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Hatay'da bir hadise çıkarıyorlardı .. 
Atatürk Boğaziçinde 
yatla gezinti yaptllar 

sahi fi ere döküldü ve Hafk 
Büyük Şefi çılgınca a 1 kı~ladı 

f Bütün gemiler Büyük Önderi selamladı 
l•tanbul, 24 ( T elelonla ) - BüY.,ük Önel er Atatürk 

b b I · de mutat zevat bulundugu halde Savarona 
era er erın B'' '"kel 'el 

Yatiyle Boğaziçi'ncle bir gezin
1
ti Yjpm~',, ve ~yu . ese e 

bir müddet i•tirahat buyurmuf a~. ır. _fa'!1
1 

11;z~rF'I av~
rona Marmara'ya açılmıf ve Ataturk gezıntı ennı ı orya· 
ya kadar uzatmıılarclır. . .. ..

1 A · ş /'in yatını gören i•tanbullular •ahıllere doku· 
.. lzız ve C:efı' ırılgınca alkıılamıılar tezahürlerde bulun-

muı er e ':i ~ d . 1· b l ·ı 
muılarclır. Boğaz'da ve açıklarda emır ı u unan gemı er 
Önderi .elamlamıılarclır. 

Atatürk Filorya'clan geç vakit avdet buyurmuılarclır. 

Yeni sigorta 
kanunu 

Ya.zan: Kemal ON AL 
Kanunlarımız, türk cemiyetinin 

içtimai ve iktıaadi yiik_aelfif~~i ~:;ı· 
,.an bir hareket ve inkıta ıçın ır. 
Büyük Millet Mecliıinin yaz tatilin
den önceki mahmw çalıımaJarı, bu 
·nuı.41!Jmenin büyük hızmı korumak 

da sigortalara a it yeni b
0

ir kanunu 
da tetkik ve kabul etmiıtir. 

1 

Suriyeli milisler iki 
Eli türküne süngü 
ile hücum elliler 

Fakat bir türk askerini görünce 
yapılıyor kaçtı lor. T ah ki kat 

lskenderun, 24 a.a. - Anadolu Ajansı·nm hususi muhabiri bildiri
yor: lskenderun - Karaağaç yolunda suriyeli milisler Şeyh Süleyman 
Haddat'la kardeşine süngüyle tecavüz etmek istemişlerse de o sırada 
yol üzerinde uzaktan bir türk askerinin gözükmesi tecavüzün tatbik sa· 
hasına çıkmasına mani olmuştur. 

Tecavüzün sebebi Eti türklerdcn olan bu iki kard~in halkevine ya
zılmış ve şapka giymiş bulunmalarıdır. 

Vaka derin bir akis hasıl etmiş ve 
polis derhal türk kuvetleri kumanda
nını keyfiyetten haberdar eylemiştir. 
Bunun üzerine mütecavizlerin t~hi
si için faaliyete geçilmişse de Şeyh 
Haddat ve kardeşi, kendilerine gös
terilen suriye askerleri arasında mü
tecavizleri bulmıya henüz muvaffak 
olamamıtlardır. Gerek zabıta gerekse 
kumandanlık ehemiyetle tahkikata 
devam etmektedir. 

Uzun bir asayiş devresinden sonra 
bu hadisenin vukuu teessür ve tees
süfle karşılanmıştır. 

Antakya, 24 a.a. - Anadolu ajansı
nın busuııı muhabiri bildirivor: Ka
yıt muamelelerı dun cıc biıtUn büro-
larda devam etmiş, bu gün pazar ol
mau münaaebetiyle bürolar tatil e
dilmiıttir. 

Sigorta, aaltanat devrinde yalnız 
bir iatiamar vaaıtaaıydı. Mukavele
ler, içindeki kelimelerin cazip vld
lerine rağmen, bilhaaaa ·türkün hu
kukunu koruyamazdı. O devirde 
milli ıerveti dıtanya akıtan kanal • 
lardan biriai de sigortaydı diyebili • 
rız. 

Almanya'nın Lontlra Büyük El,i•i B. Dirlı•en1 
Bukingam aaı-ayına girerken 

Müntehiplerin reylerini kullan
mak huauaunda gösterdikleri tehalük 
ve bürolardaki memurların ve evelki
nin tamamen teraine olarak halka 
kar§l nazik ve ihtiramkar :nuamelele
ri yerli ve yabancı bütün müfa}ıitle
rin dikkatini çekmektedir. Şimdiye 
kadar en küçük bir vaka kaydedilme
mi§tir. 

1927 kanunu aigortacılığa milli 
menfaatler iatikametinde inkitaf yo
lunu açtı. Bu kanun, her §eyden ön
ce aigorta edilenlerin haklarını ıdu 
te:Uinat altma aldı. Muhtemel bir 
zararı kartılamak veya uzak vadeli 
bir menfaati ağlamak için evelden 
bir ıey vermeyi kabul ~en yurtt~, 
sigorta itlerinde fazlaaıyle teman 
edilmiye muhtaçt ... 

Yurttatlarm gerek ferdi yaf&Ylf • 
lar~a ve gerek iktıaadi faaliyetle • 
rinde sigorta tekniğinin emniyet 
ıartlarmdan f aydalanmaaında milli 
menfaat vardır. Bu emniyet cihazı, 
ileri cemiyetlerde hayatın her ~f
hasmı kavrıyacak bir müke~el~ye
te eritmittir. Yeni türk cemıyet~ d~ 
bu modern vaaıtadan bütün genıtlı· 
iiyle faydalanacaktır. Eldeki ra· 
kamlar, bu fayda hacminin her yıl 
biraz daha arttığmı göateriyor. . 

1927 kanunu, yurtta sigorta c:lenı
len tefebbüae itimadı teaia eden ilk 
unsurları içine almıfh. Geçen on yıl, 
yurttatın refahiyle birlikte fikri 
varlığını da arttırdı. Mali ve iktıaa· 
di tetebbüslerin hacmini genitletti, 
memlekette umranı ziyadeleıtirdi. 
Bütün bu varlıklar siaorta denilen 
cihazın teknik yardnniyle korun· 
mak İller. Yeni kanun, bu hedefler 
içinde hazırlanmııtır. Kanun bir 
yandan aigorta müeseaelerini yeni 
mesuliyetlere kartı sıkı kayıtlar al
tına almakta, ve bir yandan da on
larm çalııma aahaaını geniıletmek • 
tedir. Filhakika aigortalıları koru
yacak çarenin en iyisi sigortacmın 
kuvetlenmeaidir. Kanun, inkitaf ha· 
linde olan sigortacdığmuzm teıeb
büs kabiliyetini arttıracak ve haya· 
tiyetinı koruyacak tedbirler için hü
kumete salahiyetler vermiıtir. 

Alman büyük elçisinin 
Çemberlôyn'a yaphğı 

tekliflerin mahiyeti nedir? 
Paris'in bundan malômatı yok 

İngiltere Prağ hükümeti üzerinde 
tesir yapmağa mütemayilmiş ! 
Paris, 24 a.a. - Salahiyettar mahafilde tebarüz ettirildiğine gö

re, Paris hükümeti, Almanya'nın Londra büyük elçisi Dirksen'in 
Başvekil Çemberlayn'e bildirmit olduğu söylenilen sarih teklif
lerden haberdar değildir. Bu hususta tasrihat verici mahiyette 
yapılan yarı resmi neıriyat biribirini tutmamaktadır. 

Antakya konsolosluğu 

Adana, 24 (Hususi) - Hatay'dan 
gelen malümata göre Kudüs konso
losluğuna tayin edilmiş olan Antak
ya başkonsolosu B. Celiil Tevfik Ka
ruapan vazifesi başına hareket et
miştir. Antakya Başkonsolosluğuna 
İskenderun konsolosu B. Fethi Den
li tayin olunmuştur. 

Gene verilen haberlere nazaran Su
riye yilce komiseri Kont dö Martel 
bu ~ün İskenderiye'ye hareekt etmiş
tir. Kont dö Martel'in oradan Paris'c 
gideceği söylenmektedir. 

Dün öğleden sonra gerek~-------------------------------------------------------

Londra' da, gerek Beri in' de, neı-1 R J d k ı • • • 
edılen te1'zıpıerden aiika ile omanya va e ıra ıçesının 

:nalumat kaydedilmittir. 
Havas ajansı'nın, diger taraftan ay- • t •• 1 k ld ld 

rıca tebaruz ettirdigine göre, dün cenazesı oren e a ırı 1 
Haııiciye Nazırı Bone"yle Fransa'nın --------
Berlin Büyük elçisi arasında y~pılan 

. .. nin Çemberleyn - Dırksen 
goruşme . 

. .. şmeleriyle hk bır alakası yok-goru :s • • • 
1
. b 

t B . kar zamandan berı ızın ı u-ur. ır :s • • d 
lunan Fransa•nın büyük elçısı, un 
akşa:1: memuriyeti yerine ~önmeden 
evci Paris'e talımat almak uzere gel-
mişcir. . 

Bu görüşmede umumı vazıyetle ç.e· 
koslovak meselesi bahis mevzuu edıl
miştir. 

Çekoslovak meselesi mi 
görilşiilclü ? 

Berlin, 24 a.a. - B. Dirksen'in B. 

İstanbulda da 
isti rahatı için 

kıraliçenin rnh 
ayin yapıldı 

Bükret, 24 a.a. - Valde kıraliçe Mari'nin tabutu, dün gece giz 1 

li bir alay ile Katrosini t~doaundan kıralın tatoauna nakledilmit
tir. 

Valde kıraliçenin arzusu üzerine, bütün Bükreı morlara bü
rünmüı bulunmaktadır. 

Katroceni sarayında, üç gün- - -
denberi halk durmadan yavat j B. Şakir Kesebir 
yavaı Valde kıraliçenin nati ö- •• • • Yeni kanunun 1927 kanununa 

ilave ettiği hükümleri ıöyle hülisa 
edebiliriz : 

1 - Teminat itleri. 
Sigorta iılerinde ıirketin serma· 

yesiyle verimli yıllarda karından a
yırdığı ihtiyatı da bir teminat~""· 
Ancak sigorta gibi uzun kredıye 
müstenit bir iıte ud teminat, aabit 
ve mütehavvil kefalet akçeleriyle 
riyazi ihtiyattır. Sibit kefalet akçe-

Çemberleyn'le yapmış oldugu görü~
me munasebetiyle salahiyettar bır 
memba, bir nota neşretmiştir. Bu no
tada alman sefirınin mezuniyeti mü
nasebetiyle veda etmeden evci B. 
Çemberleyn'i ziyaret etmiş ve alman 
• ingiliz münasebatının umumu hak
kında cereyan etmiş olan bu müzake
ı c ... :.nasında B. Dirksen'in çekıoslo
vak hükümetinin südetlerin istekleri 

nünden geçmektedir. Naat, dün bugun şehrımızde 
gece tabuta yerleıtirilmittir. İstanbul, 24 (Telefonla) _ lktısat 

Bütün hükümet merkezi halkının Vekilimiz B. Şakir Kesebir bu ak
umumi sükun ve huşşuu içinde ge- şamki ekispresle Ankara'ya hareket 
çen geceden sonra bu sabah, kıral etmiştir. B. Kesebir Haydarpaşa'da 
sarayında taht salonunda, kıralın, kı- İstanbul iktısadi ve mali müesseseler 
ral ailesi efradının, yabancı kıratlık ileri gelenleri ve bir çok dostları ta
aileleri prens ve prenseelerinin ya- rafından uğurlanmışlardır. 
hancı memleketler mümessillerinir Maliye Vekili B. Fuat Ağralı da 

yarın (bugun) akşamki ekispresle 
Ankara'ya hareket edecektir. (Sonu 9. uncu sayfada) (Sonu 9. uncu sayfada) (Sonu 3. üncü sayfada) 

Genel Kurmay BCJ§kanı Marqal Fevzi Çakmak lzmir'de 

Mareşal Çakmak İzmir' de 
muhtelif müesseseleri gezdi 
Mare~al bugün Ankara'ya hareket ediyor 

iz.mir, 24 (Huausi) - Genel Kurmay Batkanı Maretal Fevzi Çak· 
mak bugün beraberinde bazı zevat bulunduiu hal~e İzmir liaelerinin 
kamp kurduğu aahaya gibnif ve talebeyi teftit ebnittir. Maretal bun • 
dan sonra lzmir'deki aakeri müeueaeleri de dolatmıttır. 

Gece Fevzi Çakmak terefine Orduevinde bir ziyafet verilmit, ziya
fette tehriınizin mülki ve askeri erkanı bulunmuttur. Maretal yarm 
Ankara'ya müteveccihen ıehrimizckn hareket edecktir. 

. 
fngiliz - Fransız anfaşması 

Hiç bir zaman bu günkü 
kadar tam olmamışhr 
Fransız Dıı akanının bir nutku 

Paria, 24 a.a. - B. Bone, Sarlat' da söylem it olduğu bir nutukta 
selefi B. Del boa' dan aitayitle bahsettikten sonra geçenlerde Pa
ria'te Lord Halifaka, B. Daladiye ve kendisi arasında cereyan 
eden mütaleaları hatırlatmıt ve §Öyle demittir 

Fransız • İngiliz anlagması hiç bir 
z.tman bugünkü kadar bir zaruret ha. 
!ini almamıştır, Gene hiç bir zaman 
bu anlaşma bugünkü kadar mükem
mel olmamıştır. Kıral altıncı Jorj'un 
reisicumhur Löbrön'e söyledikleri gi
bi iki taraf arasındaki münasebetlerin 
daha samimi olduğu bir devreyi hatır 
lamıya imkan yoktur. Halihazırdaki 
beynelmilel mUşkülat arasında gerek 
hariçte ve gerek dahilde İngiltere ve 
Fransa Fransa'nın müşterek siyaacti. 
nin her tarafta anla§ılmıı olduğunu 
hissetmekle mahzuzuz. Bu siyaset, 
anlaşılmıştır. Çünkü açıktır, iblis e· 
sasına müstenittir. Avrupa'da hüsnü 
niyet sahibi hiç kimse Fransız • İngi
liz itihfının esas gayesinin sulhun 
muhafazası olduğundan !JÜphe ede-
mez. 

(Sonu 9. uncu sayfada) F ran•ız Dıı Bakanı Bone 

Sovyel-tttan(ukuo 
Hududundaki hadise 

• 

lzvestiya gazetesi 
şiddetle hücum 

japonlara 
ediyor 

Sovyet a•kerlerinin bir manevrada alınmıı re•imleri 

- Yazm J. üncü sayfada-
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Pasif insanlar 
Muhakkak ki ferdlerinde nikbinlerin mikdarı çoğaldığı nisbette bir 

cemiyetin manevi bünyesi sıhat ve salabet kazanır. Hayattan ve onun 
sayısız g~)üklerinden ürkmiyen, vazifelerinin ve mesuliyetlerinin yü
kü altınd:ı ezilmiyecek kadar dinç ve neşeli bir ruh sahibi olan insanlar, 
kendilerine olduğu kadar etraflarına da hayatı zevkli ve yaşanmıya de
ğer bir ha'e getirirler. 

Fakat hııdutsuz bir kayıtsızlık ve tevekkül haddine vardırıldığı za
man, nikbblik bir meziyet olmaktan çıkar. Köhne şark zihniyetinin tel
kin ettiğ_i 'bir lokma, bir hırka'' felsefesini rahat bir hazır elbise gibi sır
tına geçırı-rek hıer felaketin önünde .. kader" diye boyun büken ve her 
~hr~iy~te, içinden sıyrılmıya gayret bile göstermeden, katlanmayı 
~ı!. fazılet ~lakk~ ed~n in~nların çoğaldığı nisbette bir cemiyetin statik
lıgı artacag~ ve ılerıye dogru hamle yapmasına imkan kalmıyacağı a§i
kardır. Yerınde sayma yoktur, ya ileri, ya geri gidilir. Bahsettiğimiz te· 
v~kkül .zihmyeti, maziden mevrus büyük kıymetler ( 1) i muhafaza et
mek mııyoı iyle kendini mükellef bilen gafil imparatorluğu her asır bi
raz daha geıj götürerek nihayet bir inkiraz uçurumuna sürükledi. 

Blo:dbinhr için de aynı tefriki yapabiliriz. Bedbin vardır, hiç bir şey
den hoı,1nutdeğildir, hiç bir şeyi beğenmez, fakat dünya karşısında al· 
dı~ duru;'ınhayatı kendine ve etrafındakilere zehir etmekten baıka bir 
n~t~ce ver 'il'\'!Z. ~endi a:iz gayretiyle hiç bir §eyin düzeJemiyeceğine ka
nıdır. Tıp~ı §Shsı fedakarlığının harbin neticesi üzerinde hiç bir tesir ya-
pamıyacagı felsefesiyle vazifesini ifadan kaçan asker gibi. Bu bedbinlik 
pasif bir bedbinlik tir, içtimai fonksiyon itibariyle de, bir lokma bir hır~ 
ka zih~iy~tiyle kendini teselli eden nikbinden pek farklı değildir. Pasif 
ve sta~ık ı~aanlar, bedbin olsunlar, nikbin olsunlar, cemiyet içinde birer 
tufeylı rolu oynamıya mahkumdurlar. 

Fakat yaratıcı bedbinlik bam başka şeydir. Varla kanaat etmiyen her 
gördüğü yanlışı tenkit eden, her şeyin daha iyi olabileceğine inan~ra.k 
bu uğurda bütün kuvetiyle mücadeleden yılmıyan adamı, bu tenkit hc
ve.i ve tatmin edilmezliği yüzünden, cemiyet içinde belki bedbin ola· 
rak gösterenler bulunacaktır. Fakat unutmamak lazımdır ki böyle aktif 
bir bedbinlik, mütevekkil ve pasif bir nikbinliğe bin kere müreccahtır. 

Bütün inkılapçılar onların arasından çıkmıştır. -Yaşar NABi 

~ir bahçe her ne 
kadar kıymetli ağaç
larla sölPI...... ...... 
dide aebatlarla sisle
nip en ıüzel çiçekler
le *•• de temia ol
-chktan ..... s6rii
•itl daima zevksiz
dir. 

Hal&ald materyalce 
daha zayii bir bahçe, 
twmlzHlinclen dolayı 
... çok belenlleMlir. 

Demek bahçelerin 
süzelliiini temin eden 
ftllflardan biri temiz
Uldir. Bahçelerde te
mialiii icap ettiren ... 
Mplerin .. biiyütü 
ettur. 
v.-ı otlar; birse* 
~- bahçeye si· 
IWft~de 
.... pcinin .._ wnan 
kapnmtı ••luizliii 
• setirirler •• 
Y..ı.u. söre t6rlü 

tetltllri balaun ,.. 
..... otlana bahçeye 
'Nl'dilderi arar yahua 
Witl prilnütünden i· 
Mret delildir. Bunlar 
itina ile hamrladıiı· 
mız sübreli mümtaz 
topl'llk içerisine kök 
..._ ,,. çiçeklerimiDn 
pdumdan çalarak 
bahçenin çirkinJiti ba-

saran Bahçeleri 

yabani otlar 
hasına onlan zayıf dü
şürürler .. 
Zararlı otların bizde 

aj'nk, kanyan diye ta
nınan pek tehlikelileri 
bahçeyi köldinden 
mahftdecek kabili-
yettedirler. 

Du &lbllıcı laa 1.-.aı ;ı.U• 

muı bahçelerden bü .. 
bütün temizlenmesi de 
imkansız aihidir. için
de böyle zararlı otlar
dan bulunan toprak 
bahçe yapılmadan Ön• 

ce derince kazılarak 
(kirizme edilerek) te
mizlenmelidir •• 

Zararlı otlar bah
çelere en kestinne ola
rak tohumlan vasıta• 
siyle airerl•r. 

Hele çevreleri açık 
hahçeler rüqirla et· 
raftan gircek yabani 
ot tohumlan için en 
müaait muhit tqldl 
ederler. 

Böylece girip za
man zaman belirecek 
yabani ot körpelerini 
daha toprafa yerleı· 
meden (iyice kökleı· 
meden) ortadan kal
dırmak bahçe temizli
ii için ıartbr. 

Çünkü, kökleri top
rağa yayılıp yerlq
tikten 10nra bu otlan 

bahçeden temizlemek 
pek güç olur. 

Filvaki bir çok ya
bani otlar İyice yerle§• 
tikleri bahçeden eökül
aeler de toprakta ka
lacak kök parçacıkta
n ile yeniden yetiıme 
YIC uatıa Un:ılum Adlllll• 

yetindedirlw •• 
Çiçek bahçelerinde 

otlann, bir çok yerler
de ıörüldiiiii cibi ça
pa veya çepinlerle lr&. 
ıilerelıı: tenülemnesi 
doina değildir. 

Çünküz Çapanm 
ancak üat kısmını b
Mbilec:eii otun top. 
rakta kalacak olan kö
kü bir kaç sün içeri· 
ainde daha ciirbüz o
larak meydana ıele
bilir. 

En iyili; unrlı ot· 
lan topnıkta IH.r par
çalamu lmakımdan 
köld...ıctir. 

Y alna çiçek .,..... 
terlerinin içinclekller 
değil bahçe yol " 
meydanlannda l»eliren 
otlan da yerJeıip so
luk almalanna fırsat 

venneden ortadan 
kaldmnak bahçecinin 
en mühim vazifelerin· 
dendir. 

UULUÇAM 

ULUS 

Sahra jandarmasının 
vazife ve selahiyelleri 

Bakanlar Heyeti sahra jandarma 
hizmeti hakkındaki talimatnameyi ka
bul etmiştir. Bu talimatnameye göre, 
sahra jandarmasr, seferberlikte ordu 
cephesi gerisinde ve manevralarda di
siplini temin, dağıtma yerlerinde, an· 
barlarda, parklarda, istasyonlar, cad· 
deler üzerinde intizamı muhafaza, gi
diş, gelişi tanzim, kıtasından geri ka
lan, kaybolanların toplanarak sevki, 
bulaşık hastalıklara karşı mücadele 
bakımından verilmiş olan talimata gö
re ve diğer bakımlardan ahaliyi göz 
altında bulundurmak salahiyeti ol
mryanlann tekalifi harbiye yapmala
rına ve yağmacılığa mani olmak, sivil 
halkı her türlü tecavüz ve yağmaya 
karşı korumak, casusluğa mani ol
makla milkellef bulunacak ve bu vazi· 
felerini bu talimatnameye göre yapa
caktır. 

Karakol hizmetinde sayılan sahra 
jandarması kendi mıntakası dehilinde 
ve doğrudan doğruya veya amirinin 
emriyle askeri ve sivil her şahsı şu 

hallerde muvakkaten yakalayabilecek
tir. Adli takibat maksadiyle, muhafa
za ve emniyet maksadiyle ve disiplin 
maksadiyle. 

Sahra jandarması, icabında, kılavuz
luk, tenvir ve ikaz vazifesini yapmak 
üzere hizmet gördüğü nuntakarun ik
limini, halkın ruhi hallerini, arazi va· 
ziyetini, hususiyetlerini, her mevsim
de yolların ahval ve istikametlerini, 
köprü, çeşme, geçit gibi mevkilerini, 
civarındaki dost kıtanın konak, men· 
zil, nokta, kol, karargah... yerlerini 
çok iyi bilmeğe mecbur olacaklardır. 

Askeri erzak eşya alış verişi sureti 
katiyede yasaktır. Sahra jandarmsı bu 
gibileri gördüğünde veya haber aldı
ğında menetmekle beraber yakalıya· 

rak ve hakkında takibat yapılmak üze
re zabıt varakası tanzim ve emrinde 
bulunduğu birlik komutanına teslim 
edecektir. 

Sahra jandarma mıntakası içinde 
her hangi bir iş yapanlar fotoğrflr bir 
ruhsatname alacaklardır. 

Ruhsatname almış olan satıcı ve 
bakkallar (satıcı) veya (bakkal) keli
mesi ve ruhsatnamenin numarası ya
zılı bir levha taşırlar. Bu levhalan sol 
kollarında taşımağa, ' kullandıkları a
rabaya adını ve ruhsatnamenin numa
raaını yazmağa mecbur olacaklardır. 

Tüccar ve bakkalların satmağa me
ıup oldukları oıevaddm ivi evsafta 
bulunmasını talep ve uatlannı tayın 

ve gayri muayyen ı:amanlarda doktor 
tarfından muayene edilir. Fiat liMesl 
daima dükkanda asılr bulunur. Sahra 
jandarması bunu takip ve tatbika ve 
terazi, ölçüleri kontrola mezun bulu
nurlar. 

Umumi evler ve umumi yerler her 
bakımdan sahra jandarmasının daima 
g6z önünde bulunduracağı yerler ola· 
caktır. 

Fuhutu itiyat ve sanat edinen kim
seler taraMut altına alınacak ve bu gi
bi yerler muayenei bbbiyeye tibi tu
tulacaktır. 

Mıntakaırndaki otel, misafirhane, 
han, panaiyonlar da sahra jandarmaıı· 
nrn nezareti altında olacaktır. Bilhas
sa yolcuların çok geçtikleri oturduk· 
lan meskun mahallerin methal ve mah· 
r~leri otel, lokanta demiryolu istas
yonlarını, otelc:ilerin, lokantacıların 
kayıt defterlerini göz önünde bulun
durmak tahra polisinin esas vazifesi 
olmakla beraber sahra jandarması da 
icabında kendisine yardım edecektir. 

Sahra jandarması vazifesini yapar
ken maruz kaldı~ı bir mukavemeti ber
taraf etmek için veya askere veva as
keri eevaya vapılan tecavUzU önlemek 
için ailih kullanabilecektir. 

Büyük su projesinin tahakkuku 
etrafındaki ~ahımalar 

Seyhan nehrinin sağ sahil sulama 
kanalları projeleri bitirilerek ihalesi 
yapılmıştır. İnşaata devam olunmak
tadır. Seyhanrn sol sahil kanal tahdi· 
di işi de eksiltmeye konulmuştur. 

Susurluk ovasını feyezandan kur· 
tarmak, sulamayı salih bir hale getir
mek için yapılmakta olan tetkikler 
bitirilmiş ve Uluabat çayının iki sa
hiline set yaparak feyezanları önle
mek, ovaya sulama tesisatı yapmak i
ç.in set inşaatı ihale edilmiş ve çalış· 
malara başlanmıştır. İğdir'in Serdar
abat mehaz, tünel ve kanal inşaatı da 
ihale edilmiştir. Seyhan'rn rekülatör 
projesinin ikmali de önümüzdek·i 
günlerde bitecek ve yakında eksilt· 
meye konulacaktır. 

Viranşehir - Kazancık, Viranşehir 
- Yahyabey kanalları ikmal edilmiş
tir. Kaynar • Tahtaköprti kanal inşa
atına devam olunmaktadır. İçel vila
yetinde Berdan rekülatörü sağ ve sol 
sahil kanal inşatı devam etmektedir. 
Silifke kanal ve rekülatör projeleri 
hazırlanmaktadır. Pınarbaşı Altı ke· 
sek - Karagözler ve Pınarbaşı kanal
larına ait projeler de Bayındırlık ba· 
kanhğınca tasdik edilerek eksiltme· 
ye konulmuştur. Tokat'ın Gömenek 
rekülatörü ve sağ sahil sulama kanalı 
ihaleye çıkarılmıştır. Çarşamba ova· 
sı ıslah ameliyesine faaliyetle devam 
olunmaktadır. 

Aldığımız malCımata göre Bayın· 
dırlık Bakanlığı büyük su projesinin 
tahakkuku etrafındaki çalışmalarına 
faaliyetle devam etmektedir. Yurdun 
bütün mıntakalarındaki su işleri üze· 
rinde ki çalışmaları yazıyoruz: 

Manisa'daki Marmara gölü besle· 
me ve boşaltma kanallarıylc set inşa· 
atı projesi ikmal edilmiş ve eksiltme
ye çıkarılmıştır. A'ydın vilayetindeki 
Çürüksu sulama kanalları projesi de 
ikmal edilmiş ve eksiltmeye konul· 
muştur. Koçarlı ovası sulama projesi 
de ikmal edilmi§tir. Önümüzdeki 
günlerde ihale edilecektir. Aydın ba
taklığı kurutma projesi de ikmal olu 
narak ihale edilmi!ltir. Malatya'nın 
Derme ve sUrgU kanal rakillatör pro-
jeleri de bitmit ve ihaleıi yapılmıt· 

tır. Sultanıuyu kanal ve rekUlltör 
projeleri hazırbklarına devam olun
maktadır. ÖnUmll.ıdeki gilnlerde pro· 
jeler ikmal edilecektir. Meriç • :eo.. 
naköy feyeaanlarından koruma pro-
..: •• ı :1---• .... .• -
karılmak Useredir. Fırad'ın tol ılhU 

kurutma projeıl ikmal edilmlt ve ek· 

siltmeye konmuttur. Berıama'nın 
Bakırçay bataklıklarını kurutmak i

çin yapılan Bakırsay ıılah projesi i
haleye çıkarılmıttır. 

Bursa • Karaköy yolu 
Güzel Bursa'yı Karaıköy'de şimen

difer hattına bağhyan ve Buraa vila • 
yetinin en işlek yolu olan Bursa • İne
&öl • Karaköy yolunun birçok yerleri 
tamir ve ıslah olunmaktadır. Yolun ta
mfri suretlle Bursa-Karaköy arası bu 
günküne nisbetle ~ok daha kısalmış o
lacaktır. Bu yol üzerinde ve lnegöl'den 
Karaköy'e giderken Hasanpaşa köyü 
yanında bulunan Hasanpaşa köprüsü 

g~en ıene timir edilıni9ti. Bu köprü· 
den ıonra birinci derecede mühim olan 
Buraa yakınındaki Deliçay köprUıU 
de yaptmlmrştır. Köprünün iki gözü 
demir ve üıtU betondur. Gene aynı yol 
UzerJnde bulunan Aksu ve Balıklı k6p
rUleri de her ıene birisi yapılmak ıu • 
retiyle tamamlanacaktır. 

ı ········· · ··· .................................................................. . 
i Mahkeme Röportajları 
! ........................................................................................ . 

Kavgaya sebep olan, dört 
kişiden dayak yiyen delika 

" Dünyada ne 
il • 
ınsan varmış .. 

kadar 
dedi 

edepsiz 
ve gitti 

Bir eğlenti yerinin ikinci kapısın- - Bilmiye bilirim ama, biraı 
ckn çıktılar. Üç kişi idiler, fakat üçü ileri gidersen tepene çullanırı 
bi.rden, genç bir nar fidanı gibi yay· Müşterinin tepesine, hem de 
lanıp duruyor, eğilip doğruluyorlar· önceden haber vererek, çullanan 
dı. "Doz"un aştığı ap aşikardı. Sokak sona pek nadir tesadüf edilir. 
baştan başa böyle yaylı müşteri bek· garsonların da iştirakiyle dört b 
liyen ıoförlerle dolu; bizimkileri gö· lan bu "biribirini bilenler ala 
ren bir açıkgöz, ka§la göz araımda hiç birinin ötekine soyliyecek 
marşına bastı, vitesini ayarladı, di- yoktu, denilebilir. Hani şu uz.uıımınaın.ı 
reksyonunu kırdı, rap diye geldi üç lu kumral genç fazla diretmese 
ahbap çavu~un önünde gürültülü bir yoluna girecek, ortalık süt r 
fren yaptı, durdu. dönecekti. Fakat susması ne 

Fakat kafa dengi eğlenti yoldaşla· kün, eliyle koliyle :öyle hava 
rı, gürültülü bir münakaşa içindey· daire çizdikten sonra: 
diler. Üçü de konuşuyor, fakat hiç bi· - Hadin be, şimdi birinizi 
r.i dinlemiyordu. Masalarından da topuzunu fena yapacağım, diye 
aynı hal içinde kalktıkları şundan an· ledi. Fakat bu tehdide de oto 
laşılıyordu ki, üçü dört garson bir • deki dayanamadı. Kapıları tut 
den arkalarından sökün etti. förlere, kolunu yakalryan öteki 

Gök gürleyince, arkasından fırtına da,mın israrma rağmen bir y 
ve yağmuru beklemelidir. Bu türlü buldu, dı'8-rıya fırladı ve kumr 
münaka.talardan sonra da garsonlar el kadaşının çenesini hesaplnyar 
şakalarına ve bıçak teatisine iyi alış- yumruk yolladı. 
mış olmalılar ki, kapının önünde el İş daha yeni kızışmıştı. Ne 
pence ve aleste bekliyorlar. geldiği belli olmıyan bir sürük 

Şoför, otomobilin kapısını açtı, kas- Irk peyda oldu. Ortalık ana baba 
ketini bir eline aldı, öbür eliyle de ne döndü. Fakat, üstü açılmanı•t 
tokmağı tuttu, müşterilerinin içeriye ft.irler savura savura ortaltğı bu 
tıkılmalarına intizar ediyor. Ama, getiren genç, bir yolunu buldu 
gel gelelim, müşteriler şimdilik o ta- içinden sıyrılmıya muvaffak old 
raflı değillerdir. tekiler biribirlerine girdiler. f 

Uzun boylu, baş açık, gri pantolon- yumrukların hep masumlara r 
lusu, kahve rengi elbiseli şapkasını dığını görünce döğüf'llekten vaı. 
burnunun üstüne oturtan arkadaşına, tiler. Öteki hala: 
peltek peltek: - Bana kim derler be? Diye 

- Bana bak arkadaı. dedi, ıcn be- yanda kabarıp duruyordu. 
ni tanımanın.. Kimden çırktığı anlaışımıyan 

Öteki soğukkanlılıkla ve aynı pel • ses: 
tek ıivesiyle : - Sana ahlakıız derler, diye 

- Nuıl tanımam be, diye gülüm • dı. Beriki bu lafa daha sunturlu&• 
ıedi, beı\im bildiğim ayyaı Mahmut c-evap verebilecek kadar laf ebesi 
değil miıin? Ancak ötekilerin otomobile yerl 

Beriki kızdı: mesini bekliyordu. Dört bet kiti 
- An'•t HMln. dedi. la, tekme rica, otomobile tekrar o 
UçU.nıcil..U, be1kl de en clotruyu tular. Uzun boylu kabadayı, bit 

töyledi, aralar mı buldu ve: kaıyanın dibinde kala katını~ı. 
- Bkfblrlnile diyecek l&fmu yok, mobilden uaanan bir ı,.IJ 

ikl.nia dı ayya,.ın•, dedi. . yak bir çok ağır ve "haıkaretli 
yJft~"'ah~\'h\~tiÇ au;·raır.tgl~ehf< · ~\nü duyit 
arkadatı otomoöile yerlettirmek iı · Garson müstesna ... 
ııedllır. Blr tıan11l 1ayet uyalck; bel· Ser garaon yaklattı; y.umruk 
ki de çok yorpn ve aarboıtu otcmo- düiilmledi: 
bile geçti, köşeye lcuruldu. _ Nı dedin herif diye bağırdı. 

!kincisi biınmekle binmemek ara • r .. ' 
sında bir tereddilt geçirdi. Uzun boy· urc~ lif k ka d 
!us.unun yüztlne : - anını •.~a un yo r e 

- Bineceğim ya arkamdan küfre· O ıldealere ıdı ... 
derıerı iner, ma yaparmı, dır giıbi Garson cevab~ sözle değil, yuın 
uzun ve manalı bil' bakıt baktı ve bin· la veröl. 19 )'fllldın ve bu ıefer 
di. Uçücüsüne gelince al"kadatları o- tırlle ter ganon a~uında ~aıl 
tomObile yerleştikten sonrv. kabada- Aneak, kaba<layılıım bUtun c 
yıbk damarları biilbiitUn kabannıftı. aahibine çektirildi. ~nonlar Y .. 
Durmadan söylüyor, hatta sövüyor- dular, tekrar lşlerinın batına 
du. Garsonlardan blrl, anlafıldığına ler. Kumral, uaun boylu, ıri 
gare baş garton adiyle hiıtap ederek: loalu, b .. aıçô. ~nç, bir otıom. 

- Yapına bey kardefim, sabaha geçtitl yola, btr gareonlıarın cır 
kartı horoıluğun alemi var mı ya? leri kapıya baktı, b&ktı ve: 
Hadi bin arabaya.... • - Şu dünyada ne kadar ed 

Fakat beriki kavgayı, gilrültüyü _ ınıan vradır, dedi ve gerleln 
belki daha ilerisini _çoktan göze al· dlSnerek _hızlı adımlarla uzaikl .. 
nuttı. Habire söyleniyor, arada aizın- tıte sıze, henüz hakimlik ol 
dan aiır laflar kaçırdığı da oluyor- bir mahkeme mevzuu ..... - Ke 
du. Fakat bu ıefer arkadaılarını bı
rakmıf, gar.ona başlamıştı: 

- Bari Hn yapma Haaan, diyordu, 
sen beni bilirsin. 

Ser gar10n, dl§lerini gıcırdata ıı· 
cırdata ortalığı aakinlettirmiye çalı
şıyor: 

Mektep kitaplan bazırb 
faaliyeti 
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Kültür balcanhtı, ilk ve orta 
Nt moktıp kitaplarının eylül ba 
hazır olmuını teminen çahımal 
1ıız vermit bulunmaktadır. Kita 
bir gak kıımı timdiden huırl 
tadır. Orta tedri1ata ait tarih 
larının ilk provaları Bakanlıi• 
mit bulunmaktadır. Diler ki 
provaları da peyderpey gelmiye 
lıyacaktır. 

A~ık kültür direktörlükleri 
Kültür Bakanlığı, açık bulunan 

kültür direktörlüklerine tayinler ya· 

pacaktır. Bu husustaki kararname 
projesi hazırlanmaktadır. Proje kül
tür bakanımızın ıehrimize gelmesini 
müteakip yüksek taadika arzedilmek 
üzere Bafbakanlığa verilecektir. Bu 
kararnamenin kabul edilmesi ile 
münhal kültür direktörlükleri tama· 
men doldurulmuı olacaktır. 

Trabzon - lran tranilt yolunda 

çalıtmalar 

lehrlmiae celen maHunata göre 
Trmson • tran tranıit yolunun De· 
ilrmendere tahkimatı bitmittir. Ka· 
raka,t • Şebbab kıemı inpat progra· 
mana cöre ıllindirajı faaliyetle devam 
etmektedir. Tranıit yolu için bu yıl 

iki kamyon ve iki traktörlü kar ıil· 
pürme makinesi alınacaktır. Aşman 

fOH satıhları kırma taf ilave edilmek 
auretiyle timir olunacaktır. 

Kahve telvesi . 
Bir alma:n fabrikası kabve telve. 

sinden sabun ve krem yapmanın yo
lunu bulmuı. Bütün Almanya'da içi
len kahvelerin telvesi bu fabrika· 
nın adamları tar.alından toplattırı. 
lıyor, ve Tempelbof'tald fabrika 
bundan dehıetli surette istifade e
diyormuı. 

Havadisin kıymeti buluıta değil; 
çünkü odundan elbiae. olur olmaz 
maddelerden akla 6elmiyen eıya 

yıpan insan seklaı .bbve telvesin
den de bir feyler t;ıkarıbllildi; ni· 
tekim yıpmııtır dı .. Aaıl dikkate 
değer tıral kahve telvelliaia prk ve 
garp telekkilerl uaaındıtl luka 
~heser bir 6rnek teıtil etıni,ı olma. 
sıdır. Biade ırtık 6iJr#UmiJyot; la-
kat ıarkın birçok yerlerinde bili 
"kahve telveıiyle kefil istikbal" hu
rafesi ha.tam sarer. Telvenin /in· 
canda bıraktılı islerden mastakbel 
hayat için t;ak fllmulla. t;ak mlnılı 
hatti - lılcının sekisına giSre -
bazan çok teferrüatlı manalar çıka. 
rılrr. Vaktiyle bizde de lalcrlat ve 
lala inananlar yok değildi. 

Kahve telvesi Asya'da falcılığa, 
Avrupa'da ubunculula yarıyor/ 

K. Z. G. 

Sporcu ıerbiyeıi 

lngıltere'de bır atlet kulübün -
den re1men kovulmuı. Sebebi de ba· 
zı eğlence yerlerine giderek içki İç· 
meai, hafif hareketlerde bulunması 
İmİf, Bu alır ceza uıwü bizde de 
tatbik eclilmiye kalkııdaa kulüple
rimizla kaclrolanmn bir hayli hafif
liyeceğini tahmin ebnez misiniz? 

Dil : 

Bir ıuetenin spor sütununda ıu 
cUmleyi okuyonız : " Pirene dal
larında en güzel bisiklet kullanan 
milletler Franaız bisikletçileri ol
muıtur." 

Demek Fransız bisikletçilerinin 
her biri bir milletmiı r 

u11ı11arlar Vekaletinin içki aa
bflan varidabacla ltu aene epeyce ar• 
tıı ...... ,. Y .. ilaycılum kalaiı 
çınlasın! 

Aklını kaçıran katil 

Trabzoa'c:la kansını balta ile 
öldüren Mabmut'un delilik ala• 
metleri söatercliiinclen mütahede 
altına alınmak üzere İstanbul'• 
getirildiiiai ıazeteler yazıyor. 

Baltayla kanımı öldüren koca 
akıllı olabilir miydi ? 

Cesaret 

Amerikalı tayyareci Komsan, 
Nevyork'tan Loı Ancelu'e adar 
tevakkufıwı uçmasına miilaade et• 
miyen hava ubıtuma lazmlt, ve 
900 dolar kıymetindeki köhne tay-

~ 

711N1iyle havalanarak Atlu olıyano
sunu seçtikten aonra lrlanda'da a
raya inmif. Kitü bir mMine ile ha. 
ritam, radyotwr, •• her tUrHl fen
at vuıtalardaa mahrum olarak ya
pılan ita ıeyahat, yibltlnlerca dolar 
la,...tindeld muauam bir tayyare 
ile dünya turuna çıkanlardan daha 
ltüyük bir kahramanlık ,,. eetaret 
hareketi delil midir? Biraz da deli
lik diyeceksinb. Haklısnuz. 

Ku~ ve müısik 

Bir Ol'kelb'a .. fine ait bir ku
ıun, müaife kartı duyduğu alaka 
ortaya yeni bir meaelıe çıkardı. 

H&cliMDin aalı ıuclur: AV1"upa'da 
orkeatra teflerinden birinin Y• 
tittirdiii kutta dehtetli müzik i .. 
tidadı oldufu anlatılml§. Müzis
yenin piyanoda çaldıiı bir parça· 
yı, birkaç tecrübeden IOllra kut 
da crnlb6mı piyanonun llHİne 

benzeterek tekrar edebiliyor ve 
çok mu'Nffak oluyonnUf. 

Görünüıte iMan iti olan müzik 
aletini taklit eden kUfhır; fakat 
hakikatte insanlar müziii ktqtao 
çalmamıtlar m.,.tı acaba? 

Gölgede ısı 83 dereceye 
Dün fChrimizde hava aabaJıle 

çık, sonraları kıamcn bulutlu 
rüzgar fimalden saniyede 3 ıne 
dar hızla eamittir. Dün en yü 
gölgede 33 dereceye kadar çı 

Dün yurdun Karadeniz'in !I' 
,esiyle Şarki Anadolu mınta 
hava bulutlu ve mevzii yağnıdl' 
ıe mıntak.aaında açık, diğer 
larda ise kısmen bulutludur. 
mi dört 1aat içinde Orta ve 
nadolu mıntakalarmdaki pek 
yapurların karemetreyc 
lan ıu miktarı Bayburt'ta 2, 
hir ve Kütahya'da birer kil~ 

Yurtta en yüksek ısı ıton1•_ 
Babkeeir'de 32, Ialihiye'de ~ 
na'da 34, lı:mir'de 35, Bodrudl 
Diyarbakır'da 39 derecedir. 
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kıark'la yeni tehlike mi! 
kaç gündenberi Uzak Şark'tan 

haberler, Sovyetlerle Japonya 
da yeni ve had bir ihtilafın belir. 
bildirmektedir. Uzak Şark ve 

dünya ıulhu bakumndan tehlike
• görünen bu ihtilafın mahiyeti 

zak Şark'ta Mançuko, Kora ve 
t hududlan, Vladivoıtok ıefıri • 

bunda bir noktada birleıiyor • 
ıte bu noktaya yakın bir yerde, 

Jardan iıtratejik ehemiyeti haiz 
u anlatılan bazı tepeler, seçen
Sovyet kıtalan tarafından itıal 
"ıtir. Çanııfufeng adı verilen bu 

"n ehemiyeti, anlqılan, Kora'da 
olup Mançuko'nun payitahtı olan 
· ng'in denize mahreci olan Ra· 
nına hakim olmalarıdır. \Japon• 

1rfufeng mıntakuının Mançuko-
d olduğunu ve Sovyetler taralm• 

fuzuli olarak it1al eclilditini iddia 
tedir. Sovyet hükümeti iae, tepe

Sovyet hududları içinde bulun· 
u iddia ediyor. Çanafufenı Sov
prajında mı, Muçuko araziıi 

itiraf edelim ki bunu bilmiyoruz. 
üracaat ettifimiz haritalarda bizi 

tada tenvir edemedi. Devletler 
da budud ibtiWları daima çıkar. 
· yetli olan meaele, bu ihtilifm aa· 

• kanaatlere mi dayanmakta oldu· 
yokaa V alval kuyu lan hadiaeainde 
a'nm yaptığı gibi, kaıden mi ibdaı 
iği nolıtuındadrr. Bu da ihtilifın 

tarzmdan anlatılabilir. lhtilif, 

Sovyet • Man(ukuo 
Hududundaki hödise 

İzvestiya gazetesi 
şiddetle hücum 

Mosk.ova, 24 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: tzvestiya gazetesi "Tahrikatın 
maskesini atalım,, başlıklı yazısında 

diyor ld: 
"Bütün dünya bilir ki Mançuı:ıi'nin 

ilhakından beri, japon militarist biz· 
bi, Kvanugn ordusu vaaıtuiyle, IOY• 

yet • mançukuo hududunda durma· 
dan hAdise çıkarmak, tahriklt yapmı
ya başlaa119tır. Son zamanlarda bu 
tahrikler, oldukça azalmıştı. Bunun 
sebebi de, japon militaristlerinin ha· 
len Çin'de ba,ından aşkın iti bulun• 
masıdır. Fakat halen Çin'e yeni yar-
duncı kuvetler gönderilmesi icap et· 
mektedir. Bütün mevcudiyetini Sov· 

japonlara 
ediyor 

Bir aouyet hudut mulaafl%ı 

Amerika maliye naı1rı 

Morgen T av'ın 
Paris seyahati 

Paris, 24 a.a. - B. Moreen Tav, 
aaat 23.55 de buraya muvM&lat etmi§ 
ve hükümet namına B. Martando'nun 
huıu•i kalem müdürü tarafından is
tikbal edilmiıtir. 

B. Morgoıı Tav'ın Paria'te.lci ikame
ti, teknik bir ıeyabat gibi deiil fran
su • amerikan dostluiunun bir teza
hürü addedilmektedir. 

Mumaileyhin maliye ve iktiaat na
zırlarını ziyareti esnasında mali va
ziyetin tetkik edileceği muhakkaktı, 
Fakat bu noktai nazar teatilerinden 
aonra mühim bir karar alması muh
temel görülmemektedir. 

Reisicumhur B. Löbrön, ile refi
kuı, Amerika hulne nuırı, B. Mor
gan Tav ile refikasını kabul etmiı
lerdir. Nazıra Amerika'nın Paris se
firi B. Vilyam Bülit refakat etmek
teydi. 

Hindistan' da 
çarpışmalar 

Londra, 24 a.a. - Hindiıtan'ın 

garp ,imali hududunda Bannu şeh
rinden bildirildiğine göı-e, Vuiris
tan kabileleri bu tehre evelki gece 
hücum ederek yirmi kadar mağazayı 
soyınuflar ve billhare ateıe vermi,. 
ler ve piddetll çarpışmadan ıonra çe· 
kilip gitmitlerdir. Çarpıtmada 10 kiti 
aımn, ve 24 kiti yaral&nmJltlr. 

Kırali,e Mari'nin aon 
ruimlerind.,. biri 

Bükres'te 

Kırali~e Marl'nln 
cenaze töreni 

Karabük fabrikası 
YE~l SASAH'ta B. Hüseyan Ca

hid yalçın seçen hafta içinde lkllaat 
Vekilimiz B. Şakir Keaebir'le birlikte 
yaptığı Zonguldak seyahatinin inbba
Jan cümieainden olarak yazdığı bir bat 
mak.ıede ezcümle diyor ki: 

" Zonıuldak'tan yuvarlak rakam • 
la yüz kilometre uzakta, Zonguldak ile 
Filyoı araaında demiryolu deniz ke .... 
nnı takip ediyor, tünelden çıkarak tü -
nele dalıyor ve nihayet Filyoa'u seçin
ce artık dailann içinde yol bulrmya 
çalıııyor. Biru sonra, manura ser1çek
ten güzel! Vadi darlaııyor, tren sizi 
ıuyu bulanık bir derenin kenanndua, 
yeıil ve dar dailann, ormanların ara • 
ıından memnun ve hayran, aötürüyor. 

Şair, bu güzel yol niJçin aonuncla 
bir uçurum 7 diye teessüflerini t.... • 
nüm ediyor. Biz bir uçuruma ptmiy~ 
ruz ama her halde Karabüke Y&nJ'O • 

na. Zavallı Karabük'ün ilk talihaizliii 
bu kadar ıüzelliklerin sonunda olma • 
undadır. Biraz evelki intibalar henüz 
pek canlı olduiu için, Karabük keneli 
urarma çıkan bir mukay~• iıter is
temez manız kalıyor. 

Ne sıcak yarabbi! Ve tabiat bwa • 
da ne kadar haaia, ne kaclr mürüvvet
aiz! Eminim ki bugünkü Karabük bet 
on aene sonra uçup ıitmiı bir kiıbuı • 
tan ibaret kalacak. Şu sırtlarda güzel, 

( Baıı 1. inci say! ada ) temiz ve yeni bir tehir senit aobkla • 
kıral milpvirlerinin ve yüksek devlet n, havadar evleri, yeıil bahçeleriyle 
memurlarının hmuriyle, Moldavya göğıünde birçok saadetler saklıyac:llk. 
Metrepolidi Nikocdim tarafından bir Bu1rünkü düz çukurda yüksek ocakla
dint lyin yapılmıt ve ıaat 8.30 da nn çelik bazulan bir kuvet ve muvaf • 
valde kıraliçe Mari'nin cenaze alayı fakiyet timsali gibi yükselecek; bura • 
saraydan hareket etmittlr. larda kaynamıı demir bir sel sibi aka

Bir top arabasına konulmuı olan cak ve ıidip türkün iatihıal ve iıtihlik 

"z bu noktada kati bir hülrilm ve
~ne yardım edecek deNCecle İn• 
etmit deiildir. Bir defa Sovyet 

ya'run malum olan .amimi politi-
karıııında bu devlet tarafından 

her hanıi bir meaele ihdas edi
eceği bir an bile tasavvur edile • 

yetlere kartı bir harp için kuvet top· 
lamak keyfiyetinde gören Kvantunıg 
ordusu, kuvetlerinden bir kıammı, 
halen Çin'in bitmez tükenmez a.rami 
içinde boğazına kadar batmıı bulu· 
nan japon orduıuna yardım için gön· 
dermektcn korkmakta.dır. Bu ihtima· 
lin önüne geçmek üzere Kvantung 
ordusu, nazarı dikkati kendi Userine 
çekmiye ve Mançukuo hud~dunda .va· 
dyetinslkino~dığını g~termıye~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tabutun arkasından, kırat, veliahd bü- kudretinde eaaıh bir rol oynıyac:llk. 

yük Voevod Mihai, Prenı Nikola,, Bot sırtlar yeıil onnanlann baılancı. 
Dük dö Kent, Naip prenı Pol, bul- ciyle kaplanacak. Şu ıauz, haile ve ı... 

karar vermi.ftir. 

Japonya'nın makaad '" hedeflerİ· 
elince; buıüne kadar bize akseden 
)erde bir tenakuz sönnekte7iz. 

taraftan Taı ajanıına söre, jaıpon 
k elcisi Moskova'da tebclidler .. • 
yor. Sovyet ukerleri, münazuh 
araziden seri çekilmeclilderi tak
Japonya'nm "kuvet• müracaat 

ariyeti" laar!••mcla kalacafrm WI-

Bazı bll'yilk devletlerin fedaklrlık
la yapmak esasına dayanan oportü
niat politikasını nazarı dikkate alan 
japon kumandanlığı, Sovyetler Birli· 
ti'nin de böyle bir züıniyet göstere
cefini dü,ünmüı olması da ayrıca 

Bir Norveç gemisi bir 
tayyarenin hücumuna uğradı 

wer taraftan Harbiye Nezareti ...., 
.öz .öyliyen zat, ihtiliftn hallini 

erse!ımıh~~· !Jn.W'a~ ly\Pı!4!.= 
bir aaker göndereceğiz, diyor. 
ela Çin'cle me11ul olan lJaponya. 

Sovyetlerle - harp ~ iate • 
iini ve meıeleain Wım ecHJ•IW 
ediyor. 

Japon harici politikamun, l»iri ... 
den diğeri de diplomatlardan İ· 
olmak üzere, iki dirijanİ bulun. 

na yeni delil teıkil eden bu aözle
dikkate layık olan bir noktuı, bu 

askerlerin mutedil ve diplomatla· 

muht•meldir. 
Ve ifte bu suretle, kendisine hb 

huıunetle, Kvantung Erkinı Harbiye 
Reiıi, gerek sovyet - mançu budu· 
dunda ve gerek ajanları vaaıtasiyle 

bizzat Japonya' da harekete geçmiftir . 
Sovyet - mançu hududunda, bu er-

naı•& ••u•..., • ... • ""t aaa.~ uaa. a""a.&ı&J."4"'\.& ~--· 

ve hudut mubaf uı hududu bir metre 
bile geçmediği için her hancı bir ae .. 
bebe dayanmadan •un! aurette hldiH 
çıkanDJftır. Japon - mançu makwnla-

da müfrit sörünmelerindeclir. Har. 
nezareti mümeuilinin .. mimi ıö
n bu sözleri, diplomat Şiıemit· 
un Moskova'da sösterdiii ıicldeti 
· de izah eder. Askerlerin mümu-

rı, Sovyetler Birlifi'ne ait bir adayı 
elde etmiye ça1J91rkeo, diler taraftan 
bir f .. iat çetesi de Tokyo'da Sovyct 
Büyük elçiliii bahç•ine &irmit ve 
"So'V'yetler Birlili'ni tedip eylaİıiyo 
divet eden,, beyannameler atmıttır. 
Bu ıuretle fqiatler, japon halkını 

hareket• geçirmek: ve bu halkta, bltıl 
ve 1alan bir ıurette, Sovyetler Birli· 
fi'nin Ja~nya'ya taarruza hbırlan. 
makta olduğu fikrini uyandırmak is

V alonaiya limanında bir U..ilu gemiai bir tayyare 
6omhaa yedikten aonra yanarken 

temektedir. 

- Meaeelyi diplomatlara bıraktık. 
haUedemezlene, biz ele alaca • 

Bütün bunlara raimeıı japon mili
taristleri, her daim oldufu gıibi bu 
meselede de resmi anlaJPlôllara ve 
vesikalara istinaden Sovyetler Birli
linin aldığı kati vaziyet kart•ında 
yeniden muvaffakiyctai.sliie uira· 

diyor. 
Belki buna ..-hal vermemek i~n
lci Şigemitau Moskova'da •fır ...... 
tır. 

mıflardır. 
Japonya'nm Uzak Şark'ta Sovyet • Vuiyetl kötülqen japon militarı.t 

himinin arkasından ve bunun yardı· 
miyle, diplornui ku.vetleri iler~ ıü· 
rülmüıtür. Japon diplomaaisi, hudu· 
du tayin eden 1886 Khuıung anlq
malarını ve veaikalarının ehemiyeıt 

ergeç bir harp yapmak iıtedlti 

akkaktır. Hatta Çin'e kartı ıiritti• 
ücadele, Sovyetlerin alakalarmı 
ye yolunda açılacak olan Mly(ik 
il ilk ........ tetkil ettili de &flk 

. atbr. Fakat buna beaü sıra 

"ıtir. Japonya Çin'de uımndr-
mukav ... t ile kartıletnufbr. 

- fedaürlddarla buı U'Uİ iıpl 
e ............ Çia'i yola ptirmek 

• elen sak uakta buluau1or. V • 
~ Yannak itin atbjı .... adllll 

'yı. daha .-a. Wr IM•kbk 
aitiinmktedir.Bu tartlar lçiacle 
nya'nın aovyetlerle ~e 

k iıtiyeceği fÜphelidir. Meğer 
n macerasında girdiği ç ...... 

uı çaresini, Sovyetlere kartı •· 
bir harpta sörsüa. Çin iti.._ 
büyük bir macera olan böyle bir 
tin dünya eulbu için tehlikesi 
da olduiuaıdan Uuk Şark'ta

tilü her memleket kamoyu tara • 
yakın alika ile takip edilınekte. 

A. ~·ESMER 

bir ölüm 
a.at bankaaında yar.ım aara ya
uhtelif vasifelerde bulunmuı ve 
ıa milli mücadelede umum mü· 
k vazifeıini eörmüt olan Ziraat 
ıı mecliıi idare izuından Zc· 

"çlü vefat etmiıtir. Cenazesi bu 
aat 12 de Hacıbayram camiin· 
aldırılacağından, c:enuede bu· 
k istiyen zevatın Hacıbayram 

ne teşrifleri rica olunur. 

ve tam yürürlüğünü tanımamıya yel. 
tenmektedlr. Japon diplomaıisi, yal
nu 1860 Pekin munzam muahedena
meaini tanıınaktadır. Halbuki bu son 
mua:hedeye cöre, değil yalnız Hasaau 
ıölünün •rp sahiliyle buradaki t~ 
pelerin, fakat aynı zamanda bu tepe· 
lerin earbinde bulunan bütün arazi· 
nin de, Tiwnen ·Ula· nehrine kad~ 
Sovyetler birliğine ait olmuı icap ct-
'mektedir. 
Japonların ilori sürdüiü Ruı Er· 

klıu harbiyesi harwı da, hududu, 
KhUfunc anla,masıyle remıen tayin 
edildiği gibi &&ltermeJıtedir. 

Fakat japon militar.iatltrı, JDlfrUİ• 
yete bakmamakta,, fakat cnternaıyo· 
nal anlatznazlıklar aramaktadır. Uı· 
ıuri gölU Unrinde Sovyetlcc Birliği 
aruiai dahilinde kain bir ad•yı elde 
etmek için yapılan tetebbUslerdc bu 
teb•plt yapılmı9tır. 

Fakat Tokyo ve Çançun(daki tah
rikitın imilleRııin ıu cihoti unutma· 
maları icap ederdi ki, Sovyetler Bir
Jiii hududu bütün mıntıkalarında, 
geçilme• hudutlardır. Sovyetler Bir· 
Jiii'nin japon t&brikitını durdurma· 
sı, bu &ün ilk defa değildir. Japon mi
litaristler biıtııinin atetl• oynamak· 
tan vuıeçıneü sananı aaıba c•tm. 
mlt midir1 Zira bu atqtc bir IÜIL eli· 
nl yakmalı muhtemeldir. 

V • ••• •mni 11111tlıktan .anra batar.iten 
Tanger, 24 a.a. - Tirana adındaki 

Norveç vapuru, uat 7.30 da bir tay
yarenin taarruzuna u&ramıt ve tay
yarenin bomba abnıt oldulunu bil
dirmlttir. 

Frankoculann bombardımanı 
Barselon, 24 a.a. Netredllen bir teb· 

Hfde bilha11a Ettremadura cephe-
ılnde dlltmanm Guadaniye'yl ge~it 
ve Asöpl'ı i'gal etmlt oldutu beyan 
edilmektedir. P'ranklstl~rln tayyare
leri Kutüera'yı bombardıman etmit 
ve bir çok ldımenin teld olmuma 
•ebebiyet vermiıtir. 

Dün tark cephnlnde nkia tayyare 
?.ütürillmüıtür. Cumhuriyetsiler de 
uç tayyare kaybetmiılerdir. 

Frankoculann ileri ltareJc.d 
Salaınanka, 24 a.a. - Jlnml tebliğ: 

Eetramadura cephesinde Guadlyana 
mıntakuında frankistler, ileri hare
ket.l~i.ne devam ederek Alnıpl tcpe
lerına ıfpl etmitlerdir. 

Kan,maıılılc planı 
Bar11loqa, 34 a.a. - Bir tofl&ntı 

yapmıı olan nazırlar meclisi, müza
kerelerini karıtmazlık koınltesi plA· 
nının tetkikine haaretmlttlr. 

Plana verilecek olan cevap, taavlp 
edilmit olup derhal Londra'ya gönde· 
rilecektir. 

Frankocuların çe"ir,,.. 
hareketi 

Saragoı, 24 a.a. - Havaı muhabiri 
bildiriyor: Sagonte önündeki hükü
met müstahkem mevkilerinin aonun
c:uıu düpek üzeredir. Franko ku
vetleri dün Kodicl'in ıarbindo bir 
yarma hareketi ile Viver - Secorbe -
S~er~ &~don müsellcıinin içine 
gırmışlerdır. lçeri giren ve timalden 
cenuba dofru inen Franko kuvctleri, 
hOkUmetçi kuvetler hattının' büyük 
k11mııu yandan tehdide ba1Jamı1lar· 
dır. Franko kuvetleri, bilkilmetçilere 
arkadan hücum ederek bunları iki a
ttt aruında bırakabilecek Yuiyette· 
dir. 

gar prensi Kiril, prenı Hohenzellern, sır köte türkün yaratbğı medeniyetin 
yabancı hükümetler mümeasilleri,hü- bir timsali halinde canlı canlı ka~ 
kümet azaları, yükıek devlet me- cak. lıte türkün azmindeki, himmıetin
murları, ıeneraller yürümekteydi.. deki kuvetin, sebatın büyilkliijiaıi 
Bu esnada bütün kiliselerin çanları hakkiyle takdir etmek içindir ki ..._ 
çalınma\da, mızıkalar matem havası 
çalmakta,, toplar atılmakta ve 50 tay- günkü vaziyeti böyle teabit etmek Ja. 
yareden mürekkep bir hava filosu 1• znn. Burada her §OY hakikaten yoktm 

· lay üzerinde uçmaktaydı. yarablacaktır ve ıörüyorum ki yanb-
Kıral sarayından fıtuyona kadar lacaktır. Çünkü bir kere buna ...._. 

yoıtardaki bütün evler, yarıya kadar ven1miıtir. 
inik matem bayrafı Hmıılar, mor Şu cehennemi sıcak ve bofacu ha
renkli tilllere bürUnmU9, ve kırmızı va içinde, fU yeryer, karmlılıanıık, :Ja
çlçeklerlc ıüılenmipi. Sokaklarda,, nn bitmiı yansı yeni baflamlı lnpat 
hufU, içinde 500 bin ki9i bulunuyor- yığmlan arsında ceh1mnemi bir faik 
~... ,,u Y.e.t. Demirle.re çarpa.\ 'YÜuer~ ~cin 

çıkardığı seı bütün i.c,f lulclan doldu • Zafer takının altından geçen alay, 
iki eaatıte ı.t.yooa vamuıtır. 1ıtas • 
yon da mor nnkı.rc bUrilamüftU. Bu .. 
nda v...--,. nlcle Juraliç•l M.a
d, pr- Elinbeıt, puuea tleana, 
p-an dilfos Elen, dUp dö Kent, pren. 
.. Olca ile patrik Miroo Xrı.tea, ta· 
butu beklemekte idi. 

ruyor. Atlı ile, hunwna ile çal1fayorlar 
ve selecelc .. .,. Cumhuriyet ba,.... • 
aa kaln-d .. ıu maeznm ~ it
letmek istiyorlar. 

Bu mütbit bir ifrit olack. Senede 
360 bin ton demir cevheri yutac.k. 
Bunlan 450 bin ton kömür ile eritip 
yohına koyacak ve bize 180 bin ton ma 
mGI demir verecek. Y apdan hesaplara 
ıöre, KaraMik ferikuma her sün 
3750 ton malzeme gelmek icap ediyor. 
Onar tonilatoluk yük vaaonlariyle 'tam 
375 vqoq ! Buradaki harelıetin 

fazlahğı baldonda bi• bir fikir verebi
lir. 

Saat 11. 45 de tabut, ıUvari alayı za
bit terinin elleri üzerinde, huıuai va
gona yerlettlrilmf! ve kıral ile alaya 
iftiralı: eden bllaUn diler sevetın da 
bindikleri tren tam uaıt 12 de defin 
mera.iminin yapılacaiı Kurıtca - Ag. 
ra'e hareket c1miftir, 
Kıraliçe Mari'nin tabutunu himil 

buısuaf tren saat 16 da Kuctea • Ar. 
ges'e varmıı ve Bükreı'te olduğu gibi 
tanzim edilen alay, civar köy ve kasa
balardan gelen büyük bir halle kütle. 
ıinin ar•ınduı ıeçerek yavat yavat 
büyük kilieeyo doiru ilerlemiyc bq
lamıftır. Büyük kiliaeniıı kapıaı önün
de Tranailvanya metropolidi son ru. 
hani iyini yapmıf ve aaat 18 de, milli 
birliık kıraliçeıi Mari'nin tab~tu, çan 
İeslori, top atımları ve kıraliyet martı 
naimeleri aruında kabre fndirilmit-
tir. • 
Kıral Karol, ref akı tinde cenue tö

renine iıtirak edenler olduiu baldo 
husuı itrenle Bükreı'e dönmüıtür. 

l ıtanbul' da yapılan ayin 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Roman

ya ana kıraliçesi müteveffa Majc•te 
Mari'nin i9tiraıhati ruhu için bu sa
bah ıaat 11.30 da Tabim'deki Orto-
doka kiliseıinde bir ruhi lyin yapıl· 
mııtır. Törende Atatürk adına yaver
leri, İıtanbul'daki Romanya konso
Joelutu ve diğer konaolosluklar ile· 
rl gelenleri, İ•tanbul vallıi ve vilayet 
erklnı ve diğer bir çok sevat hazır 
bulunmu9tur. 

M oıkova'da yapılan ayin 
Moıkova, 24 a.a. - liavaa muhabl· 

ri bildiriyor: Bu sabah Moakova'da 
en bilyilk kiliselerden blrlıi olan E. 
pıifanf ortodokı k:iliaeaindt nldir t•· 
ıadUf edilir bir meraıim yapılmıttır. 
valide luraliçe 2 
Filhakika, romcn hükümcti bütün 
d" ' ıplomatik müme11illerine ve bu ara-
da Moakova'<daki clçiıinc de valde Ju. 
raliçe Mari'nin iıtirahati ruhu iç.in 
dint Ayinler yaptırılmaauu emreyle
mi9tl. latlmzaç edilen ıcwyet makam
ları hl~ blr teY dcmemltlerdir. İtte 
bu auretle bu sabah Epifani kiliıe.in
d•, diplomatların, atafemiliterlerln 
ve Huiciye Halk JcomiMrlijhıi tem
ıil eden protokol tefi Barkov'un hu· 
suriyle bir dini iyin yapılmıttır. Ma
amafih aovyet makamlarının Roman
rya hükümetine kartı bu nazik jeati, 

Karabük'e kadar devam eden aeya. 
halimizde, türle paçlerine, iıçilerine, 
mühendislerine, teflerine derin bir hiir
met ev hayranlıkla baf lanıyordam. 
Bunlardaki imana hürmet ediyorum; 
feragat ve fedakirlıia hayran kalıyo • 
rum. Her biri alelide bir vatanclat ol
maktan aanki çıkarak birer lrudsi vui
fenin aııkı gibi, birer medeniyet ve te
rakki misyonu ıibi, gözümde y(ilueli
yor .... " 

sovyet devletinin ortodoks kiliıesint 
karşı olan hattı harrntinde her han
gi bir deği~iklifi tazammun etme
mektedir. 

Belgrad orıodok• ldll•elerinde 
Belgr.at, 24 a.L - Romanya valde 

kıralf~eai Mari'nin cenase meraaimi 
münasebetiyle bu gün Belgrat orto
dokı klliseılnde büyük bir dini ayin 
yçılacaktır. 

Sampram'nın bir yazıaı 
Belgrat, 24 a.a. - Şamprava gaze

tesi Romanya valde kıraliçesi Mari'nin 
ölümü dolayısiyle y&alnlf olduğu bir 
yazıda bilhuaa bu ölümün bugün Ro
manya'dan ortada bulunan bütün me
aelelcrine hikim olduğunu, çünkü kıra
liçe Mari'nin bir zamanlar memleketi· 
tinin ruhu mesabesine gelmit bulundu
iunu yazmaktadır. 

Bu gazete, yazısına ıu auretle de-
vam ediyor: 

"Kıraliçe Mari'nin ölümü yalnız 
rom.en milletini mUteeaıir etmemit
tlr. Bu ölümden Romanya'nın mütte· 
fiki olan Yugoılavya da eon derece 
mUteenlr olmuıtur. Ölen kıraliçenin 
en ziyade sevdiği kızlarından biri9i 
Yugoslavya kıraliçesidir. 

Bütün Avrupa'nm mllH delegaı
yo~ları, bu gün hayatında yalnız kı
ralıçe tıfatiyle def il, aynı zamanda 
yuılariyle de dünyaya revnak ver
~~ olan hatmetlQ hükümdar zevce
~~n nifına ya.Jd&f&rak ihtiramla e
gdıyorlar. 
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Simal denizinde 
Uskumru avı 

Arkamda şehir derin bir uykuda. 
Sallanan gemi dıreklerinin arasından 

Sentetyen kiliaeıinin çanları, u
zaklarda, bir yığın halinde rahip 
kulübeleri görülüyor; her taraf is
tirahatte ... 

Sırtlarında uzun bir mazi taııyan kü
küç tehirler, o mizi içinde yaıar 
gibi görünürler. Fakat burada, 
rıhtımların Üstünde karanlıklar, 

hatti gölgeler bile canlıdır ve i
nim inim inler. 

Gece, yerle gök arasında donuk .. bir 
manzaradan başka bir §ey değil

dir. Rüzgir gemilerin hepsini bir
den sallar: Gemiler iner, çıkar, 

gıcırdar. Çakılların üstünde yu
varlanan dalgalann sesi sahiller
de yangılanır, gider. 

Gemi mezarlığı 
Burada Ternöv'ün, Spiçebrg'in mori .. 

na balıklarını arıyan, mazotla İ§lı• 
yen kudretli ve muazzam av fıJo. 
lan yanında eski yelkenliler artık 
kayboluyor. Uzun direklerinden 
kopmu! halatlar sarkıyor, Halat
ların kenevirlerı uzun saç demet
leri gibi tel tel aynlmı,. O güzel 
haJcıtı ıaran iletler yıprannuı bir 
araba tekerleği manzarası almıı. 

Gemilerin Ön taraflannda bulu
nan kabartmalar kırılmış, direk
lerinden makaralar dÜ§mÜf, her 
ıeyleri harap. ıulara ve sislere 
boğulan ufuklarda bu gemiler nice 
yolcular tatırnıştır. Fakat bu kor
kunç denizlere ne dayanır? 

Saat üç. 
Rüzgi.r yatışıyor. 

Hareket edelim mi ? 

lıte Kriye kahveıinden iki üç ııık 
canlanıyor. Rıhtımın üstünde ya
vaş basan, yavat konuıan bir çok 
insan siluetleri peyda oluyor ve 
çok geçmeden suların derinlikle
rinde kayboluyor. 

Bon Mare gemisinde kızıl bir ışık par· 
ladr. Kapt- ın üzünü alev içinde 
bırakan bu "'or halindeki lamba ı· 
le her halde dizel motonınu kız. 
dınyorlar. Gemide kaptan da da
hil olmak üzere bütün mürettebat 
ancak beş kişi. Motor çalıımağa 

başladı. Sağdan ıoldan gelen mo

tor sesleri rüzgirn hışdtııını ıuı
turdu. Gece mavi bir renge bü
ründü. Limandaki bütün lamba

lar söndü, kayıklar muntazam 

manevralarla rüzginn önüne dÜf

tüler: Uskumru avına gidiyorlar. 

llkbaharın bu mavi sulan altında bu 

güzel renkli balıklar her sene gö
rülür mü? Bunlar nerelerden böy· 
le sökün edip geliyorlar? 

Okyanos'un ortasında 

lıte bu suallere bir a.Jim cevap veri
yor. Edvar Danuva bütün arz ve 
tul derecelerinde denizleri tetkik 

etmiş, Okyanoı hareketleri· 
nin nizamını bulmuştur. Bu su
retle bizim denizlerdeki alçalıp 
yükselmelere başka denizlerin se
bep olduğu meydana çıkmıştır. 

Yazan : Kon ti 
EV MECMUASINDAN 

Atlas Okyanosu'nun yer yüzündeki 
suların cereyanına bağlı olan o 
muazzam kalbi çarpar çarpmaz 
bahrimuhitlerin ıu yığınları geniı· 
liyor, tiıiyor bu suretle Okyanoı' -
un dalgaları ta kutup denizlerine 
kadar yayılıyor, gene aynı şekilde 
ılık ıular tekrar geri çekiliyor. 

Şimdi Fransa sahillerinde goUistriqı 

diye bir şey düşünmek, gülünç ve 
çocukça bir hayal olmuştur. Yal
nız Florida akıntısı diye bir akıntı 
vardır, o da Sargaı denizinde ka
lır. 

Atlas denizinin o muazzam kalbi yıl
dızların ezeli kanunlarına uyarak 
ve işte böyle her sene çarpar. Bu· 
nun neticesi olarak sıcak denizler
de bulunan hayvanlar §İmale doğ
ru alem eder, gözle gorunmiyen 
nice mahluklar bu suretle denizin 
yüzüne çıkar. lıte günet ışığında 
kızaran uskumrular iyi havalarda 
bunun için sürü halinde ilerler. 

Uskumruların intiharı 

Etrafımızda kayıklar yalpa vuruyor. 
Üzerine oltalar ııralanrruı uzun 
sırıklar uzanıyor. Bu oltaların 

uçlanna sırf bu balıkların sevdik
leri cinslerden yemler takıJnuı. Ka
yıkların dört yanından bu sırık

lar denizin içine uzahlıyor. Gemi
dekiler hep birden oltaları kaldı
rıyorlar, içinde deniz suyu dolu 
gerdellere atılıyorlar. 

Şimdi o güzelim uskumrular gerdel
lerin içinde mahpustur. Fakat 
onlar kendilerini mütemadiyen ke
narlara baılan gelıin, kuyruktan 

gelsin çarpıyorlar, arbk bu· 
raıı onlarm mezarıdır. Bu güzel 
&...-,,_... _ ••• 

kiı ümitsizlikten bile hemen lav· 
rılıyorlar. Sırtlannın siyah dalga· 
lı zümreleri renklerin şiddetiyle 

titriyor. Ölmek istiyenler son bir 
gayretle bükülüp sertle,iyor, ku· 
laklanndan sular fışkınyor, beyaz 
kannlannrn üstünden IS.al rengin
de alevler geçiyor ıuraları burala

rı son ihtilaçlarlarla ürperiyor. 

Hiddetlerinden, ümitsizliklerinden 

ve esaretin dehşetinden kendileri· 

ni hemen öldürüyorlar. 

Bu gemilerdeki mürettebat hep me
totla çalışırlar. Kaptan çak111ru çı· 
kardı bir kaç uskumrunun derisini 

yüzerek yem diye ötekilere attı. 

Bu canlı cevherler, yaz geçtikten 

~onra biribirlerinin etini pek se

verlermif. Biriıi öldürülünce öte
kiler derhal onun cesedine topla· 
nırlarmıı. 

Vakit geçiyor. Rüzginn her nefesin
den yağmur dökülüyor. Hemen on 
dört ıaattenberi bahk avındayız. 

Bu balıkçılar o kadar çalııkan a· 

Yunanistan' da 

Metaksas hükümelinin 
yıldönümü hazırlığı 

Atina, 24 a.a. - Dört ağustos yıl. 
dönümünün kutlanmasını hazırlıya
cak olan büyük halk komitesi, basın 

ve turizm müsteşarı Nikoludis'in riya
setinde mesaisine başlamıştır. Mem
leketin her tarafında tali komiteler 
teşekkül etmiştir. Büyük komite, 
halka hitaben bir beyanname neşret· 
miş ve bu beyannamede Metaksas hü
kümeti tarafından iki senede vücude 
getirilen muazzam eseri kaydederek 
bu eser karşısında bütün hakiki elen
lerin kayıtsız şartsız minnettarlığını 

ve bütün yabancıların hayranlığını 
tebarüz ettirmiştir. 

Büyük halk komitesinde, bütün İŞ· 
çi, tüccar, sosyal, profesyonel ve en
telektüel teşekküllerin 125 mümessi
li mevcut bulunmaktadır. 

Yunanistan' daki zelzeleden 
dolayı taziyeler 

Atina, 24 a.a. - Amerika birleşik 
devletleri, !ngiltere Elçileri, Başve
kil Metaksas'a, Oropos zelzelesinden 
dolayı hükümetlerinin taziye ve sem
pati hislerini bildirmişlerdir. 

dam ki... Bir dilim ekmek, bir bar
dak sirke! Çalışırken onların 

yedıkıerı ıey bu. un dort on be§ 

saat balık tutmakla uğraşan bu a· 
damlar bugün hava İyi olsamaydı 
Fekaınp limanına dönmiyecekler, 
yemeklerini gemilerinde yiyecek· 
ler ve ertesi gün tekrar it baıı. 

O a:ün pek az balık tuttuk. 
Güneı her tarafı yakıp kavuruyor, ka· 

yıkçılardan birisi denizden kova 
ile su çekip kızgm tahtaların üs
tüne, ta ayaklanının albna kadar 
11erpiyor, evet o gün çok az balık 
avlamıştık. Sekiz balığı limana 
götürüp de satacak değildik ya ! 

Uskumru nasıl yenir 
Bakınız uskumru nasıl yenir : 
Küçük bir ocağın içinde odun kömü

rünü yakarsınız. Tencerenin içine 
bir litre kadar beyaz ıarap konu· 
nuz. Sonra bir avuç tuz, bolca bi
ber koyup karıtbrır, üstüne de 
defne yaprağı, kuşkonmaz dalı i· 
li.ve edersiniz. 

Şimdi ateıi üfleyin, ıarap kaynasın. 

j~-z~d~ıen;~~";ı~ y~-;;ça'kaYMr 
ıarabın içine kaydınrıınız. Der
hal kaynama dunır, çünkü uskum
rular soğuktur. Fakat tencere ate· 
!İn üstünde kaldıkça uınmakta 
devam eder. Şimdi dikkat: arbk 
tarabı kaynatnuyacaksınız. Us
kumrular bu kaynamak üzere olan 
ıarabın içinde 35 • 40 dakika ka
dar dursun. Artık ateşten kömür
leri çekersiniz, küJlerin üstünde 
uskumrular nefis bir şekilde piş
miştir. Bunlan tatlı tatlı yiyebi
lirsiniz. 

* * * 
O günün akıarnı, limana, İslanda'dan 

gelen muhteşem bir morina gemi .. 
sinin arkasından girdik. 

Fekamp'ta, o büyük av ülkesinde, kü· 
çük kayıkların ismi cismi yoktu. 
Fakat limana döndüğümüz zaman 
ne canlılık vardı ! 

Gece etrafı sararken, pencerelerde be· 
liren ışıklar, bir orman halinde 
göklere yükselen gemi direkleri
nin arasından bize gözlerini kırpı· 
yorlardı. 

Sıhal bahisleri 
1 RADYO 
---------ı 

Oğle Neşriyatı: 
14.30 Karışık pl 

Masajın tesiri Ankara: 

Masaı bedene başkası tarafından 

tatbik olunan hareket, pasif bir ek· 
zersizdir. Bu hareketlerin başlıcala· 

rı cildin üzerine muhitten merkeze 
(kalbe) doğru sıvazlamak, etleri sı· 
kıştırmak, yoğurmak, çimdiklemek, 
elin ters veya yüzü ile şamarlamak 

delecek gibi parmaklarla derinlikleri 
ezmek şeklinde hareketlerdir. 

Deri üzerine muhitten merkeze 
mesela elden bilek ve kola doğru sı
vazlamak deri altındaki siyah kan da
marlarında merkeze giden kanın yü
rümesini kolaylaştıracağından kalbin 
işi hafifleştirilmiş olur. Etler sıkış
tırılırken kan kaçar, fakat tazyik 
gevşeyince daha fazlası gelir. 

Masaj yapılan uzuvda evelden kan 
hücumu varsa tedavi yerine geçer. 
Masaj yapıldığı zaman ince damar
lar genişliyeceğinden kalbin gönder
diği kan dalgalarına karşı muhitin 
mukavemeti azalmış olur, kalp kanı 

sürmek için daha az kuvct sarfeder. 
Kalp nahiyesi üzerine yapılan bazı 

nevi massaj - çimdiklemeler - ma
kin-e ile verilen titreme hareketleri 
- kalbe müessir tedavi ıvasıtalarıdır. 

Beden üzerinde yapılan oğuştur • 
ma, yoğurma ve basılarak yapılan ok
şamalar, bacaklara, kollara başkası 

tarafından yaptırılan pasif hareket· 
!erle bir çok kalp hastalıklarının te
davisinde iyi neticeler alınır ve ansı
zın ölüm kazalarına karşı koruyucu 
tedbir yapılmış olur. 

Tedaviye hamız karbon gazlı ban
yoların ili.vesi daha faydalı tesireder. 
Nümune hastanesinde hamız karbon 
gazlı banyo teçhizatı vardır. Evde 
banyo yapılırken tatbiki de kolaydır. 
(1). 

İyi tatbik edildiği zamanlarda orta 
derecede arter>bit skleroz, kalp geniş
lemesi ve kalp hastalıklarında masaj 
ve ekzersiz ilaçlardan faydalı netice
ler verir. Tegaddi durgunlukların

dan ileri gelen müzmin hastalıklar da 
uzviyette çoğalan ve aı-tritizm hasta
lıkları yapan zehirleri yakmak. erite
rek bedenden çıkarmak için en kıy
metli vasıtalardır: 

Nekrıs, şişmanlık, şeker hastalığı, 
kum hastalıkları, romatizma basur 
memeleri hastalıklarında olduğu gi • 
bi. 

mcl'Stİ.j yaptıranlarda bünyenin -ha. 
yati faaliyeti artar, gençlik, zindelik 
devamlı olur, masaj tatbikine imkan 
ve zaman müsait olmadığı hallerde 
ki - halkımızın eberiyeti için böy· 
ledir - sabahleyin uyanınca ve ge
ce yatmadan eve! vücudu kendi ken
dine çabuk çabuk oğuşturmak cildi 
kızıştırmak bile çok faydalıdır. Mem
leketimizde massörlerin azlığı, he· 
kimleri hastaları, sağları büyük bir 
ihtiyaç azabı içinde bırakıyor. İyi 
massör y.,tiştirmek kolay bir iş de· 
ğildir. Sıhi tahsil görmüş olması la
zımdır. Yorulmadan çalışmak, azim 
sebat, iyi huy, temiz seciye massörün 
kıymetini yükseltici vasıflardır. Bu 
şubeye srhiye memurlarının hasta 
bakıcıların rağbetleri azdır ve tenez
zül etmedikleri hissolunuyor. Nümu-

Ll] ısa cram asit tartrik tozu 2SO cram 
bi carbonat dö sut'la bir mendile konulup 
top haline &etirilmek ve mendilin boıiazı 
bir sicimle bağlanıp boğulmak ıuretiyle 
hazırlanan iliç ılık banyoya girildikten 
sonra suya bırakılacaktır. Tamam eriyinci
ye kadar çıkan gazden istifade olunur. 
Gaz çıktıkça banyonun harareti azalır. 
Banyo kapısı aralık bırakılmalıdır. 

ne hastanesi gibi merkezi müessese· neşriyatı - 14.50 Plakla türk musikisi 
}erde Yalova gibi son tekcmmüli.tla halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri. 

teçhiz olunan yerlerde gerek schi ge- Akşam Neşriyatı: 18.30 Plii.kla da 
re ktıbbi masajdan istıifade mümkün- musikisi - 19.15 Türk musikisi ve hal 

d 
· M · İ şarkıları (Hikmet Rıza) - Z0.00 Saat ay 
iır. asa1ın sveç usulü serbest rı ve arapça neşriyat - 20.15 Ti.İrk mu 

jimnastikle ve yahut çandor tertibi kisi ve halk şarkıları (Handan) - 21. 
makineli jimnastikle birleştirildiği Spor konferansı: (Nizamettin Kırtan) 

21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 - jos 
zamanlarda vereceği şifai tesir ilaç .. Lanncr: Die Kosendan. 2 _ Michcli: 
larla istihsali mümkün olmıyac.ak ka· Canzci D'ltalia. 3 - Bartholdy: ı. Ven 
dar kıymetlidir. Müesseselerde has. tiansisches Condellied. 4 - Hesvadba: Ld 

r~ley - Paraphrase - 22.00 Ajans haberle 
tatarın istifade ettiği bu vasıtalara u- rı. 

mumun rağbeti şaıyan arzudur. 
Dr. Şükrü Şenozan 

Devlete ait gayri menkullerin 
vergisi nasıl ödenecek 

Bazı yerlerde devlete ait gayri
menkullerin vergisinin tediyesi sıra· 
sında yanlış muameleler yapıldığı 

anlaşılmıştır. 

Finans bakanlığı keyfiyeti tavzih 
için valiliklere yeni bir emir gönder
miştir. Bu emre göre vergisi devlet
çe ödenecek mallar üç guruba ayrıl
maktadır: Birinci grupta mübadil rum 
)ardan metrfı.k mallar, ikinci grupta 
gayrimübadil türklere mahsus yunan· 
lı ve İstanbul firarı rum malları, yani 
hasılôtı 1stanbul'daki gayri mübadil
ler komisyonu namına Ziraat bankası
na yatırılan mallar, üçüncü grupta da 
bunların dışında kalan ve doğruca ha .. 
sılat ve menfaati de devlete ait olan 
mallar bulunmaktadır. 

Üçüncü grupta bulunan hazneye 
ait malların 935 senesi sonuna kadar 
tahakkuk edip de diğer bekaya vergi
ler arasında hususi idarelere devre
dilmiş olan vergilerinden tevhidi kü
sıirat kanununa göre ayrılacak hisse· 
ler tediye olunacaktır. 

Mübadil rumlardan metruk emval, 
türk ve rum ahalinin mübadelesine 
dair olan 13 kanunuevel 923 tarihli 
mukavelename ile tasarruf ve mülki· 
yetlerindeki vaziyete halel gelm• 
mek üzere tasfiye ve takasa t? 1 

• '~
tutmuş ve bu emvalin hülri•~iı.ın:ızı~ 
tam mülkiyetine geçrr ,>l keyfıyetı 
temmuz 930 tarihl' .tı.nkara mukavc
lenameiyle tal;akkuk etmiş olduğun· 
dan 1837 v~ is33 numaralı bina ve a
razi vercısi kanunlarına göre hazne· 

Ye tev.' 
0 

"h edebilecek vergi ınükel· ,eccu • 
İrd.n{." 0 A4o11"l"' lazım ğei~ k .. '. i?.. 1}; 
naenaleyh bu tarihten evelki zamana 
ait olarak haznece bu malların vergi
si namiyle para ödenmesi icap etmi· 
yecektir. 

1931-1935 vergilerine gelince: 
1 Bu emval mezkllr tarihten itibaren 

devletimizin tam mülkiyetine geçmiş 
olmak itibariyle A fıkrasında ve mil
li, mahHU hazne emvaline ait kısımda 
izah olunan sebepler icabınca müba· 
dil emvalinin 1931-1935 senelerine ait 
v.,,-gileri tahakkukatından yalnız 1454 
sayılı tevhidi küsurat kanununa tef
rik olunacak mahalli hisselerin veril
mesi liizım gelecektir. 

Bulgar kıralının 

seyahatine dair haber 
Sofya, 24 a.a. - Bulgar ajansı bil

diriyor: Kıralın bazı hükümet mer
kezlerini resmen zi·yaret eyliyeceği 
hakkında yabancı memleketlerde ya· 
yılan haberler, kıratın niyetlerine ka
tiyen tetabuk etmiyen tahminlerdir. 

İstanbul : 

Üğle Neşriyatı: 
14.30 Plakla tür 

musikisi - 14.SO Havadis - ıs.as Plak~ 
türk musikisi - lS.30 - 16 Muhtelif pı;J 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla daol 
musikisi - 19.lS Rıfat ve arkadaşları t~ 
rafından türk musikisi (Uşak, Hüseyni) ... 
19.SS Borsa haberleri - 20.00 Grenviç rl 
sathanesindcn naklen aaat ayarı Mustaf 
Çai;lar ve arkada~ları tarafındon türk m 
sikisi - ~0.40 Hava raporu - 20.43 Öm~ 
Rıza Dogrul tarafından arapça söylev .... 
21.00 Saat ayarı : Or k es t c a : l - Supp~ 
Kavalöri Lejer. 2 - Straus; Vals. 3 - Li 
ke: Entermezzo. 4 • Midlton: Rev d·' 
negr - 21.30 Fasıl saz: heyeti: İbrahim 
arkadaşları tarafından (Suzinak: faslı) .... 
22.10 Müzik variyete: Tepebaşı belediyi 
bahçesinden naklen - ZZ.50 - 23 Son bs: 
berler ve ertesi günün programı. Saat a. 
yarı. 

Avrupa : 
OPBRA VE 01'.l>RJ::TLER; 20.s/ 

Droytviç. 
ORKl>STRA KONSERLERİ VE SEN 

FONlK KONSRLER: 6.30 Viyana - 1 
Viyana - Hamburg - 16 Viyana - 1 
Hamburı - 18.20 M.ünih - 19.30 Berlin,.. 
20.30 Fransız istasyonları - 21.10 Prag .... 
21.30 Milano - 22.25 Laypzig - 22.30 K.o 
lonya. 

ODA MUSİKİSİ: 17.20 Viyana - 19.3 
Viyana - 22 Kopenhag. 

SOLO KONSBRLERİ; 14.10 Lükserı\ 
burc - 14.30 Keza - lS.25 Hamburg - l 
Berlin, Beromünster, Strazburg - 17. 
Stokholm - 18.30 Doyçlandzender - 20.l 
Kolonya. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.); 8.) 

Viyana - 20.10 Doyçlandz:ender - 21 Kd 
l~nya - 21.20 Stokholm - 23 Viyana. 

b.lo">RG KONSERLERİ VE KOROLAR 
12 DıViyana - t" '" London - Recyonal .. 
Drot~Oytvi ~ - 18.lS :Cani&sberg - 19 . .+ 

HAF )c - 21.10 Viyana. 
furt _ 6"'F MÜZİK: 6.30 lsreslav, Franlı 
burg _ po Keza - 10 Berlin 10.30 Hanj 
14.lS Ber1:5 Prag - ız Laypzig, Münib .. 
16.lS Praj!ın - 16 Alman istasyonları ... 
_ 19 HaC - 18 Berlin, Breslav, Laypzi 
_ 24 Fr;mbur& - 20.10 Berlin, Ştuttgar 

HALK'nkfurt. 
der - ~ MUSİKİSİ; 5.15 Doyçlandzen 

DAhı.8.20 Koloqya - 23 ın u__. 
' ~•-'"-'lS MUZIGI; 19.30 Laypzig. Ştul 
gart - 20.20 Münih - 21.30 Milano ""' 
20.SS Königsberg - 22 Floransa - 22.I 
Krakovi - 22.30 London - Recyonal 4' 

22.55 Lüksemburg - 23.15 Droytviç. 

Feci bir tren 
kazası oldu 

Brüksel, 24 a.a. - Bu sabah sJ 
Tron istasyonu methalinde bir tr.ı 
kazası olmuştur. Beş kişi ölmüştü~ 

Birçok yarlı vardır. Henüz malum ol 
mıyan bir sebepten dolayı birinci v 
gon yoldan çıkarak devrilmiş ve tamJ 
men parçalanmıştır. 

Bursa - Mudanya asfalt yolu 
1939 da bitecek 

Bursa • Mudanya şosesinin asfa• 
yapılmasına devam olunmaktadı 

Yol süratle yapılacak ve 1939 da i~ 
mal edilmiş bulunacaktır. Turistik r 
hemiyeti haiz olan bu yolun yapı 

masıyle Bursa • Mudanya arasında~ 
seyahat, hem rahat ve hem de çok l<· 
sa bir zamana inmiş olacaktır. 

Odeon tiyatrosunda, bir artist locasında idi. Elek· 
trik lambası altında, Felisi Nantöy, ba!ı pudralı, göz 
kapakları maviye, yanakları ve kulakları kırmızıya, 
gerdanı ve omuzları beyaza boyanmıı, kınnızı to .. 
puklu küçük siyah iskarpinlerini geçiren giydirici 
(1) madam Mişon'a ayağını veriyordu. Tiyatronun 
hekimi ve artİ&tlerin dostu doktor Trüble, sedirdeki 
yastıklardan birine çıplak baıını dayamı§, ellerini 
karnının Üzerine kavuıturmuf, kııa bacaklarını üst 

üste atmıı, soruyordu: 

GOLONC HiKAYE 
lik ve sefilliklere karşı gülmeğe mütemayildi, ve 
çünkü her ıeyi kendi küçücük artistler alemine nak· 
!ediyor, doktorun anlattığı her ıekil bozukluğu ona 
bir tiyatro arkadaıını hatırlatarak karikatür halin· 
de zihnine naktoluyor, ve çünkü, kendini gÜzel en
damlı bildiğinden etin bütün bu çirkinliklerini göz· 
lerinin önüne geti~erek vücudunun gençliği ile se
viniyordu. Berrak bir kahkaha ile gülerek doktora 
doğru gidiyor, bir aıhirbaz tavriyle korsanın ıerit
lerini ellerinde tutarak bağırıp çağıran madam Mi

şon'u da peıi sıra sürüklüyordu ... - Daha neler oluyor, sevgili yavrum? 

- Biliyor muyum ki!... Nefes darlıkları, ha, 
dönmeleri ... Sanki ölecekmiıim gibi ani iç srkıntıları. 
Asıl zahmet vereni de bu. 

- Bazı zamanlar, zahiri bir sebebi, bir mucibi ol
maksızın birden bire gülmek veya ağlamak arzusu

na kapıldığınız oluyor mu? 
- Bunu .size söyliyemem, zira hayatta gülmek ve

ya ağlamak için öyle çok sebepler var ki! .• 

- Gözleriniz kamaıır mı? 
- Hayır, fakat düıününüz doktor; bazı geceler, 

mobilyaların altından bana kor gibi gözleriyle ha· 

kan bir kedi gördüğümü sanıyorum. 
Madam Mişon: "Rüyada kedi görmem eğe çalışı

nız," dedi, "Zira bu kötüye al&mettir... Kedi gör
mek dost ihanetine, ve kadın vefaıızlığma yorulur. 

- Fakat ben kediyi rüyada değil, gözlerim ap a

çıkken görüyorum. 
Odeon'da ancak ayda bir nöbeti olan Trüble ora· 

ya komşu sıfatiyle hemen her akıaın gelirdi. Artist· 

leri sever, onlarla görütmekten hoılanır, kendilerine 
nasihatler verir ve gösterdikleri itimaddan ince bir 
zevk alırdı: Felisi'ye derhal bir reçete yazacağını 

vadetti: 

Yazan: ANATOL FRANS 

- Canım yavrum, mideyi tedavi ederiz, ve mobil

yalar altında artık kedi görmez olursunuz. 
Madam Miıon korsayı düzeltiyordu. Ve birden bi· 

re somurtan doktor da onun şeritleri çekişine bakı· 
yordu. 

Felisi: 
- Katlarınızı çatmayınız, doktor, dedi. Ben kor

samı hiç sıkmam. Böyle endamım olduktan sonra ha· 

kikaten budalalık etmit olurdum. 
Tiyatro arkadaılarından en iyisini düıünerek i· 

la ve etti: 
- Bu, omuzları da, kalçaları da olmıyan Fajet'e 

mahsustur ... O düm düzdür ... Mi,on biraz daha aıka
bilirsin ... Doktoı• sizin korsa düımaru olduğunuzu bi· 
lirim, fakat estet kadınlar [ 1] gibi de bir takım bez· 
terle giyinemem ya ... Gelip elinizi sürünüz, fazla sık· 
madığnnı görürsünüz. 

Trüble, yalnız fazla sıkı korsaların aleyhinde bu
lunarak korsa düımanı olduğunu reddetti. Kadm

lann hatlardaki ahenk hakkında hiç bir duy

guları bulunmadığına ve vücudun yumuşak inhina
lariyle göğüse o haşmetli inkişafını temin ettikten 

t;onra, yanların mebzul ve sakin genişliğince tekrar ka
barmak üzere, mideden itibaren yavaı yavaş incel-

-1- ==-:ti 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

mesinden ibret olduğunu anlayarmyarak beldeki ince
liğe zariflik ve güzellik afetmelerine te .. üf etti. 

- Bel, dedi, madam ki bu berbat kelimeyi kullan· 
mak laznn geliyor, kadmm iki iftiharı olan göğsü ile 
karnı arasında bati, hissolunmaz ve yumupk bir 
geçit olmalıdır. Halbuki siz onu boğuyor, göğsünü

zü çökertiyorsunuz. O da memeleri harabiye ıürük

liyor. Alt kaburğalarınızı yaoıltıyor, göbeğin altında 
iğrenç bir çukur kazıyorsunuz. Diılerini sivrilten ve 
arasına bir tahta çenber geçirmek Üzere dudakları· 
nı yaran zenci kadınlar yÜzlerini daha az barbarca 
bozarlar. Zira burun kıkırdaklarına bir halka geçir· 

miş ve ıu pomada kasesi büyüklüğünde bir akajpu 
çenberle de dudağını iyice gerınİ§ olan bir insanda 
gene bir parça kadmlık ihtiıamı kalacağı tasavvur 
edilebilir. Fakat kadın, hükümranlığı havzasının 

mukaddes merkezinde tahripkarlıklarını tatbik e

dince yıkıntı tamdır. 
Trüble, içine dokunan bu mevzu üzerinde israr e

derek kemiklerde ve adalelerde koraanm meydana 
getirdiği bozuklukları birer birer saydı, muhayyel 

ve ıarih tarifler, kasavet verici ve gülmekten katıltı· 
cı tersimler yaptı. Nantöy onu dinlerken gÜIÜyordu. 

Gülüyordu, çünkü kadro olduğundan bedeni çirkin-

Madam Mi!on : 

- Rahat dursanıza, dedi. 
Sonra, kona giymiyen köy kadınlarının şehir ka

dınlanndan daha berbad olduklarını itiraz makanun

da ileri ıürdü. 
Doktor, canlı güzellik hakkındaki İstihfaf ve cehil· 

!erinden dolayı garp medeniyetlerini acı acı itham et
ti. 

Sen Sülpis [2] kulelerinin gölgesinde doğmut olan 
Trüble, gençken, Kahire'ye, hekimlik etmiye gitmişti. 

Oradan da biraz para, bir k~aciğer hastalığı, ve in
sanlann türlü örf ve adetleri ilmini getirmişti. Doğdu

ğu memlekete olgun yatında döndükten onra, eski Sen 
sokağından hiç bir tarafa aynlmıyor ve yalnız, muasır
Jannın, §Öylece on ıekiz asırdan beri beteriyeti tabi

atla bozuıturmuı olan acıklı anlaşmazlık içinde ken
di ıahsiyetlerini tarutmıyacak derecede beceriksiz ol

duklannı görmekle biraz kederli, yaşamaktan büyük 
zevk alıyordu. (Sonu var) 

[1) Asır başlangıcında Paris'te ortaçağ kı lığıyle dolaşan •e 
sanat ve edebiyat iddialarına rağmen este tikle pek uzak a .. 
takaları olan bazı kadınlar 
[2] Paris'te bir kilise 
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Güneşin lekeleri İngiltere+ Fransa=Sulh ! l~ hikiimdar~nn111 Fransa'yı ziyaretleri, /ran

sıa - İnBiliz doıtluiunım Beyaz zambaklar memleketinde 
33,375 3 x 11,125 - 1938 
Ezrail ile ahbap olan, fakat onun 

dilinden anlamadığı için verdiği ha
beri de vaktinde faııkedemiyen ada
mm hikayesini bilirsiniz. Gökyilzü 
ilmi mütehassısları da, bizimle ah
bap oldukları için, bu yıl hem gökyü
zünden, hem de yeryüzünden sıkın -
ta çekeceğimizi bize çoktanberi ha-

medinizae, bundan IODl"a bot bulun-
einden IODl"a 

mayınız. Bu 1938 ~ kadar 8 ir kıralın ziyareti hiç bir za
man bu derece heybetli şart

lar içinde vukua gelmit değildir. 
Devlet adamları araamda hiç bir 
temas daha vahim mevzular üzerin
de görilJIIlclerc yol açmamıştır. İki 
milletin ve imparatorluiun bütün 
kuvctlcrinin mutlak bir şekilde bir
leşmeleri diktatörlerce tasadan • 
makta olan dünyayı alt üst etmek 
teşebbüslerine engel olabileceği hiç 
bir zaman bu kadar parlak bir şe
kilde sa.bit olmamıştı. 

da her 4 ıu kadar, Y~• ı!:e ı•n; 
veya 11 ıu kadar .. 

) bT H .t.lde 33 fU kadar M -
ge e ı ır. er bulununuz. 
ne aonra mutlaka hasır 

G.. lekelerinin havada ve top-
-._ un~!L_ oklukları karııskhğı 

rh~'~a .-~-: kabul eder. Fakat 

ber vermiılerdi. Dediklet'inin hepsi 
birer birer çıktı : 

enı.eam zıauu 1 md 
1 hur ilim adam ar an 

ruıya ı met .. ı 
Çijevıki'nİıl h• .. Pl~l •.::.• . sa ım 
haatalıklar da sünefın e rıne ~e
sadüf eden yılla~da artar. Onun fık-~ 

llkin dünyanın birçok yerlerinde 
u zelzele oldu. Yazın rüzgarlar çok 

derken, fırtına koptu, birçok yerleri 
au bastı. Yemit ağaçları pek az ye
miı verdi. Havadaki elektrik hemen 

1~ daima müabet gidiyor, rümatizmalı
~ lar ağrılarından bu yıl çok tiki.yet 

ediyorlar. Bir tarafta yanardağı 
parladığını henüz duymadrkaa da 
lıpa.nya'da, Çin'de muharebe aürüp 
aidiyor ... 

Günqin lekeai bunlarm hepsini 
yapacağını gökyüzü mütehasaıaJarı 

rine ıöre bir ainw bbaıtlalıidı sa.~!'!'' 
d 

_,_ lan muhare e er e yu..-e 
eın- o .. 1-'- 1 . 72 'abetind• hep ıuneı -•en za-

nı te .. düf ederler ••. Buna iıter
ma~~ aıurıını•, fakat 1870 ve 1871 
aenız an 

1 
, __ . . 

139 1 inde ıün•t e-aının ve 
ıene er "i.. .. 1913 
1 11 sün .Urdu unu, aonra yı-

l d yalnız bir gün ıürdüiü halde 

1
1
; 1: yılında birdenbire ~rtara~ ~~ 

süne kadar çıktıiı cetvelinde ıorun-

•

ibniniz elbette az çok sarıdır •. 
ce • G. A. 

bize ônceden haber verınitlerdi. Fa- -----------------------
kat onların dili de, .Ezrail'in dili gibi, ---------------. 
bizimkine wnadığından verdikleri 
haberi anlıyamamııtık. 

Gôkyüzü mütehasaıaları - mate· 
matikçilerin hepsi gibi - fonnüller
le konu§urlar. Güneıin lekesi bizim 
dünyamızın kartısma - yahut bizim 
dünyamızın gÜne§ lekeai karııınna
ne vakit geleceğini bildirmek için el· 
Jerinde §U müthiı : 

33,375 

Formülü vardır. Bu fonnül güne~ 
1ekeainin 33,375 yılda bir kere bizim 
dünyamızın karıısına geldigini ha • 
ber verir. Ne vakittenberi 33,375 
yılda bir kere geldiğini anlamak için 
daha b3şka ince hesapları vardır. 
Onları burada anlatmak pek uzun 
olacağından 1870 yılandan beri o 

kadar yılda bir kere elemek daha 
kolaydır. Hem de o 1870 ytlmda gü-

Dünyada neler oluyor 

Pribiloff sürüsü 
Bir kaç gün evci, Meksika'dan, A

laska ve hatta Asya'daki Kamçatka'
ya kadar olan bütun garp sahillerin!n 
telsiz istasyonları etrafa çok kısa bir 
haber yaydılar: 

"Pribiloff ıürUsU hareket etti!,, 
Bu kısa haber her sene verilir ve 

bütün bir avcı kalabalıgını bu mev
simlerde harekete getirir. Bu Pribi
loff ıUrilsil nedir bilir misinz? iki 
milyondan fazla bir fok s_lirüs~n~n a
dı. Fok balıklarının teıktl ettığı bu 
muazaam ıilrü her yıl aynı zamanda 
Meksika sahillerinden kalkar, Pribi -
loff adasına yazı geçirmiye gider. Bu 
sürünün hareketini haber alan bütün 

neıin lekeai tam 139 gün Minnilttü. 
Onun için o yılı •Ünetin lekeaine bir 

d . ••yar•,.nız ondan balık avcıları ,sürünün geçeceği yer-
baılangıç ıye - - 1 • l f kl 

33 küauru olan bir yı· erı erkenden tutar ar ve o arı av-aonra her ve l 1 ar ar. 
im binde 375 ini kolayca hesaplıya • .. ,. . . 

An;
4

·, gun şın ışlerı de bızım 
dünyanın i§leri gibi deiİ§ebilir. O
nun için bu 33,375 heaabı da büabü-
tün kesin değildir. Bazı defa oka
dar yılda bir gelmez de daha sık aık 

Bir Nevyork gazetesine nazaran 
son zamanlarda kutuplara kadar bü
tün garp yarım küresinde müthit bir 
sıcak hüküm sürmekte imiı. Hatta 
20 derece UatUne çıkmıı. gelir. Şu kadar ki gökyüzünün itleri 

daima bir hesaba dayandığından, 
guneı lekesi bizım kar§ımıza mec-

Yaz kıJ buzlar arasında olan şimal 
adamları biraz nefes almışlardır dc

muu gene o kadar yıla müsavi za- meyin bu sıcaktan herkesten evet es
manlarda gelir. Meaell 33,3715 aayı-

kiomlar tikftyetçi imiş. Sırtlarından 
aı üç kere 11,125 sayısına müsavi 

bir türlü sıcak kürklerini çıkarmak 
olduiund~ &üne§ lekesi o kadar za-
man içinde de ıelebilir. Bunun ıibi lstemiyorlarmıt. OUnet yilzilne haa. 
4 kere 8,344 ile 7 kere 4, 768 aayıları ret çeken bu adamlar nihayet ıUneı 

hep o eaas sayıya müsavi olduklarm- banyoıunu aırenmlıler, fakat bun. 
dan aüneı lekeainin 8 ıu kadar, ya· da tiklyet ediyor, bu af etin hatlarına 
but 4 fU kadar yılda bir &eri seldifİ ıetmesini itlediklerl bir &(1naha atfc• 
de vardır. diyorlarmıf. 

Bu yıl ıüneı lekesinin kaç sün Bir de koamoırafya ilimleri dün· 

Tehlike halinde memleketlerin 
biribirlerinin yanında mevki ala
caklarını söylemek bir mütcarife
nin ifadesidir. Başka türlü olması 
için bu memleketlerin intihar arzu
sunda olmaları icap ederdi ve hat
tı bu formül bile gayrikafidir. E
vela .•. Tehlikenin zuhur etmesini 
beklemek doğru dcgildir. Müşte· 
rck kuvetin tezahürü o kadar hey
betli olmalıdır ki en cüretliler bile 
biı' kuvct darbesinin neticeleri ö
nünde irkilsinler. 

8 u kurtarıcı korku, azmimizin 
derecesine, müıtcrck esere 

getirdiğimiz maddi ve manevi ku
vctlcrc ve nihayet görüşlerimizin 

bcraklık ve gcnitliğinc bağlıdır. 

İki aydan-beri Almanya, tahrik e6 
dilmemiş ani bir jestle Avrupa'nın 
muvazenesini değiftirmeğc kalkış
tıjı takdirde harekete ıeçmekte 

tereddüt etmiycccgimizden 9ilphc 
etmemektedir. Fransız mildahalcsi
nin ve ingiliz müdahalesinin aynı 
fey oldu&una, bunların biribirin
den ayrılamıyacağına ve biri diğe
rini takipte gccikmiycceğine de ka
ni olması lazımdır. 

Bundan baıka ingiliz - fransız 
mü~faa ve mukabele kudretimizi 
yalnız normal olarak elimiz.e geçen 
matcriyeller ve kaynaklarla değil, 
totaliter devletlerin muazzam gay
retine müsavi bir gayret bahasına 
da olsa, kendi benliğimiıdcn çıka
racağımız enerjilerle yaratma
mız lazımdır. Katlanılan fedakar -
' •,,.• '- 1 -..1.:tan lti c.U:.lİ.tı..\Pr ne 
olursa olsun, her şey mahvolmak 
tehlikesinden evlldır. 

H em bu gercfnlik ebedf ola
maz. Bence, kimsenin bize 

taarruza ve dünyanın her hanei bir 
• noktasında omniyetimf.z için kabul 
edilmea bir tehdit veya haysiyeti· 
mis için t&hammill edilmez bir defi 
tetkll edebilecek bir vaziyet yarat
mıya cüret edemiyeceflnl iki sene 
müddetle dünyaya göstcrmellyhı. 
Bu müıkil devre hadisesiz atlatıldı 
mı sulh içinde inkişaf etmek isti
yen küçük ve büyük devletler etra
fımızda toplanacaklardır. Diğer kı
talardan da bize kıymetli müzaha· 
retler gelecektir ve bugUn, belki 
taarruz etmek niyetinde olanlar, 
kendilerine asla menetmiyeceğimiz 
sulhçu genişleme metodları çerçe
vesine çekileceklerdir. 

aürecefini henüz aöylemedilerae de yamızrn ılttikçe aojumakta olduğu
bundan önceki büyiik leke, hatırını nu iddia cederler, itte kutuplar bile 
çok saydıracak kadar, tam 104 sün Akdeniz kıyılan ıibi ılık bir hale 
$Ürmüıtü. Bu seneki aelaele!.re, ael- geldi. 
lere, fırtınalara aöre hatırını ıene Artık kutuplar ııcak olunca nrilva
çok aaydırmak iıtediii anlatılıyor. zeneyl temin etmek için bbe de Hat-

Şimdiye kadar ıafil kalarak ıü- tıilıtilva'dan bir ıofuk dalıaaı bekle
iletin lekelrini önceden he .. p ede· mek dilıUyor. 

Kimseden ümidi keamemelidir 
ve maddi vaııtalarnnuın her takvl· 
y11lni ba9kalarının ihtiyaçlarını 
kartı daha ıenlt bir anlayı9la kar· 
şılamayı mantık bbe emreder. Al-

' 

......... Yazan. ıeyidine ,.eni bir vaile ol-
• muştur. iki memleket Al-

J ü I Savervayn mmıya ve ıta1ya'ya karıı 
t.ak1110CGkları ıa~n tayin ııe .................................................... 

manya ile !talya'nın sıh.ıtli ve nor- enler11atJyonal i§lerde tuta-
ma} bir ekonomiye girmeleri ve ottkl.an yolu t&bit etmif 
ham maddelerin bütün sulhçu mil- bulunuyorlar. M•leorrin 
Jetler arasında taksimi bütün hüa- BÖre büı- ~ bu 
nilniyct sahibi hükümetlcrc her za- un , 
man açık bulundurulması lbım ge6 Yoldan yürü.yerele ..ıluı 
len teklifler arasında yer almalıdır. h~ ol,,... ilci Nne ınüd-

8 unun gibi her hangi bir re
jim altında yaııyan her han

gi bir alman halkını haklarından 
mahrum etmek ve hicaplı bir vazi
yette yaptmak da mevzubahia de
ğildir, ve ,artlar ne oluTsa olsun, bu 
halka en liberal bir muL le yapıl
ması için çalıpnaktan ve hatti ar
zularımızı empoze etmekten geri 
durmamalıyız. 

Kısaca izah ettiğim fikirlerin na
zariyeden ibaret olduğu ve aıhatli 
bir diplomaside çckinilmeei haklı 

olan kwr jencralitelcrden oldu
ğu sanılmasın. Bilikis, bunların 
her biri bir çok konkl"e kaziyeleri 
ihtiva etmekte ve Fransa ve tngil
tcre'nin dost hUkUmctlcri araaında 
görüpnelcrinı milukerclerin ve 
mektup tcatis"inin mevzuu olmakta
dır. B. Çemberlayn'le B. Dalaıdiye'
nin son zamanlarda biribirlerine 
yazdıkları mektuplarda bu umumi 
istikametlerden bahaedilmittir ve 
günün bütün büyük problemlerine 
şamil olan bir anlaşma iki devlet a
rasında bu şekil dairesinde meyda
na gelmi,tir. 

8 aşvekil, son nutkunda, teah· 
hüdlerimizin mukaddes ve 

sarsılmaz oldugunu, fakat aynı za
manda Almanya ile pcfin hükilm
lcrden ve suiniyctten iri bir zihni
yetle anla,mayı arzu ettiğimizi ıöy· 
ledi. Bu çifte miltaleanın inıiliz 
haıvckiliyle tam mutabakat daire
ıinde ifade cdilmit olduiunda JÜp· 
he yoktur. 

B. Daladiye, B. Jorj Bone ile ıı. 
kı işbirliği içinde, ispanyol kavga-
--···- b....._••l7'\••uvv\u\;ııli ••-.-.\. "'V\..11 .. b \ 

sin hakiki f edakirhklara lmade ol
dutunu ıCS.termlftir. En fiddetli 
tenkitlere ratmen, fıpanya hudu
dunun Jcapatılmuına karu YerlldL 
Uıtelllc, bir bafka uhada, tapanya 
banlcuııun altlftları, Ueride haldrı 
olana verilmek üzere muhafaza c
dilmiıtir. Franu'nan umumi duru
mu kendisine kartı tiddetli bir 
kampanya yapılan B Çcmberlayn'e 
müzaharct edecek mahiyette oldu. 

• J ngilis batvekili de, İtalya i-
le imzalamıı oldu&u muahe

deyi, tesbit edilmiş olan ,artlar ta-
hakkuk etmedikçe meriyetc koy
mak niyetinde değildir, ve, Filhrer'
in seyahatinden evel dostane bir şe-

deıle lcorumalcıa N böy
kUlcle diier nailMderin de 
Pmü - Loıidra mila11erine 
Utllaalcını temin eı...lcıedir. 

. l:°ndra •e Paria'w auu edildiği 
&ibi, Fran11 ve tnıiltere ile doeta
ne milnaaebetlere baf\emık iat.yip 
istemiyecefi B. Mu90Uni'nin bile
ceti ittir. İtalya kıralınm Bertin 
seyahatinden önce bu belki faydalı 
olurdu, ve fıtiıt hUkümeti, Alman
ya ile tam bir fikir ae.-Stiıi ile 
ıörUpnek imklnını bulurdu. hkat 
B. Mu.oJini'nin Hrtidarı dahilinde 
olmayan bir fCY varu o da lnıiltc
re ile Fr.,..'yı biribirinden ayır
maktır. 

Kıral Jorj'un aeyahatinden, iki mem
leket aruındalıi ittifakın yeni ve 
parlak bir teyidi sıkacak mıdır? Bu 
son derece muhtemeldir. Uzlapuya 
geniş açılmıf bir zihniyet fakat 
kcnciilcrine kimeenin tehdit ve te· 
cavüz etmesine müsaade etmemek 
kati azmiyle, Fransa ve İngiltere, 
buıün iktidar mnkiindc olan iki 
hüJcümetln hakiki bir hiı ve görüş 
iştiraki üzerine kurmuş oldukları 
itbirliiinde ancak terakki edebilir
ler. 

ffl•ofln hem ıeldr 
hem de lllp1111 1 

Bu ~nlcrde Porı.n,an.'da çok mü
him bir tıb koncreal toplanıyor .. Bu 
konırcde bir çok yeni bulunan iltçlar 
gösterilecektir. Bunlu araaında bil
haeea tütlinün nikotin maddesinden 
çıkarılan ve a ına asit nılCotınık ôe
nen bir h!mız vardır. 

Demek ld timdlye kadar .ı.Jr de· 
difbnia tfkUa bundu 80llra nas ola
rak kullanılacak ı ÇUnkU bu ~al llAs 
cUuam uı.tine .. U)'Ua ....... Wre
bfr ••Uyormuf. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dalı 
- Yeni 6-ı/lf -

Çıktı 

Tolıyo'n•a terbbiaden vazıeçtiği 
1940 olimpiyadfannr, devlet merkezi 
Helıinki'de yapmaiı kabul eden Fi.o
landa hakkında ne biliyoruz? Fin • 
Uygur grupundan üç b•;uk milyon 
kadar nüfuıu otan, Türkiye'nin yan 

büyüklüğünde bir ıimal memleketi; 
bu bir. Finler bizlerle akrabadırlar; bu 
iki. Nihayet bildiğimiz Finlancla'ma 
genit ormanları, geliımit bir kiğıd ea· 
düıtriıi olduğu ve bu memleket halkı
nm yiilcaek bir ahlik ve küttür sahibi 
buhınduğuchar. Finlanda, uzak zaman
lardan beri ruı hakimiyeti albndayken 
lUM de la.eÇe intikal etmİf 'ft 1808 
ele yan müstakil bir deTlet halinde telı· 
rar rua idare•ine PÇlllİftİr. Finlanda 
hakkmda bir bildiğimiz de, ba memt.. 
kette hakiki i.tildil hareketinin by· 
nafı obnuı olan Kaleuola'dır. F'm 
folkloru kültiyab demek olan Kaleftla 
aırrlarca yabancı tahakkümü albnda 
ezilmit oln halka milliyet fauıvnu 'ftr• 

mittir. Finlanda, ruı ihtilalinden aon • 
ra, 1917 illıtepininde t...miyle müa
talril hir devlet IMılinde, timal devlet. 
leri w......;... sirmi!tir. 

Halbuki Finlanda'yı bütün haki -
katleriyle tanıtacak en aiizel kitab ti 
1930 dan beri milli Jriitüphanemiae .ka. 
zandrnlmtf İmİf. Talim ve Terbiye he
y.ti uiwndan Bay Ali Haydar T ... 
er'in Grigori Petrol'tan türkçe,.. ~ 
nimit a&4hağu "B~• aamömtler 
ııwmleltetincle" admdalü kudretli 
eserden bahıetmek iıtiyorum. isim ca
mptir: B.,.a• ...,.haltlar memleke
tinde; fakat b.aaa "Bir millet DUl1 1•· 
rablır?" adı da verilelaıilit'di. Hatta, 
uzun bile olq, fÖyle demek de kabildi: 
"Bir milletin münevverleri onu kalkm
chnnak için naııl çalqmıılardır?" 

- Naad çalıpnıılardır? 

- Ahlakta, tiyde, köyde, kauba-
da, ailede, gençlikte, kıılada, her ne • 
rede bir zif eaeri görmüılerae onu ai
dermeyi it edinmitler, konl.-.nılar 
..-mitler, ö...a..a. söat.rmiılv, ut· 
ntnuılar, dİcliamİflerdir. 

B.,,u •fMlhalılar rrtemleltetia4'e· 
ye llir laatlaqıç :rumıı olan D. Boj
kof: "Her fia evinde kütüpttnMMi INr 
tef vardır. Bu kütüpuwde meml•tiıı 
baflıca kanunaln, ilk mekteplerin müf
redat proğraıiiları '!'birinci mevkii itıal 
eder. Aile kütüpaneelrinde, bunlardan 
baıka, ev idaeraine, ormanerlıfa n IJa. 
..... ....... ...... wautalamulaa 
- ....... ldtaplula ...... •a- la7-
............... ltuhanar'' .,... ,...._ 

a.a " ............. :"Ne uman .... 
kütük milletimia kendi büyük komtu • 
lanndan daha rikaek bir medeni7ete 
eahip olursa o zunan tehlike bertaraf 
edihmıtir"' mütaleaaına söre hareket • 
lerini tanzim elmitler ve ona göre ça
ht ... larcbr. Finlandiya lııqün itte ltu 
memleket olmuıtur. 

Bay Ali Haydar Taner'• bu eaeri bi. 
ze tanıttığı için teıekkür etmek vazi. 
fediJ'. Bir vazife de, Beyaz ~bd. 
'- memlehetincle'yi ınuallimleriıni
zin, memurlanmızın, akerlerimi • 
b""tü - zın, u n munevverlerimizin okumalannı 

kilde başlamış olduğu müzakerele
re devam etmek üzere Fransa'nın 

mUmeaıili aynı anda mil•akerelere 
kabul edilmcdill takdirde ln&lli• 
elçisinin muahedenin tatbik mcv. 
kiine konulduiu haberini Vcnedik 
sarayına ıötUrmlyeceiini ıöylemi
ye hacet yoktur. 

Remai Kitabevi 

F/yıtı 100 kuruı 

temin neye mtitnaldafsa OMI J....-k· 
tw. Bu •aer, sok iJerleıınek, çolr Jiik· 
Mbnelc iıti1•n Wr memlekette IDÜDev· 
ve~in vulfeaini telhis eden ve yatajı. 
nın batı ucundan ayrılmamak il&tıza 
Men bir muhtıradır, - N. BaJdv 

Bu sefer, kartııma tlfftlan bir adam nuın eskilerinden pek az farklıydı. Annl neaketle: 
çıktı, ve bir tek kelime ı8ylemesinc Bunda hep aynı fahıaları ve vaziyet- H tt k •uale cevap vermedi; fakat 0 akpm 
imklın vermedi: leri buluyordu, vakanın kahramanla- - aya an HY alman.ı iıtlyo- Nevyork operaaında verilecek bir 

- lhyır, canım. lfte ıörilyo.-u- rına karıı alika duyamadı. Nihayet r:,n..;. ~~;ı~ı.a~~~ da benim çocuk. temsilden hararetle baha.ıti ve Rö • 
nu• ki ben Mlı Annl Tompaon deli- uykuau ıclmitti. Sele.ten bir uman- Bu •nada ant bir hareket -·vt ne'yi t.levlayon makıin•lyle bunıu 

Y cuan: Hanri Bern• lim, diyordu. Benim bir ıenç kı• ol· danberi uyuyordu. .a lUIU u dU - 11yretmeje davet etti. 
d 1 l av• n türdü. Onu almak il!ln 

Tefrl.ka: l 7 ma 
1 nnı an amalı için tereddüde T~lefonun •İli onları uyandırdı, ve yere ejildl. ıı Filhakika iJd franeız, yatakların. 

mahal var mı? Annı To • d 
mp.on un yi.i.U bualu camda R&ıe: a, çok ıilnl olan temam seyrettiler. Fakat müdirenin dağınık saçları ve - Hakikaten, ıfz pek çirkinainia. ıörUndU. Aınlın d dl E nl 

tecrübeyi tekrarlamak kabil değil mı- . gözlükleri yerine, kendisine Muhatabı kıpkınnızı oldu: Röne: - , • • ,u sh~ldn feyl tak. rt 1Un, doktor kendilerini 1ör .: 
dir? Belki 2127 de insanlar yafaması· mavı . b" k _ Nuıl 1 Ku-tah 1 Ah mayın canım. Sbi Yirmi yaı ihtlu.r. mlye ı•ldi ve ikisini de r..nk iyi bul. 

sert bir tavırla bakan ihtıyar ır a- w. - • nihayet, ıeldiniz, dedi. Bu !atıyor ,_ ıı-llı tekrar öğrenmi' olurlar. B 1-L-ı k . . sabah si . 1 ı.ı • du. Bir dahalı cUn onlara --rem •fısı 
Ve inkitaa ugramı9 uykusuna de- dın yüzü gördU. - ana - ı mıaahnl veren ılz- zın e 1uril9ebllmek için bey- Genç kıı en tabii bir tavırlı: b ~-

"am etmek istiyormuş gibi gözlerini Ekti bir sesle: . sini•. hude yere u.frlftım. - Benim '-in münvl, dedi. yaptı, u yüzden humma içinde pek 
Qpadı. - Kimi ar.ıyorsunuz? Dedı.bi Bu lU•umaua milnaakp uzadı. İki Ve batına ıelenlerl anlattı. Mildi • Röne hayk-,.ırdı .• nahot bir ,Un ıeçlrdiler, ..__,a ikifer 

MUdür: Rönc, Rokfcllcr milzesinın r me- adamın biribirlni ıörmeleri hiddetle- re bir haylı &UldU. N Uçer ıu.n faııla ile diter •tuir takip 
S. . k' d d' H muriylc kartılattığını san.arak: rinl arttırıyordu: - Her halde beni ılıe ıöyledlllm - ud, ıbln içiın mUnvl IDH Bl- etti. Vakıt cet!tl. Seleıtcn L.•ıa ho-

- ızı temin ederim ı, e ı. a- - Mı'• Anni Tomnaon'u, dedi. Seleaten·. l i sim aamaıuaua..ıı- ,L-dınlar "-tta ih· ıı ua 
Yat b' h d r- uat er n haricinde aramı9 olacalrlı • '"' - ._ • murda d ut un sandığınız kadar na oş e- d ğ'l 1 K 1 Al ll tivarlıldannda bllı ıe-

1
,,..rU•-•L nıp uruyordu. MildUr •aman gıJd B. f k . t" - Bqrası e ı - ea n canım, dedi. nız. e de telefonda bana -''•Un , ·-. u ..... a . .. ır. ız çok çalışıyoruz, a at ıs ı- d m numa •-· lıterlerdl ve L-LJarı da vardı. t-·- zaman mıufirlcrine kısa bı'r ziyaret rahat d d" h t d'yoruz - Fakat nasıl olur ma a ' - R8ne bu tavaiyeyi ycrı'nc ıetirdl her hancl bir 111 .. ·n.1- teıe•on edile- d 1141" ·-· 

e e ıyoruz; seya a c ı • ve: u .... .a:· alma ltbwnundın fula ... ı.. ... .u..tl· yapıyordu. 
Yahut bu daha hoşunuza giderse, rayı doğru çevirdim. bilir. Fakat televisyon lçiA ancak yarlar .-w• '° F k 
Oturduğumuz yerden bütün dünyayı İhtiyar kadın bağırdı: - Bu ileti kullanmaktan vız ıesi· ıöylediflm ıaıatJerde numaram emri· ' 1 at Röne bilhuaa buzlu camda 
Seyrediyoruz. _Tekrar ediyorum, burası deiill yorum. dedi. Bu kadarcık teY için me Amadedir, Diler umanter, hiç ta· Anni Tompeon bu mUIAhuaya ı,. Annl Tompaon'un &örUnmeainl aabır-

D Ve Cereyanı kcstı·. Buzlu cam ka- hiddctlenmiyc valrtJm yok. nımadıfım bitkı Jcimaeler bu numa- tir&k etmedi, falat ıöalUiüaU dı ta... ıulıkla belrlı' d M aha bir kaç dakika yeni medeni- ınadı. • yor u. üdire de, bu u-
" t k b'r fCY ı·,itilmiyor- Saatler a&ır •&ır ıel!ti R!l.n radan iıtifade ederler. ·-L me f 

1
. 

,,etin methini yaptı, ve her gün gele- rarllllftı ve ar ı ı kuaı,ı eannı:d;eİde ec1İ1~ t~:ı~e: Röne Bu ıUlrOttan ceuret alan •-e·. - il e ı ıöriltınelerdcn hofl&nı-
C:egini vadederek rekildi. du. · i H un yora bendyor ve L 

Rône : ıı Sclestcn: rı ö renmek için bir fenni kitap oku· - Yirmi birinci Hırda y.,amak i- - em, dedi, neden uçlarının bi- pea neteli ıörUnü-
- Al sana! Dedi. Eskiden de böyle ~ır- çahttı, fakat pek az fey anlıyı- sin sok tey bilaıek il·-, dedi. Hali- ru daha ltna etınlyonunıwl yordu; artılr mavi ıöılUfilnU takını-- Vakıt geçirmek için Mis Tomp- haldi. - MUdl yordu h l 

on•ı ı· d deg~il miydi 1 Demek numara_ karıfiDA· me acıyınız, bana bir feyler anlat• .. •• re f&tırmıt ıtsrUndU. ftn ' •tt Röne llt!lırına bira• du··. . a görüşmiye teşebbüs ede ım, e- _ f K d' k b ..... , G v k ıı • 
dı. ıarının önüne ıeçmiyc hila muva • en 1 endine: u mahpeatc milthit surette canım 11• ens adam: erme için ıayret etmiı oldu-
'Gardiyanın tavsiyelerini elinden fak olamamıglar. - Talııilime yeniden ba9lamam il· kılıyor. Miı Anni TomJ>IOn hayret - Affedin, dedi, vulfem olımyan lıunu bile farlretti; fakat bu huıuıta 

~tldıgi kadar tatbik ederek, muhte - Rönc: zım, dedi, halbuki biru geç kılmıf etmif ıörUndU. ft)'lere kırıtıyorum. Jl'alrat kadın u- bir fey ıayJemekten çekindi. 
l f _ Her halde ben yanılmıt olaca· bulunuyoııum. YUz yirmi bet y-ın- M ı -1t ı N''--
1 dügmcler ve numaralar rcvirdi, d ı -ıı - eMu olmak i"in YUıta mı u? r-et ne o kadar aJ-ıfm iri, bunun lıwyet, otuz birinci alini.in ••'-- • e :s ~ dedi Biraz bekliyelim, tekrar a D df E-"' ıı -r- h • ._,. 
onra bekledi. gım, . Bir roman aldı ve bir saatte okudu. . c . . &er karantinanın kütüphane- yoklufuna eeef etmekten kendimi a- • ı,b~tman~nun kap ettirdiği on dört a· 
Selcsten'e: çe~;;~:~aat sonra yeniden ve dik- Fakat bu kitap da onu inkisara dil- ~ı kı!~r.e~ etmiyorsa, size kitap gön- l~mıy?.rum. Yoku bu ihtiyaç büabü- yı ı ı~ olduğu için, Röne ve S 1 

b. - Göreceksin, dedi. Bu pek güç . d. ıı.ürmüftü. Az evci rıkmDf olan bu ro- ere ı ırun. ti.in mu ortadan kalktı? ten ". azık müdüre veda cderc'k c ~~ ır katle numarayı revır ı. ıı :s Rönc tcıuokW• ı rant d -Şey degil. :s :r Aıur ett : Anni T ına an çıktılar. 
__ .:._:.....:..:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:_!._:.=;.:::!!...:~!!ll!l!Wl-mllı.t.c.ıl-.kı--...ı......---ıı--

Yüz sene uyuyan adam 
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Savur' da kalkınma hareketleri Kayseri'de beı köy Çorum h~lkevinde çalışmala 

Cenup doğunun bu şirin kasabası 
bir bayınd1rlık ve kültür merkezidir 

Savur, (Hususi) - Savur doğu ka
sabalarının en guzellerınden birıdır. 

Kasabayı üç yandan çevreliyen bahçe
ler, kavak ormanları ve bu bahçelerle 
ormanlar arasından ufak şelaleler ha -
sıl ederek akan büyük bir çay Savur'un 
havasını güzelleştirir hem de yeşil bır 
dekor çizer. 

Savur'da 3200 insan yaşamaktadır. 
Bu miktar, kendisine bağlı bir kamun 
ve 87 köyle yirmi bini geçer. 

Halk çalışkandır. Yalnız, kavak ih
racatının durması iktısadi bunyeyi his
sedilir surette sarsnuştr. Yedi sekiz se
ne evelisine kadar Irak'a yapılan ihra
cattan her yıl vasati yarım milyon lira 
gelir temin olunurdu. Demirin ağaca 
hakimiyetini müteakip bu mahreç ka· 
panmış ve dahile gönderilen kavaklar 
senede ancak yirmi bin lira temin et. 
mcktc bulunmuştur. 

Savur bir meyva diyarıdır. lncaz a· 
dı verilen bir nevi eriği gayet nefistir. 
Memlekete yaş ve kuru olarak mühim 
miktarda gönderilir. Köylüler çiftçilik
le uğraşırlar. 

Kaza ve nahiye merkezlerinde bi . 
rer ve köylerde üç ki, ceman tam ve 
noksan teşkilatlı beş ilk okula maliktir. 
Fakat zihniyet itibariyle çok ileri olan 
halkın kültür ihtiyacını mevcut okul • 
lar karşılıyamıyor. Sıhi durum nor
maldir. 

Savur'un vücudiyle öğünebilcceği 

Savurluların gayretile ·yeni ve 
yapılmıştır modern bir halkevi 

Savur'dan bir götünü§ ve Savur halkevi binası 
yeni ve modern bir eseri varsa o da.---------------------------------
halkevidir. Şimdi Uşak'a tayin edilmiş 

bulunan değerli kaymakam Bay Na
zım Günesen'in teşCbbüs ve halkın yar
dımiyle meydana gelen bu bina, cid
den muhteşem ve yalnız doğuda değil 
batı şehirlerimizde de emsaline nadir 
rastlanır mükemmeliyettedir. Devlet 

bu inşaat için, belediye büdcesinden 
verilen 800 lira müstesna, hiç para sar

fetmemiştir. Harcanan sekiz bin küsur 
lirayı doğrudan doğruya Savur halkı 

ve Savurlu köylüler temin etmişlerdir. 

Müteaddit salon ve odalara, her. türlü 
modern tesisata malik bulunan bina 
&00 ki!t~ Alblll:;u,. 4~i,.li1ı:tr hir tonlantı 
ve temsil saloniyle ayrıca güzel bir 

sahneyi muhtevidir. 
Savur'u Mardin'e ve etraf kazalara 

bağlıyan umumi şosalar da Bay Nazım 
Günesen'in eseridir. Kıymetli kayma -

kam, köy kanununu tatbik etmek sure

tiyle bu yolları şosa haline getirmiştir. 

Ayrıca bir hamam inşa edilmiş ve be -

lediye büdcesi beş bin liraya çıkarıl • ı 
mıştır. 

Alalürk'ün Boluyu teıriflerinin 

dördüncü ytldönümü 

Bolu, ( Hususi ) - Büyük Şef Atatürk'ün Bolu'yu teşriflerinin 
dördüncü yıldönümü münasebetiyle şehirimizde büyük tezahürler 
ve §enlikler yapıldığım bildirmiştim. Gönderdiğim fotoğraf Bo
lu'nun bayram yaptığı bugünden bir intibaı tesbit etmektedir. 

yeniden kurulacak 
Kay.seri, (Hususi) - Kayseri bu -

gün iyi bir otelden mahrumdur, dene
bilir. Şehrimize gelen misafirler bu 
yüzden daima şikayet ederler. Şehri -
miz hususi idaresi Kayseri'nin bu esas
lı eksiğini hissetmiş ve 60 yataklı tam 
konforlu mükemmel bir şehir oteli yap
mıya karar vermiştir. 

Diğer taraf tan Kayseri'yi, kazalara 
bağlıyan yolların bitirilmesi için gay -
retle çalışılmaktadır. Bünyan kazası 

ile Talas nahiyesinin yolları da müte
ahhidlere verilmiştir. 

Satkık kayaların tehdidi altında bu
lunan Develi Karahisar nahiyesine ta
bi beş köy halkının evleri boşaltılmış 
ve köylüler çadırlara yerleştirimiştir. 

Bu beş köy tesbit edilen iki müna.c;ip 
yerde yapılacakttr. Fakat yapılan he -
saplara ~öre her biri 150 şer bin lira -
ya çıkabilecek olan köyler için hükü
metten yrdım rica edilmiştir. 

Pazarhk usulünün kaldınlması 
İzmir (Hususi) - Perakende sa -

tışlarda pazarlık usulünün kaldırıl -
ması hakkındaki kanun münasebetiyle, 
Dahilye Vekaletü vilayete bir tezkere 
göndermiş, ne düşünüldüğünü sormuş
tur. 

Valinin reisliğinde toplanan bele -
diye, borsa, ticaret odas reisleri ve di -
ğer alakadarlar, bu mevzu üzerinde 
İzmir'in ihtiyacı, çarşı ve hayat şart
ları bakımından vaziyeti tetkik etmiş -
!erdir. Mamafih iki toplantı daha ya -
pldıktan sonra Vekalete cevp verile -
cektir. 

Diğer taraftan ihracat mahsulleri -
mizde tatbik edilmiye başlanan stan -
dardizasyon münasebetiyle ve İktısad 
Vekaletinin vaki işarı üzerine şehrimiz 
deki ihracatçılar, üzerinde çalıştıkları 
her mahsulün ihracı mevzuunu tetkik 
için ayrı ayrı toplantılar yapmıya baş
lamışlardır. Bu toplantılarda yaprlmış 

ve yapılacak tatbikatın faydalı veya 
mahzurlu tarafları, istihsalde riayet 
edilecek hususlar, ambalaj, çuval me
seelleri ve saire konuşulmakta, fikir ve 
dilekler tesbit olunmaktadır. 

Bu yıl Eğe mınlakası 

mahsulleri ~ok iyidir 
mata göre, mıntakanın muayyen yer -
!erine yağmur ve dolu düşmüştür. Fa
kat hasarat çok azdır. Havaların son 
sıcaklığı, rekolteyi epiyce düşürmüş -
se de mahsulün nefasetini artırmıştır. 

Mıntakanm birçok yerlerinde ya -
pılan mahsul tahmin ameliyesi bitmiş 

gibidir. Bu sene mahsul çok iyidir. Sa
tışalr da normal gittiği takdirde çiftıçi 
uğurlu ve bereketli bir yıl idrak etmiş 
olacaktır. 

········"""'·'···· ·····. ·· , .. ,.,,, .. ._., ..... ,. , .•.. , ... ,. • .. · •v··••··"'''' ···· 

l YURDDAN RESİMLER 

Konya' da çifte minarele~ 

Üstteki, Çorum'un Babaoğlu köyünde muayeneye gelen 
çocuklarla köy ihtiyar heyetini ve halkevlileri gösteriyor. 

Alttaki resimde de "Tırtıllar" piyesinden güzel bir 
sahneyi görüyorsunuz. 

Çorum, ( Hususi ) - Şehrimiz halkevinin bütün şubeleri hum
malı bir faaliyetle çalışmalarına devam etmektedirler. 

Evin ar ve gösteril şubeleri tarafından geçen cumartesi ve per
şembe geceleri bir konser ve bir de temsil verilmiştir. Temsilde 
"Tırtıllar" piyesi oynanmış, vazife alan gençlerimiz rollerinde 
cidden muvaffak olmuşlardır. 

Mevsim itibariyle köycülük şubesi de beraberlerinde doktor, 
veteriner vesair köylülrimizi alakalandıran mütehassıslar bulun
duğu halde köy gezilerine başlamışlardır. 

iki haftadır tatil günlerinden istifade edilerek yapılan iki ge
zide on beş köy ziyaret edilmiş ve her köyde, mevcut hastalar mu
ayene edilerek ilaçlar verilmiştir. Veteriner tarafından da hayvan 
hastalıkları etrafında tetkikler yapılmıştır. 

Okulu bulunan köylerde de fakir yavrulara kalem, defter, las
tik gibi okul malzemesi dağıtılmı,tır. 

lzmir Fuarı 

Fevkalade cazip bir yer oldu 

İzmir'de büyük bir otel daha yapılıyor 

Geçen seneki fuar methalinin gece görünÜ§Ü 

İzmir, (Hususi) .- Belediye ı_<:or- ı müdürü B. S~Iahattin K~ntar·ı~ dah~l 
donda Şehir gazınosunun yerındc bulunclugu hır heyet, dun eskı lzmır 
yüz yataklı yeni, modern ve büyük hafriyatının yapıldıgı yere giderek 
bir otel inşasını karar altına almış gı· fuardaki suni göle açılacak suyun 
bidir. geçit yeri üzerinde tetkikat yapmış· 

Fakat, hükümetin de bu mevzua tır. Çünkü bu su, Agora'nın suyudur 
yardımı istenecektır. Son turistik ve bir çok eski eserler ortasından 

·yollar ve ıhtiyaçlar vaziyetı hasebiy· geçmektcdır. Bu amclıye esnasında 
le, İzmir'de tetkik ve hazırlıklar çok her hangi bir zarara meydan verme· 
artmı§tır. Vilayet, ihtiyaçları bir ra- mek ıçin icap eden tedbırler alınmı-1· 
por halinde tespit etmektedir. Rapor, tır. Suni gölde işliyecek olan gon· 
biri turizm hakkında umumı mütale· dollar da hazırlanmaktadır. 
ayı, diğeri de İzmir bakımından hu· 
susi olmak üzere iki kısımdır. 

Bunda, İzmir, İnciraltı, Bergama, 
Bozdağ ve sair bazı yerlerde büyük, 
konforlu, modern otelle. inşası zaru· 
reti ileri sürülmektedir. Aynı zaman· 
da garson meselesinin bu mevzuda e· 
hemiyeti işaret edilerek İstanbul'da 
bir "garson mektebi,. açılması lüzu· 
mu ileri sürülmektedir. 

İzmir'de şehir gazinosunun yerin 
de inşası düşünülen otel, en titiz bir 
seyyahın her ihtiyacım karşılryacak 
şekilde olacaktır. Hatta, seyyahlara 

ı bir kolaylık olmak üzere otel karşı-
ı 

sında bir iskele inşası bile düşünül· 

mektedir. 

*** 
Fuar hazırlıkları da azami şeklini 

almıştır. Belediye reisiyle Müzeler 

Fuarın etrafı, ıkı tiç senelik faali· 
yet içınde kuçuk bıı vrır.an halıne gı!• 

tırilmıştir . .l'avyon ınşaatı azamı hı· 
:l:ını bulmuştur. Şehrın ortasında, 

rengarenk ycnı ve gıı.ıeJ bır minyatur 
dogmaktadır. 

Ekspozanlar için ısmarlanan fuar 
madalyalan gelmıştır. Bunların bıt' 

tarafında Atatürk\in kabartma por· 
tresi, diğer tarafında da tiırk bayragı 
vardır. 

Yüzme havuzu ile şehır stadı inşcı 
atı, vaktin darlıgı ve butçe zaruretle· 
ri dolayısiyle gelecek yıla bırakılmış• 
tır. O taktirde, Kültürpark'ın boş kıs• 
mı da dolacaktır. 

İzmir ve Manisa viHiyctlerinin pav· 
yonları bu sene azami tadilatla mil• 
kemmel bir hale getirilmiştir. 



Yüzme teşvik · müsabakalarının 
beşincisi dün yapıldı 

Ankaragücü birinci Gen lerbirliği 
ikinci Günes 3. ncU ofdll 

tik lliilablıblan. 
Dün Karadeniz yüzme havuzunda, Jiisl8-8 ~olmadık-

mn betinciai yapddı. Bu haftaki ma.Jr=~ pziaine çm. 
lan Ye diler taraftan bazı muaalnldar alı ........ Bamm-
tddan için, PÇml haftaki sibi fasla =t•:-... tatbik eclilmit-
la benber prosram büyük bir inli•-

lstanbul mıntakası 
Atletizm birinciliklerine 
Fenerbahçe'de başlandı 

Teknik neticeleri veriyoruz 
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KÜÇÜK 
Satılık ı 

Sabbk - Ankara'nın her tarafında 
imatca paraellenmiı lnpata elveriıll 
arsalar. Tel. 2406 Neşet Şeren. 4170 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir beton ahf8p apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet §eren 4171 

latdık - Kırmıaı tabanca boya ü
aerine fransız kadife maruken kumaı· 
h kübik bir oda takımı. Ycniıehir Tu
na Cıd. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hıyrl'ye müracaat. 4647 

iLANLAR 

Küçük ilan 1artlar1 
Dört aatırlık lııiiçlik lllnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kunaı 
Dört defa için IO Kuruı 

Devamlı küçük ilanların her defası 
için 10 kur\lf alınır. Meaeli 10 dda 
neşredilecek bir ilan içiıı 140 kUruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olnıalr Uaere1 
her satır, lrelirne ıaralarındakl botiUlı• 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiıtir. 
Bir küçUk itln 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört satırdan fazla her aatsr için arn• 
ca 10 kuruı alınır . 

ULUS 

Bayandırhk Bakanllğı 

Yüksek mühendis, mühendis 
Ye fen memurlır1nı 

Nafia Veklletinden ı 

Yapı i~leri ilônı 
Nafıa Vekiletindenı 
1 - Eksiltmeye konulan it: An

kara MUzik Olretmen okuluna illve 
edilecek kısım inpatıdır. 

Ketif bedeli: 9111 lira 80 kuruıtur • • 2 - Ekıiltme 2. 8. 938 salı 'ıUnü 
saat 10 da Nafıa Vtklletl yapı lfleri 
eksiltme komisyonu odasında açık ek
ılltme uıuliyle yapılacaktır. 

3 - Elcılltme prtnamesl ve buna 
mUteferri evrak ~6 kuruı bedel muka
blllnde yapı ltlerl umum mUdUrlü
IUnden alınabilir. 

Acele Satılık - Kavaklıdere Güven ._. ____________ • 

YUkıek mllhepdiı ve fen mekteb· 
terinden mezun olup da kanunen mU
kellef bulundukları mecburi hiamet. 
terini bitirmeden evel her ne ıuretle 
olursa olıun vazifelerini terketmit o
lanlarla bu hizmetlerini yapmak için 
timdiye kadar müracaat etmemit ve· 
ya bu huıuıtakl davete icabet etme. 
mif, yahut veklletçe iıtenllen tazmi
natı vermemit veya ikametalhları 
meçhul kalmıı olan yUkaek mUhen
cllı, mUhendiı ve fen memurları 
(3467) sayılı kanunun muvakkat mad· 
deal hükmüne tevfikan 1 atuıtos 938 
den itibaren u~ ay içinde yani teıri· 
nlevel 938 gayesine kadar nafıa veki
le tine mUracaatla kanuni mUkellefi
yetlerini ifa etmeleri lüaumu, akı.i 
takdirde mezkQr (3467) aayıh kanun 
hükümleri haklarında tatbik edilece
linden allkadarların bi1ha11a 4 UncU, 
5 inci ve 6 ıncı maddelerdeki müeyyi
deler Uıerine nazari dikkatleri celbo-

. 4 - tıteklilem 684 liralık muvak
kat teminat vermeleri ve yapı itleri 
umum mUdUrlüiUnden en aa 5000 li
ralık bu ite benaer it yaptıfına dair 
mUteahhltllk vetlkllı ibran lb1m
dır. (2471) 4597 

kooperatifi evleri bitiıiiinde bir arsa 
ucw: fiyatla. Tel: 3420 da 28 numara· 
ya müracaat. 4 712 

Acele lablık - İlmet Paıa mahal
lesinde Müdafaayihukuk caddesinde 
142 No :hı kiglr bir kat Userlne 4 oda
h banyol\1 icabında bir kat daha çıkı· 
labilecek bir Ev. tatanbul'da Deniz. 
bak İ•tanbul tubesi liman kontrolu 
Edip ltlıııal'e müracaat. 4801 

&abhk - Ankara'nın her taraCında 
Irat getirir beton ve ahpp apartıman 
ve evler Tel: 3563. Ali Ccgiz. 4832 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
imarcı parıellcnınit inpata elveritll 
analar. Ali Cengiz Tel: 3563 4833 

Sablık - Fırınlı gaz ocağı, gramo
fon, ıilte, soba, karyola Sto, mutfak 
takımı, masa, sıhiye veklletl arkası 
Gelir sokak 5 4879 

Sablık ev araa aparbnan - Ankara
nın her ıemtinde irat getirir ev apart
nwı •• küçük çapta arsalar Tel 2487 
Vahdi Dotruer 4904 

Sablı arsalar - İstasyon arkasında 
imana parsellenmiı arsalar Tel 2487 
Vahdi Doiruer 4905 

Acele Nblrlc ana - Maltepe'nin en 
ıtızet yerinde 330 M. ehven fiyatla ve
rilecektir. Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4906 

Sabbk ev - Bahçeli evler koopera
tifinde B. 4 ve diğer tiplerden acele 
aatıhk hisae Tel 2487 Vahdi Doğruer 

4907 

Satılık otomolnl - 31 model kapalı 
iyi kullanılmıt Şevrole otomobili aatı
bktır. Görmek istiyenler Telefon 2821 
UIUI•~"'• 

Satılık araa - Yenişehir'de yeniyol 
asfaltı üzerinde tek veya çift apart· 
man yapmağa müsait blok başı arsa 
aatıhktır. Ti: 2640 487 5 

Satılık bat - Yeniıehir'de Küçük 
Eaat'ta otobUı durağı civarında bakılı 
meyvab au ve elektrikli 2 odalı eviyle 
Tl: 2640 4876 

Sabbk arazi -Toprak kazmına baş
lanan yeni Kamutay'a düz yol ayakla 
25 D. Manzaralı, metre 15 K. Toptan, 
Samanpazarı istasyon caddesi No. 43. 
Bakkal Mustafa. 4839 

Satılık - Alman sefarethanesi ar
bemda asfaltta mllkemmel hava ve 
nuaretli ana. Uygun fiyat. H. Dil
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 

Satılık Ev - Cebeci asfalt üzerin
de d6rder odalı üç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık arN - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köte baıı. Fiyat mu· 
teclilclir müracaat Havuzbaıı Karan • 
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

Spor otomobili aranıyor - İyi kul
lanılmıt Opel veya mUmaıili bir oto
mobil müsait fiatla satın alınacaktır. 

1216 nrmaraya telefonla müracaat. 
4914 

Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 
möblesiz bir oda arıyor. Ulus'ta 
MHT rumuzu mektupla mUracaat e· 
dilmeıi 4709 

Kiralık Ev Aranı:ror - Anafartalar 
veya çocuk ıarayı civarında ıenlt 2-3 
odalı evi olanların poıta kutuıu 139 a 
yazmaları. 4771 

Bah,eli Evler Koptratifinde B 4 ti
pi ev satmak iıtiynlrin Uluı'da Fran
sızca Ankara Gaztesl MUdUrlUIUne 
17 den 20 ye kadar müracaatları. 

4932 

Kelepir fototraf makineıi - 10x15 
bUyUklUkte kuvvetli objektif. Deri 
çantalı ıaıileri ve ıehpaıı beraber 
Bankalar caddesi Foto Naim. 4950 

Kiralık ı 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yeniıehir, Tuna Caddesi Yititko-
§Un ıokağı, No. 15. 4237 

Kiralık - Aıatı Ayrancı'da Ba
kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve ıu. Fiatı 35 
lira Tel 2901 4777 

Kiralık - Yeniıehir Sağlık Bakan
lığı arkası Süleyman Stm caddesi No: 
11 de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 

4804 

Kirabk Daireler - Havuzbqı'nda 

lunur. (24.52) 4715 

Telgraf Ye BıG teli ıhnacık 
Nafia Veklletinden : 

1.8.938 pazartesi gUnü ıaat 11 de 
Ankara'da nafıa vekiletl malzeme 
ekıiltme komisyonunca ceman 7036.
lira muhammen bedelli 50 ton telırat 
teli ile 200 kilo bal telinin kapalı 
sarf uıulil ile eksiltmesi yapılacak
tır. 

Muvakkat teminat 527.70 liradır. 
Eksiltme Jartnameıi ve teferruatı 

Ankarada nafıa veklleti malzeme 
mildilrlüğüooen paraıız olarak alına
bilir. 

İıteklilerin teklif mektuplarını 
talimatnamesine ı<sre veklletten a • 
lınmıı malzeme m\iteahhidliii ves1-
kaaı ile birlikte aynı giln ıaat 10 na 
kadar komisyon reisliğine vermele-
ri llzımdır. (2370) 4649 

Mıkıs tıkımı Ye saire ıhnıcak 
Nafia Vekiletinclen : 

Enstitüler 
Talebe ahnacak 

Gul Orta Muallim Melttebl " Ter
biye Enatitüsil Direktörlilün'- ı 

1938 • 1939 derı yılı lçln enıtltü'
nUn tilrkçe • edebiyat, tarih • cotraf
ya, tabliye, riyaziye, pedaıojl, resim 
• i,, ve beden terbiyesi 9ubelerlnin 
birinci sınıflarına yeni talebe alına
caktır. Al&kadarlar kayıt ve kabul 
ıartıarı ile müı&baka imtihanı 'ekil 
ve gilnlerini kUltUr direkt6r1Uklerin
den ISfrenebilirler. Anıkara'da kayıt 

ifleri ve imtihanlar enatitUde yapıla -
caktır. (2529) 4810 

Devlet Dcmıryolları ve Lınıanlorı 

Vagon muıamblsı ıhnımk 
D. D. Yollan Satın Alma Komi .. 

yonundan ı 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 
200 adet vaıon mutambaıı 8.9.1938 
per9embe ıUnU saat 11 de kapalı zarf 
u1t1lil ile Ankara'da İdare binaıında 
satın alınacaktır. 

Ragıp Soyaal apartımanmda reamt da- 26 aiuatoe 938 cuma gilnU aaat 11 de 
irelere çok elveritli daireler ldrahktır. Ankara'da veWet malzeme eksiltme 
Tel: 3923 4805 komiıyonunda 178890 lira muhamme:ı 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1500 li· 
ralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 10 a kadar komi91on reis
liğine vermeleri lhımdır. 

Kiralık _ Ziraat EnatitUıU mahal· bedelli 90 adet buit ve 3 adet muzaf 

l · d u takil ü od-'· bi d • ki ingiliz maku takımı ile 4 bMit ma
esın e m 1 ç &il r aıre • k l bir ilki i ·· 
ralıktır. Tel: 3991 de Mahmut Silr'e . aa ı . te n n kapalı zarf uıulu 

n _ ,4JU&_ ıle ekııltmesi vaoılacaktır. 
.... •.saAA r----· ı0'1& 11u•uea a1"10 t;n.o&ı._....,.; ,.... ........ ,.,.... 

Şartnameler paruıa olarak Anka· 
rad& malzeme dairninden, Hal~!J• 
I f w wwawaaWU TC'"''11'C"YS p&115 at 

Kiralık Küçük Daireler - Kızılay ve teferruatı 895 kuruf mukabilinde 
civarı Çankaya kaymakamlığı arkası Ankara'da vele.Alet malzeme müdürlü
Çelikkalc sokağı No 3 de 2,3,4, odalı ğünden alınabilir. 

dağıtılacaktır. (2592) 4985 

Bir erkek daktilo ahnacak tam tertibatlı. Alt kata müracaat. Muvakkat teminat 10194 lira 50 ku-
4818 rt11tur. D. Demiryollan U. Müdürlüiün-

Kiralık ev - 4 odah bUyUk bahçe 
içinde milltakil, Yenitehir Yilkael 
Cad. 40 Ataç sokağı No: 11 her gt1n 
15-18 arası görillebilir. 4837 

Kiralık dükkanlar - Y eniıehir 
Meırutiyet caddeıi köıebap Babao
ğulları apartmanı altında her ıeye el· 
veriıli. Kapıcıya müracaat. 4838 

Kiralık Bai - !nceıu'da 15 dönUm 
bağlı bahçeli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
bulunan bir baf meyvesiyle. Mukad
dem m,ahalleıi iıtaayon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya müracaat. 

4877 

Kiralık kat - Yenişehir Demirte
pe' de Necati bey caddesi köprü batın· 
da asfalt üzerinde otobüs durağı kar· 
ıısında 2 No :lu apartman 4 oda l hol 
havagazı, su, elektrik, bnyo, gayet ha
vadar. Su parası mal sahibine 58 lira 

4878 

Kiralık - Y eniıehir Meırutiyet 
Cad. Türe S. No. 6 da 3 oda 1 hol ban· 
yo elektrik balkon saire. Aynı evde 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4880 

Kiralık - Kooperatif arkası Ağaoğ
lu apartmanı üat kat, 4 oda mutfak 
banyo, icarı ucuz. lçindeldlere milra· 
caat. 4891 

lateklilerin teklif mektuplarını ta· den : 
limatnameıine göre veklletten alın- Makine ile ıüratle yazı yazan, aa
~ıf malz~me müteahhidlili veıik~- kerliğini yapmıı en u orta mektep 
ııyle birlikte 26 atuıtoı 938 cu~ gu· mezunu bir erkek daktilo alınacaktır. 
nü saat 10 a kadar mezkQr komııyon T 1. 1 · A k 'd z t · ı · u a ıp enn n ara a a ış erı m • 
reisliğine vermeleri lhımdır. j d"' 1 .. ~n.. u tla ilA 1 (2312) 4527 ur u ...... e m racaa rı en o unur. 

(2432} 4610 

Muhtelif tezgôhlar ahnacak 
D. Demiryolları Satm Alma Komisyonundan : 
Apğıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 

2 gurup tezılhlar ayr ıayrı ihale edilmek tartiyle 1-9-938 perşembe günii 
saat 11 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare bina
ımda ıatm alınacaktır. 

Bu ive girmek isteyenlerin apğıda ıöıterilen mikdarda muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikalarını 
ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri li • 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden ve Haydar· 
pap'da Tesellüm ve sevk gefliğinden dağıtılmaktadır. (2425) 

Gurup 
No. 

1 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

Tezeihın cinai Lira Lira 

Bir adet çapak alma presesi ) 
Bir adet civata ucu freze tezgahı ) 
Uç adet clvata dit açma tezgahı ) 
Bir adet otomatik rondela kesme tezgihı ) 40000 3000 
!ki adet çubuk kesme tezgahı ) 
lki adet dl:Sner kok ocağı ) 

Acele aatılık aalon takımı - 5 par
ça temiz ve az kullanılmıt çok müsait 
fiatla. !kinci Çankaya caddeıi No. 3. 

5008 Kiralık - Havadar ve ucuz iki oda
lı daireler ve mUıtakil odalar. İtfaiye 

Az meydanı Hukuk fakWtli arkası Pa-
35 mukçu apartımaru. 4913 

Acele aablık kadm bisikleti -
kullanılmıt Bot marka limbaaile 
lira. ikinci Çankaya caddesi No. 3 

5009 

2 

!ki adet friksiyon civata ve perçin presi ) 

İki adet ıomun otomatı ) 
Bir adet " ,, ) 20000 
Bir adet otomatik ıomun diş açma tezglhı ) 

1500 
4744 

ı, verenler ı 

Kiralık - Yeniıehir lzmir caddeai 
24 numarah ap. 4 numaralı dairesi ki
ralıktır. Aynı yere müracaat. 4949 

Kiralık kaloriferli daire - 4 oda. 1 
hol, tam konforlu, Bakanlıklar Tem • 
yiz kartıaı Enin apartımanı No. 4 

4978 

Kiralık - Kal6riferll, mobilyalı, "1· 
zel bir oda kiralıktır. Atatürk bulvan 

11 idare etmit aynca müteahhit yanın· 
da çahpı her yere eider. Ulus'da 
P.K. 4820 

Tecrübeli diplomalı bir alman inşa
at milhendiıi iyi maqla bir it anyor. 
Uluı'da (mühendiı) rumw:una mek· 
tupla müracaat edilmesi. 4874 

l...W.ce Muallimi Aranryor - KUi· 
tUr Balranbğınca ehliyeti tanınan bir 
inpllzce 8ğretmenine ihtiyaç vardır. 
Arar IJ8'n Okuluna müracaat. Tel: 
3714 4831 

Teqlhtar aranıyor - Kırtaıiyeci
likten anlamaıt llzımdır. Yeni hal 
No: 1 do M. Nedim lrengün'e müraca
at. 4889 

57 Ali Nazmi Ap. daire No. 1 ı 4979 K.unlar r 

Aranıvo1" r 

Kiralık daireler - Havuabap Ka
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir bol, 
5 oda, 6 odalı daireler ldrahktır. Fiyat 
mutedlldir, her konforu haizdir. Kapı-
cıya müracaat. 4981 

. 
lıı. arayanları 

Aranıyor - Ev, apartıman, arsa a-
ranıyor. Satmak istiyenler müracaat lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me-
~eL 2406 Neıet Şeren 4172 zunu 7 sene doğrama kereate fabrika-

Den ..Wyor - Orta mektep ve li
H 1, il, llI (Pen, Ede) sınıflarına ri
yuiye ve FizUc. Cihan kıraathanesi 
ıanonlan vuıtuiyle Riyuiye tubeıi 
mezunu P. A. namlanna her gün 16,30 
• 18,30 arumda aranması. 4644 

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

Harita alatı alınacak 
Harta Genel Direktörliltünden ı 

1 - Harta 'Gn. Drk. için ekıiltme
ye konulan 14 adet invar cetveli, 30 •· 
det Oolyevin ıürıUlU hesap cetveli, 

27 adet deklinatuvara talip çıkmadı· 
ğı.ndan tekraır elniltmeye konulmut· 
tur. 

2 - Eailtme Cebecide Hrt. On. 
Drk. binaaında Sa. Al. komieyonunda 
30 temmuz 938 cumarteıi ıünü saat 
10 da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 9l20 Ura, 
muvakkat teminatı 73 lira 50 kurut o-
1 up vezne makbuzun-ya banka mek
tubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazılı 
gün ve saatte teminatlariyle birlikte 
komisyona ıelmeleri. (2661) 5003 

Buz fiyatl 
Ankera Belediyesinden 

İtfaiye meydanında Belediyeye 
ait buz fabrikasında halkın ihti
yacını temin maksadiyle istihsa
line başlanılan buzun bu günden 
itibaren beher kahbının yirmi beş 
kurusa verileceği ilan olunur. 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

İplik fabrikası 
Sirketinden : 

Şirketimi• Adana Fabrikası Mamulatı: 
KAPUT BltZt li"tATLARt : 

Tip Qınifllk Top ınttrt Flatı 

2 (Silindlrll slftçi) 78 ld 7a5.-
14 85 ·~ 751.-
14 90 36 784.-

Ayrıca elbiselik iriaet, para \te kıymetli evrak na:kll için muh• 
telif boyda dikit•i• torba. ılparitlerl kabul edlllr, 

İPLİK FİATLARI 

Vater numarası 
.. .. 8 

10 
,, .. 12 

FlATLAR FABRİKA TESLlMlDtR 

335.-
355.-
395.-

Sipariıter Şirket İdare Merkt•lne (Ankara Yenlıehlr, Atattirk 
bulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası MUdlirlUğUne ya
pılacaktır. 

Siparitlere Banka garaııtisi mukablllnde (91) gUn \rade Yerfle· 
~~ 8~ 

Satılık arsa 
Ankara Defterdarlıiından : 

Mahallesi Sokaiı Cinai Miktarı Ada Parsel Muhammen 6edel Diporito 
Lira K. Lira K. 

-----
fstiklll KUlhan Arsa 46 M2. 187 18 34 50 

Yukarda ada ve panel ve muhammen bedeli 2öıterilen İstiklll mahalle· - ----.-- - --T- ---··•••• W.1 ... ıa. .... ., •'-'1 dtı1anm muIKi-
yeti 3-8-938 tarihine müaadif çarpmba günü saat 10 da defterdarlıkta mü
teşekkil komisyonda açık artırma suretiyle ihale edileceğinden taliplerin 
ihale bedelini nakden ve peşinen ve ihale tarihinden bir gün evvel hiuım
da yazılı depozito miktarını havi makbuziyle birlikte adı ıeçen komisyona 
gelmeleri ve mezknr anayı ve prtnameyi görmek isteyenlerin millt em-
lik müdürlüğiine müracaatları. (2547) 4790 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -- -- -:: Türk Hava Kurumu = - -- -- -- -2 BÜYÜK PiY ANGOSU 5 - -- -- -S Dördüncü keıide: 11Aiuıtoı1938 dedir. § - -- -- -
~ Büyük ikramiye 50.000 lirachr § - -- -- -::ı: Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık lkramiy• 5 - -- -E: lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükifat vardır... 5 - ------------

Şimdiye kadar binlerce kitiyİ zengin eden bu piyango. 
ya ittirlk etmek ıuretile ıiz de talihinizi deneyiniz .•• 

-----------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Tereke ilanı 

( Amerika'nın ) 
Massachusetts eyaleti 
veraset mahkemesinden 

Eaaex, 11. 

Veraset mahkemesinden: 
MukQr eyalette Poabody, tehirli ve 

KARAMAR KUDDA, M.u~TAFA 

EVRİL namlariyle de maruf mUtı· 
vef fa HUSElN ASZIZ'in terekesi.le 
allkadar olanlara ı 

Elyevm tuf iye edilmemit olan it
bu terekenin idareaiyle muvazzaf 
memur Uçilncil ve aon hel&batrnı tu· 
vip edilmek ve eldek.i bakiyeyi tevsi 
etmek Uzere yukarfda zikredilen 
mahkemeye takdim edilmittir. 

!tira.zmız olduiu takdirde ifbu 
celbin inkiH tarihi olan 1938 •nesi 
eylül ayının altıncı ıünU aabahı ıut 
10 dan evet Salemde klin mesldu 
mahkemeye taraf mızdan veya veklli· 
niz vuıtuiyle tahriren müracaat e· 
dilmeıi teblii olunur. 

Tudikan: JOHN V. PHELAN, 
mezkQr mahkemenin reiıi; 1938 aene
si haziran ayının 23 üncü günü. 

WİLL1AM F. SHANAHAN 
Kitip 

Ankara Valiliği 

Münhal memurluk 
Ankara Villyetind• ı 
Maliye muhakemat mUdUrlUlün

de 200 lira Ucretli muhakemat me .. 
murlulu için, 141rait ve evsafı kanu • 
niyeyi hala olanların Muhakemat 
müdUrlüiilne mUıtacelen müracaat-
ları. (2643) 4941 

Hipodrom giıeleri 

ilôvei inıaata 
Ankara V aliliiinclen ı 

Ketif bedeli (1509) lira (58) kuru,
tan ibaret bulunan hLpodrom bahsi 
mU9terek .kitelerinin illve-i inpatı 
puarltta konulmu9tur. 
Puarlık 11.8.1938 per9cmbe ıUnU 

aut 9 da Villyet daimi encümende 
yapdacaktıır. 

!ıteklller ticaret oduı vesikası ve 
113 Ura 22 'kuruıluk temin&t makbuzu 
veya Nafıa müdürlüiünden alacak· 
ları ehliyet vesikaıyle birlikte ~zil 
geçen gün ıaat dokuzda Daimi encü· 
mene gelmeleri istekliler keşif ve 
,artnameyi Nafıa müdürliiğünde her• 
gün görebilirler. (2662) S004 
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RULET .. 
:Yazan: Lajos NAGY Çeviren: F. Zahir TORUMKüNEY 
Akşam yemeğinden sonra, üç arka-

daıı k 1-·b·· · 
pahasına sattım. Elime geçen paray
la ilk işim otelin hC'3a~mı_.kesme~ ~e 
Budapeşte'ye kadar üçuncu mevkı bır 
bilet almak oldu, artan parayı da ce
bime yerleştirdim. Son bir şans ~e~e
mek üzere rulet salonlarından bırıne 
daldım. Sabahın saat dördüne kadar 
süren heyecanlı bir oyundan sonra 
bütün ümitlerim kırılarak .. ~alondan 
bir sarhoş gibi çıktım. Kotu şa~sım 
bu sefer de yakamı sahvermemış ve 
beni feci bir hale sokmuştu. 

Yeni sigorta 
kanunu 

(Başı l. ınci sayfada) 
si, işin nevine göre kanunla tayin 
edihniştir. Mütehavvil iae her seneki 
it hacmine göre ölçülür. Bu miktar • 

Dolfüs'ü öldürdükleri ıçın 
nasyonal 

mezarı başında 

idam edilen 
sosyalistlerin 

İngif iz Fransız 

anlaşması 
( Başı 1. i11ci sayfada) 

Bütün cihan, fransız kalplerinin 
bozulmasına imkan mutasavver olmr -
yan bir halita teşkil etmekte olduğu -
na şahit olmuştur. Hariçte fransız 
milletinin kendisini bırakmış olduğu 
yolunda tezvirat yapılmıştır. Bu mil. 
let, ne zaman bu kadar alicenabane bir 
şevk ve heyecan izhar etmiştir? Fran
sız milletinin karışıklık amillerine 
kendisini kaptırmış olduğu yolunda 
da tezviratta bulunulmuştur.Bu millet 
ne zaman bu kadar mükemmel bir di -
siplin göstermiştir? Fransa'nın istik
bali İngiltere kıral ve kıraliçesini mü.. 
tehassis etmiştir. Çünkü Paris cadde
lerini tenvirattan ve bayraklardan zi
yade samimi alkış hisleri dolduruyor
du. 

:r u u un sıgara salonuna çekil-
lllış konuşuyorduk. Hepimizi alaka
dar eden mühim bir mevzu vardı. 
~cnçliğimizin bir çok hatıralarını 
bırJikte yaşadığımız, eski bir arkada
§ıını:zın ölü bulundugunu o günkü ga
zetelerde okumuştuk. Zavauı .t<·ranz, 

bütün servetini, çiftliğini kumarda 
batırmış. Nihayet beş parasız kalıp 
&efalete düşmüş . 

lar; türk parası, devlet veya Jirket 
tahvili,. gayri men.kul mal yahut 
gayri menkul ipoteği olarak devlete 
verilir. Gayri menkul kıymetleri aık 
sık değiştiğinden yıen.İ kaınun kefa -
Jet akçesinin ancak yarısının gayri 
menkul olmasını kabul etmiştir. Böy
lece kefaletin diğer yansı nakit veya 
nakde hemen çevrilebilen menkul 
kıymet olacaktır. • 

Büyük tezahürler yaplldı 
Klagenfurt, 24 a.a. - 1934 nasyonal ~syalist hareketini müte

akip Dolfüs'ü öldürdükten sonra 31 temmuz 1934 de idam edilen 
Otto Planetta ve Franz Hotzveleer ile diğer on bir nasyonal sos
yalist ölüsünün hatıralarını yad için bugün burada nasyo·nal sos
yalist partisi teşekkülleri azasından 24 bin ki§ilik büyük halk küt
lesinin huzuru ile merasim yapılmıştır. Bu münasebetle arkadaşlar, kumar 

Yüzünden başlarından geçen entere -
•an vakaları anlatıyorlardı. 
Sıra bana geldi. Sigaramı tazele

dim: 

Bu sinir buhranı arasında Ella'yı 
unuttuğum gibi alacağım üç yüz 
franğı da unutmuştum. 

Hiç tereddüt etmeden kıza der~i
mi anlattım. Üç yüz frangın, onun ı -
çin bir kıymeti olmıyacağız:.ı düş~ine · 
rek paramı istemekten çekınmedım. 

Hayat sigortalarında riyazi ihti
yat akçeleri de kefalet akçeleri gibi 
devlete gösterilecek bir teminatbr. 
Bunun miktarı lktısat Veki.letince 
kabul edilecek formüllere göre ta
yin edilecektir ve şirketin riyazi ih
tiyatlara müracaat ebnesi ancak lk
tısat Vekaletinin müsaadnine bağ
lıdır. 

Bu merasimde nutuk 
Rudolf Hes, ezcümle 
ki : 

söyliyr.n mokrasiyi kurmak isteyenlerin,. şid
demiştir detle aleyhinde bulunmuş ve demiş 

tir ki : 

- Eğer canınız sıkılmazsa, kumara 
:ıasıı tövbe ettiğimi anlatayım, dedim. 
İkisi birden: 
- Seni dinliyoruz, dediler. 
- Bundan yirmi sene evei bir sa-

EUa, evela sarardı. Sonra kıpkırmı
zı kesildi. Bütün kanı yüzüne hücum 
etmişti. Boğuk ve mahcup bir sesle 
söylemeğe başladı: 

Ja.h erkenden, elimde küçük bir çan· 
~a ile Monte Karlo'nun küçük, tı:ıniz 
:stasyonunda tren bekliyordum. İs
tasyonda benden başka kimseler yok
tu. Ortalıkta müthiş bir sükün var
dı. Deniz, mavi bir çarşaf gibi ıurı
§ılı::sız ve sakindi. Ağaçların yaprak
ları bile kıpırdamıyordu. Yarım saaı 
'Vel doğan güne~, havayı yavaş, yavaş 
kızdırıyordu. Sanki her şey ve her
kes kıvrandığım iztirabla beni haş 
başa bırakmakta ittifak etmi:,lerdi. 
Şanssızlığıma diyecek yoktu. Bir 

hafta evcl, buraya yedi sekiz bav~l ve 
llıühim mikdarda da bir para ile gel
ıtıiştim, Şimdi, elimde küçük bir çan
ta ve cebimde üçüncü .mevki bir bilet
le döniıyordum. Yanımdaki para mü
tevazi lıir öğle yemeğine dahi kafi 
gelmiyecek kadar ehemiyetsizdi. 

Böyle bir vaziyette, serserilikte bir 
haylı pişmiy olanlar bile düşünürler. 
Sir de benim gibi, hayatında ilk defa 
bir avantüre atılmış bir insan olursa, 
artık onun halini siz tasavvur edin. 
Kendi kendime lanet ediyordum. Bir 
hafta içinde hemen, hemen bir s.e_r:e~ 

'<ienecek kadar bir para kaybettıgımı 
düşündükçe kalbim ıstıraptan yanı

l'ordu. 
Trenin gelmesine daha epeyce bir 

'va.kıt vardı. Ne yapacağımı, nasıl va
lrıt geçireceğimi düşünürken, karşı
~ birden genç bir kız çıktı. Şa§ır
ii1m. Hu san~uı h:ı .. ~~r ı...J:~ı. ..... 1 
kumar salonlıırında arkadaşlık yaptı-
ğımız Ella idi. 

_ Size karşı çok .mahcubum ... Ne 
söyliyeceğimi bilemiyorum... Si~den 
aldığım üç yüz frangı da kaybettım ... 
Ben, zengin değilim... Budapeşte'de 
bir banka direktörünün çocuğuna mü
rebbiyelik ediyordum ... Çocuk öldü ... 
Direktör biriken iki senelik aylıkla
rrmla birlikte bolca bir bahşiş vererek 
beni savdı ... Çalışarak, uğraşarak ha
yatımı kazanmaktan usanmıştım ... 
Bir anda zengin olmak arzusuna ka
pıldım ... Bütün paramı alıp buraya, 
Monte Karlo'ya geldim.. İlk zaman
lar müthiş şansım vardı. .. Siz de gör
dünüz .. Sonra talihim döndü .. Kazan
dığımı da, beraber getirdiği~ ~e 
hepsini verdim ... Bu dakikada bır bı
letim.den başka beş param yok ... Bu
dapeşte'ye dönünce gene çalı~~ca
ğım ... tık işim size olan borcumu ode
mek olacaktır ... 

Hiç sesimi çıkarmadn Ella'yı din
liyordum. Artık olan olmuştu. İş Bu
dapeşte'ye varmaktaydı. Doktordum. 
Nasıl olsa gene kazanrrdım. Kızı te · 
selli ediyordum ... 

Arkadaşlarımdan biri sözümü kes
ti: 

- Netice ne oldu? Ella borcunu ö-
dedi mi? 

Gülerek cevap verdim: 
- Ödemek şöyle dursun, seneler -

denberi öen üste veriyorum. 
Arl{adaşrm liayretle y z me ba1tt -

yordu: 
- Bu ne demek? Anlıyamadım? .. 
Bir kalık.aha attım: 
- Bunda anlamıyacak ne var? .. El

la ile evlendim 1... 

Ecnebi sigorta şirketleri riyazi 
ihtiyat hesaplariyle memleketimiz -
deki taahhüt1erine ait bütün kayıt 
ve vesikaları Türkiye'de murakabe
ye hazır bulwıdurmıya mecburdur -
lar. Bunlar evelce Tünkiye'de yap
tıkları sigorta muameleleri karşılığı 
olarak riyazi ve teknik ihtiyatlarm
dan yabancı memleketlerde plase 
ettikleri miktarı da döviz veya dev
let tahvili olarak altı ay içinde Tür -
kiye'ye getireceklerdir. 

2 - Hayat sigortalarında türk 
parası. 

Yeni sigorta kanunu sık aık deği
§en yabancı paralar yiizünden yurt -
taşların uğradıkları zararlara son 
verınittir. Ecnebi şirketler de» fiıru:li
ye kadar yabancı para üzes-ine yap
mıı oldukları hayat &igortalarmı 
türk parasına çevireceklerdir. Milli 
tasarrufu vikaye esasına dayanan 
istikrar prensipi, türk parasını dai
ma aynı kuvette tubnuştur ve tu
tacaktır. Sigorta daha uzun bir ta
sarruf olduğuna göre bunun müsta
kar türk parasına dayanmasu yurt • 
taşın tercih değil, minnetle kabul e
deceği bir esastır. 

3 - Ceza teyitleri . 

Sigorta tiııketlerindeki kanuna ay
kırı hareketler, ağır cezalarm teh
didi altındadır. Riyazi ihtiyatları 
kasben yanll§ heMp ve te.bit eden-
ler hapis cezasına uğrarlar. 

Sabit ve nıuteliavvil kcraletlerlc 
riy.ui ihtiyat akçelerini tesia etmi
yen ve kıymet aukutlarmda menkul, 
gayri menkul teminatların azal&n 
miktarını tanıamlamıyan aigorta 
şirketleri derhal kapatılır. 

Bu adamlar, büyük Almanya'yr re
alize etmek için ölmüşlerdir. Bu a
damlar, almanlar arasında dahili ni
fakı idame etmek istiyenler tarafın
dan öldürülmilş1erdlr. 

B. Hes, bir kısım yabancıların A
vusturya'daki nasyonal sosyalist mü
cadelesini anlamadrk1arınr ve hala 
Hitler'in Avusturya'yı mağlup etti
ğini sandıklarım söyledikten sonra,, 
"yabancı memleketlerde bilhassa mat
buatta Almanya'ya karşı bilerek kin
dar yalan neşriyatta bulunanların, 

Avusturya'yı Rayh'ın boyunduruğun
dan kurtarmaktan bahsede_nlerin, nas
yonal sosyalizmi yıkarak yeniden de-

Memnun olalım ki Führer, tahri
kata kapılmaz. O, yapacağını sükutla 

yapar, ve bolşevizme karşı mücadele 
etmekle ve başkalarının sebepsiz ola
rak çiğnememeleri için kuvetli bir 
Almanya vücude getirmekle Avrupa 
sulhu lehine çalışır. Almanya'nın 
sulh azmi, başında Adolf Hitlcr'in 
bulunduğu şimdiye kadar hiç bir za
man olmadığı kadar kuvetli bir ordu 
ile garanti edilmiştir . 

Führer hüsnüniyetle mücehhezdir. 

Fakat bugün hatıralarını tebcil etti

ğimiz ölüler nasrl baş eğmedilerse o 
da hiç bir zaamn baş eğmiyecektir. 

Alman büyük elçisinin 
Çemberlôyn1a yaphğı 

tekliflerin mahiyeti nedir? 
( Başı 1. inci sayfada) 

ni isafa mütemayil olmadığına dair 
Prağ'dan alınmış olan haberlere B. 
Çemberlayn'in nazarı dikkatıi.ni cel
beylemiş olduğu beyan edilmektedir. 

Notada B. Çemberleyn'in İngilte -
re'nin Prağ hükümeti üzerinde tesir 
icra etmiye mütemayil bulunduğu su
retinde cevap vermiş olduğu ilave e
dilmektedir. 

Notada, netıice olarak, şöyle denil
mektedir: 

İki taraitan hiç biri müsbet her
hangi bir teklif veya telkinde bulun
mu~ değildir. 

f'ransız gazetelerinin 
y~dıkları 

bir şey değildir. Bu me-:.ele ise uzak
tan yakından zamanımızın bütün diır 
lomasisine hakimdir. 

Pöti Pariziyen, diyor ki: 
"Dikkate alınması lazım gelen nok

ta, Almanya'nın şimdilik Avrupa me
selelerine karşı daha iyi neticeler iz
har etmiş ve uzla~a usulüne doğru 
istikamet alır gibi bir vaziyet takın
mış olmasıdır. Almanya ac:.a.ba sami
mi midir? Çekosloıvakya'ya karşı ceb
re müracaattan vaz geçmi' midir? 

Bertin hükümetinin bu günlerde 
südet şeflerine vereceği nasihetler bu 
liu~ugta att ölr hUkUm it3sın.a menar 
olacaktır. 

Maten gazetesinden: 

Ekonomi Bakanh{Jı 

Matbaacılara 
lktrsat Vekaletinden : 

1 - Takriben on formadan ibaret 
ve (1500) ıira tahmin edilen (eski ve 
yeni türk halıcılığı ve cihan halı tip
leri panoraması) adlı eserin tabı ek
siltmeye" kı.. nulmuştur. 

2 - Eksiltme 5.8.938 tarihine r~ı: . 
lıyan cu'Ila günü saat (10) da vekal::t 
satın al•n3 komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Muv3kkat teminat (112,50) yüz 
on iki lio;a elli kuruştur. 

4 - Taliplerin bu husustaki şart
n:ameyi görmek ve fazla izahat alın3k 
ve teminctt parasını yatırmak üzere 
iktisat vekaleti levazım müdürlüğü • 
r.e mür<\cii:ıt'<>.rr Uan 0 11ınur. 

{2561) 4850 

_ ~ıhat Bokanhoı 

Marangoz alaf ve malzemesi 
ah nacak 

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

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

Muvakkat teminatı 68 lira 45 ku
ruştur. Liste ve şartname parasız ola
.. ...ı.. A y ·••:;.yoA '.!"\..çı>•n'~'Ç" o.\uıcn.a"-\ıı. 

Taliplerin 5 ağustos 1938 cuma gü
nü saat 10 da Ankarada Umum mü
dürlük satın alma komisyonuna mü-
racaatları. (2578) 4827 

Zayi diploma 

Ella, beni görünce gülümsedi. Bana 
doğru yürümeğe başladı. Sevinçten 
gözlerim parladı. Bu yabancı ve kim
sesiz muhitte tanıdık bir sima insana 
büyük bir teselli veriyordu. Yerim -
den fırladım. Sevincimin ikinci bir 
Sebebi daha vardı. Geniş bir nefes al
dıın. 

Artık, Budapcşte'ye kadar aç kal
lltak tehlikesi kalmamıştı! 

EUa,'ya bir kaç gün evel üç yüz 
frank borç vermiştim. Evet, üç yüz 
frank ehemiyetli bir para değildi. Fa· 
kat, benim vaziyetimde olan bir in • 

İstanbul' da 

Yüzme birincilikleri 

Bir sigorta tirketinin iflası halin
de·o ıirketin idare m.eclisi reis ve i
zalariyle imzaları tirketi ilzam eden 
memurların da şahsen ifla&larına 
karar verilir. 

4 - Murakabe teşkilatı . 
Devlet sigorta işlerinin iyi yeti§ -

miş, mütehassıa bir kadro tarafm
dan murakabe edilmesini kabul et
mektedir. Yeni kanuna •göre lkbsat 
Vekaletinde yalnız sigorta itleri 
için bir teşkilat yapılacaktır. Bu teş
kilatın yurttaş hukukunu korurken, 
sigortacı şirketferin de yaşama ve 
ilerleıne şartlarını temin edeceği 

Paris, 24 a.a.. - Gazeteler, B. Dirk
sen'in, B. Çemberleyn'i ziyareti esna
sında mwnaileyhin Çekoslov~kya'ya 
müteallik müsbet hiç bir teklifte ou
lunmamxş olduğuna dair salahiyeLtar 
bir alman membaı tarafından neşre
dilmiş olan tebliğle resmi ingiliz ma
hafilinin tavzihi hakkmıda bir takım 
mütaJealar yürütmektedirler: 

Lö Jur gazetesıi, yazıyor: 
"İngiliz - alman notalarının her bi

ri kendi efkarı umumiyelerini tat:nin 
edecek kelime ve tabirler üzerinde 
kuvetle durmak bakımından yekdi
ğerini andırmaktadırlar. Her ne olur
sa olsun, bunların müşterek mahreç
leri mevcut gerginliğin umumi ve ha
kiki surette zevalidir. Zira bir !tere 
daha söyliyelim ki çekoslovak mese
lesi, ezeli fransız. alman mesel~inin 
cephelerinden biri olır.aktan başka 

"Alman mahfilleri'yle yeniden te
maslar tesis etmek faideden hali de
ğildir. Bir kaç zamandan beri Fransa 
hükümetinin izhar etmiş olduğu ni
yetler bu hususta bir gfına şüphe ve 
tereddüde mahal bırakmamaktadır. 
General Vilmen'in yakında Berlin'e 
yapacağı seyahat, bu yolda ne derece
ye kadar ileri gitmek mümkün oldu
ğunu gösterecektir. Hulasa alınanla
rın Avrupa'ya ait meselelerin umumi 
surette müzakeresine girişilmesi ar
zusunda oldukları zannedilmektedir. 

Ankara Sıhat Müdürlüğünden 
Ankara tabibi adlisi Dr. Behçet 

Kamay 23.3.336 tarih ve 3118 ıayılr 
tabip diplomasını zayi ettiğinden 
yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hük
mü olmadığı ilan olunur. (2478) 

'&an için adeta bir servetti. 
EUa, çok garip bir kızdı. Ben ha

l'atımda bu kadar sükunetle kumar 
0Ynıyan bir kadın görmemiştim. Yüz 
binlerce frangı kayıtsız bir tavırla ka
~nryor ve kaybediyordu. Ne kazan· 
dığı ve ne de kaybettiği zaman en kü
Çiik bir heyecan gösteriyordu. Her 
halde çok zengindi. 

Bir akşam, rulet masasının başm~a 
Yarım milyona yakın kazanmıştı. Ö· 
ili.ine yığılan paralara hiç kıymet ver
?tleden oyuna devam ediyordu. Bir
denbire talih döndü. Yarım saatin i
çinde :;on meteliğine kadar, bütün 
~evcudunu kaybetti. Başını gülüm
'1Yerek bana çevirdi: 

- Şans tecrübe edeceğim. Bana üç 
Yiiz frank verir misiniz? Dedi. 

.. İstediği parayı derhal verdim. Kaç 
&undür yan yana oynadığımız halde 
Yanından ayrılıp diğer bir rulet sa-
10nttna gittim. Verdiğim para için 
~iltı.xndan ayrılmıyorum gibi bir şüp· 

el'e kapılmasını istemedim. Nasıl 
01ııa, ikinci buluşuşumuzda paramı i
ilde edeceğine emindim. 
f Oyuna devam ediyordum. Şansım 
evkaladeydi. Gece iki yüz bin frank· ;n f~zla kazandım. Karar verdi~. 

U ttesı akşam da oynıyacaktım. 1k1, 
ç Yüz bin frank daha kazanacak ve 
ernleketime iyi bir para ile döne· 

Cktirn. 

~etice hiç de düşündüğüm gibi ol
adı. Ertesi akşam kötü bir talih ya· 
ilrnı bırakmıyordu. Durmadan kay · 
ediyordum. Yavaş, yavaş cüzdanım· 
aki paralar suyunu çekti. Cesaretim 
iltnarniyle kırılmıştı. Kendimde oyuta devam edecek cesareti bulamadım. 

k ltlet salonunu perişan bir halde ter· 

Müsabakalara dün 

Moda'da başlandı 
İstanbul, 24 a. a. - Su sporları ajan

ı -1 tarafından tertib edilen İstanbul 
ıg . b .. (d"" ) yüzme birinciliklerıne ugun un 

Moda yüzme havu~lann~a ba~lanmış
tr. Seçmelerin tekru.k netıcelerı şun -
]ardır : 

100 metre : Galatasaraydan Mah . 

şüphesizdir. 

Övr gazetesi diyor ki: 

"Demokrat memleketlerin hükü
met mahfilleri Almanya'nm jestini 
yani B. Çemberlayn'a yapılan ziyare
ti Almanya'nın Çekoslovakya'ya kar
şı her türlü haşinane hareket arzusu
nu terketmi~ olduğu suretinde tefsir 
etmektedir. 

mud birinci" 1, 2, 6 yeni Tilkiye reko
ru" Beykoz'dan Vedad ikinci, Bey -
koz'dan Ali üçüncü. 

Mahsul sigortası üzerinde henüz 
tetkik safhasındayız. Memlekette 
hayvan sigortasını tıesise mecburuz. 
Bu iki iş zirai kalkınmanın şartla
rmd~d~. Yeni ~şkilit bilha~a bu -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

alanda bize çok şey vadetmektedir. 

200 metre kurbağlama: Beykoz, dan 
İsmail birinci 3. 19, Beyko~'da~ .. sa~: 
fan ikinci, Bcykoz'dan Mekıye uç~ncu 

ihracat sigortası, henüz millileş
memiştir. Memlekette hayat .sigor
tasının hacmi ise henüz bizi tatmin 

Oslo mukavelesine 
devletler konferansın da 

dahil 
400 metre serbest: Galatasaray dan 

Halil 3• 39, 3 ile birinci, Galatasar~(
dan Mahmud ikinci, Beykoz'dan Bu . 

lend üçüncü. . . . 
4x200 bayrak: Beykoz bırıncı, Ga-

latasaray ikinci. 
Kiiçükler arasında . 

ku··çükler· Galatasaray-100 metre · 
b. ·ncı· (1 ı 7 4 ), Gala tasa. d Osman ırı . . 

an 1 "kı"nci Beykoz'dan Ser-ray'dan Kcma ı , 
· ·· üncü · kıs uç · .. .. k .. ilkler. Beşık-
100 metre sırtustu uç '. K 

. . . Beykoz dan e-
taş'ta Maruf bırıncı, l .. 
mal ikinci, Galatasaray'dan Kema u. 

r.üncü. B 3 k'" ilkler ey-400 metre serbest uç . . . 
tb h . 6 20 5 ile bırıncı, Be. 

k 'dan ra ım . · , oz . . . · Galatasaray -
iktaş'tan Recaı ıkıncı, 

ş .. .. .. 
dan Kemal uçuncu. t k -

Neticede birinci gelen Beykoz a r 
dan 15 ikinci gelen Galatasaray 

rnın • .. .. .. finale kalmış· 
takımından 10 yuzucu 

!ardır. 

Yeni bir hava rekoru .. 
S Yetler Bırlı-

Moskova, 24 a.a. - ov 
ı "bUne men- i merkezi havacıhk ku u . . 

g .1 den Grodzıanskı, 
tayyarecı er . 

s~.P G 23 bis hafif spor tayyaresLyle 

edecek kemiyette değildir. 
Devletin yeni mevzuatiyle sigorta 

işlrinde yurttaş haklarını itina ile 
koruduğunu görüyoruz. Bunu belirt
mekteki maksadımız, bir fert, bir a • 
ile reisi, bir tüccar, bir müesseae şefi 
olarak her yurttaşın milli servetin 
bir korunma unsuru olan sigortadan 
genişçe istifadesini beklediğimiz

dendir. Bu, mil1i ve medeni bir vazi

Danimarka Dış B-akanı 
sedlerinin kalkmasını 

gümrük 
ileri sürdü 

fedir. 

Yazan: Kemal ÜN AL 

Otomobil kazasında 

yaralanan bayanlardan 

biri dün öldü 
Evelki gün Yenişehir'de bir oto

mobil kazası neticesinde Hayriye ve 
Şehinşah adlı iki bayanın yaralı ola
rak hastaneye kaldırıldıklarını yaz
mıştık. Dün öğrendiğimize göre ka
za gecesi Bayan Hayriye hastanede 
vefat etmiştir. Bayan Şehinıah'ın sı
hi vaziyeti iyidir. 

Polisin tahkikatı ilerlemektedir, 

Kopcnhag, 24 a.a. - Oslo mukave
lesini imza etmit oJan devletler ha
riciye nazırları, toplanacak konfe
ransta bulunmak üzere buraya gel
mişlerdir. Bu vesile ile di.in akşam 
bir ziyafet verilmiş ve Danimarka 
hariciye nazırı B. Münh bir nutuk 
söylemiştir. 

Hatip, Oslo, mukavelesinin iktisa
di bir vahdet teşkil etmekte olduğunu 
beyan etmiıtir. 

.Şu halde bu müzakereye i§tirak et
m1ş olan devletlerin gümrük mania-

larının azaltılmasında alaka ve men
faatleri vardır. Vaziyetin değiştiril· 
mesi ileri sürülmekte olduğundan 
mukavelede imzası bulunan devletle
rin yapacakları şey, ittifaklarla va
ziyeti tadil etmektir. 

"- Mukavelenameyi imza etmiş o
lan devletler, muhtemel itilafların 
haricinde birleşik olarak kalmağa az
metmişlerdir.,. 

Diğer memleketler namına cevap 
veren B. Spak, şöyle demiştir : 

"- Oslo mukavelenamesini imza 
etmiş olan devletler, demokrasiye, 

müsamahaya ve sulh severliğe isti
nat eden ideal bir camia teşkil et-

me~tedir. Bizim Milletler Cemiyeti
ne ımanımı.z vardır. Fakat hadisat,, 

cihanşümul bir teşkilata istinat et. 
miyen kollektif emniyet sisteminin 
müessir olamıyacağrnı göstermiş· 
tir. 

Dua kif aplar1 arasmda eroin 

4675 

Ankara Belediyesi 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediyeye alınacak 900 • 1100 

ton benzin on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (258170) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (14077) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle. 
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 2 ağustos 938 salı gü. 
nü saat on birde belediye encümenin
de yapılacağından taliplerin o gün sa. 
at ona kadar tcminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme -
nine vermeleri, (2524) 4739 

Elektrik motörü 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye fidanlığına konula

cak elektrik motörlü pompaya istekli 
çıkmadığından açık eksiltmesi on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (751,75) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (56,35) li
radır. 

4 - Şartname,ini görmek istiyen
Jerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 2 - ağustos • 938 sah 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2616) 4901 

enkaz 
Ankara Blediyesinden : 

ettim. Kalan paramla otelin hesabı
Ilı hile kescmiyecektim. Ne yapacağt· 
~.1 Şaşırdım. Benim bu telaşımı gö· 
~tı.nden kaçırmıyan açıkgöz bir komis: 
Ot\cu yanıma sokuldu. Onun delaletı 

~le, altın saatimi, babamdan k~la~ pır
ilnta vüzüğümü ve elbiselerımı yok 

dun · t. irtifaa çıkmıttır. Uçuş 
7 3go rne re . 

b.i saat 9 dakika slirmilıtiir. . 
r ·· Grodzı-
•If akkat hesaplara gore, . 

Andre Japeinir:ı elinde bulunan en
ternasyonal rekoru, iki bin metre ka
dar farkla kırmı' ve yeni bir rekor te· 
sis eylemi,tir. 

Siyasi bakımdan mukavelenamede 
imzası bulunan devletler ne bir it
ti~ak n:. d~ bir anlaşma vUcuda getir
mış degıldırler. Yalnız mli§terek sulh 
zihniyeti ile klfi derecede milttebit 
bulunmaktadırlar. 

Hatip, sözüne §u ıurctle devanı et
miştir. : 

Paris, 24 a.a. - Zabıta, İbranice 
dul kitaplarının ciltleri arasında e

roin kaçakçılığı yapmak cürmiyle, 
Nevyork Brutlin ba~ hahamı Liefer 
ile çamaıırcı Gotdineri yakalaınıştır. 

Cebeci'de sıyasal okulu civarında 
kadastronun 522 nci adasının 40 nu
maralı parselindeki kargir evin enkazı 
21. 7. 938 tarihinden itibaren muham. 
men bedeli olan 90 lira ile on beş gün 
açı~ ~ttırmrya konulmuştur. 4. 8. 938 
tarıhınde saat 12 de imar ... ··d·· 1·· v,. ...u uru-
g.unde ihalesi yapılacağından taliple-nı.UV f ı.z pılotu 

k . şimdiye kadar rantı ans ı, 

Elde edilen eroin, 18 kilodur. ve 
600 bin frank kıymetindedir. rın ~ 7,5 teminat akçesiyle müracaat. 

larz ılan olunur. (2671) 4975 
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RESMİ İLANLAR 
Millt Müdafaa BakanlıOı 

1 Çamaşırlık bez alınacak 

Sade yagı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - 61 tümen merkez kıtaat ve mü

essesatının senelik ihtiyacı için 28.000 
kilo sade yağı kapalı zarfla ihaleye 
konmuştur. İhalesi 11 ağustos 938 ta
rihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 11 de tümen satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Zarflar ihale 
saatmdan bir saat evele kadar kabul 
edilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 24080 lira 
muvakkat teminatı 1806 liradır. Şart
namesi tümen satın alma komisyo
nunda her gün görülebilir. İsteklile
rin belli gün ve saatte teminat mek
tup ve makbuzlariyle ve kanunun 
emrettiği vesaikle birlikte Sankamış 

tümen SA. AL. KO. ya müracaatları. 
(2422) 4652 

Kuru yemlik allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - 336.000 kilo kuru yemlik ot sa· 

tın alınacaktır. Tahmin bedeli 15288 
liradır. 

2 - Otun evsafiyle teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. şart· 

namesi Urfa'daki satın alma komis· 
yonunda parasız alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 3.8.938 çarşamba günü saat 16 
da Urfa askeri satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1146 lira 60 
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 3.8.938 çar
şamba günü saat 14 dahil saat 15 da 
hile kadar satın alma komısyonuna 

makbuz mukabilinde verilmiş olacak· 
tır. Bu saatten sonra mektuplar ka· 
bul edilmez. 

6 - Şartnamesinin 4. maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat temina· 
tın konulduğu zarf içerisine konula· 
caktır. (2497) 4703 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1-Malatya birlikleri için 1.170.000 

kilo odun kapa . zarfla eksiltmeye 
konmuştur. • . 

2 - Tahmin edilen bedel 14625 !ıra 
ilk teminatı 1096 lira 88 kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 ağustos 938 8cuma 
günü saat 10.30 da tüm binası içinde 
satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır. 

4 - Şartnamesi cumartesi salı per· 
şembe günleri adı geçen komisyonda 
görülebilecektir. 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerini 

938 mali yılı ihtiyacı için ( 4000000) 
kilo odunu kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. Beher kitosunun 
muhammen fiatı 1 kuruş 25 santim o
lup ilk teminatı 3750 liradır. İhalesi 
4 ağustos 938 perşembe günü saat 11 
dedir. İstekliler şartnamesini 250 ku
ruş mukabl':nde satın alma komisyo
rıundan alabilirler. Taliplerin kanu. 
nun 2, 3. maddelerindeki vesaik ile 
teminat mektuplarını havi zarflarını 
belli gün ve saatten en az bir saat ev
veline kadar tümen satınalma komis-
yonuna vermeleri. (2579) 4828 

Satılık boş tenekeler 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İstasyon askeri konakta mev

cut 128 boş teneke 26.7.938 saat 12 de 
Ankara LV. amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. 

Tenekeleri görmek istiyenlerin konak 
müdürlüğüne ve pazarlrk için belli 
vakitte komisyona müracaatları. 

(2576) 4887 

Odun olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Demirköy Hd. alayı ihtiyacıncl 
sarfedilmek üzere 691 ton odun ka
padı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 13820 lira muvak· 
kat teminatı 1037 liradır. Eksiltmesi 
3.8.938 tarihine müsadif çarşamba gü-

nü saat 15 de yapılacaktır. İtayn talip 
olacakların bildirilen gün ve Eaatta 
Vize'deki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2556) 4849 

6 Kalem yem al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Serum ve aşı evi tecrübe hay
vanatı için aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı 6 kalem yem 26.7.938 saat 11 de 
Ankara LV. amirliği satın alma ko· 
misyonunda pazarlıkla mübayaa edi
ıccc tir. Belli va1' ttc lioaı\ayon"d• 

bulunulması. 

Kilo Cinsi 

6.000 Kepek 
5.000 Buğday 

100 Mısır 

50 Darı 

50 
50 

(2577) 

Kenevir 
Keten tohumu 

4888 

Harp okulu kampı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

5 - İsteklilerin eksiltme günü sa
at 9.30 za kadar kanun ve şartnamesi· 
ne göre hazırlıyacakları teklif mek
tuplarını komisyona makbuz mukabi
li vermeleri ve kendilerinin de gün 
ve saatında komisyona müracaatları. 1 - Bu sene harp okulu ikinci sı

nıfına terfi eden ve kampa iştirak et· 
mesi zaruri olan okurların kampı 

Satın Samsunda yapılacağından bu okurla· 

(2536) 4814 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan : • rın 27 temmuz 938 de okulda bulun-

ı - Kırklareli tümen birlikleri 
hayvanatı 938 senesi ihtiyacı için ka
palı zarf usulile 4 Temmuz 938 pa • 
zartesi günü ihalesi yapılan 120.000 
kilo yulafa verilen 5 kuruş 43 santim 
fiat makamca pahalı görüldüğünden 
yeniden kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen fiatı 6 kuruş olup 
ilk teminatı 4850 liradır. İhalesi 8 a
ğustos 938 pazartesi günü saat 17 de
dir. lstekliler şartnamesini 400 kuruş 
mukabilinde Sa. Al. Ko. dan alabili· 
ler. Ve her gün görebilirler. İstekli
ler kanunun 2. 3. maddelerindeki ve
saik ile teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evetine kadar tümen satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(2580) 4829 

50 Ton benzin ali nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor birliklerinin suvari tÜ· 

men ihtiyacı için 50 ton benzine ka
palı zarfla teklif edilen fiat komu
tanlıkça pahalı görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 47. inci maddes~ne 
tevfikan pazarlıkla mübayaa edıle

cektir. 
2 - İhalesi 1 auğstos 938 pazartesi 

günü saat 16 da Çorlu'da kor SA. AL. 
KO. da yapılacaktır. 

3 - B"ht-r kilosuna tahmin edilen 
bedel 25 kuruş olup ilk pey parası 
937 lira 50 kuruştur. 

4 - Evı:af ve şartnamesini görmek 
istiyenlr.r ~r gün Ankara, İstanbul 
LV. amirliği SA. Al •. KO. da ve Çor
luda kor SA. AL. KO. da görülebi
lir. 

5 - İstekliler kanunun 2, 3 madde
lerindeki belgelerle birlikte belli gün 
ve saatte Çorluda kor satın alma ko
misyonuna mür::!caatları. (2589) 4862 

maları ilan olunur. {2650) 4957 

Kuru of alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talip çıkmayan Is· 

tanbul komutanlığı birlikleri hay
vanatı için satın alınacak olan 
1.277.000 kilo kuru otun pazarlıkla i
halesi 27-temmuz-938 çarşamba gün 
saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 28732 lira 
50 kurustur. llk teminatı 2155 !!radır. 
Şartna~esi 144 kuruş mukabilinde 
verilebilir. 1 steklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektl.\Plarile 2490 sayı
lı kanunun 2, 3 maddelerinde yazılı 

vesikalarla beraber ihale günü belli 
saatte Fındıklıda komütanlık satın -
alma komisyonuna gelmeleri. 

{2637) 4938 

Kuru ot alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul Lv. amirliğine bağlı 
müessesat hayvanatı için 838 ton kuru 
otun kaplı zarfla eksiltmesine talip 
çıkmadığından 27 temmuz 938 çarşam
ba günü saat 11,30 da Tophane'de Lv. 
A. satın alma komisyonunda pazarlık· 
la eksiltmesi "yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin beleli 20112 li
ra ilk teminatı 1508 lira 40 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İs
teklilerin kanuni vesikalarla beraber 
belli saatte komiayona gelmeleri. 

(2657) 5001 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kağızman garnizonu için 800 

tstonbul Deni,% Levazım AmirliOi ,. 

Bir adet dizel hava 

kompresörü alınacak 
M. M .Vekaleti Deniz Merkez Sa· 

tın Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 21500 li

ra olan bir adet dizel hava kompresö
rünün kapalı zarfla münakasası 10 
eyıül 938 tarihine rastlıyan cumarte • 
si günü saat 11 de Vekalet binasında
ki komisyunumuzda icra edilecektir. 

2 - Parasız şartnamesini almak is
tiyenlerin her gün komisyonumuza 
müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek istiyenle
rin de 1612 lira 50 kuruşluk teminat 
mektubu ve kanuni belgelerini havi 
teklif zarflarını mezkur gün ve saat
ten bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyonumuza verme
leri. 

Postada vaki gecikmeler kabul c· 
dilmez. (2625) 4990 

bin kilo arpa kaplı zarfla eksiltmiye 
konulmuştur . . 

2 - Tahmin bedeli 200 bin lira ilk 
teminatı 1500 liradır. İhalesi 15.8.938 
pazartesi günü saat 9 dadır. İhalesi 
Karaköse'de satın alma komisyonun
da yapılacaktır. İstekliler ihale günü 
ve saatlerinden bir saat evel ticaret o· 
dası vesikasiyle birlikte teklif mek -
tuplarını komisyonumuza vermiş ola. 
caktır. {2590) 4984 

Buğday öğüffürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1-Ankara garnizon birlik ve mües

seseleri isin 500 ton buğday üğütül· 

mesinin kaplı zarfla eksiltmesi 13 a
ğustos 938 saat 12 de Ankara Lv. a. 
mirliği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. Şartna
mesi her gün komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarının saat 11 e kadar komis· 
yona verilmesi. (2605) 4986 

M. M. Veki.leti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (22) yirmi iki kuruş olan 1000000 
ila 1300000 bir milyon iia bir milyon 
üç yüz bin metre çamaşırlık bez kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu§
tur. 

2 - İlk teminatı (15190) on beş bin 
yüz doksan liradır. 

3 - İhalesi 12 ağustos 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

4 - Evsaf ve şal'tnamesi (14) lira 
30 kuruş on dört lira otuz kuruş mu
kabilinde M.M.V. satın alma komis· 
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplariyle birlikte ihale 
saatinden en az bir saat evet M.M.V. 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(2631) 4994 

Gürgen kalas alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 16.7.938 cumartesi günü saat 11 

de müteahhit nam ve hesabına satın 

alınacağı ilan edilen ve 9480 lira tah
mini fiatı olan 40 metre mikabı gür
gen kalasa eksiltme günü istekli çık
madığından bir ay içinde pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 10 da M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 711 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık günü ve saatinde 
komisyonda bulunmaları (2628) 4991 

Knıkkalede askeri san;at 
lisesine ücretle f abib ve eczau 

ah nacak 
MM. Vekaleti Satın Alına Ko· 

misyonundan : 
1 - Kırıkkale sanat lisesine 165 lira 

aylık ücretle bir tabib ve 108 lira ay
lık ücretle bir eczacı alınacaktır. 

2 - Mecburi hizmeti olmıyan ve as-

Kuru soöan alınacak~-·~1i~~~!f=~.f~!.ı:.na!;~ 
Ankara Levazım Amirliği Satm !eri yazılmış dilekçeleriyle birlikte 

Alma Komisyonundan : diploma, nüfus tezkeresi tasdikli su-
1 - Ankara garnizon müeseseleri retlcriyle fotoğraflı hal tercümelerini 

için 75,000 kilo kuru soğanın açık ek· Ankarada askeri liseler müfettişliği· 
siltmesi 16 ağustos 938 saat 12 de An. ne göndermeleri lazımdır. 
kara Lv. amirliği satın alma komisyo- 3 - Durumu uygun görülerek seçi-
nunda yapılacaktır. lecek olanlardan ayrıca lüzumlu ev-

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk rak istenecektir. (1939) 3858 
teminatı 337 lira 50 kuruştur. Şartna • 
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis. 
yonda bulunulması. (2607) 4988 

Sade yağı ahnacak 

50 f ane koper makdogal 
düılavman ciha11 ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
A1ma Komisyonundan : 675 lira olan elli tane keper makdogal 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü- duşlavman cihazı pazarlıkla satın alı-
esscseleri için 84,000 kilo sade yağın nacaktır. • 
kaplı zarfla eksiltmesi 15 ağustos 938 2 - Pazarlığı 27 temmuz 938 çar
saat 12 de Ankara Lv. ımirliği satın şamba günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. alma KO. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 84,000 lira 3 - İlk teminat 50 lira 53 kuruştur. 
ilk teminatı 5450 liradır. Şartnamesi Şartname ve nümune komisyonda gö-
420 kuruş mukabilinde alınabilir. Ka- rülür. 
nuni ve ticaret vesikası da bulunan 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teklif mektuplarının saat 11 e kadarı teminat ve vesikaları ile birlikte ek· 
komisyona verilmesi. (2606) 4987 

Ankara Levazım 

Mıktan 

Kilo Cinsi 

1170000 Odun 

Odun ahnacak 
Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli İlk Teminatı 
Lira kuruş Lıra kuruş 

11700 00 877 50 
ı - Hozat alayı için alınacak miktar cins tahmin bedeli ve ilk temina

tı yukarda yazılı (bir milyon yüz yetmiş bin) kilo odun Elazığ tüm satın 
alma komisyonunca 5 ağustos 1938 cuma günü saat 11 de kapalı zarf eksilt· 
mesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe cumartesi günleri adı geçen komisyonda 
görülebiJecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
göre haztrlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. Ve kendileri de mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2534) 4812 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Alma Komisyonundan : 

Miktarı Tahmin bedeli İlk Teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

2200000 Odun 33000 00 2475 00 
1 - Elazığ merkezi için alınacak miktar cins tahmin bedel ve ilk temi

natı yukarda yazılı (İki milyon iki yüz bin) kilo odun Elazığ tüm satınal
ma komisyonunca 5 ağustos 938 cuma günü saat 10 da kapalı zarf eksiltme
sile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe cumartcai günleri adı geçen komisyonda 
görülecektir. 

3 - isteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(2535) 4813 

1 siltme gün ve saatında komisyonda 
bulunmaları. (2337) 4494 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1) 10.000 çift fotin kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 45.000 

(kırk beş bin) lira olup ilk teminat 
parası 3375 liradır. 

3) İhalesi 2 ağustos 938 salı günü 
saat 12 dedir. 

4) Şartnamesini 225 kuruş muka
bilinde M. M. V. satın alma komisy<>
nunda alınır. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele
rinde istenilen belgeleriyle birlikte; 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
gününde en geç bir saat eveline ka
dar M. M. v. satın alma komisyonu-

M. M. Vekaleti Sat111 Alma 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen 
7000 lira olan 138 kalem ecza ka 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 paz 
si günü saat 9.30 da Ankarada 
V .Satın alına Ko. da yapılacaktı 

3 - İlk teminat 525 liradır. 
4 - Şartnamesi bedelsiz olarak 

misyonda görülür. 
5 - Eksiltmeye girecekler ka 

teminat ve 2490 sayılı kanunun ik 
3 ünciı maddelerinde yazılı belge 
le birlikte teklif mektuplarını 
mehal eksiltme günü saat 8.30 za 
dar M.M.V. satın alma Ko. na ve 
bulunmaları (2632) 4995 

Muhtelif inşaat 
na vermeleri. (2409) 4651 M. M. Vekaleti Satın Alma 

Haki ve si~a~ saten almaca~ 1 miısyon~~~nb~deli <60030•22> al 
M. M. Vekaletı Satın Alma Komıa- bin otuz iki lira yirmi iki kuruş 

yonundan : ve Ankara'da Cebeci hastanesi 
1 - Beher metresine tahmin edi- yaptırılacak su deposu, polikili 

len fiatı 75 kuruş olan 3~00 metre ha- kanalizasyon, kömürlük inşaatı ka 
ki sate~ ve 1543 ~etre ~ıyah saten a- lı zarfla eksiltmebye konmuştur. 
çık eksıltme suretıle munakasaya ko- 2 - Eksiltme 12 ağustos 938 c 
nulmuştur. . günü saat 11 de Ankara'da M.M 

..2 -::- İhalesi 8 a.ğustos 938 pazartesı satın alma Ko. da yapılacaktır. 
gunu saat 11 d~dır. . 3 - İlk teminat 4251 lira 52 ku 

3 - İlk temınatı (272) lıra 42 ku- olup keşif ve şartnameler 300 kur 
ruştur. komisyondan alınır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve temi· 
natile birlikte belli gün ve saatında 
M. M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (2553) 4823 

Cinko, teneke levha .. 
ve saire ahnacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

500 lira olan altı kalem çinko ve tene
ke levha ile nişadır, tuzruhu, kalay, 
kurşun eksiltme suretiyle satın alı

nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 ağustos 938 cuma 
günü saat 10 da M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 37.5 li
ralık teminatlarıyle birlikte eksilt
me saatinde M.M.V. satın alma Ko. 
da bulunmaları (2629) 4992 

Sis kanıhrma cihall ahnacak 
M. M. vev.ı..ıetı ;:)atm Aıma l\.O

misyonundan : 
l - Tahmin edilen fiatı 1000 lira 

olan Werner und Pfleiderer fabrika
sının Simplex mat.kalı ve 13-wx·BS 
büyüklügunde bir adet sis karıştırma 
cihazı açık eksiltme ile satın alına· 

caktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte· 
si günü saat 10 da M.M.V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 75 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. 
da bulunmaları (2635) 4998 

Teknik (inko tozu ahnacak 
M. M. Vekaletı Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - '!alımın edilen fiatı 3000 lira o

lan üç ton teknik çinko tozu açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eyli.il 938 pazartesi 
günü saat 10.30 da Ankarada M.M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - llk teminat 225 liradır. Şartna· 
mesi parasız olarak Ko. da görülür. 

4 - E!tsiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte eksiltme gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmala-
rı (2634) 4997 

Bir in~aat ressamı ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Müste~arh· 

ğından : 
Ankara M.M. Vekaleti hava müste· 

şarlığı inşaat şubesinde istihdam e
dilmek üzere bir ll•:tdat ressamı alı

nacaktır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariy
le hava müsteşarlığı Zat işleri şubesi
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

(2620) 4989 

Laboratuvar malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

4000 lira olan 177 kalem laboratuvar 
malzemesi açık eksiltme ile satın alı. 
nacaktır. 

2 - Eksiltme 12 eylül 938 pazarte· 
si günü saat 9 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 300 lira olup liste 
ve şartnamesi Ko. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde Ko. 
da bulunmaları. (2633) 4996 

4 - Eksiltmeye girecekler kanı: 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 v 
üncü maddelerinde yazılı belgele 
müteahhitlik vesikalarıyle birtn 
teklif mektuplarını en geç saat 10 
kadar M.M. V. satın alma Ko. rei. 
ğine vermeleri (2630) 4993 

Fotoğraf makinaSI alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma} 

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fi} 

7000 lira olan 13 adet komple yer 
tograf makinesi kapalı zarfla eks 
miye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 ağustos 938 ~ 
şamba günü saat 15 te M. M. V. sa 
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 525 lira olup ş 
namesi bedelsiz olarak M. M, V. sa 
alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmiye girecekler kan 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2' 
üncü maddelerinde yazılı belgelt 
birlikte teklif mektuplarını eksilf 
saatinden behemehal bir saat evel 
kadar M. M. V. satın alma Ko.na V'< 
meleri. (2047) 40 --

Kazalar 
Hükümet konağ 

yaptırılacak 
Hasan Kale Kaymakamlığında 
Hasankale'de yeniden yapılma} 

olan hükümet konağının 30 bin l 
bedel keşifli ikmal inşaatı kapalı z; 

usulile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 

şembe günü saat 16 da Hükümet 
nağı içinde kaymakamlık odasıı' 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 2.250 lira 
3 - İstekliler bu işin evrakı fen 

yesini Hasankale kaymakamlığın 
ve Erzurum Daimi encümeninde ol 
yabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazeteniR 
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshası~ 
intişar eden talimatname mucibi 
938 takvim yılma aid Nafıa Vekl 
ti'nden alınmış ehliyetname ve ti 
ret odası vesikasile birlikte biri 
maddede yazılı saatten bir 
at evetine kadar teklif mektupla( 
mühür mumu ile iyice kaaptılmış 
mühürlü olduğu halde komisyon 
yasetine vermeleri mercudur. Po~ 

1
. 

da vuku bulacak gecikmeler kabu 
dilmez. (2455) 4662 

Hükümet konağ ~ 
yaptırılacak 9 

Tortum Kaymakamlığından : l 
Tortum'da yeniden yapılmakt o 

lan Ilükümet konağı 30 bin lira b( 

keşifli ikmal inşaatı kapalı zarf ıı ( 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 4 ağustos 1938 ( 
şembe günü saat 16 da Hükümet 
nağı içinde kaymakamlıkta yap \> 

caktır. 

2 - Muvakkat teminat 2250 lira tı 

3 - İstekliler bu işin evrakı fe( 
yesini Erzurum Nafıa müdürlüğii 
ve Tortum kaymakamlığında okıı 
bilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin lü 

1936 tarih ve 3297 sayılı nüshası 

intişar eden talimatname mucibi 6 
1938 takvim yılına aid Nafıa Vele it 
tinden alınmış ehliyetname ve f ın 

ret odası vesikasile birlikte bir 93 
maddede yazılı saatten bir saat ' la 
line kadar teklif mektuplarını mil ol 
mumu ile iyice kapatılmış ve miit ti 
lü olduğu halde komisyon riyasc1 (7 
vermeleri mercudur. Postada \ ın 

bulacak gecikmeler kabul edilınC ın· 
(2454) 4t 24 
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Askeri Fabrikalar 
a gUn ve ... 

lerindeld veaaıkle mezk r (2491) 
tte komisyona müracaatları 

4751 

200 ton Elektrolit 
bakır aJına~UdGr

Aekeri Fabrikalar U•-undan ı 

1ar müdürliijü ihale komi9yonu t"Cis
liğine vermeleri lizımdır. 

6 - Teklif mek:tuplariyle teminatını 
vaktinde vermcmif olanlar arttıı:ma
ya kabul edilmiyec:oklerdir. 

Vilayetler 1 
1 - ........ tem6nat (~ 1'ta· kwlarda talip bHınmedttmden ft• 

dır. bit fiatlerdan bazıları artırılmak tu-
4 - İhaleei 8 aimkle 1938 paıarte• rıtlyle bu lntMtM\ 60 bin lkahk ln•

ıi günU aaat (12) de Zonguldak bele- mı tekrar kapalı zarfla mlinallaaaya 

İlôn yanhşhğı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Ulus gazetesiyle 10, 12, 14 ve 16 

temmuz 938 tarihlerinde ilin edilen 
30 kalem resim malzemesinin ihalesi 
29.7.938 cuma günü saat 10 olaeatı 
Yerde gazetece 29.8.938 cuma gilnü 
saat 10 olarak ilah edilmiş oldutun
dan mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

(2596) 4922 

Münilkasa tebdil ve tehiri 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

IUğii Satın Alma K()lnisyoııundan: 
12.8.1938 cuma gUnil saa~ 11 de ka

palı urfla ihale edileceği Resmt ga
zete, Ankara'da Ulus ve 1stanbul'da 
Sonposta ga.ı:etelerile 23, 25, 28 Ye 30 
haziran 938 tarihlerinde il!n edilen 
300 ton Katod bakırın •artnameslnde 
degişiklik yapıldıgından bu bakıra 
aid mezkur günlerde çıkan ilanlar 
Jıükümııüzdür. (2435) 4747 

300 ton katod bakır 
alınacak 

~skeri F alıırikalar Umum Müdür· 
liiğü Satın Alma Komisyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (135.000) lira 
olan 300 ton Katod bakır Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 3-9-938 cuınar· 
te.i gUnü saat 12 de kapalı zarfla lha• 
le edilecektir. Şartname (6) lira (75) 
kuruı mukabilinde komisyondan \19• 

rilir. Taliplerin muvakkat teminat 0 • 

lan (8000) lirayı havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 11 1'~ k~d~r 
komisyona vermeleri ve kendılerını; 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ına • 
delerindeki vesaiklc mczkfır gün ve 
ıaattc komisyona müracaatları 

(2433) 4745 

3 adet kamyon Ye bir 
adet otobüs ıhnırlt 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
lü Satın Alma Komisyonundan : • 

Tahmin edilen bedeli (12100) lıra 
olan yukarıda yazılı otobüs ve k~
)'Onlar ukcrl fabrikalar umum. mil
dUrHlgii merkez aatın a~ ~omısyo-

17 8 938 ,.arşamba gunu saat 11 
nunca · · 3' • • 

de kapalı zarf ile ihale edılece~tır. 
fartname parasız olarak komısyon

""" verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (907 lira {50) 'kuruşu Ha· 
vi teklif mektuplarını mczkflr &Unde 
laat 10 na kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaik
le mezkur gün ve ıaatte komisyona 
nıUracaatları. (2583) 4920 

30 kalem resim malzemesi 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü· 

iü S.bn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (2860) lira 

olan otuz kalem reaim mahenıeai aa· 
keri fabrikalar umum müdUrlUğU 
Dıcrkcz satın alma komisyonunca 
17.8.938 çar,amba günü saat 10 da.•· 
ık eksiltme ile ihale edilecektır. 
artname parasız olarak komisyon-

verilir. 
1 · · t o an Taliplerin muvakkat tcmına 

(214) lira (50) kuruş ve 2490 num:ıra
kanunun 2 ve 3. maddelerindekı ve· 
ikle mezkur gün ve saatte komisyo-

a müracaatları. (2584) 4921 

780 Jakım yaıhk erat 
elbisesi ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
iicü Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (6162) lira o
n 780 takım yazlık erat elbise.si A~ 
ed Fabrikalar umum mUdlirlüğU 
crkcz satın alma komisyonunca 5.5 

38 cuma günü saat 15 de kapalı ıarf· 
ihale edilecektir. Şartname parasız 

larak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ola.n 

%2) lira (15) kuru9u havi tekhf 
ektuplarını mezkur günde saat 14 .e 
adar komisyona vermeleri ve kcndı· 
erinin de 2490 numaralı kanunun 2 
e 3. maddelerindeki vesaiklc mezk<ir 
Un ve saatte komisyona müracaatla· 
1 (2489) 4749 

1358 Çift erat fotini 

lütU Satm AbDa =1~.000) Ura 
Tahmin edilen Ut bakır Asker! 

olan 200 ton elektroUdUrlUIU merkez 
fabrikalar wnum m noa s eylUl 938 
satın alma koml•1°:1~ d• bpalı aarf· 
cumartesi ıUnU aaa 

ihal cıilecektifo 
la e e ura (50) kuruı mu-

Şartnanıe (4) 
1 

ondan yerilir. Ta-
klbilinde komi~ t teminat olan 
tiplerin mu•:. ~teklif mektupları· 
(.5750) lirayı d; tUt 10 na kadar ko
nı meak6r ~leri ye kendilerinin de 
misyona vealı kanunun 2 ve 3. madde-
2.f90 ııumar 

1 el ki yeııikle meıkQr gUn ve la• 
ler n ._ • iıyonı müracaatları (2434) 
atte aoCD 4746 

Aekerİ Fabrikalar Umum MGdUr. 
liltil 5atm Alına Koml•1oemwtı.aı 

640 Takım kı9lık erat elbiteıi 

502 adet erat kaputu 

5ıs ac1et avcı yeleli 

12 adet nöbetçi kUrkll . 
Tahmin edilen bedeli (14070) lıra 

(SO) kuruş olan yukarıda ~ikdar~ ve 
cinai yazılı mclbusat Asken fabrıka-

lid .. l" ~ ·· merkez satın lar Umum m ur ugu 
ıına komisyonunca 6.8.1938 cumarte• 

:i günU saat 11 de kapalı zarfla ihale 

dilecektir. Şartname parasız olarak 
e l' 1 · komisyondan verilir. Ta ıp crın mu-
vakkat teminat olan (10.55) llrı (29) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mez
k\ır günde saat ıo na kadar komiıyo• 
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezk(ir gUn ve saat• 
te kornisyona mUrıeaatlarr. (2490) 

4750 

Vakıflar Umum Mudurlugu 

Satlhk tarla ve mera 
Vakıflar Umum MüdflrlGğünden: 
:Madde 1 _ Kırklareli viliyetinin 

Babaeski kuuma bağlı Erikler yur
du köyünde mubutan idare olunan 
Gazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri (560) ve üçüncüsü (612) 
dönüm üç parça mera ki ceman (3640) 
dönümden ibaret bir parça tarla ve 

1-Tahmin edilen bec1ele &öre mu
vakk&t teminat lıl25 llndır. 

8 - Satıta ait ,.rtname Ankara'da, 
Vakıflar umum mUdUrlUIU emlak 
mUdUrlUIUnde, lıtanbul'dı, !etanbul 
Vakıflar bıpüdUrlUIUnde Kttklarc
li'nde vakıflar mUdUrlUIUnde parasız 
verilir. 

g - Arttırmıya i9tirlk edenler 
tartıwnenln bUtUn m\ıhtevılyatıru ka· 
bul etmlf ıayılır. (2659) 5002 

Jandarma 
Kııhk elbiselik ahnacak 

Jandarma c...ı Komutanhtı An. 
kara S.tm Alma Komiıponundan: 

ı - Metresine iki yUı aekıen ku· 
ru9 kıymet tahmin edilen va.ıf ve 
arnetlne uygun (1787) metre kışlık 
elbiaelik kumaı 1.8.938 paaarteal gü
nü ... t onda kaaplı Hrf uıuliyle sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan be· 
delıf~ alınacak bu eksiltmeye iir· 
mek lstiyenlerin (~75) lira (27) ku
rufluk teminat makbuz veya banka 
mektubu ve şartnamede yazılı belge
leri muhtC'Vi teklif mektuplarını 
belli gUn saat dokuza kadar komisya. 
na vcrmiı olmalan. (2395) 4650 

Gumruk ve lnhısarlur lfokanlıgı 

&öl n haYuz tamir eHlrllecek 
Ankara lnhltarlar Bapüclflr)ü. 

fünden: 
Sarıkaya tuzlasında g~l ve havuz 

tlmiratı kefif varakasına ve §artname
sine göre açık eksiltmiye konulmuı
tur. Keıif bedeli 2912 lira 69 kuruı-

tur. Açık ekıiltme ve ihale 30. 7. 938 
cumartesi gilnU saat onda başmüdür -

Kapalı .zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Eakiıefıir Nafıa Müdürliliünıden: 

FAkifelıir Çifteler yolun.un ıa+ooo 
- 21 +900 kilometreleri arasında 

(15976.05) lira kCfiıf ıbedelli fOH ..... 

1ı tamiratı 25.7.1938 tarihinden 15.8. 
938 puartesi gUnU eaat 15.30 sa kadar 
kapalı sarf usuJiyle cblltaıcye ko
nulmuttur. Elniltme vilayet dalmt 
encilmeninde yapılacaktır. 

Mu•akkat teminat ( ı 198.20) lira· 
dır. 

Bu tıe alt ke!fif, grafik, fennt tart
namc, mukavele projesi ve eksiltme 
fartnamelcri her zaman Nafıa mü
dürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıkla
rına dair Nafıa vekaletinden alınınıı 
mütcahihtlik vesikası ile senesi için 
muteber olmak üzere Ticaret odası 

vesikasını, telclif mektuplarına ekle
meleri şarttır. Teklif mektupları iha• 
le saatinden 1!akal bir sat evci mak· 
ıbuz mukabilinde daimi encümen rl· 
yasetine tevdi edilecektir. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmez. 

5006 

Münakasa temdidi 
Zonguldak Urbaylığından : 

Müsabakaya çıkarılan ve teklifle
rin 30 haziran 938 tarihine kadar ur
baylığa teslim edilmesi ilan edilen, 
Şehir oteli ve gazinosuna aid proje 
ihzarı iti 29.7.938 cuma ıünilne kadar 
temdid edilmittir, 

İştirak edecek olanların prtnamesl 
ile vaziyet planını Zonguldak urbay· 
lığından almaları ve taşradan istiyen-
1erin posta ücretini pul olarak gönder 
meleri ilan olunur. (1595) 3180 

Soluk hava deposu ve buz 
yapma lesisah yıphrll1eıkt1r 

lüğümüz binasında mütc!fekkil komiı- Zonauldak Urbaylıiından : 
yonda icra edilcccfinden taliplerin 1 - Bu iş (30) gpn müddetle ve 
218 lira 48 kuru§ muvakkat teminat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
paralariyle müracaatları ilan olunur. nulmu9tur. 

(2412) 4598 ı 2 - İşin muhammen bedeli (28.000) 

----------------ı. liradır. 

Odun alınacak 
üç I!ar a meranın mülki etleri 11atıl-
max üzere 11 temmuz 938 gi.ınünden l - . btanbul Beledıyesıncıen : 
ağustoı 938 ıi!nline kadar ,artnameai Kılosu Cinsi Bir kilosunun muhammen bedeli 

mucibince kapalı urf uauliyle artır-
mıya konulmuttur. 

:Madde 2 - Yukarıda J'Uıh gayri 
menkullerin birlikte m11bemm~ı: JM. 
deli (15700) liradır. 

Madde 3 - lbale bedeli peıin alı
nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 1 aiustos 938 
tarihine müaadif pazartesi günU saat 
(14) de Kırklareli vakıflar müdUrlU· 
ğü ihale komiıyonunc;a Vakıflar U• 

mum müdürlüğünün tasdikına talikan 
yapılacaktır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayı~ı 
kanuna ıöre huırlıyacaldarı teklıf 
mektuplarını (4) üncü maddedeki aa-
tten bir saat eveline kadar Kırk.lare-

~I vakıflar müdilrJliğU ihale komıayo· 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

nuMadde 6 _ Teklif mektubiyle te-

K. s. 
977500 Keallmemif GUrpn 1,15 
792500 Keailmiı ., 1,25 
562900 Xcsilmit meıe 1,25 

Belediye ve ıaUcıaeaelerine Mlsum.u olan yukarıda cina ve muhammen be
delleri yazılı odun kapalı zarfla ebiltmeye konulmuftur. Eksiltme 9-8-938 
salı &linü saat 11 de daimi encilmende yapılacaktır. Şartnamesi lenımı mG
dürlüğünde görülebilir. !ateklller 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
21 ıs Ura 18 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber teklif 
mektuplarını havi kapalı sarfları yukarıda yazılı günde aaat 10 na kadar 
daimi encümene vermelidirler. Bu ıaatten sonra verilecek zarflar kabul o

lunmaı:. (4765 • 2680) 5005 

Et alınacak 
lstanbul Sıht Müesseseler Arttmna ve Eksiltme Komayonundua : 

inatını vaktinde vcrmemit olanlar 
m ya kabul edilmiycceklerdir. Cinsi 
artırını . . b d 1 Madde 7 _ Tahmın edılen e ~ e 

Ası Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
Kilo Kuruı Garanti Bedel 

göre muvakkat teminat (1177) hra 
(50) kuruıtur. A 

Madde 8 - Satışa ait şartname n-
kara'dı Vakıflar umum müdürlüğü 
emllk ve arazi mlidürlüğiinde, la~n
bul'da İstanbul Vakıflar bat mUdu~
lüğünde, Kırklarcli'nde . ~akıflar mü· 
dürlüğünde paraııs verı~ır. 

:Madde 9 - Artırmıya ııtirik. eden
. bUtün muhtevıyatını 

ler ,artnamenın 
kabul etmit sayılır. 4736 

(2518) 

Satıhk tarlalar 
M .. d .. lüiüadee: 

V k flar Umum u ur . . 
a 1 Kırklareli vılayetınln 

Madde 1 - ma ba&lı Hamitabat 
.Lüleburıaz kaı:H . dare olunan Gui 

li de aıaz;butan ı 
koy n f ndan tapuyle muay-
Hasanpaşa va~ .ı d birı (2086) dö
yen hudutlar ıçın e. (965) donüm (1) 
nüm (1) evlek dıgerı d' üın Z evlek· 
evlek ki ceman 3051 0

1~ .. ın mülki-
. l&' parça tar .... 

ten ibaret ı ı 19 temmuz 938 
l t ımak il%ere yetler aa ı "nüne ka-

Karaman eti 80.000 95600 41 
Dailıç eti 40.000 57000 48 
Kuzu eti 23.800 31800 47 7852 88 524 Kuruı 
Sığır eti 53.000 63600 37 7852 
İstanbul ııhht mUeaaeselcrinin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı olbaptaki 

prtnamesinc göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Eksiltme 10 - 8 - 938 çarpmba ıUnü saat 11,30 da Caialoğlu'nda sib

hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla
caktır. 

2 - :Miktar, muhammen fiat, nftıvakkat granti ve ,artname yukarıda gCJs
terilmiıtir. btokliler prtnameyi her ,Un bedeli mukabillnde komiıyondan 
alabillrler. 

S - istekliler cırt ıeneye ai ticaret odası veıikasiylc 2490 sayılı kanun
da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli giın ve saatte komisyona gelmeleri. (4702 - 2638) 

4999 

Ekmeklik un alınacak 
Edime Jandarma Erat Okulu KOlml tanlığından : 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür· 
iü Satın Alma Komisyonundan ı 

guniınden 9 aıuıt~b;:! ~palı nd 
dar ıartnaıncsl ınucı nuiınuıtur. 
usulıyle arttırmıya 1;': gayrimenkul· 

z - Yukarıda yazı bed li 15000 
terin bırlikte muhammen e 

liradırih 1 bedeli peıin ahnac~t.ır. 
3 - a e . - ıto& 938 tarıhıne 
4 - İhalesı 9 a&u d Kırkla• 

Edirne 4 taydı jandarma okulunun Bir - eyh'.U - 938 den nisan 939 ıonuna 
kadar sekiz aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik unun miktarı 

"'180.000,, yüz ıeksen bin kilodur. Unun kapalı zarf eksiltmesi 10-8-938 çar
pmba günü aaat on dörtten on bet• kadar Edirne merkez muhasebe müdür
lüğü odaamda yapılacaktır. lateklilerln 2490 sayılı kanuna g'5re teklif mtk· 
tuplariyle ıandık makbuzları banka mektupları ve ticaret odasından ala
cakları vesikalarla birlikte münakasa saatinden bir saat cvel komisyona mü
racaat etmeleri prttır. Postada vaki olan muhaberattan dolacak geçikme
lerden iSttirll komiıyon mesuliyet kabul edemez. Nlimune ve prtname okul
dadır. Müracaat edllmeei ilin olunur. (468e - 2639) 5000 

Tahmin edilen bedeli (6382) lira 
kuru' olan 1358 çift erat fot~ni as

eri fabrikalar umum mUdürlUğU 
erkez satın alma komisyonunca 5.ll 
8 cuma günü saat 11 de kapalı zarf
ihale edilecektir. Şartname parasız 
ilrak komisyondan verilir. Talip.le· 

muvakkat teminat olan (478) hra 
O) kuruşu havi teklif mektuplarını 
~zkur günde saat 10 na ~ad~r. k~ 
ııyona vermeleri ve kendılerının d 
90 numaralı kanunun 2 ve 3. madd .. 

1 11 .. 1aat 14 e 
mü&adif sa ı i nu . .. ihale ko-
eli Vakıflar MüdUrluğil UdUr-

r Vakıflar umwn m 
aıisyonunca dikuıa tillkan yapılacak· 
lUtUnUn tas Cinsi 

Tutarı 
Lira Kr. 

Miktarı 
Kilo 

ur. l 1 l 2""0 1&.nlı k-aftuna 
ıt. - Tal p er n onr r k 1 N • 

.. il 1r acakları teklif me tu~ . evı 21366 00 180.000 
gore ısuır ~maddedeki .. atten bır Ekmeklik 
lırını 4 Unc k dar x.ırklateli vakıf· wı 
aaat ... 11ııe a 

T.tı'I. 
Kr. s. 

1111 

Munkkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

1602 45 

Eksiltme 
GUnU 

Şekli 

10/8/938 Kapalı zarf 
Çvpmbe 

diye dairesinde O.imi ıncümın tara- konmuıtur. Ektiltmc ağustosun birin. 
fınan yapılacaktır. ci pazartesi gUnU IM.t 16 da İzmit 

5 - Talipler ,.rın.mtyi patMız o- parti batkanlıimda toplanacak ll,-0 
lırak yalnız polta pulu at;ndermek kurul huzurunda yapılacaktır. 
suretile Zonguldak btlediytainden &• 2 - Bu iıe ait evrak ıunlardır: 
lacaklardır. Şartname mikıderccatı a) Eksiltme ,artnamesi mukavıle-
hakkındalti sorgular ihaleden evel IO· name fenni §artname bayındırlık ifle
rularak halledilmek lbrmdır. ri genel prtnameal vahidi fiat litte-

6 - Teklif mtktuplarma temil'lat si tarifnamesi ve projedir. 
mektubu ile bu ite dair plin, proje, 3 - lıteklilerin . bu ite ait d09)'a 
ke§lfı\anıe, fenni ,artnameden bafka muhteviyatını Kocaeli nafıa müdtlr
ffrmılarının bu itteki ihtiaaa \'e sal&- lüğünde tetkik edebilirler. 
hlyttlerinl g&terir vesikalarla bera- 4 - Ekslltmtye ılrebllmelt için la
ber Türıclye'de 9imdlye kadar bu ka· teldllerin 4500 liralık muvakkat temi· 
btı yaptıkları tesisatın liıteıini ve ti- nat vermni llzımdır. 
carct odası vesikalarını ihaleden bir 5 - Ticaret odası veaikaıı ve 988 
saat eveUne kadar Utbaylıfa vettrek seneai için muteber 75 bin liralık na-
makbua elmaları llin olunur. fıa veklletlnden ılınmıı yapı t,leri-

(2456) %63 nt alt mUteahhltllk veılkııını hamil 

L k b·ı f t olmaıı. o omo 1 ve te errua 1 6 - lateklllerln 2490 aayıh kanun 
m ü.zayedesi mucibince lhaar edecekleri teklif 

. .. .. .. mektuplarını batkanlığa makbuı mu-
Kocaeli Nafia MudurHitunden : kabilinde •etmeleri illn olunur. 
Derince travers fabrikasında ku. 4681 

rulu on bir bin lira kıymetinde At· f 1. 1 
man marka ıokomobi1 ve teferrliat• Kapah zar usu ıy e 
müzayedeye çıkarılmııtır. 

1 - Lokomobil ve teferrtıatı ena -
futa alt prtname lle makh\enin kaldı. 
rılmuı hakkındıkl hususi prtııame 
Kocaeli nafıa müdürlüğünde görille • 
cektir. 

2 - İhale 3. s. 938 çarpmba ,UnU 
saat 11,30 da Kocaeli nafıa müdUrlil· 
günde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 822 liradır. 
4 - Arttırma kapalı zarf usullyle 

yapılacağından taliplerin belli ıün 
ve ıaatten yarım aaat evellne kadar 
teklif mektuplarmı komiıyona ver. 
meleri ilan olunur. (4565/2542) 

4787 

Doğumevi binası 
yaptır1lacak 

Erzurum Vallliilnden ı 
İl merkeaindı yeniden yıpa1makta 

olan doğum evi binasının 12397 lira 
57 kuru9luk ikmal ln,aatı kapalı ıarf 
usuliyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - Eksiltme 4 aıuıt09 1938 per• 
9embc ıünü saat 16 da hükUmet kona
ğı içinde Vilayet daim! encümeninde 
yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 930 liradır. 
3 - latekliler bu lıln evrakı fennl

yceini Erzurum Nafıa müdürlütunde 
ve daimi encümende okuyabilirler. 

4 - İateklller relmi gazetenin 7.5. 
1936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında 
ıntıtar eden talimatname mucibince 
938 takvim yılına aid Nafıa vekile
tinden ahnmıt ehliyetname ve tica· 
ret oduı veelkuilı birlikte birinci 
maddede yasılı ... tten bir ... t ne
line kadar teklif mektuplarını mtlhllr 
mumu ile iyice kaaptılmıı ve mUbilr· 
ltl oldutu halde komhyıon rlynetlne 
Y1rmelıri mercudur. Poetı9da YUlna 
bulacak gecikmeler kabul edllmu. 

(2453) 4660 

Orta okul binası 
yaptartlacak 

lstanbul Nafia Müdürlütündte : 
10-8-938 çarpmba aut 11 de tıtan

bulda Nafıa MUdürlUtunde (22113,61) 
lira kttif bedelli Fatih Zincirll kuyu 
orta okul ikmal inpatı kapalı arf u
ıulile ekıiltmeyı konulmuıtur. 

Mukavele ,eksiltme, Bayındırlık it
leri genel, hususi ve fenni prtname
lerl, projı, ketlf hulhaılle buna mu. 
teferri difer evrak dairesinde ıörtl· 
lecektir. 

Muvakkat teminat (1664) liradır. 
bteklllerln teklif mektupları ve en 

az (15.000) liralık bu ite benzer lt 
yaptığına dair 938 yılına aid Nafıa 
Vektıetinden almmıı ehliyet ve tica
ret odası vesikalarmı havi kapalı nrf
larını 10-8-938 çar,amba ,unu aaat 
10 na kadar latanbul Nafıa MUdUrlü-
iüne vermeleri. (4604-2570) 4825 

Elektrik tesisatı 
lolu Belediye Riyuetiıulea ı 
Bolu belediyesinin 42271 lira 50 ku

ru,luk bedeli k•tifli elektrik tniaa
tından 13712 lira SO kuruıluk kısmı 
kapalı zarf uıuliyle mUnakataya ko
nulmuıtur. 

lbalesi 22-8-938 pazartesi cünU ta· 
at ıs de Bolu belediye encümeni hu
zuriyle yapılacaktır. 

İstekliJerin kefif bedelinin " 7 ,S 
ğu olan 1028 lira 44 kurut munkkat 
teminat akçesini ve 2490 sayılı kanu
nun 10 cu maddetlnde yazdı olan li
zım vesaiki ve teklif mektuplarmı i
hale saatinden evvel encümene vır • 
meleri liznndır. Proje " prtnUıeler 
Bolu beledlyealnden ve İıtlftbulda 
Galata Aıekurazione handa elektrik 
mühendisi Bay Haun Halet Iııkpı • 
nar'dan alınabilir. (4835) 

Halkevi binası 
yaptarılacak 

Koaaeli Cımhmi,et Halk Pu. 
tlel B•tk•elı,...... ı 

1 - bmlttt yapılac.k hallr .. i bi· 
nuı için eneli kapalı zarfla Ye bili· 
barı P.UUbk "antl1lı ,.P.ı1an mtiala-

eksiltme ilônı 
Bingöl Valayeti Defterdarb,.._ 

dan:: 
1 - Eksiltmeye konan if: Binatil 

ili Kiği ilçesinde yapılacak hükümet 
konagınm bir kısım ınalz~siyle ta· 
nıarrunın ltçlllği olup 12788,~ llra ke
,tf bedelle 15.7. 1938 tarihinden lt~· 
ren 20 gün müddetle ve kapalı adla 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak 
fı.nlardır: 

A) Kapalı eksiltme ~rtnameaL 
B) Mukavele proje.l. 
C) Bayındırlık işleri genel ıartna-

mesi 
D) Fenni ve husust şartname. 
E) Silsilci fiat, metraj, hulaaai ke

fif ve projeler. 
a - 1stcklıler bu evrakı Elbığ ve 

Bingöl Nafıa mUdürlUklerıyle Kip 
malmüdürlüiilnde görebilirler. 

4 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesi 
aaat 11 de il merkezi olan Çapakçur'• 
da defterdarlık odasında yapılacak· 

ur. 
S - Ektiltmeye girebilmek için is

teklilerin 959,15 lira muvakkat temi· 
nat vermeleri ve bundan batka qatı· 
dakl veılkaları haiz olmaları lbım
dır. 

A) 1938 senesine ait Nafıa yeklle· 
tinden alınmıf en a,ağı on bin liralık 
.\.! 1"'l'''''t•'uu ~a.\ı; r-cı.ııı \~\o;;ı'). muı~· 
hklik veaikaaı. 

B) 1938 Hneeine ait ticaret odaaı 
ftlikuı. 

e - Teklif mektuplarmm J490 ea
yılı kanunwı a1. inci maddeainde ya
arlclıiı ıiıbi hazırlandıktan eonra 4. 
Uncll macJdede yazılı saatten bir aaat 
nellne kadar Jromiıyon reitllline 
makbuz mukabilinde vermeleri il· 
z11Ddır. 

1 - Poatada vaki gecikmeler küul 
edileme•. 4945 

Yol tamir ettirilecek 
A,dm Daimi nEcilmeaiDden ı 

1 - Ekıilıtıneye konulan if Ay4m 
vlllyetfnin S~ke - Ortaklar yolunda 
14+~18+000 kilometreleri ara· 
ımda .... ıı tamirattır. Ketlf bedelıl 
15749 lira 44 kuruttur. 
Yapılacak it: 4 kilometre unnlu

iunıda §<>ile tamiridi1'. 
2 - Bu ite ait 94'rtnamder ve evru 

ıunlardır. 

A- Ekıiltm~ ,artnameai 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel ,art• 

nameıi, 

D - Teavlyti tUnblye pe ve W.. 
gir in,aata dair fnnl prtn&me 

E - Huıuıl ,artname 
F - Keıif cetnli. ıilailei fiat, met

raj cetveli. 
G - Grafik, proje 
tıtlyonler bu tartnmnelerl ve nra

kı btdelıiz olarak nafıa mUdUrlUpn. 
de göreblllrler. 

3 - Ektiltme 28.1.938 tarihinde 
perftmbe ıUnü ıaat 11 de viliyet en
cUmetılıııdt yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıullyle 
yapılacaktır. 

5 - ltblltmeye ıirebilınek için is
teklinin 1181 Ura 20 kurutluk muvak
kat teminat vermesi ve nafıa .eklle
tlnden alınmıt mUteahhidlik v11lka· 
ıı ve yaptığı en büyük itin bedeli 
12.000 liradan a,ağı olmaması müte
ahhidin bizzat diplomalı mUhendia 
•eya mimar olmuı veya bunlardan bi
riyle müftereken teklif yapmatı ve 
mukaveleyi birlikte imıa etmeıi li· 
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda Ü· 
çüncü maddede yazılı taatten bir aaat 
oveline kadar villyet encümenine ge· 
tirilerek ekıiltme encümen reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektuplırm 
nihayet tıçUncU maddede yazılı saate 
kadar eelmlt olmaıı ve dtf zarfın mli
hUr mumu ile lylce kapatılmı' olmuı 
lhımdtt. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 4498 
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Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLİN 
de insanlığa hizmet 
etmektedir; çünkü 

RADYOLİ 
dişleri, dişler mideyi, mide 
vücudu kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli insanlar da 

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra di§leriniz.i 

muntazaman fırçalayınız. 
4486 

Kiralık oda 
ikinci Anafartalar caddesinde 

Ateş hanının ikinci katında cad
deye nazır ve yazıhaneye elveriş
li iki oda kiralrktır. 

Taliplerin Vehbi Koç Ticaret 
Evinde Osman Aslan'a müraca-
atları. 4947 

l'''''''"'''''"····· ............................... i 

1 ~:ı:.u~:~~~1~.~~. -~~~~:. ( 
! Her gün saat üçten sonra evinde : f hastalarını kabul eder. Tel: 1499 i 
i Adres : Kooperatif arkası Ali i 
i Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 4321 i . : ...................................................... 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını pazardan maada 

her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal Ctpartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

ANNELER 
Dikkat ediniz, çocuklarınız za
yıflıyor mu? Bumu kaşınıyor 

mu? Uykuda salyası akıyor mu ~ 

Çocukta solucan vardır. Derhal 
ismet Santonin Bisküvili 

veriniz, eczanelerde 
kutusu 20 kuruşt~r 4481 

4982 

U L U S - 19. uncu yıl. - No. : 6101 

lmtıyaz Sahibı 

lokanta ve Gazinocuların 

dikkatine ! 
BAŞKURT markah 

yerli mamulahmızı görmeden : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK lakım-

lanm11 almay1n11. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

.\. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
ie fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

' 
Ankara sahs merkezi: SiimPT Rank Yerli Mallar Pazarı , 

' ,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:_ 

~ Suların kireç ve sertliğini alan E ----- -----Teminatlı 
------§VEBOLiD I - -- -- -
§ Tath su cihazları § _ yapıcı _ 
- -: Kuyularınızın, musluklarınızın en kireçli ve sert sularını :;: 
: nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, : 
: rahatlık ve iktısat, imalathanenizde yüksek : 
: menfaatler temin eder. : 
§ Saatte 300 litreden 500.000 litreye kadar : 
: Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karip vekili: : 
: VEROLİD LiMİTED SIRKETl : 
§ Merkezi: İstanbul • Galata Voyvod~ Cad. No. 40 • 42, § = Tel: 44507, P. K. 1094 = 
: Şubesi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 2681 P. K. 45 : 
: Prospektüs isteyiniz . tediyatta kolaylık,. 4303 : 

'"1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli=° 

Sayın Ankarahlara 
Jcuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

Kereste nakliyatı 
Kuılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

Yerköy istasyonundan, zelzele mıntakası olan Kırşehır·ın Koş

ker nahiyesi hududu dahilinde (Tatarilyas, Akpınar ve Hamid) 
köylerine 1000 ila 2000 metre mikabı kereste naklettirileceğinden ta
lip olmak istiyenlerin üç gün zarfında bir teklifname ile Kızılay 

Cemiyeti Umumi Merkezine müracaatları. 4931 

Şirket feshi 
Vehbi Koç ticaret evinden : 

"Sahibinin Sesi Radyo ve Gramofonlarile buz dolabı ve 
saire ticareti yapmak üzere Bay Nurettin Otan'la evvelce 
kurmuş olduğumuz hususi şirket, tarafeynin rizasiyle 30 
Haziran 1938 tarihinde feshedilmiştir. Keyfiyeti ve Bay 
Nurettin Otan'la hiç bir alakam kalmadığını ilan ederim. 

4857 VEHBi KOÇ,, 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

R İRİNCİ MÜlü\l"AT VT~ ŞEREF DİPLO~JJ\Ll 
~~~:;:;-r 'rEMİNATLI 

rrn9s~~ v~M90~LARI 
Mimar Vedat N~ f7-i sTANBUL 

.:!.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ------- Tarsus - Çukurova fabrikasının -------- -- --
Kaput bezlerinin -----

--
--- -- -

Fabrika teslimi fi atları -
satış ----

-
-- --

Si m Kuruş ------- -- -- --
Tip v Şapkalı 90 738 ------- -Nurettin Kamil SUNER _ Tip v Atlı 85 711 ---- -Umumi Neşriyatı İdare Eden - fstihlak vergisinde yapılan tenzilat dolayısiyle Fabrika- -

Yazı lşlen Müdürü - mız mamulat, bezler yukardaki Hatlarla peşin ve fabrika :.:: 

HASAN MEYV A ÔZÜ 
iıtafvs11hk Mi e boz kt 
Haznnsızhk Barsak ataleti 

~Jkinlik 
. 
inkıbaz 

Ekşilik Sanh , safra 
Bulanh Sıkıntı, sinir 
Gaz. sancı Karaciğer 

Dil pashğı Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larında mutlaka Hasan Meyva Ozü 
istimal ediniz. Mide için her yemek
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bar· 
dak su içinde ve barsak hastalıkların
da her sabah veya gece yatarken aç 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım bar
dak su içinde köpürterek içmelidir. 
Hasan Meyva Ozü meyvalardan ve 
meyvaların özlerinden yapılmış bir 
harikai san'attir. Avrupa ve bi1hassa 
İngiliz meyva tuzlarından daha yük· 
sek olduğu katiyetle sabittir. Buna 

ragmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan !Vfeyva Ozü yalnız bir türlü olup şekersizdir. 
Ve çok köpürür. 25 • 40 - 60 - 100 kuruştur. 

HASAN G ZOZ ÖZÜ 
LİMON-PORTAKAL-MANDALİNA· çiı.EK. AaAC Cb..ECİ-MUZ
ANANAS-FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO-ŞEFT ALİ· KA YISI-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmıştır. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına malik 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
Şampanya ve en nefis gazozlar gibigayet lezzetli olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolay

lığı ve ucuzluğu sebebiyle kuBanılır. İngiliz ve italyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 
Yazın sıcak günlerinde harareti engüzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan şerbetler yerine 

mutlaka Hasan Gazoz Ozü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 - 40 • 60 . 100 kuruştur. 4487 

YURDDAŞ, DİKKAT! 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthiş afet sıtmadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin· bu akla hayret verici cinayet
lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
\ir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de !\ılmada valmz kinini kabul etmiştir. 

tSt1P.unun tababetı kınının bu harıkulide kuvetını artırmak, halsızliği kuvetsızliği, kansız
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalariyle birleştirerek BIOGENINE müstahzarını hazırlamıştır. 

BiOGENiNE 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, sıtmanın bütün şekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 4983 

Tüze BakanhOı 

Münhal kôtiplik ve 
tahsildarhk 

Ankara Cumhuriyet Müddeiumu
miliğinden : 

Ankara mahkemelerinde münhal 
bulunan üç 14, iki 10 liralık katiplik-
le bir 14, bir de 16 liralık icra daire· 
si tahsildarhkları için 27 .7 .938 çar· 
şamba günü saat 12 de yapılacak mü
sabaka imtihanında en ziyade muvaf· 
tak olanlara yüksek maaş verilmek 
suretiyle memur alınacağından me· 
~urin kanununun 4 cü maddesinde 
yazılı şartlara haiz ve yazı makinesi 
kul1anabilen taliplerin mezkur gün 
kitabet, hesap ve umumi malUmattan 
imtihanları yapılmak üzere Ankara 
C. M. U. Jiğindc ispatı vücut eyleme
leri ve imtihan gününe kadar da ev
rakı müsbitelerini istida ile birlikte 
adliye encümenine ibraz eylemeleri 
ilan olunur. {2653) 4943 

YENİ 
BU GECE 

BOMBALAR YAGARKEN 

Gündüz iki film birden 

1 - Suiistimal Davası 
2 - Tehlikeli Aşk 

Kok kömürü satışı 
Ankara Memurlar Kooperatif Şirketin~en · 

f.n İ)İ cin~ Tiirk Antra~iti \'C Alman ıeshin koku p;el
mi~tir. Ortaklarımıza ıaksitli , .e tenzilfttlı atışlara ha~

lanılmı~tır. .. 
Ucuz, .• , kuru k(;mÜl" almak 'V<' kı~ın ralrnı etm~k isti-

)'<'n sayın ortak ve nıiiştcrilcrimizc şimdiden kömiirlc -
rini almalarını tav ... iyc t•<leriz. 5007 

Müdiiriyef ve merkez b·nalar1 n naldi 
Ticaret Türk Anonim şirketinden: 

Şirketimiz, Işıklar Caddesi, Saylavlar Sokağı, Hakkı Gül apar· 
tımanındaki MÜDÜRİYET ve MERKEZ bürolarını; ULUS MEY
DANI, KOÇAK HANI, ÜST KAT dairelerine nakletmiştir. 4933 

SİNEMALAR HALK 
.JlllllL. BU GECE -- - BEKLENlLMlYEN ŞAHİT - -- -- -

Gündüz 2.30 ve 6 seansrnda - -- -- -- - GORONMlYEN SUV ARI - -- -- -- - 30 kısım birden - -- -- -- -
Seanslar : : Fiatlar : Balkon35 Salon 15 - -2.30 · 5.30 Gece 21 de : : Halk matinesi 12.15 de 

Fiatlar: Balkon35 Salon 15 : - HUDUT KAHVESİ 
.. ., ........ 

BU GUN SAAT 10 DA ÇOCUK MA TlNESI 
DUHULİYE 5 KURUŞ .... 

1 
"' '° -Mümtcu Faik FENiK :.:: teslimi satılmaktadır. 4908 = 
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Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava Sinemasında Gece 21 de 

DlLEDlClM GiBi YAŞARIM 

,=====================================• 


