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Macaristan'ı~vw 
çeklerden is -
tediği yerler -
1 e , çeklerin 
vermek iste -
diği au.ziyi 
gösteren har -
ta : Polonya, 
Rütenya' n r n 
da macarlara 
verilmesi su -
retiyle Macar
Leh hududu~ 
nun da müşte
rek olmasrnr 
istemektedir . 
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Romanya Macar-Leh 
müşterek hududuna 
pek razı görünmiyor 

Bir sıhat 
davamız 

1 Mutat Vekiller Heyeti 
dün İstanbul'da toplandı B. Bek eli boş döndü 

F. R. ATAY 
Sıhat ve İçtimai Yardım Ba

kanlığı, senelerden beri, Ankara'. 
da bir tıp kongresi toplamakta
dır. Bu kongrelere iştirak eden 
hekimlerimizin ilim ve tecrübe
lerinden memleket sıhiyesi le
hine birçok istif ad eler temin e· 
dildiğine eminiz. Kongreye etüd 
mevzularmm kimler tarafından, 
nasıl verilmekte olduğunu bilmi
yoruz. Fakat en yakın toplana
cak olanında senelerdenberi §U· 
urla burada münaka,a edegeldi-

Vekiller dönüyorlar 

Macar - Leh müşterek hududu et
rafında orta Avrupa'daki diplo
matik faaliyet devam etmektedir. 
Fakat B. Bek Romanya seyahatin

den müsbet bir netice ile dönmÜ§e 

l benzemiyor. Diğer taraftan slo- l 
vaklar Peıte ve Münih'teki temas
larından memnun görünüyorlar. 

Bükreş 20 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: B. Bek, gece 
yarısını 4s dakika geçe trenle Kalas'tan Varşova'ya hareket et
miştir. 

Kalas görüşmeleri sonunda Romen matbuat idaresi, aşağıdaki 
tebliği neşretmiştir: 

~ ılfiız mını oır euıcu .............. u..,.~ 
münakaıa ettiriJmesini sayın ba
kanımıza rica etmek istiyoruz. 
Bu davanın adı sadece Türk 
Miı.tbağı'drr. 

latanbul, 20 a.a. - Atatürk'ün rahatsızlıkları dolayısiyle 1stan
bul' da bulunmakta olan Başvekil Celil Bayar, mutat heyeti veki
le içtimaı için vekil arkadaşlarını İstanbul' a çağırmış ve bugün 
öğleden evel Dolmabahçe sarayında toplanarak ruznameye dahil 
işler görüşülmüştür. Vekiller Ankara'ya dönüyorlar. 

Ankara'ya lıareket eden j.- ______________ _ 
Vekiller NLYLVWV %JWLLWLVLV& . 

İstanbul, 20 (Telefonla) - İktısat 
vekili B. Şakir Kescbir'lc Ziraat Ve-
.. ... • T"\ T" .. .:1. T1"' .. .. ,ol """;:;.1.,. A ... 1,. ...... ~ 'u.=. t,a. 
rel<et ettiler. Ziraat Vekili hareketın-
den önce Türkofos'i ziyaret etti. 

Maliye Vekili geldi 
Maliye Vekili B. Fuat Ağralı, bir 

müddettenberi tedavide bulunmak.ta 
olduğu Avrupa'dan bu sabah şehrimi
ze avdet etti. 

At vanalan 

"B. Bek'in Romanya'yı ziyareti mü
nasebetiyle kendisi ve Romanya hari
ciye nazırı, itimat esasına müstenit 
ve dostane bir zihniyet dahilinde, ha
lihazırda iki memleketi alakadar et -
mekte olan beynelmilel meseleler 
hakkında noktai nazar teatisinde bu
lunmuşlardır. B. Bek, kıral tarafın
dan kabul edilmiştir.,, 

Bu kısa tebli ğ karşısında aelahi
yetli mahfiller, Polonya'nın Rüten
ya'ya müteallik tekliflerini kıralın 
""'~n dilı.lı.a.te alınma~a şayan gör -
memi_ş olduğu mütaleasmda bulun
maktadır. 

Rom.anya'nın iht.irazının 

sebepleri 
Bükreş, 20 a.a. - Havas ajansı mu

habiri bildiriyor : 

Yemek pİfİrme ve hazırlama 
usullerimizin sıhi olmadığı id
diası eskidir. Gayri-sıhi gıda ile 
zehirlenme seyyielerini çekmi
yen türk1 hele yatlı olanlar ara
ıında, pek azdır. lngiliz f ıkrala
rmdan birinde, bir hekim, dam
la' dan tiki yet eden hastasına ıu 
tavsiyede bulunuyor: "-Günde 
bir şilinle yaşa. ve o şilini bizzat 
kazan!" Bunun manası, lüzumu 
kadar ye, ve yediğini yak' dan 
ihaırettir. Bizler, yalnız hareket
sizlik yüzünden yediğimizi yaka
mıyor, değiliz. Galiba yakılması
na devlerin hile imkan bulamı
yacağı kadar ağır yiyoruz. Hiç 
ihtisasımız olmadığı için, frenk 
ve yerli birçok doktorlarımızdan 
dinlediğimiz tenkit ve mülaha
zalan tekrar etmekten bile çeki
nelim. Fakat. sıhi ve gayri-aıhi 
gıda meselesinin, sadece bir mi
de meselesi olmadığını, insanın 
ömrü kadar, kabiliyetleri ve u
mumi randımanı üzeri·nde doğ
rudan doğruya tesir yapbğını 
söylemek için mütehassıs olmak 
lazım değildir. Bizler mutbakta, 
sıhi gıda değil; adeta mükeyyi
fat hazırlatıyonız. Ala~u~ka ye
meklerin ağırlığı ve :zehı~ ne ~a
dar çoğabna, maatteessuf bıze 
mahsus tadı ve keyfi de 0 kadar 
artıyor. Alaturka al~frang~ mu
siki gibi, bunun da hır şahsı ~evk 
ve keyif, bir de ilim ve hakı~at 
tarafı var. Küçüklerinden berı a: 
lı§ıJJıf olanların, yahut, tıbbı 
tedbirlere riayet etmek karar ve 
enerjisine sahip olmıyanları~. ~a
hatrnı bozmak niyetinde degılız. 
Fakat eğer hekimlerimiz bir ta
kım hükümlerde birleşirler, ve 
bu hükümleri, pek de yavanlaş
tırmaksızm, türk mutbağında 
tatbik etmek imkanı olursa, 

Mü.fterek balıislere girecek oluıyu • 
cular.ınuza bir kolaylık olmak üzere, 
pazar günü tam saat 14 de Şehir 
Ipodromunda yapılacak olan sonha. 
har at yanılannın dördüncüsüne 
iıtirak eden atların liste.ini 9. uncu 
sayfamızda netrediyonız : Adliye ve Nafıa Vekillerinin · 

tetkikleri 
İstanıbul, 20 (Telefonla) - Adliye tlll7UJ(l;t'lft11Jt1Ts cca.TCJ..Tt:IJlTl.JTC 

Vekili B. Şükrü Saraçoğlu da Adliye 

Çekoılovakya'daki macar arazisinin ilhakı İ!;İn Peşte'de 
yapılan bir nümayiş 

Romanyan'm emin mahafilinde 
Bükreş hükümeti tarafından Rüten -

(Sonu 7 nci sayfada) 

hastanelerimizde, 
yatı mekteplerinde, 
devlet emrindeki her türlü mü

esseselerde türk mutbağının sıh
hileştirihnesine hem~n başlıya
bil iriz. Gıdasızlık hır taraftan 
fena ve ağır gıda öteki taraftan 
yakalamış, türk ömrünün vaıati
ıini kısalttıkça kısaltıyor. Buka
dar da değil: Frenklerin çalı,ma 

{Sonu 1 nci $ayf ada) 

sarayına gelerek müddeiumumi ve ha
kimlerle görüştü. Gazetecilere beya
natta ıbulunara.k dedi ki: 

- İcra dairelerinin ıslahı için Av
rupa'dan getirttiğimiz mütehassıs ra
porunu vermiştir. Alakadar müessese 
ve icra daireleri reislerine birer nüs
hasını vererek mütalealarmı sorduk. 
Cürmü meşhut kanununun ağır suç
lara teşmili iyi neticeler vermiştir. 

Zamanla kanunun faydaları daha iyi 
anlaşılacaktır. 

B. Çetinkaya'nın tetkikleri 
Nafıa Vekili B . Ali Çetinkaya bu

gün Sirkeci'de devlet demiryolları 9 
uncu işletmesinde bir müddet meşgul 
oldu ve gara ilave edilen. yeni kısım
ları gezdi. 

Rütenya'da 
galeyan 
artıyor 

Budapeşte, 20 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: Rütenya'da politik tezahü
rat ve galeyan gittikçe ·artmaktadır. 
Çek kıtaatı bir kaç tezahürü bastır
mışsa da müsademeler ekseriya asile
rin zaferiyle neticelenmektedir. Kas
sa şehrinde büyük bir yiyecek buhra
nı vardır. Macar ve çek talebesi ara
sında çarpışmalar olmuştur. Yaralılar 

vardır. 
ÇekosJıovakya'daki, çek makamatı

nın zulmünden kaçarak Macaristan'a 
iltica eden sivil halkın sayısı müte
madiyen artmaktadır. 

Çe.koalovak ordusundan macar, slo
vak ve rutenyah askerler, çeklerin 
macar hududunda tahkimat yapmak 
ta olduklarını müttefikan beyan et
mektedir. 

Budapeşte, 20 a.a. - Macaristan ile 
Polonya arasında müşterek bir hudut 
kurulması müzakereleri burada faali
yetle devam etmektedir. Polonya'nın 
Belgrat elçisi de buraya gelmiştir. 

Kudüs halkı 
korku i(inde 

İngilizler eski 
devam 

mahalleyi 
ediyorlar 

işgale 

Tathir işi güçlükle ilerliyor 
Kudüs, 20 a.a. - 2.000 kişiden mürekkep İngiliz krtaları, şeh

rin eski mahallesindeki ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 
Dün tayyareler tarafından atılmış olan beyannamelerdeki tebli
ğata riayet edilmemiş olduğundan kıtaat, silah istimali mecburi
yetinde kalmıştır. 

Devriyeler tarafından muhafaza e
dilmekte olan Kudüs Telaviv yolun
da münakalat normaldir. 

Fasılasız tüfek ve mitralyöz 
Ote§i 

. Kudüs, 20 a.a. - Evclki gece tüfek 
ve mitralyöz ateşi fasılasız surette de
vam etmiş ve Kudüs ahalisi korku ve 
endişe içinde evlerine kapalı kalmış
tr. Arapların şefi Hamad Madavinin 
eski şehri tamamiyle ele geçirmek ve 
oradan şehre karşı umumi bir taaru
za geçmek tasavvurunda olduğu zan
nedilmektedir. Planın ikinci kısmı, 
muvaffakiyetle tatbik edilememiştir, 
çünkü zabıta, şehrin bütün kapdarmı 
kapatmış, geceleri sokağa çıkılmasını 
ve ışık yakılmasını yasak etmiştir. Bu 
suretle araplar, eski şehirde mahsur 
bir halde kalmışlardır. 

Piyade ve polis kuvederiyle 
tayyareler • • • 

B. dö Kanya ve müteakiben B. lm
redi, kont Lübiyenski'yi Jtaıbul etmiş· 
!erdir, 

lngiliz müstemlekeler nazırı B. 

Fecir vakti, üçüncü muhafız tabu
ru, Kudüs'ün eski mahallelerinin tat
hiri ~liyesine başlamıştır. Norsöm
berland silahendazları ile ingiliz za
bıta kuvetleri ,teşriki mesai etmişler
dir. Btı sırada tayyareler, mıntaka ü-

Malkolm Makdonalıl ( Sonu 7. inci say_f ada 

Japon kıta/arının hedeli: Kanton 

JOponlar yeni bir ihraç 
hareketi hazırhyorlar 
Tsang - ~ing ve ~eklung ıehirleri 

Japonlar tarafından zaptedildi 
Tokyo, 20 a.a. - Resmi telgraflar, Tsang - Şing ve Şeklung'un 

japon kıtaları tarafından .zaptedilmiş olduğunu haber vermekte
dirler. 

Yeni ilıra~ teşebbii:sleri 
Svatof, 20 a.a. - Motörlü 60 japon 

sandalı ile bir japon gemisi Svatof 
açıklarından geçmiş ve Hongkong'a 
doğru gitmiştir. 
Bunların Kanton deltasrnrn bir nok

tasında karaya asker çıkarılması işin
de kullanılacağı tahmin edilmektedir. 

Beynelmilel ihtilat yok 
Tokyo, 20 a.a. - Japon donanma

sı namına söz söylemeğe selcihiyettar 
olan bir zat, Japonya'nın cenubi Çine 
yaP,makta olduğ• seferin şimdiye ka-

dar beynelmilel bir gı'.ina ihtilata se
bebiyet vermemiş ve lngiltere'nin 
ihlaskarane bir anlayış göstermiş ol
masından mütevellit memnuniyetini 
beyan etmiştir. 

Vç lıükümet Japonya'ya 
müzahir 

Dahili Mongolistan ile cenubi Ça
har ve şimaH Şansi muhtar hükümet
lerinin 21 mümessili prens Teh'in ri
yasetinde buraya gelmiştir. 

Domei ajansına verdikleri bir teb
( Sonu 7. inci sayfada 
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İsmetpaşa enstitüsüne 
parasız . yatılı olarak 
alınacak talebeler 

Ankara İtmetpaşa kız enstitüsüne 
paralı ve paraaız yatılı olarak alına

cak talebeye ait liste hazırlanmıt ve 
Kültür bakanlığınca tasvip olunmuş
tur. Listeyi aynen neşrediyoruz: 

Parmı:ı yatılı olarak alınanlar : 
Ankara İımetpaşa kız enstitüsün

den BBn. İlhan Saya!, Müfide Ku
yumcuoğlu, Müşerref Tuna, Fethiye 
Böcü&öz, Fevkiye Kızılkaya, Suat 
Çajtıl, Muzaffer Özbaş, Ziynet Eren, 
Salibe Ersoy, Süeda Er kay, Bursa Ne
catibey kız enıtitüsün.den Hacer Ta· 
kakgil, Hikmet Sep, İsmet Gönülalp, 
Şadiye Pek, Adana İsmet İnönü kız 
enstitüsünden Nimet Türk genci, Me
liha Tunalı, Lebibe Aksoy, Bedriye 
Etem, İzmir Cümhuriyet kız enstitü· 

İstanbul' da 

~ehir etrafından 

~irkin manzaralar 
kaldınlacak 

Nafıa Vekaleti, turist şehri olan İs
tanbul'un güzelliği ile yakından ala
)<adar olmaktadır. lstanbul'a denizden 
vapurla, karadan trenle girenler çir
kin manzaralarla kar,ııaımakta, Kuru 
çeşme' de bulunan kömür depolan, Ye· 
nikapı ile Kumkapı arasın.daki teneke 
evler, Yedikule'deki Balıklırum has
taneıinin civarında mevcut ahşap bi
nalar htanbul'u ilk görenJer üzerin
de iyi intiba bırakmama!ctadıt. Nafıa 
Vekatetini.n Yenikapı ile Ahırkapı ve 
Kumkapı civarındaki teneke evleri 
ortadan kaldırmak üzere faaliyete 
geçmiy olduğunu yazmıştık. Vekilet 
latan.bul belediyesinin Yedikule'deki 
Balık!ırum hastanesinin civarında bu
lunan evlerin de hartalarını istemiş· 
tir. 

Hutancnin etrafındaki evler istim-
11k edilerek yıkılacak ve civar tanzim 
ye güzel bir gekle sokulacaktır. 

!iehre giren yollar da en kısa za
manda tamamlanacak ve !stanbul'a 
dört taraftan giren turiatlere tehrin 
güzelliklerini görmek imkanları ha
zırlanacaktır. 

Londra ile l~tanbul arasındaki as
falt yolun ikmal edilmesi Florya plaj
larının kıymetini bir kat daha artıra
cağından, Florya modern şekle soku· 
lacak, İstanbul'dan balkanlara doğru 
otomobil aeyahatine çıkanlar Florya
ya uğrıyabilecckleri gibi Londra yolu 
ile İltanbul'a gclenleoin Florya'da bir 
mUddet tevakkuftan, plijlardan iıti
fade etmeleri temin olunacaktı·, 

Bir kumaş fabrikasında 

yangın çıktı 

sünden Nihat Yavuzer, Aliye Temo
çin, Vasfiye Tunalı, Selçuk kız ensti
tüsünden Münevver Hıza!, Be'hire Ça
kınel, Sabahat Yalnız , f lediha Alphan, 
Semahat Özlen, Üski.ıdar kız enıtitil· 
sünden Saima Özgök, Kadıköy ku: 
enstitüsünden Bedriye Fazilet Altıok 

Paralı yatılı olarak alınanlar : 
Ankara İlmetpaşa kız enstitüıün

den Celile Üstkan, Saadet Sülen, Fer
hun.d<> Aral, Leman Olcay, Mehpare 
Aysan, Güzin Sakarya, İzmir Cümhu
riyet kız enatitüıünden Huriye Kava

la, Bursa Necatibey kız enstitüsünden 
Leman Kiran, Refie Atıl, Muzaffer 
Özsirim, Selçuk kız enstitüsünden 
Sabiha Uysal, 

Pazarhksız sallı 

ve ihtikar iddiası 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Pazar

lıksız satıı kanununun tatbiki etrafın· 
daki kontrollara devam edilmektedir. 
Beleıcliye, kanunun ilk on b"! günlü le 
tatbiki neticesinde İktnıat V ekfiletine 
gönderdiği rapordan sonra ay sonuna 
kadarki vaziyeti de ayrı bir raporla 
bildirecektir. Son beş gün içinde eti
ket koymamış ve yahut kanunun diğer 
hükümlerine aykırı olarak hareket et· 
miş hiçbir kimseye tesadüf edilmeıcli
ğinden, yeni bir ceza varakası tanzim 
edilmemiytir. 

Ancak aon günlerde bazı mağazala
rın, kanunun tatbikinden evelki gün
lere nispetle mallarına, ihtikar yapa· 
cak derecede fazla zam yaptıkları id
dia edilmi,tir. Bu iddia, pazarlık11z 
satıf kanununun hudut ve filmulü ha
ricinde iıe de, ihtikarla mücadele de 
belediyenin vazifeıi cümlesiıııden ol· 
dujtuodan, bu iddialar ü.zerine, lktıaat 
müdürlüğli tahkikata baııamı,tır, 

Gayriınübadillere 
venıeceK meı111 

Gayri mübadil itlerinin tasfiycai 
hakkındaki talimatnamede gayri mü
badillere verilen üç aylık mehil kanu
nunun neıri tarihinden itibaren heıap 
edilmitti. Fakat talimatnamenin netir 
ve ilanı kanunun neşri tarihiden üç 
buçuk ay ıonra olmaaı gayri mübadil· 
!erin bu mehilden istifadelerine im
kan bırakmıyordu. Bakanlar heyeti 
verdiği bir kararla talimatnamedeki 
kanunun negri tarihinden baflıyacağı 
yazılı olan mehlin talimatnamenin ne
fİi ve il!nı tarihinden batlamaaını 
kabul etmiftir. Bu ıuretle gayri mü
badiller kedileri.ne verilen mehilden 
iıtiiadc iınkAnını temin etmiı olmak -
tadır!ar. 

Evlenme 
Ankara mahrukat tüccarlarından 

Bay Huli'.lai Çokerin kızı Bayan Ali
ye ile Ankara ıulh hikimi Bay Ra
ıih Yeğengil'in evlenme törenleri 
dün gece Cebeci'de haritacılar gazi. 
noaunda hukukçular ve aile dostları
nın i§tirakiyle pek ıamimt bir tekil· 
de kutlulanmıttır. Yeni evJilere mut
lu bir hayat temenni ederiz, 7862 

Ticaretimiz 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban· 

kasından alınan hesap huliisalarına 
göre 15.10.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithaUit i· 
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve
rilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümburiyet Merkez 

Bankasındaki kliring hesapları 
borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T.L. 

Almanya 7.989.800 
Belçika 209.200 
Çekoslovakya 3.522.500 
Fenlandiya 636.900 
Fransa 3.182.100 
Holanda 1.038.800 
İngiltere 10.227.800 
İspanya 319.400 
İıveç 2.901.000 
İsviçre 897.500 
Lehistan 231.500 
Lctonya 45.500 
Macaristan 1.337.400 
Norveç 676.400 
Romanya 1.441.400 
S.S.C.1. 960.600 
Yugoslavya 547.300 

Cetvel: 2 
Kredili ithalat ıçın Cümburiyet 
Merkez Bankasına verilmış olan 

teabbütler yekunları 
Resmi Huıust 

daireler ıaluılar Yek\l.ıı 

Memleket T.L. T.L. T.L. 

Almanya 18.342.980 12.697.337 31.040.317 
A vuıturya 525 525 

Memurlara 
tahkikatı 

ait 

Memurlar hakkında tutulan tahki
kat ewakı üzerine salllıiyetli merci

lerce verilip uıulen alakalılara tebliğ 

olunan birinci derecedeki karadara 
kafJI vekiller ve kaymakamlara 

verilen itiraz arzuhallerine bundan 

böyle havale ve kayıt tarihlerinin ya
zılmaaı ıuretivle alakalı memurların 
ı9ıerının gcCı&-ı.ıruıuewuı&n vuu.ın; l)C"' 

çilmcai Finanı bakanlığınca alikalıla
ra bildirilmigtir •. 

lstanbul'da bayram 

hazırlıkları 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Cilm

huriyet bayramında Ankara'da yapıla

cak şenliklere i§tirak edecek olan İs • 
tanbul izcileri bu akpm trenle Anka· 

ra'ya hareket ettiler. Bayram hazırlık

ları 1stanbul'da büyük bir faaliyetle 

devam ediyor. Birçok yerlerde taklar 

yapılmakta ve fevkalade elektrik ı..n
viratı vücuda getirilmektedir. 

Afgan sefirinin . 
pederleri öldü 

Afgan büyük elçisi ekselans Ahmet 
Hanın pederleri Serdar Şir Ahmet Ha
nın Kabil'de vefat ettiği teessürle ha
ber alınmıştır. Bu münaıebetle Afgan 
büyük elçisine bu aabah majcate Af
gan kıralından ve vlikeladan taziyet 
telgrafları gelmi§tir. (a.a.) 

Belçika 29.510 29.510 
Çekos. 538.036 260.1137 798.673 
Estonya 6.339 6.339 
P enlandiya 175 1.162 1.337 
Franıa 80.413 300.855 381.268 
Holanda 61.012 61.995 123.007 
İngiltere 681.315 520.097 1.201.412 
İspanya 29.654 10.300 39.954 
İsveç 1.792.094 213.229 2.005.323 
İsviçre 32.523 163.010 195.533 
İtalya 42.929 427.502 470.431 
Macaristan 630.717 153.874 784.591 
No['veç 1.740 20.530 22.270 
Lehistan 101.559 6.278 107.837 
Yugoslavya 14.297 11.262 25.559 
Yunanistan 1.054 38.082 39.136 
s.s.c.ı. 175.912 175.912 

Yukarıdaki Z numaralı cetvelde yazılı 
kredili ithalatın vadelerine göre 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

vazıyetlerı 

6 aya kadar videli 

Resmi daireler Hususi li&hıslar 

T.L. 

1.743.163 
177,173 

T.L. 

8.918.778 
1.635.268 

Daha uzun veya baıska videh 

Resmi daireler Hususi şahıslaı 

T.L. 

16.599.817 
3.830.345 

Cetvel: 3 

T.L. 

3.778.559 
765.831 

Muhtelif memleketlerın Merkez 
Bankalarında tutulan klirıng 
hesaplarındaki alacaklarımız 

Memleket 

Estonya 
İtalya 
Yunaniıtan 

Miktar T.L. 

39.300 
2.803.500 

180.500 

Hurda bakır ihracına 

müsaade edildi 
Sanayimizin elektrolize bakır ihti • 

yacını kargılamak için karşılığında 

aynı miktar elektro!ize bakır getiril
mek ve gittiği memlekette muvakkat 
kabul usulüne tabi tutulup asil mahi
yeti hiç değişmeksizin azami bir se • 
ne içinde tekrar yurda sokulmak ka
yıtlariyle ve her seferi,nde on tondan 

~Kı_0\~rıM Hd.V>.'i 11.~Jıaktfu}\ı: 
lince kabul edilmiştir. 

Muhtaç zürraa tevzi edilecek 
arazi 

Şark mıntakaları içinde bulunan 
muhtaç zürraa tevzi edilecek erazi 
hakkındaki kanun hükmünün Ordu 
villyetine de te,mili kararlaşmııtır. 

Genel idhalat rejimine 
yapılan ilave 

Genci ithalat rejimi kararnamesine 
bağlı iki sayılı listede yazılı mallar a
rasına at, kısrak ve katırın da il3.ve e
dilmesi takarrür etmiştir. 

Avrupa'ya gönderilecek 
talebenin imtihanı 

Muhtelif vekaletler adına Avrupa· 
ya tahsile gönderilecek talebe için 
Kültür bakanlığınca açılan imtihanla
ra girenlerin imtiban evrakları tetkik 
ve taanif edilmektedir. İstanbul'da a
çılan müsabaka imtihanına girmig o~ 

)anların evrakları gelince, bunlar da 
derhal tetkik ve tasnif olunacak ve 
kazananlar en kısa bir .zamanda ilan e
dilecektir. 

Büyük ziraat kongresi 
hazırlıkları bitmek üzere 

Yeniden 10 ziraat tecrübe istasyonu 
ve on ziraat mektebi açılacak 

Ziraat Vekıileti, ikinci teşrin ayı içinde toplanmasına karar ve 
miş olduğu "birinci köy ve zirai kalkınma kongresi,, hazırlıkları 
nı bitirmek üzeredir. Kongre için köy ve ziraat davamızın bütü 
meselelerini teşkil eden mevzular, bugüne kadar geçirmiş olduk 
ları safhalara ait malumatla birlikte hazırlanmııtır. Bunlardan 
bir kısmı, kongre azalarına dağıtılmak üzere butırılmııtır. 

İstanbul'a üçüncü 

telefon hattı 

ilkbaharda bitecek 
İstanbul'la Ankara arasında yapıl

makta olan üçüncü telefon hattının 

in~aatı hayli ilerlemiştir. Hattın, kı· 
şın havaların daimi t esirleri dolayı

siyle inşasına imkin olmıyan ve Ge
rede ile Adapazarı arasındaki kısım 

tamamen bitmiştir. Esasen Gerede ile 
Ankara arasında Zonguldak'tan geçen 
bir hat bulunduğu için bu günlerde 
üçüncü hat sayesinde bu havaliyle 
muhabere imkinı bulunacaktır. Hat
tın Adapazarı ile İstanbul arası kısmı 
da ilkbahara kadar bitmiş olacaktır. 

Talebeye yurdu fanılmak 
maksadile geıiler terlip edilecek 

Yeni müfredat programının en mü .. 
him hedeflerinden biri de talebeyi 
yaşadığı yurdun türlü bölgelerinden 
malfunat sahibi edindirmek ve kendi 
yaşadığı vilayet dahilindeki değerli 

eserleri, öğretmektir. Geçen yıl bu 
vaziyet dikkate alınarak İstanbul öğ
retmen ve ispekterlcrinden bir ı heyet 
yakın yurt tetkikleri kılavuzu hazır· 
lamışlardı. 

Bu kılavuz bastırılarak bütün okul
lara dağıtılmış bulunmaktadır. Dün 
kılavuzda yazılı bilgilerin yeni ders 
yılı içinde tatbik işlerini görüşmek 
maksadiyle bütün kazalarda öğret· 
menlerin ve bölge ispekterlerinin iş
tirakleriyle toplantılar yapılmıştır. 

Toplantıda yakın yurt tetkikleri kı· 
lavuzunun tatbik işi görüşülmüş, ay· 
ın...~~~ tf19.ijıı.tı ,!<.2!..q!'!&tl!• 
cuda getirilmeğe karar verilmiştir. 

Her okul öğretmeni yıllık çalışma 
ve ders planlarına göre yakın yurt 
tetkiki yapacağı ayları ve görU!mesi 
icap eden anıt ve diğer değerli eser
leri sırasiyle kaydedeceklerdir. 
Yakın yurt tetkiklerinin talebenin 

yurdu tanıma bakımından büyük bir 
ehemiyeti olduğundan kusursuz ola
rak başarılması için çahşılacaktu. 

Damga, resim ve cezalan 
mutemetlerden kesilecek 

Finans ,bakanlığı, 1 ağuıtoı 1938 den 
sonra tanzim edilen ve damga kanu
nuna aykırı bulunan maaş bordrola
rından alınacak resim ve cezaların 

mutemetlerden kesilmesi kararla§ -
mıştır. Mutemetler isterlerae tıu re
sim ve cezalar için aHlkalılar hakkın· 
da lazım gelen mercilere müracaat e
debileceklerdir. 

Tevzi olunacak arazi 
Vilayetler dahilinde bulunan haz. 

neye ait toprakların tevzi muamelele
rinin Finans bakanlığı teşkilatı tara
fından yapılması ve tevzi işine iskan 
dairelerinin hiç bir suretle müdahale 
ettirilmemeleri kararlaşmıftır. 

Baıtırılan eaerler arasında köy ve 
ziraat kalkınmasının istihlik, ıstib

sal, bu istihsal ve istihlak için maddi 
kaynaklar, türli.ı istihsal maddeleri• 
mız üzerinde izahlar ve tarihçeler, kö
yün ehemiyetli mcaeleleri, bu mesele• 
!erin bırbıriyle olan alakaları gibi ac
rı mevzular aa vardır. 

Kongrede evvela, acilen yapılmaaı 

lazım &elen memleket ibtiyıı,ı;ları tea
pit edılecektır. Hariçte müfteri buJa.. 
oııecek hususi ihı:acat madodelerindelı 
yüksek kalıtede ve miktarda istihaal 
cdıımesı içın planlar tespit edilecclr.• 
tır. l:lu suretle büyük ve zengin bir ., 
Jıcı kıtlcai dogacagından aanayiimizi.A 
ılerlemesi gayet kolay ve cmııiyetli o
lacaktır. 

Kongreyi Başvekilimizin açmalaııı 

muııtemeldır. ~ıraat Vekilimiz, koı>

grenin gayesi etrafında uzun ve et;. 

raflı bir konuşma yapacak, tetkik edi
lecek mevzuları ve varılmak istcnaı 
gayeleri izah edecektir. Bwıden aonıa 
gorüşülecck mevzulara ait ihtiaas ko
mısyonları s eçilecek ve her komisyon 
tetkık eıclecegı işler üzerinde raporlar 
hazırhyarak kongre umumt heyetine 
verecektir. 

Kongrenin ne kadar devam edeteği 
henüz tespit edilmemiştir. 
Diğer taraftan Ziraat vekaleti, cüm

hurıyetin on beşinci yılına genit bir 
i' programıy le girmektedir. Kurulan 
teKnik müessescıeır, neticelerini ver
mıye başlamıştır. Vekalet, alınan bu 
neticelerin tayin ettiği esaslar üzerin
de zirai talim ve terbıyc müesaeıelc

riyle tecrübe istasyonlarını köyiüyo 
daha çok yaklaştıracak ve bu yeni. 
devre mesaisini tanzim edecek yeni. 
bir teşkilit kurmayı kararlaıtırmıı~ 
Bu arada mevcut olan mektep ve mü
csseacler bir araya toplanıp, müttemc 
ve hakiki verilecektir, 

aça~agiOilzıraat tecru lstasyonll• 
nun projelerini de verecektir. Memle
ket on muhtelif .ziraat mıntakaıuıa 
ayrılmıştır. Bu mıntakalar, iklim ve 
toprak hususiyetleri göz önünde bu
lundurularak tespit edilmi§tİr, 

Her bir ziraat bölgesinde kurulacak 
olan istasyon; kendi mıntakası için
deki toprak ve iklim huıuıiyetlerini 
tetkik ederek, bu huauaiyetlere &ön 
yetiytirilecek mahıul nevilerini, bil 
mahsullerin tiplerinin kalitelerini .,_ 
yin edecektir. 

Bu tespit ve tayin itlerini tarlada 
tathik ederek ondan iıtifade edilmo
ıini tcnıın için de her bir ziraat tecrü
be iıtaayonunun içinde bir ziraat ı:D<>k
tcıbi kurulacaktır. Böylelikle meml.,_ 
ket on ziraat mektebi daha kazanmıı 
olacaktır, 

Vekalet, bugün faaliyet halinde bu
lunan enatitüler, liboratuvarlar, ıalah 
müesseseleri ve tecrübe iıtasyonJar,,. 
nın elde ettikleri neticeleri köye ka
dar götürmek için de ayrı ve husuai 
bir tefkilat ihdasını kararlaftırmıftıEo 
Bu yeni organizasyon, yayım tetkil:ı.. 
tı adını taşıyacaktır. 

lturuçeıme'de Nemli za.delerden 

köm\ir tliccarı Ahmet'in boya ve yün 

kuınq fabrikasında yangın çıkmıf, 
etrafa ıirayetine mahal verilmeden, 
Beyoğlu itfaiye grupu tarafından aön 
dürillmüttür. Yapılan ilk tahkikatta 
fabri.kanı.n, Helı:imoğlu Retit ile ıeri
ki Lüi Hayim ve Harun'un tahtı iati • 
carında olduğu, muhtelif ıigorta kum· 
panyalarına elli bin liraya ıigortah 
bulunduğu anlaşılmıştır. Yangının se· 
bebi zuhuru henüz anlaşılamamıştır. 

Tahkikata deva medilmektedir. 
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Yayım teşkilatının en faal eleman
ları olan yayım memurlarını, yeni ku
rulacak olan ziraat mektepleri yetlfti
recektir. Tecrübe iıtaayonlarının bü
tün faaliyetleri, bu mekteplerde tat
bik sahaaı bulacaklarından, mektep
lerden yetitcnler, pratik bilgilerle ci
hazlı olarak köylere gönderileceklcr
diT. 

Bir çoctık yıkılan bir 

duvar altında kalarak 

yaralandı 
İıtanbul, 20 (Telefonla) - Kurtu· 

lu§'ta feci bir kaza olmuı, yıkılan bir 
duvar altında kalan il yaşında bir 
çocuk hurdaha' bir halde Şişli çocuk 
hastanesine kaldırılmıttır. 

Kurtuıu, caddesinde 28 numaralı 
ve iki kattan ibaret olan evin üzerine 
bir kat daha ilave edilmek üzere ça
tısı kaldırılmış, Ustaların hatası yü -
zünden evin tramvay yoluna nazır 
duvarlarından biriıi dün birdenbire 
yıkılmıttır. Bu ıırada oradan geçmek
te olan Pangaltı'da Yunus Bey soka
ğında 21 numaralı evde oturan Meh
medin oğlu 11 yatında Nazif yıkılan 
duvarın altında kalmıştır. Biraz son
ra enkaz altından çıkarılan çocuğun 
daha henüz ölmediği fakat vücudu 
nun hurdahaı bir hale geldiği görül
mÜ§, zabıta tarafından çağrılan. aıhi 
imdat otomobili ile Şiıli çocuk hu.
tanesine lı:aidmlmıgtır. 

Darülfünun ! 
Ba~ muharririmiz, "Üniversite• 

miz,. başlzğı altında yazdığı dünka 
başmakaleye şu cümle ile başlıyor
du: "llk darQ/fQnün, bir muallimin 
''peygamberlik bir sanatı - a/iyedir,, 
sözü üzerine kapanmıştır.,, Tanzi .. 
mat Türkiye'sinin felsefe kalasım 
bu blidise ile·ölçebilirsiniz. 

O darülfünun bir defa da bir baş
ka sebeple kapandı. Hür fikirli ve 
fenci olduğu için "gavur,, lakabı ile 
anılan boca Tahsin efendi de bir 
gün bava boşaltma makinesi ile ha· 
vasını aldığı bir fanus i~inde bir 
kuşun yaşıyamadığını tecrQbe ile 
talebesine göstermiş, neticede dün
yanın her tarafında tali derecedeki 
mekteplerin bile laboratuvarların

da yapılan bu tecrübe, daraJfünu· 
nun tekrar kapanmasına sebep ol
muştu. 

Bu da darülfünün dediğiıru:ı os· 
manlı müessesesinin len telikkisini 
gosterir. 

Zaten ismi, iki arap kelimesi ile, 
uydurularak, Darf1/fünun konulan 
bir müesseseden ne hayır bekliyebi
lirdiniz? 

MaJ(lm ;ya, arapJa' ilııiversite 

Bir renamdan bir faire / 

latanbul'da eli kalem tutan bir 
reaaam, kim olduiunu pek belli et
mediii bir fa-İre diyor ki ' 

" ... Şairimi ııen ki kendi içine 
baidaı kurup oturmUf&un; -bu ka· 
dar yakından kendini nuıl ııöre
bilirıin? Görıen bile burnuna ka
çan ıivriıineği bunıunda çıkan ai
vilce ka.dar çok büyük ııöriiraün, 
ıairim •....• ,, 

Fena aözler değili Fakat bu ba
his biııkaç- asır önce ıair Y unua 
Emre tarafından : 

Beni aorma bana, ben ben delilim; 
Bir ben vardır bende, benden is;crul 
Beyti ile; elli altmI§ sene önce 

de Namık ~al tarafınclan ,;ı 
Mlinferid vuıtai rüyet iken 
Göremez Jı;eı:ıdiıini dide blle 

Beyti ile halledilmit deiil miy
di? 

Gözlük t 

Zavallı arka.daımuz Tahir'in 
ölümü ile neticelenen Maalak oto· 
mobil kazaamm latanbul'da. mu
hakemeai yapılırken, auçlu toföre 
toförlük ves.ika.ıınm gözlük ta.k
ma.k tartiyle verildiii anlaıılmI§. 

Bizde, her neci-, halk ara
sında. ııôzlük bir nevi aiia, takılma
" ihtiyari bir ıey, meaela boyun
baiı ifneai, yaka çiçeii ııibi bir 
feY ayılır, lıte o yüzden bu tofôr 
de kaza ııünü etrafına ııözlii:kaüz 
bakmıt olacak. 

lııanlarm kendi açrk ırözlükle
rine ııüveınmeleri fena bir toY de
iil; fakat doktor "gözlük takaoak
aml,, dedikten """""• ... de, kendi 
ırörine pvemnek pek açtk ııöz· 

lük ıayılamaz. 
Açık gözlüiü bırakın, bu ihmal, 

bakınız, bir aJ'lkadatın gözlerini e
bediyen hayata. kap•tma•ına ııe
bep oldu. 

Allah akıllar ver3in1 

YeryüzÜnde felaketlerin, i•ti • 
rapların çeıidi vardır. Hemen he
pimiz, ilk rastladığımız bir kiınae· 
ye bir nefe&te ıikayet edecek bir 
kaç mevzu bulabiliriz. 

Falı.at bazı insanlar da : 
Mihneti kendine zevk etmedir 

ilemdı hüner 
Gamu Pdii felek böyle &'tlir, 

böyle &'İdcr, 
Hikmetini bilmezler de kendi • 

!erine olmıyacak ıeylerden dert• 
çıkarırlar. 

Afağıdaki vakayı da buna miııal 
olarak ele alabilir.iniz : 

Almanya'da dört erkek kardef, 
dört kız kardetle evlenrnifler. Bu 
dört erkeğin bir de betincileri 
varmıı; bura.da gidip bir manag. 
!ıra kapanmif. Niçin biliyor muau
nuz? 

- Bir betinci kız kardot bulup 
da onunla evlenemedim: diye. 

"AUah alullar y,enin,, demez 
miıeinix Lı 

R AV A 

~=-
Dün hava bulutlu geçti 

Dün Ankara'da hava çok bulutJlu 
ve durgun geçmiştir. Günün en yük
sek ısısı 24 derece kaydedilmiştir. 

Yurtta hava Doğu Anadolu ile Ak
deniz kıyılarında ve Orta Anadolu'
nun prk kısmında yağıflı, Karadeniz 
kıyılariyle cenup doğusunda kapalı, 
diğer bölgelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare· 
metreye bıraktığı su miktarı Malatya, 
Elaziz, İslahiye ve Tokat'ta 3, Muğla
da 1 kilogramdır. Rüzgirlar bütün 
bölgelerde garpten saniyede 5 metre 
kadar hızla esmittir. 

En dil§ük ısılar ııfırın altında 2 de
recedir. En yüksek ıaılar da fzmir'de 
24, Siirt'te 25, Adana ve Diyarbakır' da 
26 derecedir, 

t 
ı 
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POLİTiKA 1 -- DÜNYA HA. BERLERİ 
Filistin i(in yeni proje 

Fili.tin araplarının mukavemetle
•e arap memleketlerinin tazyiki 
l"fısmda İngiltere hükiimeti, Filia
için yeni bir proje tatbik etmiye 
""vermittir. Bu, yirmi aeneden
i lngiltere'nin Filiatin için tatbik 

Amerika' daki casusluk 
davasında yapılan ifıaat 

10.000 İtalyan 
gönüllüsü 
Napoli'de 

...,~ .. ye çalııtıiı ~ünc:ü proje olu-

~ ı _Birinci proje, Filietin'de bir Diplomasi mahfillerinde 
f'htlcli yurdu kmmaktı. Fakat Bal- b •• • • k b • h d d 

Napoli, 20 a.a.- lspanya'daki 10.000 
italyan gönüllilıü, dört nakliye gemi
ıi ile buraya gelmiılerdir. 

-~eyannameaiyle ileri sürülen bu uyu 1 r eyecan uzan 1 r 1 
D • ancak Filiatin araplarmm im- Nevyork, 20 a.a. - Casusluk davumın üçüncü gününde Rüm-

Bilrgoı, 20 a.a. - Frankistler tara
fından esir edilmi9 olan 100 ingili.z 
gönüllüıli, yarın İngiltere'ye hareket 
edeceklerdir. Bu esirler, hükümetçile
rin elinde bulunan italyan esirleri ile 
mübadele edilıniftir. 

;-.iyle tatbik edilebilirdi. Beyazla • 'h b' k · h · · B ı-. Amerika'ya muhacereti ile yerli rı , ır ta mı ıza at vennıftır. u izahattan anlqıldığına söre 
memleketin içerilerine doiru Öropa vapurunda bir poıta çantası, aklüter tarafından açılmıfbr. 

lerek nihayet münkarız olduiu Sklüter, bu suretle Botlin Stil ile 

1 i• ı, araplarm y&b.adiler önünde A- Amtorg Troding korporeşin arasın -
~İatan çölünün içerilerine çekile- da aktedilmiş olan konturatonun fo. 
~~leri zannedilmitti. Bu projenin toğrafiaini almağa muvaffak olmuş
~ik eıdilemiyeceii iki aenc evel tur. Bu son kumpanya, Amerika he
'°"•tıldı. sabına mühim miktarda mübayaatta 
a - lnailiz hük\Uneti bunun üzeri- bulunmağa memur edilmiş idi. 

ilUıtin'e Lort Peel'in reialiii al-
bir tetkik heyeti aönderdi. IJ~ı heyecan uyandırdı 

.,._ lJıZUD tetkikten sonra geçen Vaşington, 20 a.a. - Nevyork'ta 
~ ikinci projeyi teıkil eden rapo- görülmekte olan casusluk davası es
~ netretti. Bu porjeye söre. Fi- nasında bazı alman diplomatlarının 
.. ~ üç kr.ama ayrılıyordu: Sahil faaliyeti hakkında yapılmış olan if

akaaı yah.adilere terk.ediliyor. şaat, amerikan diplomasi mahafilinde 
kıaımları araplara baalıuhyor. büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

ıadüs tehri ve etrafı da lngiliz man- Mamafih bu mahafil, Almanya ile A
a..aı altında kalıyordu. Araplan ve merika arasındaki münasebat Uzerin
~thudileri memnun edeceği zanne- de ~ir. ta~ım akisler hasıl edecek ne
.. len bu proje her iki tarafın da iti- tayıç ıatıhracından evet federasyon 
~ına beclef oldu. Araplar, vatanla· m"üddeiumumisinin iddi.aname11ini ve 
haı~ parçalanmaaını kabul edemi- davanın aonunu beklemek zaruri ol-
r:•klerini. bildirerek sili.~a .~rtlclı- duğunu beyan etmektedirler. 

~· Yah.adıler de Peel proJeaını Bal- J ngiliz gazeteleri musadere 
beyannamesine aykırı telakki dT 

atttklerinden proteato ettiler. ln- e 1 ıyor . , . . 

tı· bük" •• t' p 
1 

• • • mil Londra, 20 a.a. - Berlın den bıldı-
ız wne ı, ee proJeamı • . 1d·~· .. · T 1 · · 

•-Uer cemiyetine de taadik ettirdik • rık ıg.ı~e 
1
iore, ınbgı ız gazfetederını~ 

4"9ll b tatb'k" W.in icap e- e serısı a man za ıtası tara ın an mu 
aonra unun ı ı •ye- d d'l . . 

~en tedbirleri almıya bafladı. Fakat aa ere ~ ~ mıştır. 
~ilt.-e hükümetinin bundan aoınra- Sebebının, bu gazetelerin N evyork-
~ hareketinde bir tereddüt hi.asedi· ta görülmekte olan casusluk davası
li1ordu. Bir taraftan projeyi tatbik na ait malUmatı muhtevi olmaları ol-
1'tınek kararında ıarar eder aibi &Ö - duğu tahmin edilmektedir. 

i"iiııürken, diier taraftan da vakit 
"-zanmıya çalıııyordu. Bu tereddüt 
"'•plu.rı ceaaretlendirdi ve Filiatin'· 
de büyük mikyasta bir iıyan hareke
ti bqladı. İngiltere. birkaç ay evel 
~Ja memlekette tetkik.at yapmak 
için V.adhed'in rei.aliii altında Fili.a • 
~·e bir komisyon ııönclenli. Fili.tin 
~•ziyetinin inııiliz hiikümetince meç• 
~ olan bir tarafı olmad•im& .-., ,. . ' . . 

· bir tedbirdi. Bu arada Beriliı: 
~ mihveri İngilten'yi ..,W et
'Uye bqladı. Azap memleketle Fi· 
li.lin hakkmda derin alaka aösterdi. 
t.k.aovakya meıeele.i Jnııiltere'nin 
llreatijini aaratı. Bu vaziyette lnıil· 
lere Filistin meaelMini likide etmiye 
lc.rar verdi. Oçüncü proje de bu ka· 

Yahudiler 
ltalyan mekteplerinde 

okumıyacak 
rc

Roma,.20 a.L - Milli terbiye neza-
tının ,·uU 1.4.&.UUU&t ı&"""44'1 .,. .. ., .,..,,,J.,. :ıww•·• 

bl yahudi talebenin techiaat yılı bq
langıcmdaki yuiyetleriııi turih et
mektedir. 

Bu talebeler, üniversiteye kaydo
lunmak hakkına malik değildirler. 

Universitede derslerine evelce bat
lamı9 olan talebeler, tahıillerini ik· 
mal edebileceklerdir. Binnetice ital-

Tınaanika başka bir 
devlete mi devrolunacak ! 
Darüsselam, 20 a.a. - Bu ıehirdeki 

hintli cemaati, Hindistan hükümetine 
ve millli hint komWteaine telgraflar 
göndererek Tanganika'nın bir bafka 
memlekete devir ve ferağ edileceğine 
dair olarak ortada dolaşan f&yialar 
yüzünden duçar oldukları endi9eyi ve 
huzursuzluğu bildirmitlerdir. 

Bu telgraflarda 25.000 hintlinin 
Tanganika'da yerleımif ve birçok it
lere milyonlarca liu yatırmıı olduk
ları ve memleketin Almanya'ya geç
mesi halinde bu paraları kaybedecek
leri beyan olunmaktadn. 

88. Daladiye ve Bone 
fikir teatisinde bulundular 

Pariı, 20 a.a. - Sosyalist lideri 
Blum bugün baıvekil Daladiye ile bir 
saat görüşmüştür. Blum, gazetecilere 
beyanatında, bqvckil ile siyasi, malt 
ve diplomatik meseleler üzerinde ge· 
nif bir fikir teatiıinde bulunduğunu 
söylemiştir. 

Franko hükümetinin hariciye nazı
rı B. Jardana dün İtalya büyük elçiıi
ni kabul ederek kendisiyle uzun müd
det görütmil9tilr. 

Nuyonaliat resmi tebliği: Cephe
lerde kayda değer yeni hiç bir hadiı:: 
olrnamıttır. 

Baraelon gene bom"bardıman 
edildi 

Baraelon, 20 a.a. - Bir tebliğ, bü
tün cephelerde hiç bir faaliyet olma· 
dığını ve Baraelona'nın dün 10 tayya
re tarafından bombardıman neticesin
de birkaç ki9inin ölmüı ve yaralan
mı9 olduğunu bildirmektedir. 

Dünkü hava cevelanı esnasında La
ke-Halvil ve Afrikan Ekaplorer adın
daki iki ingiliz vapuruna bombalar i
sabet etmiştir. 

Gönüllüler törenle karıılandı 
Roma, 20 a.a. - İspanya'dan dönen 

italyan gönüllülerine Napoli'de kıra. 
lın kesif bir halk kütlesinin önünde 
yapılan kabul pek parlak olmuştur. 

Kırat yanında veliaht ve nazırlar 
olduğu halde saat on beşten biraz son
ra gelmiş, askerleri teftiş ettikten 
sonra tribüne çıkmış ve geçit resmi 
yapılmıştır. 

Polonya T eşen 
bölgesini aldı 
Fakat bu muvaffakiyet 

ona pahalıya malolmuştur 

Fransız basınının tefsirleri 
.. ~~iı, 20 a.a. - Gazeteler, Polonya ile Almanya 

goruımeler hakkında mütalealar yürütmektedirler. 
. Epok yazıyor: 

anwndaki 

yan toprağını terketmeleri için ken· ı-------------=-ı "P ı T t k k o onya, eıen mın a asını te rar 
dilerinc mühlet verilmif olan talebe, ~illerini ikmal edinciye kadar ltal- Yugoslav •b• ele geçirmiıtir. Fakat bugün bu mu-
ya'da kalacaklardır. naı ının vaffakiyetin kendisine çok pahalıya 

.._.. üzerine hazn-la.9\lllıttır. 
3 - Üçüncü projenin mahiyeti be· 

lliiz iyice malUın olmamakla bera
~. Irak hariciye vekili tarafmc:lan 
)•pılan bir teklif olduğu bildiril
.._ektedir. Geçenlerde Kahire'de 
toplanan arap kongreainde biri Su

Mamafih bu madde, alman yaiıudi- malolmut olduğunun farkına varmı§-
leriııe tatbik edilmiyecektir. babası vefat etti tır .. ~i~i Ukranya meaelesi mevzuu 

tiye, diferi de Irak heyetleri tara
fından iki teklif ileri eiir\ilmÜttÜ: A 
Suriye teklifine söre. Ftliatin'de merika Ve yahudiler 
.._üıtakil bir devlet kurulacak ve bu 
devlet, Suriye, Lübnan ve Maverayı 
Uraün ile bir fecl•aayon tetkil ede· 
Ceklerdi. Fakat Irak delegeleri, di • 
t- arap memleketlerine Franaa'nın 
•lakaaını karıttırmak ı.temeclikle
~en Filtıtin'İn Irak gibi, lnsiltere-
1e muahede ile bailı müstakil bir a -
t•p devleti olnıaamı iltizam ettiler. 
Irak heyeti Kahire' de bu teklifi ile· 
ti aürerken. Irak hariciye vekili Se -
tit Teriik Eaaüveydi de Londra'da 
İngiltere hükÜJneti ile ~aata ~· 
au temas neticeainde lngıltere hu
ltümetinin Irak teklifini kabul etmi
Je karar verdiği anlatılına~t~~· 
Filistin meselesi hakkında dutunu
len projenin eaaaları ,uc1..-: . 

a - Filistin nıüıtakil ve lngiltere-
Je muahede ile bailı bir arap deY· 

leti olacaktır. . 
b - Yahudi muhaceretine nihayet 

verilecektir. . 
c - Filiatin'deki 400 bin .y~hudı 

tenit ekalliyet haklarından ı.atıf ade 

edecektir. . 1 • 
Bu projenin arap nasyon~bat ~-

- · ·· h ·zdır Filı.-tı.i tatmin edecegı tuP eaı • . 
tin'de 900 bin arap ve ancak ~ bın 
Yahudi varcl ... Binaenaleyh hakik&!· 
le bir arap devleti olacak ~e. yahudi· 
ler de lngiltere'nin sarantıaa altında 
ekalliyet haklarından iatif~cle ed~-

kl 
__ .;ı· Bu proje ile Faliatın'de bır 

Ce tll'V.... . .. ih 
Yahudi yurdu kurmak ~ayesın~•·~·· • 
daf eden Balfor projeaı arasın a u-

yük fark vardır. . 
Projenin tatbikine '?~n.i ~lnıak t• 

çin bütün dünya yahudılıi~ın sefer
ber edildiği göriilüyor. Eze~~· çok 
kuvetli yahudi nüfuzuna . tab~. olan 
Amerika'dan itiraz sealerı yüksel· 
nıektedir. Fakat İngiltere hükümet~
nin herkese ve her §CYe rağmen, Fı
liatin meselesini likide etmiye karar 
Verdiii anlatılmaktadır. Ve bugün
kü vaziyette de likidasyon ancak a
l'aplan tabnin etmekle mümkündür. 

A.Ş.ESMER 

Vaşington, 20 a.a. - Hariciye neza
reti İtalya'nın amerikalı yahudiler 
hakkındaki notasının bir hulasasını 
neıretmi9tir. 

Bu hulasaya nazaran İtalyadaki a
merikalı yahudiler, diğer tabiiyetteki 
yahudilere yapılacak muamelenin ay
nına tabi olacaklar ve çıkacak ihtilaf
lar Dahiliye nezareti tarafından teş
kil olunacak bir komisyona havale e
dilecektir. 

Alman adliye 
nazırı Peşte' de 

. Budapeşte, 20 a.a. - Almanya Ad
lıye nazırı Frank bugün öğle üzeri 
Budapegte'ye gelmiştir. Alman nazı
rı, macar adliye nazırının Berlin'e 
yaptığı ziyareti iade etmektedir. 

~lman adliye nazırı öğloden sonra 
Naıp tarafından kabul edilmiştir. Bu
dapeıte'de üç gün kalacak ve maca.r 
devlet adamları ile görüşecektir. 
!fa~iciye z:ıazır~ ~nya bu akfBm 

mıaafır tercfıne hır zıyafet vermittir. 

Amerika hava 
ordusunu 

tensik ediyor 
Vqington, 20 a.a. - Ameriıka aake

ri hava kuvetleri tam bir tenaika tabi 
tutulacaktır. 

Harbiye nazırı tarafından cümhur 
reiaine verilen raporda gerek tayyare 
imalatı, gerek pilot ve makinist yeti9-
tirme sistemlerinin tamamiyle değiş
tirilmeıi ta~iye olunmaktadır. 

Derpi9 edilen yeni plan, Amerika 
harbe girdiği taktirde derhal kütle ha 
Iinde tayyareler yapılabilmesini istih
daf etmektedir. 

Belgrat, 20 a.a. - Yuıo.lavya naip 
saltanatı Prena Pol'iln babası Prentt 
Araecı Karayorgeviç, vefat etmiftir. 

Müteveffa, Kıral bi.rinci Piyer'in u
fak kardefi ve Prena Alekaandr'm oğ
lu idi. 

bahııtir. İtalya, botıevizmin karpat-
laraltı Rusyaımda genişlemekte ol
duğunu ileri aürerek Polonya tezine 
sehabet etmektedir. Fakat Almanya
da vaktini kaybetmektedir. ÇünkU 
Karpat Rusyası muhtar hükümeti, al
manlarla meskün olan arazisinde ba
~ı a~man gazetelerinin ve Hitler'in 
Meın Kampf" adındaki esirinin sa. 
trlmuına müsaade etmiştir. 

Prensin vefatı dolayıaiyle Yugos
lavya sarayı 12 hafta matem tutacak
tır. İlk altı hafta büyUk matem ola
caktır. ~ Roma • Bertin misakının sağlamlı

Prens Arsen'in cenaze meraıimi, 23 gını mu~afaza etmekte olduğuna şilp-
ilktctrinıde yapılacaktır. he yok ıse de bazı hadiselerin ifade 

etmekte oldukları bir takım minalar 
da vardır.,, 

Sosyalist enternasyonali 

çahşmalarını bitirdi 
Brüksel, 20 a.a. - Sosyalist amele 

enternasyonali icra komitesi, bir ka
rar sureti kabul ederek çarşamba gü
nü mesaisine hitam vermiJtir. Bu ka
rar suretinde bilhassa Münib itilUla
rının mütehaaaıaların mütalealarına 

katiyen müracaat edilmeksizin ve B. 
Ruzvelt tarafından teklif edilmi9 olan 
bitaraf memleketlerde akdi llzım kon
feranslara hiç de benzemiyen bir kon
feran• tarafından tanzim edilmiJ ol
duğu da beyan edilmektedir. 

Bu itilafnameler, Çekoılovakya'nın 
fikrini beyan etmeıine müuade edil
mckaizin imza edilmi9tir. Bu itilifna
meler, diktatörlerin prestij ve kuvet
lerini artıran ve Avrupa demokraaile
rini askeri, iktısadi ve manevi bakım
dan zaafa dütüren bir emirnamenin 
tasviıbi demektir. Bu itilifnameler, 
beynelmilel vaziyeti vahtmle9tirmek
te ve harp muhataralarmı arttırmak

tadır. Enaternaıyonale ballı olan fır
k~lara mübrem bir vuife terettüp e
dıyor : Aralarındaki vahdeti ııkıla9-
tırmak .. 

Bolu' da zelzele 

Bolu, 20 a.a. - Bu gece saat 4 te üç 
uniye süren cenuptan timale 9iddetli 
bir yer ~ oımuttur. fftıllrat 
yoktur. 

Hiıler'in herkeıi t.aımin 
etmesi muhtemel 

ÖVr gazetesi, yazıyor: 
"Dün akşam muhtelif payıtahtlar

da B. Hitler'in yakınında bulunan ze
vatın kendisine Macaristan'da şimdi
ye kadar miıli görülmemit bir tevec
cüh ve şöhret ve Polonya'da yeni bir 
teveccüh kazanacağından, Romanya'
nın Fransa, İngiltere ve Sovyet Rus
ya'dan uzaklaşması neticesini daha 
emin bir tarzda istihsal edeceğinden 
dolayı Macaristan - Polonya • Ro
manya blokunun hamisi kesilmesi au
retinde yapmakta oldukları telkinler 
karıııında serfüru edip etmiyeceği 
suali iradedilmekte idi. Binaenaleyh, 
Hitler'in .ifC bir nihayet vermek için, 
Polonya ıle Macariatan'ın mutaliba. 
tını ve tezahür ettiği takdirde hatti 
Romanya'nın dileklerini tatmin et. 
mek meselesi ile meıgul olmaaı ihti
mal daireai haricinde değildir.,, 

Berlin'in Polonya'ya yapma&ı 
muhtemel tavizler 

Berlin'den Ordr gazetesine bildiri
liyor: 
"Polonya'nın halihazırda Karpat -

tarattı Rusyasr tarafında takip et
mekte olduğu siyasetten feragat et
mesi halinde alman hilkilmetinln Var 
f098 hUkUmetine yakında bir ivu 
bulmasına mUaaade etmek istemeal 
imkinaıs delildir. 

Bu waz, meseli Litvanya tarafın
da Qı.bilir • PolOG)'ablar, Ol'eda et. 

Diktatörler karşısında 

Amerika 
• 

em~yette 

değildir! 

B. lk'in bir nutku 
Los Anjeloı, 20 a.L - Holivud Kan

ıil for Demokraai'de bir nutuk s8yH
yen dahiliye nazrırı Harold İk, bilha,. 
1& töyle demittir: 

"- Diğer memleketlerde akıl mc
faleleri bir.er birer ıönüyor. Bugiln 
hüriyetin nimetlerinden demokrat 
hükümet tekli altında mütenaim ol
makta olan memleketler, yarın totaıi
tor bir diktatörlük yüzünden bu hüri
yetlerden mahrum blabilirler. · Tahşit 
karargahları ve badiyeler, inaaniyı:t 
muhibbi ve sulha i9ık olduklarını i l
dia eden milletlerin liaaıılarında milt
terek tabirler haline ıelmiıtir. Tota
liter ideoloji, ıeyrine devam etmekte
dir. biz, emniyet içinde bulunmuyo
ruz.,, 

H. İk, Amerika'nm fa9izme karşı 
ilk miicıataa hattının kardetlik ve mü
aavat esaalarına iıtinat eden amer:kın 
idealine muhteriaaııe merbutiyeti ol
du~una ipret ettikten ıonra 9öyle de
miıtır; 
"- Amerika'nrn aon hadiselerdı:n 

öğrenmiı olduğu bir şey vana, o rla 
hürriyetini ve mülki tamamiye-tini 
muhafaza hususunda yalnız kendisi
ne güvenmesi lizım gelmekte olduğu
dur.,, 

B. Hitler Linz'de 
Linz, 20 a.L - B. Hıtler, dUn akprn 

Hat 20 de ow-aya 1elmi9 ve hararetle 
kar1ılanmı9tır. 

liitler, beraberinde general fon Lib 
ile B. Henlayn olduğu halde yukarı 
Tun.a'ya hemhudut olan ve bilhassa 
yukarı Melde vadiıini ihtiva eden ail
det arazisini aiyaret etmek Uaere bu 
aabab buradan ayrılauıtır. 
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sesı Türkiye'nin 
SON POSTA'da "Her gün,. aütu

manda B. Muhittin Birgen bu batlık-
N. yazdığı yazmnda demekte<lir ki: 

Geçende A.akara'da yeni teei. e
dilen ve bmüz tecrübe nefl'İyat1n1 
yapan radyo iatuyonunun atiiclY1>' 
sunu ziyaret ettim. Gördüğüm teYle
re ve bana verilen izahata göre, mo
dern telmiiin en mükemmel eaerle • 
rinden biri içinde bulunduğmnuza 
kanaat getirmemek kabil değildi. 
Teknik bakımından çok kuvetli teY· 
lerle mücehhez olan bu stüdyo, ayni 
.zamanda kuvetli bir istaeyona bağ
lamnııtu-. Şimcli bu Utaayonun sesini 
muayyen zamanlarda, tecrübe ha· 
Jinde, radyolar111Uzla dinliyoruz; bu 
ses, artık Hkni ll'İbi, cılız, her yerden 
ifitilmeai imkiıwz bir vızıltı deiil • 
dir. Genç ve kuvetli bir memleketin 
gür Ye gürbüz .-idir. Dünyanın 
yüksek iddialı memleketlerinin a4* 
ne kadar yÜk.ek çıkıyorsa Türkiye-

nin bu gürbiiz, fa.kat. mütevazi a4* 
de o kadar yWuek çıkabiliyor. Düne 
kadar, , Türkiye'nin dünya ufUkla• 
rıncla duyulan aeaini kolayca boğnu. 
ya kadir i.ataıyonlar vardı; bu.gün 
bu au boğulmaz ve kendisini, ica.
bında, mutlaka dinletmiye muktedir 
bir .... olmutturl 

Ankara radyoaunun sanat PJ"O&'• 
ramı ve sanat t.,kw&tı hakkmda al
dıiun malWn&ttan anlıyorum ki 
atüdyo bir nevi konaervatuvar olacak 
derecede mWıim bir tefkili.t aabibi
dir. Ayni zamanda Türkiye'yi dün
yaya tanıtmak ve türk seaini ufuk· 
tan ufuia dolqtırmak bakımından 
da çok iyi mücehhe:&clir, bu yolda da· 
ha da teçhiz edilecektir. Omit ecti· 
yorum ki, y&lwı zam.anlarda dünya 
dialeyicileri, r.dyolannı açtıkları 
zaman, arıyacakları iıtaayonlar ara
amda Ankara'yı da batJrlamayı a· 
det edinmiı olacaklardır. Om.idim 
bu derece büyijktıür. 

Evelki ııec• radyoyu dinlerken 
zihnimden aeçen bu miili.hualar a
raauıa birkaç fikir kal"lfb. Ankara 

Alman ae/iri B. Bone'yi rad)ooaunun türk milleti için bami 
lliyareı eııl bir fayda temin etmeaine yardımı o-

Parie, 20 a.L - Sallhiyettar maha- lur ümidiyle bu fikirleri buraya kay· 
detmek ietiyonım ı 

fil, B. Velzek'in B. Bone'yi .ziyaretin-
den maksat, mezuniyetinden ıonra te- Türkiye geniı bir memlekettir; bir 
mas teıiı etmek oldutunu temin et- taraftan öbür tarafa. timdi genitçe 
mekteıdır. Bu siyaret, •dece bir ne- bir d.mi1"1ol .-bek•me u.hip olma· 
.zaket slyaretidir. w rajmea, po9Yler ende d•iil, 

l 
.W• sidiJıor.lar. Halbuki dünya aü-

dare avil makamlara geçiyor rat dünyuı okla. Yirmi dört aaatlik 
Berbteagaden; 20 a.a. - Hitlu, al- bir siiD içincle clünyuun her ,.yi ea

man kara orduları kumandanı ıeneral ki)'OI' ve batıt& deiifiyor. Şu halde, 
fon. Brauhiç'e gönderdiji bir mesajda Ankara radyoeu için Türkiye'nin 
21 ılk tCfl'inden itibaren alman Bo- her t_aNfmı dünyADlll en t&H bidi • 
hemyaaında idareniG aiv.iıl alman ma- .. lerinclen baberdar etmek mühim 
~larına geçecciini bildirmekte ve bir vazife olar. Radyo bu ite çok o
süd.etl~in i1&ali sıramda , ıenorala hemiyet Termelidir.,. 
verılmıı olan iuat aaWıiyetleri ıeri almaktadır ORTA AVRUPA'DA YENi 

• GRUPLANMALAR 

Almanya ve cenubu 
ıarki memleketleri 

Berlin, 20 a.L - Alman &&Jeteleri, 
cenubu prkt ziraat memleketlerinin 
Almanya ile tetriki meaat.inin mu
kadder bir fCY okiuiuM ve bu tctriki 
meaainin yalnız Almanya için değ.il 
bizzat bu memleketler için de faydalı 
olduğuna dair in&iliz '.faymiı gazete -
ıinde çıkan makaleyi tebarüz ettir
mektedir. 

Angrif diyor' ld ı 

KURUN'da 8. um Ua, bu btıtblda 
yazclıiı bafmak.aleaiaıde ıunlan eö:y· 
lemektedir ı 

VartOYa'dan selen IOD ......... 

SÖl"e Lehistan hariciye DaZD'I Bek 
Birdenbir. Bükret'e aitmiftir. Bu 
seyahat orta Awupa vaziyeü bak· 
kında Roma'da italyan harM:be na
zırı ile leh elçiai araaında cereyuı e
den müzak•el• üzerine vuku bul
muttur. Leh hariciye na.zmnm Ka
lu'ta Romanya kıralı nezdine kabul 
edileceğinden bahaeclilmekteclir. 

Hatırlarda olduiu üzere Çno.&o
vak.ya' da.ki rütenlerin Mac:ariMan'a 
ilhak edilerek bu memleket ile Le
histan araamcla miifterek bir baclut 
teaiei fikri ltalya tarafından tavaiye 
edildiii halde AlmaD7a tarafmdaa 
m~vemot ıörmüıtü. Bunun üzeri· 
ne bir aralık Münih konferanamı 
tefkil eden devletlerin toplanacaiı 
bile ileriye aürülmÜf lÜ. 

" Almanya'nın orta Avrupa'da her 
aiya.i adıaıını izam! · itimatlızlrkla 
karşılıyan bazı ecnebi matbuatın neı
riyatiyle Taymis'in bu yuısı biribiri -
ne taban tabana zıttır. Funk'un Bal
kanlarda yaptığı ıeyahat olıun, Polon
ya hariciye nazırının Bilkreı ziyareti 
olsun hep Almanya'nın Mrka doğru i
lerleyişi hikayesini ortaya atmak için 
veaile ittihaz olunuyor. Bunun içindir 
ki, Taymis'in makul ve temkinli mü
talealarını memnu~iyetle karırlarız. 

Fakat bu aonuncu proje üzerinde 
hiç durulmadı. ltalya derhal geri 
çekildi. Tekrar bu meaelenin alaka· 

. dar devletler arumcla konutulınau-
Fransa - Suriye Muahede!lnde na karar yeriJcli. 

yapılacak tadiller Şimdi Bek'in Bükret'e siderek 

P 
· 2 D N B · h·ıd · kıral Karol ile konupnak t~-Lbü-arıs, O a.a. - . . • aJanaı . ı ı- ..,_.. 

riyor: B. Bonne dün Suriye barvekili süncle bulunmaaı gene bu menle ile 
Mardam Beyi kabul ederek kendiıiyle ali.kadardır; ve rivayete göre leh 
Suriye - Fransa muahedesinde yapıla- hariciye nazll'I Romanya'ya gider. 
cak tadilltı tetkik eylemigtir. Mardam ken yanında tki tünü teklif götiir
Bey'in görUfIDelerl aynı zamandı ... mekteclit-. . 
kert meselelere de tealluk etmekte
dir. 

nizde bir mahreÇ .elde edebilirler. Bu 
s~re~le Polonyalılar, p.rki Pruaya'yı 
büy.üJc Almanya'dan ayıran mahut 
~~rıdorun mevcudiyetini kendileri 
ıçın hayatt bir zaruret addede01ezler. 

Umanite diyor ki: 
"Taksim meselesinin faıist kampı 

içinde çıkarmıı olduğu lhtillf, içti
nabı nakabil bir surette diler memle
lietlerin urarina olmak Usere pyri· 
memnunları tatmin etmek tetebbüsle
rine, aynı samanda Avrupa'da yapıla
cak yeni taarruz tefCli>üsleriııe mlln
c:or olacaktır. 

Her halde Kalaa müli.katmın ve. 
receii netice ve muhtelif aiyaaeıt 
merkezleri arasmd& yapacafı aki• • 
ler merak ile beklenecektir. 

Ankara' daki Türkkuıu . 

uıucular1ila 
Türldtuıu Genel Direktörlüğünden: 
Ankara Türkkuıu Şubesine ka ıtl 

uçucuların 25 B.irnici teırin gü .. y ~ 
nel Direktörlüğe müracaatları n~ 
d~~-..ııı rıca e-

-.cıu r • 7853 
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Asfalt mı 
parke mi! 
Turistik 
yollar 
nasıl 

olmah? 

Gölcük'te ıstakoz 

nasll avlanır ! 

' 

• 

Paris'in imarından bahsolunduğu 
zaman nasıl hatıra hemen Hauss
mann gelirse, Gölcükten bahsolun
duğu zaman da hatıra hemen iki 
isim geliyor: 

Gölcük'te otel binası 

Adliye Vekili B. Şükrü Saraç
oğlu ve Çanakkale mebusu B. Mus
tafa Bengisu ... 

Bu iki zat, eskiden eşkiyalar yü
.zündn çok güçlükle gidilebilen 
bu güzel yeri adeta yeniden "keş
fetmişler" onun inkişafı, güzcllet
mcsi için her şeyi yapıyorlar. !ki
sinin de gölün kenarında ağaçlara 
gömülmüş evleri var ve ikisi de ya
zın büyük bir kısmını Gölcük'te ge
çiriyorlar. 

Gölcük'te hususi idarenin yap
tığr güzel otele indiğimiz zaman, 
B. Mustafa Bengisu ile kar§ılat

tık. Gölcük ve civarı hakkındaki 
bütün malOmatımızr ona borçlu
yuz. ... 

:R.o...Ll.ğ:, • 1:u-..,.....ı:-;. t..•y•ı.. ·~ 

ru merkezidir; Gölcük'te patinaj 
için ideal bir yerdir. Etrafı batak
lık olmıyan, en derin yeri 8-10 met
reyi geçmiyen, içine hiç bir lağım 
akmıyan ve yazın en sıcak günle
rinde suyunun sıcaklığı 18 derece
yi geçmiyen bu göl milli mücadele
ye rastlıyan senelerin kışlarında 
donunca, üzerinden yüklü hayvan
lar bile geçmiş. Etrafı zümrüt gibi 
yemyeşil ve suya, genç kavaklar, 
beyaz köşkler aksediyor. Zaten bu
ralardaki köylülerin bir geçim kay
nağı da kavak ağaçlarını yetiştirip 
satmak ... Yüz sene evcline kadar, 
civardaki dağlar ormanlıkmış. Fa
kat uzun fasılalarla da olsa, çıkan 
birkaç yangın, ne yazık ki bütün 
ormanları harap etmiş. Şimdi bütün 
Gölcüklüler, bu güzel yeri ağaçla
mağa uğraşıyorlar ve iyi neticeler 
de alıyorlar. Keçilerin otlamasının 
yasak edilmesi, bu verimli çalışma
ları daha çok kolaylaştırıyor. Bu 
civarların ağaçsız olmasına muka
bil, Gölcük'ün arkasındaki Subatan 
yaylasında milyonlarca çam var. 

Bu yaz, Odemiş'te suhunet göl
gede 41 c kadar çıktığı halde Göl-

r--1 -· ·-· ·-· -·y·-a-za_n_: 1 
1 Samih .. Tiryakioğlu 1 
cük'teki azami suhunet hiç bir za -
man gölgede 24-26 yı geçmemiş. Sı
caklardan bunalanlar, zihni yorgun
luktan şikayet edenler için ideal 
dinlenme yeri Gölcüktür. Gölcük' -
ün 4 'sezon" u 15 hazirandan ıs a
ğustosa kadar devam eder. Bu müd
det zarfında otele büyük bir teha
cüm vardır. Bundan sonra ziyaret
çiler azalır. Fakat biz ağustos niha
yetinde gittiğimiz halde, hala ka
labalık vardı. Otel, güzel, kargir 
bir bina 12 odası var. 24 olan ya
tak adedi, misafirleri sıkmıyacak 

şekilde otuza kadar çıkarılabiliyor . 
Esasen oraya herkesin ailesi ve ço· 
cu11:ıarıyıc gcıa-ıguıı o- ----~ 
lazım. Gölcük, bilhassa ishalden 
muztarip 9 yaşına kadar çocuklar 
için çok iyi. ödemiş belediye reisi
nin kızı, bir ay içinde şişmanlamış 
ve iştihası açılmış .. 
Bozdağ'a olduğu gibi, Gölcük'e 

de en büyük rağbeti gösterenler ec
nebiler. Bunlar arasında, !zmir'de
ki yabancı devletlerin konsolosla
rı da var. Fransız ve ingiliz konso
losları, boş ova olmadığı için geri 
dönmek mecburiyetinde kalmı,ıar. ... 
Akşam serinliği çökünce, herkes 

içeri girmcğc başladı. Biraz sonra 
da yemeğe oturduk. Her taraftan 
neıeli sesler yükseliyor, dışarıda 
kendilerine ayrı bir masa hazırlat
mış olan genç bir zabit grupu şarkı 
ııöylüyordu. Yemekten sonra anne
ler, teyzeler ellerine yün işlerini 
aldılar, gençler de radyonun başına 
geçtiler. 

Vedat Nedim Tör, Mustafa Ben
gisu ve Ödemiş belediye reisi de 
turistik yollar hakkında uzun bir 
mübahaseye daldılar. 

Turistik yollar, bütün Ege mü-

nevverlerinin dillerinden düşür

medikleri bir mevzu. Mustafa 
Bengisu'nun da bu hususta çok dik
kate şayan fikirleri var. 

Bir kere turistik yollar tabiri ta· 
mamcn yerinde sarfolunmuş değil. 
Çünkü İzmir ve havalisinde zaten 
nakliyat için kullanılan şoseler yok 
ki, ayrıca da yalnız turizme tahsis 
edilecek yollar mevzuubahis olsun. 
Onun için, inşa edilecek yolların 

hem turizmde, hem de nakliyatta 
kullanılabilmesi icabediyor. 

Burada ortaya mühim bir mese
le çıkıyor: Araba meselesi.. .. Ege 
havalisinde iki yüksek tekerleğin ü -
zerine kondurulmuş, bir tek atın 

çektiği arabalar var. Bunlar asfalt -
tı ve şoseyi çok çabuk bozuyor, Bu 
hale çare bulmak için, arabaların 

tekerleklerini daha kalın yapmayı 
düşünenler olmuş. Fakat bu sefer 
de atlar, arabayı çckememeğe baş-
,._.... ... y ........... ·----·--- --~ ~ -

rılması köylüler için fazla masraf 
ve külfeti mucip olacak. 

Bu da ortaya başka bir mesele çı
karıyor: 

Alelade asfaltın kilometresi 
20.000, yirmi sene dayanabilecek 
mükemmel bir asfaltın kilometresi 
ise 60.000 liraya çıkıyor. Halbuki 
yollar parke yapılsa ve araları 
- tzmir'in birinci kordonunda ol
duğu gibi - asfaltla doldurulsa, o
zaman tamir ıçın ayrıca mal
zeme getirilmiye hacet kalmak -
sızın parkenin dört tarafını da kul
lanmak kabil olabilir. Bu takdirde, 
kilometresi 12.000 liraya mal olan 
bu yol hem nakliyata, hem de tu
rizme elveri<şlidir. Binaenaleyh par
kenin tercih edilmesi daha doğru
dur. 

Bunu takdir etmcği salahiyetli 
zevata bırakarak enteresan olduğu 
ic;.in bu fikri kaydetmekle iktifa c -
diyorum. 

Turizm bahsi açılmışken bir nok
tayı daha kaydedeyim: 

Bütün Ege'de, bu hareketin ge

(Sonu 9 uncu sayfada) 

---~ - ... - -- . ........_,___ - - -- ----- -

- -
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Kocası ayartılan kadın 

dolodim, pestile 
karıyı 11 diyor 

"Saçlarını elime 
çevirdim 

Fakat bu itiraflar koridorda ..• 
Mahkeme koridorunda samimi biri

tiraf dinledim. Zayıf, uzun boylu, ma
vi tayyörlü hanım buruşuk mendiliyle 
kalın camlı gözlüklerinin tozlarını al
dıktan sonra ağzını öteki bayanın ku
lağına daha çok yaklaştırdı: 

- Dövdüm, dedi, saçını ba~mı yol
dum. Yüzünü gözünü tırmıkladım, tır
nakladım. İyi ettim ama; oh olsun 
haspaya .. 

Beriki bu şiddetli tehevvürün sebe
bini merak etti: 

- İyi ama ne yaptı ki kadıncağız, 
diye sordu. 

Küçücük yüzünde gözlük camlariy· 
le elmacık kemiklerinden ba~ka bir 
yer görülmiycn "mütehevvir ve samı
mt., bayan zaten bu suali bekliyordu. 
Zaten dolgun olduğu anlaşılıyordu. 

İçindekileri dökmek, dayak atarak çı
karamadığı hıncını, attığı dayağı ber
tafsil söylemekle çıkarmak niyetinde 
olduğu belliydi. 

Yalnız, böyle mühim bir bahsi orta
lıkta konuşmak taraftarı da değildi. 

Bu dayak işine hususi bir ehemiyet 
veren siyah baş örtülü bayana: 

- Ne olur ne olmaz, dedi, şöyle bir 
kenaar gel de .. 

Koridorun karanlık bir köşesine sr
ğındılar. Hikayenin kahramanı ince 
bir cigara tellendirdi. Mübaşir gelip 
de: 

- Yasaktır, hanım burada cıgara iç
mek, deyinceye kadar hızlı hızlı bir
kaç nefes çekti. 

Duyabildiklerim şunlar: 
- Üstüme evlendi hanım kocam üs

tüme evlendi.. Gördün mü vicdansızlı
ğı ... Ama ben bunu neden sonra duy
dum. Hele bir zamanında kulağıma ça
lınaydı da dünyayı o Cavide olacak 
karının başına zindan ederdim ben .. 

Bir az durdu. Geniş bir nefes aldı. 

Sonra, çok daha mühim şeylerden bah
sedecekmiş gibi bir hal aldı ve devam 
etti: - .01.zı yaıKınaan uııırsın nt:aıyr:. 

hanım, dedi. Ne gül gibi geçinen bir 
aile idik. Alem bizim sadetiınize par -
mak ısırırdı. Kader çok gördü bize bu
nu .. Kocama büyü ettiler. Evden, aile .. 
sinin elmasparelerinden soğuttular. 
En sonra da başıma bu hal geldi.. 

Ah, Hediye hanım ah, lıen gençliği
mi o vefasızın yoluna feda ettim. Yok
sa, böyle olacağını bilseydim onun 
kapısını şimdiye kadar bekler miy
dim? 

Bir ay kadar oluyor. Bir gün: 
- Firuze, dedi, beni dairem bir iş i

çin İstanbul'a kadar gönderiyor. On 
onbeş gün kalırım belki.. Bu akşam da 
gitmek niyetindeyim .. 

- Ben de geleyim ne olur, dedim. 

- Olur mu canım, dedi, ben gezmi-
ye değil, iş görmiyc gidiyorum. 

Israr ettim ama dinletemedim. Ak
şam üstü evden "Allahaısmarladık" 

diye çıkıyordu. Ben: 

- Daha istasyona gelirim ben, 
dedim. Birdenlıire: 

- Yo bak dedi, bu olmaz. İstasyona 
filan istemem. Hem canım istasyona 
kadar yorulacaksın da ne olacak?. Gi-

diyorum işte .. 
Ben geleyim diye dayattım. O, gel

me, diye ısrar etti ve çrktı. 
A"kasından: 
- Hangi trenle gidiyorsun, dedim. 

Küfreder gibi: 
- 19.SO diye bağırdı ve kayboldu. 
İstasyonda kimsecikleri bulamadım. 

Yalnız bizim komşunun küçük oğlu: 
- Teyze, amcam bir kadınla bcra4 

ber birinci trenle gitti, dedi. 
O dakikada bir kazan kaynar su üs

tüme dökülüverdi, o istasyon binası 
yıkıldı, ben de altında kaldım. Neye 
uğradığımı bilemedim. 

Ertesi gün bizim herifin bir kadın
la birlikte İstanbul'a gittiği mahalle
ye yayılıverdi. Komşular adeta geç· 
miş olsuna gelmiye başladılar. Uzak
tan uzağa da kulağıma çalınıyordu: 

- Çe>k güzel bir kadınmış, gençmiş 
de .. 
Kocamın dairesine uğradım. On beş 

gün izin almış. Gönderen, eden, göreoı 
yok .. Hem de ne diye izin almış bilir 
misin? 

- Karım birdenbire hastalandı, İs
tanbul'a götürüp ameliyat ettirmek 
18.zım .. 

Müdürüne karısı ben olduğumu söy
leyince; 

- Halit beyden böyle şey umulur 
muydu hiç? diye dudağını büktü. 

Her neyse, onbeş günü cehennem a
zabı içinde geçirdim. Nihayet geçen 
cuma akşamı akşam treniyle geleceği
ni haber aldım. Tabii doğru istasyona. 

Trenin gelmesine daha yarım saat 
vardı .. Bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, 
şimdi beraberce nasıl vagondan ine
ceklerini, beraberce nasıl otomoıbile 

bineceklerini düşünüyor: 
- Acaba gece nereye gidecekler, 

diyordum. 
Derken tren de geldi, çıktı. Birinci 

mcvkiin bir penceresinde bizimkinin 

'2.~2.P.~.'!.!C}_~l!'}!.~!~ii.!!'.:..~~~Je ~d.<ı 
de beni arıyordu. 

Görünür müyüm hiç? Kalabalığa 
karıştrm. Bunun üstüne herif de arka
sına döndü; kompartimanda birine e
liyle: 

- Gel, gel diye işaret etti. Kapıdan 
indiler. Kendimi göstermeden dik
katlice karının yüzüne baktım. Aman 
ne şırfıntı, ne şırfıntı .. Orta malı ol
duğu iki saatlik yoldan belli oluyor
du. Ama bizimki baygın .. Onun ağzı
nın içine bakıyor, yarım adım arkasın
dan gidiyordu. Peşlerine takıldım. 

- Acaba ne yapsam diye düşünü

yordum. Şeytan git arkadan şu karı

nın boğazına sarıl diyordu. Ama, ka
labalığın içinde bu pek safdillik olur
du. 

- Ben onun şimdi yuvasını yapa
rım, dedim. Bir az ilerledim. A~ka 
kapının önünde kendimi gösterdim. 

Beni görünce bizim koca çapkrnın 

beti benzi attı. Ama guya vaziyetini 
hiç bozmadı: 

- Canım ne diye yoruldun buraya 
kadar dedi ve arkasındaki şırfıntıyı 
göstererek ilave etti: 

- Bizim Kerim beyin hemşiresi, de-

1 

21 - 10 - 19 

RADYO 

Ankara: 

(0&.le neşriyatı tecrübe mahiy 
olarak. yeni stüdyoda yapılaca 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 T 

pli.k-13.00 Haberler -13.lS - 14. 
rııık pllk. neşriyatL 

Akşam neşriyatı: 
_ 18.30 Plak 

rıyatı - 19.15 Türk musikisi ve hal 
laları (Hikmet Rıza) - 20.00 Saat 
ve arapça neşriyat - 20.10 Haberi 
'20.15 Halk türküleri (Sadi Hoşses ve 
fiye Tokay) - 21.00 Dr. Muzaffer S 
Doğum ve kadın hastalıkları mütc 
(Mevzuu: Meme ve hastahkları) -
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Paul 
Sine, sine, sing, Vögclein. 2 - Rubins 
Romanzc. 3 - Mcndelssohn- I. Vencti 
sches Gondellicd. 4 - Rixncr: Kindcrtr 
5 - Martin Uhl: An Allc - 22.00 - 22.lS 
herler ve hava raporu - Son. 

lstanbul : 

Akşam neşriyatı: 
. . . 18.30 Danı 

sıkısı (Pli.k) - 19.00 Konferans: S 
Sırrı Tarcan-19.30 Karışık musiki (p 
- 19.55 Borsa haberleri - 20.00 Vedia 
z~ ve arkadaşları tarafından tü.rk mu 
sı ~e halk şarkıları - 20.40 Ajans hab 
lerı - 20.47 Ömer Rıza Doğrul taraf 
dan arapça söylev - 21.00 Saat ayarı: 
k~stra: 1 -Morena: Potpuri Viyenuvaz. 
Bızet- Karmen Antrakt - 21..30 Ahıska 
arkadaşları tarafından türk musikisi 
halk__şar~ıları - 22.10 Hava raporu - 2 
Daruttalım musiki heyeti: Fahri Kopu 
arkadaşları tarafından - 22.50 Son ha 
ler ve ertesi güntin programı - 23.00 
at ayarı, lstiklil maraı. son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 1 
Frankfurt - 19.35 Bükrcş - 20.10 Viy 
- 21 Milano - 21.30 Strazburg. 

ORKESTRA KONSERLERl VE Sıl 
FONİK KONSERLER: 12 Münib -
Breslav, Ren - 19.30 Hamburg - 20 M 
tc Ccncri, Sottcns - 20.10 Kolonya, M 
nih - 20.15 Frankfurt - 21 Ştutgart 
21.15 Varşova - 21.30 Grenobl, Lil, p3 
- P. T. T. - 24 Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 14 Laypzig - 15 
Hamburg - 17 Var!K)va - 18.10 Hamb 
- 18.20 Laypzig, Münih - 22.15 Lükse 
burg - 22.20 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 13.30 Stokh 
- 18.45 Breslav - 19 Kolonya, Viyana 
19.30 Kolonya - 19.45 Beromünster -
Floransa, Paris - Eyfel kulesi - zı. 
Berlin - 21.lS Laypzig - 22.15 Stokh 
- 22.30 Doyc;landzender. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 6. 

~önia:sberg - 12 Berslav, Hamburg, La 
zıg - 19.50 Stokholm. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAl 
20 Ren - 22.10 Roma. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya -

Keza - 8.30 Frankfurt, Münib - 10. 
Hamburg - 12 Kolonya - 14.15 Bertin 
16 Alınan istasyonları - 17 .50 Kolonya 
18.10 Königsberg - 18.30 Frankfurt -
Alman istasyonları - 19.30 Frankfurt 
20.10 Alman istasyonları - 21.45 Lond 
Recyonal - 22 Tuluz - 22.40 König 
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Ştutgart - 15.30 Viyana - 18 Ke:ıa. 
DANS MÜZİÖİ: 19 Hamburg - :ıı 

Bükreı - 22.30 Laypzig - 2Z.45 Roma 
23 Floransa, Milano - 23.10 Budapeşte 
23.25 Landon ~ Recyonal - 24 Lükse 
burg, Ren. Tulu:z:, Tuluz, Pirene - Q. 
Droytviç. 

di, 1stanbul'dan yalnız geliyordu ıl' 
Ve karının işitmiyeccği bir şek' 

de: 

- Zavallının Ankara'da kimsJ 
yok, şimdi otellere de göndermek do 
ru olmaz, hele bu gecelik bizde mis; 
fir kalsın da .• 

Tüylerim diken diken olmuştu. J-lı 
bir şey bilmiyormuş gibi: 

- Kimmiş bu Kerim bey, dedim. 
- Canım şu bizim Kerim yahu .. > 

ma öyle ya sen tanımazsın, dedi. 
Hiç sesimi çıkarmadım. Birlikte 

tomobilc bindik .. Eve yüzeldik .. 
Herif bana ne dese beğenirsin; kii 

tahlığa bak sen: 
- Sen Firuze, şoförün yanına bi~ 

hani sıkışmıyalım diye, demez mi? 
- Olmaz, dedim ve geldim arka)'' 

hem de ikisinin ortasına oturdum. 
(Sonu 9. ncu sayfada) 

!erine kapandı ve ona aılmu ilan etti. 
Kız, onu battan atağı süzerek: Gittikçe hayreti artan değirmenci, gözlerini deliğe 

dikınit, bütün bu hazırlıkları ıeyrediyordu. Birdenbire 

aklına korkunç bir ıüphe geldi ... Şato oahibi koltuğun
da oturuyor, alevi gittikçe alçalan mumu ıükunetle te • 
maıa ediyordu. Ellerini biribirine kavuıturmuıtu. De
ğirmenci onun, kolunda kalm11 bir tozu ıilktiğini ve 

sonra gene ellerini kavuıturduğunu gördü. 

ViKTORiA 
- Benden oadaka mı istiyorsunuz? Size ancak 

a~t'. kuron borç verebileceğimi teeaaüflerimle bildi
rırım; fakat gidiniz, ablamı görüniiz, o daha faz
lasına muktedirdir. 

O zaman, dehıet içinde kalan ihtiyar değirmencinin 
ağzından ani bir feryat çıktı. 

Şato oahibi batını çevirip pençereden baktı. Birden· 

bire kalktı, pençere deliğine gelip gözlerini dıprıya 
dikti ... Bu hakııta bütün beıeri ıstırabın akiıleri vardı. 
Ağzı acaip surette çarpılıp büzülmüıtü. Sıktığı iki 
yumruğunu tehdit.kir, ıeııiz, pençereye doğru uzatb. 
Sonra, bir kolunu indirip diğeri ıonsuz bir tehdit ifa -
deıiyle kalkık, geri geri giderken koltuğa çarpınca 
mum devrildi. O anda büyük bir homurtu ile azametli 

bir alev yükseldi. 
Değirmenci bağrnp kota kota kaçtı. Bir müddet, 

korkudan çıldınnıt gibi, ne yapacağını tayin edemiye

rek avluda dört dönmiye baıladı. Bodrumun pençereıi
ne koıtu, tekmeleyip camlarını kırdı, bağırdı, ve yere 
eğilip demir parmaklıkları iki eliyle yakaladı, büktü, 

kopardı. 
O esnada mahzenden gelen bir seı, toprak altında 

kalmıt bir insanın hmltılanru andıran bir inilti ititti. 
Bu sea iki kere yükıeldi, ve değirmenci, korkuıundan 
her tarafı buz kesilerek kaçtı. Avluyu geçti, yola indi, 

evine doğru k0Jm1ya batladı. Geriye bakınıya ceıaret 

edemiyordu. 
Birkaç dakika sonra, yanına Johanneı'i alıp tekrar 

f'lloya döndüğü zaman o eski, koca aht"P bina çıra gibi 

yanıyordu. Rıhtnndan da birkaç kiti koıup gelmiıti. 

Yazan: Knut Hamsun -29-

Fakat hiç biri bir ıey yapamadı. Derebeyi konağından 
bir hayır kalmamııtı. Ve değirmencinin ağzı bir mezar 

kadar ıakit kalnuıtı. 

XI 

Kim &§kın ne olduğunu ıorarıaJ bu, sadece güller
de fuıldayan, sonra susup ölen bir nefestir. Fakat aık, 
bazanJ ömür uzunluğunca, ölüme kadar süren kınlmaz 
bir mühre de benzer. Allah onu türlü türlü halketmit, 

devam veya inhidam ettiğini gönnüıtür. 
iki ana, konutarak, bir yoldan geçiyor. Biri açık 

renk mavi elbiıeler giymiştir, zira i.ııkı seyahatten 
dönmüttür. Öteki yaı elbiseleri içindedir. Üç kızı var
dı; ikisi eımer ve biri aarııındı. Sanıın olan öldü. On 
ıene, uzun on sene oluyor, ve ana hali kızının yasını 

tafıyot. 

Maviler giyinmit olan ana, duyduğu hazzın tesiri 
altında, ellerini biribirine kavuşturarak bağırıyor: 

"Bugün hava ne güzel! Hararet beni aerhot ediyor, aık 
çıldırtıyor. Saadetim nihayetsizdir. Şuracıkta, yol üs -
tünde çın) çıplak soyunup kollarımı günete ve dudak -
larrmı onun dudaklarına uzatacak gibi oluyorum.'' 
Siyahlı kadın sesini çıkarmıyor, gülümsüyor, ce

vap vermiyor. 
Mavili kadm, aafdil, soruyor:. "Hali. kızm için 

Çeviren: Nasuhi BAYDAR 
ağlıyor musun? öleli on yıl olmadı mı?" 
Siyahlı cevap veriyor: 
- Evet, timdi on betinde olacaktı. 
O zaman ,mavili, onu teselli e~ olmak için: 
- Fakat, hayatta iki kızm daha var. Geriye iki 

tane daha kalryor. 
Siyahlı hıçku-ıyor: 

- Evet, ama hiç biri aarıtın değil. Olen öyle aa

rıtmdı ki. 
Ve iki ana ayrılıp atklariyle beraber, kendi yol -

!arma gidiyor .•. 
imdi, iki eomer kızdan her birinin de kendi atk

ları vardı: lkisi de aynı erkeği oevmiılerdi. 
Erkek, büyüğün yanma gidip: 
- Sizden bir nasihat istiyeceğim. Çünkü kız kar

detinizi seviyorwn. Dün, ona sadakatsizlik ettim. 
Koridorda hizmetçinizi öperken beni yl\kala.dı. 

Hafifçe bağırdı, inledi ve yürüyüp geçti. Şimdi a -
caba ne yapmalıyım? Kardeıinizi seviyorum. Al
lah rızası için müdahale ediniz; bana yardım edi

niz. 
Büyük kız sarardı. Elini kalbine götürdü.. Bu

nunla beraber: "Yardım ederim" cevabmı verir

ken büyük bir iyi yüreklilikle gülümsedi. 
Ertesi gün, erkek, k~ük kızm y_anma gitti, di:ı-

Kız, böyle diyerek, ondan, istihfafla a}'Tıldı .•. Ve 

oda11na döner dönmez atkının tiddetinden ellerini 
UğU§turarak kendini d(;ıemelerin ii&tüne attı 

Kıt gelmiıtir. Sokaklar aoğuk ve sis!Nlir. Johan
nes gene tehirde, tahta divarda dallarının gıcırda
dığını itittiği eski odaamda, kaç kere ıafakı aeli.m
lamıt olduğu penceresinin önündedir. lıte gÜnef 
gözden kayboldu. 

lıi onu mütemadiyen avutmuttu. Kıt ilerledikçe 

çoğalan bir çok kocaman kağıtları karalamrıtı. Bu, 
kendi hulya aleminin birbirini takip eden hikaye
leri, güneıten kıpkırmızı sonsuz bir gece i·di. 

Fakat bu çalııma günlerinin hepsi ~ değildi. 

iyileri de kötüleri de vardı. Sazan, dalmıt çalışrr
ken zihninden bir fikir, iki gözün hatırası, vaktiy

le IÖylenmiı bir IÖz geçip muhayyeleıini bulandı • 
rıyordu. O vakit kalkıyor ve odasında gezinmeğe 
ba.şlıyordu. Odada o kadar dolaf1Dı§tı ki döşemede 
beyaz bir iz hasıl olmut ve hu iz günden güne be
yazlapnı§tı. 

- Ne çalııabildiğim ve ne de dütünebildiğim, mü
temadiyen hafızamı yo.k.lıyan hatıraların tesiri al
tında kaldığrm bugün, bir geceki ömrümü kaydet
meğe bıqlıyorum ... 

Dost kari bugÜn kötü bir gün geçirdim. Dışarıda 

kar yağcyor. Sokaklarda yokular nadir. Her teY 
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Nefes ve sinirler 
Nefes ile ruh• araamda sda mü

TÜ tlasebet bulunduğu pek eski zaman
·00 lardan beri iııaanlarm zihninde yer 

lubnllf bir fikirdir. Ruhmı bedenden 
ll)'rı bir kuvet olduğuna inananlar 
hile o kuvetin nefe&e bağlı olduğu
rıu iddia elmi§lerdir. Eski Yunanca
da.ki Pnevma kelimesi aıılınrda ısoluk 
deınek olduğu halde sonradan ruh 
lni..naıımı ifade ebnek için de kulla
IUl.nuttır. Bizim ıi.mdi soluk yerine 
kullandığmıız ve arapçayla mÜ§te. 
~ nef~ kelimesiyle de Aristo fi
lozofun ruh demek için kullandığı 
1lua kelimesi arasmda benzerlik bu-

mak kimse için temenni edilemez. 
Fakat arada sırada uyuyamamak, 
yatakta sıkılarak bit- tar..ftaıı bir 
trafa dönmek heııkesin batma gelen 
bir §eydir. Eski zamanın Hint he
kimleri uykusuzluğu daima böyle 

Nevyork dünya sergisi 
nasd hazırlanıyor ! 

geni§ nefea aldırarak tedavi eder- tıı.•fVYQRK • 
lermif. Uykuauz kaldığmız bir gece ~ 1 ~ • 

sizde tecrübe edebilirsiniz. 
Yatakta. a.rka üzeri yatbğımz va

ziyette - ·sporcuların ayakta yap
tıkları gibi - burundan genit nefes 
alarak biraz tuttuktan sonra ağız
dan çıkarırunız. Böylece tam 21 de
fa. Ondan sonra göğsünüzü müın
kün olduğu kadar tamam - ama 
pek de zorlamadan - doldurur ve 
nefesinizi mümkün olduğu kadar 
tutarsınız. Bu da üç defa. Onun Ü· 
zerine rahat uyku gelir .. 

N evyork Dünya Sergisi Ame
rika'ya yaragan bir ihtişam

la hazırlanmaktadır. Her şeyin en 
büyüğüne, en fevkaladesine alışık 
olan amerikanlar bile bu sergiyi 
heyecanla bekliyorlar. Şehirden 
yirmi dakika uzakta, Flushing de
nilen bir yerde, kıymetsiz addolu
nan bir arazi seçildi ve fennin, en
düstrinin verdiği en mükemmel ve 
en seri vasıtalarla burası yüz elli 
milyon dolara mal olacak sergiyi 
ihtiva edecek bir şekilde hazırlan
dı. 

Sergide Türk paviyonu daha 

simdiden alaka ile karşılandı 

la.nıar vardır .. 
Şimdi b.edenden ayrı bir ruh kuveti 

olduğuna - ilmi olarak - inanmak 
nıümkün değilse de, eskilerin ruh 
if!eri dedikleri, beyin ve bütün sİ· 
nirlerimizin i§leriyle aoluk arasınıda 
terçekten sıkı müna&ebet bulundu
ğunu kabul etmek zaruridir. 

Eskiler soluğu daralan adamın ru
z. hu sıkılıyor, derlerdi. Şimdi de ao
an luğu daralan adama bir sıkıntı gel

diğini görüyoruz. Bayağı bir göğüs 
hezlesine tutularak rahat nefes ala
nuyan, yahut yürekleri bozulup da 
kanları yolunda dönemiyen kimse-
lerin, nefes darlığiyle birlikte, ne
tel•'İ kaçtığını, içlerine aıkmtı bu
bğmı biliyoruz. 

Bunun aebebi beynim.izin ve bü
tün sinirlerimizin, nefesle vücudu
llluza ve kanımıza giren, oksijenin 
çıoğalmuma ve azalmasına kartı 
pek lıuaas olmalarıdır. Onlarm it
lemelerine lüzumlu olan oksijen ye· 
tİ§ecek kadar olunca bütün sinirler 
cümlesin.in i§leri yolunda gider. iyi 
befea alan, damarlan iyi olan kim
aenin keyfi yerinde olduğu gibi, si
tıirleri d~ kuvetli olur. iyi nefes ala
lllaymca, yahut damarları kansız 
'Veya se.rtlepnit bulununca bütün si
birlerimizin itleri de bozulur. 
Kanları azalanlarm baılarma 

Dul kadınları yaıhut tavanda -
zaten bulunmıyan - çivileri say· 
maktan, hele uyku ilacı içmekten 
daha kolay ve daha zararsız bir §ey. 

Niçin : yirmi bir ve üç? Şüphesiz, 
birini ötekine taksim ettiğiniz vakit 
yediyi bulmak için. Yedinin önemi 
haftanın yedi gün olmasından b-.lli. 
Fakat ona inanmayıp ta, daha önce 
uyuyabilirseniz ne mutlu size ..•. 

G.A. 

Mevlüd 
Türk Hava Kurumu uçuş öğretme

ni Ferit Ziya Orbay'm senei devriyei 
şehadeti münasebetiyle, ruhuna ithaf 
edilmek üzere, T. evvelin 22 inci cu
martesi günü saat 3 de Hacıbayramı 
Veli camiinde ikindi namazını müte· 
akip mevladü şerif kıraat ettirilece -
ğinden arzu buyuranların teşrifleri 
rica olunur. 7836 

Evlenme töreni tehiri 

Sergi Nisan 30, 1939 da resmen. 
açılacaktır. Bu tarih Amerika'nm 
Müttehit Devletler Cümhuriyetinin 
ilk reisicümhuru olan Washing
ton'un devletin başına geçtiği tari
hin yüz ellinci senei devriyesine 
tesadüf ettiğinden işe azami ehem
miyet ve azamet verilecektir. 

Sergi, "Yarının Dünyasına" it
haf edildiği gibi bugünün dünya
sında da mühim bir rol oynıyacak
tır, çünkü gayesi ticaret ve endüs
triyi ihya etmek, devletler arasın
da dostluk ve anlaşmaya yardım et
mek ve umumiyetle insanların e
mellerindeki, gayelerindeki birliği 
parlak bir şekilde göze çarptırmak
tır. 

dönme gelir, damarlarındaki tansi· 
yon artanlarm duygulan bozulur, 
damarlar &ertleıip te uzun müddet 
beyine lüzumu kadar kan götüre
ıneyince insana bunakbk gelir ... 

Kızımız Vasfiye Çapçı ile oğlumuz 
Fehmi Şariç'in 22 birinci teşrin 938 
cumartesi günü akgamı Ankara Halk
evi ıalonunda yapılacak düğün töre
ni tehir edilmigtir. 

Büyük bir gururla görüyorum ki 
sergiye iştirak eden 62 devletten 
Türkiye Cümhuriyetin iştiraki ve 
Türk pavyonu fevkalade alaka u
yandırıyor. Genel Komiser Bay Su
at S. Kabaç'tan aldığım malilmata 
istinaden, esas devlet pavyonundan 
mada, türk sitesini tarif etmeğe 
çalışacağım. Türk stilinden mül
hem olan muazzam bir binanın or
tasında geniş bir avlu olacak; etra
fı arkadlarla çevrilmiş olan bu av
lunun ortası güzel bir havuz ve su 
oyunlariyle canlandırılacak. Bina· 
nın bir tarafı Türk sanat ve kültü
rünün tarihçesini zengin bir şelfü-

Ulus'un hususi muhabiri Bayan l11met Sanlı •erginin ecnebi 
memleketler kısmının genel direktörü amiral W. H. Standley

den Türkiye pavyonunun maketi üzerinde izahat alıyor 

Bu hadiselerin, sağlık bakımın· 
dan neticelerini tabii kendi kendini· 
ze çlkarır•ın.ız: Adalelerin kuvetli 
- - . . • ---11---\J• ... ... "il. 

den önce, geniı nef aımagı, B.KCl• 

ğerleri tamam doldurnıağı öğretir
ler. Bunun gibi beynin ve sinirlerin 
qi olan zekayı, anlayıfı, fikir muha
kemesini, zihninde kararlaıtırılan 
fikri yerine getirmek itini kuvetlen
dirmek için de, ayniyle, iyi ve tam 
nefes almağı bilmek li.zıındır. irade 
dediğimiz kuvet de beynin ve sinir
lerin mahsulü olduğundan o kuveti 
artırmak için de gene iyi nefes al· 
mak ister. 

Ruh diye vücudumuza h8ıkim ve 
on.dan ayrı bir kuvet olamıyacağına 
kanaat getirince, vücudumuzun gör
düiü itlerin hepsinin birbirine ~a~ • 
b olduğunu elbette kabul edersınız. 
Beynin ve bütün sinirlerin iyi i§le· 
nıesi de vücudumuzun öteki işlerine 
ve hepsinden ziyade iyi nefes alıp 
bol oksijen getirmeğe bağlıdn'. 

Şiınıdi, içlerinin srkmbsından şika· 
yet ederek dolap.n hastaları hekim· 
lerden bazıları, onlara geni§ nefes 
aldırarak tedavi ederler ve muvaf· 
fak olurlar. 

Böyle sinir hastası olarak geni§ 
nefes almağı öğremneie mecbur ol· 

Fatma Şariç Rifat Çapçı 

BÜYÜK YEMİN 
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Yazan: Baroneı Orbi 
iı kimselere karşı nadir bir mu~~bbet Genç kız: 
hassasına malikti. O akşam mukem· - Fakat gitmem lbım, mösyö, diye 
melen tanıdığı anlaşılan Paria halkın- ceval? ~e~di, mutlalka gitmem l!zım. 
dan bahsederken, bu fersude kalple_- Teklıfınıze çok teşekkür ederim, ama 
rin derinliğinde saklı duran iyiliğı,, z~vallı Jertrüd'Umi.i yalnız ve haber· 
sefaletin onları çerçevelediği sert sey· sız bır~kamaın. . 
yie kabuğundan tefrik ediyordu. - Kı~ bu Jertrüd? 

B: 1 ukı.4 bulan neviden ha • - İhtıyar süd ninem. Benden hiç 
.raz eve v h ~ 1 t Dö .... ğ. · ·· · 

d
. 1 ks iya şiddet, yağma, atta ayrı mamış ır. nmeuı ımı gorünce 
ıse er e er "k k d d' · · d ima 

k · ı h ı · haline girmekte gecı • ne a ar en ışe ve azap ıçın e o aı 
atı sa ne erı . /:. ld· v • · d" 

i ti fakat mebus Dölatur'un evt fazım ge ıgını tasavvur e ın. 
~emildş ' mütecavizlerinin gürültü· - Nerede oturuyorsunuz, madma • onn e, o, . . 
1.. .. ubundan Jülyet'ı çekıp aldık· zel? 
u gur a sükunet avdet etmişti. - Pöti - Şan sokağında 15 numara-

tan az sonr , . . .. .. 
Onlara ancak bir ikı daıkıka soz s~y- da. . 

. · bütün bu müteheyyiç ın- - Ona sizın tarafınızdan bir baıber 
lemıştı, ve ·· ·· · d · tt ldu 

1 
.. !erinin tesiri altında man· goturmeme ve evım e emnıye e o -

san ar, soz ~ k d' · t i t eme im 
k• d " .. ek sükunetle dağılmış • gunuzu en ısıne cm ne m , f • 

tı 1 uşuner ' dilik burada kalmanızın daha makOl 
!ardı. . h k 1 ğ .. 1 ü 
D·· ı Jülyet'e hitap ederek: hır are et o aca mı ıoy ememe m • 

o atur, d d · i - ? 
- Mazur görünüz, madmazel, fakat saa e e er mdıs ~uzbi h la 

· · · sı"zi bir müddet burada Genç kız erın r eye<:an : 
emnıyetınız, ki ·· 1 f k .. ·· 

h ..,..,ızı amirdir Bu ı-atı al· - Madam oy e muva ı goruyor-ma pus tutnıa."" · :ı .. d d" 
d · · hatsız etmeyi kimse ak - sunuz, oyle olsun, e ı. 

tın a sızı ra . 
l d · ez. fakat az önceki ha· Demek kader kendisıni bu eve ge • 
m an geçırem , ad k · i 

diseden sonra, mahalleden bu akşam tirmişti ve bur a almasını ıst yor· 

geçmiye kalkışmanız ihtiyatsızlık o· du. 
ıur. Dölatur sordu: 

u .... "''"'~uıı ı;- ı.cıu:ui) \,.tı>l'lw .. ""h> -ı __ .,.... __ 

öbür tarafı ise ticari bir zihniyetle 
eğlence ve diatraksyon kısmına ay
rılacaktır. Burada İnhisar İdaresi
nin nefis sigara ve içkilerini dün
yaya tanıtacak olan bir bar, mü
kellef bir lokanta ve Türk stilinde 
bir kahve salonu yapılacaktır. Bina
nın üst katında entelektüel sınıfa 
tetkik ve istirahat yeri olacak bir 
kütüpane ve icaıbında kıymetli 
türk eserlerini teşhir makudiyle 
kullanılacak bir daire ve idare o· 
daları bulunacaktır. 

Pavyonun karekteristiklerinden 
bazıları serin havuzlar, orijinal su 
oyunları ve güzel türk çinilerinin 
bol bola kullanılacağıdır. Umumi 
serginin kalabalığına, gürültüsüne 
mukabil türk pavyonu ziyaretçile· 
re estetik bir surette sükQnet vere· 
cek bir güzellik mabedine benziye· 
cektir. 

o ün, serginin ecnebi memle
ketler Komiserlerinden Mr. 

Albin Johnson ile ilk defa olarak 
sergiyi ziyaret ettim. Beraberimiz-

- Haberi kimin tarafından götüre
ceğitn, madmazel? 

- İsmim Jülyet Marni'dir. 
Bu sözleri söylerken, dikkatle ona 

baktı. Fakat ev sah~binin manidar yü
zünde, bu ismin kendisine hayret ver
diğini gösterecek hiç bir emare be -
lirmedi. Jülyet'in ruhunu bir hiddet 
dalgaaı kapladı. Demek bu isim onun 
nazarında biç bir şey ifade etmiyor
du ha? Ona elinin kan lekesini hatrr
latımıyor muydu? Gerçi be§ sene uzun 
bir devredir; bahusus bu derece hadi
selerle dolu beş sene. Fakat bazı hatı
ralar nasıl silinebilir? 

Bu eanada, tasavvurunu bir an evel 
tatbik etmiye istical eden Pol Döla -
tur önünde eğildi ve salondan çıktı. 

Yemek hazırlıklarına nezaret etıni
ye giden An - mi, az sonra teyzeainin 
yanma döndü, ve üç kadın aile reisi
nin dönüşünü bekliyerek rahatça ko
nu,,arak vakıt geçirdiler. 

Jülyet sükunetini bulmuıtu, ve ken· 
disine rağmen, bir huzur ve Adeta 
memnuniyet duyuyordu. Mütevazi ve 
dar bir meskende çok uzun zaman ya
şamış olduğu için bu güzel evin kon
for ve zerafetini takdir etmemeıine 

imkan yoktu. Dölatur'un evinde Mar· 
ni konağının ne genişliği, ne de ihti
şamı vardı, fakat her fCY burada has
saten ince bir zevke şc:hadet ediyordu. 
Obüson'un m<>bilyaları, bilyülk tömine 
Uzerinde kurulan heybetli Bul aaati, 
Marten cilali bir iki e,ya, fil diti hey
kelci-kler ~ uzak prkt.an Dıölatıır'ım 

1 

Yazan: .~I 
tsmetS~ 

aleminde bulan bir Guliver zannet
tim. 

de İzlanda Genel Komiseri ve İz
l< .. 1da sergi heyeti reisi vardı. Şeh· 
ria ortasından sergiye giden yeni 
bulvarlardan birinden saatta yüz on 
kilometre yaparak kısa bir zamanda 
sergi sahasına vardık. 

Ben Amirale sual aormağa vakit 
bulamadan o bana 'Türkiye hakkı.n
da sualler sordu. En samimi: bir su· 
rette Atatürk'e karşı takdirini ifa
de etti: 

- Tabii asker olarak Kemal Ata
türk'ün askert büyilklüğünü takdir 
etmemek kabil değil, fakat Ata· 
türk, dünyanın en büyük askerle
rinden biri olmakla kalmayıp aynı 
zamanda en büyük devlet adamla
rından ve diplomatlarından biri 
olduğunu da isbat etti. 

Orada serginin ecnebi memleket
ler kısmının genel direktörü Ami
ral W. H. Standley tarafından ka
bul edildik. Serginin heyetine işti
rak edinciye kadar, Amiral Stand
ley bütün Amerika bahriyesinin baş 
kumandanı ve Amiral rütbesine e
rişmiş yaşıyan iki Amiraldan biri 
imiş. 

Amiral nazik, neşeli bir adam. 
Bize çok iltifat etti. Bizi §ahsen 
proje dairesinde serginin küçük 
mikyasta modeline götürdü. Gözle
rimizin önünde en küçük teferrua
tına kadar tamamen bir minyatür a
lem bulduk. Modern pavyonlar kü
bik binalar, caddeler, köprüle~, a
ğaçlar ilah ... O kadar muntazam, o 
kadar realist idi ki, kendimi cüce 

d~deai tarafından getirilmiş kıymeth 
biıblolarla süslü camekanlar, ahenkli 
bır heyet teşkil ediyordu. Yandaki o
dada görülen kıbar bir örtüyle kaplı 
ve gümü9 takımlariyle parıldıyan ye
mek masası ihtilal zihniyetinin hiç de 
ilgaya muvaffak olamadığı lüks ve za
rafete delalet ediyordu. 

Bir müddet sonra, Dölatur tekrar 
görününce, Jülyet'in içinde rahatlık 
duydugu sakin sempati atmosferi der
hal adaba sıcak, daha canlı bir hale 
geldi. Dölatur sokağın tamamen sü -
kunet buldugunu söyledi; madmazel 
Marni'nin korkacak bir şeyi yoktu, ve, 
hiç bir endişe mevzuu bırakmamak i
çin J ertrüd'ü beraberinde getirmişti. 

Jülyet'in ıağ ve salim olduğunu öğ
renince iyi kalpli kadının sevinç göz 
yaşları Dölatur'un merhametli kalbi -
ni miltehassıs etmi§ti ve hizmetçiyi 
genç bayanına iltihaka davet etmeyi 
pek tabii bulınuftU. O günkii hft.diıe
nin sebebiyet verdiği bulutlar ufuk. 
tan dağilmcıya kadar her ikisine de :!
vinin melce olmasını teklif ediyordu. 

vı 

Sadık bekçi köpek 
Yemekten sonra salona döndükleri 

zaman Dölatur sakin ve berrak sesiy
le dedi ki: 

- Şüpheli eşhas hakkındaki bu ye
ni kanun, şimdiye kadar nis.bi bir hu
zur içinde y_ajauuş bir çok :vata.oda,· 

Amiral, Türkiye'nin sergiye i~ti
rakinin tevlit ettiği memnuniyeti 
şu güzel sözlerle anlattı: 

- Türk pavyonunun planları 
şimdiye kadar takdim edilenler.in 
en enteresanı ve en güzelidir. Bu 
suretle, memleketinizin bir parça
sını bize göstermesi bizi bilhassa 
memnun ediyor. Eminim ki türk 
sitesini görecek olan Amerikanlar 
o kadar beğenecekler ki muhakkak 
Türkiye'ye gitmek istiyecekler. Bu 
husuıta genel komiseriniz Su~~ 
Kabaç'ı mimarınız Sedat Eldem ı 
ve müb~ndisiniz Hüseyin Sermet'i 

(Sonu 9. uncu sayfada) 

ları emniyetten mahrum edeceğinden 
muvakkat bir hicreti göze almanız si
zin için makQl bir hareıket olur, sanı
rım, madmazel. İngiltere'ye geçmek 
bana pek kolay görünüyor. Tanıdık • 
!arını sayesinde, seyahat için lilzumıu 
pasaport ve refakati ıize tl"min edebi
lirim, bir kere oraya varınca, hiç fÜp
hesiz, akraba ve dostlara raatlanınız. 

İçinde geçen bir mücadeleden son
ra, j ülyet ev sahiplerine hakiki hüvi· 
yetini ifşaya karar vermişti. Dölatur 
kendiıinin kim olduğunu bilmeliydi: 
Bu suretle, onun kendisine düşman 
olmasından endişe ettiği takdirde, e -
vinin kapısını kendisine kapıyabilir
di. 
Babasının kont dö Marni olduğunu 

söyleyip de ağabeyinin trajik akibeti
ne telmih edince Dölatur'un kendisi
ne hüzün ve merhametle dolu bir na
zarla baktığım görmüştü. 

Fakat mizinin bu hatırasını elim bir 
surette hissettiğini veya vikont dö 
Marni'nin kız kardeşini çatısı altına 
kabul etti~ine pi~an olduğuna deli • 
let edecek bir şaşkınlık veya teessür 
eseri göatormemişti. Bilakis, bir lah
za sonra, evinde kalmaaı hususundaki 
tekliflerini en israrlı bir şekilde genç 
kıza tekrarlıyordu. 

Dölatur bu hareketinden hilzlin du
yuyormuş gibi hafü bir iç çekişle : 

- lngiltere'ye gidişinizi tanzim e
dinceye kadar, diye na.ve etmişti. 

Bu tavır Jülyet'e anlaşılmaz göril -
nUY.ordu. Bu mazinin unutulduğuna 
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Talebenin masrafı 
Mekteplel'in ücretli olduğu mem• 

leketlerde çocuk babaları aea.ba ne 
yaparlar? 

- Kaydiye, fU kadar. 
- Asıl ücret, bu kadar. 
- Bir hayli yatak, yorgan, çama· 

§ır ve ıai.re. 
- Kaaketinden kundurasma ka· 

dar mektep üniforması •.. 
Bütün bunları temin ederek çocu

iunu tahsil ettirmek seT"Vet aahibi 
olmıya tevakkuf eıder. Y~ çocuk bir 
değil de, iıki, üç ve daha fazla i&e? 
Bütün taluil yükünü üzerine alarak 
çocuklarmuzı yeti§tirmekte hepimi• 
ze en büyijk yardımları eden ciim• 
huriyet hükümetine minnettar ol· 
mamız için - yÜzlercesi ara.sı.nda -
bu da batlı batma bir sebeptir. Hal • 
buki devletin kaç tane de yatılı mek
tebi vardır. Bunlarda çocuklarımız, 
evlerinde bulamadıkları huzur ve 
sükU.ııa nail olarak büyiiyüp meslek 
sahibi de olmakta, o mekteplerden 
çıkar çıkmaz İ§ bulmakta.dırlar. De· 
nilebilir ki, birçok babalara kalan 
vazife, çocuklarını o g~bi mekte~le
re girebilecek çağa getırmekten ıha· 
rettir. 

Dün, bir arkada§, Partimiz prog • 
ramının on dördüncü madd~indeo 
bahsediyordu: "Kültür i§inde her 
gün daha çok çocuk ve yurtla§ oku· 
tup yetİ§tİrmek.,, Bu prensibi, mese• 
la devlet demiryolları, kendine gö-

t f . 
re ıoyle - ve pek doğru - te aır et• 
mişur: "Gerek banliyoler ve gerek 
tren yolu üzerinde bulunan küçük 
koy ve kasabalar çocuklarının mer• 
K.ezLrdeki mekteplere devam ede
bilmeleri için 70 kilometre dahilin· 
deki meıatelerde ybah gidip ak§am 
dönecek ve banliyölerde öğle yemek • 
lerine evlerine gide<:ek çocuklarm 
bütün bir ay zarfında yapac.aklan 
seyahatler için % 90 tenzilli bir tari· 
fe ve mevcut trenlerin hareket saat
leri mekt-p zamanlarına uymıyan 

mıntakalarda da ayrıca otora.ylar ve 
otomotriıler tahrikiyle talebenin 
mekteplerine gidip gelmelerinin te&
hili ve talebenin her yerde ve her 
türlü tenzilli tarifeler üzerinden ay_• 
rıca % 50 tenzile tabi tutulması ... " 

Hakikaten, bütün bu tedbirlere 
lüzum vardır. Hatta, devlet demir

yolları misalini göz önüne getirerek 
ne.kil ve.r.ıtaluı iıleten diğer mÜM-> 
aeaeler de talebe için mutat tarifele
rinde yeni tenziller düşünürlerae 

kültür davamıza daha çok muave

nette bulunmU§ olurlar. M~ele, yal
nız babaların mas:rafmı azaltmakta 
değil, çocukların tahsilini temin et
mektedir. Daracık bütçelerden mu.
rafı azaltmak kafi gelmez, onu kal
dınnak iktiza eder. Gene misal ol~ 
rak itaret ediyorum: Bazı hayır ce
miyetleri, geçen yıllarda, fakir tale
beye sıcak yemek veriyorlardı. Bu 
sene bu adetin tekrarına dair henüz 
neıtriyata tesadüf etmedik. Şefkati• 
miz mi kıtla§tı, yoksa vakti mi gel
medi? 

Bazılarımız için kitap ve kalem 
paraları dahi her gün heyecanla 
karıılanan talepler mahiyetinde ıde
iil midir? 

Talebenin masrafını azaltmak va
zifesini yalnız hükümete bırakma· 
malıyız. Bu vazifeye köyce, kaaaba· 
ca, ıehirce, milletçe İ§lirak etmek 
zevkle yapılacak bir memleket hiz.. 
metidir. - N. Baydar 

mı delalet ederdi? Yoksa sebebiyet 
verdiği felaketlere karşı kayıtsızlığa 
mz? hunnula beraber, bir kaç saatten
beri ondan almış olduğu intibaa göre, 
mebus Dölatur soğuk ve hissiz bir a
dam tesirini bırakmıyordu. Şu halde, 
nasıl hüküm vermeli? ... Burada, evel
ce içinden geçmiş olan şüphe daha es
rarlı bir şekilde zihnine yerleşti: Bir 
isim benzerliği kendisini yanlış yola 
sevketmemiş miydi? 

Birden, geçirdiği bunca heyecanlar
dan dolayı kendisini yorgun hissettL 
Hakikati keşfetmek işini sonraya bı
raktı, ve zihninden bütün dil~ilncele
rini silkerek, dikkatini ev sahibinin 
tasarlat1an seyahat hakkında kendisi
ne söyledikleri üzerinde teksif etti. 

Dölatur'la Jülyet birlikte konuşur
larken, An - Mi sofrayı toplam1~tı. 
Sonra gelip madam Dölatur'un ayak 
ucunda alçak bir tabureye oturdu. 
Muhavereye hiç iştirak etmiyor, fa -
kat zaman zaman, Jülyet düşünceli 
nazarının kendi üzerine dikildiğini 
hissediyordu. 

Madmazel dö Marni çekilince, Pol 
Dölatur, An ~ Mi'ye döndü ve elini a
vuçları arasına aldı. 

- Misaf~rimi ~ana emanet ediyo • 
rum, An-Mı, dedı. Zavallı pek kimse
sizdir, ve hayat ona karşı pek haşin 
davranmışa benziyor. 

Genç kız gayri ihtiyari: 
- Her halde benden ziyade değil 

cevabını verdi. ' 

(Sonu var) 
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Siva•'ta kıymetli e•erlerden Gökmedre•e 

Sltas'ıı tarih eserleri üzerinde araıtnmalar 
ıwa. 

Şifaiye medresesinde yapılan kazı 
ve araşhrmalar ümitli neticeler verdi 

Mimar Sedat Çetintaı kazı neticelerini izah ediyor 
Sivas, (Hususi) - Eski Sivas,~ 

bağrında türk medeniyetinin öl-
mez ıaheserlerini ta§ır. Selçuk e- • . 
serleri Sivas ve çevresinde büyük 
bir mebzuliyetle sıralanırlar. Bu 
yüksek medeniyetin hali dipdiri 
duran eserleri Sivas'ın artan gü
zelliklerini tamamlar. Onlar ya
§ıyan Sivas'ın canlı birer ifadesi 
halindedir. 

, 
.. 1 

Damızlık bir boğa 

Sivas ibideleri üzerinde tetkikatta 
bulunmak üzere Kültür Bakanlığı ta
rafından gönderilmiş olan mimar Se
dat Çetintaş. yaptığı tetkiklerden 
başka Şifaiye medresesi yanında ka
zılar yaptırmıştır. Takriben 400 met
re bir sahaya inhisar eden kazılar 
çok kıymetli neticeler vermiştir. Ve 
Şifaiye medresesinin . şimale doğru 
uzanan mühim kısımları toprak al
tında kesme divarlar halinde mcyda -
na çıkmıştır. Bu kazılar hakkında mi
mar Sedat Çetin taş şu izahatı verdi: 

MOnisa'da yakında bir 
hayvan sergisi açılıyor 

.... 
·~ 

- Şifaiye medresesi adı ile anıl

makta olan bu bina, 13 üncü asır başın
da yapılmış bir Selçuk hastanesidir. 
Sivas'ta bulunan beş tane Selçuk me- ' 
deniyeti şaheserleri arasında Krono
loji itibariyle en eskisidir. 1217 yılı

nın Setçuk imparatoru İzzettin Key
kivus tarafından yaptırılmıştır. 

Selçuk darışifaları hastane ve med
rese kn;ımlarını ihtiva etmek üzere 
görülür. İzzettin'den evelki impara -
tor Gıyasettin'nin Kayseri'de yaptır -
dığı darışifa da böyledir. 

Manisa, (Hususi) - Geçen yıl baş- ı yapılacak ayın 13 üncü pazar günü de 
lıyan ve her sene ikinciteşrin ayla- seçkin bir davetli önünde aygır de-
rında Manisa merkezinde yapılacak .. A _ 

Geçen yılki tahminimi kuvetlendi
ren vazıh deliller bulmuştum. Bu ka
naatime göre muhayyel bir plan yap
mıştım. İşte bugün yaptığım hafriyat 
bu plana göre yapılmış ve hemen, he
men geçen yılki plinın bu sahaya te
kablil eden, kısmı aynen zuhur etmiş
tir. Hafriyatı Türk Tarih Kurumu 
namına yaptırdım. Bu müsbet neti
ceyi kuruma arzedeceğim. Bu sonda
jın müsbet neticeye varması üzerine 
gelecek yılki kazılar daha geniş mik
yasta olacaktır. 

Ola ha a · . . k d b posu alanında mukafatlar dagıtılarak n yv n sergısının ay ına aş- . .. 
lanmıştır. Sergiye Manisa bölgesinde bır toren yapılacaktır. 
yetişen hayvanlar iştirak edecektir. 

Kısraklardan arap, ingiliz ve yarım 
kanlılar; taylarla hükümet damızlık 
aygırlarının yavruları sergiye gire- Konya' da tohum makineleri 
cektir. Boğalardan boz ırk Montefon 
ırkiyle melezleri iştirak edecektir. 
İnekler yavrulu ve sütlü olacaktır. 

Eşekler Kıbrıs cinsinden olacak de
rece alan hayvanların sahiplerine ik
rarıiyeler verilecektir. 
Kayıt muamelesi ikinciteşrinin on 

birinci gününe kadar devam edecek

Konya, (Hususi) - Ziraat vekile-
tince vilayetimiz emrine verilip Kon
ya'nın muhtelif bölgelerine yerleşti
rilen tohum temizleme ve ilaçlama 

makineleri faaliyete geçirilmiştir. 

Bunlara ait tohum temizleme evleri
nin inşa faaliyeti de devam etmekte-tir. Bundan sonra hayvanlar stad

yomda teşhir edilerek •uayeneleri dir. 

KENARINDAN BİR RÖPORTAJ 

.. 

Bir koy 
Su baskınından nasıl 

Kurtuldu 
Edirne, (Hususi Muhabirimizden) - Oto

mobilimiz Meriç köprüsünü geçer geçmez so
~a .kıvrıld.ı ve nehir boyunu takiben Bosnaköy 
ıstıka~etınde yol almağa başladı. 
Merıç, Karaağaç istikametinde olduğu gibi çeki

len suları, meydana çıkan kum dolu yatağiyle bu ta· 
rafta da bir çöl manzarası arzediyor. Takip ettiğimiz 
kıyıda Meriç'in vakit vakit yükselen ve yatağına 
sığmıyan bir coşkunlukla Türk ve Yunan sahillerin
deki köylerle Edirne'nin bazı kenar mahallelerini ve 
her iki tarafın da geniş arazi parçalarını basarak bir 
hayli zarara uğratan sularının zerresi bile yok .. 

Meriç, şimdi küçiile küçüle, büzüle büzüle karşı 
sahille beri taraftan itibaren ortada b raktığ 1 kum 

. ~olu yatağının arasına sığınmış sessiz akıyor. Ve biz, 
ıkı tarafı zümrüt yeşilliğini hala mu- ı-··~-............... .. 
hafaza eden meyil dolu bir yolda iler- ı Merıç ~eı:!arında ya. r k b" k"" .. ı pılan buyuk set 1.alııı -
. ı~or, oca ır oyu kurtaran büyük : malarından 4 goruııu~ 
ışın başarılmakta olduğu yere gidiyo- : 
ruz: 

Boşnaköy 
Hatırlardad ·r ki bu köy, Meriç fe

yczanının üç dört yıldanberi en azgın 
sularına maruz kalmış ve hele geçen 
kışın uğradığı son su baskını ile haf
talarca sular altında kalarak hemen 
hemen ortadan kalkacak bir vaziyete 
düşmüş büyük bir hudut köyümüz
dür. Artık bu köyün ikinci bir su 
baskınına daha tahammülü kalma
mıştı. 

Bir taraftan iki memleketi de aynı 
derecede ilgilendiren Meric nehrini 
temizleme işi salahiyettar TÜrk • Yu· 
nan heyetleri tarafından Edirne'de 
görüşülürken, dif. er taraftan da hü
kümetimiz Bosnaköy'ün son su bas· 
kını durumunu göz önünde bulundu
rarak her şeyden evci bu köyü.1 kur
tarılmasını kararlaştırmış ve salahi
yettar fen adamlarının tetkikat ve 
keşifleri neticesinde köyün etrafında 
bit'ük bir set inşas ına karar vermiş
ti. Bunun üzerine suların çekildiği -·- -- ------ -~ ,, -
kaçmlrriryarak derhal harekete geçil-
miş ve inşaata başlanmıştır. 

llk kazması General Kazım Dirik 
tarafından Bosnaköylülerin engin se
vinci arasında büyük törenle vurulan 
bu sedde işçi 'Sayısının her gün 250-
300 arasında olduğu göz önünde bu
lundurulacak olursa vücude getiril
mekte olan eserin azameti kendiliğin
den tebarüz eder. 

Tetkikat sırasında bir aralık bu 
köyün Meriç'in karşı tarafında ve beş 
kilometre uzakta bir çiftliğe nakli 
düşünülmüştü, Fakat bu şirin köyün 
böyle bir sedle feyezan tehlikesinden 
kurtarılması çok isabetli olmuştur. 

r 
1 

Köye yaklaşırken Meriç'in en şi

rin sahillerini teşkil eden kıyıları 
geçtik ve bir toprak yığını önünde 
durduk. Arabalar buraya boyuna top-1 

rak yığıyor ve yüzlerce amele elle- B 1• t 11• s'te 
rindeki küreklerle bu toprakları ya-1 
vaş yavaş yükseltiyordu .. 

Burada toprak yığını ol?ukça yük- k ...., d 
selmiş ve hendesi bir şekil almış bu- a r ya g 1 

' . 

tzmit'te 
talebe 

trenleri 

lunuyordu. Biraz daha ilerleyince sed 
üzerinde tokmak vuran 40-50 işçi ile 
karşılaştım. 1700 metre uzunluğunda
ki sed artık betondan da sağlam olan 
son şeklini almış ve müstakbel su 
baskınlarına göğüs gerecek bir hal 
almıştı. Nafıa Vekaleti, tarafından 

inşaata nazaret eden su mühendisi fı

Bitlis, (Hususi) - Etraftaki 
yüksek tepelere bir hafta eve) 
kar yağmıştır. 3030 metre yük
sekliğinde olan Nemrud dağı ta
mamiyle bembeyaz bir hal al
mıştır. 

İzmit, (Hususi) - Vilayetin mf>. 
cavir köy ve kasabalarından, orta tah
sillerini şehrimizde yapan talebeler 
vesait yüzünden büyük müşkilita uğ
ramaktalardı. Bilhassa trenleri olan 
mıntakalardan gelen talebeler, tarife
lerin ders saatlerine uygun olmaması 
münasebetiyle mektebe güç devam 
ediyorlardı. Vilayetin Nafıa vekale
tine yaptığı müracaat üzerine ders 
saatlerine uygun olarak hususi bir 
trenin Tavşancıl'dan lzmife kadar 
olan istasyonlardaki talebeleri banli
yö fiyatiyle lzmit'e getirip götürme
sine vekaletçe müsaade edilmiştir. 
Bu haber talehcleri ve talebe velileri
ni pek sevindirmiştir. 

İzmil'te berediye se(imi bitti 
sıldadı: 

- Tokmak vuruşlarına dikkat edi
yor musunuz? 

Amele, tokmakları bütün kudret ve 
kuvetleriyle can ve gönülden toprağa 
indiriyorlar. Mühendis ilave etti: 

- Bunlar su baskınının ne demek 
olduğunu bizzat gören Bosnaköylü
lerdir. Bu vuruşlarada; kurtuluşun 

hızı, eski baskın korkusunun kini 
vardır 1 
Şimdi biraz da Bosnaköyünü ve 

yapılmakta olan işini gözden geçire
lim: 

Bosnaköy Edirne'nin cenubunda, 
Meriç'in sağ sahilinde ve aşağı yuka
rı 100 hektarlık bir arazi parçası üze
rine kurulmuş büyük bir köyümüz
dür. 278 haneye, 1300 nüfusa, bir a
sırlıkta bir tarihe maliktir. Köylünün 
elindeki arazi ise 11.000 dönüm olup 
bunun 2000 dönümü Meriç'in karşı ta
rafındadır. 

Bu büyük ve şirin köyü kurtarmak 
için meydana getirilmekte olan sed 
Bosnaköyünün şimalinden başhyarak 
köyü nehir boyunca 1700 metre uzun
luğunda sarıyor. Ust genişliği 3,5, ta
banı 15, yüksekliği 2,5 metre olan sed 
25 er santimetre kalınlığında toprak 
tabakalarının üst üste sulanıp tok
maklanması ve iyice &ilindirlenme-

siyle meydana gelmektedir. 
Bundan başka sahilin oyulmasına 

mani olmak için dört büyük mahmuz 
da inşa edilmektedir ki, uzunlukları 
30 ve genişlikleri 10 r metre olan bu 
mahmuzlar sayesinde sahil 30 metre 
ilerletilecek ve sedin etrafı çimenlen
dirileceği gibi önümüzdeki sene bun
ların araları da güzelce ağaçlandırıl
mak suretiyle tesisat bir kat daha 
takviye edilmiş olacaktır. 

İnşaat Nafıa vekaleti su mühendisi 
ve fen adamlarının dikkatli kontrolü 
altında süratle ilerlemektedir. Gene
ral Kazım Dirik yapılan işleri gör
mek üzere Bosnaköy'üne sık sık git
mektedir. 

Temas ettiğim Bosnaköylüler, hü
kümetin bu yakın alaka ve icraatın
dan minnetle bahsetmektedirler. Çün
kü bu muazzam inşaat yalnız Bosna
köyü'nü su baskınlarından kurtar
makla kalmıyor, aynı zamanda bütün 
bir yaz her gün 250-300 amele çalıştı
rılmak suretiyle civar köyler halkiy
le, Bosnaköy halkını geçinme darlı
ğından kurtarmış oluyor. 

İnşaat bu ay sonunda bitecek ve a
çılma töreni cümhuriyet bayramında 
yapılacaktır. Bosnaköylüler bu mut
lu günü sabırsızlıkla beklemektedir
ler .. - Kadri Oğuz. 

İzmit, (Hususi) - Şehrimizde be
lediye intihabı sona ermiştir. lzmit 
halkı büyük bir inan ve sevgiyle rey
lerini Cümhuriyet Halk Partisi nam
zetlerine vermiştir. Bilhassa bayanlar 
büyük bir tehalükle medeni haklarını 
kullanmışlardır. Yeni belediye mecli
si azaları arasında 3 tane bayan var
dır. 

İzmit'tt· ~"hir kuliihü 
İzmit, (Hususi) - Şehrimizde 

belediye gazinosunun üst kısmı şehir 
kulübü olarak açılacaktır. 

İzmit'te yeni bir gazete 
İzmit, (Hususi) - Şehrimizde 

15. inci Cümhuriyet bayramı günün
den itibaren Marmara isimli bir mem. 
leket gazetesi intişara başhyacaktır. 

Bir çocuk araba altında 
ezilerek öldü 

Konya, (Hususi) - Beyşehir'in Kı
reli nahiyesine bağlı Köşk köyünden 
Mehmet isminde altı yaşında bir ço
cuk aynı köyden Hüseyin Gündo
ğu'nun sürdüğü çift atlı araba altında 
kalarak ölmüştür. Arabacı Hüseyin 
yakalanarak adliyeye verilmi~tir. 
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Tanınmış 
insanların 

Tanınmış 
• 

Y aşayışımızda en ehemiyetli 
rollerden birini de "itıyat" 

oyndmaktadır. Küçük itiyatlarm u
mumi hayatta bazan çok büyük te
sirleri oluyor. Yalnız biz bunun far· 
kına varmıyoruz. 

Amerıka'nın mizah üstadı Mark 
Twain, eserlerini tercihan yatakta 
yazmaktan hoşlanmıştır. Halbukı, e· 
serlerınde altın arayıcı ve gazete 
muhbiri olarak dolaşmadık yer do· 
laştırmadık insan bırakmı}an bu 
büyük muharrir, en güzel yazııarı
nı rahat bir döşekte yazmıştır. "Tom 
Sawyer" ile "l:iuck le berry Fim" a
dında eserleri bu tarzda bir mesai· 
nın mahsulüdür. 

Meşhur Şiller, çalışırken elmeı ko
kusu ıle zihnini parlatırdı. Bu zayıf 
ve marız şaır, bu itiyadiyle arka • 
ıundan ölmez eserler bırakıp gitmiş
tir. 

8 üyük ~lmanya'yı y:ratan k°': 
ca Bısmark, resmı vazıtesı 

dışında, tenha rbir odada her türlü e· 
tiketten uzak bir halde çalışmaktan 
hoşlanırdı. Kocaman köpeği daıma 
yanı başında olduğu halde bacak
larını uzatır, eline kağıt alaraK dev
letin en ehemiyetli işlerini, hazırlaı 
cihan politikasının en esaslı hatla
rını çizerdi. 

Rus edip ve şairlerinin en içlisi 

&ayılan Dostoyevski, hafif bir ışık 

altında gecenin sessizliğinde çalı -
şırdı. İhtimal ki, bir "ölü evinden 
hatıralar" adındaki eserini de ida
mına tekaddüm eden korkunç bir 
gc«de yazmıştır. Bu münasebetle 
9unu da kaydedelim ki, Dostoyevs
ki hükmün yerine getirikneainden 
bir h"i dakika ov•l nHedilarak, o•
zası nefiye tahvil edilmi9ti. 

Borcu ile parasızlığı, Honore de 

Balzac'ı faaliyete scvkcderdi. An -

cak, eserlerini yazmağa başladığı 

zaman sırtına behemehal bir kt!şiş 
cübbesi geçirir kahve fincanının bi
rini bırakır diğerini içmcğe başlar
dı. Ömrünün sonlarına doğru ı>oyle
diği şu sözler çok meşhurdur: 

Beni, bugüne kadar yaşatmış olan 
50.000 kahve öldürüyor." 

O nun bir de parmağından hiç 
çıkarmadığı tılsımlı bir yü

zugu vardı. Şarkta yapıldığına biç 
fÜphe olmıyan bu yüzükteki arap 
harflerine o esrarlı bir mana verir
di. Bir gaflet eseri olarak yalnız bir 
defa bu yüzüğü icra memuruna kap· 
tırmıştı. 

Volter, her fırsatta düşünce~erini 
dikte eden, yazan bir adamcır. Gö -
zünü açar açmaz yazar, pantolonla
rını ayağına geçirirken dikte eaer, 
hasılı zaman ve mekan diye bir mef
humla mukayyet olmazdı. 

Büyük Fridrih, enfiye çekmeden 
iş göremezdi. Hele meşhur enfiye 

kutusu hayatını kurtardıktan son -
ra, enfiyeyi hiç bırakamadı. Ku -
ner&dorf'da bir muharebe esnasın
da göğsüne gelen bir kurşun enfiye 
kutusuna saplanıp kalmıştı. Kutu 
tam kalbi hi:zası.nda bulunuyordu. 

M
uharebe sahnelerini tesbit e -

den meşhur alman ressam~ 
Anten fon Verner, kanın gövdelen 
götürdüğü en korkunç harp sahne· 
!erinin tablolarını yapmıya başla
madan evci, bir müddet viyolonsel 

çalarak ilham alırdı. 

Kaplan lakabiyle tanınmış olan 
fransız devlet adamı Klemanso, ne

reye gitse, nerede çalışsa, masasının 
üzerinde bir at nalı bulundururdu. 
Hatta mesai odasındaki masasını bi

le at nalı şeklinde yaptırmıştı. Siz 

buna iı.ter itiyat deyiniz, isterse hü

rafe şeklinde bir zaaf şeklinde te

lakki ediniz. Her halde at nalı Kle
manso'nun hayatında büyük bir rol 

oynamıştır. 

O
. nceleri fakir bir aileye men -

sup iken radiumu keşfettik
ten sonra, iki defa Nobel mükafatı 
almış olan madam Küri, gece yarı

larına kadar laboratuvarında çalış -
tığı yetmiyormuş gibi, yuvasına dö-

itiyatlan 

M e§hur muganni Karuzo ıigara 

içmekten çok ho1lanırclt 

Radyum muhterii Madam Küri
nin merakı da çamcqır yıkamaktı 

Ru• edibi Doıtoyev•ki daima 
gece çalıımayı tercih ederdi 

nünce, hem kendinin ve hem de ço
cuklarının çamaşırlarını yıkardı. 

Kendi iddiasınca, çamaşırlarını o -
nun kadar kimse iyi yıkayamazmış. 
Fakat hakikatte, eski bir itiyadın 
tesirine tabi oluyordu. 

Cenubi Afrika'da Britanya dev -
Jetin kuran, Kahire - Kap hattı fik
rini ortaya atıp gerçekleştiren Se
si! Rodes, yalnız mesai odası değil, 
evinin her tarafı dolma kartallar ve 

Napolyan tablo ve minyatürleriyle 

dolu idi. Kartal ve Napolyan, kendi 
eserinin de kudret sembolleri idi. 

Bu sembolleri etrafında bulundur -

mak onun itiyadı iıdi. 

"Melodi'nin ruhu"nu terennüm 
etmiş olan Enriko Karuso'nun, si-

gara veya pürosuz çıkmış tek bir 

resmi yoktur. Tütünün sese zararlı 

olduğunu söylerler. Karuso da bu

nu bilirdi. Fakat bu itiyadı bütün 

tavsiye ve ikazları yenmişti. 

ULUS 

Danzig'de 

Askeri mahiyetle 

tedbirler ahnıyor 
Varşova, 20 a.a. - Bugün Danzig'de 

senatonun yeni bir kararnamesi neş
rolunmuştur. 

Bu kararnameye göre 18 yaşından 
25 yaşına kadar her vatandaş feyezan, 
yangın, zelzele gibi felaket anlarında 
mecburi olarak polis kuvetlerinde ça
lıttırılabilecektir. 
Diğer taraftan, 25 yaşından 50 ya

fına kadar da her vatandaş polis teş
kilatı için ihtiyat kuvetleri elde bu
lundurmak makaadiyle hususi talim 
ve terbiyeye tabi tutulacaktır. 

Danzig nasyonal sosyalist partisi
nin gazetesi olan "Danziger Vorpos
ten., bundan bahsederek diyor ki: 

"Bittabi, danzigliler, evelden oldu
ğu gibi bundan sonra da alman ordu
sunda askerlik hizmetlerini yapmak 
imkanına malik bulunuyorlar.,, 

llk defa olarak danziglilerin alman 
ordusundaki askerliğine böylece yarı 
resmi bir surette telmih edilmiş ol
maktadır. 

Tramvay ıirketi 

safin alma 
müzakeresi baıhyor 

Nafıa Vekaletiyle tramvay şirketi 
arasında yapılacak olan satın alma 
müzakerelerine teşrini sani içinde 
başlanacaktır. Haber aldığımıza göre, 
Nafıa Vekaleti, müzakerenin mevzuu
nu teşkil eden bütün noktaları tesbit 
etmiştir. Tramvay şirketi mukavelesi 
mucibince, yapmıya mecbur olduğu 

yeni hatların, şirketçe timdiye kadar 
yapılmaması, şirketin taahhüdünü ye
rine getirmediğine en kuvetli bir delil 
olarak görülmektedir. 

Bundan başka tramvay şirketi, 
tramvay münakalatı elektrikle işlediği 
tarihten itibaren hariçten yeni hiç bir 
araba getirmemiş ve eski arabaları bu
rada tamir etmekle iktifa etmiştir. Bu 
da şirketin taahhüdünü yerine getir
mediğine ikinci bir sebep olarak gös
terilmektedir. Vekalet bilhassa, satın 
alma müzakeresinde, bu iki nokta ü
ııorindo duracnktu:. 

Tramvay firketiyle beraber tünel 
şirketinin de satın alınmasına teşeb

büs edilecektir. Tünel şirketi de Ga
latada yapmıya mecbur olduğu binayı 
şimdiye kadar inşa ettirmediğinden, 
şirketin mübayaa müzakeresinden bu 
mesele de esaslı surette nazarı dikka
te alınacaktır. 

Konya köy postalan için 
çanta yaptırıyor 

Konya, (Hususi) - Vilayet, köy 
posta servisleri için çantalar yaptırıl· 
masını kararlaştırmış ve nümuneye 
göre icabı kadar sipariş verilmek ü
zere mülhakattan ihtiyaç miktarını 

l sormuıtur. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Bordo, - Fransız bi.sikletçisi Rö

noden, ingiliz milli dünya rekorunu 
2 3/5 dakikada' kırmıştır. Eski reko
run sahibi belçikalı Antuan ve müd
deti 2 dakika 1 4/5 saniye idi. 

X Bocdo, - Minyar ile Şayyo bin -
miş oldukları iki kişilik bisiklet ile 
dünya rekorunu 52 4/5 saniyede ve 
3-4 millik rekoru da bir dakika 20 1/5 
saniyede kırmışlardır. 

XMünih, - Telegraf gazetesi, dok
tor Beneş'in Şikago üniversitesinde 
konferanslar vermeyi kabul ettiğini te
yit ediyor. B. Beneş kurlarına 1939 ka 
nunusanisinde başlıyacaktır. 

X Mofkova, - Sovyetler Birliği'nin 
müdafaa kabiliyetinin arttırılması sa
hasındaki fevkalade yararlıklarından 

dolayı 355 kumandan, siyasi drijan, 
enjeniyör, teknisien ve muharibe muh
telif nişanlar verilmiştir. 

X Ştütgart, - Alman tayyare.cisi 
Helmult Kalaten, 4 ili altı litre silen • 
direli hafif tayyarelerin beynelmilel 
irtifa rekorunu 8350 metreye çıkarak 

kırmıştır. Fransız Arnu'ya ait olan 
eski rekorda irtifa 7483 metre idi. 

X Brüksel, - Kıral ve prenses dö 
Riyemen lngiltere'ye gitmek üzere 
Brüksel'den hareket etmişlerdir. Kı -
ral, pazar günü Brükscl'e dönecektir. 

X Londra, - Harbiy nazırı Hore 
Belişe Kardif'te mühim bir nutuk 
söyliyerek kara ordusu hakkında be -
yanatta bulunacaktrr. 

X Berlin, - Dahiliye nezareti tara -
fından neşredilen bir emirname ile, 
sivil makamatın dini ayinlere resmen 
mümessiller göndermeleri ve dini 
bayramlarda bayrak aamalan men e -
dilmiıtir. 

Bir sıhat 
davamız 

(Başı 1. inci sayfada) 

yaıı ile tarktaki çalışma yaıı a
rasında adeta bir ömürlük fark 
var. 

Tükiye'de bize verilmiş olan 
bir perhiz yemeği listesini İsviç
reli büyük bir profesöre göster
diğimiz zaman: "- Fakat siz 
buna perhiz yemekleri diyorsu
nuz? Biz daima böyle yeriz!" 
demişti. Otuz betten fazla ver
mediğim bu zatm ellisini çok
tan aımış olduğunu sonradan öğ
renmiştik. 

Her halde, ve hiç olmazsa, 
tenvir edilmek, hakikati anla
mak istiyen vatanda§larımızın 
hayrına, doktorlarımızın ihtisas
larını birkaç hafta bu mevzu ü
zerinde çalııtırmak faydasız ol
mıyacaktır. 

F. R. ATAY 

B. Bek eli 
döndü 

boş 

(Başı I. inci sayfada) 

ya meselesinde Polonyanın teklifle -
rine karşı gösterilen muhteriz vazi -
yet şu sebeplerle izah olunmaktadır: 

1 - Çekoslovakya'ya karşı sada
kat, 

2 - Romanya ile Çekoslovakya a
rasında siyasi ve iktısadi teşriki me
sai için doğrudan doğruya teması i
dame etmek. 

3 - Macaristan'ın vaziyetini fev -
kalade kuvetlendirmek, 

4 - Transilvanya hakkındaki ma
car teminatına itimat edememek, 

5 - Almanya'ya karşı hasmane te
lakki edilebilecek bir kombinezona 
girmemek, 

Romanya hükümeti Rütenya'nın 
macar idaresine geçişisinin Polonya i
çin olan ehemiyetini tamamiyle tak
dir etmekle beraber Rütenya'ya yer
leşecek olan Macaristan'ın Transil -
vanya ve Bukovinya'nın müdafaasını 
fevkalade güçleştirecek mühim sev
kulceyş noktaları elde etmiş olmıya
cağını da göz önünde bulundurmak 
zaruridir. 

Paris'teki tem.a.,l.ar 
Faris, 20 a.a. - Havas bildiriyor: 
Bu sabah Romanya elçisi fransız 

hariciye nazırı Bone'yi ziyaret etmiş
tir. 

intibaına 

müşterek 

Setahiyettar mahfillerin 
göre Romanya hükümeti 
Macar - Polonya hududu projesine 
pek taraftar değildir. 

Münih ve Varşova 

temaslarından sonra 

Slovaklar 
memnun 

Prag, 20 a.a. - Slovak heyeti Mü
nih'ten bugün Prag'a dönmüş ve tay
yare ile Bratislava'ya hareket etmiş
tir. 

Heyet reisi ve Slovakya ba~vekilı 
Lisso gazetecilere beyanatında salahi
yettar alman makamatı ıle yaptıgı ko
nuşmaların neticesinden memnun ol
dugunu söylemiştir. 

Malum olduğu üzere bu konuşmalar 
macar - slovak hududunun tespıtı hak
kında idi. 

Slovakların V ar§ova' da 
yaptıkları tem.asi.ar 

Varşova, 20 a.a. - Dündenberi Var
şova'da bulunmakta olan slovak me
buslardan ve milli slovak komitesi re
isi B. Karl Sidor, gazetecilere beya
natta bulunarak seyahatinin gayesi 
münhasıran slovak meselesinde Po
lonya'nın hareket hattının ne olduğu
nu öğreınrnekten ibaret bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

B. Sidor, slovaklarla macarlar ara
sında cereyan etmekte olan müzake
relerin bir ihtilaf zuhuruna mani ol
mrya medar olacak bir itilafa müncer 
olacağı mütaleasındadır. 

B. Sidor'un polonyalıların Spiz ve 
Orava mıntakalarıına dair ola.n taleple
ri hakkındaki mütaleası, bu meselenin 
Polonya ile Slovakya arasında yapıla
cak bir itilaf ile halledileceği merke
zindedir. 

B. Bek, avdetinden sonra B. Sidor'u 
kabul edecek ve B. Sidvr, müteakiben 
lkatitıltr.!a'ya ıidccek.tiı. 

-7-

B. Melkolm Makdonald'ın 
verdiOi rapora roOmen 

lngiltere Filistin'in 
taksiminden vazgeçmedi 

Londra, 20 a.a. - 8. Çemberlayn ile 8. lnskip arasında kabine 
toplantısından ~nra yapılmış olan görüşmeye hava ve dahiliye 
nazırlarının da iştirak etmiş oldukları tasrih edilmektedir. 

Kabinenin B. Makdonald'ın vermiş 1 
olduğu raporu tasvip etmiş olduğu 
zannedilmektedir. 

Mumaileyh, bu raporunda Filisti
nin taksımı hkrinm terkedılmesi lü
zumunu ızah ctmektcdır. 

B. Makdonald, intizam ve asayişin 
temini nu~usunun dıgcr her turlu nal 
sur~lerının tatbıkıne zaruri olarak 
tekaddüm etmesı muktazı oldugu mu
talcasındadır. 

l.ifr nıcdis kurulması 
uu,.ı11ıutuyur 

1Ik olaraK ııısseduen zaruret, Fi
lı:.tın 'dekı ıngııız kontroıı.inün mı.id
detini uzatmak ve bir ıtilaf husulü 
takdırinde bu kontrolu kaldırmaktır. 
~annedildıgıne gore kabıne, araplar
la yahuaııerucn mutcşekkıl bır tcşrıi 
mcchs ınoası tasavvurundadır. Bu 
meclıs, ıaarı Kanunıar ve ıaarı tecıbır
ler ıttınaz edcce.Ktır. 

/\rüpJarla yahucııler aı asındaki şim
dıkı n..ııus nıspctının sabıt addeoue
cegı ve arapların statuye rıayctı teah
hut etmdcrı halinde yahudılerin ser
bestçe ı• ili:.tin'c muhaceret etmeleri
ne artık musaade edilmıyeceği söylen
mektedir. 

88. lJöf Kuper ve Sıanley'in 
Juılefleri 

Döf Kuper ue ::Stanley'in halefleri 
meselesine gelıncc, bu bapta ittihaz e
dilecek karar, cuma günu ilan edile
cektir. 

Kabine, Almanya ve Avusturya'dan 
Çekoslovakya'ya gitmiş olan mülteci
lerden bir kısmını Ingiltere·ye kabul 
etmiye karar vermiştır. İngiliz - ital
yan itilafının meriyet mevkiine ko
nulması hakkında da önümüzdeki haf
ta içinde karar verecektir. Fakat bu 
i~te parlamentonun tasvibi Uizımdır. 

Ekonomik nıesefoler 
Lort Halifaks'ın südet almanların 

Avrupa'daki iktısadi tevessüleri ve 
Dr. Funk'un bu baptaki faaliyetleri 
hakkında bir rapor vermiş olduğu ri
vayet edilmektedir. 

lngılız - amerikan ticaret itilafının 
önümüzdeki ay zarfında yapılacak a
merikan intihabından evci imza edil
mesine ihtimal verilmemektedir. 

Kabine toplantısının nihayetinde 
B. Çemberlayn ile B. lnskip, memle
ketin maddi ve manevi silahlanması 
hakkında görüşmüşlerdir. 

i ngilterc te§e.bbiisiinden 
va:s geçmedi 

Londra, 20 a.a. - 'f ayms gazetesi, 
bazı mahfillerin iddia etmekte olduk
ları gibi, kabinenin yeni bir siyaset 
kabul ve Filistin'in taksimi projesini 
terketmiye karar vermiş olduğunu id
dia etmenin doğru olamıyacağını yaz
maktadır. 

Bu gazete, diyor ki: 
"Hükümet, intizam ve asayiş tees

süs etmeden evel davaya dahil olan i
ki tarafla yeni müzakerelere girişe-
mez . ., 

Kudüs 
korKu 

halkı 
ıçınde 

(iJaşı ı. ıncı saytada) 
zerinde cevelanlar yapmışlar ve ken
dilerine karşı açılan ateşe rağmen en 
dar sokaklara varıncıy_, kadar şehrin 
her tarafına, halka ve asilere hitap e
den bcynnaıneler atmışlardır. 

Tecaviizicr 
Şehrin bütün mahreçleri karakol

lar tarafından ve mitralyözlerle mu
hafaza edilmektedir· Eski şehrin tat
hiri ameliyesi, müşkülatla ilerlemek
tedir, zira birçok cadde ve sokaklarda 
bilhassa Camiilömer mahallesine gö
türmekte olan caddede barikatlar vü -
cuda getirmişlerdir. 

Bir takım müfrezeler de yer altın
da ve mabedi Süleyman'ın taşlıkların
da araştırmalar yapmaktadırlar. İngi
liz kıtaatı, Camiilömere sığınmış olan 
arapların hariçle münasebatta bulun· 
malarına mani olmıya çalışmaktadır. 

Geceleyin bilhassa Kudüs'ün şimalin -
de kain Montefior adındaki yahudi 
varoşunda bir takım tecavüzler yapıl
mıştır. Zabıta, mütecavizleri ağır za -
yiata uğratmıştır. 

YaJa'da 
Yafa, 20 a.a. - Cami mahallesinde 

yeniden kargaşalıklar çıkmıştır. Asi -
lerin adamlarından biri bir ermeniyi 
öldürmüştür. 

Hayfa'da bir yahudi oteli, ateşe 
verilmiştir. 

Kudüs, 20 a.a. - Eski şehrin İngi
liz kuvetleri tarafından işgali, halka 
karşı asgari şiddet gösterilmek sure
tiyle devam etmektedir. 

Japonlann ihraç 
hareketi 
<Başı I.inci sayfada) 

liğde heyet azası, uzak şarkta devam
lı bir sulh teminini istihdaf eden ja· 
pon askeri harekatının Çin'de, dahili 
Mongolistan ile Çahar ve Şimali Şan. 
si'nin milyonlarca sekenesinin Çank
Kay - Şek rejiminin sukutunu temen
ni etmekte oldukları bir sırada başla
dığını ve Japonya'nın yardımı saye
sinde bu üç muhtar hükümetin teşek
kül etmiş olduğunu hatırlatmaktadır. 

Heyet hası, Japonya ile mesai bir
liğinde bulunmak ve bolşevizm aley
hinde bir siyaset takip etmek sure· 
tiyle sulhun muhafazası için her şe
yi yapacaklarını beyan etmektedirler. 

.. Japon IAt•rcnsi,,nin makalesi 
Tokyo, 20 a.a. - "Japonların Lav

rens" i diye anılan general Doihara 
itiyat edindiği sükutu ihlal ederek 
japon entelektüellerine hitap eden bü 
yük "Şukuron" ayhk mecmuada bii' 
makale neşretmiştir. Bu makalede. 
demokrasiye istinat eden garp mede
niyeti tenkit olunarak Japonya'nua 
yapmakta olduğu "medenileştiricİta 
harp metedilmektedir. 

Japonya: Uzak Sark't.a 
m'1deniyet şampiyonu 

Doihara, Çin harbinin tarihi men
şelerini tahlil ederek diyor ki: 

"Geçen asırda garbin şarkta yaptı
ğı yağmadan kurtulabilen yegane dCT. 
Jet Japonya'dır. Bu Japonya yinnin
~i asırda uzak şaııkm medeniyet şam
piyonu olacaktır. Bu medeniyet mü
cadelesinin başlıca düşmanı, dünyayz 
uçuruma sürükliyen demokrasidis. 
Japonyanın vazifesi uzak şarkı ya}. 
nız karıııklrktan kllrtarmak değil 
4J1U "4U-nc1c. ~\ll'l.)' .. 1" 7<.>.11 \J\l ~ 

ı:am temin etmektir. 

Çek komünist 
partisi kapandı 

Prag, 20 a.a. - Çoteka Ajansı ı... 
fından nC§"olunan resmi bir teb~ 
bugünden itibaren bütün Çekoslova. 
ya'da komünist partisi faaliyetine uMı 
hayet verildiği bildirilmektedir. ıco.. 
münist gazeteleriyle mecmuaları • 
kamilen kapatılmıştır. 

Nazırlar meclisinin topla~ 

Prag, 20 a.a. - Nazırlar meclilıia 
harici ve dahili vaziyet ha!'kında v. • 
rilen izahattan malumat almıştır. 

Meclis, iş kamptan ve bu kamplaaa 

gönderilecek işsizlerin sosyal sigorta .. 
lan hakkındaki kanun layihasını tas• 
vip etmiştir. 

lngiltere'ye gidecek miilteciler. 
Londra, 20 a.a. - Deyli Herald ga

zetesi, İngiltere hükümetinin yakın bU: 
istikbalde kabule amade olduğu çe .. 

koslovak mültecileri adedinin takribea 

200 kişi olacağını haber vermekte .. 

dir. 

Üzüm ve • • 
ıne1r 

ihracatı arflyor 
lzmir, (Hususi) - Ticaret ve sa

nayi odasının hazırladığı bir rapora 
göre 28 ağustostan 30 eylül akşamına 

kadar lzmir limanından dış memle

ketlere 17357,7 ton üzüm, 9500,8 ton 
incir ihraç edilmiştir. Geçen sene ay

nı tarihteki üzüm ihracatı 4887 ton, 

incir ihracatı da 9398 ton idi. Bu yıl 

üzümde 12470,2 ton, incirde 102,8 ton 
fazlalık vardır. 

8 Birinciteşrin haftasında limanı
mından dış memleketlere yapılan ih
racat miktarı da şudur 

2291,4 ton üzüm, 2789,2 ton incir, 
20 ton hurda incir, 807,3 ton zeytin, 
429,6 ton palamut, 123,8 ton zeytinya
ğı, 125,5 ton arpa, 450 ton bakla, 200,9 
ton kumdarı, 10 ton nohut, 57,7 ton 
pirina yağı, 113,8 ton validkes, 21,9 
ton badem, 520,8 ton tütün, 1542,7 ton 
miyankökü, 43,2 ton susam, ı ton bal
mumu, 5,9 ton yaş üzüm. 
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r. Nejad Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Parie kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvan Kızılay biti -
9iği Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule başlamıştır. 7838 

Mahkemeler 
Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Eskişehirde Hacı Alibey mahalle

ai Sakarya caddesi 100 numarada 
Mevlüt oğlu Mustafa Yurdayara: 

Sümer Bank Genel DirektörlüğU 
Tekili avukat Turgut Genya tarafın
dan aleyhinize açılan 210 lira alacak 
dbasının yapılmakta olan duruşma
ımda adresinizin meçhuliyetine bi • 
naen tebligat yapılamadığından usu
lün 141 inci maddesi mucibince ila -
nen tebliğat yapılmasına mahkemece 
karar verilmiı ve duruşmada 11-11-
938 cuma günü eaat 9,5 a talik edil
mi§tir. Mezk\ır günde bizzat mahke
mede hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde mah
kemenize .gıyaben bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (4445) 7844 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Yeni§ehir Atatürk Bulvarı Sümer 
Bakkaliyesi karşısmda ômer Alevok 
Apartunanmda 1amail Hakkıya: 

icra ve İflôs 
Srva.a icra ve lff aa Memurluğun • 

dan: 
Sıvas haz.ine izafeten vekili avukat 

Asıma 699 lira 52 kuru1 vermeğe borç 
lu Sıvas'ın Uryani MUslim mahalle -
sinden Baıçavuş oğlu Mehmet Ali • 
nin namına 20-8-937 tarihinde çıkarı· 
lan icra emri mübaşirinin verdiği 
ıneşruhata göre ikametglhı maHlm ol. 
madığından Sıvas lcra hikimliğince 
ilanen tebliğat yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan ilan tarihinden iti
baren bir ay içinde borcu ödemesi ve 
on gün içinde mal beyanında bulun
ması, borcu ödemediği taktirde hak
kında cebri icraya tevessül olunacağı 
ve beyanda bulunmadığı taktirde ceza 
göreceği ilanen tebliğ olunur. 7858 

Ankara Valiliği 

Muhtelif tamirat yaphrtlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Gazi Terbiye Enstitüsünde yapıla
cak lağım kuyu ve sair dahili tami. 
rata ait · it 27-10-938 perşembe günü 
saat on beıte villyet binasında topla
nan Nafıa komisyonunda ihalesi ya
pılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli (1880) lira (19) ku -

ruştur. Muvakkat teminatı (141) lira 
(12) kuruştur. İsteklilerin teminat 
mektubu veya makbuzu, ticaret odaaı 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün 
ve saate Nafıa Komisyonuna gelme
leri. 

ULUS 

Neden 
_Aspirin ? 

Çünkn...,.ASPlRlN seneler:. 
denberi her türlü soğukal

gıntıklartna ve aOrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir il8ç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak için. lütfen Efj _marka· 

sına dikkat ; ediniz . . 

Buda Biraderler ve fiirekası veki
li avukat Galip Hikmet İpek ve Jü -
lide Öget tarafından aleyhinize açı • 
lan 220 lira alacak dlvaaının yapıl
makta olan duruşmasm<ia adresinizin 
meçhuliyetine binaen tebliğat yapıla
mamııtır. Usulün 141 ci maddesi mu
cibince ilanen tebligat yapılması ia
tenmcai Uzerine mahkemece karar ve
rilmiı olduğundan duruşması bırakı
lan 11-11-938 cuma günü saat 10 da 
mahkemece bizzat hazır bulunmadı
ğınız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemenize gıyaben bakı
lacağı tebliğ makamma kaim olmak 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her ••••••••••••••• 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilir-

ra, muvakkat teminatı io5 kuruş olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu 
kabul olunur. le~ (4255) 7515 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Lôstikli tel alınacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğün • 

den: 

tizere ilin olunur. (4446) 7845 

1 - İdare ihtiyacı için 300.000 M. 
bronz nakilli lastikli tel kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Göz Doktoru 

Nihat Bayraktar 

2 - Muhammen bedel (30.000) mu
vakkat teminat {2250) lira olup ekailt
mesi 3 tCJrin sani 938 perşembe günü 
saat ıs de Ankarada P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alına ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

u,;....,......, ı.-..,,n-ı aöz ...,n+.ı.,. •• O t .. t.iJ'h'ı\'l""&ı :UA~a ._.--=--.., 

sw. Bahriye caddesi Ganioğlu 
Ap; No: 7 

makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni veaaiki muhtevi kapalı zarflarını. o 
giln saat 14 e kadar mezkOr komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler. Ankarada P. T. 

Sayın halkımıza 
T. levazım. !stanbulda Ayniyat 9ube 
müdürlüğünden (150) kurut mukabi-
linde verilecektir. (3713} 6649 

Adliye karııımda iMREN 
Manifatura mağazasını gez
meği unutmayınız. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- SUS SİNEMASI : - -Menfaatiniz icabıdır. 7831 : Pek yakında açılıyor : 

J. c. 
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ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: ısss 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
§ube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

. 
Para biriktirenlere 28.800 llrı ikramiy~ verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarmda 
en az SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağı· 
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500_ .. 2.000 .. 
4 .. 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 • 
100 • 50 .. 5.000 .. 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • S.200 • 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li· 
radan afağı düfmİyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlcuiyle verilecektir. 

Kur•alar senede 4 def'a, 1 EylUl, 1 Blrinciktnun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmit
tir. Kabul saatleri: 

9 • 12 • 13,5 • 19 
. Anafartalar Kınacı han 
kar§ısı Talas apartman. 7826 

l:::::: :: :::::::~~ :~!.~~ :::: ::::: :: :: ::::ı 
Arpa, saman ve saire ahnaca~ 

u_...__, ,... _ _. n:-ı. .. :.:.-ı::.-.:.:_...ı--.. 
1 - Harta kıtası hayvanatı için 

60000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot. 
15000 kilo saman, 200 kilo yem tuzu 
pazarlıkla ve defaten alınacaktır. 

2 - Pazarlık Cebeci'de Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. komisyonunda 
22.10.1938 cumartesi günü saat 10. da 
yaprlacaktı..t.. 

3 - Arpanın muhaımnen t'utarı Uç 
bin lira, muvakkat teminatı iki yüz 
yirmi beş lira, kuru otun muhammen 
tutarı sekiz yüz yetmiş beş lira, mu -
vakkat teminatı 65 lira 63 kuruş, sa
manın muhammen tutarı üç yüz lira, 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruş, 
yem tuzunun muhammen tutarı 14 li· 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4222) 7456 

Orman . Koruma 

Sığır eti ah nacak 
Onnan Koruma Genel Komutan • 

lığından : 
Orman koruma genel K. İstanbul 

Zeytin burnundaki talimg!h eratı ih
tiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 54000 kilo sığır etine eksilt
me günü istekli çıkmadıihndan 2490 
lklyuı l\cı.nunun •nr. maauesı mut;ıuın• 
ce pazarlığa ç.evr1Imiştir. İlk pazar • 
lığı 25 ı. teşrin 938 salı günü saat 14 
de lstanbulda 'Galatada Topçular ge
nel komutanlık satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Etin muhammen 
bedeli 17280 lira olup muvakkat te -
minatı (1296) liradır. Şartnamesi her 
gün genel komutanlık satm alma ko -
misyonuooa ve lstanıbul Topçular 
caddesinde (Galata) 176 numarada 
anbar müdürlüğünde her gün görüle
bilir. 

İsteklilerin şartnamesinde yazılı 
vesika ve teminat mektuplariyle ihale 
gün ve saatında mezk\ır komisyonda 
bulunmaları. ( 4422) 7840 

Dokuz kalem mefruşat ihalesi 
Onnan Koruma Genel Komutanlığından : 

Cinai Adet 

Büyük yazı masası 23 
Küçük ,, ., 40 
Sabit koltuk 35 
Sandalye 96 
Etajer 38 

Cinsi 

Telefon sehpası 
Camlı dosya dolabı 
Daktilo masası 
Ecza dolabı it 

Adet 

5 
30 
16 
3 

ı - Orman Koruma Genel komutanlık latanbul'daki talimg.tı ihtiyac ı 
için yukarda cins ve miktarları yazılı dokuz kalem mefruşatın açık eksilt
me ile ihalesi 22/I. Teşrin/938 cumartesi günü saat 11 de Ankara'da Yeni
şehir'de komutanlık binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli ( 4970) lira (30) kurut olup muvakkat 
teminatı (372) lira (75) kurugtur. 

3 - Şartnamesi her gün komisyonda ve 1stanbul'da Galatada Topçular 
caddesinde Orman Koruma Genel Komutanlık anbar müdürlüğünde görü
lebilir. 

4 - hteklilerln muvakkat teminat makbuzları ile ihale gün ve saatın-
da komisyona müracaatları ilan olunur. (4205) 7405 
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Kiralık : 

KiRALIK BOYOK KAT - lki al • 
leye elverişli, iki antre, beş oda, iki 
salon, mutbak. kiler, hizmetçi odası:, 
havuzlu güzel bir bahçe içinde acele 
ucuz kiralıktır. Yenişehir Tuna cad -
desi Düzen1i sokak No. 10 telefon : 
2676. 7412 

Kiralık kat - S yeniş oda, hol, ban
yo, hizmetçi odası. balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Selanik caddesi No: 51 Te-
lefon: 1347 - 2953. 7551 

Kiralık daire - Hisarönü Necati -
bey mektebi civan Uğur apartıman 4 
oda, banyo, havagazr, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 1561 

Kiralık - AıağıayranC1.da Vekalet
lere yakın 4 oda, 1 salon. banyo ve 
mutbah. Muşambalı, elektrik ve suyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatı- 35 
lira telefon: 2901 7572 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
İnhisarlar baı müdürlüğü yani dok -
tor Salahi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7628 

Kiralık - Yeniıehir Yüksel cad. 
Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai · 
reli bir apartıman ayrı ayn veya top -
tan olarak. Tl: 3520 7629 

KiRALIK. KALORiFERLi, SI
CAK SULU YENl APARTIMAN • 
LAR : Sair her türlü konfor. Menekşe 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçi 
bölmesi.. Küçük daireler: bir hol, iki 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 

Küçük ilôn şortları 
Dört aatırlılı: küçük ilinlardao: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kurus 
Uç defa için 10 Kurut 
Dört defa kin 80 Kurut 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kuruı alu:ır. Meseli 10 defa 
neşrc:clilecek bir ilin için 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralanndaki bosluk
lar müstesna, 30 harf itibar edamit
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. • 
Dört satırdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuru:ı alımr. ................................ 

11 arıyOI' - Türkre, almanca ve 
farnsızca bilen orta tahsilli bir genç 
bir ticaret evin<U: iş arıyor. Posta ku-
tusu 139 za müracaat. 7787 

Mürebbiye - Almanca, fransuu 
bilen bir yabancı bayan çocuklan olan 
bir aile yanında iş arıyor. UlU8'ta L.B. 

7837 }' 
Dana Deni - Dans öğrenmek isti - l 

yenlere iyi bir fırsat; 20günd.e mü.keın
ınel dans öğrenmek istiyorsanız Ulus•· 
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat t 

ediniz. Dens evlerinizde v~rilir. 7852 

İt Anyor - Ticaret liseainden me -
zun banka muamelatı ve bütün usule 
aşina ingilizce bilen bir genç iJ ara -
maktadır. Ulus'da A rumuzuna mek -
tupla müracaat edilmesi. 7861 

lş verenler : 

Bedia terzihaneai için - Dikiş bilen 
4 bayana ihtiyaç vardır, Yeniıehir Ha
vuzbaşı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-
re 3 müracaat. 7691 

Çamaşırhane, sandık odaları. Telefon: Mürettip, mücellit, pedalcı - Ah .. 
nacaktır. Çankaya matbaası direktör • 
lüğüne müracaat. Kınacıhan No. 7 

7714 

t 

3788 veya 1657 7717 

Kiralık oda - 1 bayan için 2 bayan
dan ibaret aile yanında. Bakanlıklara 
çok yakın güzel manzaralı. İstatistik 
U. Mü. lüğünde Ş. Kaya'ya müracaat. 

7735 
Kiralık - Yenitehir Menekıe soka

ğında 12 No. lu apartımanda 6 ve 8 
odalı daireler, Odalar, geniı hava ve 
ziya boldur. İcar ehvendir. 7760 

Kiralık kat - 5 odalı konforlu. 
Yenişehir Bayındır JSOkak 6 numara -
ya mürauat. 7761 

Kiralık kat - Cebeci Musiki Mu -
allim mektebi kal'§ısında Bayendir-
11ııı.van V'U"b.ca.5•&"'14 o -..nau1 """""~rv yç Dd.UC-

yi havi 34 numaralı evin ii&t katı kira
lıktır. 7762 

Kiralık - Mal.tepe Uludağ eokak 
balkonlu geni§ nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler aaireyi havi ikinci kat. 
İçindekilere mUracaat, 7821 

Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 
modern 5 oda, 1 hol Elektrik, hava • 
gazı, banyo, alaturka, alafranga iki ha
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
Zarif cephe, bahçe, altın.da bakkal Ba
kanhkların, asfaltın yanı bap. Demir
tepe, .sefaret karşısı Akbay a. 9 7796 

Kiralık Alt Kat - Yeniıehir•de Ka
ranfil sokağında 17 numaralı apartma
nın dört odalı alt katı. Görmek ve gö • 
rüpnek için apartmanın orta katına 

müracaat. 7826 

Kiralık - Ehven fiyatla bir hol ve 
2 odalı daire. Y eniıehir Telgaza gider· 
ken İlkiz sokak No: 20 Mahir Eacn 
apartmanına müracaat. Fırsattır. 7830 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 bilyük 1 
küçük oda 1 hol banyo havagazı elek
trik 3 balkon. 7834 

Kiralık Küçük Daire - Havuzbaşı 
Karanfil sokak 13 No. da, 2 oda, 1 hol, 
havagazı elektrik Tel: 3079 7824 

Kiralık - Maltepe Akıncılar'da dört 
oda bir hol bütün konforlu bir kat ve 
ayrıca bir oda Tel: 3445 43 Asım. 

7835 

Kiralık - 5 oda, vestiyer, banyo ve
saireyi havi bir kat. Kapısı ayrıdır. 
Radyo, telefon tertibatı vardır. Ada • 
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 

Kiralık - Güneşli, geni§ konforlu 1 
veya 2 oda mutfaksız çok ucuz bayan
lara veya çocuksuz aileye verilecek -
tir, Türe sokak Şenyuva ap. No: 9 

7860 
Kiralık Daire - 4 oda 1 hol konfor

lu. Yeni.ıehir Orduevi arkasında Ar· 
man sokak No: 21 de Turan apartma
nına müracaat. 7863 

Aranıyor - İyi dikiş bilen 2 baya
na ihtiyaç vardır. Postane cad.dcai Ha
nef Ap. No. 3 kadın terzisi Ziya'ya mü-
racaat. 7736 

Aranıyor: 

Aranıyor - Aile nezdinde veya mü.&
takil boş bir oda aranıyor. Sama.npa -
zan ile Ulus meydanları civarlan tıes
clh edilir. Müracaat: telefon ı %089 

78$9 

;:,al111K ı 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
paraellenmiı araalar beton ah~p w 
aprtıman alıp satm.ak istiyenlere ne 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. ı 

6902 
Satılık ucuz otomobil - Kapah, te

miz bir otomobil acele aattlrktıT. ıp1c .. 
lar Meneqe apartımanı No. 9 da ta • 
mail'e müracaat. 17>0 
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21 - 10. 1938 

~~car hikayesi 

Mesut ruh la r !. 
ı·uan: Franz Fendrik 
,,ı'amir dağlarının tepesini, akşam 

~uneşinin kızıl ışıkları yalıyordu. Da
:1n. eteğindeki vadide koyu gölgeler 
elıriyordu. Atlar, geniş şosa üzerin

de koşuşuyorlardı. 
Tanya ve Nataşa yan yana oturu

~0rlar ve hiç konuşmıyorlardı. Da -
gın sert havası onları sersemletmişti. 
Arabacı Vladimir Konstantinoviç Pu· 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

dov omuzunu çarpıtmış, eski bir rus . 
latkxsx söylüyordu, Sesi tatlı ve ya- _ ~ ~~ 
ıktı. ~lı-.. ~~ 
l'iataşa, arabacıya seslendi: ~ )i 

• .- Valodya, artık yetişir! Hep seni ~ ~ff~7~t 
dınliyecek değiliz! .: _,,.,1~1 '-\_1t~ı· l'tf ~11,> 
Delikanlı sustu. Öfkeyle atları kır- - \ -~ · 

baçladı. Hayvanlar can acısiyle ileri ~ lj~"~ · 
1 

,~ 
fırladılar. Tekerlekler, arkalarında ~~ 
koyu bir toz bulutu bırakarak dönü - '~ ~ 
>'orlardı. Araba çılgın bir süratle i - :J...ı :, - '\ 
lerliyordu. . - ,•~i 
Nataşa, boğuk bir sesle bağırdı: 2!,·i ...., °" 
- Valodyal ... Çıldırdın mı?.. B~- / 

taz yavaş git 1 
Delikanlı oralı olmadı. Dizginleri ı buralara sürükledi. Tali ve tesadüfler 

toparladı. Kırbaç tekrar şakladı. At - zavallı Valodya'yx da bu diyarlara at
lar dört nala kalktılar. Tan ya, içinden tr. 
geçirdi: " Vladimir Konstantinoviç . O devirlerde, her yerde olduğu gi
l>udov, yanık ve içten gelen şarkıları· bı buralarda da rus müziği ve rus şar-
llı söyle Arabayı sür. Daha hı.zh gi- kılan salgın bir moda halindeydi. Va
delim. Kendimizi ve dünyayı bir an lodya'nın tatlı sesiyle söylediği yanık 
olsun unutalım" Fakat bu düşüncesini şarkıları kadınlar çok .beğeniyorlardı. 
açıkça söyliyemedi. Çünkü; yanında Ne yazık, bundan da çabuk bıktılar. 
Oturan hasta kızın misafiriydi. Yalnız, Zateı;ı kadınlar neden çabuk bdrmaz
hUlyalı yeşil gözlerini Nataşa'nm göz- lar kı? 
!erine dikip sitemle bakmaktan ken- Valodya, artık kendini tamamiyle 
dini alamadı. is;kiye vermişti. Hayatla bütün alaka-

Valodya, başını arkaya çevirdi. Mü- smı kesmiş gibiydi. Dünyadan nefret 
tevazi bir sesle sordu: ediyordu. Kadınlardan da hoşlanmı -

- Sizi rahatsız ettim mi Tanya A- yordu. Hayalinde bir tek kadın vardı. 
le::ıtandrovna? Açık mavi ipek şapkasının altından 

Tan ya baygın bakışlı gözlerini dökülen sarı kıvırcık saçlı, hülyalı ba-
&Uzdü: kışlı yeşil gözlü kadın. Onu yıllar . 

- Katiyen Valodya. Bilakis çok ho- danberi unutamıyordu. Unutamıya -
turna gitti. caktx da. 
Kızın iltifatından ve manalı bakış-

larından Valodya'nın vücudu titredi. 
lüıü kıp kırmızı kesildi. 

Tanya, Nataşa'nın kulağına eğildi: 
- Güzel bir delikanlı bu Valodya. 

dedi. 
Nataşa kaşlarım sattı. Cevap ver -

Jncdi. 
Tanya, başını çevirdi. Düşüncelere 

daldı. Açık mai ipek şapkasının al -
tın~ kıvırcık sarı aaçları dökülü -
.)rdu. Bu kız a9k için yaratılmIJtı. 
Delikanlının, bir çift yeşil gözün 

lıiilyalı bakışları ta kalbine kadar if -
lenıittL Bu gözlerde insanın iradesini 
alt üst eden bit' kudret vardı. 

l'anya, Petresburg'da tıp tahsili ya· 
l>tyordu. Tatili geçirmek üzere tey -
~inin kızı Nataşa'nın misafiri ola • 
tak, çiftliklerine gidiyordu. Teyzesi
nin kocası Rusya'nm ileri gelen zen
gin ve nüfuzlu adamlarından biriydi. 
bevletin mühim bir memuriyetini iş
gaı ediyordu. Biricik kızı Nataşa'yı 
&adık uşağı Valodya'dan başka kimse
~e emniyet edemezdi. 

Valodya, dizginleri çekti. Ara:bayı 
durdurdu. Çevik bir hareketle aşağı 
•tıadı. Hayvanların koşumları üze -
tinde uğraştı. Bir 9eyler düzeltti. 
Sonra arabanın yanma doğru gelerek 
l'anya'nın karşısma dikildi: 

- Buralar ne kadar güzel değil 
nti Tanya? 

Natap, sinirli bir tavırla bağırdı: 

- 'Gevezelik etme 1 
Delikanlı aldırınadı. Yavaş bir ses-

le sözüne devam etti : 
- Tanya, :enin uğruna ölmek ne 

büyük bir saadettir. 
Delikanlı benzi solmuş, vücudu he

Yecandan titriyordu. Coşkun arzular 
gözlerinin altına siyah lekeler yapı • 
Yordu. 
Tanya'nın kalbine hafif bir korku 

saplandı. Fakat, kendini çaıbuk topla
dı. Erkekleri ve onların ihtiraslarmı 
biliyordu. Mağrur bir hareketle deli
kanhmn sırtınx okşadı: 

- Haydi, Valodya. Geç kalacağız. 
Nerede ise gecenin karanlığı çöke · 
Ce.k. 
Nataşa'nm sabrı tükendi. Hasta ci

ğerlerinden kesik, kesik soluyo.-du 
liiddetle bağırdı: . 

- Tanya'nın uğruna ölmiyeceksın. 
Yalnız, kırbaçtan vücudun çürüyecek. 

Delikanlınnı güzel endamı sallan · 
dı. Hırsmdan yüzünde bir damla kan 
kalmadı. Solgun dudaklarını, beyaz 
dişlerinin arasmda ezdi. Hiddetini 
yenmeğe çalıştı. Yerine oturdu. Ara· 
bayı bir deli gibi sürdü. 

* "' * 
Vladimir Konstantinoviç' i, o akşam 

bayıltıncıya kadar kırbaçladılar. Er • 
tesı günü yüz elli kilometre Herdeki 
bir çiftliğe sürdüler. Tanya orada üç 
ay kaldı. Bu üç ay zarfında, güzel köy 
delikanlısını bir defa bile göremedi. 
lialbuki ; uzaktan olsun onun ıesini, 
yanık şarkılarını dinlemek arzuıiyle 
Yanıp tutuşuyordu. 

*** 
Aradan yıllar geçti. Dünyanın ve 

Rusya'nın rengi değişti. Hayat, sarı 
klvırcık saçlı, yeşil gözlü rus kızını 

Bir gün, bir kır gazinosunda gene 
bulut gibi sarho§ bir halde şarkı söy
lüyordu. Oç dört kadın ve bir kaç er
kekten mürekkep bir grup geldi. Bi
raz ilerideki masalardan birinin etra
fına oturdular. Valodya'nın gözleri 
parladı. Bir anda sarhoşluğundan a -
yıldı. Ayağa kalktı. Yeni gelen mü§ -
terilerin masalarına doğru yürüdü. 
Sarı kıvırcık saçlı, ince bir kadının ö
nünde nezaketle eğildi: 

- Es.ki rus şarkılarından emreder 
misiniz? 

Bir kaç kişi birden cevap verdi: 
- Hay, hay. Söyle bakalım. 
Valodya, eliyle müziğe işaret verdi. 

İçten gelen coşkun bir sesle, seneler· 
ce eve.1 Pamir dağlarının eteğinde 

söylediği şarkıya başladı. 

Herkes susmuş, büyük bir hayret i-
9inde Valodya'yı dinliyorlardı. Gü -
.zel kadmın, Tanya'nm gözleri yaşla 
doldu. Şarkı bitti. Genç kadın yerin • 
den kalktı. Şarkıcının yanma gitti. 
Kucakladı. Yanaklarından öptü. Ku -
lağma fısıldadı: 

- Çok teşekkür ederim. Bana ha -
yatımın en büyük aşkmı hatırlattın. 

Kendini zaıbtedemedi. Sarsılarak 

ağlıyordu. 
Kocası asabiyetle yerinden fırladı. 

Karısını kolundan yakaladı. Sarstı: 
- Ne vardı bu kadar içecek? Beni 

aleme rezil ettin 1 
Bütün müşteriler hayretle biribir

lerinın yüzlerine bakıyorlardı. Bu ka
dar kibar, bu kadar şık bir kadın pej
mürde kılıklı, kahve şarkıcısını her -
kesin önünde açıkça nasıl kucaklayıp 
öpebilırdi? Bunun sebebini kimse an
lıyamadı. Kadının bu hareketini sar
hoşluğuna verdiler. . "' . 
Müşteriler dağıldılar. Valodya, do

lu bir şarap kadehini son damlasına 
kadar yuvarladı . .Başı dönüyordu. Ol
duğu yerde sendeledi. Fenalık geldi. 
Sefalet ve is;ki ile çürüyen kalbi bu 
son heyecana tahammül edememişti. 
Gözünün önünde sevgilisinin hayali 
son bir defa daha canlandı. Yere yu
varlandı. Arkadaşları ko9tular. Onu 
yerden kaldırmak ıstedıler. Gozlerinı 
açtı. Gı.ilümsiyerek yüzlerine baktı: 

- Benı rahat bırakm, dedi. His bı
rinize benim kadar mesut ölmek naıip 
olmıyacaktır. 

Başı gögsünün üstüne düştü. 

*** 
Aynı saatte Budapeşte'nin kibar bir 

mahallesinde lüks bir apartıınanın bi· 
rinci katında, sarı kıvırcık saçlı. ince 
bir kadın piyanonun başına geçmiş, 
eski bir ru& şarkısını çalıyordu. 

Kocası yanına yakla,tı. Biraz sinir· 
li bir sesle sordu: 

- Tan ya, çıldırdın mı kuzum? 
Kadın başını hırçın bir hareketle 

salladı: 
_ Çok rica ederim, neşemi bozma. 

Bu akşam çok mesudum. 
Kocası omuzlarını silkti. Soyunma

ğa başladı. Apartıman komşuları tatlı 
sabah uykularından sinirlenerek u
yandılar. 

ULUS -9-r ............................................ OHHı 
A N DA Ç ............................................ " ...... 

(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara - lıtanbul araamda 
Pazardan maada hergün: 
Yeıilköy'den hareket ı 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Ere ve Cankaya eczaneleri 
Pazartesi : Sebat ve Y eniıehir • 
Salı : İstanbul eczanesi 
Çar~amba : Merku 
Perşembe: : Ankara " 
Cuma : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halle ve Sakarya 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler haataneıine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra· 

caat, şehir: (1023-1024). • Sehirlerara· 
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı irı:ıa memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir an barı: (3705). - Taksi 
tele-ton numaraları: Zin ~irlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim takıi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul tabisi: (3997) · .ı;ıı.ııpıqıı auı.ıaıı'en 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

Uluı M. dan K. dere'yc 
K. dere'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

sefer 
6.45 
7.15 
?.25 
7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
lJlus M. dan Kec;iören'e 6.00 
Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenioehir'den Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeni•ehir'e 7.10 
S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7,30 

ve 

Akaam 
Son 
sefer 
23.00 
2'3.20 
23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

~ U. Meydanı'yle lstaıyon ara1mda her 
beş dakikada bir sefer olup tren :ı:a· 
manian ıeferler daha sıktır. • 

~ U. Meydanı'yle Yeni,ehir, Bakanlık~ 
lar, Cebeci, Samanpazarı aralllllda saat 
8 den 20 ye kadar vasati her- beı daki
kada: saat 20 den 21 c kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 2'1 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydaru'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönü,leri sinemaların dağılış 

Poata Saatleri 
Teahhütlil saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti• 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20, Her 

aqam 19.15 ve 19.50 
de (Puartesi, Pet
oembe, Cumartesi 
Toroı ıiirat.) 

Samıun hattına : Herglin 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amaaya bu 
bat üzerindedir,) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonııuldak hattı : .. 15.00 

Gündelik: 
Hicri - 1357 
Şaban: 26 

S. D. 
Güneş: 6 16 

Kırali~e 

Rumt - 135-4 
İlkteırin: 8 

S. D. 
Aktam- 17 21 

Elizabel 
lr anstlantiği 

denize Jndirildl 
Çemberlayn•rn sulh lehindeki te

şebbüsleri sırasında bütün İngiltere 

endişe içindeyken, dünyanın en bU
yük gemisi olan Kıralice Elizabet 
transatlantiği Glaskov'da se11iz sa-
dasız denize indiriliyordu. 

Kıraliçe Mari gemisini olduğu gibi 

bu gemiyi de K.V.S. Layn kumpanya
sı inşa ettirmiştif. 

Bu gemi, 314 metre uzunluğunda 35 

metre geni§liğinde, 36 metre yUkıek
liğindc muazzam bir traneatlantiktir. 
85.000 ton hacmindedir. Ve bir sefer
de 2.400 yoku taııyacak bir vaziyet
tedir. 

Geminin denize indirilişinde, anane 
mucibince büyilk bir merasim yapıl
mıf, bu merasimde 250.000 insan hasır 
bulunmuştur. Merasime, dok i§Çileri, 
~ülgerler madenciler velhasıl geminin 
ınşaatma çalışan bütün işçilerle ka
labalık bir halk kütlesi ve davetliler 
iştirak etmiştir. 

Merasimin batında, İngiltere kıra
liçesi Elizabet bulunmuştur. ÇUnkil 
gemi onun ismini taşımaktadır. Kıra· 
liçe merasime iki genç prenses ve bir 
generalle gelmiş, coşkun te.zahilrlerle 
karıdanmıttır. 

Kıraliçe en az 45.000 ton ağırlığın
da bulunan geminin önünde yer al
mıştır. 

Sonra makinelere bağlr bulunan bir 
düğmeye dokunmuf, Kıraliçe Eliza
bct gcmiai ağır ağır denbe ka.ymıftır. 

s p o R 
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Pazar gini yapllacak ·· k11ılar 

lştir~k edecek atların 
isimlerini neşrediyoruz 

Pazar günü saat tamam 14 de şehir ipodromunda yapılacak 
olan dördüncü hafta at yanşlarında kotacak atlarla tatıyacakları 
kiloları program sırasiyle aıağıya yazıyoruz: 

Birinci koşu : J 10 - Efe 58 kilo (M. Dincel) 
Koşu kazanmamış yarım kan arap 11 - Alderviş 58 kilo (Fehmi Ural). 

ve halis kan arap a.t ve kısraklara Be§inci koşu : 
mahsus satış ko§usudur. İkramiyesi Halis kan ingiliz at ve kısraklara 
190 lira mesafesi 2200 metredir. mahsus handikaptır. İkramiyesi 

1 - Yıldırım 60 kilo (Şükrü Kı- lira mesafesi 2200 metredir. 
zıltuğ) 2 - Şeker 58.5 kilo (İsken- 1 - Spring Board 68 kilo (Salih 
der) 3 - Gurup 58.50 kilo (Settar). Temel), 2 - Komisarj 60 kilo (Bur

1 kinci ko§U : 
Yerli yarım kan ingiliz at ve kıs· 

raklarına mahsus handikaptır. İkra
miyesi 655 lira mesafesi 2000 metre
dir. 

1 - Mavzika 65 kilo (Nazif Atalay) 
2 - Ceylan 62 kilo (Fahri Ataçeri), 
3 - Olga 58 kilo (M. Çelebi), 4 -
Nona 58 kilo (Şaban Atlı), 5 - Gül
can 56 kilo (İsmail Tetik), 6 - Bin
tepe 51 (Celal Bayar), 7 - Alceylan 
50 kilo (İbrahim Nalçın), 8 - Ugur 
48 kilo (Ali Rıza Sel), ! - Kop 47 
kilo (M. Fevzi Çakmak). 

Oçüncü ko§u : 
Hiç koşu kazanmamış ingiliz tay -

lara mahsus satış koşusudur. İkrami
yesi 400 lira mesafesi 1000 metredir. 

1 - Cifcap 58 kilo (Ferruh Ağan). 
2 - Batray 58 kilo (Salih Temel), 
3 - Ece 56,5 kilo (Salih Temel). 

Dördiincü ko~lı : 
Çubuk koşusu: Halis kan arap at

larına mahsustur. İkramiyesi 510 lira 
mesafesi 3500 metrc<iir. 
l - Güven 60 kilo (Galip Yüksel). 

2 - Duman 60 kilo (Avni Hayranlı), 
3 - Şahin 60 kilo (Kemal Odabaşı). 
4 - Ceylan 60 kilo (Recep Balkan). 
5 - Ünlü 60 kilo (Ahmet Geliş, 
6 - Benliboz 60 kilo (Ahmet Boz), 
7 - Yıldız 60 kilo (Settar). 
8 - Gazal 58,5 kilo (Recep Balkan), 
9 - Bahtiyar 58.S kilo (Şem6i Tanak) 

11 Polonya yıldızı,, 

Slralosfer balonu 
ıiıirilirken patladı 

Uzun müddetten beri Polonya'da 
lıazırlanmakta olan "Polonya yıldızı" 
ismindeki büyük balon geçenlerde 
müthiş bir infilakla patlamı§ ve balo
nun bir kısmı harap olmuştur. 

Polonya havacrlarından · yüzbaşı 
Burzinski ve doktor Narkieviç bu ba
lonla, hem 20.060 metre ile Amerika4 
lrlarm elinde bulunan yükselme re
korunu kıracaklar, hem de stratosfer 
dahiJ.inde ilmt bir tetkik yaparak bu 
tabaka hakkında yeni yeni keşiflerde 
bulunacaklardx. 
Varşova'dan gelen haberlere göre 

"~o~~nya yddızı" geçen perşembe 
günu tam gecesinde hazxrlıklara baş
lanmış ve balon şişirilmiştir. Cuma 
günü sabah saat altıda balonun hava
lanacağı Koklov vadisi üç milyon 
mumluk dört büyük projöktörle ay
dınlatılmıştı. Balon idrojenle şişirile
ceği için komprime halinde dört şi
şede de idrojen hazırlanmıştı. Balo
nun yükseleceği vadide geceden iti
baren hava iyileşmeğe, 382 asker ve 
birçok işçi çalı'1?1ağa koyuldu. Balon 
gayet normal bir şekilde şişirilmeğe 
başlandı. Balon şi,irildiği vakit 4.200 
metre mikabı yer tutacaktı. 

''Polonya yıldızı" nm zarfı yavaş 
yavaş yükselmeğe baılamıştr. Bir dağ 
manzarası alınıştı. Artık ınra hakiki 
bir laboratuvardan ibaret olan balon 
sepetinin takılmasına gelmişti. Hafif 
bir rü.zgb koca balonu kunıldatmağa 
kafi geliyordu. Fakat saatler geçtik
çe, rüzgar şiddetlenmeğe başlamıştı. 

han Işıl), 3 - Ozdemir 51 kilo (Ah
met Atman), 4 - Taşpınar 50 kilo, 
(Salih Temel), 5 - Şipka 47 kilo 
(F. L. Karaosman), 6 - Atef 45 kilo 
G. S. Onurtak.) 

Bu hafta çifte bahis her zamanki 
gibi bir tanedir.ve ikinci ile dördün
cü koşu arasındadır. İkili abhis de bir 
tanedir ve dördüncü koşudadır. 

MlliJI• - llro 
pazar glnl 

kıqıl111Yorlır 
Geçen hafta Türkiye ikincisi Kara

Ali ile güreşen ve 35 dakikada mağUip 
olan bulgar baş pehlivanı ve Avrupa 
serbest güre9 ikincisi Kiro Andriyef
le güreşmek üzere Mülayim pehlivan 
dün akşam şehrimize gelmiştir. 
Güreş önümüzdeki pazar günü An· 

kara gücü sahasında yapılacaktır. 
Kiro Andriyef zaman zaman, fakat 

daima uzaklardan pehlivanlarımıza 
meydan okumuş bir bulgardır. Hatt! 
şurada burada bizim pehlivanlarımızı 
yendiğini de söylemekten çekinme
miştir. Fakat daha ilk karşılaşmalarda 
bu sözlerin kıymeti anlaşılmıştır. Bu 
yüzden Mülayim - Kiro çarpılIDasının 
4iO.k heyec:.anlı ola~ğı an\aşı\ıyot. 

Ege'de 2000 
ki loinetre 

( Btı§ı 4. üncü sayfada ) 
nıi§lemesi için büyük bir hUenü ni
yet gösteriliyor. Fakat yer yer ya
pılan gayTetler diıiplin altına ahn
ma-dığı için heba olup gidiyor. O
teller muntazam bir plan dahilinde 
yapılmış değilve hepainde bir ta • 
kım noksanlar var. Belediyeler za
ten elektrik ve au gibi itlerle uğ
raştıkları için turizm itine fa.zla 
tahsisat hasredemiyorlar. Bütün 
bunları ancak hilkümetin müdaha
lesi yoluna koyabilecek. 

Otellerin idaresini temin etmek 
te başlı batına bir mesele: Bunlar 
vil!yet tarafından müzayede ile ve 
3 sene için kiraya veriliyor. Bir o
telin ancak ikinci ·veya üçilncU se
ne nihayetinde kir getirdiğini gS
ren başka talipler, mUteakip milza
yedede fiyatları artırıyorlar. Bu da 
hem eski müstecirin emeğinin bo
şa gitmesine, hem de otelerin 
idaresinde istikrarsızlık çıkmasına 
sebep oluyor. ..... 

Ertesi sabah erkenden kalktık ve 
gölün kenarında bir tur yaphk. Ke
narda birkaç asker balık tutuyor, 
genç subaylar, küçilk padl-botlarla 
gölde dolaşıyorlardı. Bize satılık 
arsalar gösterdiler. Göliln kenarın
da olup eskiden ıso lira eden arsa· 
lar şimdi 900 liraya çıkmı1 .. 

Gölcilk'lin balıkları fazla kılçıklı 
oluyormuş. Buna mukabil güzel 
istako.zlar var. Bunları tutmak için 
köylüler hususf bir usul keşfetmiş
ler. 

Amerika mekluplar1 
(Başı Sinci sayfada) 

ve sergiye iştirakinize çalışan her
kesi tebrik etmek isterim. "Ulus" 
gazetesi için her vakit istediğiniı: 
her mallımatı büyük bir memnuni
yetle vermeğe hazırım. · 

Sonra otomobille sergi arazisini 
dolaştık. Bazı caddeler bitmiş, ba
zıları yapılıyor; binaların bir kıs
mı inşa edilmekte, serginin sem· 
bolü olan Trilon ve Perisfer muaz
zam birer çelik iskelet gibi göğe 
yükseliyorlar. Her tarafta işçiler, 
gürültü, çalışma. Mr. Johnson bize 
küçük bir orman gösteriyor. 

- Birkaç hafta evel burası kup
kuru bir yerdi. Gördüğünüz ağaçlar 
hep yeni. 

Halbuki küçük ormanın ağaçları 
sanki senelerdenberi orada bitmiş 
gibi hafif hafif rüzgarda · sallanı· 
yorlardı. Mr. Johnson bu kurak, 
bataklık arazide ağaç, çiçek, çimen 
yetiştirmek için birçok tecrübeler 
yaptık1arını anlattı. 

Sergiyi dolaştıkça düşünüyorum. 
Düıiyanın bir tarafında insanlar te
rakki, güzellik, işbirliği için yan
yana, omuz omuza çalışıyorlar, ne
tice olarak herkesin iftihar ve isti
fade edeceği konstrüktif bir tibide 
yaratıyorlar: dünyanın öbür tara
fında ise insanlar harp uçurumunun 
kenarında hırs, isyan, buhran için
de birbirlerini ve eserleritıi mah
vetmiye hazırlanıyorlar. Ancak 
gelecek hadiseler insanlığın, sulh 
demek olan medeniyetin aşağı hırs
lara galebe edip edemiyeceğini 
gösterecektir. 

Mahkeme röportajları 
(Başı 4 üncü sayfada) 

Çocukl~r akşamdan uyumuşlardı. 
Evegi.ri.ru;ebi.zimki,okarıya; 

- Buyur şöyle biraz dinlen de Pi
ruze odanı hazırlasın, dedi. 

Ve kendisi elini yüzünü yıkamak i
çin dışarı çrktı. Biz ikimiz odada yal
nız kalınca ben hafifçe oda kapısını 
sürgüledim. Sonra karının karşısına 

gittim: 
- Adın ne senin hanım, dedim. Şır

fıntı, yüzü kızarmadan: 
- Cavide efendim, dedi. Ama ben• 

deki halin de farkına vardı galiba .. 
- Sen kimin nesisin bakayım, diye 

bir az daha yaklaştım. 
- Kerim beyin hemşiresiyim, dedi. 

Ağabeyimi siz tanımazsınız, beyefen
dinin arkadaşı .. 
Artık kendimi zaptedemedim. Yit

züne haykırdım: 
- Sen o beyefendinin adını bir da

ha ağzına alıraan, ağzını yırtarım, de
dim. Kadın işi daha yeni kavramıttı. 
Bana: 

- Ama edepsizlik ediyorsunuz ha· 
nım, ·demez mi? Ondan sonrasını bil· 

miyorum. Ama şurası aklımda ki saç
larını ellerime dolaıpış, odanın orta· 
sına sürütmüşüm. Orada, ta bizimki 
kapıyı kmp da odaya girinciye kadar 
pestile çevirmişim. Yüzünü de tırn.ak
ladım. Papuclarımm ıivri topuklariy· 
le yanına yarasına bastım tekmeyi.. 
Hani senin anlıyacağm Hediye hamın 
karıda tutar taraf bırakmadım. Ama i
yi etmemiş miyim? 

Hediye, gayet soğuk kanlı: 

- İyi etmişsin, dedi,,ben olsam öl
dürürdüm de .. 

Firuze vakayı tamamladı: 
- O gece ben çıktım baıbamın evine 

gittim. Karı beni dava etmiş. Ben de 
ertesi günü iki üç divayı birden aç
mıştım zaten .. 

Hediye merak ettiği bir noktayı 
sordu: 

- Peki içeride ne söyliyeceksin 
şimdi? 

Deminki sesten daha yavaş bir sea 
ile şöyle fısıldadı: · 

- O tarafını ben bilirim .. Şahidi i.,. 
patı nerede? Bizimki phitlik edecek 
değil ya .. Hem kundqra topuğunun di
li yök ki canım .. - Kezege 

Konya1 do köy 

ebe mektebi 
Konya, (Hususi) - Şehrimizde do· 

ğumevine bağlı bir Köy Ebe mektebi 

açılmış, birinciteşrinde de tedrisata 
başlamıştır. 

Rüzgarın gittikçe arttığını gören 
doktor Narkieviç, rüzgarın süratini 
ölçerek: 

- Bu havada havalanmak kendini 
bile bile ölüme atmaktır. Rilzgar sa
niyede sekiz metre hızla esiyor. Hal
buki yükselmek için en çok iki metre 
olınası lbımdır. Binaenaleyh derhal 
balonu boşaltınız. 

Bir smğa işkembe parçaları ge • 
çiriyorlar. Istakozlar gelip bunları 
yemeğe ba§laymca, dipsi.z bir kU
feyi sırığın etrafına geçirip ista
kozu yakalıyorlar. Kolay bir çare 
ama dil§ünmek lbım 1 
Güneş, Bozdağ üzerinden yük

selmeğe başladı. Hava yava§ yava§ 
ısınıyor. Saat 8.30 da yola çıkarak 
Bozdağ silsilesinfo Odemi§ cihe
tindeki sathı mafUnden a13frya 
doğru inmeğe başladık. 

tık mektepten çıkan talebelerin ka
bul olunduğu bu müessesede şimdi o
tuz talebe ders okumaktadır. Bunla
rın okuma müddeti önümüzdeki 939 
yılı yazında bitecektir. 

Diye emretmi§tir. İşçiler balonu 
söndürmeğe başladıkları sırada vadi· 
de birdenbire bir şimşek ziyası ile 
birlikte yıldırım gibi bir infilak ol· 
muştur. 

Bereket versin, infilak mahalli kal
mış, bir kazaya meydan verilmemit
tir. Balonun bir kısmı harap olmuş, 
fakat ıe,P.ete bir JCY olmamııtır. Ba-

Mektepte okutulan dersler doğum, 

--------------- . teşrih, çocuk bakımı ve geb~liktir 
fonun harap olan tarafı ancak bir kaç Mektepten mezun olanlara hususi 
ay sonra yenilenebilecektir. Fakat bu muhasebe bütçesi müsait değilse köy 
birkaç milyona mal olacaktır. k 

Balonun infilak ıebebi malum ol: sandı ları maaş verecektir. Ücretler 
mamakla beraber, kılıfın sürtünme- on be! ~ira ile 25 lira arasındadır. 
sinden ha11l olan küçük bir elektrik Konya Köy Ebe mektebinin talebe 
şerareainin idrojeni tutuıturduiu mevcudu önümüzdeki yıllar içinde 60 
tahmin edilmektedir. belki de 90 kiti olacaktır. 
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RESMİ iLANLAR Milli Miidaf aa Bakanlığı 

Hangar nakli 

• 
Tarım Bakanboı 

Orak, (ayır makinesi, pulluk 
ve diğer altı kalem ziraat 
alatı ve muhtelif sebze 
tohumları alınacak 

Ziraat Vekaletinden : 
1 - On adet dolaplı orak makinc

ıinin muhammen fiyatı (1700) lira ve 
ilk teminat parası (128) liradır. 

2 - On beş adet taraklı orak maki
nesinin muhammen fiyatı (2775) lira 
"e ilk teminat parası (209) liradır. 

3 - Uç adet çayır ve üç alet el ot 
balya makinesinin muhammen fiyat
ları (810) lira ve ilk teminat parası 
(61) liradır. 

4 - İki yüz adet oliver sistemi yer
li döner kulaklı pulluğun muhammen 
fiyatı (4000) lira ve ilk teminat pa
rası (300) liradır. 

5 - Yetmiş beş adet pülverizatörün 
muhammen fiyatı (1050) lira ve ilk 
teminat parası (79) liradır. 

6 - İki yüz elli adet madeni yayı
ğın muhammen fiyatı (2500) lira ve 
ilk teminat parası (188) liradır. 

7 - Bin beş yüz adet budama ma
kası ve bin beş yüz adet aşı çakısı

nın muhammen fiyatları (4500) lira 
ve ilk teminat parası (338) liradır. 

8 - Uç adet petek yapma kalıbının 
muhammen fiyatı (96) lira ve ilk te
minat parası (8) liradır. 

9 - Beş yüz altmış kilo muhtelif 
aebze tohumlarının muhammen fiya· 
tı (810) lira ve ilk teminat parası (61) 
liradır. 

10 - Yukarıda isim miktar ve mu
hammen fiyatları yazılı malzeme kı· 
ıım kısım, açık eksiltme ile alınacak· 
tır. 

il - Bu malzemelerin şartnamesi 
ayrı, ayrı olarak ziraat vekaleti zira
at umum müdürlüğünden parasız ve
rilir. 

12 - Münakasaya iştirak etmek is
tiyenlerin, münakasa gunu olan 
2. il- 938 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 c kadar ilk teminat mek
tuplariyle satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaıarı ııaıı olunur. 

(4361) 7734 

Finans Bakanlığı 

Maliye müfeıtiş muavinliği 
imtihanı 

M&liye Teftiı Heyetinden : 

35 lira maaşlı maliye müfettiş mua
vinliği için 12 kanunuevel 1938 pazar
tesi günü müsabaka imtihanı yapıla

caktır. 
Aranan şartlar şunlardır: A) Me

murin kanununun 4 üncü maddesinde 
yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 kanunu
sani 938 tarihinde yaşı 30 dan fazla ol
mamak, C) Mülkiye mektebinden (Si
yasal bilgiler okulu), hukuk fakülte
sinden, yüksek ticaret ve iktısat mek· 
tebinden veya bunlara muadil derece
deki ecnebi mekteplerden mezun ol
mak, D) Yapılacak tahkikat neticesin
de şahsi vasıfları ve seciyesi müsait 
bulunmak. 
İmtihana talip olanlar 15 ikinci teş

rin 938 tarihine kadar Ankara'da Ma
liye Vekaleti teftiş heyeti reisliğine 

arzuhalile müracaat edeceklerdir. 
Arzuhal ile şu evrakın raptı lazım

dır: 
A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) Ken
di el yazılariylc tercümei hal hulasası 
(memuriyette bulunanlar müddet ve 
sureti hizmetlerine dair resmi vesika, 
müesseselerde bulunanlar oradan ala
cakları bonservisleri raptcdecckler
dir.) C) Askerliğini yaptığına dair 
resmi vesika (askerlikle alakası kesil
memiş olanlar tecil edilmişlerse imti
hana girebilirler, imtihanı kazandık· 
ları taktirde memuriyete ancak nam· 
zet olarak kabul olunabilirlcr.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdikna
mesi, E) Sağlam ve yolculuğa müte
hammil olduklarına dair hükümet 
doktorunun raporu; 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üze
re iki imtihana tabi tutulacaklardır. 
Tahriri imtihan Ankara'da ve İstan
bul'da ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı Ankara'da yapılacak· 

tır. 

imtihan programı: 
ı - Maliye: A) Bütçe (ihzarı, tat

biki, tastik ve kontrolu), muhasebci 
umumiye kanunu hükümleri. B) Ver
gi nazariyeleri ve usulleri, vasıt~sız 
ve vasıtalı vergiler (sedüllü vcrgıler, 
feraset ve intikal vergileri, istihlak Ü· 

zerinden alınan vergiler, gümrük, in
hisarlar, harçlar) Tür~iyc'deki ~sı
tasız ve vasıtalı vergıler, C) Malıye 

vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kilatı, D) İstikraz nazariyeleri, tah· 
vil (konversiyon), amortisman, Tür
kiye düyunu umumiyesi ve tarihçesi; 

2 - İktısat: A) İstihsal, tedavül, 
nakit ve itibar, inkisam ve istihlak ba
hisleri) 

3 - Mali ve ticari hesap, basit ve 
mürekkep faiz, iskonto, faizli hesabı 
cariler, 

4 - Hendese: (satıh ve hacim me
sahaları) 

5 - Usulü defteri: (ticari ve sına! 
muhasebelerle devlet muhasebesi hak
kında nazari ve ameli malumat), 

6 - Hukuk: İdare hukuku (idari 
kaza dahildir), ceza hukuku (esaslar 
ve memurinin vazifeden mütevellit 
suçları), ceza muhakemeleri usulün
den esasa müteallik hükümlerle ha
zırlık tahkikatı ve ilk tahkikata ait 
kısımlar, memurinin vazifelerinden 
mütevellit suçlar dolayısiyle tabi ol
dukları usulü muhakeme ile buna dair 
mevzuat üzerinde mufassal malfimat), 

Hukuku medeniye( borçlar kanunu 
üzerinde umumi malı1mat, kanunu me
deniden umumi malümatla ahvali şah
siye, emvali gayri menkule ve mirasa 
müteallik hükümler), ticaret hukuku 
(esaslar, şirketlere müteallik hüküm
ler ve umumi malfimat), 

7 - Türkiye'nin tabii ve iktısadi 
coğrafyası ve tarihi hakkında malil
mat. 

8 - Ecnebi lisanı (fransızca, alman
ca ve ingilizceden biri). 
İmtihan neticesinde müfettiş mua

vınliğine alınanlar 3 sene sonra yapı
lacak ehliyet imtihanında muvaffak 
olurlarsa Maliye müfettişliğine tayin 
edilecekler ve staj için Avrupa'ya 
gönderileceklerdir. (4257) 7634 

Bayındırlik Bakanlıôı 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa V ekaletınden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatı -
dır. 

Umumi keşif bedeli 850.000 lira 
olan işin vahidi fiat esası üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır. 

2. Eksiltme 3.ll.1938 perşembe gü -
nU aaa:t ı:s ae naııa v~1 ya.1"1 111,.., ı 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 35.llO liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden a
lınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
13.zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı· 
lacağı günden en az sekiz gün evci bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde 400.000 lira kıymetinde bu i
şe benzer bir iş yaptığına dair işi yap
tıran idarelerden alınmış vesika ili§ -
tirilmesi muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan 3.ll.938 perşembe gü -
nü saat 14 e kadar eksiltme komisyo -
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4318) 7763 

Diyarbakır ve Cizre hattında 

inşaat 
Nafıa Vekaletınd n 
Diyarbakır - Cizre hattının yüz al

tıncı kilometresiyle yüz otuz birinci 
kilometresi arasındaki altıncı kısım 
inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa on bir ikinci teşrin 
938 tarihine müsadif cuma günü saat 
on beşte vekiiletimiz dcmiryollar in
şaat dairesindeki münakasa komisyo
nu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli bir 
milyon sekiz yüz bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı altmış yedi 
bin yedi yüz elli liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, vahidi 
kıyasii fiat cetveli, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, plan ve 
profilden mürekkep bir takım müna
kasa evrakı elli lira mukabilinde Dc
miryollar in§aat dairesinden tedarik 
olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defada en az üç 
yüz bin liralrk bir yol ve yahut de
miryol işini müteahhit sıfatiyle yap
mı§ olmaları. 

Bu işe girmek istiyenlcr referans 
ve diğer vesikalarını bir istidaya bağ
lıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün evci vekalete vermek surc
tıiyle bu İli iı;in ehliyet ve&ikası isti-

yecckler ve bu ehliyet vesikasını mü
nakasa komisyonuna ibraz edecekler
dir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
evel yapılmamış olan müracaatlar na
zarı itibare alınmıyacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler, 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu -
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez 
kllr kanunun ve eksiltme şartnamesi
nin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 

ll-ll-938 tarihinde saat on dörde ka
dar numaralı makbuz mukabilinde de
miryollar inşaat dairesi münakasa ko
misyonu reisliğine teslim etmiş olma· 
!arı lazımdır. (4374) 7827 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko 
miıyonundan : 

1 - Eskişehir tayyare alayından 
Eskişehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakli kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli (30362) 
lira (19) kuruştur. İlk teminatı 2277 
lira 15 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 24.10.1938 pazartesi 
günü saat 15 de Vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ka
nunda yazılı vcsikalariyle birlikte ilk 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evetine kadar ko
misyona vermeleri lazımdır. (4169) 

7349 

Nehir islah ameliyatı Çanta ara bezi alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 
nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
(1 564 863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14.11.93~ tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat (15) de 
nafıa vekaleti sular umum Müdürlü -
ğü su eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilınde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60 696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evet el· 
lerinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme
ye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4381) 7828 

Devlet Hava Yolları" 
• 

Su deposu yaptırılacak 
Devlet Hava Yolları Um.um Mü

dürlüğünden : 
1 - Devlet Havayolları Ankara 

Tayyare meydanında su deposu inşa
sı ve kuyudan terfiile su isalesi işi 

pazarlık suretiyle eksiltmeye kon
muştur. 

Bu işin keşif bedeli 4528 lira 13 
kuruştur. 

2 - Talipler, keşif evrakiyle şart
name ve projeleri Havayolları wnum 
müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 5-11-938 cumartesi 
günü saat 1! de Umum Müdürlük bi
nasında alım satım komisyonu oda -
sında yapılacaktır. 

Taliplerin vesaiki ile birlikte vak
tinde Umum Müdürlükte bulnumala-
rı ilan olunur. , (4455) 7847 

Odun ve kömür alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğünden ; 

Türkkuşu müesseseleri için açık 
pazarlık suretiyle alınacağı ilan edil -
miş olan 45 ton krible kömür ile 15-25 
ton kesilmiş kuru meşe odununun 
12. 10. 938 çarşamba günü yapılan ek
siltmesinde verilen fiyat haddi layı
kında görülmediğinden ihalesi 24. 10. 
938 pazartesi gü.ıü saat 15 e talik edil
miştir. 

İsteklilerin vesaik ve teminatla-
riylc müracaatları. 7662 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş-

tur. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı
yonundan: , 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (55) elli beş kı\ruş olan 300000 
üç yüz bin metre arka0,;antahk ara be
zi kapalı zarf uliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - llk teminatı (9500) dokuz bin 
beş yüz liradır. 

3 - İhalesi 5-ikinci teşrin-938 cu -
martesi günü saat on birdedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (825) se
kiz yüz yirmi beş kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve il ·~ncü mad
delerinde gösterr .1 vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat eve) M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(4321) 7699 

Bir İngilizce mütercimi alınacak 
M. M. V. Hava Müıteıarlığından: 

Ankara M. M. vekaleti hava müste
şarlığında ücretle istihdam edilmek 
üzere ingilizceye hakkiyle vaki! ve 
teknik istilahatı da bilir bir ingilizce 
mütercimi alınacaktır. 

Talipler arasında İngilizceden baş
ka fransıca, almanca ve bilhassa ital
yanca lisanlarından birini bilen tercih 
edilecektir. Taliplerin askerlik ödev
lerini yapmış olmaları ve ecnebi ka -
dın ile evli olmamaları, hüsnü ahlfi.k 
sahibi olmaları, her hangi bir cürüm-
~-- -'--"-r-"--"·'"'°'- ...&~1..; -·--
)arı "e sağlık durumlarının iyi olma
sı şarttır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak im
tihan neticesine göre takdir edilmek 
üzere (150 - 190) lira arasındadır. 
İmtihan 3 2. teşrin 938 tarihinde sa

at onda Ankarada hava müsteşarlı ... 
ğında, İstanbul da hava aktarma amba
rında ve lzmirde tayyare alayında 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1. 2. teşrin 938 akşamına 
kadar ellerindeki vesaik ile bizzat An
karada hava müsteşarlığı zat işleri şu
besine, İstanbulda Ycşilköydc aktar
ma ambarı müdürlüğüne ve İzmirde 
tayyare alayı komutanlığına müraca
at etmeleri 1.iizımdır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müra
caatlar kabul edilmiycccktir. 

(4376) 7767 

İş elbisesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 tane iş elbisesi kapalı zarf

la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli (12.900) lira olup ilk te
minat miktarı (967 lira, 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 7-ll-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli 
saatinden bir saat evetine kadar tek
lif ve ilk teminat mektuplarını ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(4428) 7842 

Battaniye kılıfı alınacak 
J.~J.. l\'1. Vekaleti :,atın Alma .Komıı 

yonundan : 
- 2000 tane battaniye kılıfı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (6000) lira olup ilk te
minat mik.darı 450 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8.ll.938 salı günü 
saat 15 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atından bir saat eveline kadar teklif 

1 _ Muhammen bedeli 250 lira _ ve ilk teminat mektuplarını komisyo
na vermeleri 1.iizımdır- (4429) 7843 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

her gün Parti kalorifer memuru Ka -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li -
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
yorula hazır bulunmaları. 7784 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

Askeri Fabrikalar 

305 kalem makkap, eğe, 
testere, freze erkek ve pafta 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.12 938 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (65) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5897) lira (85) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mczkOr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaiklc mcz
kllr gün ve saatte komisyona müra . 
caatları .(4261) 7696 

Fakülteler -· 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlar 
Ankara Fakülte Talim Taburu 

Komutanlığından : 
1 - Ankara Yüksek mekteplere gi

recek okurların yüksek askeri ehli -
yetname tedrisatını takip etmek üze
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kabülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 
dan ll,30 a 14 ten 17 c kadar aşağı
daki vesikalarla beraber Sarı kışlada 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lığına 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. 

3 - 6 adet fotograf 4x6 ebadında 
fotografın alt kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik boş yere mektep 
No. su adı soyadı yazılmak suretilc. 

4 - Nüfus cüzdanı sureti (örneği
ne göre matbu ve nüfus memurluğu 
tarafından musaddak). 

5 - Tam askeri ehliyetname (tam 
ehliyetnamesi henüz gclmemi'l"e han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam chliyetnameye hak kazandığına 

dair bir vesika. ( 4020) 7245 

Ankara Levazım Amirliği 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al -

ma Komisyonundan : 

1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 
140.000 kilo ekmeklik un satın alına -
cağından kapalı zarfla ihalesi 28-10-
938 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutan 21.000 liradır. 

İlk teminatı 1575 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla -
riyle 2490 kanununun 2-3 üncü mad -
dclerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saattan bir saat cvcli
ne kadar kapalı zarflariyle beraber a -
lay satın alma komisyonuna müracaat
ları nan olunur. 

(4185) 7392 

Sadeyağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al -

ma Komisyonundan : 
1 - 26000 kilo sade yağ satın alı -

nacaktıı. Tahmin cbedcli 19240 lira 
ilk teminatı 1443 liradır. 

2 - Yağın evsafiylc teslim mahal ve 
şartları ıartnamesindc yazılıdır. Şart • 
name Erzurum'da Sa. Al. Ko. da gö
rülür veya istenir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
olur 28-10-938 cuma günü saat 11 de 
Erzurum'da Lv. A, Sa. Ko.da yapı -
lacaktır. 

4 - Teklif mektupları 28-10-938 cu 
ma günü saat 9 dan dahil saat 10 da
hil kadar Sa. Al. Ko. baş. makbuz mu
kabilinde verilmiş bulunacaktır. Bu 
saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 

S - Kanunen ticari vesaikinde ek · 
siltmcye iştirak edeceklerin Ko. baş
kanlığına ihraz etmesi lazımdır. 

4186) 7393 

Keten ipliği alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al -

ına Komisyonundan : 
400 kilo 25 No. lu 2800 kilo 60 No. lu 

bej renkte keten ipliğinin kapalı zarf
la eksiltmesi 24.10.938 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede İstanbul Lv. a
mirliği satın alma Ko. da yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 35.000 lira ilk 
teminatı 2625 liradır. Şartnamesi 175 
kuruş mukabilinde komisyondan alı
nır. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evel komisyona ver-
meleri. ( 4187) 7394 

Sade yağı alınaca 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

ma Komisyonundan : 
1-28.000 kilo sade yağı alınac 

Tahmin bedeli 21000 lira ve ilk 
natı 1575 liradır. 

2 - Yağın cvsafıyle teslim 
ve şartları şartnamesinde yazıl 

Şartname Erzurum'da Sa. Al. K 
görülür ve istenilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usu 
27. I. ci teşrin 938 perşembe gün · 
at 11 de Erzurum'da Lv. 3.mirliğ 
Al. Ko. da yapılacak. 

4 - Teklif mektupları 27.l 
perşembe günü saat 9 dan dahil 1 
hil kadar satın Al. Ko. nu başk 
ğına makbuz mukabilinde veri 
bulunması. Bu saatten sonra mek 
lar kabul edilmez. 

S - Kahunen bulunması 13.zım 
len ticari vesaikin de eksiltmeye · 
rak edeceklerin komisyon başkanlı 
na ibraz etmesi lazımdır. ( 4188) 7 

Hangar ve cephanelik 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği 
Alma Komisyonundan : 

1 - Keşif bedeli 107501 lira 45 
ruştan ibaret olan Kütahya'da inşa 
dilecek i.ki top hangarı ile üç cep 
neliğe 3.10.1938 tarihinde talip zu 
etmediğinden tekrar dört defa ilii 
dilerek kapalı zarf usuliyle ihales 
ll.1938 salı günü saat il e bırakılnı 
tır. 

2 - İhale Balıkesir kor satına! 
komisyonunda yapılacaktır. Mu 
kat teminatı: 6625 lira 8 kuruştur. 
işe ait plan, keşif, fenni ve umu 
şartname ile eki, ve temel hafriy 
tafsilit resmi Ankara, İzmir ve İsta 
bul levazım amirlikleriyle Balıke 

kor satın alma komisyonunda görül 
bilir. 

3 -Taliplerin kanunun 2 ve 3. ün 
maddelerinde yazılı belgelerle birli 
te ihale günü ve saatinden evci teki 
mektuplarını Balıkesir kor satına! 
komisyonuna vermeleri. (4220) 74· 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sal' 

Alına Komisyonundan : 
1 - Karaköse'dcki birliklerin ihl 

yacı için 200 ton un kapalı zarfla nı• 
nakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 ~
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28.10.1938 cuma 
nü saat 12 de Karakösc'de satına! 
ll:Omısyonunda yapıTacak " e te 
mektupları saat 11 de komisyona 
rilmiş olacaktır. 

4 - Şartname ve ewafı görmek · 
tiyenler 150 kuruş mukabilinde ~ 
misyondan alabilirler. 

5 - İsteklilerin mezkur gün ve saa 
te Karaköse'deki komisyona müra 
atları. (4282) 7577 

Un alınacak 
Ankara Levazım. Aınirliği S.1' 

Alma Komisyonundan : 
Balıkesir kor merkez birliklerin! 

senelik ihtiyacı olan 520 ton un kaJ>" 
zarf usuliyle eksiLtmiye konulmuşt 

Eksiltmesi: 3. 11. 938 perşembe g

1
• 

nü saat 16 da Balıkesir kor satın al 
komisyonunda ypılacaktrr. Mezkur 
nun muvakkat teminatı 41l0 liradır-

Taliplcrin muayyen olan gün ve ., 
atindcn bir saat evci kanunun ikin 
ve üçüncü maddelerinde yazılı beJgı' 
!erle birlikte teklif mektuplarını kel 
satın alma komisyonuna vermelel'.1 
Evsaf· ve şartlar Ankara, İstanbul 1' 
İzmir levazım amirlikleriyle komil 
yonda görülebiliri. 

( 4348) 7ti64 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Am.irliği Sa.tlO 

Alma Komisyonundan: 
İhale günü talip çıkmadığından ta 

men birliklerinin senelik ihtiyacı 01"' 
29000 kilo sade yağının tekrar kapa! 
zarfla ihalesi 3-ll-938 perşembe gÜnl 
saat 15 de yapılacaktır. Muharnmel 
bedeli 30450 lira ilk teminatı 2283 Jiı'I 
75 kuruştur. Şartnamesi her gün ko 
misyonda görülebilir. ı 

İsteklilerin ilk teminat ve makbul' 
lariylc birlikte 2490 sayılı kanun 
2,3 maddelerinde yazılı vesikalariyll 
ihale günü belli saattan bir saat eveJİ' 
ne kadar teklif mektuplarını Liilebutl 
ğaz tüm. satın alma komisyonuna ver 
melcri. (4350) 77-02 

Yataklık ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satıt 

Alma Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü· 

essescleri için 134605 kilo yataklı~ 

kuru otun açık eksil tmcsi 9/ 2. ci tcş· 
rin/938 saat 15 de Ankara Lv. amirli• 
ği satınalma komisyonunda yapıla• 

caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4374 lira 
kuruş ilk t_eminatı 328 lira 10 kuruş• 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
kanuni vesika ve teminatla belli va~ 
kitte komisyonda bulunulması. 

(4447) 7846 
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smda komisyon reısme makbuz mu
kabilinde verilecektir. Tayyare meydanı 

tesviye ameliyatı 
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Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
a.k 
te Şose tamir ettirilecek 

Posta ile gönderilecek mektuplar 
3 cü maddede yazılı saate kadar gel· 
mi§ olması ve bu zarfların mühür mu
mu ile üzeri iyice kapatılmı§ olmaaı 
lazımdır. 

Seyhan Nafuı Müdürlüğün.den : 
Kayseri Belediyesinden : 
1 - Ekailtmeye konulan iş Kayse -

ri'de yeniden yapılacak olan mezbaha 
inşaatıdır. Keşif bedeli 100471 lira 43 
kuruştur. 

Çanakka.le Encümeni Daimİ6in· 
den : 

Postada olacak gecikmeler kabul 1 - Adana tayyare meydanı tesvi
ye ameliyesi keıif tutan olan 17116 
lira 48 kurugla ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuftur. 

edilmez. 7704 
l - Ekailtmiye konulan iş: Gelibo

lu - Keşan yolu ·n 12 + 000 - 48 + 
040 kilometreleri arasında üç parçadan 
ınüteşekkil ve 7349 metre tulünd.e şo
•e tamiratı es:..siyesidir. Keşif bedeli 
20069 lira 6 kuruştur. 

Satılrk büyük bina, 
Garaj vesaire 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden: 

J 

2 - Bu işe ait p.rtnameler ve evrak 
~3· ıunlardrr: 

A - Eksiltme şartnamesi 
.
1 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

ııamesi 

Muhammen kıymeti Metre murabbaı 

38665 L. 
üzerinden 
214,50 
104 

D - 'i'esviyei türabiye şose ve kat-
gir inşaata dair fenni gartnaıne Cinai 

Büyük bina 

24 
455,80 

E - Hususi prtname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
1stiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa .nüdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 24. 10. 938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 te vilayet 
nıakaınında toplanacak daiıni encü 
ınende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve günün
den nihayet 8 gün eveline kadar vila
yet makamına müracaatla alacakları 

ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et
meleri ve 938 yılına ait ticaret odası 
\resikasını ibraz etmeltri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde daiıni en -
cümene verilmesi lazımdır. 

Posta ile gönderilen mektupların 
nihayet saat 14 e kadar belmi§ olınala
rı lazımdır. Postada olacak gecikme -
ler kabul edilmez. (7267/4244) 7462 

Şose 
. 
ınşası 

Çanakkale Encümeni Daimisin
den: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Geli -
bolu • Eceabat yolunun O + 000 - 4 
+ 232 kilometreleri arasında 4209 
ınetre tulünde şose inşaatı keşif bedeli 
12586 lira 68 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlik işleri genel şart

namesi 
D - Tesviyei tilrabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, ınetraj cetveli, 

fiyat bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
latiyenler bu şartnameleri ve evra

lu Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 24. 10. 9::ı8 tarihine milsa
dif pazartesi gUnU saat 15 te vilayet 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kaplı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 944 liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve ihale gününden niha
yet 8 gün eveline kadar vilayet maka
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
038 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lazımdır. Teklif mek -
tuplannın yukarda yazılı gün ve saat· 
ten bir saat eveline kadar makbuz mu
kabilinde daimi encümene verilmesi 
lhımdır. Posta ile gönderilecek mek· 
tuplann nihayet saat 14 de kadar gel
miş olmaları lazımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmez. (7261 . 
4245) 7463 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilanı 
Muğla Nafıa Müdürlüğiind.en: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 15018 
Ura 87 kuruş keşif bedeli Marmaris 
hükümet konağı ikmali inşaatı kapa
lı zarf usulü ile eksiltmeye konul-

muştur. ·-
II - İstekliler eksiltme, fennıg, 

ıenel ve hususi §artnameleri pro!e 
ve buna müteferri diğer evrakı Mug
la Nafıa Müdürlilğünden görebilirler. 

3 - Eksiltme 3/ 11/938 perşembe 
gUnü saat 14 de Muğla Nafıa Müd?r
lüğil binasındaki toplanacak komıs -
yonda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile 

olacaktır. 
s _ Muvakkat teminat 1126 lira 42 

kuru,tur. . 
6 _ !steklilerin aşağıda yazılı ve-

saiki ibraz etmeleri lazımdır. 
A • Ticaret odasına kayıtlı bulun-

duklarına dair vesika. 
B İhale gününden sekiz gün eve) 

resmen müracaatla Muğla vilayet ma
kamında alınınış ehliyet vesikası ib-

raz edeceklerdir. 
7 - Teklif mektupları 3 cü mad-

dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Muğla Nafıa Müdürlüğü bina· 

Büyük binanın yanındaki küçük 
han o 
Garaj 
Bahçe 

1 - Beyoğlunda Sıraservilerde ka
tip Mustafa Çelebi mahallesinin Bey. 
oğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcu 
çıkmazı sokaklarında 119, 119/l, 119/ 
2, 8/1 ve 86 No. tajlı ve her türlü ta • 
dilata ve ilaveye elverişli bulunan 15 
odalı kömürlük, mutbah, çama§II'lık, 
kalorifer, daireleriyle banyo daireleri -
ni müştemilatı sa.ireyi havi kargir ha
ne ile bu hanenin cümle kapısının sağ 
ve sol cihetlerinde maa müştemilat 
dörder odalı iki ev ile gene bu haneye 
ait bulunan garaj binası ve bahçesinin 
tamamı satılmak üzere 6-10-938 den 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

2 - lhalei katiyesi 27-10-938 per· 
şembe gilnü saat 13 de Beyoğlu Va
kıflar Direktörlüğü ihale komisyonu 
huzuriyle yapılacaktır. 

3 - lıteklilerin muhammen kıyme
ti üzerinden % 7 ,5 teminat makbuzla
rını veya banka mektuplarını 2490 nu
maralı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacakları teklif mektuplariyle be . 
raber ihale saatinden bir saat evetine 
kadar ihale komisyonuna vermeleri la
zımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman ka
bil olduğu gibi şartnameyi de görmek 
ve malOmat iııtiyenlerln Beyoğlu Va · 
kıflar Mildilrlüğll akaret ve mahlulat 
subesine müracaatları. ( 4293) 7 583 

Muhtelif inşaat 
Bu"r&a Nafıa Müdü"rlüğünden. : 

.1 - Eksiltmeye konulan it: Bursa 
Zıraat mektebi methalinde hangar, 
ambar ve ahır inşaatı olup eksiltme 
şartnamesinde yazılı ehliyet vesika
sının alma yeri değişmiş olmasmdaJ1 
evelki ilan yok sayılarak yeniden ek
siltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 22.718 lira 94 kuruştur. 
2 - Eksiltme 10.11.1938 perşembe 

gtinü saat 16 da Buna Nafıa müdürlü
ğü eksiltme komisyonu odaaında ka
palı zarf uauliyle yapılacaktır, 

3 :- Bu işe ait metraj, keşif, proje, 
fennı ve hususi, bayındırlık genel, ya
pı işleri umumi ve fen.1i, kapalı .ı1arf 
usuliyle eksiltme şartnameleri, muka
vele projeıi Nafıa daire11inde ğÖrüle
ceğ: gibi istiyenler 114 kuruş muka
bilinde birer nüshasını alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1703 lira 92 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri, üçüncü maddede 
yazılı evrakı kabul ve imza etmeleri, 
bu inşaatı yapabileceklerine dair eh· 
liyet vesikasını (bu vesika eksiltme 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vci bir istida ile villyet makamına 
müracaat edilerek alınacaktır.) Talip
ler şirket olursa 2490 sayılı kanunun 
üçüncü maddesinin (A) ve (B) fıkra
sında yazılı vesaiki ve 938 yılında a
lınmıt Ticaret odaaı belgesini iÖ&ter
meleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin dıf zarfı mühür 
mumu ile iyi kapatılmtf teklif mek
tuplarını 10.11.1938 perşembe gUnll 
saat 16 ya kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri icap 
ed~r. Postada vuku bulacak gecikme
ler kabul edilmez. ( 4312) 

7619 

Kapah zarf uauliyle 

münakasa ilam 
Amasya Belediye Reisliğinden: 

Amasya elektrik santralına konu • 
lacak ikinci lokumapil grupu için 
Ulus gazetesinin 16, 21, 26, 31 ağus
tos 938 ve Akşam gazeteainin 18. 23 
28 ağustos 938 ve 2 eytul 938 tarihli 
nüshalariyle ve kapalı zarf uauliyle 
ilan edilen münakasaya talip zuhur 
etmediğinden mUnakasanın yenilen
mesine ve ihalenin 16 • teıriniıani • 
938 tarihine rastlıyan çarpmba gUnU 
saat 15 de yapılmasına belediye en -
cümenince karar verilmiı olmakla e
velki ıerait dairesinde bu ite talip 
olanların ihale günU muayyen zaman
dan bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Amasya belediyesine 
vermeleri lüzumu i15.n olunur. 

~na. 4zs1), 7640 

2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mü
sadif cumartesi gUnU saat on birde 
nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - tstiyenler ketif evrakını gör
mek Uzere nafıa dairesine müracaat 
edebilirler. 

4 - !eteklilerin 1238 lira 74 ku
ru§ muvakkat teminat vermesi ve i
haleden sekiz gün evel vilayete mü
racaatla alınacak ehliyet vesikasının 
gösterilmesi mecburidir. (7617-4459) 

7848 

Münhal müdürlük 
Kaatamonu Valiliğinden : 

Vilayetimiz Hususi muhasebe vari
dat müdürlüğii açıktır. 

Halen Hususi Muhasebe veya ma
liyede mliıtahdem ve varidat işleri

ne ihtisas sahibi taliplerin tahriren 
vilayete müracaatları ve vesikalarını 
göndermeleri icap eder. 

Bu vazifenin kadro maaşı kırk lira
dır. Tayin edilecek zata teadül kanu
nu hükümlerine göre maaş verilecek-
tir. (7620-4460) 7849 

(imenlo boru ve saire ahnacak 
İstanbul Telefon 

den: 
Müdürlüğün-

1 - ~are ihtiyacı için yeni yapıla
cak 66 adet Menhol, 175 adet et oda
siyle kapağı, 950 metre bir kanallı 
çimento boru ve 4820 metre iki ka
nallı çimento boru kapalı zarfla ek -
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel 19063.66, mu
vakkat teminat 1430 lira olup eksilt
mesi 7-11-938 pazartesi günü saat 15 
de Müdürlük binasındaki satm alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin muvakkat teminat makbu -
zu veya banka mektubu ile beraber 
nafıa vek§letinden alınmış ehliyet ve
sair vesikalarını muhtevi kapalı zarf
ları o gün saat 14 de kadar komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Ehliyet vesikası için eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile İstanbul vila
yetine müracaat edilmesi ve istidaları 
na en az 10.000 lira kıymetinde bu işe 
benzer bir iş yaptığına dair iş yaptı
ran dairelerden alınmış vesika ilişti
rilmesi muktazidir. 

5 - Şartnameler her gün levazmı 
dairemizde görülebilir. (4464) 

7851 

Kapah zarf usulile tamirat ve 
ilivei inıaal eksiltme ilanı 
Konya Vakıflar Müdürlüğün

den: 

1 - Konya'nın Ilgın kazasında ma
ruf kaplıca binasında yapılacak tadi
l~t,. tamirat ve ilavei in,aat ke§fi mu
cıbınce kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - KC§if bedeli (24946) lira (bir) 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Fenn1 ve hususi şartname. 
B - Mukavele projesi ve hulasai ke-

şif cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi. 
D - Proje. 
4 - Yukarda yazılı evrak Ankara

da Vakıflar Umum Müdürlüğü inşa
at Müdürlüğünden lstanbul'da İstan
bul vakıflar Başmüdürlüğünden Kon
yada Konya Vakıflar Müdürlüğün -
den alınabilir. 

5 - Eksiltme 9-11-938 tarihine rast 
hyan çarşamba günü saat 15 de Kon
ya Vakıflar Mildilrlüğünde toplana -

2 - İş vahit fiyat üzerinden verile
cektir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
ve saire aşağıda yazılıdır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Eksiltme şartnamesine ek şart

name 
C - Mukavele projesi 
D - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
E - Fenni şartname 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetvelle

ri ve metraj cetvelleri 
G - Proje ve sair evrak 
4 - Münakasaya iştirak edebilmek 

için yukarıda yazıh proje, şartname, 
ke§ifname ve sair evrakı belediyeden 
almaları mecbuıri olup bedeli beş lira
dır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 6273 
lira elli kuruştur. 

6 - Nafıa müdürlüğünde müteşek
kil komisyona sekiz gün evel müraca
at ederek bu işi yapabileceğine dair 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almış olmaları ve 
ibraz etmeleri ve in§aatın devamı 

müddetince bir mühendis veya mimar 
ve yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 

yazılı günde ve ihale saatinden laakal 
iki saat evel belediye encümen riyase
tine makbuz mukabilinde verilmiş o -
lacaktır. Postada geçecek vakit zıyaın
dan dolayı geç gelen mektuplar encü
mence nazarı itibara almmaz. 

12. 9. 938 tarihinde ihale edilmek 
üzere münakasaya vazedilmiş olan 
Kayseride yapılacak fenni mezbaha 
inşaatı 2. 11. 938 tarihine rastlıyan 
çarşamba günü saat 14 te kapalı zarf 
usuliyle ihale edilmek üzere tekrar 
münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
yukardaki şartlan nazarı itibara ala
rak belediyemize müracaatları ilan o-
lunur. 7855 

- · Enstitüler · 
Muhtelif ecza ve alil ahnacak 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör -
lüğünden c 

Gazi terbiye enetitüsü kimya labo
ratuvarı için muhtelif ecza ve alet a -
lrnacaktır. Muhammen bedeli 670 lira, 
muvakkat teminatı 50 lira 25 kuruş -
tur. 

İhalesi açık eksiltme ile 31.10.938 
pazartesi günü saat 15 te mektepleor 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler her 
gün enstitü direktörlüğüne mür2caat 
etmel.eri. (4331) 7672 

. . ~ . , . 

Demiryollari , -· 

Vagon vinci alınacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis

yonundan: 
İlk eksiltmesi feshedilen 70.000 1i -

ra muhammen bedelli 3 adet 6 tonluk 
buharlı vagon vinci aynı şeraitle 1 . 
12 - 1938 perşembe günü saat 15 de ka
palı zarf usuliyle Ankara'da idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler 4750 lira . 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
~y~~ .gün saat 14 de kadar komisyon re
ıalıgıne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. ( 4289) 7697 

Ankara Belediyesi" 

~~~ inşaat komisyonunda yapılacak· Kiralık 2 dükkôn 
6 - Muvakkat teminat 1870 lira 95 Ankara Belediyesinden : 

kuruştur. 1 - Sağlık bakanlığı otobüs durak 
7 - Bu eksiltmeye girecek olanla- mahallinde yaptırılan iki dükkanı;1 

rın 1938 aeneaine ait ticaret odası ve- 941 ıenesine kadar icara verilmesi on 
sikaııı ve Nafıa Vekaletinden bu ite ı..,~ gün müddetle açık arttırmaya ko
girebileceğine dair alınmış vesika ve nulmuştur. 
en apğı 10000 liralık bir bina inJU- 2 - Muhammen bedelleri (1550), 
tını yapmıı ve muvaffak olmuş bu- (1080) liraC:ır. 
lunduğunu bildirir vesika gösterme- 3 - Muvakkat teminatları (116,25). 
si ve bizzat yüksek mimar veya in- (81,38) liradır. 
pat mühendisi olması veya bunlar - 4 - Şartnamesini görmek istiyenlc
dan birisiyle müştereken teklif yapıp , rin her gün yazı işleri kalemine ve is
mukaveleyi birlikte imza eylemele-' teklilerin de 1.11.938 sah günü saat on 
ri lhımdır. buçukta Belediye encümenine müra-

8 - Teklif mektupları 9-11-938 çar- caatlarr. (4286) 7578 
şamba gilnü saat 14 de kadar Konya s t 1 k k 
Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak Q 1 1 en 0% 
inpat komisyonu reisliğine makbuz Belediye İmar Müdürlüğünden : 
mukabilinde verilmlı olacaktır. ~oğlan - İsmet İnönü okulu ara-

9 - Kapalı zarfların lhzarında, tek- ımdaki yol üzerinde kadaıtronun 66 -
lif mektuplarının yazılıtında ve bu inci adasının 3 numaralı parselindeki 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön- ah!fClp hanenin muahmmen bıodeli olan 
derilmesinde taliplerin 2490 sayıh ka yüz lira mukabilinde on beş gün müd
nunun 32, 33, 34 üncU maddelerinde detle müzayedeye konulduğu ve ihale· 
harfiyen riyaet eylemeleri lüzumu nin 1. ıı. 938 de yapılacağı ilin olu-
ilAn olunur. 7854 nuc •. (4355.) 7686 

11-

T aşdelen ve Defneli 
suları fiyatl 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan işletme Müdürlüğünden: 
Vakıflar idareıinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An• 

kara'da Hal kargısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
şerait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan fişe, 
galon ve damacanalarm depoda satı§ fiyatile evlere teslim fiyatı aıağıda 
gösterilmiştir. 

Taşdelen 

Kuruş 

4 
4,75 

16,00 
95,00 

105,00 

Defneli 
Kuruş 

4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

110,00 

Şişe 0,30 Litrelik 

" 0,50 " 
Galon 3,00 
Damacana 30,00 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

• .. 
• 

Galonlar umum bakkal dükk~nlarında 17,50 kuruşa satılacaktır . Bu fi. 
vatlardan tazlaıma alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde ıular işlet-
mesi Müdlirlüğün~ malOmat verilmesi rica olunur. (4'ZOt) 7403 

Sığır eti ah nacak 
Bayramiç Aa.keri Satın Alma Komisyonu Baıkanlığından : 

Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi !halenin şekli ve günü 
Kilo Lira Lira Günü Saati 

# 
Cinsi Şekli 

Sığır eti 113000 30110 2289 14-11-938 Pazartesi 14 açık eksiltme 
1 - Yukarda cinsi, miktarı ve teminatı yazılı 113000 kilo sığır eti 2490 

sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre bir ay içinde pazarlıkla almmasına 
karar verilmiş ve komisyonda tekrar 14-11-938 pazartesi günü saat 14 de 

toplanacaktır. 
2 - Komisyon da Bayramiç askeri garnizonunda toplanacaktır. 
3 - Taliplerin 14-11-938 pazartesi günü saat 14 de kanunun 2, 3 ünctl 

maddelerindeki vesikalariyle birlikte komisyonumuza müracaatları ilan 
olunur. (76Zl-4461) 7850 

Et alınacak 
Emniyet Umum Mü·dürlüğünden: 

Miktarı Muhammen %7,5 ilk Münakasanm 
bedeli teminatı 

Erzakm cinsi Kilo Kuruş Li K. Tarih Günü Saatı 

Koyun eti 10000 40 

Kuzu eti 2000 4-0 
Dana eti 2000 35 485 o 24-10-938 Pazartesi 11 
Sığır eti 2000 30 

ı - Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, mikdar, muhammen bedel
leriyle ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarıda yazılı erzak 25-10-938 
pazartesi günü tam saat 11 de kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi atmak istiyenlerin umum müdürlük satın alma 

komisyonuna müracaatları. 
3 - Ektıiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya ban

ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 numaralı kanunun 2-3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü aaat 10 na kadar 
komisyona teslim etmeleri ilan olunur. (4176) 7353 

Sigara kağıdı alınacak 
lnhiaar)ar Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Muhammen 
Beheri 

Miktarı Li. Kr. 

25.000 top 2.08 

Be. 
Tutarı 
L. K.r. 

52000.-

Muvakkat Eksiltmenin 
teminat Şekli saati 
L. Kr. 

3850.- Kapalı zarf 15 
660 X 700 m/m 
tefrikli verje 
sigara kağıdı 
24.5 m/m velin 
bobin sigara 
kağıdı 750 bobin - - 341.78 24.64 Açık eksilt. U.30 

1 _ Şartnameleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve mikdarı ya· 
zıh 25 .000 top sigara kağıdı kapalı zarf usuliyle ve 750 bobin sigara klğıdı 
açık eksiltmeye konmuıtur. 

ıı _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları yukarda gösteril· 

miştir. 
III _ Eksiltme 8/XI/1938 tarihine rastlryan salı günü hizalarında yazı· 

lı saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyo

nunda yapılacaktır. 
IV _ Şartnameler 2.60 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ft 

mübayaat gubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 
V _ Eksiltmeye girmek istiyip de bu eb'adda kağıt vermiyecek olan 

firmaların teklif edecekleri eb'adı ihale gününden bir hafta evveline kadar 
İnhisarlar tütiln fabrikalar şubesine bildirmeleri ve münakasaya iştirak 
vesikası almaları lazımdır. 

VI _ Açık eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin eksiltme için tayin e-
dilen gün ve saatte % 7.5 gUvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyo
na gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlerin de mühür
ıu teklif mektubunu kanunt vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzu ve
ya banka teminat ınektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme 
günü en geç saat 14.30 za kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri llzımdır. (6720-3952) 6951 

• Harp Okulu Haataneıi 
A1abiye Mütehassıaı 

Doktor Halil Ulaı 
Adliye Sarayı köıeıi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Tt: 3912 

Satıhk 
Belediye imar Müdürlüiündeo: 

Mahallesi Ada P. Cinsi 

.................................................... 
Cebeci Hastanesi 

Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı 

Dr. ~evket Hüsnü TARAY 
Adliye Sarayı köıesi Sarraf 
Hakkr Ap. No: 2 Ti: 3912 Ev 1279 

an kaz 
Muhammen B. İhale tarihi 

Cebeci 522 84 Ah!fClp hane 20 Lira 27-10-938 
H. Bayram 51 22 ,. Uç hane 600 ,. 27-10-938 

Yukarda yazılı ahpp hanelerin menkul olan enkazı on beş gün müd
detle müzayedeye konulmuı olduğundan taliplerin teminatlariyle imar 
müdürlüğüne müracaatları ilin olwıur. (4306) 7615 
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Baı ve diı ağnsı İztirabların 
en müthişidir 

En şidcıetli diş ağrılarını 
dindirir 

G R i Pi 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancılan keser .... 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kaıe alınabilir. 

İsmine dikkat taklitlerinden sakınınız. 7856 
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7.5 kuruş 10 Kr§. 
7.5 .. 10 .. 
7.5 .. 10 .. 
7.5 .. 10 .. 

Türkiye 
vekili NECİP ERSES 

Zülfaris sokak ve Hezaran cadd~i N. 121 

Galata 
Se6ıi hoa 

= Taşyaran 12.5 ,. = : ki : 
§ Altunkaynak 7.5 .. 10(4~;7) 1~~~5" § ~ Bı~a arın iyisi ve ~ --·-------------------------------
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Odun ve kömür alınacak 
Emniyet Umımı Müdürlüğünden: 

Muhammen % 7,5 ilk 
Miktarı bedeli Teminatı Miinakaaanın 

k.ur.ı•s LL X.·"""'-'---'~- Olini.i~::ıt• 

Sömikok kömürü ton 250 2600 } 
Mangal ,, kilo 1000 6 ) 534 19 24-10-938 pazartesi 15 
Meşe odunu ,, 25000 2,25) 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için satın alınmasına lüzum hasıl olan 
yukarıdaki cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve ihale gün ve saat -
]arı yazılı mahrukat 24-10-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat ıs de 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdürlük satın alma 
komisyonuna müracatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya ban
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2-3 cü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar ko • 
misyona teslim etmeleri ilan olunur. (4178) 7355 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine 
Fabrikam111n BAŞKURT markah 
yerli mamulihmızı görmeden: ÇA
TAL, KAŞIK ve BİÇAK takım-

larınızı almayınaz. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

N Avrupanınkinden daha yüksek ve hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara sahf merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

- -- -§ 1 O tanesi 15 kuruıtur § - -- -= 7503 = 
~111111111111111111111111111111111111~ 

lnbra F.ıuf Caıftiyatlari 

Umumi Katipliğinden : 
Samanpazarında eski lstihlas Ote

linde yazıhaneye ve terzilik yapmağa 
elverişli 7 oda kiralıktır. İsteklilerin 
derunundaki Esnaf Cemiyetlerine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

7833 

- Kadın terzisi
Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

ULU S - 19 uncu yıl - No: 6188 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Netriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kökünden temizlemek için 
(HELMOBLO) kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve yeni bclsoğukluğunu, mesa

ne iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLO, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 6907 

M odell.erin.İ. tlitde J iniz 

Kirahk arsalar ve bina 
Vakıflar Ummn Müdürlüğünden Senelik Muvakıkat 

muhammen teminatı 
Metre Vakıf Kirası 

Mahallesi sokağı Cinsi murabbaı No. Lira Lira Müddeti icar 

Teslim tarihinden 31-5-940 
Bostani Soğukkuyu Arsa 354 298 252 30 tarihine kadar 

298/ 1 252 30 
298/ 2 252 30 • .. . . 
298/ 3 252 30 • • .. 

,, ,, .. "' ,, .. .. ,, 
"' .. 298/ 4 252 30 • • -.. .. .. • • 298/ 5 252 30 • • -.. ,. .. .. 298/ 6 252 30 • • .. 

'' tf H tt 298/7 252 30 .. • -İsmetpaşa Ulucak ,, 136 291 60 8 .. • "' Gökçeoğlu Postahane Gökçe oğlu 
mescidi binası 

478 300 13 12 Teslim tarihinden 31-5-939 
tarihine kadar 

Yukarda evsafı yazılı olan arsalarla mesoid binası hizalarında gösterilen müddetlerle kiraya bağlanacağından 
on gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhale 31-10-938 pazartesi günü saat 16 da ikinci vakıf apartı
manında Vakıflar Umum Müdürlüğü Varidat müdürlüğünde müteşekkilkomisyonda yapılacaktır. Tutmak ve 
şartlarını görmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. (4424) 7841 

Kiralık kat 
Çankaya caddesi Macar Sefareti karıısı yeti1 pancorlu evin 

Müstakil ·antreli üst katı 
5X7 ebadında şömineli salon, büyük yemek ve 2 yatak odası, yazı odası, hol, mutbak, ofis, banyo, ayrı

ca hela, yerler parke, kapılar karaağaç, kalörifer, sıcak su, büyük taras, sandık ve büyük hizmetçi o-
daları, garaj, çamaşırlık, alt kattakilere veya 2513 numaraya telefonla müracaat edilmesi. 7771 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. -- • -- SİNEMALAR HALK -- YENi -- -- -- -- f"""" I\ -- BU GÜN BU GECE -- BU GÜfl BU GECE --- Meu•imin en kuuetli aık ue itircu -- - - ZEVK - NEŞ'E - KAHKAHA -- - - -- I ilmi - - -- - - F J LM J -- YANIK GÖNÜLLER - - -- - - -- - ÜÇ AHBl\P ÇAVUŞLAR - Mirielle Balin - Jean Gabin - - -- - - -- - .J"-. - ECL~NIYOR -- F ran•ızca •Ö11lü - - -- - . - - Tamamen Türkçe •Ö~lü - - - . - -- Programa Claueten - ~ .. r - -- - - AYRICA -- FOKS DÜNYA HABERLERi - - -- - - -- - - FOKS DÜNYA HABERLERi -- Sean•lar - - -- - - -- - SEANSLAR -- 2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de - - -- - -- - 2.30 - 4.30 6.30 -- - -- HALK MATiNESi 12.15 DE - - --
\1111111111 

GECE 21 DE -- -- ROSE MARIE --- -: SHIRLEY Radio Kraliçesi yakında Suı sinemasında =: 
":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Genç Ağa aparhmanı No: 6 

r elefon : 2208 


