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12 
TEMMUZ 

1 Q 3 8 

Uluı Basnnevi 

Çankırı caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulus • Ankara 

TELEFON 
Başmuharrir 1371 
Fransızca Ankara 1063 

S KURUŞ 
Yazı işleri 1062-1063 
İdare müdürlüğü 1061 ADiMi% ANCIMl'%C>IR. 

Dün !stanbul'da tayyare piyango
sunun çekilmesine başlanmıştır. 
15.000 liralık ikramiye 5.637 numa
raya; 12.000 lira 24.884 numaraya, 
10.000 lira 21.154 numaraya ; 3.000 
lira 28.104 numaraya 've 1.000 lira 
da 30.473 numaraya isabet etmiş
tir. Kazanan numaraların listesini 
[2. inci] sayfamızda bulacaksınız. 

Atölye 1064 

Hatay' da normal hayat başladı 
200 bin kişi ayakta 'vugoslôvya'dan 

olmasına rağmen .. 

BİR POLİS HADİSESİ BİLE OLMADI 
"16 saatlik 
tezahürler 

bayram müddeti 
durdu, bayraklar 

bitti, 
indi 

Antakya, 11 (Hususi surette gönderdiğimiz muharriri~izden) 
- Birkaç gündenberi en büyük bayramını !aşıyan .Hatay da :ır
trk normal hayat başlamıştır. Türk askerlerı tamamıyle ye~~erın~ 
yerleşmişlerdir. Halkın coşkun sevinci 76 saatlik bayram muddetı 
bittiği için şimdi tezahür altında görünmiyor fakat kalblerde de-
vam ediyor. • 

Bir yıl 
dönümü 

1 
Şimdi artık bayramın hitamı 

bildirilmiş ve bunun üzerine her 
tarafta bayraklar indirilmeğe 
başlamıştır. Halk türk askerinin 
asayişi temin edeceğine emin O· 

larak tekrar işiyle güciyle meş
gul olmaktadır. 

Yazan: J. N. Dilmen Kalblerde büyük bir huzur vardır. 
Artık kimsenin yarının ne olacağına 

Bugün, Türk Dil Kurumunun al- dair endişesi kalmamıştır. Bir vakit
tıncı kuruluş yıl dönümüdür. 12 ler Hatay'da dehşet salan koı·ku ta
temmuz 1932 de Ulu Onder Ata- mamiyle silinmiştir. 
türk Türk dili çalı'1tlalarınm yeni- Hatay'daki büyük bayramın esaslı 
den ~e çok geniı bir cephe .. üz~~i~de bir vasfını burada tebarüz ettirmeden. 
ele alınması lüzumunu goz onune geçmiycce ğim: 
alarak, kutsa) eliyle Türk Dil Ku- Hatay bir kaç gündür en büyük 
rumunu yaratmııtı. bayramını yaşadı. Bütün Hatay ayak-

Dil Kurumwıun bu tarihte kuru- ta idi. 200 bin kişinin günlerce uyku 
luıunun kendi başına manası var- uyumadığını ve hep yaşasın Atatürk, 
dır: O günlerde Birinci Tüıık Tarih yaşasın Türk ordusu, yaşasın Türki-
Kongresi henüz kapanmı§ bulunu- ye !,, avazele ri yle sokaklarda dolaştı-
yordu. Bugü n yeni ilmin başlıca te-

l 1 d b
. · 1 T" k T ğını söylersem hata etme~niş olurum. 

me taş arın an ırı o an ur a- w • • 

·h T · b k d h k · ·· Buna ragmen en ufak hır polıs vakası 
rı ezı, u ongre e er esm go-
zü önüne konın ,. ·· k d·I-! bile olmamı,tır.Bu da Hatay halkının, u,.., muna a~ e ı . . . d·ıd • w • 
miş ve k arar a bağlanmı~tı. hakkının kendısıne teslım e ı ıgı 

Türk varlığını, Türk kültürünü, (Sonu 6. ıncı sayfada) 
altryüz yıllık Osmanlı imparatorlu
ğuna, yahud bin iki yüz yıllık Or
hun anıtlarına bağlamak yolunda
ki cılız ve kısa görüşleri yıkan Türk 
Tarih Tezi, atalarımızın Orta Asya
da en az on bin yıllık bir cilalı taş 
ve mağden medeniyeti kurmuf olduk
larını ortaya çıkarıyordu. Tarihin 
yazılı vesikalar devirlerini a§an bu 
yeni ve doğru görüıün delilleri, top
rakların altından kazılarla çıkan 
arkeolojik eserlerde, etnoloji ve an
tropoloji verimlerinde ve dil kar§J· 
laştırmalarmda bulunuyordu. 

Türk Tarih Tezin in türlü cephe
lerini anlatan tarih bilginleri, baş
lıca dil varlıkları üzerinde durmU§
Jar onlardan hükümler ve manala. • 
çıkarmışlardı 

Gelecek 
Türkler 
Göçmen . . 

ışı iki 
memleketin nefine 

hizmet 

şekilde 

edecek bir 

halledildi 
İstanbul, 11 a.a. - Komünike -

Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelecek 
muhacirlerin muhaceretine ait me
seleleri müzakere etmek Üzere Bü
yük Millet Meclisi parti grupu rei& 
vekili ve Trabzon mebusu Hasan Sa
ka'nın riyaseti altında te§e.kkül e

den komisyon lstanbul'da toplanını§ 
ve 9 haziran 1938 de ba§ladığı me
saisini 11 temmuz 1938 de müsbet 
ve her iki tarafın menafiine hadim 
bir neticeye isal ile ikmal etmiştir. 

Mezkur komisyon Hasan Saka, is
kan umum müdürü Dr. Cevdet Ata -
sağın, Yugoslavya Hariciye Vekale
ti Balkan şubesi şefi Milan a . Ristiç 
ve Yugoslavya Ziraat Vekaleti mü
şaviri Voislov ve Magovçeviç'den te
rekküp ediyordu. 

Yugoslavyadan Türkiye'ye gele
cek türk göçmenleri için komiayon 
tarafından hazırlanan mukavele 
metni her iki hükümete arzolunmak 
üzere komisyon azası tarafından 
parafe edilmiştir. 

Mukavele iki hüküme tçe imza ve 
tasdik edildikten sonra meriyete gi
recektir. 

lşte yirminci asrın büyiik devri~ 
ve yenileştirme dahisini bir daha dıi 
Üzerinde durmağa sevkeden sebep
lerden biri de bu idi. 

Dün Ziraat Vekaletinde yapılan toplantıda bulunanlar 

1928 harf inkilabı, yazıyı karga-
şadan kurtarmış, yeni Tiiflk harfleri 
okuma yazmayı kolaylaştırmıştı. • 
Fakat dilin koynunda saklı duran 
bütün gizlileri ortaya dökecek geniş 

ZİRAAT VEKALETİNDE 

b. 1 · esi ancak 
ır çalışma yo una gınn '. . . 

bu kuruluşla mümkün olabilmı§tir· 
12 Temmuz 1932 de kurulan 

Türk Dil Kurumu, hemen çahıma 
prensiplerini tesbit ederek, bütün 
dil, edebiyat, fikir adamlarının bu
lunacağı büyük bir ''Dil Kurultayı'' 
hazırlığına girişti. lki buçuk ay son
ra Dolmabahçe Saraymm büyük me
rasim salonu bu Kurultayla, kuru
luşundanberi' görmediği yepyeni bir 
manzaraya sahne olmuşt~. ~~w .to_p· 
lantı ile bugünkü Türk dılcıh?ı~1~, 
hatta yarınki Türk akadenuınnın 
temeli atılıyordu. 

*** 
Altı yıl içinde bu vadide alman 

yol, işin güçlüğüne ve bir çok a~ı 
cepheler göstermesine rağm~! ~ıç 
le azımsanacak mahiyette degıldır. 

Türk Dil Kurumunu yaratan ve 
bütün çalıımalarma çok yakından 
nezaret eden büyük Kurucumuzun 
yüksek irıadları sayesinde, altı yıl 
içinde ortaya konan eserler ve ya-

.. klerc 
pılan tesirler, gerçekten yure 
sevinç verecek değerded_i_r. 

d T k dilinin Bu altı yıl için e, ur .. 
yalnız yurdumuzda değil, !eryu
züncle uzak, yakın konuşuldugu h~r 
yerdeki hazneleri karıştırılmı§, bı.r 

Orman işletenler, kereste 
tüccarları vekilin reisliğinde 

bir toplantı yaptılar 
Memleketimizde Orman idaresile 

yaptıkları mukavelelere göre orman 
işletmekte olan 40 fabrika A m~messi.li 

d .. saat l 7 de Ziraat Vekaletınde hır 
un ' . 1 ·ı 

toplantı yapmışlar ve oı man ış erı e 
alakalı bazı mebuslarımızla kereste 
toptan ve perakende ticaretini temsil 
eden bir kısım tüccarlarımız da bu 
toplantıda hazır bulunmuşlar~~r. Top 
lantmın gayesi, kereste ve .. d~_ger or
man hasılatı imalatını bu gunun şart
ları ve imkanları içinde planlaştır
mak, milli piyasa ihtiyaçla:ını fabri
kalara vazife vermek suretıle munta-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Ekonomi Bakanımız·ın 
i stanbul' da ki tetkikleri 

İngillz • İtalyan 
itilafı ne zaman 

1 Evelki gün !zmit'te Ekonomi Ba
l kanımız B. Şakir Kese bir tarafından 
sudkostik ve klor fabrikasının temeli 
atıldığını ve bu münasebetle büyük 
bir tören yapıldığını yazmıştık. Bura
daki resimlerde; yukarıda bu müna· 
sebetle denizde tertip edilen büyük 

yürürlüğe girecek 1 
yarışlardan bir enstantaneyi görüyor
sunuz. Yandaki resim B. Şakir Kese
bir'i fabrikanın temel atma töreninde 
nutuk söylerken göstermektedir. A-
şağıdaki fotografta B. Şakir Kesebir 

1 ·ı· 1 • ·ı • •• d""ğ•• ve İzmit valisi B. Hamid Oskay tren
ngı 1% er1n 1 erı sur u u den fabrika mahalline doğru ilerli-

şartlar Roma'da 

hiç te beOenilmiyor ! 
Roma, 11 a.a. - Hariciye nazırı 

Kont Ciano bu akşam ingiliz büyük el
çisini ~bul ederek ispanyol işi, ingi
Iiz - italyan anlaşmasının meriyete ko
nulması meselesi etrafında görüşmüş-

( Sonu 6. ıncr sayfada) 

Maarif vekilinin 
Van' da tetkikleri 

Van, 11 a.a. - Refakatinde Umumi 
Müfettiş Abidin 6zmen ve diğer mü
tehassıs zevat olduğu halde beş gün
denberi Van gölü sahilinde bulunan 
Tatvan'da, Ahlat'ta, Adilcevaz, Van 
kasaba ve şehirlerinde tetkikatta bu
lunan Maarif Vekili Saffet Arıkan 

tetkikatını ikmal ederek bu akşam ay
nı zevat ile Erciş'e hareket etmiştir. 
Erciş'teki tetkikattan sonra Karaköse 
yolu ile Kars'a hareket edecektir. 

B. Menemencioğlu 
Münih'e gitti 

Münih, 11 a.a. - Türkiye Hariciye 
Vekaleti Genel Sekreteri Numan Me
nemencioğlu bugün Berlin'den bura
ya gelmiştir. Türkiyc'nin Berlin Bü
yük Elçisi kendisine refakat etmek· 
tedir. Menemencioğlu ordu müzesi ö
nünde ölüler abidesine bir çelenk 
koymuş ve öğleyin Türkiye Başkon· 
solosu tarafından serefine verilen zi· 
yafette hazır bulu~ınuştur. 

yorlar. Gerek deniz yarışları ve gerek 

fabrikanın açılış törenine ait diğer re

simler 7 inci sayfamrzdadır. 

Türkiye -Suriye dostluk, 
iyi komşuluk mukavelesi 

(ahımalar ı eylüle kadar bıraklldı 
Ankara, 11 a.a. - Türkiye ile Suriye arasında dostluk ve iyi 

komıuluk mukavelesini müzakere etmek üzere toplanan türk ve 
fransız murahhas heyetleri 7 temmuzda·n 11 temmuza ka<laı An· 
kara'da yaptıkları konferanslarda mezkfır mukaveleye mev:ıu 
teşkil edecek olan meseleler hakkında etraflı noktai na7.ar teati
sinde bulunmuşlardır. 

Eksperler komisyonları müte- ------------~.-.....
addid toplantılar yapmı~la.r ve 
bu toplantılar esnasında teknik 
meseleler tedkik edilmiş ve her 
iki tarafça karşılıklı olarak pro
jeler tevdi olunmuştur. 

Konferans mesaisi hitammJ;ı. mü
tehassıslara, görüşülen meselderi da
ha derin bir tedkike tabi tl!Lmak ve 
yeni noktaların tedkikini hazrriamak 
imkanrnı vermek için mesainir: bir ey
lül 1938 tarihine kadar tatilıne karar 
verilmiştir. 

Konferans mezkur tacihte tekrar 
toplanacaktır. 

Dış bakanı ve ziraat 
bakanı geldiler 

Filistin' de 
vaziyet 

çok gergin 
Altmıı Yahudi öldü· 
Kudüs, 11 a.a. - Şimali Filistinde 

vahim hadiseler olmaktadır. Tulke -
rim civarında kuvctli bir arap çetesi 
Sanha'daki Yahudi çiftliklerine hü· 
cum ederek altmış kadar Yahudiyi 
öldürmüşlerdir. 

• ·1 • t'r Ta Sı-çokları dilimıze çevrı mış 1 • 

biryanın bir ucunda yaşıyan Yakut 

T .. kl • · koca bir lugat kitabı ur erının 

basılmaktadır. Çuvaşların, Altay -

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İstanbul 11 (Telefonla) - Ekono
mi Bakanı:nız B. Şhkir Kesebir bugün 
ticaret odasına giderek bir müddet 
meşgul olmuş, alakalılardan izahat al

mıştır. 

İnönü havacılık kampında tekrar çalışmalara başlanmıştır. Bu mü
nasebetle Türk Hava Kurumu Reis Muavini talebelere güze) bir nutuk 
söylemiştir. Nutku altmcı sayfamızda bulacaksınız. Yukarıda kamp
ta çah§an taJebeleri görüyorsunuz. 

İstanbul'da Atatürk'ün başkanlığın
da toplanan Bakanlar Heyeti içtima
ında bulunmak üzere İstanbul'a giden 
Dış Bakanı B. Tevfik Rüştü Aras He 
Ziraat Bakanı B. Faik Kurdoğlu dün 
sabahki Anadolu ckispresiyle şehri

mize dönmüşler ve garda karşılanmış
lardır. 

Tabor civarında lrııgiliz polisi ile 
Arap çetesi arasında müsademe ol
muş ve Araplardan sekiz kiışi ölmüş
tür. Polisten de bir ölii vardır. 
[ Bu hususta gelen diğer haberler Ü· 
çüncü sayfamızdadır ] 
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Temizlik cezası 
Bir dostum anlattı: 
Yabancı ülkelerden birinde tanıdığı "bir aile ile vapurlu bir seyahat 

yapıyorlar. Küçük çocuklarına tatlı bir sürpriz yapmak için evelden 
alıp cebine koyduğu çukulatadan bir paketini çıkarıyor, dış kağıtlarını 
soyuyor, çukulatasmı çocuğa uzattıktan sonra kağıtları da buruştu
rup denize fırlatıyor. 

Çocuk çukulatadan ziyade hu son hareketin şaşkmlığiyle bağırıyor: 
- A ... Denizi kirleteceksiniz; baksanıza karşıda kağıt sepeti var. 

Neye oraya atmıyorsunuz} 
Çocuk, hayrette; dostum utanmış vaziyettedir. 
Bir gün selahiyetli bir idare amiriyle beraber Tophane rıhtımına 

çıkmıştık. Motörümüzün pervanesi, karpuz kabuklarım renkli kağıt 
fmldaklar gibi havada döndürüyordu. Rıhtımın köşe teşkil eden bir 
yerinde idik. Pislikten denizin bir kısmı görülmüyordu. Alakadar me
muru çağırdı ve niçin buraları temizletmediğini sordu. Aldığı cevap 
fU idi: 

- Efendim burayı daima temizletiyoruz. Fakat durmadan bu çöp
leri atıyorlar, hele karpuz kabuklarından kurtulmamızın imkanı yok. 

Ne üzücü bir tezad değil miL Denizi kirletmemek duygusuna yük
selmek için yurdun her köşesini kendi evi ve kendi evindeki her şeyi 
gibi benimsemek lazımdır. Esasen yurd, daha geniş bir ev tanınmalı
dır. O :ıaman vatan, intizamlı biı aile ve yurdun her tarafı temiz tu· 
tulmaıt bir yuva haline gelir. Bunu anlamıyan ve buruşturduğu kağıt. 
lannı yere atanlara bir sepet cezası kesilse ne kadar yerinde olur. 

Huan-Ali YÜCEL 

Piyango dün çekildi 
15.000 liralık ikramiye 

5637 numaraya isabet etti 
15.000 lira 5637 numaraya 

çıkmıştır. 
Bu numaranın son iki raka

miyle nihayet bulan biletler 
20 lira, ondabirler 2 lira ala
caktır. 

12.000 Lira 2488 1· 

10.000 Lira 21154 .. 

3.000 Lira 28104. 

1.000 Lira 19305, 304 73 

'500 lira luuananlar : 

27788 25038 15102 33776 17437 
34507 33900 3248 16955 

200 lira kazananlar : 

30297 4547 9334 19282 13429 
36472 29872 7341 5943 18889 
31727 9613 7141 26149 30990 
30350 38793 34733 8507 18440 
3811 3247 3135 8424 12668 
7552 6051 4381 33416 36194 

17185 15236 22784 

l 00 lira kazananlar : 
5300 15262 48 1300 24273 38232 

20448 6762 34809 24027 37348 15601 
38699 33846 25441 31880 19478 21102 
20799 6375 4052 39250 5481 2138 
22097 15109 18380 15185 23914 21423 
28274 6182 13909 36832 5707 11023 

6241 29617 30586 1613 17803 3638 
9235 31560 27187 37400 31515 14626 

50 lirakazananlar : 
14754 18984 2626 11188 12002 12172 
6703 32029 39467 18140 35675 39045 

14336 36942 29703 29743 4605 8540 
20341 31357 3804 12147 18503 31110 

1611 29447 6993 30649 835 10805 
4816 4545 26337 1285 25991 16266 

27406 39590 8196 36902 33642 25381 

8387 2245 28759 8398 5350 20248 
16488 221 38014 15932 17559 25274 
17906 360 36703 18283 17284 28566 
3547 321 28039 33096 10574 18350 

601 3555 20709 37361 20394 24733 
14628 10505 14799 11386 20851 10025 
8730 1705 28191 24782 4498 13035 

19365 18890 5708 18759 18885 7627 
3662 26742 13327 10533 5596 14815 

30492 18 11479 32241 1734 14609 
1205 22430 23757 4809 26641 39958 

24262 975 27156 28092 21571 26850 
7598 15552 11629 12814 2239 15163 

28381 26470 35427 25454 478 1062 
6536 6448 33119 704 11750 3389 

23046 2298 9862 5973 29605 12923 
18877 36073 22070 18359 22666 33388 
3700 36060 27293 22255 11174 1963 

30909 3333 8764 12166 39983 10740 
5874 27935 31340 17776 7921 33243 

36186 6711 32316 30861 4423 10537 
17950 6658 18330 3672 

Tamiri biten bir vapurumuz 
lstanbul, 11 (Telefonla) - latinye 

fabrikasında tamir edilmekte olan 
Denizbank'ın Güney vapurunun tami
ri bitmit ve gemi havuza alınmııtır. 

Geminin makineleri ve dahili tertiba
tı tamamen yeni denilecek bir tekilde 
değiştirilmiştir. 

Gazino 
. 
lnJOOtl 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Beledi
ye tarafından gazino yapılmak sure
tiyle kiraya verilen yerlerde - velev 
ki ıtehir haricinde olıun - kendisi 
projesini görmedikçe hiç bir inşaat 
yaptırılmamasına karar vermiştir. 

Rumelihisan'na havagazı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Havaga

zı tesisatı yeniden Rumelihiaarına ka
dar uzatılacak ve bu i• yeni yol yapıl· 
madan evet bitirilecektir. 

utus 12-1 • 

Erzincan <lvarındakl 

büyük sel f eli keli 

Ölenlerden 16 ıının 
cesedi bulundu 

Erzincan merkez kazasına bağlı 

Çimin nahiyesinde sel felaketinden 
Keleriç, Piskidağ ve Kalalar köyle -
rinde 19 kişinin öldüğünü evelki gün 
telgraf haberi olarak yazmıştık. Şeh
rimize gelen malumata göre ölenler
den 16 sının cesedi bulunmuştur. Di
ğer 3 cesedin aranmasına devam o -
lunmaktadır. Keleriç ve Kalalar köy
lerinde 79 ev, Piskidağ köyünde de 14 
ev su altında kalmıştır. Evlerde bu
lunan birçok eşyayı seller götürmüş
tür. Keleriç ve Piskidağ köy mekteb
leri selin şiddetine dayanamıyarak 

yıkılmıştır. Evlerden birçoğu da yı
kılmak tehlikesi arzettiğinden bo
şalttırılmıştır. Erzincandan Kızılay 

heyeti Çimine sevkedilmiş, jandarma 
kumandanı ile vilayet erkanından 

mürekkeb bir heyet de vaka mahalli
ne gitmiştir. Hayvan ve mal ziyanr
nın tesbitine devam olunmaktadır. 

Sel bütün bağ, bahçe ve diğer yerleri 
tamamen harap etmiş ve her taraf 
ıellerin getirdiği taş ve kumlarla dol
muştur. 

Perişan bir vaziyette olan halka 
ve yaralılara ilk yardımlar civar köy
lerle nahiye halkı ve mahalli hükümet 
tarafından yapılmıştır. 

Kızılay bin lira gönderdi 
Erzincan'm dört köyünde vukua 

gelen su baskınında zarara uğrıyan 
yurddaşlarımrzm acil ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere · Kızılay merkezi 
umumisinden Erzincan merkezine 
telgraf havalesi olarak şimdilik bin 
lira gönderilmiştir. 

Akay idaresinde gemi 
komserliği 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Deniz. 
bank Akay idar~i kendi gemilerinde 
daimi olarak çalıştırılmak üzere bir 
gemi komiserliği vazifesi ihdas etmiş 
ve bu komiserliğin vazifesini göster -
mek üzere bir talimatname hazırlamı11-
tır. Komiserler, gemi süvarisine mer -
but birer memur olarak çalışacaklar 
ve gemide bilhassa mürettebatın temiz 
giyinmeaine, gemilerin temiz tutul· 
masına, yolculara nezaketle hıuamele 
etmelerine, imdadı sıhi yardımı yapıl
masına nezaret edecektir. 

Senelik mezuniyetlerini alan 
vi.liler 

Yaz münasebetile bir çok valileri
miz İç Bakanlık'tan senelik mezuni
yetlerini almaktadırlar. Bunlardan 
bir kı11mı önümüzdeki günlerde şeh

rimize geleceklerdir. Bunların ara-
11nda Konya Vafüi BB. Cemal Bar
dakçı, Aydın Valisi Salim Günday, 
Denizli Valisi Ekrem Engür, Bilecik 
Valisi Ali Rıza Eskay, Sinop Valisi 
Fehmi Vural da vardır. 

Yüksek mekteblerin kampı 
Yirmi gün evel Solfaaol köyünde 

kampa çıkan Dil, Tarih, Coğrafya fa
kültesi talebesi ile Gazi Terbiye ve 
Yükıek Ziraat Enstitüleri talebesi 
cumartesi günü kampa nihayet ver-
mişlerdi. 

Dün Hukuk Fakültesi talebesi de 
kampa çıkmıştır. Hukuk talebesi kam
pını Kalaba köyü yanında yapacaı.. • 
lardır. 

---·-
rK·~;~i~·;~"'"""l Memlekette kaç y~tim 
yazılalım 1 kaç dul, kaç mütekaıt va 
Saygı değer yurddaş; 1 
Kızılay Cemiyeti, insanlık ve i 

ıefkat duygularından doğarak 

ülkemizde bundan ( 60) yıl ön- i 
ce kurulmuş bir hayır müeNC· 
sesidir. 
Savaşta yaralı askerlerimizin 

yaralarını saran, barışta da su 
J ba61Dası, yer aaraıntısı, kurak-

i
i hk, açlık, bulaşık hastalık gibi 

insanların başlarına gelmekte i 
: olan felaketlerde yardıma ko-

l şan Kızılay'dır. Y urdda§larımızrn ve bütün 

ıi 
dünya uluslarının sevgiıini ka
zanmıt olan Kızılay Cemiyeti, 
Cumhuriyetimizin kurulduğu 29-

i ilkteşrin • 1923 den 30 nisan -
İ 1937 gününedek yukanda ıayılı 
i i§ler yolunda (4) milyon (24) 
! bin (424) lira harcamıştır. İ 

i

t Bütün bu yardımlar; göz be- • 
f beğimiz olan Cumhuriyet hükü- ııi 
: metimizin Cemiyetimize venniş 

olduğu bir takım gelir kaynak- f 
larile aksoy ulusumuzun hayır i 
evimize Üye olmak ve elinden i 
gelen yardımda bulunmak yoli- J 
le yaptığı sungular ve hususı f 
idarelerle belediyelerin büdce· • 
terinden ayırmış olduğu para-

1
j 

larla yapılmıştır. 
Felakette kendisinden yar- i 

1 

dım beklediğimiz Kızılayı ya- li 
şatmak için ona Üye olmak her 
kişinin 'borcudur. 

işte bu düşünce ile Merkezi-

miz bu yıl 9 - temmuzdan 16 - ı 
temmuz günlemecine kadar o- ı 
lan bir haftayı (KIZILAY ÜYE 
YAZMA HAFTASI) olarak 
kabul etmiştir. i 
Yurddaş; kendi işlerinden e- f 

sirgemiyerek vakitlerinin bir 1 
parçasını parasız olarak Kızıl
ayın kutsal ülküsü yolunda ge
çirmeyi borç bilen heyetimiz i 
bu hafta size baş vuracaktır. i 

Günde en az on para hesabi- f 
le yılda bir lira vererek Üye ol· İ 
mağa büdceniz elvermezse bu- ı 
nun yarısını ve hatta dörtte bi
rini olsun vererek yardımcı ü
ye olmanızı ve &ize bu hafta i
çinde göndereceğimiz Üye ka· ı 

i 
yıd beyannamesini açık adresi- : 
nizi yazarak ve imaa ederek İ 
Yenişehirde Kızılay merkezine J i • göndermenizi iyilik severliği- • 
nizden diler saygılarımızı su-
narız. 

İıtanbul'da 28.448 Hakari'de i 
75 vatandaı devletten maaş alıy 

Finans Bakanlığı 1937 yılı içinde hazineden takaüd, dul ~~ 
tim maaşı alan askeri ve mülki tekaüd, dul ve yetimleri tes~~ 
miştir. Buna göre hazi·neden maaş alanların sayısı 68.694 kıt• 
Bunlara ayda 1.372.104 lira, senede 16.465.248 lira maaş • 
mektedir. Bunlardan 46.429 kiti eski takaüd kanununa .,... ... 
22.275 kişi de askeri ve mülki takaüd kanununa göre maaf 
maktadır. 

Askeri ve mülki takaüd kanu
nuna göre bağlanan aylıklardan 
on senelikleri ve ikramiyeleri 
birden verilerek hazine ile ala
kaları kesilenlerin sayısı 2376 ki
şidir, bunlara da 998.462 lira ve
rilmiştir. 

En az "·e en ~ok miitc>kait 
bulunan vilayetlerimiz 

Tesbit edilen listeye göre tekaüde 
sevkedilen askeri ve mülki memurla
rımızdan ekserisi daha ziyade İstan
bul, Bursa, Ankara, Konya, Balıkesir 
ve Kastamonu vilayetlerinde oturma
yı tercih etmektedir. 

Mütkaidlerimizin en çok bulundu
ğu şehirlerimizden İstanbul birinci, 
Ankara ikinci, İzmir üçüncü, Bursa 
dördüncü, Konya beşinci, en az bu
lunduğu şehirlerimizden de Hakkari 
birinci, Bingöl ikinci, Muş üçüncü, 
Ağrı dördüncü, Tunçeli beşinci gel
mektedir. 

lstanbul'da 18603 askeri, 9845 mül
ki olmak üzere 28,448 mütekaid, dul 
ve yetim yaşamaktadır. Ankara'da 
2506 askeri, 1244 mülki olmak üzere 
3750, lzmir'de 1968 askeri, 1272 mül
ki olmak üzere 3240, Bursa'da 1854 
askeri, 770 mülki olmak üzere 2624, 
Konya'da 1081 askeri, 441 mülki ol
mak üzere 1492 mütekaid, dul ve ye
tim bulunmaktadır. 

Hakkari'del.i askeri, 9 mülki olmak 
üzere 15, Bingöl'de 16 askeri, 30 mül
ki olmak üzere 46, Muş'ta 23 askeri, 
80 mülki olmak üzere 103, Ağrı'da 61 
askeri, 48 mülki olmak üzere 109, 
Tunçelinde de 58 askeri, 58 mülki ol
mak üzere 116 mütekaid, dul ve ye
tim yaşamaktadır. 

Viliyetlerlmizdekl askeri ve 
nıiilki miitekaitler 

Diğer vilayetlerimizde yaşıyan mlil 
ki ve askeri mütekaidleri yazıyoruz: 

askert, 92 mülki olmak üzere 220, 
resun'da 215 askeri, 185 mülki ol 
üzere 400, lçel'de 417 askeri, 215 
ki olmak üzere 632, Ispart.:ı.'1a 346 
keri 140 mülki olmak üzere 486, 
ta 116 askeri, 50 mülki olmak ·· 
166, Kastamonu'da 857 askeri, 
mülki olmak üzere 1236, Kayar 
501 askeri, 183 mülki olmak iiS 
684, Krrklareli'nde 219 askeri, 
mülki olmak üzere 341, Kırşehir 
255 askeri 96 mülki olmak üzere 
Kocaelinde 921 askeri 372 mülki 
mak üzere 1293, Kütahya'da 569 
keri 172 mülki olmak üzere 741, 
1atya'da 340 askeri, 266 mülki ol 
üzere 606, Maras'ta 265 askeri, 1 
mülki olmak üzere 441, Manisa'da 
askert: 306 mülki olmak üzere 
Mardin'de 91 askeri, 116 mülki ol 
üzere 207, Muğla'da 340 askeri, 1 
mülki olmak üzere 539, Niğde'de 
askeri, 216 mülki olmak üzere 5 
Ordu'da 243 askeri, 136 mülki ol 
üzere 359, Rize'de 88 askeri, 88 rn 
ki olmak üzere 1765, Samsun' da 41 
askeri, 15 mülki olmak üzere 652, Se 
han'da 492 askeri, 354 mülki ol 
üzere 846, Sinob'da 379 askeri, 1 
mülki olmak üzere 507, Siird'de 48 
keri, 126 mülki olmak üzere 1745, S 
vas'ta 543 askeri, 394 mülki olmak 
zere 937, Tekirdağı'nda 283 asker 
161 mülki olmak üzere 444, Tokad' 
435 askeri, 200 mülki olmak üzere 63 
Trabzon'da 339 askeri, 336 mülki o 
mak üzere 675, Urfa'da 194 askeri 10 
keri 135 mülki olma 2072ş535ı430.4 
mülki olmak üzere 299, Van'da ask 
ri 72 mülki 135 olmak üzere 207, Yo 
gad'da 292 askeri, 95 mülki olmak 
zere 387, Zonguldak'ta 107 askeri, 23 
mülki olmak üzere 756 askeri ve mül 
ki tekaüd, dul ve yetim vardır. 

Kızılay Ankara Merkezi 
Heyeti 

Afyon'da 456 aıkeri, 145 mülki ol
' mak üzere 601, Amasya'da 214 askeri, 

Teşviki sanayi muafiyetlerin 
den istifade edecekler 

Ankara, 11 a.a. - lktıaad Vekile• 
tinden: 

Ecnebi memleketlerden ithal edi!e• 
cek ipekli kumaş tezgahlarından iki 
mekiğe kadar olanların tetviki aana· 
yi kanunu muafiyetlerinden istifade 
ettirilmemeleri ve fantazi kuma, imıı· 
11 için jakarlarile birlikte mübayaa e• 
dilmek şartile, ikiden ziya-de mekikli 
tezgahların ise 5.7.193 8tarihinden it:,. 
haren altı ay zarfında yukarıda mev• 
zuubahs muafiyetlerden istifade etti
rilmeleri muvafık görülmüştür. 

... _____________ _,..ı 157 mülki olmak üzere 371, Antalya-

Zonguldak kömür iılelme 

lesi sah 
lıtanbul, 11 (Telefonla) - Zongul

dak'taki kömür işletme tesisatını ıs

lah için tetkikler yapmak üzere İngil
tere'den davet edilen ingiliz mühen -
disleri bugün Zonguldak'a hareket et
mişlerdir. 

Keçiören'deki ana kucağı 
genişlctili} or 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi günden güne artan talepleri 
karşıhyabilmek üzere Keçiörcnde 
bulunan 150 yataklı anakucağını ee
nişletmiye karar vermiştir. Kuruma· 
nakucağında yüz yataklı bir paviyon 
inşa ettirecektir. Paviyonun p15nları 
hazır lanmıştır. i3u günlerde ıhale e
dileceklerdir. 

da 338 askeri, 259 mülki olmak üzere 
589, Balrkesirde 893 askeri, 426 mül
ki olmak üzere 1319, Bilecik'te 255 as
keri 90 mülki olmak üzere 345, Bitlis
te 29 askeri, 94 mülki olmak üzere 
123, Bolu'da 539 askeri, 221 mülki ol
mak üzere 760, Burdur'da 142 askeri, 
64 mülki olmak üzere 206, Çankm'da 
373 askeri, 130 mülki olmak üzere 
503, Çanakkale'de 642 askeri, 295 mül
ki olmak üzere 1482, Çoruh'ta 81 as
keri 81 mülki olmak üzere 162, Ço • 
rum'da 481 askeri 158 mülki olmak 
üzere 639, Denizli'de 421 askeri, 169 
mülki olmak üzere 590, Diyarbakır-
da 263 askeri, 265 mülki olmak üzere 
641528, Edirne'de 419 askeri, 222 mül
ki olmak üzere 641, Elizığ'da 317 as
keri, 230 mülki olmak üzere 547, Er-
zincan'da 331 askeri, 116 mülki olmak 
üzere 447, Erzurum'da 510 askeri, 220 
mülki olmak üzere 730, Eskişehir'de 
S29 askeri, 163 mülki olmak üzere 
692, Anteb'de 378 askeri 152 mülki 
olmak üzere 530, Gümüşhane'de 128 

Yazı müsabakasına iştirak 
eden talebelerin evrak:ı 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Cumlu.t
riyetin on be§inci yıldönümü münaeor 
betile mekteplerde yapılacak yazı mil
sabaksına iştirak eden İstanbul talebe
lerinin evrakı tetkik edilmi! ve neti• 
celer Vekalete gönderilmiştir. 

Kümes hayvanlanna eziyet 
edilmiyecek 

ve 

22131 29166 28664 26288 1239 23927 
26592 33640 7584 13880 13850 33808 
23663 22818 6315 4564 23805 29109 
20089 3843 36114 21549 33087 8949 
14165 3499 24747 3377 14896 5491 
24578 27221 23069 36010 33384 4732 
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lstanbul, 11 (Telefonla) - Beledi· 
ye kümes hayvanlarının sıhi ve eziyet 
vermeden taşırunaaı için ölçüler kanu• 
nundaki esaslara göre yeni kümes ve 
kafes nümuneleri yaptırmıştır. ÖnU • 
müzdeki ay başından itibaren tatbika
ta geçilecektir. 838 1744-2 33203 13630 28620 26809 

18860 11397 26846 19836 10431 10451 
38891 22253 26090 2342 3488 39281 
35791 14725 33839 3692 89294 37810 
37139 24277 32780 26040 39568 23220 

509 6449 6327 37213 15591 105 
39781 14430 39941 29888 5493 18116 

6562 37051 16572 35048 31394 39537 
34967 28024 3195 4146 7567 5218 
32177 32552 17231 34335 39100 3031 
14547 20495 11800 5291 31502 14999 
10985 28593 

3 O lira kazananlar : 

33780 2875 40730 17574 21074 1822 
7425 10619 13931 39641 14253 7104 

33124 25084 18490 19937 22219 22168 
26110 33141 28027 39153 14851 34111 
36741 3964 6293 25636 30291 10727 
10482 32421 32323 28713 6795 5762 

3416 30447 7756 19839 23950 2357 
26937 6947 5711 6047 37884 1220 

1561 16518 29424 7650 7122 10366 
11068 26589 32774 497 29349 27319 
16057 34375 37170 17700 28812 20650 
6120 39945 29339 22740 23050 2048 

32552 5230 34169 17326 18286 27025 
12239 37977 20080 37218 11007 8427 
33061 3399 28582 2967 39888 12684 

Şaıkınca verilen cevablar 
1 nsanlar, bazan yaptıkları işe 

birdenbire bir bahane, bir kulp bu
lamazlar da akil/arına gelen bir 
cümleyi, bir sözü söyleyiverirler. 

Nasreddin hocanın ip hikayesini 
bilirsiniz: 
Komşularından birisi, hocadan 

çamaşır ipiı# istemiş, hoca da ge
len adama: 

- Git, söyle, ipe un serdim diyor 
de, demiş. 

Bu cümle, hatıra birdenbire gel -
miş bir bahanedir. 

Bunun üzerine adam sormuş: 
- Hocafendi, hiç ipe un seri-

lir mi? 
Bu sual karşısında bocadan baş

ka birisi bulunsaydı, belki de, keke
Jiyecekti. Fakpt Nasreddin Hoca 
hemen cevabını bulmuş: 

- Vermeğe niyet olmayınca pek 
ala serilir! demiş. 

Ajans telgrafları, .A.merilra'da 
Cumhurreisi Ruzvelt'in kOçülr bir 
hadise atlattığını bildiriyorlar. 
Adamın birisi, birdenbire rei:1in 

arabasına atlamrı. Kendisini yaka
lamışlar: 

- Niçin atladın? Ne yapacak-

tın? diye sormuılar. 
.Adamcağız da yaptığı işe bahane 

ve mazeret bulamıyanlara mahsus 
bir ıaşkınlıkla cevab vermiş: 

- Bay Ruzvelti'n ayakkaplarını 
boyayacaktım! - T. ı. 

Ney leyim ol zevki kim, filhal 
burnumdan rele 

Her halde iki İngiliz çocuğunun 
içtikleri tütün, gerçekten burunla -
rmdan gelmiıtir: 

Falaka bahaine gelince mekteple
rimizde dayak ablmaıına taraftar 

Tütün ve falaka I olan ıazetecilerimizin kulağı çınla-

lnıiltere'de ciıara içerken yaka· aın! 
lanan iki orta mektep çocutuna Otomobil ve ıokakta ıürat ! 
mektep idareıi demit ki: 

- Ya falakaya yatı&rıınız; yahut 
da mektepten çlkarıınız. Karar ve
riniz! 

imtihana ıirmek üzere olan bu i
ki çocuk da: 

- Falakaya yatmaktansa mek
tepten çllanayı tercih ederiz l Demiı
ler. 

Eıki bir f&İrimizİn bir beyti var
dır: 

Ben duban iı;tim deyu mecliste lif 
etmem hele, 

Şoför muavini, ıolöre fısıldadı 
- Uı\a, Şevrole bizi geçiyor. 
- Doç ıaza bub ı 
- Buik bizi geride bırakb l 

Bu kabil kışkırbcı li.kırdılar, to
förü de gayrete getiriyor ve batka 
atlann kendi altmdaki atı geçmesine 
tahammül edemiyen bir cokey gibi 
o da viteıi artırıyor, kalabalık cad
delerde bir yanta giritiyordu. 

Bir takım otomobil kazaları bu 

türlü yarıt merakından ileri gelmiı
tİı'. 

lstanbul'da böyle yanta girişen, 
müsaade edilen süratlen fazla hızla 
giden otomobil ve otobüı toförleri 
hakkında ,iddetli takibata giritile
ceğini bildiren haberi okuduğum za· 
man sevindim: Gerçekten bu emrin 
ısrar ile takib ve tatbiki bir çok fO
förleri hapisaneyi, bir çok yayanla
n da öteki dünyayı boylamaktan 
kurtaracakbr . 

Leyli - yatı I 

lstanbul gazetelerinin kullandığı 
tabirle bizim kullandıklanmız ara-
11nda, hala, bir takon farklar vardır. 
Mesela biz "karışmazlık" diyoruz, 
onlar "ademi müdahale" diyorlar. 

Biz, "kamoy'' diyoruz, onlar "ef
karı umumiye" diyorlar. Biz "yük
leme botalbna" diyoruz; onlar "tah
mil ve tahliye" diyorlar. Biz "sö
mürıe'' diyoruz; onlar "müstemle
ke" demekte ısrar ediyor. 

Dün bir suetenin aynı aayııında 

,u iki tibiri görelim: "leyli mektep
ler'' ve "kôy yatı mektepleri." 

Acaba bu arkaclat canım yatı ke
limesini şehirlere layik gönniyecek 
kadar kaba mı bulmuıtu ? 

Dun ısı 34 derece idi 
Dün şehrimizde hava bulutlu geç· 

mi,, rUzgar şimalden saniyede bir 
metre kadar hızla esmi,tir. Dün en 
düşük ısı 17, en yüksek ısı da 34 de
receye kadar çıkmıştır. 

Egenin cenub kısımlariyle Akde· 
niz sahillerinde hava açık, orta ve 
şarki Anadolu ile cenub Anadolusu· 
nun şark kısmında bulutlu ve yer yer 
yağışlı, diğer mıntakalarda umumi· 
yetle bulutlu geçmiştir. Yağışların 
karemetre'ye bıraktığı su mikdarları 
Bolu'da 12, Erzurum'da 4, Sarıkamıf" 
ta 2, Çorum, Ankara, Ulukışla, Kay• 
seri ve Matatya'da 1 kilogramdır. 

Dün en yüksek ısı Kayseri, Adana 
ve Siird'de 34, Malatya ve lslahiye- t 

de 35, Diyarbakzı 'da 36 derecedir. 



:.~!~~~~:~~! 
pgiliz - İtalyan anlaıması 

ve karışmazlık 
•lava_s ajansı bıtdiriyor: Temps 
Vetesı İtalyan - İngiliz anlaşması-

ta.his mevzuu ederek 16 nisan 
f;s tarihli anla§manın meriyete 
1'1.,lması hususunda Roma ile Lon
İ. ~rasında bir t&tsızlık başladığı _ 
,tıuşahede ediyor ve diyor ki : 
• u anla§manın meriyete konul

ın maruz bulunduğu müşkü
Jam dolayı ~talya'nın Fransa'yı it

.. etmesıne akıl erdirilemez. 
~u bu müşkülat İtalyan diploma

(JDı~ yanlış hesaplarından ve ingi
planının kabul ve tatbika konul
ıında husule gelen teahhurdan 

;r.rıaktadır. 
lisanda Roma öyle zannediyordu 
E~anko süratle muzaffer olacak
Bın~enaleyh, karışmazlık siyase
katı olarak iltihakta ve mezkur 
~anın rneriyete konulmasının 

yol i~inin halline mütevakkıf 
imasında hiç bir mahzur görül -

l)r~rdu. Halbuki, dahili İspanyol 
1 daha pek çok uzayabilir. Bu 

Jetle İngiliz - ltalyan anlaşması
ı tatbiki de gecikecektir. ltalya 

bu anlaşmadan yalnız Habeşis -
ın İtalya tarafından fethinin ta
asını değil aynı zamanda bizzat 

Misinin Akdeniz'deki emniyeti 
\Unuıni siyaseti için mühim istifa
er beklemektedir. 
ngilizler, İngiliz - ltalyan anlaş
ının tatbik.inden evel İspanya
. ecnebi gönüllülerin geri abn-
1 planında esash vecibeler alın
ını igtiyorlar. Bu ana kadar bize 
n haberler de ingiliz hükümeti
bu noktada ısrar etmekte bu-
duğunu bildiriyor. 

alya'nın İngiliz - İtalyan anlaş
ının meriyete konu.lmaktaki te
Üründen Fransa'yı me&ul tut-

k istememesi ve İngiliz - İtalyan 
ınlaşmaııının uğradığı zorlukla
italyanlarca fransız tesirine atfe
ek istenmesi çok gariptir. Hal -

tici, herkesin malümu olduğu üze -
Fransa'nın hüa.rıü niyeti sayesin
ir ki, Londra komitesinde reyle -
ittifakı hasıl olabilmiş ve Pirene 

dullarını Fransa tarafından ka-
ılmaaı karıfllJ.azlık &iyasetinin 
:vaffaıkiyetini temin eylemiştir. 
Diğer taraftan, Paris ile Roma a
ındaki müzakerelerin yarıda bı
ılma~n inisiyativini de her halde 

ansa almamı§tı. Eğer İtalyan ma -

ası münhasıran İngiltere ile 
'nın ara&ını açmayı istihdaf 

1orsa, daha §İmdiden katiyen 
'm kalmıya mahkumdur. Paris'te 
uğu g~bi Londra'da da mevcut 
ti kanaat §Udur ki, Fransız - lngi-
anlaşması sulh kalesi olarak her 

lde muhafaza edilmek lazımdıT. 
e hususi hiç bir anlaşmxya, bu an
ma ne mahiyette olursa olsun, fe
edilemez. Bu, bilinmelidir. Bu, 

alist herhangi bir siyasetin hesaba 
tın.ak mecburiyetinde olduğu en 
lidai bir hakikattir. (a.a.) 

Kanımazlık hakkında 

Sovyetler' in fikri 
Moskova'dan Tas Ajansı bildiri

or: Londra'da karışmazlık komitesi 
rafından hazırlanan lspanya'daki ec· 

ebi gönüllülerin geri çekilmesi plinı-
1 bahis mevzuu eden lzvestiya ve 
ravda gazeteleri mezkıir planının ko
Y-ca cumhuriyetçi ispanya zararına 
1ilt'ak kullanılabileceğini ehemiyetle 

Ydediyorlar. 

lzvestiya gazetesi diyor ki : 

~ondra komitesi baştan başa filen 
~ıltere Hükiimeti tarafından idare e
ılrnektedir. Ve bugün arbk kati ola
ak belli olmuştur ki Çemberlayn 
e onun en yakın arkadaşları yalnız 
talyan • alman müdahalesini tasvip 
~kle kalmıyorlar. Aynı zamanda 
;tııtevlilerle birlikte cumhuriyetçi ls
arıya'nın boğulmasını istiyorlar. 
Ondra komiteıi lspanya'da müdaha

ede bulunulmasına katiyen mani ol
ştır ve eğer faşist harp mürettip· 

e.ti. askeri faaliyetlerini artınnaya i~-
n gördükleri takdirde bu kornitenın 

leride de müdahaleye mani olmasını 
klemek için ortada hiç bir sebep 

• 0 ktur. Faşiıt harp mürettiplerine ge: 
•nce, bir çok deliller gösteriyor ki 

~
nlar, maruz bulundukları dahili 
şkülat sebebiyle yeni tahrikata ve 

ni ıergüzeştlere hazırlanıyorlar. 

1 

Pravda gazetesi de şöyle yazıyor: 
Şurası artık katiyen aşikar olmuş

ur ki, Çemberlayn faşist devletlerin 
'Panya'daki kıtaatını geri alacakları
~- artık inanmamakla kalmıyor, bizzat 
. endisi de bu kıtaatın geri alınmasını 
111~ern.iyor. 16 niaan 1938 tarihli İngiliz 
İ '~lyan anlaşması da göstenniıtrr ki, 
ngıltere faşist devletlerden ancak 

Franko'nun galebesinden sonra kıtaa
htıı geri çekmelerini istiyor. Filen lı
Panya'ya müdahale eden faşistlere bir 

U L U S 

Filistin' de 
vaziyet 

çok gergin 

Valansiya'da İngiliz 
gemileri gene bombalandı 

Bir müıahll kolundan yaralandı 
Albnıt Yahudi öldü 
Kudüs, 11 a.a. - Bu sabah Tulke

rim"de bir berber dükanında traş ol
makta olan bir arab polis müfettişi si
lahlı dört kişi tarafından öldürülmüş
tür. Bu katil hadisesi üzerine vaziyeti 
pek gergin olan bu ~chir askeri müf
rezeler tarafından iljgal edilmiştir. 

Filistin'in şimalinde telgraf telleri 
uzun bir mesafe daıhilinde tahrib edil· 
miştir. Nasıriye, Teberiya ve sair 
merkezlerle telgraf muhaberesi kesil· 
miştir. 

Vaziyet Hayfa'da da gergindir. Bu· 
rada bir çok devriyeler sokaklarda do
laşma$tadır. 

Atılan bombalar 
Kudüs, 11 a.a. - Diin akşam atılan 

bir bombadan iki yahudi ve bir arab 
yaralanmıştır Bir çete Kafrkana is
mindeki arab köyüne girerek köyde 
bulunan iki askerin teslim edilmesini 
istemiştir. Bu askerler o aralık köyde 
bulunmadıkları için tethişçiler iki 
köylüyü alıp götürmüşlerdir. Bunla
rın cesedi sonradan köy civarında bu
lunmu"Ştur. 

Japonya 1940 
Olimpiyallar1ndan 

ni~in vazge~iyor ! 

Valansiya, 11 a.a. - Valansiya'nın 

son hava bombardımanı esnasında bir 
kaç bomba limanda üç İngiliz yük va
purunun arasına düşmüş ise de vapur
lara isabet etmemişt~r. Bununla bera
ber York - Brook vapurunda seyahat 
eden müşahit Heymans, etrafa yayı
lan bomba parçalariyle sol kolundan 
yaralanmıştır. Vapurlar hafif surette 
hasara uğramıştır. 

H ükümetçilerin tebliği 
Barselon, U a.a. - Müdafaa neza

reti tarafından neşt edilen bir tebliğ
de ezcümle şöyle denilmektedir: 

Kastellon cebhesi : Artana ve Sue
ras'ın cenubunda şiddetli muharebe
ler cereyan etmektedir. Bu mıntaka
daki kuvetlerimiz Frankistlerin taz
tazyikine yüksek maneviyatla muka
bele etmekte ve şiddetli mukabil taar
ruzlarda bulunmaktadır. 
Şark cobhesi : Dün sabah Sort mın

takasmda Piedras de Aolo dagındd. 

Fuente de la Seo'daki mevzilerimizde 
düşman altı kere taarruz etmişse de a
ğır zayiatla tamamiyle geri püskür
tülmüştür. 

Harba nihayet vermek için 
sarfedilen gayretler 

Biarriz, 11 a.a. - Neşrettiği açık 
bir mektubla İspanya'da iki tarafın 
uzlaşmasını tavsiye ettiği için Burgos 
hükümetince hainlikle itham edilen 
Marki dö Carvajal, matbuata beyanat
ta bulunarak General Franko'nun bü
roları tarafından çıaknlan gürültü
nün bir tercüme hatasından ileri gel
diğini zannetmekte olduğunu söyle
miştir. Marki bundan sonra 193u sene
sinde !spanya'da dahili barba mani 
olmak için gerek Balear adalarının 

askeri kumandanı general Godeb, ge
rekse kendisi tarafından sarfedilen 
gayretleri hatırlatmış ve demiştir ki: 

"Ben tavassut zamanının geldiğine 
kani olduğum için o mektubu yazdım. 
Frankistler askerlik sahasında yeni 
İspanya devletinin muhtemel teşek
külünde siyasi programlarının büyük 
bir kısmını kabul ettirecek kadar ku
vetlidirler. Hükümetçilerin ise yeni 
devlete mağlf.ıb esirler gibi degil, mu-. 
vafakat etmiş vatandaşlar gibi gire
cek kadar garantileri vardır. 

Bir Alman generalinin raporu 
Paris, 11 a.a. - Ordr gazetesi, İs

panya harbinden alınacak dersler hak
kında "gizli bir vesika" neşretmekte
dir. Söylendiğine göre bu vesika ge
neral von Reichenan tarafından bir 
rapor olarak okunmuştur. Ordr gaze
tesine göre, bu vesikanın en tipik 
cümlelerinden bazıları şunlardır: 

İspanya, hali hazırda bizim harp 
mektebimizdir. Fransa ile İngiltere 
Akdeniz'i kaybetmişlerdir. General 
Franko'ya tamamiyle itimat edebili
riz. İki seneden beri harp malzememi
zi tecrübe etmek ve askerlerimizi mu
harebeye alıştırmak suretiyle diğer 
memleketleri fersah fersah geçtik. 
Franko'nun sayesinde İngiltere ile 
Fransa'nın hayati sevkulceyş hatla
rında yerleştik. Siyaset sahasında İ
talya en iyi sevkulceyşin cüret oldu
ğunu ve Fransa ile İngiltere'yi kor
kutmanın güç bir iş olmadığını isbat 
etti. İspanya harbine iştirakimiz en 
mühim milli vazifelerimizin ifası için 
kuvetlerimizin tahşidine mani olmadı. 

Bilakis bu işi takviye etti. 

Tokyo, 11 a.a. - Japonya, 1940 se
nesinde Tokyo'da tertibi tasavvur e
dilen olimpik oyunlarından vaz geç
meği ve olimpik oyunlar komitesine 
bu oyunların tertibini başka memle -
kete havale etmesini tavsiye etmeği 
ciddi surette derpiş eylemektedir. 16 saat 35 dakikada 

Japonya 1944 senesi için namzetli
ğini koyacaktır. Japonya'nın 1940 se
nesinde Tokyo'da açılması tekarrür 
eden beynelmilel sergiden vaz geçti
ği ma!Umdur. Verilmesi kuvetle muh
temel olan bu husustaki karar, olim
pik oyunlar hakkındaki karar üzerin
de de müessir olacaktır. Bununla be
raber bazı mahfiller bu kararın son
bahara kadar tehiri için hükümeti 
tazyik etmektedirler. Çünkü bu ta
rihte Çin'de kazanxlması ümid edilen 
bir zafer olimpik oyunlarından vaz 
geçilmesine mani olacak ve Japonya
nın kuvet ve refahını gösterecek bir 
propaganda mahiyetini alacaktır. 

Ameri a'dan I ransa ya •• 
Tayyareci Huges Okyanus'u geçti! 

Floyd - Bennet, 11 a.a. - Tayyareci Hughes - Grenviç aaatile -
saat 23.20 de Pariı'e müteveccihen uçmuttur. 

Hughes yerini rcidyo ile haber veriyor 
Nevyork, 11 a.a. - Saat 1.55 de - Grenviç saati - Hughes rad

yo ile, Nevyork'a 647 kilometre mesafede bulunan Novakuotia 
- Kanada - üzerinden uçmakta olduğunu ve Okyanus'a girmek 

İngiltere kırah 

biraz hasta! 
Londra, 11 a.a. - Hafta sonu tatili

ni Vindsor'da geçirmiş olan kıralm 
bağırsaklarından hafifçe mustarib ol
duğu dün akşam bildirilmekte idi. 
Neşredilen sıhat bülteninde bu rahat
sızlık dolayısilc kıralm iki gün isti
rahate ihtiyacı olduğu kaydedilmek
tedir. 

Kı.ral'm biraz harareti var 

üzere bulunduğunµ bildirmiştir. 

Müsait havada 1127 kilometre 
Nevyork, 11 a.a. - Saat 3.20 de 

(Grenviç saati) Huges Nevyork'a 1127 
kilometrelik bir mesafede bulunan 
Britanya burnunu geçmiştir. Tayya
re saatte 290 kilometre süratle uç
maktadır. Hava müsait ve görme ka
biliyeti iyidir. 

Hughes 2270 metre yüksekten 
saatte 31 O kilometre ile 

uçuyor 
Nevyork, 11 a.a. - Saat 5.36 da 

(Grenviç) Huges'in tayyaresi Nev
york'tan 1.740 kilometre uzaktan Sen
jan - de Ternöv'ün şimalinde bulun
makta idi. Tayyare 2.270 metre yük-

Londra, 11 a.a. - Kıral yatakta yat- sekliğinde saatte 310 kilometre sürat
maktadır ve b~r~z harareti ~ardır. Fi- le uçmakta idi. 
evr, cumartesını pazc.ra baglıyan ge- ... 
ce içinde başlamıştır. Dün hükümdar, Y olculugun onuncu saatında 
d k ı tarafından muayene edil-' Nevyork, 11 a.a. - Saat 9.25 de 
~ t?r arzı nedildig-ine göre Kıral'a i- (Grenviç) Huges, Ternöv'e 1.600 ve 

mıştır. an ' Fl d B tt' 3 220 k'l l'k ki gün istirahat verılmesi, Fransa'yı . oy - enne e · _ ı ometre ı 
. d - · an tamamiyle iyi- bır mesafede bulundugunu ve 2.900 

zıyaret e ecegı zam .. ,_. kl'k . 
· b. h ld bulunması için ihti- metre yuKBe 1 te, saatte 321 kılo-

leşmış 
1 
ır a b~ t dbir mahiyetinde· metre süratle uçtuğunu radyo ile bil-

yaten a ınmış ır e d' · t' • 
dir. Sıhati mükemmel olan kıral tahta ırmış ır. • 
çıktığından beri ilk defa olarak ra- Tayyare ıahmınden fazln 
hatsızlanmıştxr. benzin sarf ediyor 

Röyter ajansı bildiriyor: Kıral'ın Nevyork, 11 a.a. - Huges, tayyare-
neceyi iyi geçirdiği, fakat yataktan sinin tahminden fatla benzin sarfet-
& d' cıkmadığı zannedilmekte ır. tiğini radyo ile bildirmiştir. Bunun 
~ Kıral iyile§iyor için Lö Bourje'den evel belki lrlan

Londra, 11 a.a. - Kıralın sihati iyi
leştiğinden bu akşam doktorlarına mü
racaat etmemiştir. 

feci bir tren kazası 

da'da karaya inmeğe mecbur olacak
tır . 

Huges biraz sonra şu haberi gön
dermiştir: 

"Sıcaklar dolayısiyle benzini ida
re ile kullanabildiğim takdirde gide
bileceğimizi ümid ediyorum. 

tayyaresinin hareketinden biraz eve! 
enternasyonal Nevyork sergisinin 
müdürü Grover - Vahlen, tayyareci 
Hovard Huges'e "beynelmilel sulh 
davasma ve terakkiye ithaf ettiği bir 
tayyare vermiştir. Bu münasebetle 
Grover - Vahlen demiştir ki: 

"- Seyahatiniz dünyanın iki bü -
yük demokrat milleti olan Fransa i
le Amerika arasında daima mevcut o
lan iyi niyete ve anlayış hislerini 
dünyaya hatırlatacaktır. Bu seyahat 
enternasyonal işbirliği imkanının 

canlı bir timsalidir. 

Hava yolu ile devri alem seyahati
nin iık merhalesi olan Paris'e müte
veccihen hareket eden tayyare "Tck
head 14,. rumzunu taşımaktadır. Bu 
tayyareye "Nevyork dünya panayırı
nın tayyaresi,, ünvanı verilmiştir. 

1.100 er beygiTlik iki motörle müceh
hezdir. Mürettebatı Hughes, Harri 
Konnor ve mülazim Tomas Turlov i
simlerinde iki pilot, telsizci Stodort 
ve makinist Lund olmak üzere beş 
kişiden ibarettir. 

Alman sanal kongresi 
Münib, 11 a.a. - Alman sanat kon

gresi münasebctile tertib edilen tö
renler, dün pütün güıı devam etmiştir. 
Öğleden evel Hi\ler Alman sanatları 
sergisini açmıştır. Mükemillel bir şe
kilde donatılmış olan şehri, bir çok 
ziyaretçiler ge~mektedir. Öğleden 
sonra "iki bin senelik Alman kültürü,. 
ismi verilen büyük biı alay, Hi tler'in 
önünden geçmiştir. 

Musolini'nin matbu 
nu.tuklar1 i~in 

Fransızlann yazdıklar1 
Paris, 11 a.a. - Paris gazeteleri 

Musolini'nin son matbu nutuklarını 

tetkik etmekte ve bu tetkik netice
sinde hissettikleri endişeyi gizleme
mektedirler. 

Hanri Kirillis bu münasebetle E
pok'da şunları yazıyor: "Musolini'nin 
bütün matbu nutukları bir müddet -
tenberi pek tehlikeli bir ruh haleti 
ihdas etmek istidadını göstermekte -
dir. Karanlık kuvetlerin vücuda ge -
tirmek istedikleri korkunç dünya ih
tilafını, her türlü şahsi ve milli me
suliyetin haricinde ideoicjik kıymet
lerin çarpışmasından husule gel -
miş bir nevi tarihi kader ve 
kısmet mahiyetinde telakki etmek ko
laydır. Fakat hayır. Biz üstünde öl
çüsüz ihtiraslar, istil~ emelleri, ta
hakküm ve emperyalizm hülyaları u
çan girift menfaatlerden mürekkep 
bir karışıklık karşısında bulunuyo
ruz. Japonya Asya'yı, Almanya 
Avrupa'yı, İtalya Akdeniz'in Afrika 
çevrelerini istiyor. Bu devletlerin si
yaseti dahili ihtilafların bizi zayıflat
masını beklemek ve fransız - ingiliz 
cephesinde hasıl olabilecek yarıkları 
kollamaktan ibarettir. Bu vaziyetin 
açıkça anlaşılması, dahili ve harici 
siyaset sahasındaki vazifemizin ne 
olduğunu bize göstermeğe kafidir. 

Figaro gazetesinde Dormesson, di
yor ki: 

Harb, caniyane ani bir hareket ve
ya müşterek bir düşüncesizlik netice
sinde çrkabilir. Her an yapılması im
kanı olan ani hareketlere karşı ku
vetli bulunalım ve imkan nisbeti da
ha büyük olan düşüncesizliklere kar
şı da zekavet gösterelim. 

Oh, şöyle yazıyor: 
Faşist ihtiliili 1789 ihtilcilinin ta

mim ettiği bir ideal olan demokrasi 
ile mücadele ediyor. Demokrasiyi 
mağlfib etmek için faşizm, bir Avru
pa hatta dünya harbı ihdasına hazır
dır. Demokrasiler her şeye rağmen 
sulhu muhafaza etmek istiyorlarsa 
harekete geçmeli, df ve tereddüd 
göstermemelidirler. 

Popüler gazetesi, yazıyor: 
Musolini'nin ideolojist olduğuna 

inanmıyoruz. lspanya'da Akdeniz'de 
tevessü ederek bir hegemonya tesis 
etmekten ibaret olan planlarının tat
bikini kolaylaştıracak şekilde siyasi 
ve askeri vaziyeti değiştirmekten baş
ka bir gaye ile hareket etmemiştir. 

Hamidiye yakında Karadeniz' e 
gidecek 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bir 
ümddetten beri türk ve ecnebi liman
larında seyahat etmekte olan Hamidi
ye mektep gemimiz bugünlerde Mer
sin'den İstanbul'a gelecek, Karadeni -
z'e geçecek ve Karadeniz limanlarında 
gedikli erbaş okulu için talebe kayde
decektir. Talebelerin muayeneleri ge
mide yapılacaktır. 

·"Hamidiye,, lzmir'de 
İzmir, 11 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Bir müddetten beri Akde
niz sahillerimizde bir gezinti yapmak
ta olan Hamidiye mektep gemimiz bu
gün İzmir limanına yanaşmış ve mera
simle karşılanmıştır. Şehir donanmış, 
genç bahriyelilerimiz şerefine ziya
fetler tertip olunmuştur. 

Hamidiye gemisi, bu seyahatinde 
deniz gedikli erbaş mektebi için tale
be kaydetmektedir. İzmir'den bu mek
tebe girecek gençlerin kaydma yarm 
sabah başlanacak, imtihanlar gemide 
yapılacaktır. 

İzmir' de ıiddetli sıcaklar 
İzmir, 11 (Hususi muhabirimizden) 

- 'Gittikçe artan sıcaklar, zararlı bir 
hal almıya başlamıştır. Bu yüzden so
kak ortasında bayılanlar görülmekte
dir. Dün ve bu gün ısı 35 den aşağ1 
düşmemiştir. 

Kavurucu poyraz rüzgarı mahsula
ta, bilhassa meyva bahçelerine çok za
rar vermekte ve meyvalı ağaçları ku
ru tmaktadll'. 

Gal' de maden amelesinin grevi 
Londra, 11 a.a. - Sendikalara dahil 

olmıyan teşekkülleri protesto etmek 
için cenubi Gal maden amelesinden 
10.000 kişi bugün grev ilan etmiştir. 

Berlin, 11 a.a. - Meklenburg'.da 
Heinsberg ve Koepernitz istasyonları 
arasmda iki tren ça!'pışmıştır. Altısı 
ağır olmak üzere bir çok kişi yaralan

mıştır. 

Bununla beraber, Atlas Okyanus'u
nun öbür tarafına geçmeden karaya 
ineceğimizi zannetmiyorum. 

Tayyare Burje' de karaya indi 
Kızılay menfaatine gardenparti 

Lö Burje, 11 a.a. - Amerikan tay
yareci Hovard Huges Amerika'yı 

ardımdan ba§ka bir teY olmıyan ayıp Fransa'ya 16 saat 35 dakikada bağlı· 
~pnazbk siyaseti Avnıpa'da harp 

1 

~arak bu akşam saat 16:55 ~e _Lö Bur
tehlikeııini azaltmak fÖyle durıun bila- Je tayyare meydanına ınmıştır. 
kis bu tehlikeyi mühim bir niabet da· Seyaliate çılCmcldan evel 
bilinde artırmışbr. (a.a.) Floyd • Bennct, 11 a.a. - Lovkhead 

15 temmuz cuma akıamı saat 6 dan sabaha kadar devam et
·~ek üz~re Marmara' da Kızılay menfaatine bir gardenparti ve
rılecektır. Amatörlerden mürekkep 40 kişilik bir saz heyeti mü
ziği temin edecektir. Ayrıca gece ve mehtap eğlentileri tertip 
olunmuştur. 
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Türk ordusu Türk Halay'da 
CUMHURlYET'te Bay Yunus Nadi 

yazıyor -
"Günlerdenberi Hatay'da ardı a

rası kesilmiyen coşkun bir bayrannn 
şevki, şetareti, dalgalanıp taşıyor. 
Çünkü oraya nihayet şanlı bayrağımı
zın pişüvalığiyle Türk ordusu girmiş, 
taşma toprağına kadar Türk Hatay'ın 
Türk halkı yirmi yıllık hasretine ka
vuşmuş tur. Milli §UUr sahibi insanlar 
için felaketlerin en fecii esaret, yani 
milli hüriyet ve istiklalden mahrumi
yettir. Hatay'da bitip tükenmek bilmi. 
yen ve bitip tükenmek bilmiyecek o
lan bayramın bütün gönülleri kaphya
rak sokaklara, kırlara ve yeriyle gö
kiyle bütün muhite taşan şadümanlık
larmın açık sır ve hilaneti işte bundan 
ibarettir. 

Atatürk'ün ve bütün Türk milletinin 
Hatay'da takip ettiği ahdi, ırki ve mil. 
li davanın ne köklü bir hayat meselesi 
olduğu İşte şimdi bütün gözler için 
daha aşikar görünen bir hakikat olmuş
tur. Hatay halkının kalbinde ne büyiik 
hicran idi o ki şimdi Türk bayrağmın 
ve Türk ordusunun huzuru ile bu ka
dar heyecanlı bir bayrama inkilap et
miıtir? Bu halkı mı milli haklanndan 
mahrum etmek istiyorlardı? işkence. 
nin bu çeşidine naaıl ve daha nekada:r 
tahammül edilebilinirdi ? 

Türk Hatay'ın bayramı aynı zaman. 
da bütün ana vatan Türk'lerinin de 
bayramıdır, belki daha büyiik mikyas. 
ta. Milliyetçi rejim milli şuura istinat 
ederek yürümeği ve yaşamağı yalnız 
tabii bir hak olarak değil, aynı zaman• 
da en büyÜk vazife olarak da denıh· 
te etmiş bulunuyor. Ana vatandan cÜ· 
da düşmüş her Türk'ün hayatını bütün 
anatiyle kendi hissiyatımızda yaşı
yoruz. Ne hacet, işte Türk Hatay 
bölgesinin mukadderatını böyle bir 
hassasiyetle ahde biz bağlamıştık ve 
nihayet o taahhüdü yerine getinnek 
ve getirtmek İçin işte icabederse feda
karlıkların en ilerilerini göze alarak a
dnn adım takip etmekte ve tahakkuk 
ettirmekte bulunuyoruz. Muhatabnnız 
Fransa'nın bu meselede akibet göster
diği dostça anlaşma zihniyetini bu yer
de ve bu vesile ile layik olduğu kıymet 
ve ehemiyetlc selamlarız.,, 

YENi BiR 1LER1 ADIM 

TAN'da Bay Ahmet Emin Yalı:nan. 
bu başlık altında yazdığı baş makale
de ezcümle diyor ki : 

"Vakit vakit tılsımlı bir elin uzandı
ğını, bayatın ihmal halindeki bir saha
sına dokunduğunu görüyoruz. O za
man dünün artığı olan durgun, geri 
vaziyet, bir hamlede yıkılıyor. Haya· 
tın yeni bir kısnuru irademiz altına al
mak, yeni gayelerle techiz etmek im
kanları açılıyor. 

Dün tılsımlı elin İzmit topraklanna 
dokunduğunu gördük. Burada kimya 
sanayimize ait bir müessesenin temel 
ahna töreni yapıldı. Bu fabrikanın ha
yatımıza ne gibi yenilik unsurları, ne 
kıymette inkişaf amilleri sokacağını 
bu sütunda anlatacak değiliz, diğer 
sütunlarımıza: bilenlerin, anlıyanların 
dilinden buna dair etraflı malumat ge
çirilmiş tir. Esas şuraya varıyor ki 
Türk halkının yaşayış şartlan kimya 
yohyla da geni§letmek ve iyileştirmek 
için dün mühim bir adım atılmıştrr. 

Kimya sanayimizin inkişafından do
layı ferah duyuyon.ız. Bunun bir sebebi 
bu sanayiin doğrudan doğruya hasıl e
deceği iyi neticelere aittir. Fakat her 
yeni sanayileşme adımından kendi sa
haları haricinde de mühim faydalar 
bekliyoruz. Çünkü her modern kuru
luş, memleketteki inkilap varlığının 
yeni bir destegidir; muhitte modern 
ruha üstünlük temin eden yeni bir 
canlı amildir." 

" ... Dün lzmit'te yeni bir ,kimya 
fabrikasının temel atma töreninde bu· 
lunurken, bütün bunlan düşündüm. 

Eskiden bu memleket her iyiliği şa• 
hıslardan beklerdi. "Filan işteki filan 
adam bir değişse, iş düzelecek. On
dan fenası tasavvur edilemez. " gibi 
düşüncelerin, umumi hayatta çok yeri 
vardı. 

Türk rejiminin, asıl kudreti, şahıs
ların fevkinde ölçülere doğru gibnek, 
bu ölçülere uymıyan her geriliği, her 
yolsuzluğu gitgide kovmak, içimizden 
atmaktır. Bu manada bir istikrara ve 
ahenge yaklaşmanın en kestirme, en 
sağlam yolu da dün temeli kurulan 
müessese gibi, modern bir ruh ve mu
hit kuran, geriye ve fenayı kendi ken• 
dine sönmiye bir kat daha mahkum e
den müesseselerin ve sahalann rnem· 
lekette çoğalmasıdır. 

Bu bakımdan dünkü günümüzü, çok 
şükür sık sık örneklerini gördüğümüz 
ferahlı ve verimli günlerimizden biri 
diye tasnif edebiliriz. ,, 

Karaya oturan vapnr 

• İstanbul, 11 (Telefonla) - Geçen 
hafta Gelibolu'da karaya oturan Nor
veç bandıralı yağ gemisi yüzdürlüdü 
ve yoluna devam etti. 
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-117- Yazan : M. Şevki Yazman 
On hatta bulunan piyade ileri bir - Ne oldu da lağım olduğunu gibi bir şey hendeğin tabanında ve 

hayli keıif kolu göndermesine rağ- hissettin? dedim. bir kenardan diğerine gerilmiş, bir 
men henüz büyük kısmiyle siperde - Efendim ayağım bir tele takıl- ucu kazıkla yere tutturulmu§, fakat 
idi ve bu keşif kollarının getireceği dı, o da bir kum torbaamı çekti, hı- diğer ucu ötekilerdeki gibi bir kum 
haberi bekliyen Mehmetlerin hepsi §ırh işittim ve bağırdan torbasının altına gitmiyor. Ufak bir 
ön sipere çıkmışlar seslerinin çıktı- Ortalık aydınlanmıya baılamıştı. oyuk içerisindeki küçük bir meka
ğı kadar bağırarak ezan okuyorlar, - Aman etrafınıza iyi dikkat edin nizmaya bağlı. Buradan gözlerimiz 
selatüaselam getiriyorlardı. Düş- dedim. Tel ve kum torbası görüyor- takip ediyor. Mekanizmadan iki na
manm kaçmasından mütevellit şevk &anız olduğunuz yerde durun ve kil geçiyor. Hendeğin şivinden yu
ve sürur onları ezan okumıya aev- beni çağırın. karı doğru uzuyor. Sonra bu iki 
ketmiıti. Bu çok doğru bir hareket- Alaca karanlıkta etrafa alışan gö- kablo nakilin diğer ucu da gene top
ti. Çünkü önünde sıra sıra ölülerin zümüz bir de ne göraün? Sıra §ıra rak içinde kayboluyor. Yüzbaşı bir
yattığı bir yerde insan memleket kum torbalarının ve bunlardan yan den 
ıarkısı söyliyemez ya. ı tarafa uzanan, ufak demir kazık- ı - Biriniz şu nakilleri kesin dedi. 

~n_ıili bi~~at lağıml~rn~ • bir ~ürü l~ra bağlanan İnce teller şebekesi- Ben geceleyin erkinıharbın bana 
çqıdı olabıhr. Ben bu ıngılız lagım-1 nın ortalarında bulunmuyor muyuz? anlattığı hikayenin hala tesirinde 
ları hangi cinstendir. Onun l:ıakkın- Neferler oldukları yerde durdu- olarak 
da biraz malumat edinmek için ta- lar. Ben çavuşla beraber bu torba _ Aman yüzba§nn dokunmasın
bur kumandanı ile arkadaşlarının ve tel belasının altındaki canavarı lar patlar dedim. Şöyle iyice bir 
ıehit olduğu vere götürmlerini pi- tetkike koyuldum. Telin aksi tara- tetkik edelim de ondan sonra. 
yadelerden rica ettim. Nisbeten e- fındaki torba ucunu hafifçe kaldır- (Scmu var) 
min bir yol haline getirdikleri bir drk ve mesele anlaşıldı. Her torba-
telörgü geçidinden geçerek buraya nın altında kocaman bir ingfliz bom
geldik. Fakat lağımın cinsini tetkik bası yatıyor. Bu suretle ağırlaıtırı
edecek hiç bir şey göremedi'k: in · lan ve tesbit olunan bombanın teti
filakm olduğu yerde koca bir huni ğini dütürecek halka bir telle bağ
hasıl olmu§ ve parçalanıp havaya lanmış, tel az irtifala zemin Üzrin
fırlamı§ vücutların bakiyeleri bu de gerildikten sonra biraz ötede 
huninin içerisine düşmüı, tortop ol- bir demir kazıkla yere tesbit olun
mu§ yatıyor. Hepsi o kadar. Zaval- mu§. Şimdi geceleyin arazi üzerin
lı binbaşı ve arkadaşları bir an evel den yÜrÜyenler ayaklariyle bu tele 
ilerlemek hususundaki cehidlerine veya torbaya dokundular mı bom
kurban gitmişler. }>anın tetiğini düıüren halka çeki-

Binbaşının biraz arkasında olup liyor ve biraz sonra da (bereket 
ta geride bulunduğu için bu felaket- versin bir mikdar ara vererek) 
ten kurtulan erlere sordum.. bomba patlıyor. 

- Tabur kumandanı ve siz ne- Bu ilk ve basit lağım şeklini tes-
reden yÜrüyordunuz? Muva&ala bit etmiştik. Bertaraf edilmeleri ko-
hendeğinden mi, arazi üzerinden laydı. Neferlerin eline tellerden bi-
mi? rer çengel yaptırdım, bu çengeli 

- lngiliz.lerin siperine girdikten 20-30 metre kadar uzunluğunda bir 
aonra ilerlemek için gene ingilizle- ip veya telin ucuna bağlattım. Be
rin yaptıkları muvasala hendeğin- nim neferler bu çengeli bombanın 
den istifade ederek gerilerine doğru arazi üzerinde gerdirilmit teline ta
yürüyorduk. Arazi hem çok arızalı, karak uzaktan ve &iper içerisinden 
çukur ve telörgülü. Hem de düıün- ipi çekiyorlar ve bombaları birer 
dük ki İngilizler geriye çekilirken birer patlatryorlar. Çok kna bir za
vc nihayet bir saat evel bu yollar- manda bu tarzda yüzlerce infilak 
dan yÜrümüşlerdir ve binaenaleyh yaptık ve geni§ yollar açtık. Bunu 
en emin yol da gene bu İngilizlerin anlryan pİyademiz de aynı usulü 
hendekleridir. tatbik ederek ilerledi geçti. 

Filhakika bu ilk lağnnm patladı
ğı yerde geniı bir muvasa'la hende
ği vardı ve lağım da tam bu hende
ğin ortasında patlamı§lı. 

Biz bunları konuıurken biraz ö
tede bir infilak daha oldu, bir bağ
rışma daha iıitildi, fakat bu seferki 
infilak bizim hunisinin baıında bu
lunduğumuz muazzam lağımın infi
lakına benzemiyordu. Ufak, el bom
bası gibi bir infiliı.ktı. Yanımdal-:ilcr
le bu defa da oraya koıtuk.Bir nefer 
bu sefer arazi üzerinden ilerler
ken ayağı bir kum torbasına takrl
mı§, bundan ürken ve kulağı kirişte 
olan nefer bir hışırtı iıitmiş, korku 
ile kendi&ini yere atını§ ve bu esna
da da lağım patlamıı, kalçasından 

. hafif yaralanmış.' 
Daha biz bu kum torbasını elimi

ze yeni almıştık ki on adım kadar 

Fakat bu İngilizlerin yaphğr hir 
cina lağımdı ve çok baaitti. Tabur 

kumandaniyle arka.datlannı tehit 
eden ve koca bir hwı1 açan lağmı 
ise mutlaka bu cinsten değildi. Da
ha ileride bu muazzam cinslere te
sadüf edeceğimiz muhakkaktı, §İm-

İstanhul Uniyer ite ... inde 
Y ugosla"·ya'lı talebeler 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Yugos -
lavya ile Türkiye arasında talebe mü
badelesi hakkında verilen karar üzeri
ne bugün Belgrat'tan biri kız olmak 
üzere iki talebe gelmiştir. Bunlar tıp 
fakültesine devam edeceklerdir. 

A~keri talebe kampları 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 

liseelrde askeri kamplara başlanmış

tır. Bu yıl kamplar, mektep dışında 

değil, mektep bahçelerinde açılmıştır. 

Ankara Borsası 

1Temmuz1938 Fiyatı 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 

Budape§te 
Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Ac;rlıs 

6.23 
126.097S 

3.49 
6.6325 

28.83 
69.56 
50.7125 
21.34 

1.14 
1.S375 
4.37S 
6.9225 

23.7325 
24.92 

0.9375 
2.87 

36.37 
32.1225 
23.787S 

Kapanrı 

6.23 
126.19S 

3.4925 
6.6425 

28.83 
69.565 
50.7325 
21.3425 

1.14 
l.537S 
4.37S 
6.9225 

23.732S 
24.92 

0.937S 
2.87 

36.37 
32.12 
23.7875 

ESHAM VE T AHVlLA T 
(Vadeli) 

1933 türk borcu I 19.10 19.10 
Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez bankası lOS.- 105.-
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Benim cebim sanmışım da 
elimi onun cebine sokmuşum 

Böyle küçük bir yonhşhk yüzünden bir 
adama "yankesici" denir mi? 

Davacı sinirleri dimdik bir halde: ti, o başka öteki başka .. Fakat .sen 
- Ben ömrümde çok sahtekar, çe- söyle şimdi, paranın itfa ettiği ihti

şitli dolandırıcı, tür~ü yankesici gör- yacatı bir eksiketek karşılayabiliyor 
düm hakim bey, diyordu, çok gördüm mu? Tabii hayır ... 

1 
,. RADYO f __ __ 
Ankara : ------
Öğle Neşriyatı: 

14 30 
ne$riyatı - 14.SO Plakla turk 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans tıa 
Akşam Neşriyatı: 

18
.30 

musikisi - 19.15 Turk musiki 
şarkıları (Mukadder) - 20 S 
arapça neşri yat -20.15 Türk ııı 
lcr) - 21 Kanun solo: Prof. ~e 
zi Atak, piyanoda: Prof. Q. rıl 
21.lS Stüdyo salon orkestrası: 
Wo die lerche Zingt. 2- Cart !d1 

zkarade. 3- Allctter: La belle 
Beethoven: Adacio Cantabıle 
Eineg: Es vvar' mal eni Zigeuiıı 
jans haberleri - 22.lS Son 

l"tanhul : 
fakat bunun kadar cüretkarına tesa- Binnefis tecrübeden sonra gördüm 
düf etmedim. Pişkinliğin de bir haddi ki Aziz beyin bu sözü gayet yerinde- Oğle Neşriyatı: 

12
.30 p 

olur efendim. dir. Fakat para bu kadar pahalıdır di- musikisi - 12.50 Havadis - ıs. 
Eğer kendi haline bırakılsaydı, kı- ye, güneşin tepeden inme konuştugu türk musikisi - 13.30 Muhtelıf 

ranta müddei belki daha saatlerce ko- bir saatte Demıirlibahçe gibi bir - a- riyatı - 14 Son 
nuşacak, ve yüzsüzlüğün bu derecesi- , deta - diyarı gurbete de yaya gidil- Akşam Neşriyatı: 18.30 
ne gerek kendisinin, gerek hareminin mez ya? zik: Tepebaşı belediye bahçesiıı 

len - 19.lS Konferans: Beyoı:I 
ve gerek hadiseyi gören, duyanların Kıranta müddei, sık sık birer hik- namına: Semih Mümtaz (Muas 
nasıl parmak ısırdıklarını tasvir e- met cümlesiyle bağlayıverdiği sözle- kileri) - 19.S5 Borsa haberleri 
decekti. Fakat kendisine, şahsi mü ta- rini üstelik: ayarı: Grenviç rasatancsinden n 

dia Rıza ve arkadaşları tarafın 
lealarının ve teferruatın dinlenme· - Doğru değii mi beyfendi? diye musikisi (Kürdili, Muhayyer. f1 
sinde pek fayda olmadığı anlatıldı. hakime tasdik ettirmeğ·e da çalışmı- 20.45 Hava raporu -20.48 Omer 

Kırk kırk beş yaşlarında görünü- yor değildi. Fakat hakim, kendisini rul tarafından arabca söylev - 2 

yordu; dikkatle aranırsa saçlarında usulü üzere sadede davet edince sor- ~~~~i~~~:;~T!\.o1t~r~~!i~~h 
daha bir kaç siyah tel bulunabilirdı. duğuna pişman oluyor ve nered~ kal- Lilo - 21.30 Cemal Kamil ve ar 
Günün muayyen saatlerinde muayyen dığını unuttug~ u irin laalettayin bir tarafından ttlrk musikisi (Mahur) 

x Müzik ve variyete: Tepebaşı bel 
işler gören, intizamperver bir aile re- yerden gene başlıyordu: çesinden naklen _ 22.50 Son tıs 
isi hali vardı. Serı.elerdenberi aynı - O ısrar ben ısrar biribirimize ta- ertesi güniın programı - 23 Sa• 
renk ve aynı şekilde devam edegelmiş kaddüm edemedik. O yaya gi'tti ben son. 
olan bu hayat~, ne. k~dar ehemiyetsiz de bir otobüse bineyim, dedim. Oto- 1 A \'rnpa : 
olursa olsun hır hadıse karıştırılınca büs mahallinde beklemektense şura-
si.nirleri derhal harekete gelmiş ve cıktan kürük mahdum ben<lenize bir U.P~RA VE OPERETLER: 20 
b ık . d · d b.l b. f 1 . :ı • • .. - kcn - 21 Luk~emburg, Roma -Z 

e ı e taı:sı~onun a ı e ır ır a- patık alayım, dcdım. Bır dukkana gır- singfors, Lahti 
ma oluvermıştı. dim. Otobüs kaçar korkusiyle, ağız SENFONİ VE ORKESTRA .J{ 

Bir kaç kere arka arkaya öksürdük- tadiyle bir pazarlık bile yapamadan LERt:_ 18 Prag II - 18_._so VıY 
·ı· 1 1 d · . • Beromunster - 19.10 Koln - 20 ten sonra keten mendı ıy e a nm a beyaz pomponlu bır patık aldım evlad _ 20.30 Beromünster, Oslo _ 21 

biriken ter tomurcuklarını kuruJ,tdı cağızıma .. Bir de dükkanın kapısın- - 21.10 Briın, Hilversum I - 21· 
ve mendilini ihtimamla caketiııin dan baktım ki otobüs a.rıkovanına na - 21.S~ ~eromünster - 22 Va 

22.25 Droıtvıç 
küçük göğüs cebine yerleştirdi ve an- benzemiş kalktı kalkıyor. Koşup da ODA MUZtôt: ıs.25 Hilvers 
latmağa başladı: yetişeyim dedim. Keşki yetişemesey- 20.15 Paris - 20.30 Prag il 

· · ' . SOLO KONSERLERİ: 14.10 - Efendim, Demirlıbahçede ikamet dım de bu halle.r gelmeseydı başıma.. _ 15 Frankfurt _ 15.2s Hnmburg 
ederim. Fakat dairem, Taş.han civa- Yaş ileri, hava sıcak, canımı otobüse Milano, Paris - P.T.T., Roma - 17 
rındadır. Eskiden öğle yemeklerini, dar attım Fakat ne mümkün bir yer - 18 Alman istasyonları - 18.10 

· d k '. · . - 18.20 Laypsig - 18.3S Dnnsig 
yakın işkembecilerde ıdare e er, a - bulup da ılışmek .. Ayakta bır tarafa ris _ 20 Kopenhag, Paris (P.T.T.) 
şarn üstü de ağır ağır evime yollanır- tutundum. Fakat bu vaziyette de sar- Königsbcrg - 22.30 Alman istasY 
dım. Fakat vakta ki dairelerde yaz ta- sılmak tehlikesi yok bereket ki ... Bi- NE.FE~Lt SAZL~~; s Köni~ 

b .. . . . . . . 12 Laypsıg - 19.10 Konıssberg -
ıifesi cereyana başladı, ogün ugun rıbırımıze destek olmuş gıdıyoruz. sig _ 23 Lutuz 
bendeniz de saat ıkıide daireden çı- Ben elimdeki patik paketini berayr ORG KONSERLERİ: 20.30 

kınca otobüsle evime gider oldum. lş- i~tiyat caketimin iç cebine yerleştir- Re~~~i~ MÜZİK: 
6

.
10 

Hamburg 
kembeciden kurtardığım yemek pa- dun. Frankfurt, bir çok alman istns 
rasını, bu kere biletçiye veriyordum; Kôln, Ştutgart - 8.30 Ştutgart, l{o 
denk geliyordu. (fakat bilet~i çorba- Otobüs Samanpazarı'na yaklaşırken Berlin - 10.30 Hamburc - 12 ~ 

b 
v biletçi de bizim olduğumuz yere kaı- Mtinih, Ştutgart - 14 Laypsig 

nın yerini tutuyor desem. mü alaga Frankfurt, Köln - 14.15 Berlin 
) dar gelmiş bulunuyordu. olur doğrusu.... Viyana - 16 Breslav, alman ista 

- Bilet baylar, diye şöyle bir ha- Hamburg, Frankfurt, Köln, Kön 
tırlattr. lster a, hakkıdır. Pederden Laypaic - 17.10 Mtlnih - ıs Bt 
mevrus yaylı fayton deg~ il ya bu. Git- 18.10 Königsberg - 19.10 Alman is 

Dilnkü cuma gUnü saat ikide daire
den çıktık. Bizim Aıiz bey de Cebeci
de oturur, dairenin kapısında bana: 

- Ne dersin kıomşu, ağır ağır yol
lansak naaıl olur? 

- Nasıl olacak, bu güneşin altında 
fiiliteşemmüs vukubulur, ölüm olur, 
de-elim. Fakat, keşki o dediğim ölüm 
olaydı, bu haller başıma gelmiyeydi. 
Efendim, bizim A'!fo.z beyin sözünü 
yabana atmamak lazım olduğunu es
kidenbcri bilirim. Tek kusuru iyman 
bir yana, para öbür yana olmasıdır. 

Hiç unutmam, ona bir gün: 
- Aziz bey, refika ile paradan han· 

gisine .muhafbbetiniz ziyadedir, de
miştim, o da hiç düşünmeden: 

- Emcedciğim, diye cevap vermiş-

lan - 20 Breslav, Dansig - 20.ıS 
tiğimiz yerin parasını vermek lazım.. burg - 20.20 Presburg - 20.4S 
Elimi cebime soktum. Siyah meşin 20.SO Budapeşte - 21.15 Sarbrüken 

Hamburg - 24 Laypsig, Viyana. 
bir para cilzıdanım vardır. Hep cake- HALK MüztGl: 10.30 Viyana"" 
timin sağ yan cebinde taşırım, onu Ştutgart - ıs.ıs Alman istasyo 
rıka d 10 k k d 19.10 Laypsig 
:s r ım. uru şu çı arıp say ım. DANS M Uztöt: 19.10 Layps!I 
Çantamı tekrar çıt çıtlıyarak bir iy<i- Frankfurt 
ce kapattım ve tekrar cebime koy-
dum. 

ihtiyari: . 
- Acaba bu gördüğüm sol el 

ma.sın, diye ona da baktım. ıı 
herkes yerli yerinde ... 

ötede birisi 
- Ay lağım dedi ve kendisini ye

re attı, biz de gayri ihtiyari kendi
mizi yere attık. Aradan bir iın geç
tikten sonra ise oldukça yakınımız
da bir infilak oldu. Batrmızın Üze
rinden bir taknn parçalar uçuştu. 

Fakat oradakilerin hepsi gene aya
ğa kalktı. Bu defa bağıran benim 

di asıl onu aramak lazımdı. lngiliz
lerin ana muvasala hendeğinin ba
ıına geldim. Bu ıırada yÜzbaınn da 
geriden bizim takımın yanına gel
mi,ti. lkimiz ve benim takım çavu
fİyle emir neferlerimiz büyiik bir 
dikkatle ve muvasala hendeğinin 

içine girmeden yan taraftan yÜrü
yor ve hendeği tetkik ediyoruz. Bir 
parça ilerledikten &0nra gozumüz 
divara çakılmı§ bir ağaç kazık Üze
rine asılı bir topçu mermisi kovanı
na ilişti. Bu ne olabilirdi? Belk'i bir 
alarm iıareti. Fakat kazık ve kovan 

..ııııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. o kadar entipüften yapılmıı ki bu 
ihtimal pek azdı. Durmuı ona ba
kıyoruz. Benim çavuı birden &eslen· = 
di. 

Samanpazarı'ndan öbür yana aş
mıştık ki sağ cebimde bir garip ha
fiflik hissetmeğe başladım. - Allah 
allah, dedim, içinden bilet parası çık
tı da onun için midir ki aca.p, diyecek 
oldum. Fakat bu sırada gene sağ ce
bime "pat" diye bir şey dü~ü. E, za
rarı yok, bir şey değildir. Zahir ya
nımdakinin eli filan dokunuyordur da 
bana öyle geliyordur diyecek oldum 
ama neme gerek ihtiyaten bir kere 
yoklıyayım cebimi diye düşündüm. 
Aman hakim bey yokladığıma ne iyi 
etmişim, ne iyi etmişim. 

Fakat benim elimi cebime so~ 
la, cepteki elin çıkmak işteyi' 
olmuştu. Fakat ben - gene bet• 
tiyat - bu eli koyuvermek isi 
dim. O çeker, ben koyY"e 
Cep derununda bir rnüıbarezedi' 
ladı. Derken bileklerinden ku"e 
yakaladıktan sonra cepten çekl1 

kardım. Bizim bu halimize ett11 
ler de atakadar olmuşlardır. 'ft 

takımdan bir nefcrmiı 

---- Efendim hendeğin tabanmdaki -
tele bakunıza. Tıpkı bizim patlat- : 
tığımız lağımlardakine benzemiyor : 
mu? _ 

Dikkat ettik hakikaten tıpkı o tel ı § 

Yazan: Alexiı T olıtoi No: 14 7 : 

ler koymıya başladılar: 
Elimi sağ cebime daldırdığımda ne - Yankesici, dolandırıcı, ınatl 

görsem beğenirsiniz: Aynen benime- karmanyolacı .... ilah. Ben dalı' 
lim gibi bir el daha; buna çok hayret farkına yeni varmıştım. Öyle f'. 

L_.ııdiim~~a::....L.l..l..Ll~~l!!'.i81 ~ ı ettim. Bu el kimin olabilirdi; gayri- (Sonu 9. uncu sayfadB 
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"Hendek}.:r kazıldı, kiliselt.!t yıkıl
dı. Mazgallı siperler inşa edilip onleri 
ve arkaları şarampullarla takvıye o
lundu .... Burada dragonlar ve asker
ler ve her sınıftan insanlar ve erkek 
ve kadın bütün pcıpaslar ve dıger dın 
mensupları çalıştılar. 

"Ve Katedral rnüsıcsna, hiç bir ki
Jjsede ayin yoktu ..• 

"'Yarbay Şenşin, Peçesld Manastı
rındaki inşaata yardım etmek emrini 
almıştı. Ve çar manastıra gelip orada 
Şcnşın'i bulamayınca merhamefaızce 

dögulüp başka bir alaya er olarak gön
derilmesini emretti .... 

"Ve Novgorod'da şeflerden Aleksei 
Poskoçin de ldam edildi, çünkü ara
ba başına - mezkiır arabanın gitme
mesi maksadiyle- beş ruble para alı
yordu ... " 

Be ,inci bahis 

-1-

~vrnpa'da çok gülündü; fakat az 
kalsın Baltık milletlerini korkutacak 
otan barbarlar çarı çabuk unutuldu: 
Bitli orduları çabucak dağılıp gitti. 
Narva yakınında onları vahşi ve ezele 
••dar tenebbüt etmelerine yaraşan 
moskofistanlarına (meşhur seyyahla
rın anlattıklarına göre rusların baya
ğı ve şerefsiz bir millet oldu1darı 

malumdur) atmış olan kıral Şart, bir 
kaç zaman, Avrupa payitahtlarının 

kahramanı oldu Amslerdam belediye 

-dairesi ile borsası, Narva zaferini _ 
bayraklarla donanmak suretiyle kut- : 
ladılar. --

Paris'te kitabcılar iki madalya teş- : 
hir ettiler: Biri, genç İsveç kıralının : 
Zafer tarafından tetvicini temsil : 
ediyordu: "Nihayet haklı dava mu- -
zaffer olmuştur", diğeri de, başında- : 
ki kalmuk kalpağını kaybeden çar : 
Petro'yu gösteriyordu. Viyana'da, _ -Avusturya'nın eski Moskova sefiri 
İngas Guarian °notlar,, ını veya "jur- : 
nal,, ini neşrederek Moskofistan'ın 
vahşi ve gülünç adetlerini, ve ayni za
manda 98 senesindeki kanlı streliç i
damlarını tarif etti. --

Fakat bütün bu ufak tefek hadise- -ler nihayet patlıyan askeri fırtına :; 
karşısında hemen silindiler. İspanya : 
kıralı öldüğünden Fransa ile Avus
turya veraset kavgasına tutuştular. 

İngiltere ile Holanda buna karıştılar. mektup gönderip takviye kıtaları ve 
Meşhur generaller - Con Çörçil, dük para istedi. Stokholm'daki harb mua
dö Malboru, Savua prensi Öjen, Va- rızlarr susturuldu. Senato yeni vergi
dom dükü - memleketleri işgal edip ler ihdas edip ilkbahara doğru Laissa
şehirleri yakmıya koyuldular. Şark, ya yirmi bin piyade ve süvari gönder
kendi işlerini kendi görmek üzere ve di. Latince bir eser neşredildi: ''ls
kendi haline bırakıldı. j veç'le Moskof çıırı aresrndaki harbin 

Narva zaferi ile kızışan Şart, Pet- sebebi-eri,.. Bu eser, bütün Avrupa sa
ro'yu Moskof memleketinin merkezi- raylarında memnuniyetle okundu. 
ne kadar takibe hazırlanıyordu. Fakat Şarl şimdi, Avrupa'nın en kuvetli 
generalleri talihini i:ir kere daha dene ordularından birine malikti. Bu or
memcsini ondan istirham ettiler. Yoru dunun darbelerini hangi tarafa tevcih 
lup zayıfhyan kıtalar Derpt civarın- edeceği kararlaştırılmak lazımdı: 
da Laissa'ya gidip orada kışladılar. Şarka doğru, seyrek ve sefil şehirle
Kıral oradan Senato'ya küstahça bir rin az şeref ve ganimet vadettiği ten-

: ü:stünde, düşman karşısında, Divina'
- yı kayıklarla geçerek Kıral Ogüst'ün 
: kıtalarını dağıttı. 
: Riga civarında mağliıb edilmiş o
- lanlar alelade kıtalar değil, Avrupa'
: nın en şanlı askeri olan Saksonlardı. 
: Zaferin kanadları hakikaten Şarl'm 

: omuzları üzerinde açılmış gibi idi. 
: General Sten bok, 1stokholm'da: "Kı
:; ral Şarl, harb müstesna, hiç bir şey dü
: şünemiyor. Akıl ve hikmetin tavsiye
: !erini dinliyemiyor. Sanki kararları
: nı ona Allah ilham ediyormuş gibi 
: muhakeme yürütüyor.. Elinde bin 
: askeri kalsa onları bütün bir ordunun 
:; üzerine 6evkedebilir," diye yazıyor
: du. 
: Riga'dan sonra Şarl, Ogüst'ün peşi
: ne takıldı. Bu sırada Polonyalı asiller 
: arasında bir ihtilal çıktı: Bunlardan 
: bazıları İsveç kıralına karşı kıral O

ha Moskof memleketlerine mi, yoksa, güst'ün davasını müdafaa ediyor, di
kahpc kıra! Ogüst üzerine, Polonya'- ğer bazıları da yalnız hveçlilerin ni
nın, Saksunya'nın merkezi, Avrupa'- zamı tekrar kurmak, ve Kiyef de da
nın göbeğine doğru mu? Meşhur ma- bil olduğu halde Dniyeper'in sağ sa
reşalların topları oralarda zaten gür- hili boyunca uzanan Ükranya'nın ta
lüyordu. Şarl'ın başı, ikinci bir Se- rafını iltizam için yardım etmiye 
zar'ın şanını hissederek: şimdiden muktedir olduklarını ve Polonya'nın 
dönüyordu. yeni bir kırala (Stanislas Legzinski) 
Kızaksız seyahat imkanı hasıl olur muhtaç olduğunu ileri sürüyorlardı. 

olmaz, Şarl sekiz bin kişilik bir sefer Ogüst Varşova'dan kaçtı. Şarl buraya 
heyeti ayırarak, Şlipenbah'ın kuman- hiç bir mukavemet görmeksizin gir
dası altında, Rus hududuna doğru yü- di. Ogüst, Krakovya'da, acele ile ye
rümesini emretti. Bizzat kendisi, or- ni kıtalar topluyordu. Harikulade bir 
dusunun bakiyesiyle, cebri yürüyüşle yarış başladı: Bir kıralın diğer bir kı
Livonya'yı a~ıp, Riga'nın iki fersah ralı kovaladığı bir yarış .. 

Şarl, hakkında aHika beslent11f 
mucib her şeyden mahrum ola~ (. 
ta, çarın hesabını görmek vazıf 
General Şlifenbah'a bıraktı •• 

Bütün kışı Petro Moskova, ?! l 
rod ve Voronej arasında geçirdi· 
rada, Karadeniz filosuna mahSıl5 

milerin inşa:sı için şiddetle çııl, 
yordu). Kilise çanları eritilerel< 
kova' da 90.000 pud dökme bir~ 
getirildi. İşinin ehli bir madene• 
Diyak Viniüs, yeni topların idl' 
idareye memur edildi. Mosl<0d 
hepsi zeki iki yüz boyar, possıı 

0 
hatta mujik çocuğunun maden el 

1 
mü, matematik, tahkim sanatı ,,e ~ 
öğrendikleri bir mekteb tesis ettıı{. 
lise tunçlarına ilave edilecek 1< 1~ 
bakır noksandı. Petro bu nevi 
araması için Viniüs'ü Sibirya')'~ 
derdi. Andrei Andreeviç Nfll. 
(streliçler tarafından katledill'f11

: 

lan boyar Matveef'in oğlu) Li)'~ 
en mükemmel tüfeklerden ıs. 
ne, seri ateşli toplar, dürbinlel'• 

1 
bayların şapkaları i~in devekuŞtl ç 
leri satın aldı. Moskova'da beŞ c 
ve bez fabrikası çalışıyordu: J3ıl 
için, yüksek ücretler verilerelı• et 
tün Avrupa'dan mütehassıslar gııtl 
tildi. Askerler şafaktan r;ece ıca< ~ 
ğına kadar talim görüyorlard1 : •• 

bayların vazifesi zahmetli iCI~) 
<Sonu"' 
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a il karpuz 
' _Bir .rivayete göre de, bu yıl ye-ı lara dair kitaplarda misaller vardır. 
mı§lerın pahalılığına sebep reçel Yüzde doksan be§İ sade su olan 

s; ve şurup kaynatmak modası olmuş... kavundan insanı beslemek hassasını 
5 Ev kadınlarının hepsi güzel kollarını da, tabii, pek bekliyemezainiz. Ka

aıv~dılar, manikürlü ell erine Jastik vunu sevdiren ve çok yediren ancak 
1 eldıvenler taktılar, reçel ve şurup kokusudur. Anberiye kavunu gibi, 
e ~~ynntm~ğa koyuldular da onun içinde bir damla şekeri bulunınıyan 

ıç.ın, yemışlerin hepsi pahaya çıktı, kavunları bile, güzel kokusundan 
dıyorlar. dolayı üzerine bol bol şeker ekerek 

er Bu rivayet doğru ise, kavun ile yemeii scvenler vardır. Çokça ye-
~arpuzu ucuz yiyeceğiz demektir. nildiği vakit yazın insana sürgün 
akıa kavundan d reçel olur ve lük vermekle tanınmış olduğunu bi

meraklıla~ı onu Ananas reçeline bi- lirsiniz. Onun için kavuna düşkün 
' le benzetırler anıa, bizde ananasın olanlar bağırsaklarını bozmamak 

ne kendisi, ne de reçeli pek yayıl- maksadiyle, üzerine bizmut ekerler. 
mış olmadığından, ona benzer diye Fakat sadece tuza batırılarak yeni
kavun reçelinin moda olacağını san- lirse, hem lezzetli olur, hem de ko· 
mıyonım. Onun için kaysı yemek- lay hazmedilir. 
ten mahrum, şeftalinin de ancak çÜ· Karpuza gelince, bakınız, onun 
rüklerini görmeğe mecbur olduğu· hekimlikte iyi bir şöhreti vardır. 
muza karşılık, hiç olmazsa bol bol Orta çağlarda Cezayirli meşhur he· 
kavun yiyebileceğimizi umuyorum. kim Abdürrezzak karpuz, aç kar

Kavunu bol bol yiyebilmek ıçın na yenildiği halde, bedeni temizler 
de, Pah sı az olsa da bir başka güç- ve insan hasta ise hastalığını geşi
lük rı'- s·1· . . k.. b d"" d rir diye tanıttıktan sonra karpuz ,.. 11ar. ı ıraınız ı, u unya a • . . 
Ür •e . k .. .. B" ... b" me ... hur ilaçlar sırasına gırınıştır. 

:r,, yı seçme guçtur: ırı ıyı ır " "d d 
e• ik" · · · · b" d t ·· ·· - ·· d Bütün hekimler, kavunu mı e e ça-'"' ıncısı ıyı ır oı , uçuncusu e - 1 - ki k 
İyı· b" k k K · · buk bozulur, bagırsak ara sogu u 

ır avun seçme . avunun ıyı- · · d" 
ıine d"" · ••t k. "k" · d verir, insana humma getırır ıye çe-

ı uıemezsenız, o e ı ı ısın en . k k • 
daha ·· l S t' - · · f ki ... tirdiklı rı halde, arpuzu a sıne guç o ur. eç ıgmız eş ena :r • • •• • k 
rıkar · · k · · uk tl olarak mıdeyı duzeltır, avunun 
:r sa sızı ayırma ıçın av a ar • . . d" 
her vakit hazırdır. Dost fena olur· getirdiği hummayı gıderır, ıye 
sa yüzüne bakmayıverirsiniz. Fakat hep övmüşlerdir. .• . .. 
Para vererek aldığınız kavun iyi Buna sebep karpuzun, ta?•~ ıyısı 
çıkmazsa, sabun gibi, köpürse de, bulununca, sadece şerb~t gıbı. tatlı 
köpürmeac de yemeğe mecbursu- olmasıdır. Bayağı §ekerh ıu bıle .a· 
nuz... teşli hastaya biraz derman verır. 

Kavunun fenası iyisinden daha Karpuzun içindeki gibi tabii §eker 

ç.ok bulunduğundan ol&a gerektir ki, olunca... ilk üç 
hekimler arasında onun gördüğü Kavunun yenilen kısmında 
rağbet pek azdır. Güzel kokulu ve alfabe harfli vitaminlerden eser bu
İyisi olunca lezzetinin pek hoş oldu- lunur. Karpuzda bunlardan bulun
iuna kimsenin bir di)"Cceği olmazsa duğu henüz bilinmez. Belki ikisinin 
da, hiç bir §eye ilaç olduğu da bi· de kabuklarında çokça vitamin var
linmez. Aksine olarak, kavunu çok sa da bu vitaminler insanlara nasip 
seven meşhur adamlardan fazla ka-
\'un yedikten gonra - atla arpa mi- olmaz .. 
&alinde olduğu gibi - göçmüş olan- G.A. 

Seyyar soyunma yerleri 
Bu yıl Av

rupa ve A
merika plilj-

larında bir
çok yenilik
ler görülü
yor. Bunların 
başında, pUij
larda kumsal-
lar üzerine, 
kurulan sey-

yar ve pratik 
soyunma yer
leridir. Top

landığı za

tnan koltukta 
taşına
bilecek kadar 
küçük olan 
bu pratik ka
bineler 

Çok rağbet 

görmüştür. 

Yanda
ki resim Ber
lin' de Vanse 
Plajından bir 
ın an zara
}'1 gösteriyor. 

e uyuyan adam 

- Tecrübe için geliyoruz, dedi. 
- Tecrübe için mi? 
- Evet, doktor. 
- İkiniz de mi ? 
- Evet, doktor. 
- Sizi uyutmama razısınız demek ? 
-Evet. 

- İkiniz de mi ? 
Selesten hafif bir sesle: 
- Evet, diye tasdik etti. 
Cek Trundl ellerini hararetle uğuş· 

turdu. 
- Nihayet ı diye haykırdı. Beni 

çok memnun ediyorsun:z, baylar 1 
Selesten: 
- Biz de bahtiyarız ... 
Diye bir cümleye başlıyacak oldu. 

fakat bitiremedi. 
- Sizin için tehlike yoktur, hiç bir 

tehlike. 
Röne: 
- Tehlike bizi korkutmaz, dedi. 

l:>aramız yok,bu itibarla ..•. 
Trundl: 
- Güzel, güzel, dedi. Sizi çok bek

letmiyeceğim. 
Selesten mahçup bir tavırla atıldı: 
- Acelemiz yok .. 

Y a~an: H anri B erne 

..:::::====Tefrika: 6=:V 
_ Sekiz gün sonra tecrübeye ha

zır olacaksınız. Çünkü şuuru iptal 
etmeden evel, size hususi bir rejim 
takip ettirmem icap ediyor. 
Uşak sordu: 
_ Canımız acımıyacak mı? 

- Hayır, hayır. 

Ve Selesten'in omuzuna eliyle do-

kunarak: 
- Bana itimat etmeniz hoşuma git

ti, dedi. 
Selesten itiraf etti: 
- Pek te itimadımdan değil. Fakat 

efendim uyumak istediği için ben de 
onü takip ediyorum. 

Trundi, bir sıra altın dişlerini teş
hir ederek güldü. 

- Sizi ne kadar zaman unutacağım? 
Röne La Tnyad sanki bir apartmanı 

liç veya beş sene kontrat etmeyi pa
zarlık ediyormuş gibi sükunetle: 

- İsteseniz, yliz sene, .::evabını ver
di. 

Selesten'in sesi, hafiflemiş bir ak-
siseda gibi tekrarladı : 

- Yüz sene! 
Doktor büyük bir sevinçle: 
- Mükemmel, dedi. Yüz sene son-

-& 

'GVNVN PT~ITIK 

MESEI,ELERI 

İsviçre'nin t~ .. a sız ığı 1Gô 
Yaz çalışma saati 

L udendorf, alınanların büyük 
harpte muzaffer olmamala

rının sebebini her sene askerlik ya
sma giren gençlerin gereği gibi ta
lim ve terbiyesi için lazım gelen 
masrafa katlanmamış olmalarında 

bulmuştu. 
Bu senenin nihayetinde alman 

hükümeti yetmiş dört tümeni se
ferber etmiye muktedir olacaktır. 
1914 senesinde muvazzaf ve ihtiyat 
kuvetlerin mecmuu, her birinde 
dört alay bulunan seksen sekiz tü
menden ibaretti. Şimdi her tümen
de üç alay bulunduğuna göre 1914 
senesinin seksen sekiz tümeni bu
günün 110 tümenine muadildir. 
1940 senesi sonunda ise Almanya 
111 tümen seferber edebilir bir ha
le gelecek, yani, aşağı yukarı, 1914 
senesindeki kadar kuvet toplıya

caktır. 

1918 senesinde Almanya'da 240 
tümen vardı. Eğer ehliyetli su
baylar bulup yetiştirmek meselesi 
muvaffakiyetle hal edilecek olur
sa o zaman bô 240 tümen ancak 1946 
senesinde toplanabilecektir. Bu ra
kamlar zihinde tutulmağa değer. 

Şurası muhakkak ki alman Rayh'ı
nın bütün küçük komşuları bunun 
mana ve ehemiyetini takdir etmek
tedirler. 

Anılustan sonra 
Bern'de bulunan alman elçisi İs

viçre federal hükümetine son za
manlarda kendi hükümetinin İsviç
re istiklaline riayetkar olacağına 
dair kati teminat vermiştir. Bunun
la beraber, bu teminat, 1sviçre'yi, 
eski kati tarafsızlığına avdet ede
ceği ve milletler cemiyeti tarafın
dan alınacak her hangi bir zecri 
tedbire iştirak etmiyeceği ha'kkın
da teminat vermekten menetmemiş
tir. 
Avusturya'nın ilhakı isviçreliler 

üzerinde büyük bir tesir yapmıştır. 
Alman - İsviçre hududu millerce u
zunluktadır. Bundan on sekiz ay 
önce bütün İsviçre kasaba ve köy! 
}erinin dıvarlarına elinde vaktiyle 
serbest kanton'un dağlı halkını is
tiklallerini müdafaa için Sepmach, 
Grandson, Naefels ve Morat savaş 
meydanlarina toplamış olan anane
vi harp bürosu bulunan bir resmi 
ihtiva eden istikraz afişleri yapış
tırıldı. Hükümet, ahaliden seksen 
milyon İsviçre frangı borç istiyor
du: Millet 250 milyon verdi. 

İsviçre bu para ile küçük milis 
ordusunu organize etmektedii.". 
Şimdiye kadar İsviçreliler alınanla

rın Bal şehrine girmeleri ihtimaline 
karşı şimal hududunda üç, Fransa 
hududunda iki, İtalya hududunda 
ise iki tümen bulunduruyorlardı. 

Avusturya huqudunda ise hiç bir 
kuvetleri yoktu. 

Hudud müdafaası 

H ududdaki müdafaa kuvetleri 
ıslah edilmiştir. Bunlarına

rasında piyade, makineli tüfek, bi
sikletli ve motosikletli kıtalar bu
lunmaktadır. Her milfrezenin bir 
motorlaştmlmış makineli tüfek bölü
ğü ile bir motorlaştınlmış sahra top-

çu bataryası vardır. Bu kuvetlere dahil 
olup talim görmekte bulunan asker
ler, hudut ahalisindendirler ve ço· 

ra siz yaşıyacaksınız ve ben ölmilş 

olacağım. 

- Niçin bizimle beraber uykuya 
yatmıyor sunuz ? 

- Çünkü eveıa sistemimi kendi Ü· 

zerimde tatbik edemem. Saniyen hal 
beni istikbalden fazla alakadar edi
yor. Bugün ben bir alim olmakla ve 
insanlığın terakkisine hizmet etmek 
le iftihar ediyorum. Yüz &ene sonra. 
bir cahil mevkiine dlişerim. 
Bunları söylerken, iki ziyaretçisi 

ile birlikte salondan çıkmıştı. 
- Benden izahat istemek hakkınız

dır, dedi. Beni takip ediniz, sizi ala
kadar edecektir. 

Ağaçlar arasında küçük bir pavyon 
yilkseliyordu 

Trundl: 
- Laboratuarım, dedi. 
Selesten nahoş bir ürperme geçirdi: 
- Ameliyat geçirmek için bir has-

taneye giriyormuşum gibi geliyor, 
dedi. 

Doktor: 

- Size bir kere daha tekrarlarım 
ki hiç bir acı duymıyacaksınız, dedi. 
Esasen son dakikaya kadar, tasavvu
runuzdan vaz geçmekte hür.sünüz. 
Seleıten: 
- Yok, hic tc hilr değilim, diye 

inledi. Çünkü efendimin vazgeçmi
yeceğinden eminim, ben de onu taki· 
be mecburum. 

Doktor Trundl'jn laboratuvarı eski 
resimlerin bize büyük keşiflerin beşi
ği diye takdim ettiği manzaralara hiç 

Ve • Yaz çalışma saati hakkındaki mÜ• 
talealnrını sorouğum bazı tanıdık
lardan, gördüm ki, çoğu bu tedbir
den memnundur: "İş inkıtan uğra
mıyor," diyenler bulunduğu gibi sa
dece "daha çok iş çıkarılıyor" ceva
bını verenler de vardır. Sekizden on 
dörde kadar yarım saatlik bir din
lenme ile be§ buçuk saatlik bir ça
lıtma elbette verimli olmak lazım
dır. Sabaha mahsus mahmur:luk, bir 
de öğle sıcağında eve gidip geldik
ten r.onra, zaruri olarak ceçirilen 
hazım, memurların her gün en az 
bir saatini alan ve çnlıtmıyn fasıla 
veren iki tevakkuf devresi sayılabi
lirdi. Fakat bu tarzdan §İkayet e
denler de vardır : 

Avusturya ilhakının 
ya tığı tesirler 

ı········· ........................................................................ I 

li, . iliilısız bir ls,·içrc diinya ııllm Iİ 
icin clcvnmh bir tehlike. Silalı-

Fransızlar Al-
zas ve Loren e
yaletlerini geri 
aldıktan sonra 
Voj gibi gayet 
tabii bir hudu-

i • İ il du, bir nehir hu-
i=:. Jamnış bir ın içre ise su rnn ı dudiyle değiş -

bir g a r a n l i s i olacaktır. ğiştirmiş oldu-

f MAREŞAL: PETEN i ıar. Meşhur Ma-

.i 1 jino istihkam 
f hattı ise yalnız 
: •••••••••••• .. •••••••"••••••• .. •••••••••• .. ••• .. ••••••••• .. •• .. ••} Alzas'ı korumak ............... 

Yazan: 

Ala fi n rodrik 
cukluklarındanberi yaşadıkları bu 
bölgeyi karış karış tanımaktadırlar. 
Bunlar, bir hücum vukua gelecek 
olursa bir kaç saat içerisinde sefer
ber edilebilirler. Bu müdafaa ku
vetleri, esas ordudan ayrıdır. Bu 
müdafaa kuvetlerinin vazifesi, dü~
manı mağlup etmek ve yahut sürek
li bir mukavemet göstermek değil, 
esas kuvetleri yctişinciye kadar o
nun ileri hareketlerine mani olmak-
tır. 

Anşlusa kadar, böyle bir hücuma 
karşı, emniyetli olan hudutlardaki 
askerlerin bu tarafa getirtilmesi ve 
buraların ikinci derecede mustah
f ızlara bırakılması düşünülüyordu. 

Frankfurter Zaytung gazetesi, 
yazdığı bir yazıda demiştir ki; 

"Alman ırkına mensup olan hiç 
bir zümre kendi mukadderlerini bü
tün alınanların mukadderinden ay
rı bir şekle koymak hak ve imkan:
na malik değillerdir." İsviçre ken-

disini mukaddes Roma imparatorluu
ğundan ilk defa koparıp ayıran e
yalet olmuştu. Bu memleket, bu
günkü varlığını HabSburg haneda
nına karşı yapmış olduğu bir ihti
lale borçludur. Habsburg'lar da bir 
İsviçre ailesidirler. 

Tahkimler 

Ş 
uarsı malumdur ki alınanlar, 
kara ormanın cenup etek

ler 1ııi kuvetli bir surette tahkim 
etmişlerdir. Bal şehri ise hemen bu 
bölge.nin cenubuna düşer. İkbinin 
arasını Ren nehri ayırır. 

Hartaya dikıkatle bakılacak olur
sa buradaki Belfort aralığının ne 
kadar cazip bir şekilde durduğu gö
rülür. 

Yeni alman strateji mektebine 
mensup olan bütün kumandanlar, 
harıbın ilansız başlaması Hizımgel

diği noktasında ittifak etmişlerdir. 
Harbın ilnnı, bu harbın bir saldır
ğanlık harbı olduğu hakkında ka
moya bir düşünce vermek olacağı 
tasrih olunmaktadır. 

İlansız bir hap ise bütün dünya
ya bir milli müdafaa savaşı ;;eklin
de arzolunabilir. 

benzemiyordu. Bu laboratuar, bizzat 
Amerikalı alim kadar moderndi. Çok 
geniş ve yüksek tavanlı olan Jiibora
tuar, bütün bir tarafını kaplıyan ge
niş pencereden bol mikdarda hava ve 
ışık alıyordu. Uzun boyunlu kornu
lardan, esrarengiz yazılı şişelerden, 
okunması imkansız şifrelerden ve toz
dan eser yoktu: Dıvarlar vernikli be
yaz bir boya ile örtiılmüştü, ve nikel
leri parıldıyan aletler, muhtelif ebad
da cam fanuslar, güneşin ışıklarını 
aksettiriyordu. 

Trundl: 
- lşte, dedi, ilk tecrühelerimde 

kullanmış olduğum soğutucu bir ma
kina; çünkil evelii soğuk vasıtasiylc 
uyutmayı tecrübe etmiştim. 

Röne La Tayad: 
- Hakikaten soğuk insanı uyuş

turur, dedi. 
Kendisine her şeyin esrarengiz gö

ründüğü bu evde nihayet bir şey an
lıyabilmiş olmaktan memnun, Seles· 
ten atıltı: 

- Evet, kışın, yazdan çok daha u
zun zaman uyurum. 

Trundl devam ett:: 
- Fakat, soğuğun verdiği uyuşuk

luk, fazla keeif olduğu zaman, hayatı 
büsbütün durdurur, ancak pek iptidai 
teşekküllü mahluklar, ölmeden bu te
sire mukavemet edebilirler. İşte size 
pek maHlm bir tecrübe. 
Ortasında bir kırmızı balığın çık

mış olduğu şefaf bir buz kalıbı gös
terdi. 

ta ve Mulhavz'da nihayet bulmakta -
dır. Bununla beraber fransızlar bu 
şehirle Bal arasında da tedafüi bir 
takım tahkimat vücuda getirmişler -
dir. 
Eğer }ura dağlarının hepsi Fran

sa toprağ ı içinde bulunsaydı, o za
man franszılann Belfort koridoru
nu geçilmez bir hale getirmeleri 
nisbeten daha kolay olurdu. Halbu
ki bu böyle değildir. Bu dağlar şi
mali şarkide kıvrılıp İsviçre toprak
larına girmektedfr. Fransızlar Ju
ra geçidlerinin ancak garbteki çı- . 
kış noktalarını e-llerinde bulundu
ruyorlar. Şurası gayet sar.ihtir ki 
eğer alınanlar günün birinde lsviç
re'den geçmek isterlerse o zaman 
burada yalnız kısmi ve mevzii bir 
iş8alle iktife. etmiyeceklerdir. 

Taarruz olursa 

1 sviçre topraklarına yapılacak 
her hangi bir taarruz kar

şısında bütün İsviçre milleti tek 
bir adam halinde ayaklanacaktır. 
O halde eğer almanlar İsviçre'den 
geçmeğe karar verecek olurlarsa 
o .zaman bütün !swçre müdafaa ku
vetlerini işe yaramaz bir hale geti
recek kadar külliyetli asker gön
dermek zaruretinde kalacaklardır. 
Sargan' dan Konstans gölüne, şimdi 
alınanların eller.inde bulunan Vo
rarlberg'den dört yol gider. Bu yol
lar vasıtasiyle istila kuvetleri Zü
rih'e varabilirler. 

Zürih'den Bal'e kadar olan hat 
kısadır. Bunlar bir defa işgal edil
dikten sonra istilacılar, Bal ile So· 
lör, Bern ile Friburg arasındaki 
hattı tutmağa ve Bclfort'a ve şark -
tan gar:be doğru giden vadileri de 
ele geçirmek suretiyle Bezanson ve 
Dijon'a doğru harekete geçmeğe 

muktedir olacaklardır. 

Görülüyor ki Anşlus, lsviçre'nin 
stratejik durumu üzerinde alt üst 
edici bir tosir yapmıştır. Bu yeni 
vaziyetten İsviçre ekonomi ve zi
raat bakımlarından da zarar gör
mektedir. Eskiden hep İsviçre 
trenleriyle yapılan bir çok müna
kalat, şimdi daha ucuz olan Bren
ner yolu ile yapılacaktır. Avustur
ya'daki 1:.viçre sermayesi donacak
tır. Halbuki isviçreliler oraya kül
liyetli sermayeler yatırmış bulun
maktadırlar. İı;viçre'de almanca ko-

( Sonu 9. uncu sayfada) 

- Bu kırmızı balık ölmemiştir, de· 
di, fakat şimC:i yaşamıyor. 

Selesten, üpheli bir tavurla: 
- Tekrar yaşıyabilir mi? dedi. 
- Beş dakika içinde yaşıyacaktır. 
Dokto- · 1 ... 1 'Pnı · :r tencereye 

koydu, köşelerine bazı telleri bağla
dı ve bir dinamoyu işletti. 

- Şimdi yapılacak iş beklemektir. 
Bir müddet hiç bir değişiklik gö· 

rülmedi. Sonra yava~ yavaş buz kalıbı 
.. idi, ve har• ketsiz bah1• tencerenin 
dibine çöktü. 

- Adam akıllı ölmüşe benziyor, 
eledi. 

- Bakınız, itimatsız adam! 
Suyun harareti yükseldikçe, balığın 

kanatları kulakları hafifçe oynamıya 
başlıyordu. Hayvan normal bir şekil· 
de teneffüs ediyordu. Kanatlarını oy
natarak, tam sıhatte bir balık gibi 
tencere içinde gidip gelmiye başladı. 

Röne: 
- Harika, diye haykırdı. Ne der

sin, Selestcn? 
- Şunu derim ki. balık tecrübesin 

• • • 
1

; . halb ' · biz ... 
Ve düşüncesini pek ümidıiz bir işa

retle tamamladı. 
Trundl: 
- Müsterih olunuz, dedi. Sizi aynı 

rejime tabi tutacak değilim. Bu usul 
ancak iptidai mahlUklar için iyidir. 
Fakat memeli hayvanlara tatbik edi
lemez, çünkü ölürler, Fakat işte sizi 
daha fazla alakadar edecek bir şey. 

- On dörde kadar aç kalrV'Jl"UZ, 
diyorlar. 

Bunlara: "öğleyin yiyeceğinizi 
sabahleyin yemelisiniz,'' div~ıniyece
ğiniz gibi ''öğleyin bir ~ey yiyiniz" 
teklifinde de bulunamazsınız. Size 
itiyattan, dairelerinde öğle yemeği 
yemek için bütçelerinin kifayetsizli
ğinden bahsederler. 

- Evinizden yemek getiriniz. 

- Sefertası ile getiriniz. 
- ? .... 
Mesele, hakikaten bazı itiyatlan 

değiştirmekle halledilecek kadar 
basittir Eııken yatacak, erken kal
kacak, öğleyin yediğinizi sabahle
yin ve s bahleyin yediğinizi öğleyin 
yemek suretiyle kahvaltınızln öğle 
yemeğiniz arasında bir nevi takdim 
ve tehir yapacnksmız. Bu kadarcık 
fedakiirhğın mükafatı her gün on 
dörtten yinniy , yirmi bire kadar 
serbest olmak, yazın bütün nimetle
r:inden faydalanmaktır. Dinlcnini
niz, çoluğunuzu ve çocuğunuzu ya -
nınıza alır, ufak tefek gezmeler ya
parsınız. 

Biz Ankara'da yürümeyi unutu
yor, kadın ve erkek, hepimiz, hare -
ketsizliğin bin bir ıııhrabını çekmiye 
vücutlarımızı hazırlıyoruz. Saat on 
dörtten sonra evine dönen memur 
saatlerce istirahat ettilden sonra 
akşam üstü, Ankara'nın en güzel sa
atinde saatlerce de yürüyüp sporun 
en güzelini yapabilir. 

Yaz çah§ma saatinin taraftarıyım. 
Kabil olsa da, yani mesleğim mü -

saade etse de ben de dediklerimi ya
pabilsem. Saat on dörtten &0nra ma
salarına bağlı kalmıyanlar nasıl 
gıpta etmemeli ve bu çalıtma tar
zında.ıı fikiıyet edenleri nasıl haklı 
bulmalı! - N. Baydar 

İlk uwkh•p hendese kitapları 

İstanbul, 11 (Telefonla) - İlk mek
tep hendese kitaplarının tetkiklerine 
haşlandı. Komisyon işi ağustosun ilk 
haftasına kadar bitirecektir. 

Se iz ç(ip nrnhalnrı 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Gürültü 
çıkarmıyan yaylı ve makaslı çöp ara -
baları eylülün sonuna kadar bütün ls
tanbul'da tamim edilecektir. 

Kavun karpuz lmbukları 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kavun 

karpuz kabuklarının deniz kenarları
na ve köşe başlarına atılmalarını sıhi 
sebeplerden dolay belediye ağır ceza
larla yasak etmiştir. 

Cam kefesler içinde, yan yana sı

ralannnş bir nevi mumyalar yatıyor
du. 

Alim bunlardan birini işaret ede
rek: 

- Bu bir kedidir, dedi. 
Hakikaten hayvan hfila tanılıyordu. 

fakat parşömenleşmiş ve sertleşmiş 
gibiydi. Büzülmüş ağızmda siyahım
tırak ve kıvrılmış dili görünüyordu. 

Trundl: 
- Bu kedi mükemmelen canlıdır. 

dedi. 
Selesten korkusunu hissettirren bir 

:>esle sordu: 

- Biz de mi böyle olacağız? 
Amerikalı bir kahkaha savurdu: 
- Sanki ne ehemiyeti var? Siz ken

dinizi görecek degilsiniz. Bu hayvan 
bir seneden fazla bir müddetten beri 
böyle uyumaktadır ve istediğim za
man onu uyandırabilirim. Yalnız a
meliye bir kaç gün devam eder, ve 
sabrınızı suiistimal etmek istemem~ 

Fakat hayvanın canlı olduguna emin 
olabilirsiniz. -

Cam kafesin üstünde. bir çok füet
ler açıldı: Temıometre, igrometre, 
barometre, bir kadranın iğnesi son 
derece yavaş bir ŞC'kilde hareket edi
yordu. 

Trund izah etti: 
- Bu iğnenin her ihtizazı, kalbın 

bir çarpıntısına tekabül eder. Her o
tuz saniyede bir, yani dakikada iki 

(Sonu var) 
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ZİRAAT VEKALETİNDE 

Orıııan iıletenler., kereste 
tüccarları vekilin reisliğinde 

bir toplantı yaptılar 
( Ba~ı ı. ıncı sayfada) 1 verilmiş kararlar, müteakiben Çift-

zaman temin etmek ve bır taraftan da lik'te yapılacak bir içtimada okunarak 
fiatları mumki.ın olan a .. garı hadlere toplantı nihayet :,ulacaktır, 
indirmektir. Bu toplantıdan dol!abilecek netice-
Toplantıyı açan Ziraat Vekili B. ler hakk:nda bır fikir vermek ıçin Or

Kurdoglu, hazır bulunanlara V ekale- maı. kanununa ek olarak bu yıl neşre
tin davetini kabul ederek gelmiş bu- dıl:ııiş olnn 3444 sayılı kanunun 6 ıncı 
lunduklarından dolayı teşekkur et- maddesı hükümlerini aynen aşağıya 

miş ve maksadı izah ederek ımalatçı- r.aklediyoruz: 
ları, mühim bir mevzuda vazife almış "Ziraat Vekaleti lüzum göreceği 

arkadaşlar olarak Ziıaat Vekaleti adı- ahval ve mmtakalarda, İcra Vekilleri 
na selamlamış, kendilerinden ciddi, Heyetince de tasdik edilecek esaslar 
dıkkatli ve şuurlu bir iş birligi iste- dahilinde fabrika sahibi orman imi
miştir. latçılarına aşağıdaki şartların tama-

B. Kurdoglu'nun, bu toplantının men veya bır kısmı mukabilinde tayın 
mahiyetıni izah ederken 6öyledikleri- edecegi bedellerle, artırmasız agaç, 
ne nazaran, Vekalet bu kabil mühim tomruk ve ormanda kereste imalinden 
mevzularda aliikadarlarla bu yolda tc- kalmış ve kalacak parçaları verebilir. 
maslara gelecek ve daima karşılıklı A) imalatçı taraımdan Vekaletin 
muzakere ve munakaşaya miıstenıd tesbit ettigi imalat planının tatbik ve 
vazife ve teahhiıtler alınacaktır. takibinin teahhüt edilmiş olması, 

Fabrika sahiplen namına Eskişehir B) 'Malıyet ve işletme şartlarının 
saylavı Emın Sazak ve Bilecik sayla- Vekaletçe kontrol edilmesinin kabul 
vı Jbrahim Ço!ak sö..:: alarak Vekil'e edilmış olmasn 
bu teşebbusun isabet ve ehemiyetin- C) Vekaletçe tayin edilecek esas ve 
den ve fabrıkacılara vaziyeti karşılık- hadde uygun satış fıatının stok tesisi 
h müzakere ve beraberce icaplarını ve sevk planının kabul edilmiş olması, 
duşünmek ve kendi vaziyet ve temen- D) Çalışılan ormanda mevcut veya 
nilcrini de bılvesile teşrih etmk imka- tahassül edecek enkaz ve parçaların 
nı vrilmiş olmasından dolayı teşek- kıymetlendirme ve sevk şartlarının 

kur etmişlerdir. kabul ve teahhüt edilmiş olması, 
Bundan sonra ruznameye konmuş E) Bir veya müteaddit birlik teşkil 

olan meselelerin müzakeresi için üç şartının kabul edilmesi." 
komite teşkil edilmesi ,toplantı reis- Bu maddenin de hükiımlerinden is
Jiginin Ziraat Vekılince yapılması ve tifade suretile Ziraat Vekaletinin 
İkınci Reislige B. Emin Sazak ve B. hem Hatları düşürmek hem de aşağı
İbrahim Çolak'ın, Umumi Katipliğe daki yekunları bulan bir istihsal ve 
Kunduz şirketi Müdürü B. Tahsin'in piyasaya sevk teahhüdünü kontrollü 
seçilmesi kararlaştırılmış ve bir Bir- olarak fabrikalara aldırmak istcdiğı 
Hk teşkıli, mevzuat ve temenniler ve anlaşılıyor. 
mıllı piyasa ihtiyaçları ve fiat mese- Bu günkü müzakere safhasına na-
lclerilc uğraşmak üzere teşkiline lü- zaran bu mikdarlar ~unlardırı 
zum görülen üç cnciımene sırasile B. 500.000 metre mikabı yapı kerestesı, 
İbrahim Çolak, eski vaHierden Kara- 150.000 m3. maden direği; 60.000 m3. 
deniz şirketi müdürü B. liJrahim, travers; 5.000 m3. telgraf ve telefon 
Kunduz şirketi müdi.ırü .li . Tahsin direği; 100.000 m3. ambalaj; 100.000 
seçilerek umumi toplantıya nihayet m3. kağıa hamuru ve kibrit çöpü; 12 
verilmiştir. bin m3. möble sanayii. 

Bu encümenler geç vakte kadar, ken- Bundan başka Vekalet, orman ima-
dilerine tahsis edilmiş olan salonlar- latı neticesinde ormanlarda kalan ve 
da müzakereler devaı;n etmişlerdir. yukarıda sayılmış maddelere de elve-
Yarın toplantıya iştirak edenler şc- rişli olmıyan kısımların tazyik cdil

rcfine Ziraat Vekili tarafından Gazi miş yakacak haline getirilmesi, reçi
Orman Çiftliği Bira parkında bir öğ- ne, terebantin istihs~li gibi yollarla 
le ziyafeti verilecek ve encümenlerce kıymetlendirilmesini istemektedir. 

Japonya bir tavassut 
kabul etmiyor 

Tokyo, 11 a.a. - Çin - Japon ihtila
fında bir ecnebi tav&ıssutuna yer olup 
olmadığı hakkındaki bir suale Hari
ciye nezareti namına söz söylemiye 
salfilıiyettar bir zat, bir sene evel de 
hükümetçe beyan edıldiği veçhile Ja
ponya'nın kim olursa olsun üçüncü bir 
devletin müdahalesini kabul etmiye
ccği cevabını vermiştir. 

E'inn"da miiheciler me elesini 
hal için toplanan kongre 

Evian, 11 a.a. - Mülteciler mesele
siyle me gul olan hükümetler arası 
Evian komitesi, umumi müzakereleri
ni bitirmek üzere saat 11 de umumi 
heyet halinde toplanmıştır. Komite 
mümessillerinin bazıları tarafından 

verilen izahatı dinlemiştir. Muhtelif 
memleketlerin muhaceret kanunlarını 
tetkik eden tali teknik kavanin komi -
tesi öğleden sonra toplanacaktır. 

leksika"da idnmı i!'tcnilcn 
generaller 

Meksiko, 11 a.a. - San - Lui - de -
Potasi devleti divanı harıbinde hükü
met komiseri, Sedilk Llegas, AJvarez 
ve Larraga'nın idamını istemiştir. 
Bunlar Verde şehrini yağma etmek 
ve Tampico - Sanluis şimendifer hat
tına karşı yapılan suykasta iştirak et
mekle maznundur. Askeri mahke
menin umumi komiseri bu taleb hak 
kında kararını verecektir. 

İ ~,j feci ölüm 
Aydın, \Uususı , - LJalama ka:ıa

sında iki feci kaza olmuştur. 
Evelki giın Dalama pazarınd giden 

Köşk'ün Bey köyüne yerleşmiş Hal
kanlı aşiretinden İbrahim akşam üze
ri köyiıne dönerken Menderes üzerin
deki salın yanından Menderese gir
miş ve karşıya geçmek isterken sula
rın cereyanına kapılarak sürüklen
miştir. İbrahimin cesedi Koçarlı'da 
Dere köy yanında bulunmuştur. 
Aynı gün Karahayıt köyünde İsma

il Dirket'in 1 yaşındaki kızı anasının 
kaynatıp ateşten indirdiği süt tence
resine ko lunu sokmuşı kol ha lanmış, 
ıstıraplara dayanamıyarak dört saat 
sonra feci bir şekilde hayata gözleri
ni yummuştur. 

Felaket zedelere 
yardım devam ediyor 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Mer
kezınden: 

Yer sarsıntısından f elik ete uğrayan va
tanda$larımıza yardım yapılmak uzere aı;a
gıda isim ve adresleri yazılı zevat ve miı
esııesat tarafından hizalarında yazılı para
lar veznemize yatırılmı$tır. Bu hayır sever 
zevat ve mue&&esata gerek Cemiyetimiz ve 
gerek feliketzedeler namına teııekkurleri
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

150 00 Gerede Kızılay ı;ubcsinden 
4-4 89 Uzunkopru kızılay ı;ubesinden 

4 25 Konya Emirıazi koyu ılk oku-
lundan · 

85 00 Arapkir Kızılay şubesinden 
61 21 Hayfa'da B. Tevfik Sadık'tan 

(10 Filistin lirası mukabili) 
50 00 Yenice (Çanakkale) Kızılay şu

besinden 
14 45 Uıak Orta okulu Gençlik der

neı;:inden 
29 42 Bergama Kızılay ı;ubesınden 
51 68 Manisa 

256 54 Tarsus 
" 

747 44 
319114 23 Evelki listelerden 

319861 67 

Mo kovada Tiirkiye için 
radyo kontoieri 

Mosıı:ova, 11 a.a. - 14 temmuzda yaban
cı memleketlerle kultur munasebctlerı i
dame umum sovyet "Voks" cemiyetiyle 
S.S.C.B. radyo komitesi, Moskova'dan Ko
mintem radyo istasyonu ile "dalga tulu 
1744,, Turkiye için tertib edılcn bir radyo 
konseri ne redeceklerdir. Konser, Turkıye 
saati ile 20 de başlıyaeaktır. 

Konserin programı ~udur: 

1 - "Stalin liarkısı,. Aleksandrov'un beste 
si, "Şimcndifereiler marıı .. Dunayevski'nin 
bestesi, "Kolsomal lokomotifi,, Kahalivski
nin bestesi, "Galya kız,, kazak ıarkıııı, 
''Çangala,, Gürciı şarkısı, "Komsu kadın,, 
Ukranya &arkısı, "Karnavala elveda" Sne
guroçka operasından Kimıki Konıokov'un 
be&tesi. Bu k111m ı;imendiferciler prkı ve 
raks heyeti tarafından ve S. S. C. B. halk 
artisti Aleksandrov'un idaresinde orkestra 
ıefi Lebedev icra edilecektir. 

2. - Bu kısım: Azerbaycan musikisinden 
ibaret olacaktır. "Şah Sanem,, operasından 
bir uvertür Magomayev'in bestesi Azerbay. 
can şark çalgıcıları heyeti tarafından, "Ya
dıma düştü,, gazeli S. S. C. B. halk artisti 
Bayan Mamedova tarafından, "Baiati Şi
raz,, Azerbaycan nağmesi Yonneııyan ida
resi altında halk şarkıcıları heyeti tarafın
dan ve "Kalbin şarkısı,, Karayev'in beste
si, Hasanov'un idaresi altındaki koro ve or
kestra tarafından. 

1 Bir yıl 
dönümü 
(Başı 1. inci sayfada) 

Ala.dağlılarm, Kazak • Kırgızlarm, 
Kazanlılann, Batkırtlarm lugatleri 
tercüme edilmi§, Radlof'un Türk 
Lehçeler Lugatinin tercümesine de 
ba§lanmı§tD". Bütün bu tercümeler 
bir araya getirilerek bir "Türk Leh
çeler Lugati" yapılması için pro
ğram hazırdır. 

Yurt içinde halk ağzmdan derle
nen Anadolunun türlü bölgelerine 
ait &Özler ayrıca ''Derleme Dergisi'' 
adiyle hazırlanıp baskıya verilmek
tedir. 

Büyük Türk Kamusu, mukayeaeli 
Türk Lehçeler Gı,:ameri materiyelle
ri toplanmaktadır. 

Bir yandan dilin bu varlıklarını 

toplarken, bir yandan da Türk Ta
rih Tezinin verimlerine dayanarak, 
dilimizin bütün kültür dillerine ana 
kaynak olduğunu nçrk ve parlak 
§ekilde gösterecek yeni ve büyük 
bir dil teoriııi ortaya atılmıthr. 

1936 da Üçüncü Türk Dil Kurul
tayına, 1937 de Bükre§ antropoloji 
ve preiııtorik arkeoloji kongresiyle 
ikinci Türk Tarih Kongresine tebliğ 
edilmi§ olan bu teori, "Güne§ - Dil 
Teorisi" adını taırmaktadır • 

ilk neolitik kültürün kaynağı olan 
Orta Aııyada bu kültürü ifade için 
doğan ve bir çok göçlerle yeryü
zünün her tarafına yayılarak bütün 
kültür dillerini yaratan ilkel dil 
manzarasını "Güneı - Dil'' analizle
ri, umulmaz bir kolaylık ve açıklık
la, herkeııin gözü önüne koymakta
dır. 

Yeryüzü dil bilgiııine yeni bir te
mel kurmakta olan ''Güne§ - Dil 
Teorisi'', lnd" - Oropeen ve Semitik 
dillerin en ı.on anali.ı:lerinde kök di
ye ileri ııürülen İpotetik söz parça
larının Türk dilinde canlı k - limc 
halinde ya§amasiyle kat'i olarak te
eyyüt etmektedir. 

Türk Dil Kurumu, Türk Milli De
hasından fııkıran bu teorinin izah
ları Üzerinde bütün varlığiyle çalı
§ıyor. 

Ankara Tarih - Dil - Coğrafya Fa
kültesinin türkoloji kürsüsü de bu 
esas üzerinde münevver TÜ11k genç
liğini aydınlatıyor. 

Bu çalı~malar sayesinde Avrupa 
ve Amerika ilim aleminin de Türk 
dil tezine kanacağı ve onu bir ana 
ölçü olarak Lengüistik sahifelerine 
yazacağı günlerin çok uzak olma
dığına güvenebiliriz. 

Bir yandan Türk dil haznelerinin 
inceden inceye araıtırılmaııı, bir 
yandan da Güneş - Dil Teorisini;, u
fukları aydınlatan verimleri saye
sinde ilk ve orta öğretim terimleri
nin de türkçeleıtirilmeııine giriıil
mİ§, ilk adım olarak matematik, fi
zik, kimya, mekanik, biyoloji, zoo
loji, botanik, jeoloji ilimlerine ait 
dört bind n fazla terim, geçer der& 
yılı içinde okullarda denenmittir. 
Bu yıl da bu terimler ders kitapları
na girmektedir. 

Ba§ka ilimlerin terimleri üzerin
de de çalıtınalar ileri götürülmek
tedir. 

Bütün bu terim iılerini Türk kül
tür ailesinin mÜ§terek bir mahsulü 
haline getirmek üzere, çıkan terim 
listelerinin bütün öğretmenler ve 
ders kitabı yazanlar tarafından in
celenmesi ve hatıra gelebilen en kü
çük bir güçlüğün bile bildirilmesi 
de Kültür Bakanlığınca tamim edil
miıtir. 

Bu anket sistemi, çıkacak baıka 
terimlerde de tatbik edilecektir. 

*** 
Altı yılın içine sıkıthTılan bu ve-

r imler, dil çalıımalarınm ne kadar 

ileri götürüldüğünü göııtermeğe 
yeter, sanırız. Alınan hız, yarına la
yık olduğu yükseklik, parlaklık ve 
güzellikle bezenmi§, tarihi ve tarih
ten Öncesi aydınlatılmı§, yeryüzü 
dilleri araııındaki eıııiz yeri saptan· 
mıı bir Türk dili bırakmak ideali
nin tahakkuku uzak olmadığmı gös
termektedir. 

ATA TURK'ün kutsal eli değen 
her iıte kendini gösteren yükııek ba
ıarı, dil itinde de ııarsılmaz bir kuv
vetle elde edilmit ve edilmektedir. 

1. N. Dilmen 

Türk Dil Kurumu 

İstanbul'da çalışacak 

İstanbul, 11 a.a. - Türk Dil Kuru
mu Genel Sekreterlığinden: Ulu Ön
derimizin yüksek ICıtuf ve iradeleriy
le Türk Dil Kurumu Merkez Bürosu 
yaz çalışmaları için lstanbul'a nak
ledilmiştir. 13 temmuz 1938 den itiba
ren Dolmabahçe aarayında işe başla

nac:aktrr. 

İngiliz - İtalyan 

itilafı ne zaman 
yürürlüğe glre<ek ! 

(Başı 1. inci sayfada) 
tür. 

Bu mülakat, Londra'dan yeni tali
mat alan ingiliz büyük elçisinin talebi 
üzerine vukubulmuştur. 

Roma·da memnuniyet~izlik 
Roma, 11 a .a. - Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
İngiliz - İtalyan itilaflarının tatbi

ki için ilk şart olan İspanya mesele
sinin memnuniyete şayan bir şekilde 
halli keyfiyeti tahakkuk etmeden bu 
itilafların meriyete girmesme Lon -
dra kabinesinin muvafakat etmemesi, 
Roma'da memnuniyetsizlik uyandır -
mıştır. İspanya hududlarıı ıdaki kon
trolun takviye edilmesin!! rağmen İs
panya harbının uzamasından endişe 

eden Roma'nın siyasi mahfilleri, bu 
hususta daha büyük bir asabiyet gös
termektedirler. 16 nisan tarihli itila
fın beklenen neticeleri vermemesin
den Fransa'ya büyük biır mesuliyet 
hissesi ayrılmaktadır. Buna mukabil 
Çemberlayn kabinesinin faaliyeti 
sempati ile takib edilmektedir. 

l~pmıya'nm ceı·abı 
Londra, ı 1 a.a. - Karışmazlık ko

mitesinin 1spanya'ya bildirilen kara
rına iki üç haftadan evel cevab gel
mesine İngiliz siyasi mahafilinıce ih
timal verilmemektedir. Enternasyo
nal komisyonun 1spanya'ya gitmesine 
imkan verecek nihai karar ancak İs
panyol hükümetlerinin muvafakatin
den sonra verilebilecektir. 

Gö1ıiilliiler meselesi 
Londra, 11 a.a. - İspanya cumhu

riyeti hükümetinin büyük elçisi bu 
gün Hariciye Nezaretine giderek 1-
talya'nın gönüJlüleri çekmek pHinını 
nasıl tatbik etmiye hazırlandığına da
ir bazı ifşaatta bulunmuş ve bu terti
batı protesto etmiştir. 

İtalyan hükümeti, General Franko 
ile anlaşarak on bin kadar hasta ve 
malul İtalyan gönüllüsünün geri a
lınm;ısınr ve diğer gönüllülerin İs
panya tabiiyeti altında ecnebi lejiyon 
kıtalarına kaydedi'lmelerini kararlaş
tırmıştır. 

Hatay'da normal 

hayat başladı 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

zaman ne derece bir rüşt gösterdığini 
isbata kafidir. 

IJosı }'unanisıan'ın tebrikleri 
Ankara, 11 a.a. - Yunan Klçisi 

Fransa ile Türkiye arasında Hatay 
işi etrafında hasıl c.lan anlaşın<\ ve a
hiren imza edilen vesikalar münase
betile Cumhuriyet hükümetine dost 
ve müttefik Yunan hükümetinin en 
samimi tebriklerini ve Türkiye'nin 
Ulu Önder Atatürk'ün yüksek ve 
kıymetli ilham ve direktiflc:ıi saye
sinde Cumhuriyet hükümetinin vasıl 
olduğu bu neticeyi hükümetinin Şar
ki Akdeniz'de en kıymetli ııulh amil
lerinden biri olarak telakki ettiğini, 
Cumhuriyet hükümetine iblağ edil
mek üzere Hariciyemize bildirdiği 
öğrenilmiştir. 

Yunan adliye nazırı i tifa etti 
Atina, 11 a.a. - Adliye nazırı Lo

kotetis sıhi sebeblerden dolayı istifa 
etmiş ve yerine Tambakopulos tayin 
olunmuştur. Yeni Auh:ı;e nazırı pazar 
günü Korfo'ya giderek Başvekil Me
taksas da hazır olduğu halde kıralın 
önünde yeminde bulunacaktır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 

X Prag - Çeteka ajansının neşretti
ği bir tebliğde çekoslovak hükümetinin 
parlamentodan iktisadi mahiyette se
lahiyetler istediğini tasrih etmekte ve 
siyasi selahiyetlere dair çıkan şayiala
rın yalan olduğunu bildirmektedir. 

X Budapette - Propaganda nazırı 

Homan istifa etmiştir. 
Mumaileyh macar nasyonal sosya

list lideri Salasi'nin adamlariyle pek 
sıkı münasebetlerde bulunuyordu. 
Homan'ın istifasiyle İmredi hüküme
tinin daha azimli bir şekilde nasyonal 
sosyalist hareketinden uzaklaşacağı 
zannediliyor. 

X Paris, - Hariciye nazırı Bonne 
bugün biribiri ardından Almanya'nın 

ve SovyetJer Birliği'nin büyük elçile
rini kabul etmiş ve kendileriyle uzun 
uzadıya görüşmüştür. 

X Berlin - Hitler, İtalyan generali, 
Pariami'yi kabul etmiştir. 

X Beri in - Alman askeri tayyare 
endüstrisini ve hava müdafaa teşkila
tını tetkik etmek için buraya gelmiş 

olan iki Romanya heyeti tetkikatıarmı 
bitirerek bugün Romanya'ya dönmüs-
lerdir. 

lnönü havacılık kampı 
dün çahşmıya başladı 
Türk 

gençlere 
hava kurumu reis 

güzel bir hitabede 

• • 
muavını 

bulundıı 
Eskiıehir, 11 a.a. - Türkkuıu'nun İnönü havacılık kaDlPıi 

bugün çalışmaya başlaması münasebetiyle Türık Hava Ku~ 
reis muavini Fikri Oran kurum baıkanr adına fU nutku tor 
mittir: 

Türkkuşu gençleri , ı;;;;--
Bugün türk milletinin havacılık 1 • 

aşkiyle yürekleri çarpan değerli genç
lerini kanatları altında toplamış bulu
nan Türkkuşu'nun üçüncü İnönü 
kampını Türk Hava Kurumu Başkanı 
namına açarken duyduğumuz sonsuz 
ııevinci arzetmek isterim. 
İnönü bundan 18 sene evel türk is

tiklal savaşında türk askerinin cesaret 
ve şehametini bütün cihana bir defa 
daha göstermiye muvaffak olduğu 
kahramanlar diyarıdır. 

Ne güzel tesadüftür ki, AtatUrk'ün 
o zaman söylediği gibi düşmanla be
raber milletin de makus talihini yen -
miş olan o kahramanların evlatları da 
bugün kurtuluş tarihimizde şerefli 
bir yer almış olan bu mahalde çetin ve 
ağır hava şartları içinde bile havaları 
fethetmeyi öğrenecek ve hava kahra
manlıkları gösterebilecektir. Ne mut
lu sizlere. 

Arkadaşlar, 

Size burada havacılığın bir millet 
ve memleket için sosyal, ekonomik ve 
askeri bakımlardan ne kadar önemli 
olduğundan ve sivil havacılığın kıy

met ve ehemiyetinden uzun uzadıya 
bahsedecek değilim, Sizler seneler
den beri bu hususta iyi, muntazam 
mekteplerinizde, değerli muallimleri -
nizden pek çok şeyler işittiniz, öğ

rendiniz, okudunuz. 
Yalnız şu kadarını tebarüz ettirmek 

isterim ki, havacılık günden güne bü
yük hız ve hamlelerle ilerlemekte ve 
beşer kabiliyetinin en yüksek teknigi 
ile göz kamaştırıcı bir tekamül seyri 
takip etmektedir. 

Bundan 30 sene eve) Manş'ı geçmek 
ve birkaç yüz metre yükselmek ciha
nı hayretlere düşürürken bugün bü
yük Okyanus'u aşmak, cihan turu 
yapmak, on bin metreye bir hamlede 
çıkmak basit bir spor muvaffakiyeti 
gibi görünmektedir. 

Bundan başka evelce, kara ve deniz 
ordularının bir yardımcısı mahiyetin
de olan havacılık bugün iktisap ettiği 
yüksek kudret ve kabiliyet sayesinde 
topu ile, makineli tüfeğiyle, yüzlerce 
kiloluk bombasiyle başlı başına bir 
muharebe sınıfı halini almış ve bir 
memleketi hem imha edebilecek ve 
hem de ölümden ve tahripten kurta
rabilecek bir kuvet olmuştur. 

Arkadaşlar, Türkkuşu'nun plinör 
ve motörlü kamplarında göreceğiniz 
ameli, nazari derslerle az bir zamanda 
kahraman havacıların safları arasına 

katılarak millet ve memleket ıçın 
faydalı birer uzuv olacağınıza hiç 
şüphemiz yoktur. 

Son günlerde Balkan turnesini mu
vaffakiyetle başaran, dost ve komşu 
ülkelerde türk havacılığını ve cumhu
riyet kadınlığını parlak bir şekilde 
temsil eden baş öğretmeniniz Bayan 
Sabiha Gökçen, hepinizin yarnki me
sainiz için ideal bir örnek olmalıdır. 

Sözlerime nihayet verirken ve siz -
lere muvaffakiyet temennisinde bulu
nurken bütün çalışmalarımızda bir an 
bile hatırdan çıkarmıyacağımız Bü
yük Önderimiz Atatürk'ün türk genç
lerine havaclık mevzuu hakkındaki 

hitabelerini tekrar ediyorum: 
"Türk çocuğu , 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta da, 

en yüksek düzeyde, gökte, seni bekli
yen yerini, az zamanda, dolduracak
sın. Bundan, gerçek dostlarımız sevi
necek, türk ulusu mutlu olacaktır.,, 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Nakliyat münakasası 
P. T. T. Ankara Muavinliğinden : 

Ankara vilayetine bağlı posta mer
kezlerinin posta nakliye müteahhit
likleri mahaUerince 7.7.938 gününden 
itibaren on beş gün müddetle eksilt
miye çıkarılmıştır. 

İsteklilerin her gün ait oldukları 
postahane şefliğine müracaatlan lazım 
gelir. (2348) 4478 

Tapu ve Kadastro 

Ankara Kadastro Müdürlüğünden : 

Atıfbey mahallesinde 113 parça 
gayri menkulün hukuki ve fenni ci
hetleri postalarnnız tarafından tesbit 
edilerek evrakı komisyona verilmi§ ve 
komisyon<:a da mezkur gayri menkul
lerin sahiplerini ve cwafını gösterir 

Ankara Belediyesi 

Yeni odun, kömür depol-' 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hama.mönünden kaldırıJac:J 
dun ve kömür depoları yerine hlf' 
hane civarında evelce yapılan dr"' 
arkasında 6, 7, 8, 9, 10 numaralı p• 
Jar on beş gün müddetle açık artııf 
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeJleri 6, 7, 
maralı parçalar mahiye 18, 8, 9, ıo 
maralı parçaların mahiye on beşer 
radır. 

3 - Muvakkat teminatları 16.!i 1 

liradır. 

4 - Şartname ve krokisini görd" 
istiyenlerin hergün yazı işleri kal~ 
ne ve isteklilerin de 15 temmuz 
cuma günü saat on buçukta Beltd 
Encümenine müracaatları (2236) 

4291 

Sahlık enkaz 
Belediye imar Müdürlüğünden: 

Cebeci'de siyasal bilgiler okulu 
varında 522 adanın 42 parselinde iri 
gir binanın 150 lira muhammen le 
metindeki enkazı 20.7.938 çarşaJ 
günü saat 12 de imar müdürlüğiil'I 
açık artırma ile ihale edilecektir. 'fi 
tiplerinin pey akçeleriyle mezkur td 
dürlüğe müracatları ilan olunur. 

(2302) 4431 

• Pirin~. kuru f asulya 
ah nacak 

saıre 

Ankara Belediyesinden 

1 - Belediye hastahanesinin b~ 
senelik ihtiyacı olan pirinç ve kUfl 
fasulye, nohut ve saire için iste~ 
çıkma iığıııdan açık eksiltmesi d 
gün uzatı•mıştır. 

2 - l'·Iunammen bedeli (2210,10) Jı 
radır. 

3 - J\1.uyı;ıkkat teminatı (165) Hr' 
dır. 

4 - Şa• tna':l.esini görmek istiycır 
lerin her glin yazı işlen kalcmiıtl 
müracaatları ve isteklilerın de 1 
temmuz 938 sah günü saa~ on buc;ulrl' 
ta belediye encümenine müı acaatlf 
rı. (2362) 4.)04 

Satılık enkaz 
Belediye imar MüdüTlüğünden t 

Cebeci'de yüksek okullar sahasınd' 
522 inci ada 40 numaralı parselinde~ 
270 lira muhanunen bedelli kArgir e' 

vin enkazı 20.7.938 günü akşamına ki' 

dar pazarlıkla ihale edilecektir. 1'1' 
liplerinin imar müdürlüğüne müracl' 
atları ilan olunur. (2339) 4474 

Yaş sebze alınacak 
Ankara Belediyesinden • 

1 - Belediye hastahanesinin bil 
ııenelik ihtiyacı olan yaş ı;ebzcye i': 
tekli çıkmadığı:ıdan açık eksihmctl 
on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (231) taı' 
yüz otuz bir liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ~17.5) }irr 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek i8tiye0" 
lerin her gün yazı işleri kalemiıı' 
müracaatları ve istekl:lerin de ı9 
temmuz 938 salı günü saat on buçu-1'' 
ta belediye encümenine müracaatı,. 
rı. (2361) 45<>3 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye hastaha.nesine aıınıt• 
cak ekmek ve francala için isteıcti 
çılqnadığından açık eksiltmesi oSl 
gUn uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (471) cıör' 
yüz yetmiş bir liradır. 

3 - Muvakkat temiru.u (35.S) ottl~ 
beş buçuk liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiycrı· 
lerin her gün yazı işleri kalemine .,c 
isteklilerin de 19 temmuz 938 satı 
günü saat on buçukta belediye encii• 
menine müracaatları. (2360) 4502 

bir listesi belediye ilan tahtasına af' 
tırılmış olduğundan bu mülklerle aJa· 
kası olanların 23. 7. 938 tarihinde" 
5. 8. 938 tarihine kadar idaremize ıııii• 
racaatları ilan olunur. (2396) 4,568 



• 
· zmit'te neşeli bir günün hatıra arı 

Kotra yarı§larından güzel 
bir enstantane 

iz.mit vali•i Hamid O•kay 
nutuk •öylerken Davetlüer •ahilden Erkin ana gemi•ine naklolunurken 

Erlıin ana gemüinJe yarqları alaka ile NyreJenlerJm bir grup 

llttuatl V eltili B. Şalıir Kaebir fabrikanın temeline konan 
ouilııqı iımalarlıen 

llıtuad Vekili B. Şakir Kaebir lzrnit'telıi klor ve sudkottilı 
labriktUının temeline illı malayı sürerken 

lzmit'telti Mor ...Jlrostilı labrilıaının temel atma töreninde 
hlllMll d'9.dil• 

Yukarda yarıılara baılamadan evel bahriyelilerimiz tüfekle ho
reket iıareti veriyorlar - Aıağıda Amiral Şükrü Okan 

general Eyüb'le konu§uyor 

IMl/İC lıörlaintle tertib edilen lrayık yanılarından Büei bir 
eıutantcıne: lıolra YG11f1 
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Talebe pansi on 
yaphnlacak 

binası 

Türkkuıu Cnel Direktörlüğünden : 
l - Ankara'da T ürk Hava Kuru -

mu Merkez binasiyle Türkkuşu oku
lu arasında yaptırılacak Türkkuşu 

Talebe Pansiyon binasının inşaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Eksiltme l Ağustos 1938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankarada 
Hava Kurumu Merkez binasında ya
pılacaktır. 

- Keşif bedeli: 129.612 lira 68 
kuruştur. 

4 - İnşaat müddeti : 15 ağustos 
1939 dur. Bedelin 100.000 lirası 1938 
mali senesinde, mütebakisi 1939 sene
si tahsisatından ödenecektir. 

5 - Muvakkat teminat 9720.9S li -
radır. 

6 - İsteklilerin en az 100.000 lira
lık bir inşaat işi yaptıklarını Nafıa 

Vekaleti tarafından verilmiş bir ve
sika ile isbat etmeleri şarttır. 

7 - Bu işe ait şartname, kl' 1if pro
jeleri ve pian dosyaları ıs lir a bedel 
mukabilinde Türkkuşu Levazım Bü
rosundan alınabilir. 

8 - İsteklilerin belli günde eksilt
me saatinden bir saat eveline kadar 
usuli dairesinde ve mutad vesaikle 
birlikte tekliflerini Türkkuşu Leva -
zım şubesine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunmaları lazımdır. 4562 

2 kulübe yaptırılacak 
Ankara lnhi&arlar Başmüdürlüğün

den: 

Akça koyunlu. tuzlasında rtsim ve 
şartnamesine göre iki kulübe inşası a
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
varakası (1080} lira (20) kuruştur. A
çık eksiltme ve ihale 20.7.938 tarihin
de çarşamba günü saat 10 da icra edi
leceğinden talihlerin (81) lira muvak
kat teminat paralariyle birlikte o gün 
ve saatte baş müdürlüğümüzde topla
nacak komisyona müracaatlar. ilan o-
lunur. (2196) 4307 

Muhtelif lamiraf yaplmlacak 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüğün· 

den: 

1 - Sarıkaya tuzlası idare binası 
yanındaki ahırın tamiratına ait 148 li
ra 94 kuruşluk keşif varakasına göre 
tamirat. 

2 - Sarıkaya tuzlası anbar tabanla
rının döşenmesine ait 291 lira 6 kuru
şu muhtevi keşif varakasına gôre ya
pılacak iş. 

Aleni eksiltmeye konulmuştur. A· 
çık eksiltme ve ihale 2S.7.938 tarihin
de pazartesi günü saat onda ayrı ayn 
icra edileceğinden taliplerin teminatı 
muvakkate olarak birinci maddede 
yazılı tamirat için 11 lira 18 kuruş ve 
ikinci maddede yazı!ı iş için 21 lira 83 

Maden kömürü ah nacak 
T. C. Ziraat Bankaaı Adana Çır-

çır Fabrikası Müdürlüğünden : 

Türkiye Cumhuriyeti ziraat banka
sı Adana çırçır fabrikalarımız için 
kaplı zarf yolile (500) ton maden kö -
mürü alınacaktır. 

Münakasa 15 temmuz 1938 cuma 
günü saat on beşte fabrikada yapıla

caktır. Talip olanların T. C. Ziraat 
Bankası umum müdürlüğü fen müşa
virliğine müracatla şartnameleri oku
maları ve münakasaya iştirak etmek 
istiyenlerin de münakasa günü saat 15 
e kadar şartname hükümleri dairesin
de teklif ve depozitolarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını fabrikaya gönder-
meleri ilan olunur. 4382 

Kapah zarf usuliyle 

motorin alınacaktır 
İstanbul Mıntakası Sıtma Mücadele 

Riyaseti Artırma ve Eksiltme Komİs· 
yonundan: 

1 - Mıntaka ihtiyacı için "80" ton 
motörin alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22-7-938 cuma günü 
saat 10 da Kadıköyünde Moda cad
desindeki 91 numaralı Sıtma Mücade
le riyaseti binasındaki komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen fiat "S600" lira 
olup muvakkat teminat "420'' liradır. 

4 - Şartnameler her gün Kadıkö· 
yündeki mücadele riyaseti kalemin
de görülebildıgi gibı bedelsız de alı· 
na bilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek şartla
rına sahip olan isteklilerin teklif 
mektuplariyle muvakkat teminatları -
nı eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar Kadıköyünde Sıtma mücadele 
binasındaki komisyona vermiş olma-
ları şarttır. ( 4232-2318) 4446 

Göçmen nakliyata 
Jstanbul iskan Müdürlüğünden : 

Köstence ve Varna•dan deniz yolu i
le Türkiye'ye getirilecek elan göç
menlerin nakliyesi pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14 
temmuz 1938 tarihine müsadif perşem
be günü saat 12 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 7500 liradır. Bu 
baptaki fenni ve idari şartnameler pa
rasız olarak verilir. Artırma ve eksilt
me kanununun ikinci ve üçüncü mad
delerindeki evsafı haiz bulunup pazar
lığa iştirak edecek olan taliplerin mez 
kur gün ve saatte Sirkeci'de Mitatpaşa 
ham birinci katta İskan MüdUrlüğün· 
de müteşekkil komisyona müracaat· 
ları ilan olunur. (3911-2095) 4109 

6 Otobüs ıa si ahnacak 
Bornova Bclediyeainden ı 

kuruşla birlikte baş müdürlüğümüz l - Bornova belediyesi için 6 altı 
binasında toplanacak komisyona gel- ı adet otobüs şası maa karoseri satm a· 
meleri ilan olunur. (2314) 4434 _ __ 

İdare binaf arı ve luz ambarları yaphnlacak 
lı:ıhisarlar Umum Müdürlüğünd.ıan : 

Keşif .Muvakkat Şartname Zarfların Eksilt
bedeli t.:minat bedeli verilecek me saati 

Mahalli lşin mahiyeti L. Kr. L. Kr. saat 

Mele fan İdare binası ve 1S609.52 1170.72 -78 9 10 
tuzlası 600 tonluk tuz 

anbar inşaatı 
Çay tuz- İdare binası ve 1S609.52 1170.72 -78 9,30 10,30 
lası 600 tonluk tuz 

anhan inşaatı 
1 - İdaremizin Siirt müstakil müdürlüğüne bağlı Melefan ve çay tuz· 

lalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları ve 
tuz anbarları inşaatı ayrı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltme 14-7-1938 tarihine rastlayan perşembe günü hizaların

da yazılı saatlerde Siirt Müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

IV - Beher işe oid şartname ve projeler "78" kuruş bedel mukabilin
de İnhisarlar Umum MüdilrlUğü tuz fen şubesile Ankara Başmüdilrlilğün· 
den ve Siirt Müstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

V - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme pa
rasını veya mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatle· 
rinden birer saat evveline kadar Siirt Müstakil Müdürlüğünde müteşekkil· 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gön· 
derileceit 111cktupların da bu saatlerde komisyonda bulundurulması lazım· 
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3969-2131) 4139 

Üç kalem eşya alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutan lığı htanbul Satın Alma Komisyo· 

nundan: 
Tas ınlanan 

tutan İlk teminatı EKSİLTME 
Eşyanın cinsi Miktarı Lir .. K. Lira K. Tarihi günU &aat 

Erat için yazlık elbise 4294 takım 21470.00 1611.00 19.7.938 ıah 11 
Erat için kaput 2132 tane 19081.40 1432.00 19.7.938 sah 16 
Erat için kundura 5133 çift 22020.57 1652.00 20.7.938 çarvamba 16 

1 - Yukarıda yazılı eşyanın gösterilen gün ve saatlerinde kapalı zarf· 

la eksiltmeleri yapılacaktır. 
2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 

sayılı kanunun 32 inci maddesi hükmüne göre hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını Galata eski ithaJat gümrüğündeki komisyona vermeleri. 

• (3789/2065) 4053 

ULUS 

1 ıınacaktır. 

2 - Muhammen bedel yirmi bir ıJin 
altı yüz liradır. 

3 - Şartnameyi görmek istıyenler 
Bornova bele-diye riyasetine ır.üraca
at edebilir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
29.7.938 cuma günü saat 16 da B:>rno
va belediyesi daimi encümeninde ıa
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat (1620) bin 
altı yüz yirmi liradır. 

6 - Teklif mektupları eksiltme:ıin 
açılma saatından bir saat eveline ıta
dar Bornova belediye encümenine ve· 
rilecektir. Posta ile gönderilecek tek
liflerin 4 üncü maddede yazılı sa~te 
kadar gelmesi ve dış zarfın milhür 
mumu ile kapatılmış olması lazımrlır. 
Postada olacak gecikmeler knbııl edil-
miyecektir. (2335/2220) 4314 

Hükümef konağı yapftnlacak 
Ağrı Vilayeti Dcftercıarlığmdan: 

Ağrı vilayeti merkezinde yapılan 

hükümet binası inşaat eksiltme ilam. 

1 - Ağrı vilayeti merkezinde yapı
lacak hükümet binası inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
1938 ve 1939 seneleri içinde yapıla
cak olan bu inşaatın keşif bedeli yüz 
on bir bin beş yüz yetmiş beş liradır. 

2 - Eksiltme 18 temmuz 1938 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü sa
at 16 da defterdarlık odasında yapı
iacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 
6829 lira muvakkat teminatı vermele
ri ve nafıa vekaletinden alınmış elli 
bin liralık yapı inşaatı fenni ehliyet 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

4 - İsteklilerin 2490 No. lu kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları kapalı zarfların 2 ci maddede ya
zılı vaktinden bir saat eveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi· 
linde vermeleri muktazidir. Postadr 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4085 

Elektrik projesi yaphrılacak 
Borçka Belediye Ba§kanlığından: 

1 - Borçkada yaptırılacak hidrolik 
elektrik tesisatı için (800) metre u
zunluğunda bir kanal ile fabrika ve 
liç metre irtifaında ve beş metre ar
zında yalnız cephe dıvarı havi bir ba
raj m ve (2000) metre uzunluğundaki 
şebekelerin plan ve proje evrakı keş
fiyesinin iki nusha olarak tanzimi işi 
1-7-938 den 15.7.938 tarihine kadar on 
be§ gün mUddetle eksiltmeye veril
miştir. 

2 - Muhammen bedel yol masrafı 
hariç olmak üzere 75 lira muvakkat 
teminat akçesi beş lira altmış iki ku
ruştur. 

3 - Kasabanın 1-1000 mikyasında 

hali hazır ve müstakbel haritası var
dır. 

4 - Bu kağıdlar ihale tarihinden 
itibaren on gün içinde yapılacaktır. 

5 - İstekli olanlar Borçka beledi
ye encümenine müracaat eylemelidir
ler. 4451 

Şose esash tamiri 
lzmir lli Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Tor
balı yolunun 4 + 000 - ıs + 135 kilo
metreleri arasında grafikte gösterilen 
yerlerdeki şosenin esaslı onarılması. 

Bu işin açın tutarı: (18032) lira (47) 
kuruş. 

Bu işe aid evrak aşağıda gösteril· 
miştir: 

A- Kapalı eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
E- Bayındırlık işleri genel şartna

mesi ve fiat silsilesi cetvelleri 
D- Keşif, proje ve grafikler, husu

si, fenni şartname. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 

gün ve saati: 18 temmuz 938 pazartesi 
günü şaat 11 de İzmir ili daimi encü
meninde kapalı zarf usulile yapılacak-
tır. · 

İstekliler: 3 üncü maddede yazılı 
evrakı İzmir, Ankara, İstanbul Nafıa 
direktörlüklerinde görüp inceliycbi· 
lirler. 

Eksiltmiye girebilmek için gereken 
belgeler: 938 takvim yılına aid bayın
dırlık bakanlığından alınmış müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Muvakkat teminat: (1353) lira 
Teklif mektupları: 2490 sayılı yasa

nın 31 inci maddesine göre tanzim o
lunarak yukarıda 4 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evel İzmir İli da
imi encümeni başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (2339-2219) (4282) 

Hükümet konağı yapf mlacak 
Erzurum Valiliğinden: 
Aşkale kazasında yeniden yapıl· 

makta olan hükümet konağının 21299 
lira 64 kuruş bedeli keşifli ikmali in
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 2S temmuz 1938 pazar
tesi günü saat 14 de Aşkale hükümet 
konağı içinde kaymakamlık odasında 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 1598 liradır. 
3 - İstekliler bu işin evrakı fenniye

sini Erzurum Nafıa müdürlüğü ile 
Aşkale kaymakamlığında okuyabilir
ler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 
ve 3297 No. lu nüshasında intişar eden 
talimatname mucibince 937 senesi için 
Nafıa vekaletinden alınmış ehliyetna
me ve ticaret odası vesikasile birlikte 
birinci maddede yazılı saatten bir sa
at evel teklif mektuplarını mühür mu
mu ile iyice kapatılmış ve mühürlü ol
duğu halde komisyon riyasetine gSn
dermeleri mecburidir. Postada vµkua 
gelecek gecikemler kabul edilemez. 

(22Zl) 4272 

Elektrik fen memuru aramyor 
Zonguldak Belediyesinden : 
(90) lira ücretli bir elektrik fen 

memuru ile (75) lira ücretli bir elek
trik montörü alınacaktır. Talip olan
ların hüviyet cüzdanı, askerlik vesi
kası, ehliyetnamesi, Bonservisleri ve 
dilekçelcrile Zonguldak Urbaylığına 

müracaatları. (2385) 4564 

Muhtelif binalar vıktırılacak 
" 

Ankara Defterdarlığından : 

Ada Parseller 

322 19, 20, 21, 22 
322 16, 17, 18 

Muhammen keşif 
bedeli 
Lira K. 

185S 
903 

Dipozito 

Lira K. 

322 s, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1232 

139 12 
67 73 
92 40 

133 62 
139 65 
8S 58 

322 1, 2, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 
331 1, 14, 15 
331 7, 8, 9 
331 4, 5 
331 10, 11, 12 
331 13 
326 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 
326 8, 9, 10, 11 
326 12, 13, 14, 15, 28, 18 
326 19, 20, 21, 22, 23, 24 

1696 Erkek Lisesi hududu hari-
cinde bilumum mebani ada 
dahilinde bulunanlar. 

327 ı. 2, 3, 4, 5, 6, 25 
327 7, 8, 9, 26, 22, 23, 24 
327 10, 11, 12, 32, 34 
327 17, 18, 19, 20, 21 
32S 1, 2, 20, 21, 4, 5, 6, 7 
325 21, 29, ıs, 16, 11, 18 
32S 8, 23, 10, 11, 31 
321 13, 14, ıs, 16, 11 
321 1, 28, 27, 3, 4, S, 6 
321 11, 12, 21, 22, 23, 24, 18, 19, 20 
321 7, 8, 26, 30, 9, 10, 29 
340 Ada dahilindeki bilumum 

mebani 

1781 
1862 
1141 
1036 
1610 
1001 
1641 
1582 
1S96 
1477 
2030 

1344 
1414 
1106 
1197 
1841 
1617 
1540 
1890 
1106 
1631 
1302 
1910 

50 

50 

77 70 
120 75 
15 8 

123 12 
118 65 
119 70 
110 78 
152 25 

100 80 
106 5 
82 95 
89 72 

138 8 
121 28 
ııs 50 

141 75 
82 9S 
122 33 
97 6S 

143 25 

Tıp FakUltesi inp dilmek ilzere Sıhhat Vekaletince İstimllik olunan 
Nümune Hastahanesi civarında kain ve yukarda ada parsel ve muhammen 
keşif bedelile dipozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, Baraka ve 
bahçe duvarlarının hedmile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde 
tesviyesi işinin 24-6-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artırması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkQr tarihten itibaren her haftanın 
pazartesi ve perşembe günleri sabah saat 10 da defterdarlıkta müteşekkil 
komisyonda ihalesi icra kılınmak üzere bir ay müddetle pazarlığa konul
muştur. 

Talipler fenni şartname, keşif raporlarının ve haritasını görmek üzere 
milli emlak ve nafıa müdürlüklerine her gün müracaat edebilirler. 

(2174) 4252 

Elektrik tesisatı 
Kırşehir Belediyesinden : 

19-8-938 tarihine müsadif cuma gUt\
11 

saat 12 de Kırşehir belediye encüıne
ninde yapılacaktır. 

t 

1 - Nafıa Vekfiletinden musad
dak projeleri mucibince ELEKTRİK 
TESİSATI (45) gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

II - Bu işe ait münakasa şartna
mesi projeler ve evrakı saire Kırşe -
bir belediyesinde görülecektir. Mu
vakkat teminat birinci kısım için 2932 
lira 50 kuruştur. İkinci kısım için 191 
liradır. 

IV - Birinci kısmını teşkil edctl 
makina ve elektrik kısmı (39096 liri 
32 kuruştur.) 

İkinci kıs~ını teşkil eden sanual y 
inşaat kısmı ise (2S47 lira 50 kurut· 
tur.) 

V - Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği ve ı:nüııa· 
kasa şartnamesinin altı ve yedind 
maddlerdeki vesaiki haiz ohnaları 

III - Eksiltme 7-7-938 tarihinden şarttır. 4563 

26 kalem evrakı matbua 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka letindep : 

1 - Sıtma mücadele işlerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve müfre-' 
datı yazılı (26) kalem evrakı matbuanın tabettirilmesi ve ciltlenmesi işi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işler için tahmin edilen fiat (5400) beş bin dört yüz liradır. 
3 - Şartname ve nümuneler Ankarada Sıhhat ve İçtimai Muavenet 'l/e• 

klileti binasında sıtma mücadele muhasebeciliğinde ve İstanbulda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti binasında teşekkül 
eden hususi komisyon marifetile 20-7-1938 çarşamba günü 13 de yapılacak· 
tır. 

5 - Zarfların saat 12 de behemehal komisyona tevdi edilmiş bulunması 
ve dış zarfların mühür mumu ile mühürlenmesi iktiza eder. 

6 - Muvakkat teminat (405) liradır. Komisyonca Nakid ve bu mahiyet• 
teki tahvilat kabul edilebileceğinden bu şekilde muvakkat teminat vermek 
isteyenlerin nakid veya tahvillerini daha evvel vezneye yatırmış olmaları 
ve makbuzlarım zarfa koymaları lSzımdır. 

7 - Talihler şirket ise bu takdirde 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikin ıa 
da zarf içerisine konulması lazımdır. (2224) ıu 

Sira No: Miktarı Cinsi >a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
2S 
26 

500 Adet Laboratuvar kan muayene defteri 
15000 ,, (3) yapraklı kinin dağıtma defteri 

7500 " (6) " .. " ,, 
750 
500 
750 

,, 
,, 
.. 

25000 Cilt 
7SOO Adet 

30000 
ısooo 

1,000000 
200000 

7SOO 
3000 

2 

3 
9 

35 
3S 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

,, 
.. 
" 
" .. 
" .. 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
.. 
" ,, 
.. 
" 

(63) yapraklı tesbit muayene defteri 
(200) yapraklı tesbit muayene defteri 
doğum ölüm defteri (50) yapraklı 

Laboratuvar kan muayene makbuzu 
Mıntaka altı aylık istatistik cetveli 
Mıntaka on beş günlük çalışma cetveh 
Kinin hesab hulasa cetveli 
Şafi kinin tedavi kartı 
Vaki kinin tedavi kartı 
Doğum ölüm cetveli 
Tabib teftiş cetveli 
On beş gilnlük mesai kaydına mahsus çalı!" 
ma defteri 
Masraf müfredat defteri 
Senet kaydına mahsus irsalat ve mahsubat 
defteri 
Mıntakalarda tutulan banka defteri 

.. " Masraf defteri 
Emaneti adiyo defteri 
Bütçe emaneti defteri 
İcra borçları kaydına mahsus defter 
İta emri defteri 
Sarfiyatı muvakkata defteri 
E,has zimemi def teri 
Varidat defteri 4331 

Yağ ve sabun alınacak 
Ankara Nümune Ha&tancsi Batt bipliğinden : c 

Mikdarı Tutarı Muvakkat teminat Eksiltme 
CİNSİ Kilo Lira Lira K. şekli 

Sadeyağı 4000 4800 360 Açık 

Zeytinyağı 600 360 27 .. 
Sabun 5000 2000 ;ı.50 .. 

Ankara Nümune hastanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan l"1karda 
cins mikdar ve eksiltme şekillerile muvakkat teminatı yazılı Uç kalem er
zak 4 temmuz 938 den 19 temmuz 938 tarihine kadar eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnameler Ankarada Nümune hastanesinde görUlebilir. Eksiltme 
20 temmuz 1938 çarşamba saat 11 de Ankara Nümune hastanesinde yapıla-
caktır. (2197) 4308 

F L 1 T daima ÖlDURUR ı 
-U•m•um•,•.•,p•o,•u-J•K•rt•ıp•ın•. --!llllS22!111m ...... llU .. ---··-
lıtanbuı, Gaıaıa, Vor•Olla Ha" ı --.-
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acar hikayesi 

Müthiş bir intikam !.. 
Çeviren: F. Zahir Törümküney 

ilik~ . aycının kahramanlarını umumi 
ın aon aenelerinde bir aile balo-

da tanıdım. O sıralarda Budapeşte 
baska bir ilemdi. Binlerce insan, 
büyük mahrumiyetler içinde kıv
ırken beri yandan yeni zenginler 

lence ve sefahat uğrunda avuç, a
ç paralar sarfediyorlardı. Lüks o-
ll~rin büyük salonlarında yeni, ye
~ımalar beliriyordu. Bir sürü ken-
1 ~genmit. her teyin kıymetini 

ra ıle ölçen sonradan görme inaan
r türüyordu. 
Bu yeni zenginlerden biri bizim 
yetemize de girdi. Yalnız bu adam 

gcrlerine benzemiyordu. Terbiye ve 
zaketini muhafaza ediyordu. Küçü

" k atelyeıi, bir iki sene içinde mu
zam bir fabrika haline gelmiıti. 
iıae senetleri boruda tutunmuf, 

etleri sUndm sBne yübeliyor
. Para içinde y(lztıyordu. Fakat a
ların kabul etmiyeceği muvaffaki
tine başkalariyle birlikte kendisi 
hayret ediyordu. 

Aile balosunda bu yeni zenginle 
raber gözüme çarpan iki kişi daha 
dı. Bunlar genç bir karı koca idi
. Her ikiainin de yatları çocuk de

ecek kadar kilçüktü. lki aenelik ev
olduklarını, bir yatında bir kız ço

ukları bulunduğunu ve genç erkeiin 
ususi bir müessesede çok az bir üc
etle çalıftığını ve bir hayli sıkıntı 
ektiklerini ev sahibi bayandan öğ
endim. 

Yaşı bir hayli ilerlemit olan yeni 
nginle bu genç karı kocanın tanış· 
rılmalarına da fabit oldum. Genç 
dın, yeni zenginin gözlerini kamat· 

ıraçak kadar güzeldi. 

Yeni zengin, genit koltuğa kurul
u,, Buda'da yaptırdığı villayı anla
ıyordu. Gouune banyolardan, pembe 
erıner autunlardan bahsediyordu. 
.enç kadın gözlerini açmıt can kula-
1 Yle dinliyordU"; Az maaşlı kocası, 

cup bir tavırla koltuğun ucuna 
lişnıiş oturuyordu. Hiç lakırdıya ka· 
ıırnıyor derin, derin düşünüyordu. 
.enç kadının gözlerinde g6rdütüm 
ır ışık, bana bu genç aile yuvasının 
~hlikeye doğru gittiği kanaatini ver
ı. 

. Oç ay sonra genç evlilerin ayrılmak 
Ol'c olduklarını ve güzel kadının 

eni zenginle evlenecegini haber al· 
llrl.. Delikanlı kederinden intihara 
eıebbüa etmit. Talihin güzel bir te· 

düfiyle aldıgı :aehir kafi gelmemiş 
e kurtulmuş. Çok aevdiii karıaından 
}'rılınaja katiyen razi olmuyormuş. 
dın yeni zengine çılıınca ifık ol· 

dutunu söyliycrek ayrılmakta ısrar 
e~iyonnuı. lcap edene çocuğu ün· 
rın~eki haklarından da vaz &eçmeie 
ruı oldugunu bildirmiı. Nihayet ko
c.aaının evini terkederek Tuna sahi
ındeki lüka otellerden birine taşın

DUf. Otelden kocasına yudıiı aon 
ektubunda: 

- Çdıınca 1even bir inaanın aaa
etine engel olmak, dünyanın en al· 
akça ve insanlıktan uzak bir bare
ctidir. Eğer, ıen batka bir kadını 
cvmış olsaydın, aeni namuaumla te· 
in ederim ki; hiç tereddüt etme
en ayrılmaga razı olurdum. 
Diyormut. 
Ayrıld•l! '(ahkeme salonundan 

çıktıkları zaman ; .. Ukanlı eski karı· 
•ının yanına yakl&f&rak, yava9ça aöy· 
ledi: 

nünde muht"tcm bir otomobil kendi
sini bekliyordu. 

••• 
Bütün bunları müşterek dostları

mızdan duyuyordum. Aradan epeyce 
bir zaman &eçti. Genç kadın yeni zen
ginle evlenmitti. Eıki kocası da ça
lıştığı muessesede bir kızla tanıımıı, 
o da onunla evlcnmiı, yeni karııiyle, 
sakin ve güzel yaııyorlarmıı. 

Umumi harbi takip eden ıenelerde 
bütün dünyada olduğu gibi Budapeı
te'de de vaziyet birdenbire değiıti. 
Yeni zenginlerin bir çoğu ortadan ai
lindi. Bir çoğu da hapiaane kötele
rine düıtüler. Yalnız, bizim dostu
muz servetini namualu yollardan ka
zandıiı için hapiaaneyi boylamadı. 
Fakat eski debdebeden de eaer kal
madı. Buda'da yaptırdığı villayı aat
tı. Şehirde dört odalı bir apartman 
tutarak baıit bir hayat yaıamağa bat· 
ladr. Şimdiki kazancı bundan fazla
sına müsait değildi. 

Seneler geçiyordu. Genç adam ça
ıı,tığı müeuesede yavq yavq, yük
seliyordu. Artık oldukça ehcmiyetli 
bir mevkii vardı. Son zamanda talih 
birden gUler yUzUnU ıöaterdi. Çalıt
tığı müeaaese ile mUnuebette bulu
nan bir ecnebt ıirketi kendiaini Buda
pette'deki ıubelerinin direktörlüğilne 
dolgun bir maaıla tayin etti. Kazan
cının yarıaiyle gayet güzel yatıyor, 
yarıamı da biriktiriyordu. Her aene 
karıaiyle usun 1eyahatlar yapıyordu. 
Bir villa aatın atmııtı. Husuat otomo
bili de vardı. Eaki karıaından kalan 
biricik kızını Londra'da tahlil ettiri
yor ve onun için hiç bir masraftan çe
kinmiyordu. 

**"' 
Harp zenginiyle karısı da f6yle 

böyle geçinip ıidiyorlardı. Aradan 
yirmi aene geçti. Kadının •iizelliii 
uçup gitmitti. Kocaaı altmıt yatına 
geldiği halde çok dinçti. Adamda ka
rıaına kartı eıki sevgi kalmamıttı. 
Hele altı aydanberi eve de ıece yarı
ları gelmeğe başlamı,tı. Bir akpm 
it patlak verdi. Eıki harp zengini ka-
nsını karpaına aldı : 

- Ayrılalım, dedi, Genç bir kızı 
çılgınca aeviyorum. Seninle yaııya
mıyacağım. Beni affet. 

Ke,dın bırala yerinden fırlad1: 
- Atka hürmet ederim. Ancak ha

yatta her 'eyin fevkinde 1eref ve 
haysiyet vardır. Evli bir adamsın. E
veti bunu dü1Unmek IUımdır. Aynl
mağa hiç bir zaman muvafakat etmi-
yeceğim. 
Adamcağızın gözleri yaprdı: 
_ Peki, öyle olaun. Fakat aramız· 

daki karılık, kocalık, bir formalite
den ibaret kalacaktır. Ben onu sevi-

. 1 ) yorum Buna da manı o amazsın ya. 

0 gUnden itibaren adamcağız yal
nız yatmadan yatmıya evine &eliyor
du. Diğer bot vakitlerini aeveiliıinin 
yanında geçiriyordu. ..... 

Eski harp zengini yeni bir i!. Y~P1P• 
biraz fazla para kazanmak dUt~ce
aiyle Budapette'de mühim tıc:aret 
muameleleri yapan bir ecnebi ıırkc
tine bat vurdu. Direktörün odaatna 
girip te, kartısmdabir zamanlar ka.rı
aını ayarttılı adamı ıörünce evcil 
şapladı. Sonra mahcup bir aeale: . 

- Evcla sizden af diliyecefim. Bı· 
liyorum. Yirmi aene evel aize çok i .. 
urap çektirdim. lnaan ball bu. Her 
!OY olur .. 

Direktör derhal ıözünU kcıtl: " 
- Rica ederim. Siı bana hiç bir fe· 

nalık yapmadınız. Kabahat slzin de• 
ğil. Hem, ben timdi çok mnudum. 
Beni tamamiyle anlıyan ve aeven bir 
karım var. Sizler nuıtıınız bakalım? 

- Korkrr.a, yanımda silah yok. Sana 
•8yliyecek bi çift aözüm var. Beni 
~vettin bunu af fcdiyorum. Fakat 
Çocuğuna yaptıtın hiyaneti aala af
f etınıyecegim. Zaman gelecek bu al· 
Çaldıgının cezasını pek pahalı olarak 
Ödiyeceksin. 
kadın omuzlarını ailkti ve hiç ce

vap vermedi. Mahkeme kapısının ö-

Yatlı adam içini çekti. Sonra yana 
yakıla batından geçenleri, br11lyle 
aralarının açıldıgını, batka bir kızı 
dehıetli bir aıkla acvdllinl, fakat ka .. 
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(HAVA SEFERLERİ) 
Ankara - lstanbul araamcla 

pazardan maada her gün : 
Y etilköyden hareket 
~karadan hareket 

Aııb.radan 

8.30 
8.30 

cumartesi ıiinlerl : 16.00 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Eıe ve Çankaya .. 
Salı : Sebat ve Yeniıehlr • 
Çarpmba : İltanbul ecıaneai 
Pertembe ı Merkez .. 
Cuma : hkara • 
Cumarteıi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Hatay meselesinin hallinden 
HALK Ye YENl 
SİNEMALAR 

Seana aaatleri 
Her silo 

YEN1 HALK 
sonra Fransız gazeteleri 

14.45 
16.45 
18.45 

14.30· 
16.30 
18.30 

Jurnal de Deba'da M. P. Bernus cti
yor ki: 

Cumartesi cUnleri 
HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

YENi 

13 
14.45 
16.45 
11.45 

Pazar ıünlerl 
YENl HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

ıı 
ıs 
14.45 
16.45 
18.45 

Geceleri uat 21 de 
Lüaamhı Telefoo 

Numaraları 
Yansın ibban: (U21). - Telefon, müra

caat tehir: (1023-1024). - Şehirlerara
u: (2341-2342). - Elektrik Ye Havaıuı 
Anza Memurlutu: (1846). - Meujeri 
Şehir hban: (3705). - Takı i Te· 
lefon numaralan: Zincirli c:ami civan: 
(2645, 1050, 1196), - Samanpuan civa
rı: (2806, 3259). - Yeniıehlr, Havuaba
eı, Biaim takılı (2323) - Havuzbqı: 
Güven tabi: (3848); Birlik takıl: (2333) 
- Cankın caddesi. Ulus taksi: (1291 ). 
Otobüalerin ilk Y• aou 

Seferleri 

Uluı M. dan X. dcre'1e 
K. dere'dcn Ulus M. na 

Uluı M. dan Çanbya':ra 
Canb:ra'dan Ulu M. na 

Ulu M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Uluı M. na 

Uluı M. dan Keçl6ren'• 
Kcçfören'dcn Ulua M. na 

Ulua M. dan Btlfk'e 
Etlik'ten Ulua M. na 
Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'denUluı M. na 

Cebeci'den Aı. fabl. ra 
Al. fabL dan Cebeci'1• 

Yenişehir'dcn Ulus M. na 
Uluı M. dan Yeniıehir'e 

Sabah 
ı 1k 
ıefer 

6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

e.ao 
7.00 
7.00 
7.00 

7.00 
--.--
7.00 
7.10 

s. puan'ndan Akköpr&',. e.ıs 
Akköprit'dea 1. puan'na 7.SO 

Akşam 
Son 
aefer 

23.00 
23.20 

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 
0.45 

1 U. llqduu ile 1ıta•JOD arumda her 
bet dakikada bir aefer olap tren n· 
mulan Nferler daba lllmr. 

' U. lle1duu lle Yenlıebir, Balranlıklar, 
Cebeci, Samanpuan anamda aut ı 
den 20 1• kadar YU&tf bu bet dakika· 
da; aaat 20 den 21 • kadar her on da
kikada; saat 7 den 1 e •• 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 •• 30 dakikada bir 
muntazam aeferln Yardır. 

G Akpmları Ulua Me1danından aaat 23 
deki son seferlerle bunlarm Uluı Mey
danına d8nfieleri sinemalann daiıhı 
saatlerine tabidirler. 

Poata Saatleri 
Teabbütlii 18 • kadardır. 
Poıta aut 111 a kadar lıtanbuJ cihetine 
mektub bbuJ eder. 

Tren Saatleri 
HQdıırpa .. 'ya Her utıab 8.20. Her 

alıtam 19.15 •e Ul.50 
de (Pazartnl. per
ıembe. cumartesi 
Toroa ıflrat.) 

Samsun hattına ı Herrin 9.35 (Kaya• 
ri, Sıvas, Amaıya bu 
hat Uzerlndedir.) 

Dl,.rbalar hattı ı Herıtln 
Zonguldak hattı : 

9.15 
15.00 
16.0S Kırıkkale'ye rQotobiia 

GONDELIK. 

ıt 6t :wwtll(y 
·a ·s tr t :1auno 

·a ·ı 
6Z :ueJJRH 
Ktl - .am~ 
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rıaının bir türlU ayrılmaia razı olma
dıiını anlattı. 

Direktör hiç aeaini çıkarmadı. A
yala kalktı. Bir kötede duran kasa
nın yanına gitti. Kaaayı açtı. lçinde:ı 
bir mektup çıkardı. Maaaaına döndü. 
Bazı •atırların altını kırmızı kalem
le çizdi. Mektubu ihtiyar adama usat
tı: 

- Bu mektup karınızın bana yaz• 
dığı ıon mektuptur. Altmı çizdiliaı 
aatırları okuyunuz. Bakınız orada ne· 
ler yuıyor. 

İhtiyar adam heyecanla mektubu 
aldı. Altı kırmısı kalemle çlzilmit 
satırları okudu: 

" ... Bu anlaşma büyük bir memnuni
yetle karıılanmalıdır. Kainatın bu
günkü vaziyeti içinde haaıl olmuı bu
lunan ve Türkiye ile İngiltere arasın
daki bağların kuvetlenmesiyle tahkim 
edilmiş olan anlaşma gayet iyi tesir
lerde bulunacaktır. Bu anlaşma şarki 
Akdeniz'deki muvazenenin takviye
sine matuftur; bu anlaı;ma, şarki Ak
deniz muvazenesini ihlil etmek isti
yenlerin gayretlerine mini olacaktır. 
Sancak mcseleaini teaviye edecek; 
Franaa, Türkiye ve Suriye araaında
ki münasebetleri metin eıaslara bina 
eyliyecek olan anlaşmalar Fransa ile 
Türkiye arasında bir dostluk muahe
desiyle taçlanacaktır. 

Vakti gelince bu anlaşmaların he
yeti umumiyesi tetkik edilebilir. Ba
zı noktalar hakkında yapılacak ihtiraz 
kayıdları, erişilen siyasi anla!Illanın 
teşkil ettiği esas neticenin kıymetini 
katiyen küçültmez. 

Netekim, hatti muvakkat bile olsa, 
Sancak'ta aynı zamanda, Türk ve 
Fransız kıtaatının mevcudiyetlerinin 
bazı zorlukları mucip olup olmıya
cakları suale pyandır. Böyle muhte
lit vaziyetler hiç bir zaman mesut ne
ticeler vermiş değildirler Maamafih 
mazide irtikap olunan yanlıılıkların 
başka bir hal çaresi bulunmasına im
kln bırakmadığı muhtemeldir. 1921 
muahedesi şöyle dunun, Fransa -
Suriye muahedesi bugün maruz kal
dığımız UzUntUlerin menıeini tc1kil 
etmektedir .. Her ne olursa olsun Tür
kiye - Fransa arasında haııl olan 
yakınlatınanın vereceği neticelerin 
büyük bir kurtarıcı mahiyette ola
caklarından ,uphe edilemez" 

Fransa - Tilrkiyc anlaşmasının ta· 
hakkuk ettiğini birinci sayfasında te
barüz ettiren " Jurnal" gazetcıinde M. 
Saint - Brice, Franıa hariciye nazırı
nın ve Pariı Büyük Elçimizin beya
natlarını neırettikten sonra diyor ki: 

"... Demek oluyor ki, yalnız, San
cak mMCleainin mucip olduğu suite
fehhümler izale edilmit olmakla ikti
fa edilmiyor, Franaa ve Türkiye, a
aırlardanberl devam ede gelen itbir
liklerini tekid ve bütün .. rki Akde
niz'deki müeaaeae vaziyeti idame hu
ıuaundaki müıterek gayretlerini ta
yin ve tesbit ediyorlar. Bu kadar gc
nit olacaizru izaha lüzum yoktur. 

Franaa Hariciye Nazırının Fransa· 
Türkiye anlqmalanıu imza için An
kara'ya gideceğini fevkalade tebarüz 
ettirerek haber veren Pari - Suvar 
gazteainde M. t. Sauerweir diyor ki: 

"Bugünkü gün, tarihi bir gün te
likki edilebilir. Akdolunacaklan ha
ber verilen dostluk ve genelkurmaylar 
anlatmalariyle Fransa ve Türkiye a
rasında mevcut dostane münaaebct
ler katt surette idame olunmakta ve 
Hatay statükosu maelesinden ileride 
.zuhur edebilecek anlaıma.zlıklann 
ahenk içinde tetkik ve halli temin 
olunmaktadır. Bu suretle, hiç olmaz
a&, bir ihtillf nihayet bulmut oluyor .. 

Enformaayon'da M. B. imzası al
tında yazılıyor: 

" ••• Fransa - Türkiye doatluk mua-

mektuba bakıyordu. Dudaklarının a
rasından mırıldandı: 

- Buna rağmen ayrılmamakta· ia
rar edene? 

Direktör gururla batını kaldırdı: 
- tarar edemez. Ettiği takdirde, 

kendisinin ayrıldığımız dakikadan 
itibaren her adımını takip ettirdigimi 
ve aleyhinde topladığım veıikaları 
burada maaanın içinde sakladığımı da 
aöyle · · · " ·~ , · · 
düt etmeden ayrılmağa razı olacak· 
tır. 

llitiyar adam heyecanla sordu: 
- Demek bana hiyanet etti öyle 

mi? 
Direktör ka9larını çattı: 
- Nasıl olu ayrılıyorsunuz. Böyle 

ıeyler Uatünde durmağa lüzum yok. 

"'. 

hedeai, bilhassa, şarki Akdeniz sta
tükosunu tesbit etmektedir. 

Velhasıl, genelkurmaylar arasında 
bir anlaşma imza edilmi tir; bir dost
luk muahedesi imza edilmek Uzere
dir; bir üçüncü anlaşmanın akdi de 
iyi bir yol takip etmekte bulunuyor. 
Defatla haklı endişeleri mucip olan 
Fransız • Türk müzakerelerinin bi
lançosu budur. Bugünkü vaziyet için
de elde edilen bu mesut neticenin 
fevkalade siyasi ve manevi bir inikas
ta bulunacağı kabili inkar değildir." 
Jur • Eko dö Pari de yazılıyor : 

" ... Bundan birkaç hafta evci gayet 
berbat neticeler hasıl olması tahmin 
ediliyordu; Bunun için akdolunan an
lamanın ehemiyeti daha ziyadedir. 
Yalnız ıu noktanın tebariız ettiril
mesi hoş olur ki, Sancakta intihabat 
ameliyesini tanzime memur olan Mil
letler Cemiyeti komisyonuna nazikane 
bir surette yardımına ihtiyaç olmadı
ğı söylenir söylenmez bütün zorluk
lar kendiliklerinden zail olmuşlardır. 
Velhasıl, Milletler Cemiyetinin cemi· 
lekarane tavassutlarından, gizli gizli 
arzu edilen hareketsizlikleri temin 
için vesileler ve sebepler ihdasından 
başka bir fayda hasıl olmuyor. Bu ha
kikat bir defa daha sabit oldu ... " 

Günün politik 
meseleleri 

(Başı S inci sayfada) 
nu'an iki buçuk milyon kiti, istimc
balde Nazi'lerıin propaganda eser
lerinden ba,ka her türlü alman ede
bt eserlerini okumaktan mahrum 
bir hale geleceklerdir. laviçre'nin i
ki büyük grupunu teşkil eden al
manca konu§anlarla fransızca ko
nutanlar, biç fiiphesiz, büyük kom
ıuiannm tesiri altmdadırlar. 

Ekonomik vaziyet 

H er ne kadar )•viçre, Avrupa'
daki yolunu p'ırmıı aerma

ye ile fransız küçük rantııiyelerinin 
servetlerine bir sıgınak olmufSa da 
gene ekonomik vuiyet memnuni
yet evrici değıldir. hayat pahalıdır 
ve ziraat kötü bir zaman geçirmek
tedir. Burada bir ekonomik parti 
vardır ve bu parti, totaliter devlet
lerde olduğundan pek farksız bir 
plinla ekonomiyi müdafaa etmekte
dir. Tesirleri ve nüfuzları pek bil· 
yük olan laviçre 90Syaliıtleri ordu
ya kredi açılmuı lehinde arar ver
mitlerdir. Öte tarafdan bazı mah· 
fillerde Nui propagandaaı da ya
pılmaktadır. 

Küçük burjuvalarla köylülerden 
mürokkcp ufak bir milletin ihtiyaç· 
larına uygun olarak hazırlanmış o
lan İsviçre anayasası, bir takım ha
diselerin tazyikıi altında aııkıntılar 
çekebilir. 

Zürib'te çıkan Folkreht gazete· 
ıi, Antlus aan aylarca once alınan
ların yukarı Ren boyunu tahkim 
ettiklerinden bahaeden bır yazısın
da demi,ti ki: 

"liutün bunlar gösteriyor ik al
man genel kurmayı, laviçre yolu .i
le bir taarruz hareketi tasarlamak
tadır. Hududun İaviçre tarafında 
da tedbirler alınmııtır ve bir harp 
zuJıurunda laviçre askerleri, al
ınanların hazırladıkları bir hattın 
arkasına ıduşeceklerdir ." 
Şimdi isviçreliler, kendilerine 

pahalıya da mal olsa, bu planı ha
zırl.amalı, ordularını pe.k fazla art
tırmak mümkün olmadığıına göre 
hudut tahkimatını uzatmalıdırlar. 

Sulhun aarantisi 

E ğer çekoelovaklar, alman ar
zular.ı ltartııında boyun e

iccek olurlar• iavi-çreliler de ken
di nöbetlerinin pe-k çabuk ıetece· 
ğini düıüneceklerdir. 

"- Çılıınca aeven bir lnaanın sa
adetine engel olmak, dllnyanm en al
çakça ve insanlıktan unk bir hare· 
ketidlr. Eğer, een bqka bir kadmı aev 
mi• olsaydın, 1enl namU1umla temin 
ederim ki; ben biç tereddüt etmeden 
ayrılmağa rui olurdum. .. 

:E.ki harp zengini karıaına, yirmi 
acne evci yazdığı mektubu gösterdi. 
Dlrektöriln sözlerini de tekrarladı. 
~dın boynunu büktü: 

Geçen ıene laviçre ordularının 
yaptıiı man~vralarda bu manevra· 
lan günlerce ta.kip eden aakeri Jıe
ye~n batıında bulunan mıaref&l Pe
ten tunları aöylemitti: - Okudunus mu? 

-Evet. 
Direktôr gUıtlmllyerık: 
- Bu vaktiyle karmdın verdlii 

bir borç •enedldlr. Bunu timdi ken
disine g6tilrilnU.. Vtdeainln ıeldili
ni ve ödemesini söyleyinla. 

lbtlyar adam, ıwinçle elindeki 

- "Peki, ayrılalım. dedi. 
Ayrıldılar, timdi kadın bir odalı 

bir evde oturuyor. Midesinde çıban 
Yar. Eline geçen u bir para ile ıUç
Ulkle geçinebiliyor ve kendiaini te
davi ettiremiyor. 

Oyle bozulmuf, öyle ibtiyarlamıt 
ki, yüzüne bakılacak hali kalmamı! ı .. 

- Orduaua bir laviçre, dünya 
aulhu i9in devamlı .bir ıtehlike, ıi
ıahlaN11-ıt bir İsviçre ise aulhun ga
rantisi olacaktır. 
Mare,.tın bu aö%leri aöylemcain

den beri t.viçrc'nin vuifeai aya
deaiyle güçleçmif bulunuyor. 
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Fransa 
Japon) a mf'sele~i ve 

1\1 usol ini" ııin ) azıı;ı 
Biıyük Faşist meclisinin faaliyeti· 

ni gösteren mecmuada Mussolini tara
fından yazılan mukaddemeden bah
seden sag cenahın organı Epok gazc• 
tesi şöyle demektedir: 
"İspanya hakkında Mussolininin, 

Fransız - Rus kuvctlerini maglfıp e-· 
den bu tabirini evelce de işitmiş idik. 
ltalyan kuvetl rinin daha geniş bir 
sahada da muvaffak olabileceklerini 
işrap ediyor. İspanya ile Avrupayı 
birbirine karıştırmak hatalı bir iştir. 
İtalyan kuvetlerinin bilfiil zaferler 
kazandıgından bahsederken muvaffa. 
kiyetsizliklerini saymıyoruz. Duçenin 
yaptıgı gibi Fransız • Rus kuvetleri 
üzerinde kazan lmış tarihi bir zafer· 
den dem vurmak dogru değildir. 
Fransızlar gerçi İspanya'da çarpıfı· 
yor fakat bunlar en iyileri arasından 
seçilmi şdegildir. lspanya'da daha 
çok Fransız yoksa bunu komşu mem
leketin topraklarını kıtalarımızı ta
lim ettirmek için bir manevra sahası 
yerine koymak istemediğimize atfet
mek lazımdır. Biz lspanya'nın İspan· 
yollara bırakılması lazım geleceğine 
kani bulunuyoruz. Fakat bir talihsiz
lik eseri olarak Fransa doğrudan doğ· 
ruya bir tecavüze maruz kalacak olur
sa memleketin yüksek bir miıdafaa 
gayretiyle müttefikan harekete geçe
ceği bilinmelidir." 

Mahkeme 
röportajları 
(Başı 4 üncü sayfada) 

men yankeseciyd:i bu; namuslu bir 
insan olsa eli benim cebimde ne ge
ziyor. O anda tüylerim diken diken 
oldu. Hele avucunun içinde benim si· 
yah meşin para cüzdanını da görünce, 
asabi yetim haddinihaisini buldu. Kal
dırıp suratına bir tokat &Jkedemedi· 
ğime hala muteessirim. Fakat iyi ki 
aşketmemişim. Çunkü idil mahkeme• 
ler dururken bizzat ihkakı hakka na· 
sıl kalk şabilirdim. Hem bir mahsur 
daha var: Tokat atmak üzere aağ eli· 
mi çekip de onun elini serbest bırak
saydım el çabuklugiyle para cüzdanı· 
nı bir tarafa gizleyip, bir yere atabi· 
lirdi. Onun için bırakmadım ve yanı· 
mızda bizim bu halimizi gören kimse
lere: 

- Gôrdunuz ya arkadaşlar, dedim, 
İşte bu adam ıbcnim paramı dolandı· 
rıyordu ,kendiıinı yakaladım. Mah
kemeye veııdigim zaman wcdanını& 

üzerine tehadet eder mi.Jiniz? 

Onlar da ellerini vicdanları Uzt:ri• 
ne bastırıp: 

- Elbette ederiz, dediler, böyle 
hayırlı işe şahitlik etmez olur mu
yuz? İlk durakta şahitlCTimle birlikte 
indik. Polise vakayı hikaye eyledım. 
Zabıt tutuldu. Huzurunuza geldik. 
Maddı ve manevi zararlarım bilyilk· 
tür. Bunların tazminini ve bu yanke· 
secinin tecziyesini talep ve rica ede· 
tim. 

Fakat beri yan.dan, yi.ıızünıden ••fi· 
yet ve ismet akan delııkanlıyı da dinı
liyccek olursanız birden kıranta 
muddei adcıta bir mufteri oluyor. Hak 
tamamen yankeaicıde . Bakın ne eli
yor: 

- Efendim otobüste kadıerin bizi 
yayana düşürdügü doğrudur. Biletçi· 
nin gelıp: "Biletıniz ba.ylar, keselim" 
dedigi de dogrudur. Bunlara hiç bir i· 
tirazım yok. Ben de bilet almak için 
elimi Cdkctimin cebine soktum. Be
yefendi, para cüzdanını sağ cebinde 
taşırmı,, bendeniz de aksine solda ... 
Siyah metin bir çantam vardır. Elimi 
daldırdım. Ça.nta.mı aldım. Çıkarır

ken biri bileğimden yakaladı. Aman 
zaman kurt rmağa imkan yok. Çok 
sinirlendim. Neredeyse bu cüretkir 
elin sahibine iki tokat atacaktım. Fa· 
kat otobus içinde bir Mdiee çıkar· 
mak istemedim. Ne de olsa remiz ter· 
biye görmüş bir aile çocuğuyum. l'a
kat sonradan gözümu kaldırınca bak· 
tım ki, elimi soktugum cep benimki 
değilmil de efendininki imi§. Bir kU· 
çük, kü-çücük yanlışlık yüzunden it 
bu kadar izam edilir mi? 

Hadise anında ihtilaf mevzuu olan 
siyah meşin para çantasının yakının
da olan phidlere celp gönderilmişti, 
fakat phitler celsede hazır değildi· 
ler. thzaren celplerine karar verilerek 
muhakıeme batka bir güne bırakıldı. 
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RESMİ İLANLAR 
parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(108) lira ve 21.90 numaralı kanunun 
2 ve 3. madcl clerınc;eki vesaik1e mez
kur gün ve saatte kcmisyona müraca-

. Milh Muclofoa lokan1IOI 

Benzol a'ınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko.: 
1) 60 ton benzol kapalı ı:arfla ek

siltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.400 (yir

mi bir ndört yüz) lira olup ilk temi· 
nat parası 1530 liradır. 

3) İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M . M. V. 
satın alma komisyonuna verı.;deri. 

(2280) 4405 

Komutanhk binası lit- erat 
pavyonları yaplmlacak 

M. M. Vekaleti Sahn Alma Ko.: 

1 - Keşif bedeli (132.267,99) yüz o
tuz iki bin yedi yüz altmış yedi lira 
doksan dokuz kurt.~ olan İzmir tay
yare alayı komutaıı •• k binası ile üç a
det erat pavyonu ınşaatı kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 t emmuz 938 cuma 
günü saat 12 de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7888 lira 40 kuruş 
olup şartname keşif ve pr::>jeler 664 
kuruşa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanunı 
teminat ve 2490 sayılı kanu:ı.m 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saatın
dan behemehal bir saat evel:ne ı ı r 

Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
reisliğine vermeleri. (2279) 4403 

Savaş sakallariyle ıehid 

öksüzlerinin ikramiyeleri 
M. M. Vekaletinden : 

1485 sayılı kanuna göre savaş sakat
lariyle şehit öksüzlerine ait !138 yılı 
ikramiyelerinin tevziine ba,hnmak 
üzere havaleleri ziraat bankas111ca ik
ramiye tevzi komisyonlar f:mrine 
gönderilmek üzeredir. 

Bu yıl savaş sakatlariyle şehit ök
aüzlerine isabet eden para mikdan a
şağıda gösterilmiştir. 

Derece Subay Er 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Lira Kr. 
204 50 
184 05 
143 15 
122 70 
102 25 
81 80 

Lira Kr. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
20 25 
19 25 bir şe

hidin 
öksüzle

rine 
2221 4279 

Askerı mekteplere 

maa_şlı ögretmen 

aranıyor 

1 - Kırıkkale askeri sanat lisesine 
riyaziye, Erzincan askeri orta okulu
na riyaziye, tabii ilimler, Konya aske· 
ti orta okulu ile Ankara gedikli erbaş 
hazırlama orta okuluna birer riyaziye 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - İsteklilerden: Kültür öğretme
ni olanların veya öğretmenliğe kanu
ni ehliyeti bulunan devlet memurla
rının müktesep hakları göz önüne a
lınmak şartiyle 30 : 40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup 
yeniden ilk memuriyete geçeceklere 
de barem 12. dereceden maaş verile
cektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şart· 
lar şunlardır: 

a) Öğretmenlik kanuni vasıf ve eh
liyetini haiz olmak. Yani: (Lise için, 
üniversite riyaziye şubesinden, yük· 
sek mühendis mektebinden veya yük
sek öğretmen okulu riyaziye şubesin· 
den mezun olmak.) 

Orta mektebler için: Yukarıda yazı
lı üç yüksek okuldan veya orta öğret· 
men okulundan mezun bulunmak ya
hud üniversitede imtihan vererek eh. 
liyetname almış olmak.) 

b) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve 
emekli bulunmamak. 

c) Askeri okullarda en az üç sene 
hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol
mak. 

4 - Yukarıda yazılı şartları tama· 
men taşıyanlardan istekli olanlar di
lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, 
hüsnühal varakası, nüfus teskeresi su
reti ve noterlikçe musaddak diploma 
veya ehliyetname suretlerini Ankara
da askeri liseler müfettişliğine gönde
receklerdir. 

5 - Üçüncü maddede yazılı evrak 
ve saik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uyğun görülenlerden lü

n istene-

6 adet depo yaphnlacak 
M.M. Vekaleti Sahn Alma Komis

yonundan: 
1 - Hepsinin keşif bedeli on yedi 

bin iki yüz elli iki lira on altı kuruş 
olan Yahşıhan'da yaptırılacak altı a
det depo inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 1293 lira olup ke
şif ve şartnameler seksen yedi kuru
şa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. maddelerindeki vesikalarla 1938 
yılr müteahhitlik vesikaları ile bir· 
likte teklif mektuplarını eksiltme sa
atından behemehal bir saat evetine 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver
meleri. (2338) 4551 

Dış budak kalas ahnacak 
M.M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına ek

siltmeye konulan 20 metre mikabı drş 
budak kalasa talip çıkmadığından 

yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 7905 li

ra olup ilk teminatı 593 liradır. 
3 - İhalesi 16. 7. 938 cumartesi gü

nü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatinde M. M. V. satın alma komis
yonlarında bulunmaları. 

(2353) 4554 

Askeri hesap ve muamele 
memuru okuluna talebe ahnacak 

M.M. Yek.ileti Satın Alma Komis
yonundan : 
Kara, deniz ve hava birliklerinde is

tihdam edilmek üzere bu yıl hesap ve 
muamele memuru okuluna 100 yedek 
subay alınacaktır. 

İsteklilerin temmuz ayı içinde hu· 
lunduğu yerin askerlik şubesine mü
racaat ederek kabul şartlarını anlama· 
sı lizzmdır. (2352) 

Ankara Levazım Amirligi 

Yulaf alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 
ma Ko.: 

1 - Tümen birliklerinin senelik ih
tiyacı için 526 ton yulaf kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. !halesi 25 
temuz 938 pazartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

2 - Yulaf umum tahmin tutarı 

28930 lira olup muvakkat teminatı 

2170 liradır. Şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin bil
dirilen gün ve saatından bir saat evel 
teklif ve tem.inat mektuplarını mak
buz karşrlığını İzmir Bornova askeri 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2304) 4414 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Tugay birlikleri hayvanatı yi

yeceği için 291.000 kilo yulaf kapalı 
zarf usuliyle eksiltmiye konulmuş
tur. 

2 - İhale günü 25 temmuz 938 pa
zartesi günü saat 15 dedir. 

3 - Tahmin edilen bed~i 10185 li
ra teminat muvakkatası 763 lira 88 ku
ruştur. 

4 - Taliplerin ihale günü muayyen 
saattan bir saat evetine kadar teklif 
mektuplarını komisyona ver:niş olma
sı şarttır. 

5 - Beher taksiti 97.000 kilo olup 
temmuz, ağustos ve eylül aylarında 
alınacaktır. 

6 - Mahalli teslim kıtaatın bulun· 
duğu mahalde anbarlardır. (2262) 

4402 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler ihtiyacı için 40000 kilo sade 
yağı satın alınacaktır. Kapalı zarfla 
ihalesi 14 temmuz 938 perşembe günü 
saat on birde yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 38000 lira 
ilk teminatı 2850 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evel komisyonda gö
rülebilir İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka -
nunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarile beraber ihale günü ihale 
saatinden en az bir saat eveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıda komu · 
tanlık satın alma komisyonuna verme· 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar civarında bulunan 

kıtaatın ihtiyac! olan 470000 kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltmesi Vizede askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenler her 
gün komisyona müracaat edebilirler. 
Eksiltmesi 20. 7. 938 tarihine müsadif 
,;arşamba günü saat 16 da yapılacak
tır. 

2 - Muhammen fiatı 15275 lira mu
vakkat teminatı 1146 liradır. Münaka
saya iştirak edeceklerin bildirilen 
günde ve tayin edilen eksiltme saatin
den bir saat evel teminat ve teklif 
mektuplariyle icabeden sair vesaikin 
komisyona verilmesi. (2105) 4118 

Satllık hayvanlar 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Muhafrz alayından çürüğe çı

karılan 31 baş hayvan 16 temmuz 938 
saat 11 de Ankara Lv. amirliği Sa. Al. 
Ko. da pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin hayvanlarr görmek üze
re muhafız alayına ve pazarlık için 
belli gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (2398) 4569 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - İdareleri İstanbul levazım a· 

mirliğine bağlı müessesat için 70,000 
kilo sade yağı 28 temmuz 938 perşem
be günü saat 12 de Tophane'de İstan
bul levazım amirliği satrn alma ko
ömisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher kilosu 100 
kuruştur. İlk teminatı 4750 liradır. 
Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde 
kodan alınır. İsteklilerin kanuni vesi-

atları. (2372) 4512 

113 kalem makkap 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6154) lira 
olan 113 kalem makkap askeri fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 29.8.938 pazartesi 
günü saat 11 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminaıt olan (461) lira (55) 
kuruşu havi teklif mektuplarım mez
kur günde saat 10 na kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun . 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat
te komisyona müracaatları. (2333) 

4492 

30 kalem resim malzemesi 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 
30 Kalem Resim malzemesi alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira o

lan 30 kalem resim malzemesi Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer -
kez satın alma komisyonunca 29-8-938 
cuma günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
liplerin muvakkat teminat olan (214) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2356) 

4501 

İhale tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
20 temmuz 1938 çarşamba gtlnü sa

at 10 da açık eksiltme ile ihale edile
ceği 26, 28, 30 haziran ve 2 temmuz 
1938 tarihlerinde ilan edilen 6 ton kalariyle beraber teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evel komisyo- kelle karpitin şartnc.mesinde değişik
na vermeleri. (238B) 4565 lik yapıldığından mezkur ilanlar hü-

kümsüzdür. (2371) 4511 

Koyun, sığ1r veya ke(i eti 
alınacak 

5.000 kilo san vaketa ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

ğü Satın Alına Komi.ıyonundan: 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al- Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 

ma Komisyonundan : olan 5000- kilo sarı Vaketa Askeri 

1 - Maltepe piyade atış okulu için 
10,000 kilo koyun eti ve 55,000 kilo sı
ğır veya keçi etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 28 temmuz 938 perşembe gü
nü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20,500 
liradır. İlk teminatı 1537 lira 50 ku
ruştur. Şartnamesi koda görülebilir. 
Sığır veya keçi etinin hangisi ucuz i
se o et alınacaktır. İsteklilerin kanu
ni vesikalariyle beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komisyona vermeleri. (2389) 4466 

Münakasa tehiri 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 

İzmir tayyare kztaatı için yaptırıla
cak beş hangarın inşasından sarfı na· 
zar edilmiş ve 27 temmuz 938 saat 13 
teki eksiltmenin de yapılmıyacağı ala
kadarların maliımu olmak üzere ilan 
olunur. (2392) 4567 

Askeri Fabrikalar 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

1000 kilo has üstübeç 
1500 kilo kaba üstübeç 
1500 kilo sülyen 
2000 kilo mesina sarısı 
500 kilo Zencefre 
500 kilo kemik siyahı 

Tahmin edilen bedeli (3300) lira o
lan yukarıda mikdarr ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.8.938 cuma günü saat 10 da a
çık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat (247) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2334) 4493 

6 ton kelle Karpit ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edUen fiyatı (1440) lira o

lan 6 ton kelle karpit a6keıri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 30 temmuz 1938 
cumartesi günü saat 10.30 da açık ek-

Fabrikalar Umum Müdürlüğü Mer
kez satın alma komisyonunca 25 tem
muz 1938 pazartesj günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (843) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-
caatlarr. (2322) 4447 

Şartname tebdili 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alına Komisyonundan: 

12 Temmuz 1938 sah günü saat 11 
de kapalı zarfla ihale edileceği 22, 
24, 26 ve 28 haziran 1938 tarihlerinde 
ilan edilen 5000 kilo sarı Vaketanın 
şartnamesinde değişiklik yapıldığın • 
dan mezkur günlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (2323) 4448 

1000 kilo gomalak ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (2500) lira o

lan 1000 kilo gomalak askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 1.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (187) lira 50 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2320) 4490 

Muhteıif ebadda ke~e ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan : 
150 Metre Murabbaı 5 M/ M kalınlı -

ğında keçe 
8 Metre Murabbaı 8 - 10 M/ M ka -

lınlığında keçe 
.250 Metre Murabbaı kar keçesi. 
300 Metre Murabbaı 1,5 - 2 M/M ka -
lınlığında keçe. 

Tahmin edilen bedeli (2200) lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez satın alma komisyo
nunca 1-8-938 pazartesi günü saat 11 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (165) lira ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfir gün ve saatte komis-

137 kalem muhfef if 
elektrik malzemesi 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Sabn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (23500) lira 
olan 137 kalem muhtelif elektrik mal
zemesi Askeri Fabrikalar umum mü
dürlüğü satın alma komisyonunca 
4. 8. 938 perşembe günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1762) lira (50) kuruşu havi tek
lif mektuplarını mezkur günde saat 
10 a kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (2321) 4549 

Finans Bakanlığı 

Daktilo alınıyor 
Maliye Vekaletinden : 
Hukuk müşavirliğinde münhal olan 

(60) lira ücretli daktiloluğa bir bayan 
alınacaktır. 15.7.938 günü saat 10 da 
imtihan yapılacaktır. Taliplerin 14.7. 
938 günü akşamına kadar müşavirliğe 
müracaat ederek isimlerini kaydettir-
meleri lazımdır. (2374) 4534 

Tüze BakanhOı 

98 kalem elbise yaptnllacak 
Adliye Veki.letinden: 
1 - Vekalet ve temyiz mahkem~si 

odacı ve müvezzi ve diğer müstah
demler için şartname ve nümunesi. 
veçhile 98 takım elbise ve kasket pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Yapılacak elbise ve kasketlerin 
yalnız kumaşı vekaletten verilecek di
ğer malzemesi ve dikişi müteahhide 
ait olacaktır. 

3 - Müteahhidin kullanacağı mal
zeme nümunesi vekalet levazım ve 
daire müdürlüğünde mevcuttur. İs 
tekliler şartnameyi parasız olarak adı 
geçen müdürlükten her zaman alabi
lirler. 

4 - Elbiselerin bütün malzeme ve 
dikişi beher takım 750 kuruş hesabiy
le bedeli muhammeni 735 liradır. 

İstekliler muvakkat teminatı olan 
55 lira on iki buçuk kuruşa ait 2490 
sayılı kanunun 17 ci maddesi muci
bince teminat mektubu veya makbuz· 
Jariyle birlikte 15 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da vekalet levazım ve da
ire müdürlüğü odasında toplanacak 
komisyona müracaat etmeleri. (2122) 

4156 

Harita Umum DirektörlüQO 

Topoğraf ıemsiyesi vesaire 
ah nacak 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. için 30 adet 
Topoğraf şemsiyesi, 50 adet şahıs a
çık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 15 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 1590 lira, 
muvakkat teminatı 119 lira 25 kuruş 
olup makbuz veya banka mektubu ka· 
bul olunur. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
yukarıda yazılı gün ve saatte teminat
lariyle birlikte komisyona gelmeleri. 

(2157) 4176 

50 adet mikyas cedveli ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. için 25 adet 

şimşir ve 25 adet kemik olmak üzere 
50 adet mıkyas cetveli pazarlıkla alı
nacakttr. 

2 - Dairede mevcut numunesi gi
bi ve ayrıca içerisi yumuşak bir ku
maş veya deri kaplt madeni bir mu
hafazası bulunacak olan bu cetvelle
rin muhammen bedeli 400 lira, mu
vakkat te.ninatı 30 liradır. 

3 - Pazarlık 12 temmuz 938 salı 

günü saat onda Cebecide Harta Gn. 
Drk. binasında Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

4 - Pazarlığa girmek istiyenlerin 
mezkur gün ve saatte teminat makbu
zu veya banka mektubu ile komisyona 
gelmeleri. (2159) 4178 

Ankara Valiliği 

Okul binası tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Ön Cebeci'de Kurtuluş'daki o 
kul binasının tamiratı (2507) lira (79) 
kuruş üzerinden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

12. 

üzere her gün kültür dire 
ve ihale günü olan 14 teının 
şembe günü saat 15 de o/o 7,5 
teminatlarını hususi muhase 
sine yatırarak alacaklart nıa. 
layet daimi encümenine ırı 
rr. (2118) 

Pazarh 

İhale saati tebdili 

Nafıa 
Sekizinci 

Pazarlı 

1- Sam 
·tiJ inci kilom 

Ankara Encümeni Dairnı ları ana 

İcra Vekilleri Heyeti kar bctonarm 
murin yaz mevsimi çalışına s dır. Keşi 
8 ila 14 olarak tahdid edilnıeti iş 16.6.19 
sile 2490 sayılı kanunun hii müddetle 
tevfikan evelce saat 15 te ihal 2 • Pa 
edilen inşaat ve tamirat ve lıyan c 
mezkur günlerde sabahleyin Samsun 
ihaleleri yapılacağından ala -& hendisli 
malumu olmak üzere ilan oluP"": 

(2218) 

Muhtelif erzak ahll 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Onuncu yıl yatı okulıJ 
sinin iaşeleri için mukta'i...i. 
(7961) lira (50) kuruş muhatlll'i 
del üzerinden kapalı zarfla ti' 
ye konulmuştur. 

.nukavel 
genel ş 
proje le 
~un Su 
dısliğin 

2 - İsteklilerin şartnameyi 
üzere her gün kültür direk 
ve ihale günü olan 25.7.938 
günü saat dokuzda kanuni t 
göre tanzim edecekleri teklif 
larınr vilayet daimi encümen 
meleri. (2272) 

4-P 
lilerin 
nat ver 
lerini 
bitirdi 
başar 

Nafıa 
bitlik 

5 -
sek v 
ğu ke 
tarih 
vakk 
Hlğa 

terli 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Kızılcahamam yatı okll 
besinin iaşeleri için muktazi 
(5746) lira (50) kuruş muhaın 
del üzerinden kapalı zarfla e 
ye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi 
üzere her gün kültür direktör 
ve ihale günü olan 25.7.938 
günü saat dokuzda kanuni tar 
göre tanzim edecekleri teklif 
}arını vilayet daimi encümeni 
meleri. (2271) 437 

Ziraat Vekaleti Sabn Alma 
yonundan : 

1 - Kapalı zarf usuliyle 
karbolineum sat ın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel' 22.ooO' 
ilk teminat 1.650 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 938 de 
de Ankarada Ziraat vekaleti bi'
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da 
Vekaleti satın alma komisyon 
İstanbul'da Ziraat müdürlüg 
parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin teminat mek 
rx veya makbuzlariyle birlikte 
yen günde 2490 saytlı kanunun t 
ve 3 üncü maddelerinde zikr 
vesikaları eksiltme saatından 1 
önceye kadar komisyona vermel 

(2379) 4 

Pülverizatör 
Ziraat Vekaleti Sahn Alma JC 

yonundan : 

1 - Kapalr zarf usuliyle 500 
tazyikli sırt Pülverizatörü satııı 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 17.0oO 
ilk teminat 127 5 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saİ 
de Ziraat vekaleti binasında Y 
caktır. 

4 - Şartname1 er Ankarada 
Vekaleti satın alını komisyontı 
İstanbul'da Ziraat müdürlüg 
parasız olarak verilif. 

5 - İsteklilerin teminat mek 
rı veya makbuzlariyle birlikte 
yen günde 2490 Sh. kanunun ı. 
ve 3. üncü maddelerinde zikre 
vesikaları eksiltme saatinden 1 
önceye kadar komisyona vermel~ı 

(2378) 4Y 
1 

Bankalar : 

1 O adet ~elik dolap ahnJ 
Belediyeler Bankası Genel p' 

törlüğünden: 

1 - Banka için toptan alııt' 
me<;muu bin beş yüz elli lira J111lııf 
men bedeli olan 10 adeıt kardelcS s;c 
mi çelik dolaplar 15 gün müddet 
çrk eksiltmeye konulmuştur. ,ı 

2 - Dolapların evsafı ve ıet 
müddeti ve şartları eksiltme şst 
mesinde yazılıdır. İstekliler pat 
olarak bankadan aldırabilirler· ıJ 

3 - Açık eksiltme 15.7.938 c ıı 
günü saat 10 da Ankara'da cııııı1'1' 
yet caddesinde Belediyeler ~:ıı 
merkez binasında idare meclİ51 4ı 
runda a ılacaktır. (2143) 
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· Bayınd1rhk Bakanh{lı 

Pazarhk usulile betonarme 
köprü inşaah 

Nafıa Vekaleti Samsun Su işleri 
, Sekizinci Şube Mühendisliğinden : 
il Pazarlığa konulan iş : 

1 - Samsun - Çarşamba şosesinin 17 
:ıJ. inci kilometresinde Hamzalı bataklık

larr ana kanalı üzerinde yaptırılacak 
betonarme şose köprüsünün insaatı
dır. Keşif bedeli 15423.80 lira ol~n bu 
iş 16.6.1938 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 16.7.1938 tarihine rast
lıyan cumartesi günü saat on birde 
Samsun Su İşleri Sekizinci şube mü
hendisliği binasında vahicli fiat üze
rinden icra kılınacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, 
nukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname, ve 
projeleri 78 kuruş mukabilinde Sam
sun Su işleri Sekizinci Şube Mühen
disliğinden alabilirler. 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek
lilerin 11S6.79 liralrk muvakkat temi
nat vermesi ve on bin liralık köpri.;. ış
lerini teahhüd edip muvaff;ıl:~yetle 
bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini 
başarmakta kabiliyeti olduğuna clair 
Nafıa Vekaletinden alınnus müte:ili
hitlik vesikası ibraz etmesi~Iazımdır. 

5 - İşi üzerine alan müteahhit ~ük -
sek vekalet'ie ihalenin tasdik orundu -
ğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren ıs gün içinde mu
vakkat teminatının kat'i teminata ib
lağa ve aynı zamanda mukaveleyi no
terlikten tescil ettirmiye mecburdur. 

(3929-2096) 4110 

Nehir islahaf iıleri 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Bergama'da Bakırfiay ovası ve 

nehir ıslahatı ameliyatı, ke:iif bedeli 
(1.564.863) lira (68) kuruştur. 

2 - Eksiltme 22.7.938 tarihine ras
layan cuma günü saat 12 de nafıa ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeyi (50) lira mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60.696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (500) bin liralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na
fıa i5)erini teahlıiıtı edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa iş
lerini başarmakta fenni kabiliyeti ol
duguna dair nafıfı vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin te~lif mektuplarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular m-ııum müdürlü
ne makbuz rnukab:Unde vermeleri la
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2111) 4251 

Sulama ana kanah inıası 
Nafıa Vekaletinden: 

1-Eksiltmeye konulan iş: Ada · 
nada Seyhan sol sahil sulama ana ka
nalının temdidi, keşif bcdelı 598.165 
liradır. 

2 - Eksiltme 28.7.938 tarihine rast
layan perşembe günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. . 

3 _İstekliler, eksiltme şartna~esı: 
nıukavele projesi, bayındırlık ışlerı 
genel şartnamesi, fenni şartname v.e 
projeleri {29) lira (90) kuruş mukabı· 
linde sular umum müdürlüğünden a· 
labilirler. Eksiltmeye girebilmek içın 
isteklilerin (27.677) liralık muvakkat 
teminat vermesi, (200) bin liralık na
fıa su işlerini veya buna muadil _nafıa 
işlerini taahhüt edip muvaffakıyetle 
bitirdiği ve bu kabil nafıa işleri~i ba
şarmakta kabiliyeti olduğuna daır ~a
fıa veka.Ietinden alınmış mütcahhıd-

1 telefon aranıyor j 

Atatürk bulvarı İş Bankası 
karşı sırasında bir dairede kulla
nılmak üzere telefonu olup da 
terkedeceklerin posta kutusu 366 
ya bildirmeleri. Devir için ücret 
de verilir. 4518 

İçme suyu tesisatı 
Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Trab

zon içme su tesisatı, keşif bedeli 
(517.999) lira (83) kuruştur. 

2 - Eksiltme ı. 8. 938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 12 de Nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık iş

leri genel şartnamesi, fenni şartname 
ve projeleri (25) lira (90) kuruş mu
kabilinde sular umum müdürlüğün

den alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için isteklilerin (24470) liralık 
muvakkat teminat vermesi, (200) bin 
liralık içme su işlerini taahhüt edip 
muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil 
su işlerini başarmakta fenni kabiliye
ti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden 
alınacak fenni ehliyet ve müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, 

4 - Isteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüre makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2287) 4547 

Baraj inşa ettirilecek 
Nafia Vekaletinden : 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Niğde
de Gebere barajı inşaatı, keşif bede
li (401.324) lira (92) kuruştur. 

2 _Eksiltme 2. 8. 938 tarihirıc rast
lıyan salı günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Istekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi ve projeleri (20) 
lira (10) kuruş mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye' girebilmek ıçın 

isteklilerin (19.803) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (200) bin liralık 
Nafıa su işlerini veya mümasil inşa
atı taahhüt edip muvaffakiyetle bitir
diğine ve bu kabil işleri başarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Veka
letinden alınmıs müteahhitlik vesikaı 
ibraz etmesi, is'"teklilerin teklif mek
tuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar sular umum 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri Hizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2359) 4555 

Batoklak kurutulacak 
Nafia Vekaletinden : 

ı - Eksiltmiye konulan iş: Erzin
can sol sahil bataklıklarının kurutma 
i§leriyle Kirlcvik şelale suyunun tah
liye kanalı ve bu kanal üzerindeki 
şütler inşaatı, keşif bedeli (lSS.000) 
liradır. 

z _ Eksiltme 3. 8. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 _ istekliler: Eksiltme şartname
si mukavele projesi, bayındırlık iş
le~i genel şartnamesi, fenni şartna
me ve projeleri (7) lira (7S) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlü
ğünden alabilirler: E.ksiltmiye g~re
bilmek için isteklılerın (9000) lıra
lık muvakkat teminat vermesi, (50) 
bin liralık Nafıa su işlerini veya bu
na muadil Nafıa işlerini taarhüt e
dip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu 
kabil Nafıa işlerini başarmakta kabi
liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin
den alınmış müteahhitlik vesikası ib-

1. · raz etmesı. 
ık vesikası ibraz etmesı. 4 _ isteklilerin teklif mektupları-

Okullar 
4 nevi et al.nacak · 

Liseler Alım Satım Komisyonun
dan: 

Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve 
öğretmen okullarının mayıs 939 sonu
na kadar ihtiyaçları olan ve 89829 lira 
bedel tahmin olunan 78500 kilo dağlıç 
66000 kilo beyaz karaman, 2SOOO kilo 
kuzu ve 261SO kilo sığır etinin kapalı 

zarf usuliyle 18-7-938 pazartesi saat 
11,30 da eksiltmesi yapılacaktır 

İlk teminatı S741 lira 4S kuruştur. 
Eksiltme İstanbul Kültür Direk

törlüğü binası içinde toplanan Liseler 
Alım, Satım komisyonunda yapılacak -
trr. İstekliler ilk teminat makbuz ve 
938 yılı ticaret odası vesikalariyle 
2490 sayılı arttırma, eksiltme kanunu
nun tarifatı dairesinde hazırlryacakları 
teklif zarflarını yukarda sözü geçen 
günde belli saatten bir saat evveline 
kadar komisyon başkanlığına vermele
ri ve postada vaki olacak gecikmele
rin kabul edilmiyeeeği. 

Teminatların liseler muhasebesi 
veznesine yatırılacağı ve şartnamele -
rin 449 kuruş bedel mukabilinde lise
ler ahm, satım komisyonu sekreterli -
ğinden alınacağt ilan olunur. ( 4078 -
2243) 4294 

· Jandarma 

biçilen sekiz yüz hayvan velensesi 
kapalı zarf eksiltmesinden pazarlığa 
tahvilen 18.7.938 pazartesi günü saat 
onda satın alınacaktır. 

2 -· Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek olan bu pazarlığa 
girmek istiyenlerin (660) liralık te
minat ve şartnamede yazılı belgeler 
elinde bulunduğu halde tam vaktında 
komisyona baş vurmaları. (21S3) 42SO 

Devlet D~miryolları ve Limanları 

Muhtelif inşaat 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Sirkeci istasyonunda yapılacak yol

cu pavyonu, umumi hela, mağazalar ve 
anbar binasına ait işler kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedeli ceman 
110.000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryolları Anka
ra, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerin· 
den S50 kuruş mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 22.7'.938 tarihinde cu
ma günü saat 11 de Ankara' da devlet 
demiryolları yol dairesinde merkez 
birinci komisyonca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içitı is
teklilerin teklif mcktubiyle ':ıirlikte a
şağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 10 na kadı:r komisyon reisli
ğine tevdi etmiş c'Jmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahka~ına 

uygun 6750 liralık muvakkat teminat 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesıka

Jandanna Genel Komutanlığı An- lar, 
kara Satın Alma komisyonundan: c) Bu gibi işleri başarmıs olduğuna 

Hayvan velensesi ahnacak 

1 - Bir tanesine on bir lira kıy--t 1 dair nafıa vekaletinden musaddak eh-
- - ~ liye vesikas1. (2251) 4359 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. Denıiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli ve is:ni aşağıda gösterilen iki liste muhteviyatı mal
zeme 26. 8. 1938 cuma günü .;;a;ıt 11 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usu· 
lü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminta ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve teklifleri
ni aynı gün saat 10 a kadar komiı;yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden. IIaydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Malzemenin ismi 
Muhammen bedel Muvakkat teminat 

1 No.lu liste muhteviyatı Havshaiter 
ve Rezsny sistemi sürat kontrol saati 
teferruatı 

2 No.lu liste muhteviyatı Manometre 
ve vakummetreler 

Lira 

7000 

2600 

Lira 

525 

195 
(2332) 

3 çeşit yemek takımı ah nacak 
D. Demiryolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda yazılı madeni, 
porselen ve züccaci: yemek takımları 26. 8. 1938 cuma günü saat 11,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat tcminta ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 10.30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

M uhammcn bede 1 Muvakkat teminat 
Lira K. 

Madeni eşya 
Porselen eşya 
Züccaci eşya 

Lira K. 
9993 92 
6020 
6350 

(2350) 

Satıhk enkaz 
Ankara Defterdarlığından : 

Metruke No. Ada Parsel 

167 22S 1 

Muhammen keşif 
bedeli 

Lira K. 

100 

Dipozito 

Lira K. 

7 so 

749 5S 
451 50 
476 2S 

4552 

Semti 

Doğanbey 

mahallesi 
Yukarda ada parsel ve muhammen keşif bedeli gösterilen Doğanbey 

mahallesi Eğerciler sokağında kain hazine maliyesine ait ahşap evin en
kazı 18-7-938 tarihinde defterdarlıkta müteşekkil komisyonda ihale edile
ceğinden taliplerin mezkur binayı görmek üzere milli emlak miidürlüğüne 
müracaatları. (2284) 4390 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir 
ikinci maddede yazılı saatten bir sa- nı · k d sular umum mü-

.. dür- saat evelıne a ar 
at evetine kadar sular umum mu 

1 
d'" 

1 
.. ~üne makbuz mukabilinde ver-

Satıhk tomrukları çam 
lüğüne makbuz mukabilinde verme e- ur u~ ~ d 
. melen lazım ır. 

rı lazımdır. . k bul e- ı Postada olan gecikmeler kabul e-
Postada olan gecıkmeler a d'l (2289) 4548 

lilmez. (2288) 4429 ı mez. 

Eksiltme saatlerinin tebdili 
Nafıa Vekafe i 1en: . .. 15 de ihalesi yapılacağı 

Nafıa Vekaleti su eksiltme komısyonunca sala. 1 ·ışlere aid ihalele-
" . •1 ·· !eriyle mevzu arı yazı ı 
an edılen aşağıda eksı tme gun 

1 
. h kk ndaki 2/9067 sayılı 

. İ . . · calışma saat erı a ı 
ın cra Vekillerı Heyetının yaz ~ a -ı ve teklif zarflarının da komisyonca 

ı1:ararı geregince saat 12 de yapılac g (2lti4) 4181 
d·1 'i ilan olunur. . saat 11 e kadar kabul e ı eceg İh 1 ·· u·· !hale saatı . a e gun 

işin mevzuu . 
Marmara gölü tağdiye kanalı hafnya-

ı. 7. 938 12 

Devlet Orman l t letme&i K arabük Revir Amirliğinden : 

1 - Revire bağlı Keltepe ormanının Gölveren ölçülmtiş numaralanmış 
ve istif edilmiş 968.979 metremikaba muadil 1796 adet çam tomruğu 20 tem
muz 1938 çarşamba günü saat 16 da Karabük'teki Revir merkezinde açık 
artırma ile satxlacaktır. 

2 - Karabük istasyonundan Gölveren deposuna kadar kamyon işleye
cek yol vardır mesafe 23 kilometredir. 

3 - Tomruklarda kuturlarma göre başkesme payı vardır. 
4 - Tomrukların açık arttırmaya esas muhammen bedeli beher metre 

mikabta 12 liradır. 
5 - İsteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte % 7,S teminatla revir 

merkezine müracaatları. 
İstif No. Tomruk adedi metremikıip D.m. 3 Tomruk boyu 

11-

KÜÇÜK İLANLAR 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inşaata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neşet Şeren 4171 

Satılık radyo - Yeni 937 modeli 
gramofonu ile beraber FİLKO marka. 
H. Dilman Koç Ap. No. 4 K. Oğlan. 

4379 

Derhal satıı - Yenişehir'e pek ya
kın toptan ve çok ucuz arazi ebniye. 
Samanpazarı istasyon caddesinde No. 
43 Bakkal Mustafa. 438S 

Uygun fiyatla satılık arsa - Her 
türlü inşaata müsait 19 metre cepheli 
550 metlerik. Necati B. Caddesi Yeni-

r··iC"ü;ü .. k ... ii'a'~·~;;;;;····ı 
i Dört satırlık küsük ilanlardan: j 
! Bir defa için 30 Kuruş i 
ı1 İki defa için 50 Kuruş t 

Üç defa için 70 Kuruş f 
Dört defa için 80 Kuruş ı 

Devamlı küçiık ilanların her defası ·ı 
için 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir iHin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzı:rc, f 
her satır, kelime aralarındaki boşluk- ı 

Bir küçük ilSn 120 harften ibaret ol- ı 
malıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı-
ca 10 kuru:ı alınır . : 

:.. .................................................. : 
Aranıyor : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B 4 tipi ev hissesini satmak 
istiyenlerin Ulus ilan memurluğuna 
muracaatları. 4482 

günsokak. Telefon 2944 Hasan Me- Aranıyor - Ev, apartıman, ana a
mikoğlu. 4398 nnıyor. Satmak istiyenler müracaat 

Satılık yeni radyo _ Telefonken Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

938 modeli 5 lambalı 138 liraya. Yeni- Otomobil Aranıyor - Tercihan açık 
şehir Sümer bakkalr karşısında Al~v- olmak üzere model, evsaf ve son fiatı
ok Ap. No: 1 Bilman Ti: 2910 nın posta kutusu 108 No: ya mufassal 

4442 mallımat verilmesi. 4543 

Satılık eşya - Azimet dolayısiyle 

7 parçadan ibaret yatak odası takımı 

ucuz ve acele. Cumartesi, pazar, çar
ş_amba günleri 16 dan 19 za kadar Ye
nisehir Yüksel Cad. Ataç. S. 1 S No: 
ya müracaat. 4454 

Satılık - Koyunpazarında ve Zahi
repazarında kahvehane ve dükkanlar. 
Koyunpazarında. Bay Tevfik Balcı'ya 
müracaat. Tl: 20S8 4472 

Satıhk Fotoğraf Makinesi - Con· 
tax 11 24x35 MM Mit Z~iss Sannar 
1 :2 yepyeni son model Almanya'da a
lınmışı 225 lira daha ucuz verilecek. 
Tan Oteli 4 - 6 arasın.da Nuri Çenç-
oğluna müracaat. 4520 

Satılık - Hacı Murat mahallesinde 
Yeşilağa çifte fırınları pazarlrkla satı

lıktır. Taliplerin fırın sahibi Haşime 
müracaatları. 4540 

Satılık - Buz dolabı General Elektro 
markalı yeni büyük ucuz satılıktır. Ce
beci musiki M. Mektebi karşısında 16 
No. Rüştü. 4542 

Satdrk - Çocuk sarayı karşısında 2 
ev Etlik'te nezaretli arsa ve evler Halk 
sineması yanmda Bakkal Sabri'ye mü
racaat. 4572 

Satılık Ev - Bahçeli evler koopera
tifinde B. 4 ve diğer tiplerde acele sa
tılık evler. Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 

4571 

iş '«rayanla r: 

iş aranryor - Tahsilim lise dere. 
cesinde yaşım 29 yazı hesap, idare ve
sair bilumum işlerde akşam veya gece 
müsait ~eraitle çalışabilirim, Ulus'da 
(Ak-İst) rumuzuna mektupla müraca· 
at edilmesi. 

lş Aramyor - Öğlelerden sonra de
vamlı İngilizce, Fransızca muhabere 
ve tercüme işi aranıyor. Ulusta (A.B.) 
rumuzuna mektubla müracaat. 4558 

Orta ve lisenin muhtelif sınıflarının, 
riyazi, fiziki, tabii ilimlerinden en mü
sait şeraitle ders verilir. Ulus'da M.T. 
rumuzuna mektubla müracaat. 4560 

Kiralık : 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenişehir, Tuna Caddesi Yiğitko-
şun sokağı, No. ıs. 4237 

Kiralık müstakil daire - 3 oda 2 
hol her bir müştemilat. Alt kat. Yeni
şehir Kocatepe Kızılırmak S. No: 14 
Tl. 3320 4423 

Kiralık - Demirtepe N ecatibey as
faltı, köprüden sonra sağda N. 15 üst 
kat. Havagazı, elektrik, su, 5 oda, 1 
hol, S8 lira. 4436 

Kiralık - Samanpazarı Kurşunlu
cami karşısı Alem B. Ap. Bir daire. 
Havagazı ve konforlu muayenehane 
ve yazıhaneye elverişli. Kapıcıya mü-
racaat. 4455 

Kiralık - Kavaklrdere güven evleri 
yanında elektrik ve sulu 3 oda vesai
reli geniş ev. Kağıtçı Halil Naci Tl: 
1230 4470 

Kiralık 2 c"8 - Kalöriferli ve bü
tün konforlu. Yenişehir Çiftlik mağa
zaları karşısında Erkut Ap. Kapıcıya 
müracaat. 4480 

Kiralık Kat - Kavakhdere Fran
sız sefareti karşısında dört oda elek
trik , su, havagazı, aylığı 30 lira Tl : 
3843 4521 

Kiralık Ev Aranıyor - Sihat Bakan
lığı Orduevi civarında müstakil ev ve
ya 4 odalı daire. Tel: 2923 de Vecdi 
Tokmak. 4573 

- Zoyiler 
Zayi - Ankara Memurlar kooperati

finin 3865 numaralı ve 20 liralık hisse 
senedini kaybettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Ziya Gürel. 4544 

Zayi - Çankaya kazasına bağlı 
Kutludüğün köyüne ait mühür silik ol
duğundan yenisi yaptmlacaktrr. Es
kisinin hükmü olmadığı itan olunur. 
Kutludüğün köyü muhtarlığı. 45S9 

Zayi - Seniye adına kazdmlmış mü
hürümü kaybettim. Yenisini alacağım
dan hükmü olmadığı itan olunur. Se
bat eczanesinde Seniye Gürcan. 4541 

Elektrik eksi itme pazarhk ilônı 
Bergama Belediyesinden : 
1 - Bergama Belediyesi tarafından yaptm!acak olan şehir elektrik 

santralına aid muhammen ve aşağıda yazılı fiatlarile sekiz alat ve edevat 
gruplarının ayrı ayrı olarak eksiltmeye konulduğu. 23-6-938 tarihinde va
ki teklifler muvafık görülmediğinden 2490 sayılı kanunun hükümleri da· 
iresinde bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. Gruplar şunlardır. 

Grup No. 1 - Lokomobiller ve teferruatı 
,, 

" 
" .. 
" 

2 - Transformatör ve jeneratörler 
3 - Alçak tevettür ve tevzi şebekesi 
4 - Tahdelarz yüksek tevettür kablosu 
S - Tevzi tabloları 
6 - İzaletörler, siperi saika, sigorta 

ve saire 

19360 
62SO 
5498,S 
2810 
2950 
2998 

Azami teslim 
müddeti 

Lira 9 ay 
,, 6 .. 
,, 4 ,, 
,, 4 ,, 
,, 6 .. 
" 4 " 

,, 7 - Katialar 1422 ,, 4 ,, 
,. 8 - Demir potrel direkler 6700 ,, 4 ,. 
2 - Bu işe girmek isteyenler guruplara aid tarifname ve fenni şartna

meleri belediyeden müracaatla alıp görebilirler. 

3 - 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tevfikan pazarlık 21-7-938 
tarihine rastlayan perşembe günü saat on altıda Bergama belediyesi encü
meni huzurunda yapılacaktır. Ve guruplar sıra ile pazarlık edilerek mua
melesi tekemmül ettikten sonra diğer gurupların pazarlığına girişilecektir. 

4 - Bütün bu alat ve edevat pazarlık suretiyle münakasası bilicra iha
leleri yapılacaktır. 

tı ile sedde inşaatı .• 
Tokatta Kaz ovasının sulanması ıçın 

1 222 117 774 4 metre 
S - Eksiltmeye, pazarlığa girmek isteyenler her bir gurupun muham· 

men bedelinin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatlarını makbuz mukabi 
linde muhasebeye tevdi eylemeleri ve yahut banka teminat mektubu irac 
etmeleri lazımdır. 

yapılacak Gömenek regülatörü ile su
lama kanalı inşaat ve sınai imaHitı 
Çürük sudan Sarayköy ovasının su: 
lanması için yapılacak kanal ve sınaı 
imalat 
M. Kemalpaşa deresinden Karacab.ey 
ovasının suıarunası için yapılacak ın-

§aat. 

7. 7. 938 

13. 7. 938 

15. 7. 938 

12 

12 

12 

2 215 
3 163 
4 316 
s 292 
6 328 
7 261 

----
Yekun 1796 

111 757 
89 335 

17S 437 
ıss 491 
177 600 
141 585 

968 q7q 

4 " 4 " 4 .. 
4 .. 
s ,, 
4 " 

4563 

6 - İsteklilerin bu gibi eksiltmeye girerek muvaffak olduklarına daiı 
vesaik ibraz eylemeleri tercihe vesiledir. 

7 - İşbu şerait dairesinde talip olanların tayin olunan gün ve saatte 
Bergama Belediye encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. 

• (4077/2242) 4316 
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