının, ciger kanıerinin bat· 
lıca unı;urlarından biri olduğunu bil
dirmiştir. Bu raporu imzalıyanlar a
rasında doktor Samsonof ile Margö
rit Hero da vardır. Ve denilenlere 
bakılırsa bu zatların mütaleaları ta
babet akademisinde heyecan uyan -
dırmıftır. 

Hakikaten, otuz aenedenberi ge
rek Franaa'da ve gerek di -
ğer memleketlerde ciğer kan -
serinin artmaaı umumi harpte çekil
miş olan ~kıntılara atfediliyordu. 
Paris belediye laboratuvarı direktö
rünün bu raporundan sonra art& 
katranlı yolları mı itham etmek icap 
ediyor? Katranlı yolların mucidi o
lan İsviçreli doktor Gulglielminetti 
- ki yolcuları tozdan ve topraktan. 
otomobilcileri de delik deıik yollar
dan kurtarıp hem halkın sıhatine, 

hem de iki manada ekonomiye biz -
met etmek istemiı ve doktor Katran 
li.kabiyle töhret almıştı - acaba bil
miyerek korkunç bir hastalığın ço -
ğalmasına aebcp mi olmuıtur? 

Fakat her zehirin bir panzehiri 
vardır: Şayet katranlı yollar zararlı 
iae katranlama .,eklini deiittinnek, 
katranın zararlı teairini izale ede
cek bir mahlut meydana getirmek, 
ve nihayet, yeni usullerle e&ki kaldı -
rımlara avdet etmek kabil olduğu 
mütalea olunuyor. 

"Ummadlk taı baı yarar" deria. 
Katrand.n bu ümit edilir miyfli? 
Fakat mesele henüz halledilmit ol
madığı gibi fareler üzerinde yapılan 
tetkiklere bakarak bir yol yapma 
aistemi aleyhinde kati hükümler 
vermek de doiru deiildir. 

Ancak, işte ortaya böyle bir me
aele çıkmıthr. Dünyanın her tarafın
da olduiu gibi yeni yeni yollar yap
mak arifesinde bulunan Türkiye'de 
de bu mesele elbette daha eaaalı tet
kik edilecektir. Biz, okuduiumuzu 
kaydediyoruz. - N. Baydar 

hasretmiJ olan büyük artist Stanisla
\._,..-------------~J vski, rus sahnesinin en yüksek üsta

bir sovyet 
dı idi. 1898 de kendisi gibi bir iki 

Büyük 
artisti vefat 

yı.iksek sanatkar ile Moskova sanat 
tiyatrosunu tesis etmiş ve 40 sene 

etti miiddet bu sahneyi idare eylemiştir. 
Stanislavski, aktör yetiştirmek husu-

Moskova, 8 a.a. - Sovyetler Birli- sunda kendi ismini taşıyan yeni bir 
ği halk artistlerinden ve Moskova sa- sistemin banisidir. Sovyet hükümeti 
nat tiyatrosunun kurucularından rus tiyatrosunun inkişafına yaptığ; 
Konstantin Stanislavski, 75 yaşında büyük hizmetlerden dolayı, kendisine 
oldugu halde Moskova'da vefat etmiş- Lenin ve iş kızıl bayrağı nişanlarını 
tir. vermiş ve Sovyetlcr Birliği halk ar-
Hayatının 55 senesini tiyatroya tisti ünvanını tevcih eylemişti. 

- Aşağıda bekliyor. 
- O halde servete kavuşmak için 

yola düfelim. 
Gazeteci otelin holünde bekliyor

du. Onları metropoliten istasyonuna 
götürdü. Bu vasıta da 1927 den beri 
bir hayli degişmişti. • 

Rasyonel bir havalandırma terti
batı eski küf kokusunu silip süpür
müştü. Yeraltı garlarında rahatı;a te
neffüs ediliyordu. 

Trenler muazzam bir tüpün içinde 
pek büyük bir aiıratlc ifliyordu. Ka
labalığa mahal vermiyecek kadar sık 
hareket ediyorlardı. Ayrıca yük tafı· 
mak için ram-omnibüsler ve ram-eks
presle.Y' vardı. Yol çaprazlarında mü
teharrik kaldırımlar ve asansörler
den mürekkep bir sistem en kuçük bir 
yorgunluğa hacel kalmadan istika
met değiştirmiye imkan veriyordu. 

Tasarruf sandığı merkezi muhte
şem bir binada bulunuyordu. Kısa bir 
bekleyişten sonra, sabırsızlıktan ye
rinde duramıyan Selesten, iki arkada
şiyle beraber müdürün huzuruna çı
karıldı. Müdür onları bizzat görmek 
istemişti. 

MUdür pembe beyaz, etine dolgun 
sevimli bir memurdu. Ziyaretçileri 
kabul için koltuğundan kımıldamağa 
tenezzül etti. 

Seleaten'e: 

- Mösyö, dedi, müveddilerimizin 
en eskisini görmekle bahtiyarım. E
ğer deliller kart olmasa yUz kırk ya-

tında bir adamın karıısında olduğu
ma güç inanırdım. 

Selestcn: 

- Bu yaş bahsini geçelim, dedi. 
- O halde işimizden bahsedelim. 
- Mükemmel, işimizi konuşalım. 

. Selesten, gururla koltuguna yerleş
tı. 

Müdür: 
- Meblağ üzerinde mutabık mıyız? 

Diye sordu. 

- Tamamiyle mutabıkız. 
- Miktarını biliyorsunuz, değil 

mi? 
Selesten, ehemmiyet vermez bir ta

vurla: 

- Bir milyon yüz bin franktan bi
raz fazla bir şey. 

. :--- ~ir milyon yüz yetmiş yedi bin 
ıkı ~uz kırk -sekiz frank y'rmi bet 
santım .. 

Selesten bir kibarlıkta bulundu: 

- Santimleri aize bağışlıyorum. 
Sonra gözleri tavanda devam etti: 
- Bu küçük sermayeyi Fransa ban-

kasına tevdie karar verdim. Bana 
yalnız yüz yetmiş yedi bin frank ve
riniz; tabii biraz 'Cep harçlığına ihti
~~cım. var; geri kalan bir milyonu 
ıçın hır havale yaparsınız .. Fena bir 
şey olmıyacak. 

Mudur: 
- Pek ali, mösyo dedi, yalnız kü

ilk bir mi.ıtkill var. 

(Sonu var) 
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Moskova . görüşmeleri 
henüz netice vermedi 

Pazar sa fası 

Bir yangına 
sebep oldu Mancukuo sınırında Keçiôren'de oturan bir aile bu pa

zar tatilinde bir yangına sebebiyet 
vermiştir. Hadiseyi yazryoruz : 

Çarpışma devam ediyor 
Her pazar tatilini, ailesi ve çocuk

lariyle birlikte kırlarda geçiren B. 
Halim evelki gün de çoluk çocuğuyla 
Solfasol yakınında bir buğday tarla -

(Başı J. inci sayfada) 
bulunuyordu. Fakat, daha ertesi günü, 
japon kıtalarının sovyet arazisine hü
cumlarına yeniden başlanmış ve bü· 
yük çapta toplar da dahil olmak üzere 
topçu kuvetleri, Mançurya arazisin
den faaliyetlerine devam eylemiştır. 

Bunun üzerine, sovyet tarafı mukabe· 
leye mecbur kalmış, japonlar geri püs· 
klirtülmüş ve japon kıtalarının geri 
kalan aksamı sovyet arazisinden tart 
edilmiştir. Bu olan şeylerden teessüf 
duymamak ve her iki tarafın verdiği 

ziyaatın mesuliyetini japon hüküme
iinrle bulmamak kabil değildir. 

Hudut hadisesi değil, hc.ırp 
teşelJbii sii ... 

Hassan gölü mıntakasındaki çarpış· 
matara, yalnız hudut muhafızları ara· 
sıııda müsademelcre itlak o· ~nan hu
dut hadisesi ismi verilemez. Um.ımi

yet itibariyle hudut muhafız .arının 
topçu kıtaları yoktur. Halbuki, bu ha
disede, ilk japon hücumu, topçu isti
mali ile yapılmıştır. Hakikatte, vaki 
olan hadise, sovyet arazisini sulh za
manında işgal etmek ve hatta Japon· 
ya'yı sovyetler birliğine karşı bir har· 
be tahrik eylemek teşebbüsü idi. Bu 
çarpışmanın bütün tehlikesi işte bura
dadır ve japon hükümeti, bunu çok 
ciddi surette nazarı dikkatte tutmalı
dır. 

Garip bir miidafcıa 

Şigemitsu, japon kıtalarının yegane 
vazifesinin Mançu arazisini ':llÜdafaa 
etmek olduğunu ve bu sebepten yalnız 
tedafüi bir mevzi işgal eylemiş bulun-
duğunu kaydeylemiştir. 

Litfinof, cevaben demıştir ki : 
··- Hiç kimse, japon arazisine hü

cum etmemiş ve böyle bir hücum niye· 
ti beslememiştir. Japon kuvetleri, mü
dafaa kelimesini her halde çok garip 
bir manada alıyorlar. Çünkü bu keli
me altında anladıkları, sovyet hudut 
karadollarına hücum etmek, bu kara· 
kollara ateş açmak ve sovyet arazisin
de hat işgal eylemektir.,, 

Japon teklifi 
Şigemitsu, aşağıdaki teklifi tekrar 

ile tavzif edilmiş bulunduğunu bildir
miştir : 

"- lki taraf kıtaları arasında muha 
samat tatil edilmeli ve iki taraf kıtala
rı, anlaşma vukubulduğu esnadaki 
mevzilerini muhafaza eylemelidir. 
Bunu müteakip, hududun tesbiti için, 
japonların da iştirakiyle, sovyet ve 
Mançu mümessillerinden mürekkep 
komisyonlar vücude getirilmelidir. 

B. Litvinof'ıın cevabı 
Litvinof, buna cevaben demiştir ki: 
"- Hadise mahallinde vaziyet de

ğişebilir. Bu taktirde, her iki taraf, 
anlaşma esnasında en iyi mevzileri İŞ· 
gal etmeğe çalışacaklardır. Bu da, 
muhasamatın devamı demektir. Her
halde, ufak miktarda dahi olsa, bir 
tek japon müfrezesi sovyet arazisi da· 
bilinde bulundukça, herhangi bir an
laşmanın imkanı yoktur. Bu dakika -
da, sovyet arazisi dahilinde hiç bir 
japon kıtası bulunmıyor. Fakat, bü. 
yük elçinin teklifi kabul edildiği tak
tirde, yeniden bulunabilir. Eğer japon 
tarafı, Mançu arazisinden sovyet ara
zisine hücumları ve ateşi, muayyen 
bir saatte, kesmeği teahhüt ederse, 
sovyet tarafı da Mançu arazisi hak
ltında aynı teahhütleri verecektir.,. 

Japon sefiri urrar ediyor 
Şigemitsu, anlaşmanın yapıldığı 

dakikada mevcut statükonun muha· 
fazası esası ile muhasamatın tatili 
teklifi üzerinde uzun müddet ısrar 

etmiş ve müteakiben iki taraf kıtala· 
rının huduttan muayyen bir mesafe 
geri ailınması teklifini ileri sürmüş -
tür. Diğer taraftan Şigemitsu, hudu
dun yeni~ ·.n tahdidi için, Khunçung 
anlaşın:>:::.: ile beraber Mançukuo'nun 
ve J•ponya'nın elinde bulunabilecek 
diğer vesikaların da nazarı dikkate a· 
lınmasını teklif etmiştir. 

hiç bir zaman tehdit eylememiş olan 
sovyet kıtalarının geri alınması için sının kıyısındaki serin bir gölgeliğe sı

ğınmrştır. Derhal, evden getirilen ye -
hiç bir sebep mevcut değildir. 

mekler cıkarrlmış, hazırlanan bir çu -
llıuludun tahdidine ı.:dince... kurda ateş yakılmış, pirzola pişirilmiş 
Hududun yeniden tahdidi mesele • ve bu güzel yerde iştah verici bir kır 

sine gelince, bu iş. yalnız mevcut en- havası içinde yemek yenmiştir. 
ternasyonal anlaşmalar esası üzerin - Yemekten sonra B. Halim'in çocuk
den yapılmalıdır. Sovyet hükümeti, ları civarda gezintiye çıkmışlar, fakat 
Khunçung anlaşmasını göstermiştir. biraz uzaklaştıktan sonra: 
Mançukuo ve yahut Japonya, Rusya - Baba yanıyor, tarla tutuşmuş, di-
ile Çin arasında daha yakın tarihli ye bağırmıya başlamışlardır. Çocuk -
bir anlaşma gösteremedikleri taktir -

ların bu acı feryadı yemek sonu din -de, yalnız Khunçung anlaşması, tah-
lenmek için biraz uzanıveren babala -dit meselesinde esas vazifesini göre-

bilir. Esasen, bu anlaşmadan daha ya· rını uyandırmış ve B. Halim buğday 
kın tarihte yapılmış başka bir anlaş- tarlasında genişliye gcnişliye ileriye 
ma da mevcut değildir. Hududun ta· doğru yayılan alevi görmüştür. Bunun 
yin ve tesbiti üzerinde başka hiç bir üzerine yüksek yerlerden : 
vesika tesir icra edemez... - Yangın var, koşuşun, diye ba -

,.. • • ğırmıya başlamışlar, yakındaki köylü· 
. .,uuyet teldıf lcrı !erin imdadını istemişlerdir. Köylüler 

1;-i~vi~.ov. bu izahattan. s~nra teklif- ı derhal koşuşmuş. hemen tedarik olu -
le~:nı şo~le hulasa etmıştır: . nan vasıtalarla yangının söndürülme -

- lkı tarafın mua.~ye~ bır. hattı ı sine çalışılmıştır. Bu gayretlerle, top
geçmemık, bu hattın otesıne gıtme • lanmış bir halde bulunan sapların bir 
mek ve anlaşma esnasında bu hattın kısmı kurtarılmıştır Fakat tarlanın 
ötesinde mevcut olabilecek kıtalarını • · d b 1 • ğ 1 d . _ .. . . ıçın e u unan meyva a aç arın an 
gerı çagırmak teahhutlerını almaları 32 t · · 1 · l b' l'k · . • • . anesının meyva arıy e ır ı te sım 
ıle beraber asken harekata nıhayet . h b" h 1 1 . . 

1 ·ı k · B h t Kh · sıya ır a e ge mesıne manı o una -
verı ece tır. u a , unçung an -

mamı tır. 
!aşmasına merbut haritadaki hudut-
tur. Bu suretle, 29 temmuzdan, yani Yangının ne şekilde çıktığı araş -

· tırıl maktadır. japon kıtalarının sovyet arazisine ılk 
taarruzlarından evelki statüko yeni -
den tesis olunacaktır. Hudutta süku· 
nun yeniden iadesi üzerine, iki sov· 
yet delegesi ile bir japon ve bir Man· 
çurya delegesinden mürekkep iki ta
raflı bir komisyon, hududa gidecek 
ve Khunçung anlaşması ve buna mer
but protokol ve haritalar ile tayin 
edilmiş olan hududu yeniden mahal
linde tahdit eyliyecektir . ., 

Harp duruv durup tcl.·rcır 

başlıyor 
Japon büyük elçisi, bugünkü görüş

menin mevzuu üzerinde düşünecegi
ni ve bu meseleye yeniden temas cy
liyeccğini vadetmiştir. 
Görüşmenin sonunda, Litvinov, ja

pon büyük elçisine aşağıdaki beya -
natta bulunmuştur: 
"- Japon hükümeti hududun bir 

bölgesinde muhasamata nihayet veril
mesini teklif ederken, hududun diğer 
bir bölgesinde, bu sefer Grodekovo 
mıntakasında, üç ağır makinalı tüfek
le mücehhez bir japon bölüğü, sovyet, 
arazisi dahilinde kain 588,3 rakımlı 

tepede nöbet bekliyen bir sovyet hu
dut muhafız müfrezesine hücum et -
miş ve bu tepeyi işgal eylemiştir. Ja
pon bölüğü, hemen derhal gelen sov
yet takviye kıtalarına' ateş açmış, ve 
çarpışma sonunda 10 japon bombası 

ile 50 tane kloşetli bomba bırakarak 
geri çekilmiştir. 

Bu çarpışma esnasında bir çok kr· 
tılordu eri ölmüş ve yaralanmıştır. 

Bittabi japon tarafından da ölü ve ya· 
ralılar vardır. 

So uyetler yeni tecaviizlere 
m iisaade etmiyecekler 

Buna mümasil vakalar ve hadiseler 
üzerine yapılan mliteaddit protesto
lardan sonra yenı bir protestoda daha 
bulunmak manasızdır. Bu sebepten 
dolayı bu ciheti beyan etmeyi lüzumlu 
görüyoruz ki, sovyet hükümeti, bun· 
dan böyle, zaman zaman ve cezasız 
kalacak bir tarzda, kendi huuut muha
fızlarının ölmesine ve yaralanmasına 

ve muvakkaten dahi olsa sovyet arazıs
nin japon kıtaları tarafından işgal e
dilmesine müsaade niyetinde degıldir. 
Sovyet hükümeti, istikbalde, bu gibi 
vakalarda, topçu ve hava kuvetleri is
timali de dahil olmak üzere, en ciddi 
tedbirleri almıya tamamiylc azmetmiş
tir. Japon hükümeti, Kvantung, ve Ko
re ordularını, mevcut hududa hürmete 
icbar etmelidir. Hudutta bu bitmez tü
kenmez hadiselere ve çarpışmalara ni· 
hayet verilmek zamanı gelmiştir.,, 

Göriişmelerin son saflıası 

laştıkları sırada görüşmelerin vuku 
bulduğu tarihte işgal ettikleri yerlerde 
ibka etmeyi kabul etmektedir. Binaen· 
aleyh Japonya mahaIJinde askeri şef· 
ler arasında görüşmeler yapılmasını 

sonı a da diplomatik müzakerelere ge· 
çilmesini teklif eylemektedir . 

Mii:alwreler !.:ıkmazdlln 
lmrıulu/Jilccel.· mi? 

Bu müzakereler tesbit edilecek olan 
bir mıntakanın bitaraflaştırılmasından 
sonra yapılacaktır. Tebliğde bildiri!· 
digine göre, Litvinof japon kıtaları 

sovyet hududunun öbür tarafına atıl
mış oldugu için bu knalara yapılacak 
şeyin topçu ateşire nihayet vermt>kten 
ibaret olduğunu söylemiştır. Bu tak· 
dirde 29 temmuzda japon mukabil ta
arruzlarından evel olduğu gibi ~epe

ler sovyetlerin işgalinde' bulunmak 
şartiyle Litvinof sovyetlerin müzake
reye hazır bulunduğunu ilave eyle
miştir. Tebliğin muhteviyatı ve tonu, 
iki hükümet her iki tarafın haysiyeti
ni koruyacak bir mütareke formülü 
buluncıya kadar askeri vaziyetin kont
rolünü idame edebilecekleri taktirde 
müzakerelerin şimdiki çıkmazdan 
kurtulacağı kanaatini vermektedir. 

.Souyel nrnl.·abil Umrruzrı n e 
gibi şartlar altında 

')"apıldı 

Moskova, 8 a a. - Birinci deniz sa
hil ordusu genel kumıayı aşagıdaki 
tcl,;ıği nl!Ştclmıjtır : 

japonya'nın Moskova biiyük elçisı 
Şigemitsu'nun Moskova'da Litvinof'a 
yaptıgı "sulhperver" tekliflerden bir 
gün sonra, Hasan gölünün öbür tara· 
fında bulunan japon kıtaları, sovyet a
razisine şiddetli bir ateş açmıştır. A
ğır toplar da dahil olmak üzere birçok 
çapta toplar Mançukuo arazisinden 
sovyet arazisinı dövüyor ve sovyet 
kıtalarına karşı japon piyadesinin yap
tıgı taarruz hareketine yardım edi
yordu. Sovyct kıtaları da bunun üze
rine mukabil top ateşi açmış, ve japon 
topçusunun susturulmasiyle netice le -
nen üç, dört saatlik düellodan sonra, 
sovyet kıtaları mukabil taarruza geçc
re k sovyet arazisini japon kıtalarının 
artıklarından temizlemiş ve Sovyet
ler Birliğine ait hudut noktalarını 

saglam surette işgal eylemiştir. Sov
yet kıtalarının bu mukabil taarruz ha
reketine hava kuvctleri de iştirak et -
miştir. 

~ovyctler y<llmz el bombası 

laılla n d ıfor 
Tokyo, 8 a.a. - Hariciye nezareti 

saat 13 de dün Moskova'da Litvinof ile 
Şigemitsu arasında yapılan ikinci mü
lakatı hülasa eden bir tebliğ neşret

Sovyet kıtalarımn çekilme1tine miştir . 

Tokyo, 8 a.a. - Buraya gelen son 
haberlere göre, sovyet kuvetleri, ja
pon mevzilerine saat 22 de hücum et
mişler fakat tank kullanmadıkları gi
bi top ateşi de açmamışlardır. Sovyet 
kıtaları, yalnız el bombası istimal et
mişlerdir. Japon mevzilerine yirmi 
metreye kadar yaklaşan sovyet asker -
leri, göğüs göğüse gelinmeden tarde -
dilmiştir. 

ttebep yok. .. Bu tebliğden anlaşıldığına göre, 
Litvinov, cevaben demiştir ki: iki taraf muhasamata nihayet verilme-
.. _ Sovyet arazisine japon kuvet· sini aynı suretle arzu etmekte fakat 

leri hücum etmiş olduklarından ve diplomatik görüşmelere devam edil· 
bı• suretle de bir anlaşmazlık yarat - meden eve] kıtaların çekilecekleri bat
mış bulunduklarından, bu gibi hücum tı tesbit hususunda anlaşamamaktadır 
ların önüne geçmek üzere bunların lar. Hülasanın metninden istihraç e
biraz daha geri alınması memnuni - dildiğine göre Japonya kıtalarını, ge· 
yetle telikki edilecek bir keyfiyettir. rek 11 temmuzda münazaalı tepeler 
Bu, munzam bir garanti teşkil eyli- iki ordudan biri tarafından işgal edil
yecektir. Fakat bugünkü vaziyet de mcdın evel bulundukları yere kadar 
dahil olduğu halde, daima kendi ara- çekmeği gerekse bu kıtaları 7 ağustos 
zisi içinde bulunmuş ve Mançurya'yı ta yani muhasım taraflar araziyi pay-

}<lpon tekzipleri 
Japonlarm Çank ufen g tepeain e 

dahil 52 rakımlı noktayı ter:ketmiı 
bulunduğu japonlar tarafmdan ya
lanlanmaktadır. 

Ayrıca harbiye nezareti, netreJ.-

Yeni harflerin 
Onuncu 
Yılı 

( Ba§r 1. inci sayfada) 
da artık anhyan kalmamışken 
eski harfleri kullananlarımız 
vardır. Eğer iki alfabenin beş se
ne yanyana öğrenilmesine ve yü
riimesine müsamaha edilmiş ol
saydı ne olacaktı? 

Eski harfleri hiç bilmiyen 
gençler üniversiteye girmişlerdir. 
Yeni harflerin onuncu yılında bu 
inkılabın yalnız muvaffakıyeti
ni değil, ihtilallerle dahi geri a
lınmasına imkan olmıyan istik
rarım tesb it ediyor. 

Kemalizmin büyüklüğü, türk 
cemiyetinde yapmış olduğu de -
ğişiklikler, hakiki ihtiyaçlara tam 
cevap olduğu için, mi11ete sürat
le ve tamamen malolmuş olma -
sındadır. lçtimai hürriyetler, vic
dan hürriyeti, hepsi intikal buh
ranı devrini atlatmışlar, milli 
bünye ile kaynaşmı~lardır. 

Yeni harfler, aynı zamanda 
bir kafa ve dil hareketi ile başla
mıştır. Tekrar bir hakikati söyli
yel im: T ürkçeye karşı osmanlı
canın İmtiyazlarını müdafaa et
mek için alınan işaretler dahi A
tatürk tarafından hazfedilerek, 
dilimizin süratli bir tasfiyeye uğ
raması temin edilmiştir. Son a
rap harfli kitaplarla bugünküle
rini mukayese ediniz: Dil on sene 
içinde yirmi beş senelik bi:- te
kamül arzeder. Eski lisan dava
larının yazı dili üzerindeki tesir
lerini bilenler bana hak verecek
lerdir. Yeni alfabe daha ilk neş
rolunduğu gün osmanlıca niha -
yet bulmuştu ! 

Büyük işler yaptık; O'nun sa
yesinde yaptık. Tarih, bizim dev
rimizi umumi türk tarihinin, en 
parlak bir medeniyet çağmrn f ec
ri olarak kaydedecektir. Yalnız 
böyle bir devirde yaşamış olmak 
hazlarını değil, böyle bir devrin 
,ereflerinden hisselenmek saade
tini de Atamıza borçluyuz. 

F. R. ATAY 

Bir hırsızhk ! 
Anamur maliyesinin 

kasasını soydular 

Hırsızlar bulundu 
Mersin, (Hususi) - Anamur'da, 

maliye kasasından on bin küsur lira 
çalınmıştır. Anamur maliye vezneda· 
rı Tahir mesuliyeti altında bulunan 
kasanın anahtarını kaybetmiş ve ma
aş verileceği için araştırmalara rağ -
men anahtarı bulunmıyan kasanın kı
rılmasına karar verilmiştir . 

Seliihiyetli memurların huzuriyle 
kasa kırılınca içinde bulunması Hizım 
gelen 10 bin 300 liranın çalındıgı gö
rülmüştür. Mahallinde derhal tahki
kata başlandığı gibi hadise derhal vi-
13.yetc ve defterdarlığa da biluiıilmiş· 
tir. 

Vilayetten derhal tahkikat icin 1 

tahsil şefi B. Seyfi Anamur'a gönde
rilmiştir. 

Verilen malfımata göre ilk tahki
katta veznedar Tahir'Je anahtarlar 1 
kaybolmadan bir gün evci Tahir'in 
evinde yatan maliye odacısı zan altı· 
na alınmıştır. 

Son gelen haberlerde de paradan 
8 hin lirası şüphe edilen şahıslarda 
bulunmuş olduğu bildirilmektedir. 
Tahkikata devam ediliyor. 

lediği bir tebliğde, Çankufeng ve 
Şatsaoping tepelerin in M>vyetler ta - 1 

rafından geri alınmıı olduğunu kati 
surette tekzip eylemektedir. 

Sovycı bombardınumı 
Tokyo, b a.a. - lJomei AJansınJan : 
Tokyo'ya gelen son haberlere göre, 

sovyct tayyareleri, bu sabah yeniden 
Tumen nehrinin cenup sahilinde kain 
Keiro şehrini bombardıman etmişler

dir. Hasarat chcmiyetsizdir. 

• Yeni bir tarih esen 
Kastamonu' da kıymetli bir 

lahit meydana çıkarıldı 

devre ve 

tesbit 

Lôhidin hangi 

olduğu henüz 

kimlere ait 

edilemedi 

Kastamonu civarında bulunan tarihi mezar ve içinden 
çıkan eşyalardan bir kısmı 

Kastamonu, (Hususi) - Kastamo· 
ya 25 kilometre mesafede Baltacı 

Kuyucagı köyünun Kaypı mahallesin
de bir höyiık altında yekpare büyük 
42 parça taştan müteşekkil bir mezar 
içinde de oldukça müstesna bir lahit 
bulunmuştur. Mezar 265 boyunda 210 
eninde 226 dcrinligindedir. Zemini 
taştır ve harçsız olarak biribirine giy
dirilmiştir. Lahit bu mezarın dip kö • 
şesinde bulunmuştur. Llhidin bir yü· 
zünde ata binmiş iki mızraklı adam, 
gene bu yüzün üst kısmında üç tane 
de menekşe çiçeği görülmektedir. 
Orta kısımdaki mızraklı adamlar bi -
ribirine bakar şekildedir ve bunların 
etrafında Çam kozalağı, elma, armut 
kabartmaları, orta kısımda bir öküz 
başı vardır. Bütün bu resimler tatlı 

bir münhani ile muhtelH kordelfilarla 
biribirine bağlanmıştır. Mezarın dört 

gözlü bir ok mahfazası ve içinde ok -
ları ve bir de yay vardır. Sağ alt kO" 
şerle bir murabba üstünde yıldız me'l
cuttur. Yan cepheler biribirine mü -
tenazır ve aynıdır. Bu yüzlerde gayet 
tenasiiplü iki aslan ve ortalarındl 
da bir yapraklı üzüm salkımı mevcut• 
tur. Bütün bu üzüm salkımları döıi 
koç başına kordon halinde yapıştırıl• 
mıştır. Mezarın kapagr üzerinde hit 
resim yoktur. Yalnız dört başında k\Jol 
lağa benzer çıkıntılar vardır. Kapa • 
ğın lahitle birleştiği kısnn tırull• 

bir şekilde yapılmıştır. Lfihidin iç 
80 X 34 genişliginde ve 40 santimct -
re derinliğindedir. Mezara beş kilo -
metre uzakta Mollaahmet kal 
mevcut5a da bu kalenin meazrla aıi • 
kası olmadığı tahmin ediliyor. 

Böyle bir mezarın mevcudiyeO 

başında koç başı vardır. Üçüncü sıra- köylüler tarafından vilayete haber ve' 
rilmiş, bunun üzerine Emniyet Müdü-da iki yılan mevcuttur. Mukabil yüz· 

de diğerine mütenazır olmak üzere 

gene üç menekşe çiçeği ve iki kadın 

resmi bulunmaktadır. Bu kadınlar bi
ribirine benzememektedirler.Kadınla 
rın başları yılanla tezyin edilmiştir. 
Gene bu yüzün sol alt köşesinde beş 

rü B. Muhsin Gökkaya bizzat mahal 
line giderek lahidi çıkartmıştır. 

Çıkarılan Iahidi görmek ve hem d 
o mahalde araştırılma yapılmaık U 
zere Kültür Bakanlığından bir mütc -
hassısın gönderilmesi için viHiyetçe 
Bakanlığa yazılmıştır. 

Ege üzümleri bu yıl çok 
güzel ve mebzuldur 

Maniıa bağlarında bir çekirclekıiz üzüm asma11 

-
Manisa, (Hususi) - Ege bölgesi - ı 

nin ve hususiyle Manisa ve civarının 

bu yıl verdiği üzüm mahsulü geçen 
yıllara nisbetle büyük bir inkişaf gös

termektedir. Mahsul gerek kemmiyet 
ve gerek keyfiyet bakımından çok üs

tündür. Son yağmurlar bazı bağlara 

zararlı olmuşsa da umumiyetle mahsu-
lün verimini kırmış değildir. 

_______________ __,,,, 

Vitaminli yumurta 
Şu amerikahlar hepsi garip gariP 

şeyler bulurlar. İşte size bir tane dl' 
ha .. Amerikan üniversitelerinden b•it 
risinde hayvani kimya okutan b 
profesör tavuğun altın yumurtJaıtııY: 
cağına nihayet kanaat getirerek. ~ _ 
şünmüş, taşınmış, uğraşmış ve b 
muş. Ne mi bulmuş? 

J apon muhabirleri, sovyet kıtaatı

nın takriben 400 metre kadar geri çe
kilmiş olduklarını ve şimdi Çankufeng 
tepesini işgal etmekte olan japon ku
vetleriyle karşı karşıya bulundukları
nı bildirmektedirler. 

Olen japonlar 
Tokyo, 8 a.a. - Harbiye nezareti

nin bir tebliğinde, japonların altı a
ğustosa kadar uğramış oldukları zayi
at blançosunun 70 maktul ile 180 yara
lıdan ibaret olduğunu bildirmektedir. 
Japonların dün ve bugün uğramış ol· 
dukları zayiat, 200 e baliğ olmaktadır. 
Tebliğde sovyetlcrin bugün mühim 

hiç bir hareket icra etmemiş olduk
ları ilave edilmektedir. 

Garp Anadolusunun meşhur çe -
kirdeksiz üzümünden bu yıl da ya -
hancı memleketlere geniş mikyasta 
ihracat yapılabilecek ve yabancı pa -
zarlarda türk üzümlerinin değeri isbat 
olunabilecektir. Şehrimizin büyük ü
züm ticaretaneleri Avrupa'nın çok u

zak memleketlerinden birçok sipariş -
lcr almış, bunların bir kısmını yerine 
getirmişlerdir. 

Bir tavuğa, üç kahve kaşığı rnori~ 
b?lık yağı kuvetinde vitamini ol d' 
hır yumurta yumurtlatmağı •.. berJ1 
•itaminin derecesi B o1mak şartiylC 

Bunun için kendisi hususi bir; 
ya bulmuş. Bu mayayı muntaza 4' 
vermek suretiyle yumurtanın ~11"' 
kuvctini gittikçe artırmış. Şirnd• ,_ 
mayayı bir de piliçlere tatbik ede'' 
miş. Fikrine göre bu stıretle aı ,,. 
manda gıda kuveti rok fazla yu.ıııurt"' 
lar elde edecekmiş. 
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Türk harflerinin lOuncu yıldönüm , 

l j 
KiJylerde okuma yazmayı öğrenen halk gazeteleri kapışıyor 

Ata.türk demişlerdi ki : 
Kiiyliilcr yeni tiirl• harfli kitaplarla l.·fry i§forine ait bir t;ok maliimat da elde ediyorl.ar. 

.... 1 · · f da) ''- Şimdi aözden z.iyade İf z.ama-
( Başı . rncı say a b d · l · · d · A 

ı d k . h )arın nıdır. Ben u evır erı geçır ım. r-rum Bu kalb er e ı eyecan . · · h · · · · L .. 
· ' · d · B k ve tık benım •çın, epımız. ıçın ÇOH soz. 

bir noktada birle_pne~ı ır. u u - aöylemek ihtiyacı kalmadı kanaa-
ti~, b'.' kadhar mdaıerı oklması,nd:~~ I tindeyim. Artık aö:z yok, faaliyet, 
mılletın ru un an çı ması · .. .. L ç L • l 

""rd ·· • ·· b k t hareket, yurumeH var. OH ıı er ya -B" ·· d - ı go ugu u uve 
utun unyan n . pılmııtır. Ama bugün yapmıya mec-

en büyük vasıflarla tavsıf olunmıya ld v d • "ld" L "k" 
• · ·· t bur o ugunwz. aon egı ır. a ın layıktır. Bir mıll~t h~yatıyet go~ e~- ok lüz.umlu bir iı daha vardır. 

diği zaman, 0 mıllledtı~ ydepyen.~ ~~ ç Vatandaılar, yeni Türk harflerini 
aafha açmakta o ugun an §UP •• • • • B .. ·· ·11 t k ·· 
edilemez. Bu gece bir güzel tesadüf çabuk ogrenınız..h utuln mı ede,[ oy-

. ı k k 'k" k ti' musi- lüye, çobana, ama a, aan acıya eserı o ara ıar: ın ı ı uve ı . . B l'k 
• • • d" led" öğretınız.. unu vatanperver ı ve kısını ın ım. · · l"k 'f · b'l' · B . .. . M hd" H mıllıyetperver ı vaz.ı esı ı ınız.. u 
Bılhaaaa MldunıFre k e b ıye 'k~nbım vaz.ifeyi yaparken düıününüz. ki bir 

muvaffak o u. a at u musı ı, u . . . h . . . . . .. 
· 'k" .. kün' k .. k "f mılletın, bır eyetı ıçtımaıyenın yuz.-basıt musı ı tur ço mun eıı b"l" .. d 

h . · t t k t t • de onu okuma ya.una ı ır, yuz. e ruhunu ve ıssıya ını ar r a mın . . 
edemez. Bu anda karııda medeni seksenı bıl'!'ez., bul ayl ıptır. k l " 

Bundan ınsan o an ar utanma a
diinyanm musikisini de işitiyoruz. z.ımdır. Bu millet, utanmak için 
Şimdiye kadar §ark musik isi denilen yaratılmış bir millet değildir. lfti

t erennümler karıısında yalnız lees- har etmek için yaratılmıı ve iltihar
aür hisseden millet, medeni alemin larla tarihini doldurmuı bir millettir. 
musikisiyle derhal harekete geçti ve Milletin yüz.de aekaeni okuma yaz.ma 
iıte oynuyorlar. Şen, ıatrr dansedi- bilmiyoraa hata bi~erde değildir. 
yorlar. Tür:k esasen daima ıen ve Hata onlardadır ki türkün aeciye•ini 
ıatırdır. Bu güzel huyu bir zaman anlamıyaralı bir takım :zincirlerle 
iyi fark olunmamııtı. Kusurlu hare - kafalarımızı aarmıılardır. Mazinin 
ketlerin kusurlu, felaketli, acı neti - hatalarını kökünden temiz.lemek z.a. 

celeri vardır. Türk milleti bütün ha - manındayız.. Hataları tashih edece -
tal arını kaniyle tashih etti. Artık v • 

gız.. 

türk fıtratında olduğu gibi §endir ve Hataların tashih olunmaaında bü-

ona iliımenin hatemak olduğu ka- tün vatandaıların faaliyetini İ&te
naatindedir. Bu kanaat aynı zaman- rim. En nihayet bir aene, iki şene 
da bir temennidir.,, içinde bütün Türk heyeti içtimaiyeai 

Bu sırada halk arasından biri Ata- yeni harfleri öğreneceklerdir. Mil
türk'e kısa ve heyecanlı bir hitabede [etimiz. yazıaiyle ve kafaaiyle bütün 
bulunmuştur. Bunun üzerine Büyük alemi medeniyetin yanında olduğu

Ônder tekrar ayağa kalkmış ve kıy- nu gösterecektir.,, (Çok sürekli al
ınetıi nutuklarına şu cümleleri ilave kıtlar). 
buyurmuşlardır : - llyın Tarihi -

Millet mekteplerirıe devam eden lwlk derse {~/ışırken 

JUiistah:il IHı)·rağının gölgesinde yeni lwrflcri öğrenen 
kö)·lülerimiz gazetelerini okuyorlar 

"'d çılan millet mekteplerinde kadınlar Kayserı e a ... .., . ,_ 

Millet mekteplerinde yeni lıar/leri okuyup yazmasını (iğrenen 
bir boyacı boş zamanlarında gazetesini okuyarak 

vakit s.eçiriyor 
xeni har/lerı ogrenıyorıar 

- Eıki resimlerden -

9Ağustos 
(Başı 1. inci sayfada) 

mıttır. 

••• 
Yeryüzü tarihinde Türk mil

leti kadar kültür yolunda çalıt· 
mış ve kültür yaratmı§ bir başka 
millet bulmak mümkün değildir. 
Daha tarihten önceki devirlerde, 
şimdi kültür kaynağı olarak gö
rülen yerler henüz ham taş üze
rinde çalıtırken, Orta Asya bra
kisefal Türkleri, taıı yontmayı, 
cilalamayı, hatta maden çıkarıp 
kullanmayı biliyorlardı. Bu kül
tür orada, eski Türk iç denizi kı
yılarında, bizim büyük dedeleri
mizin ellerinde doğdu ve onla
rın göçleriyle yeryüzüne yayıl
dı. Arkeoloji, etnoloji, antropo
loji, lengüistik, bu hakikatin sa
yısız delillerini vermektedir. 

Tarihin en eski ve en ilkel di
ye tanıdığı bütün medeniyetler, gin, Hint, Fan, Mezopotamya, 

n Asya, Mısır, Yunan, lskit, Et
rüsk, Roma medeniyetleri, hep 
bu göçmenlerin getirdikleri yeni 
kültürün verimleridir. 

zorluğunu doğuruyordu. 
lıte, 9 ağustos 1928 de bü ·· 

Türk Önderi, bütün bu zorlukl 
rı bir tek hamle ile silkip att 
bütün o zincirleri parçaladı. 

O gün batlıyan büyük dil · 
kılabı, on yıldan beri dev adı 
lariy)e ilerlemekte, Türk dili 
layık olduğu yüksek yeri ver 
cek eserler yaratmaktadır. 

••• 
Şunu dütünmek yeter: 
Harf inkılabı olmasaydı, Tür 

dünyasında okuma yazma bi 
mezliğe kartı seferberlik yapıl 
mazdı. 

Harf inkılabı olmasaydı d' 
inkilabı olmazdı. 

Harf inkilabı olmasaydı d' 
limizin yeryüzü dillerine bütü 
kültür materiyellerini vermit bi 
ana dil olduğunu bulamazdık. 

Harf inkılabı olmasaydı "Gü 
neş-Dil" Teorisi bulunamazdı. 

Kültür yolunda AT ATOR 
Türkiyesinin ilerlemesi, harf in 
kılabiyle baılamıştır. 

İtte 9 ağustos l 928 de yapıla 
inkılabın büyüklüğü 
buradadır. 

••• 

Orta Asyadan Türk göçleri, 
tarihin hemen bütün ayrımlarını 
kuran hadiseleri doğurmuıtur. 
Preistuvarı tarihe bağlıyan bun
lar olduğu gibi, ilk çağları sona 
erdiren de Hunların Asya' dan 
Avrupa'ya geçiıiyİe kopan göç 
kıyameti olmuıtur. Orta çağları 
gene Orta Asya'dan Ön Asya'ya 
geçen Türklerin 1stanbul'u alma
sı kapar. 

Bütün bu göçler arasında 
Türk, tarihin kendisine verdiği 
yüksek kültür ödevini unutma
mıştır. Nerede yeni bir kültür ışı
ğı parlamıısa orada Türk kendi
ni göstermiştir. Uygur ve Arap 
yazıları Türk dilini ifadeye ya
radığı zamanlarda bu yazılar o 
günlerin en parlak kültürü·nü 
temsil ediyorlardı. 

Günümüzde kültür ve teknik 
merkezi kesilen dünyanın kul
landığı yazıyı almak, bir kaç yüz 
yıldan beri ihmal edilmiş olan bu 
kültür öncülüğü vazifesine yeni
den el koymak demekti. 

On yıllık tecrübe ve tatbik, 
harf inkılabının ehemmiyetini 
göstermek için çok söze yer bı
rakmıyacak kadar verimli ol
muttur. Ön yıl önceye gelinciye 
kadar Türk genci bet yıl ilk o
kulda, üç yıl orta okulda okur, }i. 
se sınıflarına geçerdi de hala bir 
kelimeyi "ha" ile mi, "hı" ile mi 
yazacağını bilemezdi. Hala biraz 
eski bir eserde bir kelimeye rast
layınca nasrl okuyacağını dütü
nür, dururdu. "Duran" sözünü 
''devran", "nehenk" sozunu 
"nehnek" okuyan edebiyat öğ
retmenleri vardı. 

••• 
Türk dilinde arap harflerinin 

kullanılışı, Türklerin milli dil 
benliklerini sarsan, Türkçenin 
güzelliğini, sadeliğini, kolaylığı
m, kıvraklığını kaybettiren bir 
mahiyet almıftr. Eldeki yazı te
killeri Türkçenin kendi ihtiyaç
larına uymuyordu. Bazan bir tek 
yazı tekli, bir elif, Türkçenin 
"'a, e, o, ö, u, ü, ı, i'' seslerinin 
her biri yerine geçiyor, hazan da 
bir tek ses, bir ''z" sesi arapça
mn "zel, ze, dat, zı" gibi dört 
baıka yazı şekliyle ifade edili
yordu. Vokal eksikliği bir keli
menin bir çok türlü okunmasına 
yol açıyordu. Böylece okuma öğ
renmek, yalnız sesleri gösteren 
tekilleri bellemekle elde edilemi
yor, her bir kelimenin ayrı ayrı 
teklini ve okunuıunu öğrenmek 

Bugün ise, bir ilk okul yavru-
su, bir kaç ayın içinde okuma 
yazmayı öğreniyor, ondan sonra 
da gazete, kitap, eline her geçeni 
saldır saldır okuyabiliyor. 

İtte bu sayededir ki okul çağı
nı aımıt yüz binlerce yurtta§ ye. 
niden okuma yazma öğrenmit, 
ilk okullar, orta okullar, liseler, 
boyuna adetleri artırıldığı halde 
okuma isteğiyle koşuşan Türk 
yavrularına ycti~emiyecek bir 
hale geltniıtir. . 

Bugün, bu büyük bilgi sefer
berliğinin açıldığı günün onuncu 
yı~.dönümünü görmek, ATA
TURK inkılabının büyüklüğünü 
düşünmek için yeni bir vesiledir. 

Yokluk uçurumunun kenarına 
yuvarlanmıt bir milleti, eşsiz bir 
hamle ile yeniden varlığa kavuf
luran, bununla da kalmıyarak o 
koca millete tarihini, dilini, kül
türünü yeni battan öğreten, ona 
bir daha f eliketin yaklatmasına 
imkan bırakmıyacak bütün vası
taları hazırlıyan büyük Türk Da
hisine sonsuz saygı ve tükran ... 

l.N. DiLMEN 
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1 934 temmuzunun sonlarıydı. 
Kuru bir siklon fırtınası, bü

yük Sahra'nm garp taraflarının, At
las sahillerinin, Senegal ve Nijer'in 
bir derya halindeki kumlarını tepe 
9eklinde yığıyor ve göklere kaldırı
yordu. Gökyüzü sarı, yeryüzü kar
makarışık, ikisinin ortasında belir· 
siz bir sis mıntakası: İşte bize iki 
metre yanımızda ufuk diye görünen 
9ey bu ...• 
Boğazlarımız tıkanıyor. Gözleri

miz kapanıyor, kulaklarımız dolu
yor. Yanımda Maryon'la dört berbe
ri muharibi var. Şengeti'yle Uvadan 
arasında bir yerde yol arıyoruz. 

Suyumuz bitmiş, yiyeceğimiz kal
mamış, hayvanlarımız yorgun, biz 
bitap bir haldeyiz. Yolumuzu da şa
Jırdık. Biz azap içindeyken Buba 
göründü. Geldiğini bile görmeden 
birdenbire kumun içinden önümüze 
çıkıverdi. Kalın bacaklı , kısa boy:u 
mavi donlu bir adamdı bu ... Sol elıy
le omuzundaki uzun silihı tutuyor, 
öteki eliyle de sarığını düzeltiyor
du. Yanık yüzü üstünde parlıyan 

gözleriyle gülüyor gibiydi. Arka
sında bir de delikanlı denecek yaş
ta bir oğlan vardı ve kayışla vahşi 
bir köpek tutuyordu. 

Bir saat sonra yapraktan yapılmış 
bir kulübenin içindeydik. Buba'nın 
ailesi etrafımızı aldılar. Bize tuhaf 
tuhaf bakıyorlardı. Ev sahibinin ka
rısı süt ve hurma getirdi. 

Buba vergisini, Adrar emirliğine 
veriyordu. Bizim kılavuzumuz Ka· 
ori'yse buralardaki avcılara sözünü 
çok iyi geçirirdi. , 

- Avcı fakirdir. Bu ne arap ne 
b~rberidir, belki de Zenagi de değil
dir. Ne kendisini .bilen vardır, ne 
memlecktini tan!yan... Bunun ne 
çadı•ı, ne devesi, ne ko~.unu va:dır. 
Yalnız köpeği vardır. Kopeklerı pek 
kuvetlidir. Bu köpekler, gazel, ça
kal sırtlan domuz velhasıl buralar
daki yükse~ otların 'içinde ne gibi 
hayvanlar bulunursa onları avlarlar. 
Yalnız avcı az müslümandır. Han
gi hayvan olursa olsun etini yer. Mı
sır darısı, pirinç eker güneşte ku
rutulmuş geyik eti birinci gıdasıdır. 
Arabın devesi neyse avcının da kö· 
peği odur. 

Evet bu köpeklerin ne soyca, 
ne boyca ne de renkçe sabit hiç bir 
vasıfları yoktur. Yalnız koku alma 
hassaları çok kuvetli, süratleri pek 
fazla, ve yarı vahşi bir haldedir. 
Bunlar çöl avcılarınnı en birinci 
ıervetidir. 

Çünkü bu adamların kervanları 

yoktur. Darı ekmezler, hurma dik

mezler, onun için çiftçi değildir. 

Çobanlık nedir bilmezler. Bundan 
başka muharebe de etmezler. Bede

vidirler. Yalnız, bütün avcı bedevi· 
!erin de bedevisi. .• Uvad~n'dan Ki
fa'ya, Tagant'tan, Uvalata'ya kadar 
uzanan bütün çöller, ceylanlariyle, 
gazelleriyle onlarındır. Dertlere de
va olan nice otlar bilirler. Sıhır ya
parlar, ilaç yaparlar. Çok esrarlı 

şeylere vakıftır. Memleketlerinin 
bazı yerlerinde su vardır. Fakat ek
serisi tuzludur. Kumlar arasında, 

bir çok aşiretlerin ve yolcuların 

kaybettikleri çok kıymetli eşyalar 

bulurlar. Yeşil, 
sarı ve mavi in
ciler .. 

Beş altı yüz 
kilometre eba · 
dındaki bu geniş 
sahalarda av pe
şinde, dolaşırlar 

dururlar. Bu sa- . 
haların muhte
lif yerlerinde 
mevsime göre av 
hayvanları bolla
fır. Erkekler o
muzlarında si· 
lfilıları, kad•nlar 
sırtlarında ka
bak ve deriden 
çantaları olduğu 

halde bu av o
caklarını takip 
ederler. 

••• 
Ç öl avcıları buraya nereden 

gelmişler? Kendilerine göre 
garp taraflardan Kifa'dan gelmiş

!erdir. Cetleri Ahmedül Ayad -adın
d~ kuvetli bir muharipmiş. Bu adam 
muharebeden ve insanlara fenalık 

y~pmaktan vazgeçerek, kc : "'.:i ile 
çöll_,- · e kilmiş. Tan: bir yıl çöller-
de tefelrlt-,-:r1• v• "'~· 1~- n.,"' ... ,., .. ,v le 
yaşamıı. Bakmış ki çölde av çok, yi
yecek bol, derin tefekkürler din! 
murakabelerden fayda yok. Kendi 
aşiretinden bir kadın getirmek iste
miş. Kadın yola çıkarken bütün aşi
rette arkasına düşmüş ve çöllere ge-
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Sahranın ortasında kocalarının babalarının 
getireceği avları bek/iyen kadınlar ve 

çocuklar 

Ufku sisler icinde 
Kavbolan Sahrada 

Avcılar 

Yazan O det dö Püigodo 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:•·················•• 111111111111111111 1 
Satılık : 1 

Küçük ilôn şart arı 
Satılık ev - Altındağ mahallesi 

İ · d ki Dört satırlık küçük ilinlardan: : Tel.·,, caddesi 482 numara. çın e • 
30 

K ı· 
Bir defa için . uru, 

]ere saat 12 den 8 e kadar müracaat İki defa için 50 Kuruı 
edilmesi. Uç defa için 70 Kuruı 

Kelepir aroa - Maltepe'nin en hS.
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi
yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 
1538 5129 

'Acele Satılık Arsa - Yenişehir De
liler tepesinde Fethi bey köşkü karp
sında 648 - 552 M. arsa uygun liatla. 
Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 5130 

Satılık Motor - T. W. M. marka az 
kullanılmıştır. Postane caddesi Çağlar 
çay evi H. Çağlar'a müracaat. 5443 

Kiralık: 

Dört defa için 80 Kurut i 
Devamlı kilçük ilinlardan her defası ı 
için 10 kurut ~ln~ır. 1!1~seli. 10 defa t 
neşredilecek bır din ıçın 140 .~uruş ! 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzere, : 
her satır, kelime aralarındaki .bo~lu_k- i 
tar müıteına 30 harf itibar e.dılmıştır. ; 
Bir küçük ilin 120 harften ıbaret ol- i 
malıdır. . . i 
Dört satırdan fazla her ıatır ıc;ın ayrı- i 
ca 10 kuruı alınır. i 

veriyor. Ulus'ta MOB rumuzuna tah-
riren müracaat. 5438 

Danı meraklılanna - Müsait şe -
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -
. 5441 Kiralık - Kavaklıdere Güven evle· ~s_ı·------..--------

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

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı
cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga
rajı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız. Yenişehir İsmet İnönü cad • 
desi No. 74 5442 

Kiralık Katlar - Havuzbaşı Çelik
kale so. No 6. 4 büyük oda, hol hiz
metçi odası büyük balkon, bahçe mo
dern konfor. İçindekilere müracaat. 

5298 

Kiralık ev - Çoeuk Sarayı cad. Ö
ğüdü S. No. 9 asfalta 30 metrede 3 o
da mutbak, hol. İçindekilere müracaat. 

5464 
Kiralık - Yenişehir .Adakale cad -

desi 18/ 1 bir oda bir hol ve mutfak 
bütün konforu haiz bodrum kat su da
hil 22 liraya. Görmek için içindekile • 
re görüşmek için 3829 numaraya te-
lefon. 5464 

Kiralık oda - Banyolu, güzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Işıklar cad
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-

Kurslar: 

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

Aranıyor: 

Aranıyor - 8 - 1 O bin lira kıyme • 
tinde k§rgir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-
caat. 5421 

·,· Kazalar 
Hidro elektrik tesisatı 

eksiltmesi 
Susığırlrk Belediyesinden ı 

Gaza 1 ve geyik 
avlıyan · araplar. Vu gazeteıindeki ropörtajı ya

pan kadın: Odet dö Püigodo 
racaat. 5484 

Kiralık oda - Ayn kapılı konforlu 
möbleli. Çocuk sarayı caddesi 33 dai-

Nafıa Veklileti tarafından musad
dak elektrik projesi mucibince kasa
bamızın hidro elektrik tesisatı 10779 
lira 60 kuruş bedeli keşifli inşaat ve 
1040 lira bedeli keşifli ağaç direk yir
mişer gün müddetle ve pazarlıkla 

33401,50 lira bedeli keşifli makine ve 
elektrik techizatı ve malzemesi ve 
bunların montajından ibaret elektrik 
tesisatı kırk beş gün müddetle ve ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

ı - İnşaat ve ağaç direklerin i
halesi 24-8-938 çarşamba günü saat 
ıs te ve elektrik tesisatının ihalesi 
de t-9-938 pazar tesi g ünU saat 15 te 
Sungurluk belediyesi daim! encüme
nince yapılacaktır. 

lip yerleşmişler. Ve çöllerde yağma
cıların taarruzuna uğramıt mahvol· 
muşlardır. İşte bunlardan allahın i
nayeti ile yalnız bir köpek sür\isü 
kalmıştır. 

Dinleri.ne göre ceylan, kuş, tav
şan gibi av hayvanları avcıların a
dedi ile makusen mütenasip bir va
ziyettedir. Avcılar ne kadar çok o
lursa av hayvanları o nispette az o
lacaktır. Yalnız domuz, gibi temiz 
olmıyan etler bundan hariç kalıyor
du. Fakat deve, koyun gibi hayvan 
etleri de mübah olanlara dahildi. 

Ayad o zamanın çok şöhretli bir 
şerifine gitmiş sormu9: 

- Bir müılüman için hangi et da .. 
ha makbuldür: Domuz eti mi, çalın
mış koyun eti mi? 

- La İlaha illa Allah. Bef vakıt 
namazını kıl, ramazanda orucunu 

tut .. İstersen domuz eti ye be oğul 1 

İşte o zamandanberi bu avcılar 

domuz eti yemekten çekinmezler. 

Tarihçilere nazaran bu avcılar 
Nümid'lerin ahfadıdır. Onlar da 

bunlar gibi derileri meşin gibi, kö
pekleriyle avcılık ederler, muhare
beler yaparlarmı,. 

., 

Bedevilerin bedevisi bir adam: 
lmradi avcısı 

Y alnız bu avcılara her yerde 
rastlamak güçtür. 1937 sene

si yazında gene Maryon'la beraber 

Faa'tan Tagant'a gidiyorduk. O yıl 
Afrika'da şiddetli bir kurak olmu9-

tu. Bize bu avcıların kuraktan kor
kularından daha cenuplara inmiş ol
duklarını ve eski yerlerinde değil 
daha 9arkta, ve daha çöl bir mınta
kada onlara rastlıyabileceğimizi 
söylediler. 

Eylülde bize tarif ettikleri Tişik 
mıntakaıına vardık, öğrendik ki 
bunlar otluk ve hayvanları bol yer
lere dağılmı,lar. Teşrinievelde gene 
baıka bir kasabadan haber aldık ki 
bu avcılar, kasabalara dönmek iste
miyorlarmıg. Çünkü av mevsimiy

mit. Oralarda bol bol avlandıktan-

Avcı tiplerinden birisi ve sahra
da ilk gölgeler 

sonra kuruttukları etleri ve derile
ri kasabalara getirip eski elbiseyle 
değişeceklermiş. Meğer bunlar çok 
eski zamanlardanberi böyle yapar
lar, kasabalardan para vermeden av 
hayvanlariyle elbise ve sair eşya a
lırlarmış. 

re 7 Tel. 2315 5469 
Kiralık daire - S büyük oda, 2 

hol, konforlu - Yenişehir Yüksel cad. 
Genbark Apt. No. 9/5 Telefon. 1152 
(Saat 17 den sonra 1564 ), 5466 

Onları aramağa gittiğimiz zaman İş arayanlar : 
bereket versin hava çok iyiydi. Bil-
la'lara rastladık. Bize yol gösterdi
ler. Bu adamlar da bedevidir. Fakat 
avcılarla çok iyi geçinirler. Avcı

lar bunlara av eti verirler, bunlar da 
eti taşımak için avcılara deve verir

Dero veriliyor - O rta ve lise 1. il. 
III. (Fen, Ede) sıruflanna riyaziye ve 
fizik. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 

sahibi vasıtasiyle Sa. (16,5 - 18,5) ri
yaziye mezunu F. A. namlariyle aran-ler. Vardığımızın ikinci günüydü. 

Tesadüf bizi tam bir avcı ailesi ara- ması. 5148 

sına düşürmüştü: İki kadın bir a- Dera - İlk, orta ve lise okurlarına 
kasyanın altına oturmuşlar, yanla- hususi dersler verilir. İkmal ve olgun
rında iki de çıplak çoçuk var. Ço- luk imtihanlarında yüzde yüz müsbet 
cuklar kumların üzerinde uyuyorlar- netice. Mektupla müracaat Ulus A. B. 
dı. Sanki yuvalarına girmiş gazel- ~ 5160 
!erle yavruları.. Ötede bir ağacın Derı _Amerika üniversitesinden 
gölgesinde ihtiyar bir kadın bir top- mezun bir genç hususi İngilizce dersi 
rak tencerede kaynamış akasya ka-
buğu süzüyor. Bir ağaçta asılmış ge
yik derileri, dikenlere geçirilmiş 
paçavralar bu sefaleti canlı bir şe
kilde gösteriyordu. 

Şeker, iğne, iplik, camdan mamul 
basit ziynet eşyası hepsini büyük 
bir alaka ile sürükler. 'Genç kadın
lar biribirleriyle çene yarıştırırlar: 

Vaktiyle çok sefalet varmış. Ça
yırlar kup kuruymuş, gazeller bu
ralardan uzaklara geçilmiş. Erkek
lerimiz acaba ne zaman dönecekler? 

Ne zaman geleceklerini allah bi
lir. Şimdi onlar av peşinde . İzleri 
gözetliyorlar. Köpekler burun
lariyle yeri koklıyarak, koşuyor, av
cı işte ceylanı gördü. Köpekler an
sızın üzerine atılıyor, Ceylanın bo
ğazından yakalar. Fakat avcı gelin
ceye kadar bırakmaz. Avcı gelip e
lindeki ucu demirli mızrağını hay
vanın batına indirir. Mızraktan baş
ka ne silahları var ki .. Tüfeği olan 
avcı pe kaz bulunur. Şimdi kuru ot
ların üzerine uzanan ceylanın karnı 
yarılır. İçinden çıkanlar köpekle
rin, eti ve derisi insanların olur. Et 
hemen oracıkta yenmez. Kuru odun
lar bir araya toplanır ate9 yakılır. 
odunlar kızıl kor haline gelince 
kızartılır. Bıçakla dilim dilim kesi
lerek güneşte kurutulur. İşte yedi
ğim en kıymetli gıda menbaı budur. 
Adına tiştar diyorlar. Bir ceylan -
dan 25 - 30 kilo tiştar çıkar. Bu etler 
derinin içine doldurulduğu gibi o
muzlanır. Bu kadar eti kil.fi bulur
larsa artık bunu alıp götürürler. 

••• 
Ş imdi iş sırası kadınlara gel

miştir. Kadınlar derilerden 
tulum, çarık, köpek tasması ve daha 
bir çok eşyalar yaparlar. Bundan 
başka bu derileri doğrudan doğruya 
da kullanırlar. Ba~ yağmurlu za-

manlarda bebelerinin üzerine örter
ler. 

Av seferleri bititkten sonra ikin
ci bir av seferi için erkekler bir çok 
hazırlıklar yaparlar. Silahlarını ha
zırlarlar, köpeklerinin gözlerini 
bağlıyarak kendilerini takip ettir
meğe alıştırırlar. Velhasıl bu aralık 
zamanda erkekler bol bol pipo sa
vurmaktan, çay içmekten ba9ka iş 
yapmazlar. Köpeklerini satmazlar. 
Çünkü günahtır. Fakat avcılar onu 
tedarik etmek için çok garip yollar 
bulmuşlardır. Bir köpek bir yaşı

na girince bir deve yavrusunun de· 
ğerine çıkar. 

••• 
D evelerimiz bir vadide tırısa 

kalktı. Kızgın bir günden 
sonra yumuşak bir tabiatin tatlı SÜ· 

kfinetini tadıyoruz. Ben arkamızda 
bıraktığımız mahlilkların hayatları

nı dilfünüyorum. 
Ahmet birdenbire devesini dur

durdu ve bize durmamızı eliyle i9a
ret etti. Gölgede parlak bir leke gös
tererek: 

- Bakın işte 1 
Dedi. Bir geyik bize ehemiyet bile 

vermedfo taze bir akasyayı yiyor
du. Göğsü kızıl, kalçaları beyaz. Ba
şında çatallanrnağa başlamış iki ıiv
ri boynuzu farkediliyor. Başka bir 
geyik de hendekten atladı; ıonra ar
kadan iki daha .... Ak,arnın ıerin ha
vasını teneffüs ederek yavaş yavat 
ilerliyorlar. 

Uzaktan bir köpek havlaması du
yuldu ... 

Zaten mükemmel bir avcı olan 
Ahmet'in yalvarmasını dinlemeden 
altımda deveyi kamçıladım ve man
zarayı görmemek için oradan uzak
laştım. 

2 - Talipler eksiltme kanununda 
mevcut vesaiki ve % 7,5 nisbetinde 
muvakkat teminat akçesi ve bugüne 
kadar bu gibi işleri muvaffakiyetle 
yaptıklarına dair nafıa vekaletinin 
müteahhitlik vesikasını hamilen iha
le günü belediye encümenine müraca
at etmelidirler. 

3 - Projeler, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelename Susuğurluk beledi
yesinden ve İstanbul'da Galatada Se
lanik bankası hanında dördüncü katta 
mühendis Hasan Halet Işıkpınardan 
bedeli mukabilinde alınabilir. 

5479 

Belediye binası yaptırılacak 
Beytehir Belediyesinden : . 
Beyşehir'de yapılacak beledıye bi

nası inşaatı (11108) lira (07) kuruş 
muhammen bedelle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye k~nmuştur. -~~vak· 
kat teminat (833) !ıra olup hukumet· 
çe tayin edilen banka mektubu da ka· 
bul edilir. Münakasaya iştirS.k edecek 
talipler belediyeye Naf'.a ve~S.letin· 
den alınmış ehliyet veaıkası ıbraz e• 
deceklerdir. Kad ihale 16. 8. 938 
salı günü saat 14 de Beyşehir belediye 
binasında yapılacaktır. Taliplerin 
teklif mektupları ıs. 8. 938 pazar· 
tesi günü saat 14 de kadar kabul edi· 
lecektir. Postadaki vaki teahhürat 
muteber değildir. İnşaata ait proje ve 
ıartnamesini görmek istiyenler bizz~t 
Beyşehir belediye encümeninne mu· 
racaatları. 5192 

Hükümel konağı yaptırılacak 
Kara Yazı Kaymakamlığından : 
Karayazı kazasında yeniden yapı: 

lacak olan hükümet konağının on be~ 
bin lira bedeli keşifli inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmUŞ" 

tur. .. i.i 
1 - Eksiltme 19. 8. 938 cuma gun 

saat 15 de Karayazı hükümet kona;, 
içinde yapılacaktır. . _ 

2 - Muvakkat teminatı 1125 ııra 

dır. . 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenn•· 

yesini Karayazı kaymakamlığı ve ~r: 
zurum Nafıa müdürlüğünde okuyabı 
lirler. ·n 

4 - İstekliler resmi gazetenı 
7. 5. 936 glin ve 3297 ıayılı nüsha•~~; 
da inti•ar eden talimatnameye go 

:r ve-
938 takvim yılına mahsus ehliyet . ,,,,. 
sikasr, ticaret odası vesikası ve te ·te 
nat mektuplarını mühür mumu ı 
iyice kapatılmış zarfla birinci madd•; 
de yazılı gün ve saatten bir saat evt .. 
k . . . 1 . mecbU 
omısyon rıyasetıne verme erı . .. 

ridir. Postada vuku bulacak gecıkrnc 
!er kabul edilmez. (2777) 5139 

r 
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H i K A y E 
KATİL ' • • • 

Y11r.an: Lojoa Nagy Çeviren: F. Zahir Törümküney 

mühim bir işi çıkmıştır. 

ULUS 

c::::::::i.::~::~::~::~:::::::::::J 
(HAVA SEFERLERi) 

Ankara • İstanbul araam.da 
Pazardan mada her gün : 

Yeşllköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumartesi ıünleri 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ege ve Çankaya 
Salı: : Sebat ve Y eniıehir .. 
Çarşamba : İstanbul eczanesi 
Perşembe : Merkez 
Cuma: : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat ıchir: (1023-1024). - Şehirlerara
sr (2341-2342). - Elektrik ve Havaıazı 
Sr;za memurlutu (1846). - Mcsajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaralan: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050 1196). - Samanpazarı civan: 
(2806, 3259). - Yeniııehir, Havuzba~~· 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gu
ven takıi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
aeferleri 

Uluı M. dan K. dere'ye 
K. dere'dcn Ulus M. na 

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

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

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

Ulua M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

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

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

Sabah 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-

Akşam 
Son 

5cfer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
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An~ara Belediyesi ı 
zarfla eksiltmcci bir ay uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (5775) lira
dır. 

Fiş ve bando alınacak 

Memba sulan hakkında 
Anakara Belediye Reisliğinden : 
1 - Ankara'ya başka yerden geti -

rilen menba sulanrun orijinal ambalaj
lan olan damacanalardan başka şiııe -
lere tevzi işi 15 • eylUI • 938 de men 
ve o tarihten sonra yalnız damacana
larla ve bir de menba ve mahrecinde 
usulü dairesinde doldurularak gönde -
rilmiş küçük şişelerin satrşına müsa -
ade edileceği. 

2 - Şehir menba sularının küçük 
şişelere doldurma işi bu suların menba
ları yanında ve belediye idaresince 
gösterilecek plan üzerine yapılacak te
sisat dairesinde yapılacak ve §ehirde 
yalnız muayyen şeklinde kapalı ve 
mühürlü kaplarla satrlacaktır. Küçük 
şişeler tevziatı yapacak menba sahip
lerinin bu hazırlıkları 15 - eyliil - 938 
tarihine kadar tamamlamaları ve o 
günden sonra şehir içindeki yerlerin
de su işleri yapılmasına müsaade edil
miveceği belcdivc encümeni lrnrariy -
le itan olunur. (2986) 5498 

Elektrik mof örlü pompa 
alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye fidanlığına konulacak 

elektrik motörlü pompa bir ay içinde 
pazarlıkla satın almacağından istekli -
lerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatleri. (2982) 5494 

3 - Muvakkat teminatı {433) lira
dır. 

4 - Liste ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine müracaattan ve ihale 9 eylUI 938 
cuma günü saat 11 de belediye encü
meninde yapılacağından isteklilerin o 
gün teminatlariyle birlikte teklif mek
tuplarını saat ona kadar belediye en -
cümenine vermeleri. (2985) 
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Muhasebe ıefi ahnacak 
Belediye Reialiğinden : 
Otobüs idaresinin 125 lira ücretli 

muhasebe şefliği için müsabaka imti • 
hanı açılmıştır. 

İmtihan, güzel yazı ile, ticaret he
sabından, umumi muhasebeden olmak 
üzere otobüs idaresinde ağustosun 20 
inci cumartesi günü saat 15 de yapı • 
lacaktır. 

İstekli Ticaret ve lise mezunları -
nrn imtihan gününden eve) 2 foto ile 
nüfus ve tahsil vesikalannı rapten be -
lediye reisliğine istida vermeleri ilan 
olunur. (2944) 5429 

Ba~eler itin kazık ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Bahçeler için 3 metre boyunda 

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

2 - Muhammen bedeli (1800) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (135) lira· 
d~ 1 

Ankara Belediyeainden : 

1 - Mezbahada bulunan otomatik 
kantar için 50,000 adet fiş ile 1000 
metro bando on beş gün müddetle a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (250) lira· 
dır. 

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

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ft 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye' enctl
menine müracaatları. (2817) 5187 

Kreolin asit sülfirik 
alınacak 

Ankara Belediyeainden ı 

1 - Otobüs işleri müdürlüğü içiia 
alınacak ( 500) kilo kreolin ile ( 300) 
kilo asit sülfirik on beş gün müddet • 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri (392) U. 
radrr. 

3 - Muvakkat teminatı (29,40) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen • 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de (26) ağustos - 938 cu • 
ma günü saat on buçukta belediye en.o 
mümenine müracaatları. (2980) 
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Tapu ve Kadastro 
Kirahk odun kömür depolan , 
Ankara Belediyesinden : 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 12 ağustos 938 cuma 
günü saat on 1*çukta belediye encü
menine müracaatları. 

AnKara ıvterkez Tapu Sicil Muha • 
fızlrğrndan : 

Margeretta çılgınca bir sür~tle or
mana doğru koşuyordu. Nefesı tıkan
mış, kelbi duracak gibi atıyordu. He
yecandan dizleri titriyordu. Son gay
retini sarfederek koşmakta devam e
diyordu. Bir dakikalık bir gecikme 
her şeyi alt üst edebilirdi. Küçük av
cı kulübesine geldiği zaman artık a
dım atacak hali kalmamıştı. Olduğu 
yere yığıltp kalmamak için kulübenin 
kapısına yaslandı .. M~thiş bir hışır~ı 
duydu. Birden irkıldı. Koca~n. b~r 
yılan sürünerek yanından geçtı, ılerı
deki çalıların arasında kayboldu. 

Margeretta ayağa kalkarak: 
' Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 

7.10 

17.00 

23.00 
23.00 

Hapisane civarındaki odun ve kö
mür depoları bir ay içinde pazarlıkla 
kiraya verileceğinden isteklilerin cu -
ma ve salı günleri saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(2818) 5168 

Dükkôn arttırılması 

Ankara Soflasol köyü Çevlik mevki
inde gündoğusu çay ve batısı bark poy 
razı evelce Seyide hatun şimdi Hamdi 
kıblesi mukaddema Şerife hatun tim
di Osman ile mahdut 17 eski 58 yeni 
vergi No: lu 8 ar miktarındaki bal 
1274 tarihli suvadiye vakfı mütevellf. 
sine verilmiş temessükle İsmail oğlu 
İbrahim'den satın almak suretile ha
cı Mehmedin uhdesinde iken vefatile 
vereseleri arasında 331 senesinde ya
pılan taksim neticesinde işbu mahal• 
lin müstakillen Mustafa kızı Müni• 
beye isabet ettiğinden bahisle müata• 
killen namına tescil için müracaat et• 
miştir. Yapılan araştırmada bu gayri 
menkulün tapuda kaydı bulunamadı· 
ğından 1515 No: lu kanun hükümleri
ne göre tasarrufunun tahkik ve tcs
biti için 24 eylfil 938 tarihine müsadif 
cumartesi günü öğleden evvel mahal• 
Une tahkik memuru gönderileceğin • 
den bu gayri menkul üzerinde her
hangi bir tasarruf ve aynı hak iddi
asında bulunanların bu tarihe kadar 
resmi vesikalarile muhafızlığımıza 
veya tahkik günü mahallindeki tah
kik memuruna müracaatla itirazlarını 
bildirmeleri ve komşularının da ta
sarruf vesikalarile tahkik günü ma
hallinde hazır bulunmaları ilin olu-

_ Acele ettin BJanka, dedi. Biraz 
daha bekleseydin belki kocan gelir
di. 

. Ulus M. dan Yenişehir'e 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköpriı'den S. pazarı'na 7.30 

7.00 
9.45 

(2981) 

300 {uval (İmenlo ahnacak 
Ankara Belediyeainden : 

Ankara Belediyesinden : 
Blanka, genç kızı müstehzi bir te

bessümle tepeden tırnağa kadar süz
dü. Sonra hırçın bir kahkahayla: 

_ Sizleri baş başa bırakayım. Da
ha serbest münakaşa edersiniz, dedi. 

Margeretta, sesini çıkarmadı, Yal
nız kendi kendine şöyle düşündü: 

"lki saat evel kocanı öldürdüğümü 
bilsen benimle bu tarzda konuşamaz-

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

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 °ye kadar vuati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki
kada· saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kada; her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

1 - Fen işleri müdürlüğü için alı
nacak olan (300) çuval çimentoya ve
rilen bedel haddi liiyık görülmediiğn
den açık eksiltmesi on gün uza.tılmış
tır. 

1 - Samanpazarı'nda 12/8 10/9 
8/ 10 numaralı dükkan on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

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

dır. · 

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

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

**• 
Yarım saat sonra Margcretta salon-

sın ya. .. " § Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Il!ey
danı'na dönüşleri sinemaların dagılış 
saatlerine tibidirler. 

3 - Muvakkat teminatı (171,56) 
liradır. *** da nıisafirlerine çay veriyordu. Ni

§anlısı Vilmoş'Ja hararetli bir müna
kaşaya tutuşmuşlardı. Genç kız israr
la fikrini müdafaa ediyordu. 

- Emin ol Vilmof, diyordu. Hidi
ıeden aonra çekilen ruh ıstırabını zer
re kadar bilse, daha doğrusu tasavvur 
edebilse hiç bir insan cinayet işleme
ğe muktedir olamaz. 

Margeretta. §İmdi dütlindükçe ken-
di kendine hayret ediyordu. Nasıl o
lup ta bu cinayeti i§liyebilmişti ? .. Bu 
suali, kendisine belki yüzüncü defa
dır soruyordu. İki saat evel bir ada
mı ölümün kucağına attığına bili ina
namıyordu. Daha doğrusu inanma~ 
istemiyordu. Başından geçen bu fecı 
hadiseyi korkunç bir rüyada gördü
ğünü sanıyordu. Ne yazık k~; bu.bir 
rüya değildi. Müthiş bir hakıkattı. 

Teahblltlll 18 e kadardır. 
Poıta saat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Posta Saatleri 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
lerin her giln yazı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 26 - ağustos • 938 cu • 
ma gilnil .saat on buçukta 'belediye en-
cümenine milracaatlan. (2983) 

Asfalt yaptırılacak 
Ankara Belecliyeaindea : 

Böyle güzel bir bahar akşamında 
onları bu münasebetsiz münakaşaya 
sürükliyen Vilmoş'un okuyup pek be
ğendiği ve nişanlısına da okumasını 
tavsiye ettiği bir dedektif romanı ol
muştu. 

Mektepten henüz çıfnıış genç bir 
doktor olan Vilmoş ciddi bir tavurla 
ni'3nhsının bu fikrini reddetti: 

- Yavrum, yalnız tunu unutuyo~
sun ki, katil hiç bir zaman normal hır 
insan değildir. Normal bir insanın 
esasen katil olmasına da imkan yok· 
tur. Binaenaleyh anormal bir insanın 
Y~ptığı faciayı, normal bir kimse gi
bı duymasma ve vicdan azabı çek
nıesine ihtimal verilemez. 

Margeretta şiddetle itiraz etti: . 
- Bunu katiyen kabul etmem Vıl

nıoş. Hayatta hazan öyle sebepler ~e 
?tecburiyetler olur ki; normal bır 
ınsan da o anda cinayet işlemekten 
başka bir çare kalmadığına kani o!~r 
".~ cinayeti işler. Ancak vakanın us
tunden bir iki saniye geçer geçmez 
Yaptığı işin fecaatini bütün dehşe
tiyle görür ve sonsuz bir ıstırap du· 
Yar. 

Çay masasının başında geçen bu 
ıtıünakaşayı hiç sesini çık~rmadan, 
fakat gittikçe asabileşerek dınlemek
te olan güzel madam Hathazi Blanka 
daha fazla sinirlerine hakim olamaz. 
~argeretta'ya bir taş atmak ve o~u 
kendisinin de çok hoşuna giden Y~1-
nıo§'un önünde küçük düşürmek ıçın 
lllaylı bir tebessümle söze karışır: 

M .. kaşa e-- Aman Margeretta ! una 

Bugün öğleden sonra. babasu.~ın yazı 
masasını toplarken, elıne henuz ~.çıl
mamış bir zarf geçmişti. Zarfın uze
rinde k.ırmızı kalemle "bizzat a~~la
caktır" cümlesi yazılıydı. Bu cumle 
onun zihnini kurcalamıf ve merakını 
uyandırmıştı. Son zamanlarda baba
sının mali vaziyeti çok bozu~muftU. 
Ailesinin istikbali karanlık hır uçu
ruma doğru gidiyordu.Babası t~ın?1~ş 
bir doktordu. Kazancı fevkalade ıdı. 
Buna rağmen daima parası~dı .. ort~
da israf yapıldığını gösterır hıç bır 
şey yoktu. O halde parasını nere~e 
sarf ediyordu?. Margeretta, bunu .. hı.~ 
ok defalar düşünmüş v_e bir tuı;lu 

~çinden çıkamamıştı. Belkı de, ~u gı~
li mektup ona şimdiye kadar bılmedı
w • "him bir sırrı ve babasının para
r:r:~n nerelere akıp gittiğini .öğzret~-

kt. Daha fazla sabredemedı. ar ı 
ce ı. Bl k ' 

tt Mektup güzel madam an a_-
yır kı. sarhoş Hathazi'den ge!ı
nın ocalskı. tırdan ibaret bulunan 
Yordu ı sa b' 

. ta. "Bir hafta zarfında on ın 
mektup · d' w • takdirde haya-.. gönderme ıgın 
pengu d k sırrı polise ihbar e
tını mahve ece h a 

w• ,, Diyordu. Babasının, ay • 
decegım. d k sır ne olabilirdi? .. 
t mahve ece b 
ını . dü ündü. Sonra, ba ası-

Bunu bır an ş. 't bir günahını 
ak bir mazıye aı 

~:~::e 'bundan w isti!~:eıı:~e~:kal~:~ 
durmadan soydugu a ş h t • bir 
adama kuşı kalbinde ni aye sız 

nefret uyanmıştı. ., . küçük 
Tam bu sırada Hathazı nın . 

uşağı elinde bir reçete ile odaya gır-

Haydarpa .. 'J'& : Her sabah 8.20. Her 
akıam l!U5 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
•embe, Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına 

Diyarbakır hattı 

ZoniURlak hattı . 

H erıün Q.35 (Kayae
ri, Sıvas, Amasya bu 
bat üzerindedir.) 

Herıün 

Kırıkkale'ye rayotobüı ,. 

9.35 

15.00 

16.0S 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Cemaıil'ihir: 12 

S. D. 
Günek: 5 02 

Rumi. 1354 
Temmuz: 27 

S. D. 
Aktam: 19.17 

benliğini sarmıştı. llaç şişesinin içine 
damlattığı zehirin yalnız üç damlası 
bir adamın ölümüne kafiydi. Halbuki; 
kendisi on damla zehir karıştırmıştı 
ilacın içine. Bunu içen bir insan~." 
kurtulmasına imkan yoktu... En bu
yük düşmanlarını öldürmüştü... Fa
kat katil olmuştu... Hem ne büyük 
bir ihtiyatsızlık yapmıştı. Biraz son
ra ölünün yanı başında küçük ilaç 

5495 

92 Cifi (iıme alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - İtfaiye müdürlüğü memur ve 

müstahdemini için yaptırılacak (92) 
çift çizme on beş gün müddetle açık 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1650) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (123,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini ve nümunesini 
görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri aklemine ve isteklilerin de (26) 
ağustos 938 cuma günü saat on buçuk
ta belediye encümenine müracaatları. 

(2984) 5496 

Muhfefif fidan alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler için alınacak seme -

bati, gül ve büyük ambalajlı çam fi -
danları ve saire için verilen bedeli 
haddi layık görülmediğinden kapalı 

seyretmiş ve polise haber vermişti. 
llaç şişesini de bulmuşlardı. Kendini 
topladı. Az evelki korkusunun yeri

. ne şimdi bir aükO.net kaim oldu. Ka-
rarını verdi. Hızlı adımlarla yürüdü. 
Eve girdi. Merdivenleri koşarak çık
tı. Babasının çalışma odasının kapısı
nı açtı. İki erkek hayretle onun yü
züne bakıyorlardı. 

Sükunetle sordu: 
- Hathazi'nin ölümünden konuşu

yordunuz değil mi? .. 
Babası, polis müdürünün yüzüne 

baktı. Sonra kızına dönerek sordu: 
- Sen nereden haber aldın yav

rum? decek başka bir mevzu bulamadın mı? 
~isafirlerini daha fazla alakadar. ed.e
Cek güzel mevzular da bulabilırdın 

miş ve: . B re-. .. yö gönderdı. u re:s _ Benı mos d . t' 

şişesini bulacaklardı. Bu küçük şişe 
cinayetin nasıl ve kimin tarafmdan 
işlendif ini meydana çıkaracaktı .. Çıl
gınca bir süratle ormana doğru koş
mıya bajlamı§tı. Küçük avcı ~~}~be
sine geldiği zaman, yanından surune
rek geçen yılanın simsiyah kafasın
dan, korkunç vücudundan fena halde 
ürkmüştü. Kulübenin içine giı:ince, 
yerde upuzun yatan Hathazi'nin ce
sediyle karşılaşmıştı. Bağırmamak 
için elini ağzına kapamıştı. Kaybedi
lecek vakit yoktu. Etrafına bakınmış 
masanın üzerinde, biraz evet uşağa 
verdiği küçük ,9işeyi görünce sevin
miş, ti§eyi kaptığı gibi avcı kulübe
sinden fırlamıştr. Şişeyi ilerideki ça
lıların arasına atmıştı. 

Polis müdürü Hathazi'nin seneler
le evel çok samimi bir arkadaşıydı. 
Son zamanlarda içkiye fazla düşerek 
sık, sık vukuat çıkardığından araları 
açılmıştı. Ara sıra Margeretta'nm ba
basiyle buluştukları zamanlar ona 
acır ve dertleşirlerdi. Kızın babasına 
cevap vermesine vakit kalmadan, po
lis müdürü Andraı atıldı: 

&anırım?... . 
leızın yerine Vilmoş cevap verdı: 
- Affedersiniz madam 1 İnsan hır 

cemiyette daima havai şeylerden bah-
Setnıez. Ara sıra böyle ciddi mesel.e
ler Üzerinde de durmak lazımdır. Bıl· 
has . 1 ve doktor sa bır doktor kızı o an 
oirnıya hazırlanan Margeretta'nın ce
~İ}'ctin yaralariyle meşgul ol~ası 
Vıtdani vazifesidir. , k 
Viımoş'un bu cevabı Blanka yı ız

dırdı. Öfk . . belli etnıemeğe çalışa-
t k esını 

a ayağa kalktı: .M" ade 
- Vakit epeyce geç oldu. ~sa 

de yazılı ilacı acele istiyor, emış ı. 

te Margeret'in kalbi ~eyeca:~a U:°::iı; 
ba lamıştı... Evlerınde Ç • • 

ya § d Bu eczanede çok mühım 
eczane var ı. d Ba 

·ıaçler daima hazır durur u. -
bazı ı b lunmadığı zamanlarda, 
ba~ınev;:stla~ının istedikleri w iliçt~rı 
ya . . . dı' Genr kız uşagın elın-
kendısı verır , :s b' d 

ldığı reçeteye bal<arke.n, ır en 
d~~leari parlamıştı. Süratle ılaç ~ola
go . . ve reçetede yazılı ılacı 
hına 'gıtmı' d 1 b üst gözün-
ulmuştu. .,unra o a ın . 

..... 
Blanka ile doktor Vilmoş gittik

ten sonra Jldargeretta tekrar bahçeye 
çıktı. Vicdan azabından kıvranıyor
du .. Ne yapacağını bilmez bir halde 
çiçeklerin arasında dolaşıyordu ... 

- İşte serhoşluğun sonu... Gene 
kendini bilemiyecek bir hale gelinci
ye kadar içmif ... Avcı kulübesinde 
sızıp kalmış ... Zehirli bir yılan yilzil
niln bir kaç yerinden ısırmış .. Sar
hoşluktan ayılmadan yuvarlanıp git
miş ... Yazık f ... Çok yazık f... 

1 - Su süzgeci bahçe yollarmın as
falt olarak kaplanması on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmut
tur. 

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

dır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin 12 ağustoı 938 cuma gü
nü saat on buçukta belediye encüme-
nine müracaatları. (2816) 5166 

Umumi halalar yapf1rdacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Şehrin muhtelif mahallerinde 

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

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

liradır. 

4 - Keşifnamesini görm~k ist.ycıı
lerin her gün yazı işleri kalemine mü
racaatları ve ihale 12 ağustos 938 cu
ma günü saat 11 de belediye encüme
ninde yapılacağından o gün saat ona 
kadar iı;teklilcdn teminatlany ıc lıiı. 
likte teklif aıc1<lı1~ların1 belf'diye en· 
cümenine vermeleri (2'314) 5164 

nur. 5465 

Hava Kurumu 

Tulum ve baıhk ahnacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüfüa.. 

den: 
Mahfuz ve memhur nümunesine 

göre 300 tane (Kombinezon-Tulum ve 
başlık) diktirilecektir. 

Malzeme ve işçilik müteahhide ait 
olmak üzere beherinin muhammen be
deli Ankara teslim 650 kuruıtur. 

İstekliler nümune ve şartnameyi 
her gün Türkkuşu Levazım büroıun
da görebilirler. Eksiltmesi 10. 8. 938 
çarşamba günü saat 11 de yapılacak
tır. Eksiltmeye gireceklerin o gün 
muayyen saatte % 7,5 teminat ve mu
tat vesaikleriyle birlikte hazır bulun-
maları. 5245 

Elektrik malzemesi alınacak 
Bergama Belediyeai Elektrik Ek ailtme ilanı : 

1 - Bergama belediyesinin elektrik tesisatı için aşağıda yazılı malzeme 
kapalı zarf suuliyle ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
Grup No. Lira Teslim müddeti 

1 Lokomobiller ve teferruatı 19,360 10 Ay 
2 Tranıformatör ve jeneratörler 6,250 9 ., 
3 Alçak tevettür tevzi ıebekesi 5,498,50 4 ., 
4 Tahtelarz yüksek tevettür kablosu 2,810 4 .. 5 Tevzi tabloları 2,950 9 " 
6 lzalatör, siperi saika, ıigo'rta v. s. 2,998 4 • 
7 Katıalar 1,422 9 " 
8 Potreller 6,700 • 4 ., 

2 - Bu işe girmek istiyenler gruplara ait tarifname ve fenni şartname
leri belediyeden müracaatla parasız olarak alınır . 

3 - İhale 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarf 
usuliyle 18. 8. 938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat onbeşte ve her 
grup sırası ile ihaleleri belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya gireceklerin teklif mektuplarını 18. 8. 938 perşembe 
günü saat 14 de kadar belediye riyasetine vermeleri lazımdır. Postada vaki 
olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

5 - Eksiltmeye girmek iatiyenler her bir grupun muhammen tutarının 
% 7,5 nisbetinde muvakkat teminat ibraz eylemeleri Uizımdır. 

Cdc 'd ·m Bılmem it· raeniz ben artık gı eyı · b 
~ k0cam da nerede kaldı? Buraya e

llt alınak için 2elecekti. Her halde 

b k" .. k bir yefil fişe alarak, ılaç 
d.en . ~çu . ine bu şişeden on damla 
şışesının ıt~ Uııak iliç şişesini alıp 
damlatmış · :s 

k koşa gitmişti. . ... 
ofu~denbire müthiş bir korku butun 

Tam bu sırada bahçe kapıaınm ö
nünde bir otomobil durdu. Otomobi
lin içinden babasiyle poliı müdürü 
Andraş indiler. Telatla yanından ge
çip eve girdiler. Margeretta olduğu 
yerde dondu kaldı. Her halde uşak 
bir aağcm arkasına saklanarak onu 

Margeretta, koşarak babasının boy
nuna sarıldı. gözlerinden sevinç yat
ları dökülüyordu .. 

Talip olanların itbu şekil ve ıerait dahilinde yevmü mezköra kadar mil
racaatları veyahut encümende hazır bulunmaları ilin olunur. 

(4928/2809) 5187 
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RESMİ İLANLAR 
Ankara l.ewıZıllf' AmirliOi 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir garnizonundaki bir

liklerin yıllık ihtiyacı olan 19000 kilo 
sade yağı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 16 ağustos 938 
sah günü saat 16 da Eskişehir Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19950 lira· 
dır. Muvakkat teminatı 1496 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. lstcklilerin Ticaret odasın
da kayıtlı olduklarına dair vesikala
riylc birlikte teklif mektuplarını iha
le saatından bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. 

(2772) 5137 

2 hanğar yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Gebzcde yeniden yaptırılacak 

iki hangar inşası kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Eksiltmesi 11 a
ğustos 938 perşembe günü saat 16 da 
Eskişehir Lv. 3.mırliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir hangarın keşif bedeli 
24526 lira 83 kuruştur. Her iki hanga
rın keşif bedeli 49053 lira 66 kuruş O· 

lup mı•vakkat teminatı 3679 lira 2 ku
ruştu . 

3 - Ju inşaata ait keşif ve şartna
mele~i Ankara, İstanbul, ve Eskişe· 
bir Lv. amirlikleri satın alma komis
yonlarında ve lzmit'te askeri sat1n
alma komisyonunda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikaları ve bu miktarda buna ben 
zer iş yaptıklarına dair vesikalarını 

ve Nafıa Vekaletinin 938 yılı ehliyet 
vesikasiylc teminat makbuz veya ban
ka mektuplariyle beraber teklif mek
tuplarını havi·kapalr zarflarını yuka· 
rıda yazılı günde saat 15 e kadar mez
kur komisyona vermelidirler. (2651) 

5017 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 

ı - Bir kilosuna tahmin edilen fi
at 2:il ~uruş olan 55,000 kilo sığır eti 
kapalı ~arfla alınacakbr. 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 eve! Safranbolu be
lediye binasında toplanacak olan alay 
satın alına komisyonuna vermeleri. 

(2689) 5036 

Kuru fasulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye 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· 
tcsi günü saat il dedir. İstekliler 

artnamesini her gün tümen satın al-
ına komisyonunda görebilirler. lstek
liler;n k~nunun 2, 3 maddelerindeki 
vesaik ile teminat mektuplarını havi 
zarfları beJli gün ve saatten en az bir 
saat evetine kadar tümen satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2773) 5138 

Arpa alınacak 
Ankara LeYazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kağızman garnizonu için 800 
bin kilo arpa kaplı zarfla eksiltmıye 

konulmuştur. 

2 - 'rahmin 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. lstekliler ihale günü 
ve saatlerinden bir saat evel ticaret o· 
dası vesikasiylc birlikte tekı'ıf mek · 
tuplarını komisyonumuza vermiş ola. 
caktır. (2590) 4984 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - İstanbul komutanlığına bağl! 

birliklerdeki hayvanatın senelik ihti· 
yacı olan 912.00~ kilo saman satın alı· 

nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 22 a
gustos 938 pazartesi günü saat 10.30 
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 18240 lira -
dır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. lsteklilerir. ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu -
nun 2, 3 maddelerinde yazılı vesika
lariyle beraber ihale gün ihale saatm· 
dan en az bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık 

satın alma komisyonuna vermeleri. 
(2863) 5273 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma 1'..omisyonundan : 

1 - Bursa garnızonu ı~in 480 ton 
yulaf kapalı zart ile 23 agustos 938 sa· 
lı günü saat 11 de eksiltmeye konacak. 
tır. 

2 - İlk tutarı 25440 liradır. İlk te
minatı 1908 liradır. Şartnamesi Ht 
kuruş mukabilinde Bursa askeri satın 
alma komisyonundan alınır. Eksilt · 
meye gireceklerin kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif me·ktuplar[· 
nın belli saatten bir saat evelisine ka
dar Bursa askeri satın alma komisyo-
nuna vermeleri. (2839) 5268 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Edremit garnizonu için 1090 
ton odun kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 8720 lin
dır. Şartnamesini görmek istiyenlerır. 
her gün komisyona müracaat edebi
lirler. 

3 - Eksiltmesi 20.8.938 saat 10 da· 
dır. İştirak etmek istiyenlerin 654 li
ra temina tmektuplariyle birlikte tek. 
lif mektuplarını muayyen saatten bir 
•aat eve! Edremit tüm SA. AL. 
KOM. verilmiş olmalıdır. (2840) 5269 

İki 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 teminatı 
4085 lira 76 kuruştur. Eksiltmesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 11 de Erzu
rumda askeri Sa. Al. Komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Şartname keşif ve pHinları her 
gün komisyonda görülebilir. Teklif 
mektuplarr belli günde belli saatten 
bir saat eve! komisyon başkanına ve· 
rilmiş veya posta ile gönderilmiş bu· 
lunacaktır. (2872) 5286 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 2 ağustos 938 de 23400 kilo sa
deyağına verilen fiyat pahalı görül
düğünden munakasa ihale kanununun 
43 üncü maddesine tevfikan 12 ağus
tos 938 cuma günü saat 11 de açık 

eksiltme suretiyle pazarlığı yapıla

caktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 110 ku
ruştur. İlk teminatı 2413 lira 12 ku
ruştur. Evsaf ve şartnamesi Ankara, 
İstanbul Lv. amirlikleri ve V. kor sa
tın almalarındadxr. 

3 - İsteklilerin münakasa ihale ka
nununun 2, 3 üncü maddelerindeki is
tenilen vesikalariyle beraber ve temi
natlarını gösterir vezne makbuzlariy
le pazarlık gün ve saatında Konya'da 
V. Kor satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2912) 5470 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

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

2 - Muvakkat teminatı 2187 lira 
40 r.u~·uştur. Fenni şartname ve bi -
rinci i<eşif Ankara Lv. Amirliği Sa. 
Al. Ko. da ve komisyonumuzda gö -
rülür. Taliplerin muayyen gün ve sa -
atte Balıkesir Kor. satın alma komis -
yonuna :nüracaatları. (2966) 5486 

Koyun eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa askeri lise ve askeri 

hastanesinin senelik ihtiyacı olan 
50,000 kilo koyun eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konularak beher kilosuna 
teklif edilen 44 kuruş 25 santim fiat 

M. M. Vekaletince pahalı görüldüğün
den bir ay içinde pazarlık yoluyla ek
siltmeye konulmuştur. İlk pazarlığı 
13.8.938 cumartesi günü saat 11 de 
Bursa satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - İlk teminatı 1584 lira 38 ku
ruştur. Şartnamesi İstanbul, Ankara 
Lv. Amirlikleri satın alma komisyonu 
Bursa askerl satın alma komisyonun -
da parasız görülebilir. Pazarlrğa gir -
mek istiyenlerin kanunun 2, 3 madde
ler· ıdeki vesikalarla birlikte teminat 
mektuplariyle pazarlık saatından evci 
Bursa a t·. ri satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (2967) 5487 

Ankara Levazım AmirJiği Satın 

Alına Komisyonundan : 

l - İdareleri İstanbul Lv. Amir
liğine baglı müessesat için 500 ton 
yulaf 26 - Ağustos - 938 cuma günü 
saat 15 de Tophane'de İstanbul Lv. 
Amirliği sabn alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tahmin bedeli 25,000 lira ilk 
teminatı 1875 liradır. Şartname ve nu
mune komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kananl vesikalariyle beraber tek
li( mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2968) 5488 

Eksiltme tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı - Sivas merkez kıtaatı için 
1.100,000 kilo odunun eksiltmesinden 
sarfı nazara edilmistir. Ve 24. Ağus
tos. 938 saat 15 deki eksiltmesinin de 
yapılmıyacağı alakadarların mallımu 

olmak üzere iliin olunur. (2969) 
5489 

Millı Müdafaa Bakanlıoı 

Aş kabı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiyat. (25) yirmi beş kuruş olan 
(100.000) yüz bin adet aş kabı kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

satın alma komisyonundan parasız a
lınabilir. 

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

(2884) 5386 

Fotoğraf makinası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

7000 lira olan 13 adet komple yer fo -
tograf makinesi kapalı zarfla eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 938 çar· 
şamba günü saat 15 te M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 525 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak M. M. V. satın 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatinden behemehal bir saat evcline 
kadar M. M. V. satın alma Ko.na ver -
meleri. (2047) 4015 

Muhtelif inşaat 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komı. 
yonundan : 

1) Keşif bedeli (132767,99) 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 
kuru~a komisyondan alınır. 

4) Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı belgeleriy
le teklif mektuplarını ihale saatından 
behemehal bir saat eveline kadar An
karada M. M. V. satın alma komisyo. 
nuna vermeleri. (2743) ~119 

JL US 

Dış lşler Bakanlığı 

Boya cila, tamiratı yaptırılacak 
Hariciye Vekaletinden : 

l - Çankaya'da Hariciye köşkün
de yapılacak 4228 lira 61 kuruş keşif 
bedelli, oda muşambalarr ile mobilye
lerin boya ve cilalanması, bahçe kıs
mında havuzların ve duvarların tami· 
ri, garaj yanındaki mahalde bir depa 
yapılması, demir parmaklıklarrn bo
yanması, ser dahilinde saksı mahalle
rinin tamiri, gübre kuyusu açılması 

ve sair tamirat işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait proje, keşif, şart
name ve diğer evrakın tastikli sureti 
bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti le· 
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Muvakkat teminat 317 lira 155 
kuruştur. 

4 - Eksiltme Ankara'da Hariciye 
Vekaleti levazım müdürlüğü odasın
da 11 ağustos 1938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 11 de yapılaca
ğından ihaleden bir saat eveline ka
dar teklif mektupları vermeleri lii
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. (2694) 5039 

Bayındırlık Bakanlığı 

Yüksek 
mühendislere 
Nafıa Vekôletinden : 
3077 sayılı kanunun neşrinden eve! 

1035 sayılı kanuna göre mühendis ve

ya mimar ünvaniyle verilmiş olan dip
lomalarla ruhtasnameler, yüksek mü

hendis veya yüksek mimarlık ünvaniy
le verilecek ruhsatnameler hükmünde 
olup 3458 sayılı kanunun neşrinden i

tibaren en çok altı ay içinde bu mü -

hendis ve mimarlar diploma ve ruhsat

namelerini yeni Unvanlarına göre de

ğiştirmek mecburiyetinde bulunduk -

!arından haiz oldukları diploma ve 

ruhsatnamelerle birlikte vekaletimize 
müracaatları ilan olunur. 

(2878) 5422 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara'

da jandarma matbaasının ikmali inşa. 
atıdır. 

Keşif bedeli 197 57 lira 50 kuruştur. 
2. Eksilmte 22.8.938 pazartesi gü· 

nü saat 10 da nafıa vekaletinde yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, 
3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü

teferri evrak 100 kuruş bedel mukabi
linde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4. İstekliler 1481 lira 85 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekaletinden alınmış yapı müteahhit
liği vesikası ibrazı lazımdır. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i. 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar yapı işleri eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2855) 5387 

Balaklık kurutma ameliyatı 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
bataklığı kurutma ameliyatı, keşif be
deli (47250) liradır. 

2 - Eksiltme 20. 8. 938 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 12 de 
Nafıa vekaleti sular umum müdürlü· 
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlı~ işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (3544) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (20) bin liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil nafıa. 
işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı 2 inci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri 13.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ((2745) 5178 

Mühendis (adın alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 
25. 8. 938 tarihinde perşembe gunu 

saat 11 de vekalet malzeme müdürlü
ğü odasında toplanan malzeme eksilt
me komisyon unda 5500 lira muham
men bedelle 50 adet mühendis çadırı
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 

9 - 8 - 1938 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 412 lira 50 
ruştur. 

1 
sinin ihtiyacı o~an aşagıct:a evs_afı { 

ku- zıh 680 ton sömıkok 15 gun mudd• 
kapa! zarf usuliyle eksiltmeye konu 
muştur; 

2 - Eksiltme 24 ağustos 938 ~r 
şamba günü saat 11 dedir. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

parasız olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta· 
limatnamesine göre vekaletten alın

mış malzeme müteahitliği veshikası 

ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri 1.3.zım-

dır. (2949) 5474 

iç işler Bakanlığı 

Arteziyen kuyusu 

açtırılacak 
Dahiliye Vekiıletinden : 

Tarsus'ta 125 metreye kadar açıl

mış olan artcziyen sondaj kuyusu 
250 metreye kadar indirilecektir. Be
deli keşfi 12250 liraya baliğ olan mez
kur iş 2490 No.lu artırma eksiltme ve 
ihale kanununa göre kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

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

lıyan salı günü saat 11 de Dahiliye 
vekaletinde belediyeler imar heytin
de yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak için taliplerin 
Nafıa vekaletinden sondaj işlerine ait 
müteahhitlik vesikasını haiz olmaları 
ve fen şefliğinden münakasaya işti· 

rak için ihaleden bir gün eveline ka
dar vesika almaları şarttır. 

Müteahhitler bu husustaki şartna

me ve izahatı belediyeler bankası bi
nasında imar heyeti fen şefliğinden 

alabilirler. (2932) 5472 

. Kültür Bakanlığı 

Bir işyar alınacak 
Kültür Bakanlığından : 
Yayın Direktörlüğü kadrosunda 

maaşla çalışmak üzere bir kitap depo· 
su işyarı alınacaktır. Bu işyarın en az 
orta okul mezunu olması, erkek ve as
kerliğini de bitirmiş bulunması, her 
hangi bir mektebe talebe sıfatiyle mü
davim bulunmaması esastır. 

İsteklilerin tahsil, askerlik ve ehli
yet vesikalarr, şimdiye kadar çalıştık -
!arı yerler hakkında kısa bir malumat 
hulasasiyle birlikte 15 ağustos 1938 
pazartesi akşamına kadar şahsen veya 
bir dilekçe ile Bakanlık Yayın Direk -
törlüğüne müracaat ederek atlarını 
kaydettirmeleri lUımdır. Müsavi şart
la~ı haiz olanlar arasında lüzum görü
lürse müsabaka sınavı yapılacaktır. 

(2957) 5431 

-
Sıhat Ba_kanlıQı 

3 - Komisyon müessesede topla 
nır. 

4- Muvakkat teminat mikdarı 13 
liradır. 

5 - Teklif mektupları 24 ağu•t 
938 çarşamba günü saat 10 na k•d 
komisyona tevdi olurur.alı ve bu sa• 
ten sonraki mektuplar kabul olunJilal 

6 - Muvakkat teminat mukabili ııl 
kit ve nakit mahiyetindeki evrak }ta 
bul edilmiyeceğinden bunların JI{. 

kaleti merkez muhasebeciliğine yat 
maları için taliplerin daha eve! konı1' 
yona müracaatla birer irsaliye aırrıal 
rı ve bu irsaliye ile sıhat vekaleti ııı 
hasebe müdürlüğüne müracaatları 

lan olunur. 
7 - Evsafı Rutubet% 5 

Kül % 13.5 14,S 
kalori 6900 

8 - Şartname her gün müesseseıl<' 
parasız temin edilir. (2767) 5)f/ı 

Ankara Valiliği 

Tamirat yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : • 

Keşif bedeli 6642 lira 05 kuruştl 
ibaret bulunan Yenişehir'de hususi 
dareye ait vilayet konağında yapıla 
tamirat işi 15-ağustos-938 T. ne r# 
lıyan pazartesi günü saat 9 da vila} 
binası dahilinde vilayet daimi encüııı' 
ninde ihalesi yapılmak üzere açık ' 
siltmeye konulmuştur. Muvakkat 
ninatı 498 lira 20 kuruştur. İstekli 
rin muvakkat teminat mektup vt 
makbuzlariyle ticaret odası vesik 
ve bu işe girebileceklerine dair An 
ra Nafia müdürlüğünden alacak! 
fennl ehliyet vesikalariyle birlikte 
karıda adı geçen gün ve saatte vi13 
daimi encümenine gelmeleri. 

Bu 'şe ait keşif evrakı ve şartna 
her gün nafia dairesinde görülebil 

(2786) 51 

Harita U~um DirektörlllOO 

Fotin alınacak 

Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Genel direktörlüğü k 
sr eratc için eksiltmeye konu1an 1 
çift fotine eksiltme günü bir ta 
çıktığından ihale edilmiyerek 
siltme 2490 sayılı kanunun 43. ınad 
sine tevfikan 17. 8. 938 çarşamba g"' 
saat il e talik edilmiştir. 

2 - Eksiltme Cebeci'de Harta 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonu 
yapılacaktır. Matbaacılara 3 - Muhammen bedeli 4944 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü- muvakkat teminatı 370 lira 80 ku 
esseaesi Satın Alma Komisyonun· olup vezne makbuzu veya banka 
dan : tubu kabul olunur. 

l - Muhammen bedeli 2000 lira o· 4 - Taliplerin yukarıda yazılı 
lan müessese tarafından 1938 senesi ve saatte teminatlariyle birlikte ~ 
mayıs sonuna kadar tabettirilocek o - misyona gelmeleri. (2953) 54 

lan mecmualar 20 - ağustos - 938 cu· -----........ .---------_.., 
martesi günü saat 11 de açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 150 liradır. 
3 - Eksiltme müessesede toplanan 

satın alma komisyonu huzurunda yapı
lacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mukabili na· 
kit ve nakit mahiyetindeki evrak ka
bul edilmiyeccğinden taliplerin daha 
evci komisyona müracaatla birer irsa
liye alarak Sıhiye Vek5leti mnbas•be 
tııü ·lürJüğüne müracaatları ilan olu · 
'1UI. 

Gümrük Muhafaza 

Yazlık elbiselik yapfırılaca• 
Gümrük Muhafaza Genel Ko,.,ı: 

tanlığı lstanuhl Satın Alma K()l1l 
yonundan : 

1 - 4294 takım erat yazlık elbif 
sinin kapalı zarfla eksiltmesine 
tekli çıkmadığından 13.8.938 cuın-" 

tesi günü saat 11 de pazarlıgı yapıl 
caktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 214 70 lir• 
.... ,,.,"'le-in mutcmctPr>i.,rlen mecc:ıne:ı ilk teminatı 1611 liradır. 

' - ~;Hr. r2 7 .~ı \ 0104 3 - Şartname ve evsafları koınil 

5 - ~artname h"'" P'iin müessese 

Sömikok alınacak yondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatında 1 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü- teminat makbuzları ve kanuni vcf
1 

esS!sesi Satın Alma Komisyonundan kalariyle birlikte Galata eski ithal 
1 - Merkez hıfzıssıhha müessese - ı gümrüğü binasındaki komisyona gt 

mcleri. (4649/2617) 49~ . 
idare binası ve ambarı yaptınlaco~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğün den : 

Mahalli İşin mahiyeti 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
Melefan tuzlası İdare binası ve 600 

tonluk Tuz Amb. 15609 52 
Çay 'tuzlası ldare binası ve 600 

·ıı 
Muvakkat Te. EkS' 

Lira Kr. menifl 

1170 72 JO 

11 tonluk Tuz Amb. 15609 52 il 70 72 
l - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı M•lefan ve ÇaY tU, 

!alarmda Şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binala<' 
tuz ambarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş is• 

1 
14. 7. 938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve nyrı ayrı pa••' 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. r 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında göstcrilnıişt• 
3 - Eksiltme 19. 8. 938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında l" 

saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde ı;nüteşekkil komisyonda yapıl•' 
tır. . 

5 - Her iş_e ~it .ş~r.tname ve proje_ler 78 kuruş bedel mukabilinde tn~ S•' 
!ar umum mudurlugu tfız fen şubesıylc Ankara başmUdürlüğiınden 't• 

müstakil müdürlüğünden alınabilir. asri 
5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde Siirt 111 

kil müdürlüğünde müteşekkil komisyona mürac" • ı ı iHin olunur. s9 
(5044/2875J sı 
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nat vermesi lazımdır. ı-·· ·:·······:·· ........................................... ] l VI LA YETLER 5 - Ticaret odası vesikası bulunma-
hinden 22-8-938 tarihine müsadif pa
partesi günü saat 15.30 a kadar kapa -
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. Eksiltme vilayet daimi encüme • 
ninde yapılacaktır. 

aynı günde saat 11 de Rize belediye
sinde müteşekkil komisyonda ihalesi 
yapılacaktır. 

Pazarhk usulile eksff tme ilin1 caktır. 

.................................. 
Sedde ve mahmuz in1c1atı 

lıdır. . · 
6 - Teklif mektupları ıhale saat.ın-

den bir saat evveJine kadar beledıye 
reisliğine tevdi edilmi! olması Hizım. 
dır Postada olacak gecikmeler kabul 

4 - Her iki eksiltme kapalı zarf 
usulile olacaktır. 

Tunceli Nafia Müdürlüğünden : 

1 - Takatı O. ila 80 M.M. metre 
dında asgari saatte 3-3.5 metre mik~ 
taş kıracaktır . 

Edirne Meriç Su lıleri Şubesi Mü
hendisliğinden : 

.• 5025 
edılmez. 

Muvnkkat teminat: 2490 numara • 
lı kanunun 16 ıncı maddesinin A ve B 
fıkralarına tevfikan 3864.45 liradır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin elektrik santral ve muhav
vele merkez binası için altı yüz alt
mış yedi lira otuz sekiz kuruş ve e
lektrik santral ve şebeke işi için dört 
bin dört yüz otuz bir lira altmış iki 
kuruş muvakkat teminat vermeleri ve 
bundan başka gerek elektrik ve ge
rek santral, binasını yapabilecekleri
ne dair ehliyet ve müteahhitlik vesi
kalarını ibraz eylemek şarttır. 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun
celi vilayeti içinde Pertek - Mameki 
yolunun ikmali inşatıdır. 

2 - Motor asgari 12 "Ps" dizel 
taş ayırma silindiri bulunacaktır. 

3 - Şasi: tamamiyle çelik dört t 
kerlekli firenli. 

l - Eksiltmeye konulan iş: Edirne 
wıvarında Meriç nehri sağ sahilinde 
bulunan Bosna köyünün feyezandan 
kurtulması için yapılacak sedde ve 
•ıahmuz inşaatı ke§İf bedeli 51305,92 
liradır. 

Pazarlık 

eksiltme 

usul ile 

ilônı 

Van Defterdarlığından : 

1 _ Başkale merkezinde yapılmak-
lan hükümet konağının bakiyei 

ta o k "f • . at bedeli mevcut eşı namesı mu-

Bu ige ait evrak: Proje, keşif taf
silatı, ve hulasası, umumi fenni şart -
name, hususi fenni şartname, genel 
şartname, eksiltme şartnamesi, muka
vele projeı.i ve vaziyet planından iba -
ret olup 262 kuruş mukabilinde Eski -
şehir Nafıa müdürliiğünden alınabilir. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartnameler 
şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi. 

4 - Taş kıran çenesi hususi çdt 
ten mamul. 

S - Sikleti azami: 7300 k. 
6 - Teslimı müddeti: İki ay 
7 - Mukavelenqıe, ilan ücretleri 

bilumum masraf müteahhide aittir. 
D - Tesviyei turabiye şose ve kar- g _ Teslimi Niğde istasyonu. 2 - Eksiutme 15. 8. 938 tarihine 

rasthyan pazartesi günü saat 12 de E
dirne hükümet konağında meclisi u
mumi salonunda toplanan su eksilt· 
me komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işler~ 
genel şartnamesi, umumi su işi~': 
şartnamesi, hususi şartname, vahıdı 
fiyat cetvelini ve projeleri 256 kuru~ 
mukabilinde Edirne Trakya umumı 

müfettişliği binasında Meriç su i_ş~e
ri şubesi mühendisliğinden alabılır· 
ler. 

ınşa • ·k· ·· k k lt "b"nce kırk bir bın ı ı yuz ır a ı 
cı ı . b" d" .. 
liradır. Bundan on bır ı.n ye ı y~z 
kırk sekiz lirası 938 senesınde ve yı:
mi dokuz bin dört yüz doksan sekız 
lirası 3420 numaralı kanun mucibince 
939 senesinde tesviye edilmek üzere 
mezkur inşaat bakiyesi eksiltmeye 
konulmuştur. Taliplerden yalnız 938 
yılına ait onbir bin yedi yüz kırk se
kiz lirahk kısmı deruhte etmek isti
yenlerin talepleri de nazarı itibare a
lınacaktır. Ancak aynı zamanda her 
iki kısma birden talip olanlarla yalnız 
bir kısma talip olanlar bulunursa b~n
ların yapacakları tenzilat farkları ıle 
mukayyet olmaksızın işin t~mamını 
veya 938 senesine ait kısmın~ ıhale et
mekte komisyon muhayyerdır. 

Arzu edenler İstanbul ve Ankara 
Nafia müdürlüklerinde proje keşif hu
lasası, hususi fenni şartname, ve mu
kavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin liralık 
bina işi yaptığına dair Nafıa Vekale
tinden ahnmış müteahhitlik vesikası, 
ile ticaret odası vesikasını 2490 numa
ralı kanunun tarifi veçhile teklif mek
tuplarına eklemeleri lazımdır. Mek -
tuplar yukarda zikredilen ihale saatın
dan bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde daimi encümeni riyasetine 
tevdi edilecektir. 

6 - Yukarda üçüncü maddede ya
zılı esaslardan bir saat evveline kadar 
talipler Rize belediyesi namına ban
kaya yatırılmış teminatı; rnuvakkate 
ve makbuzlarile birlikte teklif mek
tuplarını Rize belediyesinden müte
şekkil komisyona vermiş olacaklardır. 

gir inşaata ait fenni şartnamesi. ı 9 - Muhammen bedeli 6925 liradı 
E - Hususi şartname Teminat bedel üzerinden verilecekti 
F 7 Silsilei fiyat cetveli . 10 - İşbu makinenin 29-7-938 tar 
l_~tı;>:enJer bu şartn~~lerı ve evra: hinden başlıyarak 17-8-!>38 çarşa 

kı ~ç lır.a ~e~~l .mukabılın?~ Tuncelı günü saat 11 de ihalesi yapılmak üzer 
nafıa mlidurluğunden alabılırler. 20 gün müddetle açık eksiltmeye ko 

3 - Eksiltme 15-8-938 pazartesi gü- nulmuştur Taliplerin yevmi mezkur 
nü saat 12 de Elazıg'da Tunceli nafia d N·~d ··ıa t d · A •• • 

"d·· r· .. d . . d k a ıg e vı ye aımı encumenın 
mu ur ugu. aıresın e yapılaca tır. elmeleri ilan olunur. (5170-2996) 550 

4 - Eksıltme pazarlık usuliyle ya- g 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin 3815,29 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve 15 bin lir~lık ~afra 
su işleri veya bu kabil nafıa ışler~ ba
şarmakta fenni kabiliyeti olduguna 
dair Nafıa vekaletinden alınm~ş mü
teahhitlik vesikası ibraz etmesı. 

2 - Bu işe ait ıartname ve evrak 
şunlardır: . 

5 - lstek1iler teklif mektup~arını 
ikinci maddede yazılı saat.ten ~ır sa
at eveline kadar Meriç su ışlerı şube
si mühendisliğine vermeğe mecbur 
durlar. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 4894/2781) 5140 

Kopalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 

Eski§ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Eskişehir Çifteler yolunun 13+000 
- 21 +900 kilometreleri arasında 
(15976.05) lira keşif bed~l~i şose esas
lı tamiratı 25.7.1938 tarıhınden 15.8. 
938 pazartesi günü saat 15.30 za kadar 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encilmeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat (1198.20) lira· 
dır. 

Bu işe ait keşif, grafik, fenni şart
name, mukavele projesi ve eksiltme 
şartnameleri her zaman Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

A) Eksiltme şartnamesı, 
B) Mukavele projesi, . 
C) Bayındırlık genel şartnamesı, 
D) Inşaata ait yapı işleri genel 

şartnamesi ve hu~usi şartname. . . . 
E) Metraj, keşıf hulasası, sılsıleı 

fiyat ve fiyat tahlili cetvelleri. (lsti
ycnler bu şartnameleri ve evrakı. ~c
rctsiz Nafıa müdürlüğünde görebılır-
ler.) • 

3 - Eksiltme 12 temmuz 938 tarı
hinden bir ay müddetle 12 ağustos 938 
cuma günü saat 11 de Van defterdar
lık odasında yapılacaktır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle o
lacaktır •. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin tamamına talip olanların üç 
bin doksan ü~ lira kırk beş kuruş on 
bir bin yedi yüz kırk sekiz liralık 
kısmına talip olanlar sekiz yüz sek
sen bir lira on kuruşluk muvakkat 
teminat vermesi bundan başka Nafıa 
Vekaletinden ahnmış fcnnt ehliyet 
vesikaları ibrazı şarttır. 

Postada vaki olacak teaphür kabul 
edilmez. (5167-2993) 5499 

Kapah zarf usulile eksiltme ilam 
Eıkiıehir Nafia Müdürlüğünden : 

Eskişehir - Söğüt yolunun 9 + 500 
- 15 + 830 kilometreler arasında 
17876.64 lira keşif bedelli şose esas 
tamiratı 6-8-938 tarihinden 22-8.938 
tarihine müsadif pazartesi saat 15 şe 
kadar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1340. 7 5 liradır. 

Bu işe ait keşif, grafik, fenni şart
nameleri mukavele projesi, ve eksilt -
me şartnameleri her zaman nafia mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair Nafıa Vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere ticaret odası ve
sikasını teklif mektuplarına ekleme • 
leri şarttır. Teklif mektupları ihale sa
atinden laakal bir .saat evvel makbuz 
mukabilind~ daimi encümen riyaseti -
ne tevdi edilecektir. Postada vaki ola
cak teahhür kabul edilmez. 

(5168-2994) 5505 

Yol tamir ettirilecek 
Çorum Valiliğinden : 

7 - Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede yazılı 
gün ve saatlar zarfında gelmiş olması 
ve zarfın mühür mumu ile kapanmış 
bulunması liizımclır. Postada vuku bu
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

pılacaktır. M h .... d 1 k 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is- a rUtl Ça lr a lnaca 

teklinin 4250 lira teminat vermesi, 
bundan başka aşagıdaki vesikaları da 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

5481 

Kalorifer tesisatı 
Konya Memleket Hastanesi Ba§ -

tabipliğinden : 

Proje ve keşfine nazaran (31976) 
lira (90) kuruş muhammen bedeli o
lan Konya memleket hastanesinin ka
lorifer işi (25) gün müddetle ve ka
palı zarf usulilc eksiltmeye çıkarıl
mıştır. İşin hitamında (25000) lirası 
müteahhide tediye edilecektir. 29-8-
938 pazartesi günü saat onda vilayet 
encümen odasında ihalesi yapılacak 
olan bu kalorifer işine talip olanların 
yüzde yedi buçuk üzerinden alacakla
rı teminat mektupları ve ticaret oda
sı vesikalarını hamilen 2490 numara
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun kapalı zarf usulüne ait hüküm
leri ve bilhassa 32,33, ve 34 üncü mad
deleri dairesinde ihale saatından bir 
saat evvel vilayet encümen riyasetine 
kapalı zarf ile ve şeraiti öğrenmek is
teyenlerin de Konya memleket hasta
nesi baştababctine müracaatları ilan 
olunur. 5482 

Veteriner alınacak 
Ayvalık Belediye Reisliğinden : 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 

A- Nafia vekaletinden alınmış mü
teahhitlik ehliyet vesikası 

B - Ticaret odası sicil vesikası 
6-Tcklifler yukarıda üçüncü mad

dede yazılı saate kadar Tunceli nafia 
dairesindeki eksiltme komisyonu re
isliğine verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la-
zımdır. (2975) 5491 

Okul binası yopfinlacok 
lstanbul Nafia Müdürlüğünden : 

24-8-938 çarşamba gUnü saat 15 de 
İstanbul'da nafia miidürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında (22970) lira keşif 
bedelli Nişantaşı kız orta okulu ikmali 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmi
ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş· 
leri genel, hususi ve fenni şartnamele
ri, proje keşif hüUisasiyle buna müte
ferri diger evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat (1723) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları ve en 

az (20000) liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair nafia vekaletinden alınmış 
938 yılına ait ehliyet ve ticaret odası 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 24-
8-938 çarşamba günü saat 14 c kadar 
İstanbul nafia müdürlüğüne vermele-
ri. (5152-Z997) 5508 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

29-7-938 gününden başhyarak 18-8 
938 çarşamba günü saat 11 de Niğd 
vilayeti daimi encümeninde aşagıdak 
şerait dairesinde nafia için 50 mahru 
ti amele çadırı açık eksiltmeye konul 
muştur. 

l - 3 metre irtifaında 4 metre kut
runda kapı ile, 21 dilimli ve 65 santim 
etekli mahruti çadır maa direk. 

2 - Niğde istasyon teslimi ıbeheri-
nin muhammen bedeli 56 liradır. 

3 - Teminat %7,5 kuruştur. 
4 - Teslim müddeti 30 gündür. 
5 - Nümune ve şartnamesini her 

gün nafia dairesinden görebilirJcr. 
6 - Mukavele ve ilan Ucretleriyle 

bilumum masraf müteahhide aittir. 
(5169 - 2995) 5506 

· · Demiryolları 
130 Adet ~adn ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 8450 lira olan 
130 adet mahruti çadır 25. 8. 938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da Nafıa vekaleti bi
nasında satın alınacaktır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair Nafıa vekaletinden alınmış 
müteahihtlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere Ticaret odası 

vesikasını, teklif mektuplarına ekle
meleri şarttır. Teklif mektupları iha
le saatinden laakal bir sat evel mak· 
buz mukabilinde daimi encümen ri
yasetine tevdi edilecektir. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmez. 

6 - Taliplerin üçüncü maddede 
yazılı saatten bir saat eveline kadar 
malsandığına yatırılan muvakkat te
minat makbuz ve istenilen evrakı 
müsbiteleriyle tayin edilen saatte 
Van defterdarlık makamında müte
şekkil eksiltme komisyonuna müra-
caatları ilin olunur. 5150 

mezbahası veterinerliği münhaldir. 
22-8-938 pazartesi günü saat 16 da Emekli veterinerlerimizden talip o -

Çorum daimi encümeninde ihalesi ya- tanların vesaiki ile müracaatları. Ha
pılmak üzere (46603) lira (48) kuruı riçten talip vukuunda harcirah veril-
ke§if bedelli Çorum - Sunğurlu yolu- mez. 5480 

Taı k1rma makinası ahnacak 

Bu işe girmek istiyenlcrin 633,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar Devlet De
miryolları 9 uncu merkez komisyonu 

Niide Nafia Müdürlüiünden : reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anb

Niğde nafiaaı için bir adet zatül- ra'da malzeme dairrainden, Haydar
.hareke ıa, kıran makineıi satın alına- pap'da tesellüm ve sevk şefliğinden 

5006 

Yapı işleri ilônı 

Şose vesoir inşaat . 
Ordu Nafia Mildürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Unye • 
Terme hududu yolunun 1+365-11+ 
680 inci kilometreleri arasındaki ima
latı sınaiye inşaatı ve şosa ferşiyatı 

nun 5+375 - 16+619 uncu kilometre-
!eri arasında 6224 metre uzunluğunda
ki yolun esaslı tamirat işi kapalı ek
siltmeye konulmuştur. Şartname, ke
şif ve sair evrakı Çorum Nafıa daire
sinde görülebilir. Muvakkat teminat 
(3495.26) liradır. İsteklilerin müteah
hitlik ve sair vesikalarile daimi en. 
cümene müracaat etmeleri lazımdır. 

Samsun Vilayeti Nafia Müdürlü
iünden : 

ve silindirajıdır. Keşif bedeli 24892 
lira 18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
5483 

rak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 

Hükümef konağı yaphnlacak 
Erzurum Valiliğinden : 

20 8. 938 cumartesi günü saat 11 de 
Sarnsun'da nafıa müdürlüğünde 20017 
lira 19 kuruş keşif bedelli Ladik ka
zasında hükümet konağı ikmali inşa
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konnıuştur. Mukavele ve eksiltme 
Şartnamesi ve bayındırlık işleri genel 
Şartnamesi ve fenni şartname ve ke· 

C - Nafıa işleri genci §artnamesi 
D - Tevsiyci turabiye, ıose ve 

Tortum kazasında yeniden yapıla
cak olan otuz bin lira bedeli keşifli 
hükümet konağının ikmali inşaatına 
talip zuhur etmediğinden on gün da
ha temdit edilmiş olup ihalesi 15.8.938 
pazartesi günü saat 16 da Tortum kay
makamlığında yapılacaktır. 

şif ınctraj cetveli v~. ~-eş~: .. hulasa.~~ 
Ve projeler nafıa mudurluğunde go 
rülccektir. 

Muvakkat teminat 1501 lira 19 ku
ruştur 

İsteklilerin yukarıdaki evrak _mün: 
derecatını tamamiyle kabul ettıklerı 
kaydını da havi olacak olup kapalı 
küçük zarfa konmuş olan teklif mek· 
!Uplarını en az yirmi bin liralık ~u 
fe benzer iş yapmış olduğun~ da.~r 
afıa vekaletinden almış oldugu mu· 

lcaJıhitlik vesikası ve muvakkat te· 
inat ve ticaret odası belgeleriyle 
~.rliktc büyük zarfa koymaları ve bu 
~Yük kapalı zarfı 20. 8. 938 cumarte
ı giinü saat ıo a kadar makbuz mu
abilinde Nafıa müdürlüğüne vcrme
eri lılzımdır. (5096/2924) 5407 

Elektirik tesisatı 

Aydın Belediyesinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
lek · •· · · (26255) trık santralının t•.•J, tı ıçın 
'ra keşif bedelli muharr!.h ve mü~el
t Inakinalar satın alınması ve tesısa
dır 

2 ..:._ Bu işe ait evrak şunl~rdır : 

kargir inşaatına dair fenni şartname 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif cetveli, silsilci f iat cet

Yeli, metraj _ cetveli. 
G - Proje ve grafikler. 
Istiyenler bu tartnamedcki ev~~kı 

Ordu nafıa müdürlüğünden alabılır-

ler: . 
3 _ Eksiltme 15 ağustos 938 tarı-

hinde pazartesi günü saat on üçte 
Ordu hükümet konağında vilayet da-
• A encümeninde yapılacaktır. 
ımı f ı· 1 

4 _ Eksiltme kapalı zar usu ıy e 

yapılacaktır. • • . 
5 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ıs-

teklinin 1866 lira 91 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan bat~a aşa -
~ k" "kalan haiz olup gostermegıda ı vesı 

si lazımdır. Id w 
Ticaret odasına kayıtlı ? ~guna 
. "k az on be§ bın lıralık 

daılr veks~. a •.. enı"nc:a cttigwine dair nafıa 
yo ve opru ır "k 
vekaletinden alınmış ehliyet vcsı a • 

sı, k d il 
6 _ Teklif mektupları yu arı. a -

(2974) 5490 

Elektirik tesisoh 
Rize Bclediyeainden : 

1 - Rize belediyesi tarafından yap
tırılacak şehir elektrik santral bina
sı ve şebeke tesisatı bir ay evvel ka
palı zarf usulile eksiltmeye vazedil-
miş talip zuhur etmemiftir. 

Santral binasiyle elektrik şebeke 
tesisatı işi tefriş edilmek ve hususi 
şartnamede bazı değişiklikler yapıl
mak suretile keşif bedeli altmış üç 
bin altı yüz otuz iki lira otuz kuruşa 
baliğ olan elektrik, tesisat işi ve se
kiz bin sekiı yüz doksan sekiz lira 
kıı k iki kuruşa balig elektrik santral 
bina ve muhavvele merkezi işi ayrı 
ayrı olarak yine kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

üncü maddede yazılı saatten bır .sa: 
=t eveline kadar Ordu vil~yct daımı 
encümenine getirilerek eksıltme k~ -
misyonu reisliğine makbuz mukabı • 
linde verilecektir. 

2 - Her iki işe ait şartname ve di-
ğer evrak şunlardır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncU maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın 

""hür mumu ile iyice kapatılmış ol
ınu lA ımdır Postada vaki olacak 
ması az • 

A. - Eksiltme şartnameleri 
B. - Mukavelename 
C. - Proje 
D. - İnşaata ait fenni ve hususi 

şartnameler A. - Eksiltme şartnamcsı. 
:B - Mukavele projesi, 
C - Genel ı:artname, • . 

1 
.. 

b ır "dilr u-
gecikmeler kabul edilmez. 

(4812) (2720) 5077 
E. - Hulasai keşif bedelleri. 
İsteyenler bu şartname ve evrakın 

beher nüshasını 363 kuruş mukabilin
de Rize belediyesinden alabilirler. 

ou evraklar belediye fen mu 
Ünde görülebilir ve (125) kurut mu
bilinde satın alınabilir. İlk okul binası yaphnlacak 

Eıkiıehir Nafıa Müdürlüğünden 
3 - Bu işin ihalesi 1 eylUl 938 per. 
~be günü saat 11 de kap8:h ~arf ~: 
lıy]e Aydın belediyesi daımı encu Eskişehir istasyonu karJtsın~ ya· 
eninde yapılacaktır. • . . ılacak 52289/4 lira keşif bedellı ı.o 
i - Eksiltmeye girebilmek ıçın ı~- ~ aancli ilk okul in§aatı 6-8-938 tan
klitcrin 1969-lira 13 kuruıluk temı· er 

3 - lşbu elektrik santral tesisatile 
santral bina inşaatı ayrı ayrı olmak il· 
zere 8.8.938 tarihinden itibaren 30 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş
ve ihalesi 7.9.938 çarşamba günü elek
trik iti saat 10 da ve bina inşaat iJi 

______ __. dağıtılmaktadır, (2930) 5471 

3 Kalem balôst mü na kasası 
Devlet Denüryollan Beıinei Iıletme Müdürlüğünden : 
Muhammen bedelleriyle miktar ve e vsafları aşağıda yazılı üç kalem Balast .kapal ızarf usuliyle eksiltmeye konul

muştur. Eksiltme Malatya işletme bin asında yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin, kanunun tayin ettiği vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi mucibince iıe girmeğe 

mani kanuni bir hali bulunmadığına dair beyanname, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile tayin edi· 
len gün ve saatinden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Haydarpaşa işletme müdürlük kalemlerinde, Diyar
bakır, Elazığ istasyonlannda isteklile.r e bedelsiz verilmektedir. 

Muhammen Muvakkat C t N S t Miktarı Eksiltme Bedeli Teminat M. 3 T. Gün Saat Lira Lira K. 1 - Km. 440 - 465 Arasında balast 9000 22-8-938 Pazartesi 9900 742. 50 (Kırsrrma, Toplama, Fi göre) Sa. 10.0 o 2 Km. 325 - 329 .. .. ,, 7500 23-8-938 Salı 8250 tll8. 75 Sa. 10.0 o 3 Km. 278 - 285 .. " " 6000 24-8-938 Çarşamba 6600 495. 00 5409 Sa. 10.0 o 

Balôst mü na kasası 
Devlet Demiryolları Umnmi idaresinden : 

1;f uhamınen bedelleriyle miktar ve yerleri aşağıda yazılı altı ocaktan çıkarılacak balastlar hizalarında g·· • 
terılen günlerde sıra ile ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltme ve Tefen -Filyos hattında 347 Kim. deki 0;_ 

caktan çıkarılacak 10000 m3 balast kapalı zarf usulivle eksiltmeye konulmuoı.tur. Eksiltmesi Ankara'da ı"k" · · ı t b" · " . ır • ıncı ış e me ınası~da toplanan _komısyonca ya~ıl~caktı~:.Bu ışe girmek istiyenlerin hizalarında miktarları yazılı 
m~vakkat temınat vermclerı ~c kanunun tayın cttıgı beyanna91elerle aşağıda yazılı gün ve saata kadar ve 
7.c~ kalemde yazılı Tefen • Fılyos hattmda 10000 m~ balast eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de ı.1.937 tarıh ve 36~5. sayıl~ resmi gaz~tede ~e~rolunan. talımatname hükümleri dahilinde müteahhitlik vesika ve be
yannamelerını teklıf mektuplarıyle bırlıkte eksıltme saatından bir saat evetine kadar komisyona makb 
k bT d · · · uz mu-a ı ın e vermelerı lazımdır. Bu ışe aıt şartname ve mukaveleler Ankara'da ikinci i11letme müdürıu·· w ·· d Y 

w t y k"" k . l d ır gun e ve ozga , er oy, Çan ırı ıstasyon arın a par~sız verilmektedir. (2844 52
35 

Metre Muhammen Muhammen Sıra Yeri Kim.si Mikabı 
No : 

1 
2 
3 
4 

s 
6 
7 

Fiyatı Bedeli 
Lira Lira --Lal ahan 30 - 40 2000 1.50 3000 K. Yozğat 48- 58 2000 1.50 3000 Mahmutlar 105 - 108 3000 1.50 4500 Yerköy (204 - 207) 3000 1.20 3600 

Fakılı 
(234 - 245) 

Irmak hattı 
Tefen - Filyos 

Lalahan 
K. Yozğat 
Mahınutlar 

Yerköy 
Fakılı 

Irmak hattı 
Tefen - Filyot 

300 - 305 
31 - 102 

347 

4000 1.20 4800 
3000 1.00 3000 

10000 l.00 10000 

) 
İHALE T ARlHLERl 

) 19 Ağustos 1938 cuma günü saat 11 de. 
) 

) 20 Ağustos 1938 cumartesi günü saat 11 de 
) 

) 

) 23 Ağustos 1938 salı gUnü saat 11 de. 

Teslim Muvakkat 
Müddeti Teminta 

Lira 

9 Ay 225 
9 Ay 225 
9 Ay 337.50 
9 Ay 270 

9 Ay 360 
9 Ay 225 
9 Ay 750 




