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Milletimixe kültür 
sahasında sonsuz 
başarılar dilerim 

Atatürk 'ün kültür bakanı B. Saffet 
Arıkan 'ın tazim telgrafına cevapla'"!: 

f
,. . At t"'rk _.ni Türk harflerinin onuncu yıldo-

B .. -k Şe ımı:z a u , .,,- •v• -
uyu . l K"lt- Bakanı B. Saffet Arıkan'ın çektıgı ta-

nümü dolayısıy e u ur . . • 

l f ft1 cevabı lutfetmıılerdır • • zan te gra uıa s-

Sallet Arıkan Kültür Bakanı Ankara 

T 
.. k'.. k .. ltür sahasındaki kabiliyetinin inki§afına te-
ur un u ı ı ·· ·· ·· ·· sc 

md olan harf inkılabmın onuncu yı < onu?ıu muna. -
betiyle gönderdiğiniz telgrafı mcnınunıyetlc aldım . 
Tc;ockkür cfler ve nıil1t>timizc kültiir sahasında sonsuz 

:ı; 

haşarılar dilerim. K. ATATÜRK 
Kültür Bakanı B. Saffet Arıkan'ın Büyük Şef Atatürk'e fek-

tiği tazim telgrafı ıudur: f .. R . . .. hur Dolmabahçe • atanbul 
K. Ataturk eıaıcum . . . . 

b 
·ı · vatanda.: bırakmamak; tarı hını ve tarı-

Okuyup yazma ı mıyen ~ . .. . 
. d b d w medeniyet önderJiuini aşıladıgrnız asıl Turk mılle-

hın e aşar ıgı or • • 
· · · ·y · bı'Jı'nen zck!i ve kapasite:;ine hudutsuz ınkıpl ver-

tının sızce en ı ı .. 
mek iradesi ile Türklüğe hediye ettiğiniz harf inkılabının onuncu 
ıldönümünü bugün kutlamakla mesuduz. Bu on yıllık en büyük 

~serden kutsal bir heyecan duyan ve Ulu Şefimiz başımızda olarak 
daha çok inkişaflı yıldonümlcri ile mutlanmak samimi dileğinde 
bulunan kült ur ailesinin ve vatanın bir ferdi sıfat ile Büyük Şef ime 

en derin minnet duygularımı sunar, tazimle cIJerinizden öperim . 
Kültür B kanı 

SAFFET ARIKAN 
• "-.. .............................................................................. ~ 

elçiliğine nota verdik 
NOTADA JAPON POLİTİK RİCALİNİN İST ANBUL 'DA 

YAPTIKLARI TOPLANTI BAHİS MEVZUU EDİLİYOR 

Türkiye' nin Sovyetlerle sıkı 
dolluk münasebeti malumdur 

Türkiye'nin bu yolda siyasi bir toplant 
merkezi ittihazı isabetli değildir 

Hariciye Vekilimiz Dr. Arcu 

Atatürk' ün 
Tazim telgraflar1na 

teşekkürleri 
/dan bul, 1 O a. a. - Riyaseticüm
hur Umumi Kôtipliğinden : 

BUNUN İÇİN : 

Japon elçiliğine gazetelerde çıkan haberlere 

doğru nazariyle bakılamıyacağı bildirildi 
Ankara, 1 O a.a. -Anadolu Ajansının haber aldığına göre, Hariciye 

Vekaleti Ankara' da ki japon büyük elçiliğine bir nota vererek japon dip
lomatik ricalinin İstanbul' da toplanarak müzakeratta bulundukları ve 
bu müzakeratm sovyetler aleyhine siyasi bir maksadı veya başlı başına 
iktisadi bir gayeyi istihdaf ettiği hakkındaki gazete havadislerini mevzuu 
bahis etmiştir. 

Harf inkılabının onuncu yıldönü
mü münasebetiyle memleketin r,.-------------------. Bu haberlere doğru nazariyle baka-
her yerinden gelen ve kültür mü- \ madığmı, zira Türkiye'nin sovyetler· 
eueseleri, halk kurumları ve va- Yeni harflerı·n le olan sıkı dostluk rnünasebat• malüm 
tandaıların büyük sevinçleriyle iken Türkiye'nin bu yolda bir siyasi 
samimi ve coıkun duygularına ter- toplantı merkezi ittihaz edilmesi isa-
cüman olan telgraflardan Atatürk ı d .. .. .. betli bir intihap teşkil etmiyeceğini 
pek mütehassis olmuşlar ve te- Y 1 0 0 U m U ve gerek sovyetler, gerek herhangi Japon Büyük elçiıi B. T aketomi 
ıekkürlcriyle iyi dileklerinin iblci- 1 diğer dost bir memleket aleyhine türk .---·--------------' 
ğına Anadolu Ajansını memur et- topraklarının faaliyet merkezi ittihaz 
mİflerdir. 8. Şükrü Kaya'nın edilmesini cümhuriyet hükümetinin 

ne doğrudan doğruya ne de zımnen 

ıos anı::ı:s :a:ııorıoıa:uas o o~ şükran telgraflarına terviç edemiyeceğini, iktisadi bir kon-
ferans için ise Türkiye hükUmetinin 

B. Şükrü Kaya dün 

Çankırıkapı'daki 

tetkik etti 

Buda başka 1 

mukavemet! 

TÜRK - INGiLIZ tşelRLtct 
verdig"' i cevap böyle bir konferans hakkında ne dü- hafriyatı 

şündüğünün nezaketen sorulması ta-
İç Bakan ve C. H. P. Genel Sekre

teri B. Şükrü Kaya dün akşam üzeri 
Tarih, Dil ve coğrafya fakültesi tale
besinin Çankırıkapısı'nda yapmakta 
olduğu hafriyat yerine gitmiştir. B. 
Şükrü Kaya hafriyat yerini gözden 
geçirmiş, talebeden izahat alınış ve 
memnuniyetlerini beyan ederek kazı 
yerinden ayrılmıştır. 

Yurdun her tarafındaki Par
ti ve Halkevi teıkilatından Par
ti Genel Sekreterliğine yeni 
Türk harflerinin kabulünün o
nuncu yıldönümü münasebetiy
le tazim ve ıükrıan telgrafları 
gelmiıtir. Dahiliye Vekili ve 
Parti Genel Sekreteri Şükrü 
Kaya kendilerine aıağıdaki ce· 
vabı vermiıtir: 

bii bulunduğuna göre içtimaın bu i
kinci tefsirini de varit göremediği ve 
ancak japon büyük elçiliği tarafından 
ne resmi bir malumata ne de çıkan 

şayiaların tashih edildiğine dair bir 

habere destires olmadığı için düşünce
lerini büyük elçiliğe bildirmek lüzu

munu hissettiğini ilave etmiştir. 

F. R. ATAY 

Geçenlerde Bükreş'ten . g~le~ 
bir dostumuz diyordu kı: Bı:z. 
Y enicami meydanını açmağa ka· 
rcu verdikten çok sonra, Bükre§ 
belediyesi bizimkinden da~a e
hemmiyetli bir cadde genıılet
me tqebbüsünde bulundu. Ora· 
dcı iter ıey tamam oldu, l•tanbul . d ,,, 
ı•e henüz ba§langıçta ır • 

Dostumuzun bu mülahaza ile 
latanbul belediyesinin ağırlı~ın~ 
nu, yoksa kanun ve usulle~~~': 
zin garabetine mi tariz ~~tışını 
bilmiyorum. Doğrusunu soyhye
lim: Eldeki kanun ve usullerle 
belediye daha süratli bi~ ~izmet· 
te bulunamaz. Bulunabılır: Ka
nunsuzluk etmek yahut, haksız· 
1 ' . ı ' ığı kitaba uydurmak şartıy e · 

. Bizde şehir imarcılığı pek ye· 
hı, Ankara'nın henüz kıpkırmızı 
ki.remitli Y enişehir'i ile yaşıttır. 
Bınaenaleyh bizim ka.nun. ~e u
•ullerimiz basit beledıyecıhkten 
ilerisini düşünmüş değildirler: 
Bundan baş.ka, eski zamanlar· 
dan beri devam edegelen tasar
ruf hakkı tecavüzlerini menet· 
lrıek için azami ihtiyatlı ve tak
Yitlidirler. Öyle ki eğer · ·hu 
~nun ve usuller modern ga~P 
ı . ' · ·· ta-~arcrlığı prensıplerıne gore . 
dı) edilmiyecek olurlarsa, Tu~
kiy • · · · Amerı· 
k 

e nın umranı ıçın ya f ve a serveti, ya Asya key 1 

ceberutu lazımdır. 
. Modern şehir imarcılık pre~

'•Pleri tasarruf hakkrna en afagı 
bi · . d fakat 2:ım kadar rıayet e er. . 
~eırı§erilerin hakları ile vazıf ~ 
eri arasında daha iyi bir ahen 

kurar; spakülasyonun zara~ları· 
nı ... asgariye indirir; §ehir plan~ı
lrgrnı, basit bir arsa kazaııçç•!~~·
na İrca edilmekten korur. Hu!1· 
'a hu prensipler senelerce degı ' 
•1trlarca devam eden mücadele 
•e tecrübelerin eseridirler. 

(Sonu J. üncü sayfada) 

Taymis fevkalade 
bir nüsha çıkardı 

Sir Persi Loren'in güzel bir maka?~si 

THE TIMES 
TURKISH NlJMBER 

Tay.mi•' in çıkardığı Türkiye' fevkalade sayı•ının kapağı 
Türk - İngiliz münasebatının ku· 

vetlenmekte olması, her iki devletin 
dünya sulhunu muhafaza etmek yo • 
!unda gösterdiği hüsnüniyet ve faali -
yeti, ingiliz efkarına olduğu gibi ta· 
nıtmak maksadiyle lngilterı:'nin e:ı 

büyü}< ve mühim gazetesi Taymis, 
Türkiye için fevkalade bir nüsha çı -
karmıştır. 

Jngiliz Büyük Elçi•i Sir Perıi 
Loren 

9 ağustos 1938 taı ihini taşıyan bu 
fevkaHide nüshanın ilk sayfası Ata
türk'ün imzasını taşıyan büyük bir 
fotoğraflariyle süslenmiştir ve Bü
yük Önder'imizin ı esimleri üzerinde 
·•Asker, devlet adamı, lider,, serlevha
sı bulunmaktadır. 

Taymis'in bu fevkalade nUshayı 
neşretmesindeki maksadı izah eden 

(Sonu 8. inci :;aylada) 

Büyük Şefimiz Atatürk'ün 
yaptığı ve yarattığı inkılaplar 
arasında kültür yolunda da 
türk milletinin inki§afı ve onun 
bir an Önce en geni§ bir ölçüde 
irfan nuruna kauu§ması için vü
cuda getirdiği eserlerden biri 
olan harf değİ§İminin onuncu 
yıldönümü münasebetiyle gös
terilen candan alaka ve duygu
yu teıekkürle kar§ılar seugi ve 
aaygılarımı tekrarlarım. 

Dahiliye Vekili 
C. H. P. Genel Sekreteri 

Ş. KAYA 

FRANKOCULAR TARAFINDAN 

Bir İngiliz 
transatlantiği 

ateşe tutuldu 

İngiliz vapuruna 

karşı taarruzlar 

protesto edildi 
Cebelüttarık, 10 a.a. - Laudaf Kasti 

adındaki ingiliz transatlantiği dün ak
şam Burgos hükümetinin bir gambotu 
tarafından tevkif edilmiş ve gambot, 
transatlantiğe 20 dakika kadar endaht
ta bulunmuştur. Transatlantik, yolu
na devam etmeden evel bir Holanda 
harp gemisinin hadise mahalline gel
mesini beklemek mecburiyetinde kal· 
mıştır. 

Hadise miinasebetiyle Burgos bükü 
(Soau 8. inci :;aylada) 

HUDUDDAKI HARP 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Japonlar tardedildiler ve 
ağır zayiat verdiler 

TOPÇULARIN DÜELLOSU BÜTÜN 
MINTAKALARDA DEVAM EDİYOR 

Moskova, 10 a.a. -Tas ajansından: 
Birinci ordu erkanffıarbiyesi, tebliğ ediyor: 
9 ağustos tarihinde Japonlar, Sovyetlerin işgali altında bulu-

nan Zaovemea tepesine bir çok taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Japonlar, tardedilmitler ve ağır zayiata uğratılmıtlardır. 

Sovyet kıtaatı, Japonların sovyet 1 Japon hatları bombalanClı 
a
1

• ra~isinde ta~ri~en 2~0 metre kadar Tokyo, 10 a.a. _ Domei ajansından: 
mtıdadındakı hır yen ellerinde bu- Kore cephesinden al h b ı 

lundurmakta oldukları Bezinmiannea göre sovyet tayyareler 
1

1
• nabn .~ e:_ ~elre 

t 
· .. ı k · • ugun og e

epesı ~ustesna o ma üzere hud~t den sonra ihtilaflı mıntakalardaki ·a-
boyunc_ sıralanmıştır. Buna mukabıl pon hatlarını bombard tm• 1

1 

k 
ıman e ış er-

sovyet ıtaatı, Japon - Mançuri arazi- dir. Bu tayyareler J ı · d 
3
o · . • . • apon arın tayya-

sın ~ O metre ımtıdadında hır yen re dafii olan bataryaların şiddetli a-
cllerınde ~u~undumıaktadırlar. Topçu teşine maruz kalmışlardır. 
endahtı bUtün mıntakalarda devam et- Domei aJ·ansr Japo h"'k" t" · 

kt d
. , n u ume ının 

me e ır. (S 8 · · f onu . ıncı say ada) 
1111111111111111111111111111 

Mancuri' de isyanlar 
Şanghay, 10 a.a. - Mançuri'deki Çin halkı dütman ve yabancı olan 

japonlara kartı isyan etmektedir. Mukden'den gelen son haberlere g·· e • . . or , 
hır hafbdanberı Çın halkı her tarafta japonlara kartı vahim isyanlar 
tertip etmektedir. Gönüllülerden mürekkep bir ordu Kirin üzerine yürü
mektedir. Şangsen'de Çin kıtalan japon garnizonuna karıı merkezi hü
kümete 1ı&dık kalc:lıklarmı bildirmiılerdir. 
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On yıl içinde ... 
Küçük Güler henüz dünyada yoktu; en büyüğümüz, sevgili Atatürk'. 

ümüz, şöyle dedi : 

'.'Arkadaılar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni türk harflerini kabul 
~dıyoruz.,, 

Ve sonra şu emri verdi : 
"Vatandaşlar, yeni türle harflerini çabuk ögrenmız! ... ,, 
On yıl sonra bu buyruğun yankısını, altı yaşında bir küçük yavru

nun dilinden işitiyoruz : 
.. - Ben~yedi yaşıma giriyorum. Annem, babam okumanın yazmanın 

guç oldugunu söylediler. Halbuki çok kolay öğrendim, bana zor gel
medi. 

Gü~~r daha ilk mektep çağına girmemiş. Okumak, yazmakla mükel
lef degıl. Fakat on yıl önce, "Vatandaşlar, yeni türk harflerini cabuk öğ
renin__iz ! .. ,,emrini, o emri veren büyük insanın bir parçası olar;k kendi 
varhgmda duymuş ve yerine getirmiştir. 
. J.nanalım k~ türk inkilabınm her safhası, milletin ruhunda en yüce ak

sını buldu. Mıllet, onların hayrını, iyiliğini, faydasını birer birer görmüş 
anlamış ve .~al~~ne s!ndi~iştir: o.~~duktan sonra bize ikinci bir haya~ 
~eren Ataturk un mılletine getırdıgı medeniyet, refah ve saadet anna
ganlan, yalnız gözümüzün önünde, yalnız elimizin altında yalnız bizi 
s_:ra~ h?vanm zerrelerinde değil; damarJanmızm her daml~ kanındadır. 
Kal~ımızde yaşıyan ve maddelikten çıkıp sevgi ve minnet halinde ma
nevıJeşen bu ~u~~; .onu~ yüce, onun asil, onun mübarek kalbini bir ılık 
sa~ah meltemı gıbı hılkatın en nec!.P ve saf bir tecellisi olarak daima ve 
daıma saracaktır. - Hasan-Ali YUCEL 

Köy neıriya ı 

hazırhklar1 
Köy mekteplerinin kUtUpanelerini 

zcnginleıtirmck ve köy çocuklariyle 
köylUyU daha fazla okumıya alıştır -
mak Uzcrc KUltUr Bakanlığınca köy 
eserleri hazırlanac:ağını yazmıştık. 
KilltUr Bakanlığı bu köy eserleri için 
bir komisyon teşkil etmiştir. Komis -
yon cıerler hakkında bir program 
hazırlıyac:aktır. 

Köy okuma odalarına ve köy mek
tepleri kUtUpanclcrinc alınacak eser -
lcr, kl:Sy çocuklarını muhitleriyle alfi -
kadar olmıya ve muhitlerine bağlamı
ya yarıyacak milli edebiyatımızın en 
kıymetli 8rncklcri olacaktr. Köy oku -
ma odalarının bUdc:clcrinin müsaadesi 
nisbetinde bu eserlerden almaları te
min olunacaktır. 

l\lekteplcr için almacak 
atla~lur 

Kültür Bakanlığı liselerde, yüksek 
mekteplerde çografya tedrisatı için lü
zumlu olan atlaslar için Avrupa'ya si
pariı vermektedir. Bakanlık Almanya
da bir firma tarafından yapılan atlasın 
yurdumuzun ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde ve icabcden ilave ve tadiller 
yapılmak suretiyle türkçe bir baskı -
sının yaptırılmasına karar vermiştir. 
Bakanlık, basılacak olan atlasların sa
yısını 20.500 olarak tcsbit etmiştir. 

Almanya' daki orman talebesi 
Almanya'da tahsilde bulunan or • 

man telebesinin vaziyetlerini yerinde 
tetkik ve tefti§ etmek üzere Ziraat 
Bakanlığı teftiş heyeti reisi Bay Bekir 
Saıaya Almanya'ya gitmiştir. 

fürk - yunan luulucluııdaki 
24 numaralı taş 

Tllrk yunan hududundaki 24 nu -
maralı taşın yerine konması için teş -
kil olunan komisyon Pityon'da top -
lanmıştır. Bu komisyonda hilkümeti . 
mizi bir harita yarbayı, Edirne'den bir 
i\lbay ve bir yüzbaşı ile Trakya umu
mi mllfettiıllği nafia müşaviri temsil 
ettni tir. 

M. T. A. da 
bir yangın 
başlangıcı 

Diln akşam üzeri M . T. A. ensti
tüsü binasında bir yangın olmuş, fa -
kat sirayetine meydan bırakılmadan 
itf':iye .tarafından söndilrülmilştilr. 
EnstıtUnUn gece bekçisi Ilgazlı 

Ali oğlu Hamdi alt katta kurutma do
labı yanındaki havagazının lastik bo
rusunu tutmak suretiyle çay suyu kay
natmak istemiştir. Bu esnada boru 
çatlamış ve çatlak yerinden de hava -
gazı alevleri çrkmıya ba11lamış ve ci -
vardaki dolap ve çerçeveleri tutu§tur
muştur. Bekçi su dökmek suretiyle a
levleri söndürmek istemiş, fakat mu
vaffak olamamıştır. Neticede itfaiye 
yetişmiş neferler maske giymek sure
tiyle odaya girmişler ve yangını sön
dürmüşlerdir. Tahkikata devam olun
maktadır. 

Yeni kurulacak telsiz 

istasyonları 

Devlet hava yolları işletme idare
si telsiz: istasyonları malzemelerinde 
tec:anUs temin etmek maksadiyle yeni 

telsiz istasyonları yaptıracak ve mev -
cut istasyonların malzemelerini kıs -
men dcği§tirecektir. 

Müessif bir ölüm 
Dış Bakanlık ikinci daire reisliği 

şube müdürlerinden B. Fuat Abdilsse
lfun Tevs, dün saat on birde Anjin 
Lukkit'tcn vefat etmiştir. Cenaze na
mazı bugün öğleyin Hacıbayram'da 
kılınacak ve törenle Cebeci'ye defno • 
lunacaktır. Merhum şehrimizde tanrn
mı~ ve sevilmiş bir zattı. Hariciye mes
leğinde olduğu gibi diğer itlerde de 
yurda bir çok hizmetlerde bulunmuş
tu. Son defa, İran'la TUrkiyc arasında 
tahdidi hudut meselesi mevzuu bahis 
olduğu sırada Trabzon'da iki ay ça -
hşmış ve birkaç gün evci Ankara'ya 
dönmü;ştil. Geride bıraktığı aile.sine 
başsağılar dileriz. 

Yeni Halkevi 
binasının temeli 

dün atıldı 
İzmit, 10 (Telefonla) - Bugün 

yeni halkevi binamızın temelatma tö
reni coşkun merasimle yapıldı. Mera
simde vali B. Hamit Oskay, general 
Mürsel Bakü, Ussübahri komutanı a
miral Fahri Engin, şehrimizde bulu -
nan saylavlar ye şehrin ileri gelenleri 
bulundu. Merasime İstiklal marşiyle 
başlandr, bundan sonra vali güzel bir 
nutuk söyliyerek, halkevlerinin fay -
daları Uzerinde durdu, yeni halkevi -
nin inşasında emekleri geçenleri tak
dirle andı ve alkıılandı. 

Bundan sonra temele ilk harcı 
koydu. Yeni halkevimiz mevcut hal -
kevlcri arasında güzel bir bina olacak 
ve aynı zamanda yeni yapılan İzmit 
rrhtımınr silsliycccktir. 

Yol vergısı 

Ankara hususi muhasebe müdür
lüğü 1938 finans yılı yol vergilerini 
bedenen ödiyecek olanların listelerini 
hazırlamaktadır. Liateler hazırlandık
tan sonra yol vergisi mükellefleri tes
bit edilecek programlara göre yollarda 
çabıtırılacaklardır. 

lstanbul'da dört ayda 202 
yangın oldu 

Yapılan bir istatistiğe göre 1938 se· 
nesinin ilk dört ayı içinde İstanbul'
da 202 yangın olmuştur. Bunun 74 Ü 

İstanbul, 88 i Beyoğlu, 11 i Üskildar, 
14 ü Kadıköy, 6 sı Adalar, 5 i Bakır -
köy ve 5 i de Sarıyer mıntakalarında
dır. Yanan binaların 145 i ıigortasız 

ve 57 si de sigortalıdır. 

Belediyelerin alacağı 

otobüsler 
Birçok belediyeler, belediye sınır

ları dahilinde muntazam otobüs ser -
villeri ihdaa etmektedirler. Belediye • 
!erden ekacrisi bu servisler için drş 
ülkelere otobüsler sipariş etmek iste
mektedir. İç Bakanlık, belediyeler ta
raf mdan getirilecek otobüslerin en iyi 
cinsten ve bir tipte olmasını temin için 
şehrimizde bir toplantı yapacaktır. 
Toplantıya bir çok belediyelerin dele
geleri de iştirak edecektir. 

Sıcaklnr cle\'am ediyor 
Dün şehrimizde hava kısmen bulut

lu geçmi§, rUzgar cenup garbiden sa
niyede Uç metre hızla esmi§tir. GUnün 
en yükııck ısıııı g!Slgedc 33 derece ola
rak kaydedilmi§tlr. Yurtta Karade -
nizin tark kö§esiylc garki Anadolu'da 
hava kapalı, Egc'de açık, diğer mın • 
takılarda kısmen bulutludur. Son 24 
saat içinde şark ve orta Anadolu ının
takalariyle Kara<ieniz'in §ark kö§esin 
deki mevzii yağı§ların karemetreye 
bıraktıkları su miktarı Kastamonu'da 
15, Dinar'da 2, İsparta'da 1 kilogram
dır. Yurtta en yüksek ısı Bursa'da 29, 
Edirne ve Antalya'da 31, İtmir'dc 32, 
Malatya'da 34, Diyarbakır'da 37 de
recedir. 

Finans memurları 
arasında 

nakil ve tayinler 

YENİ RADYO İSTASYONU 

Finans Bakanlığı, memurları ara -
sında yeniden bazı nakil ve tayinler 
yapmıştır. Bunları yazıyoruz: 

Stüdyo binasının 
inşaatı bitmek üzere 

lsmetpaşa kız enstitüsünün yanı b&§mda yapılmakta olan rad 

Hav.za hazine avukatı Sanidedc oğ-
1 u Amasya hazine avukatlığına, Ye -
ğenbey ş. M. tahsilat katibi Rasih 
Scncer gümrük ve inhisarlar muhase
be tetkik memurluğuna, bütçe ve ma
li Um. K. müdürlüğü daktilosu Hayri 
Eren bütçe mali kısım memur namzet· 
liğine, devlet demiryolları hasılat mü 
fcttiıi Behçet Umaroğlu devlet de -
miryolları Adana mesul muhasipliği
ne, 8. tUmcn muhasebe 2 inci mUmcy
yizi Şevki Çubukçu münhal bulunan 
Mayıslar pamuk tohumu ayırma mUes 
sescsi mesul muhasipline, Bolu muha· 
scbc katibi Şahap Ünsal Kalan mal -
müdürlüğüne, posta telgraf muhasebe 
müdürü Muzaffer Anıl divanı muha
sebat müdürü umumi muavinliğine, 

divan müddeiumumi muavini Sadi 
Kapak posta telgraf umum müdürlü
ğü muhasebe müdürlüğüne, Tarlabaşı 
tahakkuk şube şefi Nuri Arkan yeni 
teşkil olunan İzmir tahakkuk şube 
ıefliğinc, Konya tahakkuk tefi Kemal 
Çulban Denizli tahakkuk ıcfliğine, 

Kalecik malmüdürü Abdülgafur Öz • 
bayraç Eskişehir varidat kontrol me
murluğuna, Erdek malmUdürU Nuret
tin Konuk' İçel varidat kontrol me. 
murluğuna, Merzifon malmildUril Os· 
man Cavit Erden Konya varidat kon
trol memurluğuna, Kandıra malmüdü
rü Memduh Arslan Zonguldak Va. 
kontrol memurluğuna, hmir tabak -
kuk şube şefi Osman Nuri Erkan İz
mir Basmane şubesi tahakkuk şefli -
ğinc, Ta§köprU malmüdUrU Sami Ok
tan Konya varidat kontrol memurluğu 
na, Afyon tahsil şefi Muhlia İlter Te
kirdağ tahsil şefliğine, Urfa tahsil 
kontrol memuru Sabri Oral Yozgat 
tahsil kontrol memurluğuna, Iğdır 

malmüdürü Kemal Atamer Konya tah· 
sil kontrol memurluğuna, Baskil mal
mUdürü Ziya Özaydın Mardin tahsi
l!t §dliğine, Antalya tahsilAt §efi Ne
cati Peker Diyarbakır tahsilAt kon. 
memurluğuna, Kemah malmüdUrü Ce
vat Tunçalp Erzurum tahsilat kontrol 
memurluğuna, Diyarbakır tahsilat 

=kontrol memuru Sami Aykol Kocaeli 

tahsilit kontrol memurluğuna, Varto 
malmdürü Fethi Işık Ağrı tahsilat 
kontrol memurluğuna, Ağrı tahsilat 
kontrol memuru Şevki Erocm Erzu • 
rum tahsilat kontrol memurluğuna, 

Merkez daireleri muhasebe müdürü 
veznedar namzedi Mazhar Özkul na -
kit iJlcri·umum müdUrlUğll konttolfü
lüğüne, milli emlak kontrolörü İzzet 
Tekin İstanbul milli cnılak müdürlü-

yoevi binası inşaatı tamamlanmak üzeredir. 

ğünc, defterdarlık milli cnlllk başki· 

tibi Niyui Erdoğan milli emlak mü
dürlüğü memurluğuna, Palo tahsilat 
katibi Hüsmcttin Ceyhan levazım mU 
dürlüğü memurluğuna, devlet dcmir
yolları Erzurum mesut muhasibi Ne
zahet Güldamla devlet dcmiryolları 

Sirkeci mcıul muhasip vczncdarlığına 
devlet demiryolları tekaUt .andığı 

memuru Adil Birav D. D. Y. İzmir 
mesul muhasipliği veznedarlığına, 

milli seferberlik memuru Ahmet Kl • 
bar Önder Denizli muhasebe mUdUr
lüğUne, Kuruçay malmUdUrU Ratıp 

Uğurlu Çeıme malmUdUrlUğUnc, na
fıa muhasebe memuru İhsan Arıkan 
Kuruçay malmUdUrlUğUnc. 

Yedinci milli Türk . 
Tıp kurultayı 

Önümüzdeki birincitcşrin ayında 
Ankara'da toplanacağı cvelce bildiril
miş olan yedinci milli türk tıp kurul
tayının toplanma günleri 17 - 19 bi -
rinciteşrin olarak tes.bit edilmi~ ve bu 
husus bütün sıhi müessese ve etıbba 
odalarına bir tamim ile bildirilmiştir. 

Kurultay geçen sefer olduğu gibi 
gene Ankara Halkevi içtima salonun
da toplanacak ve halkevinin diğer sa· 
lon ve hollerinde yerli müstahzarat 
sergisi açılacaktır. 

Bu seneki kurultaya İstanbul, İz
mir ve diğer şehirlerimizden pek çok 
banın iştirak edeceği haber alınmış
tır. 

Ynrt'ta Yetcriner faaliyt!li 
Ankara'da orta Anadolu için tiftik 

keçisi, sığır, inek, at için bir merkezi 
hara tesisi derpiş edilmektedir. Or • 
man çiftliğinde mevcut 500 ineklik 
büyük ahır kısmen bu maksada tahsis 
olunacaktır. Diğer taraftan halen or
man çiftliğinde mevcut hayvanat bah
çesinin yüksek ziraat enstitüleri kad
rosunda mevcut nebatat ve hayvanat 
bahçeleri kısmiyle çiftlik dahilinde 
birle~tirilccektir. 

Bundan başka Ziraat Bakanlığı, 

muhtelif vilayetlerde yapılmakta o -
lan hayvan sergi ve panayırları için 
yeni bir talimat hazırlamaktadır. Ge -
niş hayvancılık ve hayvan mahsulatı 
aanayiindc ıark vilayetlerine mühim 
bir yer ayrılmaktadır, 

Cumhuriyetin on beşinci yılı 
için renkli tenvir fişekleri 
İnhisarlar genel direktörlüğü cum

huriyetin on beıinci yıldönümü dola
yıaiylc renkli tenvir fişekleri hazır -
lamaktadır. Genel direktörlük bu fi· 
şckleri zamanında yetiştirebilmek i -
çin resmi dairelerden siparişlerini is
temiştir. Birçok daireler sipariş mik
tarlarını genel direktörlüğe bildirmiı 
lerdir. 

Hanıamönünde yapılacak 

orta okul 
Kültiir Bakanh~ının Ankara'da gü:t 

geçtikçe artan mektep ihtiyacını ön -
lemck için Hamamönü'ndc bir orta 
mektep binası yaptıracağını cvclcc 
yazmıştık. Bakanlık yaplacak orta O· 

kulun planlarnı ve keffini yaptırmıt 
ve inşaatı 325.604 liraya münakasaya 
çkarmııtır. Münakasa 26 aiustosta 
bakanlıkta yapılacaktır. 

İstnnhul milli cmluk 
nıiidürliiğü 

latanbul milli emldk mUdUrlüğüne 
Finanı Bakanlığı varidat umum mü
dilrlUğU §Ube ıcflerindcn B. İzzet ta
yin edilmiıtir. 

1 

Radyoevi radyo neşriyatı içi 

lüzumlu bulunan bütün moder 

1 
tesisatı cami bulunmaktadır 
Radyoevinde seksen yüz kişide 
mürekkep büyük senfonik orkes 

tralar, konferanslar, tiyatro v 

operet temsilleri, gramaf on plak 

neşriyatı, küçük ve orta salon or

kestraları için ayrı ayrı ve çok 

geniş stüdyolar bulunmaktadır. 
Stüdyolar yapılacak neşriyata göre 

duvar, dögemc, tavan ve kapıları se • 

sin bozulmaması için ve drşa~dan gü
rültUlcrin içeriye girmemesi için hu
ıust modern ve fenni bütün tedbirleri 
cami bulunmaktadır. 

Stüdyolarda çalışacak artistlere lU
zumlu olan havayı verecek ve krş •c 
yaz aynı derecede bulunacak olan hu
susi ve modern havalandırma tertiba
tı da yapılmıştır. 

Radyo evi tesisatı, verici istasyo -
nundaki uzun ve kısa dalgalı postala
rı aynı zamanda veya ayrı ayrı pro -
gramlarla çahştırmağa müsait bir ıe
kildedir. Radyo evinden Etimesğut'
taki verici istasyonuna kadar sesin as
lını muhafaza ederek ve bozulmrya -
rak gitmesini temin için bir müzik 
kablosu da döşcnmi§tir. 

Denizde 
yangın 

SAMSUN'DA 
8. 000 teneke benzin 

yüküyle beraber 

bir motor yandı 
Samsun, (Husust) - 8000 te

neke benzin yüklü Salahattin 
motörü Samsun açıklarında alet 
almıştır. Biitün gayretlere rağ
men ateş söndürülememiş, ve 
motörden hiç bir fey kurtarıla
mamıştır .. Liman, kaza tahkika .. 
tına haılamıştır. 

lzmir'de 
hava 

istasyonu 
Cumııova.sı'ndaki sivil hava istasyo -

nu müdürlilğUne tayin edilen B. Bas
ri Akdoğan Izmir'c gelerek yeni vazi
f cainc baılamıştır. Sivil hnva istasyo
nunun memur kadrosu da gelmi§tir. 
llenüz tayin edilmiyen birkas memur 
bugilnlerde tayin edilerek yeni vazi· 
felerinc baihY caklardır. 

ltalya'da malarya kur una 
giden cloktorumuz 
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Tayyarelerin inip kalkacağı mey -
danın asfaltlanması icap etmektedir. 
Bu rneydan 70 bin lira sariiyle asfalt
lanacaktır. Bu hususta bir kc§İf hazır· 
lannuıtır. 

Roma'da malarya enstitüt>ü tarafın
dan (enstitü poliklinik umberto) da 
yabancı doktorlar için açılan ve ı 7 

cyli'ıle kadar devam edecek olan ma -
larya kursuna Sağlık Bakanlığı hıfzıs
sıhha dairesi sıtma mütehassısı Dok -
tor İsmail Hakkı gönderilmiştir. B. İs
mail Hakkı kurstan sonra ltalya'da 
yapılacak sıtma araştırmalarına da iş

tirak edecektir. 

Yeni açılan P. 'r. T. merkezleri 

Ankara'ya bağlı Yahşihan'da posta 
ve telgraf muamelesi, Rize'ye bağlı 1-
kizdede kazasında da posta muamele
si yapan birer posta ve telgraf mer
kezi açrlmıştır. Yalnız posta muame• 
lesi yapmakta olan İdil, Mazkirt pos· 
ta ve telgraf merkezleri şimdiden son. 
ra telgraf muamelesi de yapacaklar -
dır. • 

Bur a umuru hukukiye 
ıııiicliirlüğii 

Bursa vallliği umuru hukukiye mil· 
dürlüğüne Vartu kaymakamı B. Ve· 
dat Özdeşin tayin edilmİ§tİr. 

Lôubalilik 
c 

Mua~eret usullerimizde laubali
liğin ehemmiyetli bir yer tuttuğu 
muhakkaktır. Yabancı kimselere 
karşı bile samimiyet ve hatti mah
remiyet g6stermeyi nualcetin icap
larından sayan eski şark zihniyeti
ni bırakrnamı!J aramızda pek ~ok 
kim1;e/er vardır .. 

8nbacan tabiri bizde bir takdir 
nüansını ifade t!der. Fakat babacan 
adam nasıl insandır? H•r karşısına 
çıkanla derhal ahbap olan, meraıı;i
me lüzum görmiyon, herkesi• lau
bali olan bir insan. 

Babacan sıfatı bizde yalnız er
kekler hakkında kullanılır, fakat 
bu tahdit, aynr tipte kadrnlarrn ara
mızda mevcut olmadığına de/ilet 
etmez. 

Bit tosadüfün karşı katşıya ge
tlrmfsindan Jstif ade ederek, dıha 
ilk defa gördüğU adama, evinde ci
Derini kedi kaptığından başlıyarak, 
ailesinin bütün sırlartm ortaya dö
ken ve muhatabının can sıkrntısrn
dan esneyişine ehemmiyet verme
den saatlerce onun b:ı~mt a/jtrtan 
insanlarrn bıı itiyntlatt l1lç de bir 
meziyet !!syılmttmalıdır. 

Takdim edilmediği sd:ıml:ı h:ıtt!i 

bir zaruret halinde bile iki kelime 
konu mıktan çekinen Jngili:ıin ha
şin infiratcr/Iğr bir ifrat olsa bile, 
avcunu doldurduğu yemişten, kar
şısındaki yabancıya mutlaka yedir
mek için dakikalarca israr eden a
damın laubalilik tefriti yanında 

muhakkak ki ~ok chveni§etdlr. 
Bir arkadaş geçen gün bir frkra 

anlattı: 

Nurullah Ataç' la birlikte bit tren 
seyahstı yapıyorlarmış. Kompsrti
mana, tam babacan tabir edilen 
adamlardan biri gitmi§. Tabii der· 
hal tıyaldsrrm çıkararak n•fİ• rayi· 
hslsrrndsn yol arkada lsrmı iıtifa
d• ettirmek i&t•miş. Sonra elindeki 
paketi açmıı ve bol soğanlı bir ci
ğer kebabım avuç dolusu atrştıtmı
ya başlamış. Soğan ve ayak koku
sunun kartşma.ırtndan kompartiman· 
da nasıl müteallin bir hava hasıl 

oldu€unu tasavvur edersiniz. 

Adam bir yandttn da bit villyct· 
teki çiftliklerini methede ede bi
tiremc2mfş. Nihayet Nurullah Ataç 
dayanamamı~: 

- Be adam, demis, o kadar çift~ 
)İğin var da, ne diye şu soğanr yer
:;Jn. 

Zevki ve terbiyeyi inceltmek için 
muhakkak ki servet kMi değildir. 

Zavallı patlıoan kı~ırtmmn! 
~-------~------------------Fatih' te bir adamcağız :1.ehirlen -
mi§, hastaneye kaldırılmı§, ve ha
diıenin kusuru yedi4i patlıcan 
kızartmasına atfedilmiştir. lJiyen 
bakımından yanmıf yağla hazırla
nan bütün kızartmalar blrer ze -
hirsc de tesirleri böyle çabuk de- , 
ğil, zamanladrr. Fakat §ayet bu a
dam hakikaten patlıcan kızartma
sı yedikten son.-a zehirlenme ala
metleri göstermişse kabahat her• 
halde patlıcanda deJtU, kızartma-

ların o)ıa olıa kalayıız kapta kal
mıt olmalarındadır. 

Mevılmin en ucur: ve on kolay 
pişirilen yemeğine neden cürüm 
isnat etmeli? 

Otonıo/Jil ve oıobiislcrin 

İstanbul otomobil ve otobüsleri
nin yıllık muayenesi ba~lamak Ü -

zere olduaundan ııra nwnaraaı at. 
mıyanlar onar lira ceza verecek
lerdir. 

Kalabalık yerlerde aır ya elr
mek içtimai bir fasilettir. Buna 
gönül arzuıiyle tabi olmıyanlar· 
dan c za almak da bir zaruret

tir. Ancak, lıtanbul'da otomobU
lerle otobUıl r yılda bir defa mı 
muayene edilirler? Yahut aylık, 

hattl on beı gilnH1k mu yeneler• 
den baıka bir de yıllık muayene 
mi vardır? 

Belediye nizamlarını bilmemek 
insanın zihnini böyle yeraiz ıual
lerle İ§tİgnle ıovk diyor! 

hmir'de tayyarelerlo lrtlbfit tesi•i 
için do bir telsiz istasyonu yapılac:ak
tır. Tclıiz istasyonu mUstaki1 olac:ak 
ve her tUrlU hava vatiyeti hakkında 
da m IUmat verecektir. 

Devlet hava yolları idare1>i, fırtına 
yağmur, bora ve her türlü hava de~i· 
ıikliklerine rağmen hava seferlerinin 
inkıtaa uğramaması is;in icap eden ted 
birleri almıştır. Tayyareler hiç bir şe
kilde seferden kalmıyacak ve yolcu • 
luklar yüzde yUz teminatlı rtıUtehassıs 
pilotlar tarafından temin edlecektir. 

Hava seferleri gilndc bir defaclJr. 
Her gun sabahları htnir'den ve Art -
kara'dan hareket edecek birer tay)'•" 
ro aaat ll,30 da İstanbul yolu ile ıı
mir'e ve Ankata'ya muvasalat ede,elc· 
tir. 

Prens Bibesko 

lstanbul'da 
İstanbul, (Telefonla) - RorJ1Cf1 

hava federasyonu reisi Prens Bil1~51• 1 • 
ko bugUn hususi tayyareslyle YeŞ 
köy'e inmiştir. Prens, TUrkiyc • ıı:. 
manya hava ıoferlcri için Nafıa v 
kaletiylc tema larda bulunacaktır· 
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Uzakşark buhranı 
. Uuıkşark'ta Çankufcng tepclerİ· 

llın itgali üzcrjne meydana gelen buh· 
r-anın seyri anlatmııtır ki ne Japon· 
Y~ ne de Sovyet Rusya bu hudut ha· 
dııeaini bir har-ba kadar ileri. götür • 
lnek arzusunda değillerdir. Fakat buna 
:r-atıncn, geçen hafta ba§lıyan aıkeri 
harekat bir türlü durdurulamıyor. Hat· 
ti ajanı haberlerine bakılacak olurıa, 
nıkeri harekat birkaç gün içinde ge • 
nitlemiı, hadisenin siyasi ccphui de 
dallanıp budaklanmıya batlarnııtır. 
~l\2İyctin böyle çıkmaz içine ginne.· 
•ınden Japonya mesuldür. Sovyet ha· 
r-İciye komiseri Litvinof ile Japonya'· 
tun Moıkova elçisi Şi.gemitsu araıın· 
daki görüşmelerin ajanı telgraftan 
tarafından verilen hulaıaları, ihtilafın 
mahiyetini aydınlatmaktadır: Altmış 
•ene evci Çin ile Ruıya arasında yapı· 
lan anlaımayla bugün Sovyct hudut • 
ları içinde bulunan tepelere Sovye~ 
21 temmuzda asker se\fketmiıler ar. 
J.. 1 • • 1 • •L-nMıkuo hu· .. Pon e çıeı, tepe erın ıY~ •.- d rek 
dutları içinde olduğunu ı~d&a; e e 
Pt"otcıto etmif. Fakat bu ıd~ıa.nın ;~: 
Ye istinat ettiğini ıöylornenuttır. 
n.ı l lan anlaımayı 

t altmıı yıl eve yapı "ki da lct 
tniinakaıa etmiıtir. fht~lafı~, '·htil~lar 
lrasında önce çıkan bırço . 1 

.. 

aibi, diplomaıi yoluyl ballıne uıraıdaı· 
1 k . k ı · "°' temmuz ır en, Japon aı er erı - .. 
hir emrivaki yapmışlar ve tepelen ıı : 

. 5 t tayyarelerı Ra.1 etmişlerdır. ovye • 
bunun üzerine münazaalı olup da J• • 
PonJar tarafından iıgal edilen tepele· 
ri bombardıman ctmiye baılanuıla~dır. 
Şigemit&u, bu vaziyette Japonya nın 
Sovyctlerle görüpniye hazır old~ğunu 
hildirmiıtir. Sovyet hükü~tinı.n bu 
iap0n teklifini kabul etmesıne .ımkin 
Yoktu, Çünkü tepeler Sovyetlerın el
lerinde kaldıkça, Japonya müzakereye 
devam etmek istememiıti. Binaenaleyh 
bugün Sovyct hükümetiylo Ja~on~a 
arasındaki ihtilaf, bir hudut hadıseıı • 
... .• 1.• •• ,.~-~ iki devlet ordu· 
oıın ıumu unu a,.:-:-:• .. .. • et· 
•undan birinin dıgerı onundc ncat 
rnek iıtememesi. gi.bi aske~i~ prestij ."!18· 
hiyetini almıştır. Bir ihtılaf da böyle 
bir mahiyet aldığı zaman çok :zor hal· 

ledilir. 

ihtilafın böyle bir çığıra girmesin· 

d n Japonya'nın hiç de memnun ~l • 
tnıulıA'ı anJaıılı:naktadır. Japonya, bır • 
çok aebcpl rl , bugün Sovyotlorle harp 
Yapmayı ist ıniyor. Çin' do bir seneden
~ri devam eden mücadele bu 11rala,... 
da en had bir aafhasında buhuı~ıyor: 
Uaponların iıtilaıına uğnyan ıımalı 
Çin eyaletlerinde kıyamlar çıkınıt~r. 
~çurya'da bile vaziyet. ~k te~n 
değildir Bu sebeple~ir ki Japon hu • 
kiiıneti itidal göater.:nektedir .. Fakat bu 
İlidal lçapıklıiı ae i11ıal edılen Çan· 
ltu~g tepelerinin tahliyeaina kadar 
.. •racak mı? Japon askeri kuvetlerinin 
~Yıiyeti bahis mevzuu olduğu zaman, 
hükümct pek ziyade hissaı olmak mec· 
?uriyetindedir. Müıkilat da bundan 
ıler; gelmektedir. 

Bu çıkmaz içinde Japonya Avrupa· 
dan aiya.ııi yardım temin etmiye uğr-a • 
! 1Yor. Berlin'deki japon sefirinin al • 
~n hariciye vekiliyle görü.ttüiü. bil: 
dıtilrnetkedir. Bu görüımenın netıcesı 
hıütkındaki haberler mütenaknıdır: 
Japon gıızeteleri Almanya'nın mane~ı 
~~dund "dah' fazla müzaharet ' 
~ an a H 

"~dettiğini yazmaktadırlar haafv~ı 
llilltııına •· · tman resmi ma ı· l' goro ıse, a d .. 
1
' bunun bahis mevzuu bile olma ıgı • 

111 hildinni§lerdir. 

Filhakika bugün herkesin ıncrak 
~e alakayla sorduğu sual, bir rus • 
Ja,Pon harbı karşısında Almanyanın na· 
•ıl h' . y•d· Otuz .. ır sıyaset takip edecegı ır. 
lıs .. 

•ene evci, Almanya rus • Japon 

~hında bitaraf kalmı§lı· 1914 harbı 
""'ltaında almanlar 1905 fırsatını ka· 

~dıktarı için sonra.nadim oldular. Fa· 

~ t '" nt\&hakkaktır ki 190~ fırsatını 
t t t;ır-lllarnak için harekete aeçselerdi, 
~ ilnaa ve İngiltere ile de lıal'f.ı ya~ın~ 
l''"kbur-iyetindc kalacaklardı. Yanı .bu· 
d \ı harp 1914 yerine, 1905 senesın • 
b~ çıkacaktı. Faı buhranı da böyle 
ı:;i harbın ba§laması için bütün 9~~~-
h h~ır-lanuş görünüyordu. Buyuk 
"rba kadar dovam eden inglli:& • fran· 
~ teaanüd.. d ·apon harbının 
~ 1 u e ruı • J • 

lif r- adağı fırsattan Almanya'nın 11 • 

ndc etnıiye teşebbüs eder bir vaziyet 
lllaıı Üzerine meydana ıelmiıti. 
ısos . f sı:li • in· it· aenesıne nazaran ran 

. ·~ leıan··d·· b .. d ha .,ok kuvel· •di u u u1ıun a "a" 

"' r, Alınanya bir ruı • japon harbın· 
"'il • ' • l r ld 11Yaıi sahada bazı konsesıyo~ ~ 
~ ehbek suretiyle lsti.fade edebıhr. 
· ~t bunu Avrupa'da hegemonya te• 
tıı • • , dü 

lltıı •çın bir frrsal telakki ederse, n• 
ar n 1914 harbı ölçUsünde bir rnu • 
,.::: kar-şısında kalacağını ıöylernek 

et gayılamaz. ~ 
l\]~aün Japonya dR dahil ol~ugu 
a' .hiçbir devlet böyle bir facıanın 
UlıYctin' •• • 1 ak iıtiyemez. 

ı uzerınc n m ER 
. A. Ş. ESM 

oONYA HABERLER .i 

Lord Rünsiman'la Hodza 
arasındaki görüşmeler 
artık gizfi tutulacak 

Lord temaslarına devam ediyor 
10 a a - Dün saat 17 de Lord Runsiman'ın dairesine 

Prag · · ld l • · ' 1 n alman südet deleıeleri, sa.at 20 de ote en ayrı mış-
gırmd ış Do -~nkü görüıımiye bizzat Lord Runsiman da iıtirAk etmiı-lar ır. u :s 

tir. 
Milliyetler ıncıele&l görU mcl~-

lndcn ayrı olarak, ıüdet delegelerı, 
rb·r Henlayn'cının bir sıosyal dcmok· 

ı . ı f at tarafından öldürillmesıy e ne ıc~-
~enen Höhal h&diseai ile. alakadar bır 
mektup tevdi etmiflerdır. Bu mek
tupta bu gibi hadiselerin ~a_lcn yapıl
makta olan mUzakereler ıçın pek te 
iyi olmıyan bir gerginlik hava.sı yara· 
tabilecek mahiyeti üzerinde ısrar o
lunmaktadır. 

Hodza'rıın ıemflsları 
Prag, 10 a.a. - Başvekil .8. Hodza, 

diln, maliye nazırını kabul et~l9tir: 
Maliye nazırı, 193? ~üdcesi pro3eılnı 
baıvekil'e göstermı§tır. 

B Hodza, öğleden sonra Lord 
Rudsiman'ı kabul etmiştir. İki devl~t 
d bundan böyle aralarındaki go· a amı, . .

1 
. 

rüımelerde yapılacak fikır teatı e~ı-
nin gizli tutulmasına karar vermış· 

terdir. 
B. Hodza, öğleden sonra tanın~ış 

endüstriyel Bata'yı da kabul etmış~ 
tir. Bu görüşme ile alakadar . olara 

kaydetmek icabeder kı, Bata, 
şurasını ası 
kendisinin şahst haftalık mec~~ . 

l "Zlin" in son nushasınd~ hukü· 
0 a~ hattı hareketini şiddetlı suret· 
metın .. 
te tenkit eylemıştı. . . 
Akşam üzeri nazırlar ~üçUk komı· 
. t planmış ve başvekıl, arkadaşla-

tesı o ıJ •• 
Lord Runsiman ile yaptı&ı go-

rına · ı .. ler hakkında izahat vermışt r. 
ruşme i k'· '"k k mite Bu izahatı mUteak p, uç~ . 0 • 

·ıııyetler muhalefet partılerı ile ve 
~~ilmle sUdetlerle mUzakerelere. de· 
am olunmasını tekarrUr ettirmıttir. 

lyl haber atan mahfillerin kuvetli 
tahminlerine göre, Henlayn'ın mü
messilleri bugUn B . H odza tarafın· 
dan kabul edilecektir. 

Lord Rıınsiman n. IJenC§ 
ıara/ınclcm kabu ledi!di , 

Prag, 10 a.a. - Lord Ru?ııman. !_~ 
genel sekreterliği atağıdakı teblıi• 
neşretmiştir: 

Polonya' da 

Yahudilere karıı 

ahnan kararlar 
O 

_ Polonya'nın 
Varıova, 1 a. a. . 
h l.f mahallerinde yahudıler aley-

mu te ı . .1 _.J'l 
hinde bir takıın tedbirler ıttı ıaz ~ı : 

. . B .. mi eden olarak yukarı Sı· 
mııtır. u cu d" r 
lezya'da kain Şor.zof'da. be.le ıy~ par: 
kının mcl:haline "yahudılenn 'ırmewı 

dur" levhası asılmıştır. memnu b" 1 ha 
Lükof'da gene böyle ır ev t 

''maktep bahçesine yalnız pol~nyal 
ki kabul edilir'' demektedır. 

çocu ar 1 ahu 
Parlamento azasından o a~ .Y -

d"l yakında bu hususta dah1hyc na· 
ı er, d'-de müdahalede bulunmak 

zırı nez uı 
taaavvurundadırlar. 

Akaba limanı üzerinde ihtilaf 
d 10 a. a. - İyi malumat al-

Lon ra, 1·1· M rau~ 1 lngillz maha ı ı, av :s" 
makta o an kırat tbnissuud"un 

. •.ııan gelen ve . 
Şerıa o l d Akaba lıma -hUkilmCt n en 
İnglltcre Medine demiryolu ü • 
nının vo yahut olan Maan'ıo:ı 
zerinde bir iıta~yon . olduğuna da· 
lticu'a ilhakını ıstemıf wunu be-
. l haberlerln asılsız oldug b 
ır o an . ununla bera er 
yan etmcktedır. .,B . ahafili. İb • 
Lo dra'daki Suudı lerın rn .h. d n , . 1925 tan ın e 

. d' Akabe nın 
nıssuu .~n . , ilhakını asla tanı • 
:Maverauşşerıa ya 'h etmektedir -

olduğunu tasn i 
rnamış hUk .. mdarının rnUnas p 
ıer. Suudt arap . u u n'ndekl hu • 

d bu Iıman ıı:e 
bir ıaman a k hakkını muha • 

·ı fl'tima etme 
kuku ı e :ı old yu tahmin edilmek • 
faza etmekte ug 

tedir. 

Askeri esrar ifşası 
_ Sosyalist fırka 

Bcrn 10 a. a. . 
b, ht kendisinin asken esrarı 

reisi O re oı' akla itham eden gazete· 
ncşretınl~ m 1 n hakikate muhalif 

bu ıthaın arı 
terin b an etmiştir. 
olduğunu ey tesi bu tekzibe itiraz 

:Suud gaze f"h ' umaileyhe isnat 
kte ın.aama ı m 

etme • ifı:asr keyfiyetinin ceza 
1 an esrarı :s • 

o un ahkanıı dairesine gı~e • 
kanu~uknaubnul eyleınektcôir. 
diğinı 

Çekoılovakya Baıvekili Hodza 
Lord Runsiman, bu sabah reisicum

hur tarafından kabul edilmi§tir. Lord 
rcisicümhur ile önümilzdeki müzake· 
relere müteallik me1elcler hakkında 
görüşmüştür. 
Başvekil, Lord Runıiman'ı bu ak

şam Peto'da verilecek olan ziyafete 
davet etmiıtir. 

Ba§vekil, Henlayn murahhas
lariyle göril~tii 

Prag, 10 a.a.-Başvekil B.Hodza, ı;a
at 1 ı do B. Henlayn'ın murahhasları 
B. Künd ile B. Petr'i kabul etmi§tir. 
Aralarındaki görÜ§tllC yarım 1aat ka· 
dar devam etmiştir. 
Başvekil südet mebuslarla mitıiyet· 

ler meseleleri hakkında ileride yapı· 
lacak olan müzakereleri görüşmüş· 
tür. 

SUdet mahafilfnden alınan haberle· 
re göre B. Henlayn'rn murahhahları, 
yarın sobah Lord Runsiman'ın genel 
sekreterliği erk!nından birine mUl!
kl olacaklardır. 

Belgrad' da Balkan 
oyunlar1 hazırhğı 
Belgrad, 10 a. a. - Eyliıl ayın • 

da Belgrad'da yapılacak olan Balkan 
oyunları münaırebetiylo daha §imdiden 
büyük hazrr-lıklar yapıln_ıaktad~r. ~u 
maksatla huauıi bir komıte tesıs edıl
mi§tir. Belgrat'taki spor kulüb ıahıısm 
da büyilk tesisıat yapılmaktadır. Bal • 
kan oyunları bu sahada oynanacaktır. 

Diğer taraftan Yugoıılavya atle • 
tizm 9mpiyonluğu maçı 18 ill 21 a • 
ğustosta Lubliyana'da yapılacaktır. 

Atletlerin ekserisi tam formda ol • 
duklarmdan bir çok yugoslııv rekorta
nnın kırılmasına intizar edilmektedir. 

Filistin' de yağmalar 
Kudils, 10 a. a. - MUsellah biı 

çete, Nablus'tald posta telgraf ve ~e
lefon binasına tlddetlo taırrua et!nış, 
her şeyi yağma eylem'§ ve telefon 
tellerini kesmiştir. Bunu müteakip çe
te, Beklcy Bank'ın şubesine hücum e
derek 1500 ingiliz lirası gasbetmiş ve 
firara muvaffak olmugtur. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Nuremberg, - Nurembcr' Sina· 

goğunun yrkılmaı;ına bu aabah saat 
10 da ba§lanmııtır. 

X Atina - Başvekil Metaksas, dün 
yirmi giın tedavi için Kammena Vur· 
la sularına gitmiştir. Başvekllt devlet 
işlerini oradan idare eyllyecektir. 

Paris büyük 

An karaya 

elçimiz 

geldi 
Birkaç gUıt evel me.zıınen tstanbu· 

l'a gelmi~ ve BUyUk Önder AtlltUrk 
tarafından kabul edilmlt olan Paris 
BUyUk Elçimiz B. Suat Davu bugün 
şehrimize gelecektir. B. Davar: burada 
Dıı Bakan B. Tevfik Rü§til Aras'la 
görüıecck ve mezuniyetini geçirmek 
Uzeıe tekrar 1&tanbul'a gidecektir. 

F rankistler 
Barselon'u 

bombaladılar 
Barselona, 1 O a. a. - Saat 11 de 

üç motörlü beş tayyareden mürekkep 
iki hava filosu, limana yakan mahalle· 
yi bombardıman etmişlerdir. Tayyare 
dafil topların endahtı, bu tayyareleri 
firara mecbur etmişlerdir. Tayyareler, 
bompalanndan bir kısmını denize 
boşaltmışlardır. Tek bir ya.ralı vardu. 

Frankist tacırruzıı 
Madrid, 10 a. a. - Cumhuriyetçi

lerin şaşırtma hareekti mahiyetindeki 
cali taarruzları yüzünden hasıl olan 
bir tevakkuf devresinden sonra dün 
frankistler, Estramadura cephesinde 
Almaden istikametin-Oe bir ileri hare· 
keti icra etmişlerdir. Bu cephe, cum -
huriyetçiler için çok eherniyetlidir. 
Dağlık olan arazi kıtaatın ilerlemesine 
o kadar müsait değildir. Cumhuriyet • 
çilerin şiddetli mukavemetleri, güçlük
le ilerlemekte olan dUşmanı ciddi za-
yiata uğratmaktadır. ' 

lngiltere'nin konsolosluk 
tıjanı 

Alikant, 10 a. a. - İngiltere'nin 
konsolosluk ajanı B. Gabriyel Kolle • 
jan'ın vefat etmiş olduğu haberi tek
zip edilmektedir. Son bombardıman . 
lardan biri esnasında yaralanmış olan 
Bay Kollejan'm srht vazi.yetinrle bilylik 
bir salah hasıl olmuştur. 

Me§um istatistik 
Banselona, 10 a. a. - İstatistiklere 

nazaran Tarragon şehri, isyanın bida
yetinden beri 61 bombardımana uğra· 
mıljtır. Bu bombardımanlar, 535 evi 
tahrip etmiş ve 513 kişinin ölümüne 
sebebiyet vermiştir. Ölenleri::ı miktarı, 
ahalinin 13/ 1000 i nisbetindedir • 

Sivil ahalinin lıimllyesi 
Cenevre, 10 a. a. - Milletler Cemi

yeti Genel Sekreterliği, İspanyol hü
kütnetinden bir telgrafname alını tır. 

İspanyol hUklimeti, bu telgraf namesin
de cemiyetin önümüzdeki eyl\ıl ayı 

ictima devreıinin ruzname.sine harp 
;snasında sivil ahalinin tayyare hü -
cumlanna kargı himayesi meselesinin 
ithal edilmesini istemektedir. Bu ta -
lep, hukukan mesmu olduğundan, a -
samblenin ruznameıine ithal edilmiş
tir • 

Polonya ve 
milletler 
cemiyeti 

Londra, 10 a. a. - İyi menbadan 
öğrenildiğine göre Polonya, önümüz
deki içtima devre.sinde Milletler Ce • 
miyeti konseyi azalığına namzetliği
ni koymıya karar vermiştir. Malum 
olduğu veçhile Polonya'nın konseyde 
yarı daimi bir azalığı vardır ve ÜÇ le• 
nede bir temdit edilmektedir. 

Diğer taraftan Polonya, önümüz • 
deki asamblenin sonunda daimi mu • 
rahhas heyetini Cenevre'de bulundur
maktan vaz geçecek ve yalnız Cenev· 
re'deki konsül generali tarafından 
temsil olunacaktır. 

Mamafih Polonya'nın bu hattı 
hareketi, Milletler Cemiyetinden çe· 
kilmek manasmr tazammun etmemek
tedir. 

Büyük Sovyet artisti 
Stanislavski'nin cenazesi 

Moskova, 10 a.a. - Büyük aovyct 
artisti Stanislavski'nin cenaze töreni 
dün yapılmış ve büyilk artist, Novo· 
deviçi mezarlığında bUyUk. muharrir 
Çehof'un yanına gömUlmü§tUr. Cena· 
ze başında R.S.1''.S,R. halk komiııerlt· 
ri meclisi reisi Bulganin bir nutuk 
söyllycrek dahi artistin ölümü dol&· 
yısiyle sovyet hükümetinin elemini 
bildirmiı vo aovyet halkının Stanis· 
laviski'yi n e derece yakından ve sami
ıni ıurette sevmekte olduğunu işaret 

etmiştir. Yüksek artistlerden ve mü· 
tevaftanın arkadaşlarından Nemiro
viç • Dançenko ve Kaçolov ile diğer 
bazı teşekküller mümessilleri de nu• 
tuklar söylemişlerdir . 

Staniskavski'nin ölUmU mUnısebe· 
tiyle dUnyanın her tarafından Mosko· 
va'ya taziye telgraflar Jgelmcktedir. 

İngiltcrc'<lc manevralar 
Londra, 10 a.a. - Anavatan üçilncil 

fırkasına mensup kıtalar, senelik ma· 
ncvralarına başlamıştır. Bu manevra
nın temi, ispanyol dahili harbının baş
lanl!'.ıcmdan mülhem bulunmaktadır. 

Fransa'nın mali 
sıkınllsı yok 

Paris, 10 a.a. - Mali vaziyetin tet· 
kiki için Vizil şatosunda içtimaa da· 
vet edilen nazırlar heyetinin bu muh
temel toplantısı hakkında gazetecile
rin sorduğu suallere cevap veren baş
vekil Daladiye demiştir ki : 
"- Mali vaziyette endişeyi mucip 

hiç bir §ey olmadığı için bu tarzda 
görüşmeler hakkında bir toplantı ya
pılması bahis mevzuu değildir. Bugün 
öğleden maliye nazırı B. Marşando ile 
görüştüm. Maliye nazırının bana söy
lediğine göre, diğer seneler zarfında 
bu aylarda tasarruf sandıklarındaki 
mevduat mikdarı azalrrken bu sene bi
lakis fazlalaşmıştır. Diğer taraft:ı.n, 

müdafaa bonoları üzerindeki muamele· 
ler de memnuniyet verici bir tanda 
devam eylemektedir. 

Gazeteciler, başvekile, üç taraflı 

para anlaşması ilzerinde paralar ara • 

sında yeni bir tevazünü mümkün kıla
cak muhtemel dcği§iklikler yapılaca • 

ğı ve ingiliz ve amerikan dövizlerinin 
pek yakında eski pariteye döneceği 

hakkındaki şayiaları bildirmişlerdir • 
B. Daladiyc, bu şayialara hayret 

etmiş ve esasen doların birdenbire yUk 

selmiye ba§laması bu haberleri k~mi 

surette filen de yalanlamakta olduğu • 

na işaret eylemiştir. 

Zelzeleler 
İstanbul, 10 a.a. - Bu gece, aynı 

merkezden gelen dijrt hafif ı:elzele 

kaydedilmiştir. Bunlardan nisbeten 
kuvetli olanı saat 20.30 dakika 6 sani

ye gese olmuştur. Diğerleri sırasiyle 

ı;aat24 ü 38 dakika geçe, 4 ü 24 daki
ka geçe, 4 ü S 1 dakika geçe vuku bul· 

muştur. 

Zelzelenin merkezi üstünUn İstan
buldan 390 kilometre mesafede olduğu 
tahmin edilmektedir. 

-
Buda başka 
mukavemet! 

(Başı ı. inci sayfada) 

Geçen gün bu sütunlarda ur
banism faaliyetlerini akamete 
uğratmağa çalııan bazı mukave
metlerden bahsetmiştim. Bu hu
sustaki kanun ve \ısullerimizin 
- bilha1&a istimlak iıleri ! - kö
tülüğü, bu mukavemetlerin en 
ıiddetliıidir: Çünkü umr.am yal
nız zorlaıtırmıyor, imkanuzlaı
tırıyor 1 

Elde paranız olarak, bir mey
danı açmak için senelerce uğra
tacakırnız. Haydi açtınız: Et
raf ikiter katlı, dar cepheli, çir
kin, sefil yapı yığınlarından iba
ret kalacak! Bunları belki nesil
lerce düzeltemiyecekıiniz. Çün
kü bu düzeltme iti asla ıizin ar
zunuza tabi değildir. İstimlaki 
daha genit yaparak, meydandan 
artan yerlere istediğrniz binaları 
yapamazsınız. Çünkü istimlak 
olunan arsaları ne maksatlar 
için kullanabileceğiniz tesbit e· 
dilmiştir. İşte Taksim meydanı: 
Garp aleminde bir bo~ meydan 
değil, bir kasaba avlusu gibi bir 
şey! Bu meydanın üstünde bir 
apartman yapılmııtır ki cihan in
şaatında darlık rekorunu kırabi
lir. Eğer ıiıtem böyle sürecek 
oluraa - mesela Beyoğlu cadde
sinin kaç asırda tanzim edilece
ğini taıavvur edersiniz? 

Fakat yalnız İstanbul üstünde 
konuıuyoruz. Ankara'nın arsa 
fiyatlarında belki de cihan spe
külasyon rekorunu kırmıt olan 
Hacıbayram caddesine bakar mı
ırnız? Eğer kanun ve usullerimiz 
timdiki gibi kalırsa, bu altın de
ğerindeki arsalar üstünden ça
mur yapıyı hiç bir zaman kaldı
ramayız. 

iç Bakanlığın büyük bir tet· 
kik ile hazırlamış olduğu yeni 
kanunu çrkarmağı, önümüzdeki 
toplantı yılında Kamutay'ın ilk 
vazifeleri arasında telakki ede
ceğini ümit edelim. 

F.R.ATAY 

! 
................................................ ~ 
TÜRKİYE BASINI ................................................ 

Uzak Şark'taki tehlike 
KURUN'da B. Aıım Uı bu bat· 

lıkla yazdığı bir bqyaz111nda ruı -
japon anlaınınzlığının esaslarını tahlil 
etmekte ve ezcümle fÖyle demektedir: 

"Uzak Şark'ta, Sibirya • Mançuri • 
Kore hudutlannın müıterek noktası 
olan Çanlrufeng tepesi etrafında biri
biriylc tutuıan japon ve sovyet kuvet· 
leri her iki tarafın harptan çekinmele
rine rağmen bir türlü mütareke vazi • 
yetine geçemediler. Çinde büyük bir 
harba giriımiı olan japonlar Sibirya 
tarafında ruslarla ikinci bir büyük 
harp açmak istemiyorlar. Bunun için 
Çankufeng hadisesini bir anlaımıya 

bağlamıya çalıııyOYlar. Sovyet Ruıya 
ise arazi zaptehnek için değil, komü • 
nizm rejimini yaşatmak ve yükaetlmek 
için uğra§an bir devlettir; sonra Uzak 
Şark'tn japonlnr ile baJhyacak bir har
bın Avrupa'da Almanya ile ltalya'yı 
kendi aleyhine harekete getireceği ka
naatindedir. O dahi Çankufeng mese
lesini gone gulh yoluyla halletmek isti· 
yeceği şüphesizdir. Bununla beraber, 
günlerden beri iki taraf arasında de • 
vam eden diplomatik temaılar bir an· 
laıma ümidi vermiyor . 

Japonlann Moıkova elçisi Şigemit
su düşüneceğini söylerniıtir. Fakat 
öyle görünüyor ki japonlar Litvinof'un 
teklifini kabul etmek, Siblrya hudu • 
dunda askcr-i mevkilerin timdiden 
sovyetlere terki demek olacağını dü
§Ünerck buna razı olmıyacaklardir; 

Sovyetler be caaaen stratejik icaplar
dan baıka hukuki deliller de kendi ta
raflannda olduğunu dUşünerek bu 
haklarından vazgeçmek iıtemiyecek • 
ferdir. Böylelikle Çankufeng anlq
mazlığı Uzak Şaı-k'ta nıüzmin bir hu. 
talık halini almak üzeredir. Bu hudut 
hastalığı bu gidiıle hakiki bir harp 
ıeklini alabilir. 

Ancak Uzak Şark'taki bu tehlike • 
nİn Avrupa'ya ıirayet edebilecefini 
de unutmamalıdır. Nitekim buglinler
de italyan Mareıali Balbo'nun Ber
lin'e gitmesi, İngiliz • alman anlaıma· 
ıı için Londra'ya gidecek olan yüzba· 
§ı Vidman'ın seyahatine bir nazire 
olabileceği kadar Uzak Şark'ta Sov
yct - japon ihtilafmın Avrupa'ya 1'ir 
aksi diye de kabul olunabilir.'' 

LOYD CORC'UN HATIRALARI 
ARASINDA 

SON POSTA'da B. Muhittin Bir· 
gen "Hergün" sütununda yukardalci 
bqlıkla yazdığı bir yazısında Loyd 
Corc'un umumi harpta AnadOlunun 
par?Janmaıı etrafında yapılan anlat· 
manm Çarlık rejimirun devrilmetbı. 
den sonra geçirdiği safhalar hakkın • 
daki hatıralarını hulaaa halinde al
maktadır. Loyd Corc'un bolıevizmin 
bu anlaımayı bozması Üzerine Türki • 
ye'nin Amerika mandasına verilmeıi 
tezini müdafaa etmiı olduğunu da te
bariiz ettirmekte olan B. Muhittin 
Birgen yazısında ezcümle ıöyle de • 
mcktedir : 

"Loyd Corc, habralarında İstan • 
bul, Boğazlar ve Türkiye meaelelerin
den de bahsediyor ve 1918 den itiba • 
ren bu mesele etrafında ceryan eden 
müzakereleri anlatıyor. Ccçmiı ve ma
nası kalmamıı bir hikaye: Dünyanın 
dört büyük devleti. ve yahut, bir tane
si o zaman ciddi bir rol oynıyamadığı 
için, üç büyük fa'tih millet, Türkiye'yi 
kendi kafalarına göre ölçiip biçtiler v• 
taksim ettiler. Bunların kuı11ınd, 
tür-k milleti, Alatürk'ün etrafında 
toplandı ve onların yapmak istedikleri 
ıeyin tam teraini vücuda gelirdi! 

Muharrir bundan sonra Amerika 
mandasını istiyen yurdumuzdaki buı 
unıurlan ele almakta ve yazısına tÖY· 
le devam etmektedir. 

"Evet, o zamanlar Tür-kiye'de böy
le bir unıur vardı; bu unıur, bunun 
aynı olan muhtelif renkteki diğer em
salilc beraber, o ıün de, sonr-a da 
Türkiye'nin hayali menfaatlerine mu
halif olan acıklı roller oynadılar. Çok 
ıükür ki neticede bunlar m&hcup ve 
hatta münhezim oldular. 

Temenni etmeliyiz ki bu unsur ar. 
tık biz.im aramızda tamamen çürümüı 
ve ölmüf olsun, ecnebi memleketlerde 
tahsil ettikleri için ruhları türldükten 
u:ıaklaımrı, imanaız, 2ayıf ruhlu tak· 
lit&iler, sahte kültürlü, tarlatan ve ec· 
nebi tesiri albna kendisini teslim edi
vermeye müheyya unsur artık bir da· 
ha aramızda çıkama11n. Bu memleke
tin en büyük düımanlan bunlardır! 

8. Düf Koper Danuğ'le 

Varşova, 10 a.a. - İngiliz amirallık 
dairesi yatı "Anşantrcs'' saat 11 de 
Danzig'e vasıl olmuştur. B. Düf Ku
per, bugUn ve belki ~ yarın Danzig'· 
de kalacaktır. Mumaileyh, Milletler 
Ci:miyeti ili komiseri B. BUrkhard ile 
görüşecektir. 

B. Düf Kuper, Danzig'teki ikameti 
esnasında albay Bek'in misafiri ola· 
caktır. 
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1853 te Japon balıkçıları 
filoyu görünce kaçtılar 

Hayatlarında ilk defa 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bacasından 

olduğu halde 
Bunlar da Nagazaki'ye bir gemi 

dolusu misyoner gönderdiler. Böy
lece, burada asilzadeleri ve halkı bi
ribirine karşı zehirliyecek fikirler 
telkin edilmiye başlandı. Japonlar, 
bunlara hayret ve şüphe ile bakıyor
lardı. Her halde bütün bu dalavire
ler, bütün bu entrikalar, sulh pren
sinin adına yapılmamak 13.zımdı l 
Şimdi yeniden bir güçlük çıkı

yordu. 1600 senesinde Japonya'ya 
gelen bir felemenlı:li Hirado'da yeni 
bir liman kurmuştu. Japonlar, bun
ları da portekizlileri olduğu gibi i
yi karşıladılar. Şimdi japonları di
ne davet meselesi üç başlı bir mü
cadele haline gelmişti: 

1 - Ciz..Utler, 
2 - Fransiskenler, 

3 - Felemenk protestanları. 
Hepsi, biribirinden üstün mevki 

edinmek istiyen bu din ve ticaret a
damları, biribirleriyle giriştikleri 
mücadele yüzünden, eskiden gör
dükleri itibarı, her gün biraz daha 
kaybediyorlardı. Bunların yüzün
den hıristiyan dini ve garp mede
niyeti şarklıların gözünden düş

müştü. 
Bu felemenkli misyoner, o za

man Şogun olan Hdieyoşi'yi kato
likler, Avrupa"da çıkardıkları ihti
laflar yüzünden memleketlerden sü· 
rülüp çıkarılmaktadırlar, diye ikna 
etti. 

O zaman Şogun şu cevabı verdi: 
- Eğer Avrupa prensleri bunla

ra tahammül edemezlerse ben ne di

ye edeyim? 

Neticede bu adam, misyonerlerin 

Japonya'da faaliyette bulun
malarını yasak etti ve her üç mez
hep mensupları da artık japonlar
dan yüz bulamaz, müsaade alamaz 
oldular; memleketten sürüldüler. 
Misyonerler halk arasında ayrılık
lar, kargaşalıklar çıkmasına sebep 
olmuşlardı. Onun için Şogun, bü
tün hıristiyanların kılıçtan geçiril
mesi için emir verdi. 

1638 senesinde bir patırtı daha 
koptu. Bunun üzerine Şogun'un as
kerleri, gene hıristiyanlığı kabul e
denlerin üzerine hücUm ettiler. Ve 
bunlar ,denize bakan bir kaleye sı-

ateş saçan, yelkenleri toplu 
yürüyen gemiler görüyorlardı 
ğınmak mecburiyetinde kaldılar. 
Asker bunları oradan çıkaramadı. 

Bunun üzerine Şogun Felemenk 
fabrikacısı Kökebeker'e müracaat e
derek bu hıristiyanları topa tutmak 
üzere bir Felemenk kruvazörü gön
derilmesini istedi. Kökebeker de 
bu isteği yerine getirdi. Neticede 
attırdığı toplarla muhasarada kalan 
dindaşları, yerlerini terketmiye 
mecbur kaldılar; muhasara kuvet
lerinin eline düşerek kılıçtan geçi
rildiler. 

Bu son hadiseden sonra, japon
ların beyazlar medeniyetine olan 
bütün sıtkları sıyrıldı. Aynı 1638 
senesinin sonlarına doğru şöyle bır 
emir ve irade çıkarıldı: 

"Bundan böyle güne§ gökyü
zünde parladıkça hiç kimse, 
hatta büyük elçi payesini de 
haiz olsa, Japonya'ya ge/miye
cek, gelmek istiyenler ölüm ce
:<asiyle kar§ıla§cu:aklardır.,, 

D indaşlarına karşı gösterdik

leri ihanet yüzünden fele· 
menkliler bu işten istisna edildiler 
ve bütün Avrupa ticaretinin mono
polunu ellerine aliılar. Fakat bun
lar da Nagazaki'de limanın ağzında 
küçük bir adaya konuldular ve ken
dileri gibi aşağılık tüccar sınıfın
dan ayrılmış adamlardan başkala

riyle muhabere ve münasebette bu
lunmaları yasak edildi. Bunların 

barikad içinde bulunan adalarına 

senede yalnız bir defa bir Fele
menk gemisinin uğramasına müsaa
de olunuyordu. Bu da sıkı bir mu
hafaza ve kontrol altında ancak mu
ayyen maddeleri karaya çıkarabili
yordu. Bu geminin kaptanının ma
halli amirlere değerli hediyeler ge
tirmesi ve işine japon büyükl~rinin 
ellerini ve dizlerini öperek tazim
lerini sunduktan sonra başlaması ıa

zımdı. 
Japonlar, bunlardan başka bütün 

milletler ailesiyle alakalarını kes
mişlerdi. Sahillerine kimseler yana
şamıyordu. Japonya'da gemi inşaa
tı da tahdide tabi tutuldu. Yapıla
cak gemiler büyük deniz dalgaları
na dayanmıyacak şekilde oh. , .• tı. 
Japonya'yı terketmiye teşebbüs, Ö· 

lümü göze almak demekti. Hatti 
fırtınaya tutularak uzaklaşmıya 

mecbur kalan balıkçıların bile geri 
dönmesine müsaade edilmiyordu. 
Japon sahillerine düşecek yaban
cılar da ya zındana atılıyor, ya Ö· 

lüm cezasına çarpılıyordu. 
Huliisa, Japonya tamamiyle tecer

rüt vaziyetindeydi ve bu esrarengiz 
vaziyet, 1853 senesi 8 temmuzuna 
kadar devam etti. 

1 853 senesi nisanının altıncı 

günü Hong Kong limanında 
bulunan bir takım amerikan gemile
ri Missisipi'yi top atarak selamladı
lar. Uzun seyahat. muvaffakiyetle 
uaşarılmış ve hedefe yaklaşılmış iıu
ıunuyordu. Hazırlıklar büsbütün ta
mamlandıktan sonra bir çok avru
palılar, komodor Perry'yi kutlu
yorlar, fakat bütün bu sevinçlerine 
rağmen bu işin muvaffakiyetle bi
teceğinden şüphe ediyorlardı. Hep
si iyi bir seyahat temenni ediyorlar, 
fakat bunun bir facia ile nihayet bu
lacağından da korkuyorlardı. 

Çin'de komodor, Wells Williams 
isminde şark işlerini, Japonya'yı 

gayet iyi bilen bir misyonerin de 
heyete tercüman olarak girmesini 
temin etti. Buradan filo, Japonya'
nın en cenup noktasına en yakın 
nokta ve son liman olan Lin Çin a
dalarına hareket etti. 

Perry'nin maksadı, burada kal

mak ve Napha limanını, şayet japon

larla silahlı bir çatışma çıkacak o
lursa, kullanmak üzere tahkim et

mek, üs ve kömür istasyonu haline 
getirmekti. Bu maksatla adayı veli
manını tetkik etmek üzere bir müf
reze gönderilmişti. Her ne kadaı 
yerliler bu işten kaçmak istiyorlar, 
kuşkulanıyorlardiyse de amerikalı· 
!ar, Çin altunları verdikleri için on
lara mal satmayı da özlüyorlardı. 

2 temmuz 1853 de dört gemiden i
baret olan bu filo, Napha'dan hare
ketle ufukların ötesinde, kendileri 
için meçhul, fakat kendilerine fena 
muamele edecekleri muhakkak olan 
Yeddo (Şimdiki Tokyo) körfezinin 
yolunu tuttular. 

(Sonu var) 

I ı_· .. _ .. ·-~"_M_a~_h_k_e_;;,_~e-_-_R=b-._p=o=rt=a=j l=a=rı~~=ı 
Bir köfte yüzünden ••• 

Az daha bir 
bir 

aile ocağı 
ey yıkılacaktı sönecek, 

Karı koca salondan kol kola ~ıkhlar 

geçirmiş iki kişinin günün birinde hii- - Durun iki dakika, dedim, baba-
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1 RADYO 
-----i 
Ankara: 

Öğle Neşriyatı • 
30 

K k 
14. arışı 

neşriyatı - 14.50 Plikla türk musikis 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı : K k 
18~30 arışı 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Handan) - 20.00 Saat aya 
arapça neşriyat - 20.15 Radyofonik te 
(Gençler grubu tarafından) - 21.00 
man konseri: (Necip Yakup Askın) 
noda Prof. Georg Markovitz - 21.15 
yo salon orkcsrası : 1 - Schocfberger 
so cin schvips am Rhein 2 - Kalman: 
Csardas Frürstin 3 • Frederiksen: Aus 
Mordiandc - 2Z.OO Ajans haberleri ve 
va raporu -22.15 Yarınki program ve 

Senelerce ömürlerini bir yastıkta 1 ya başladılar. 

kim karşısında suçlu ve davacı vazi - ruz köftelik getirmiş, biraz kararsın İstanbul : 
yetinde yer almaları cidden garip ve da önünüze koyayım, yiyin, yatın ... 
garip olduğu kadar acı oluyor. Dava- Beriki içeride şişenin yarısını bul - Oğle Neşriyatı : 

12.30 Plakla 
run sebebi ne olursa olsun.. muştu. Ben de köftenin yarısını ço • musikisi _ 12.30 Hivadis _ 13.05 Pl 

Ki ekseriya karı kocanın arasını a- cuklara verdim, ciğer durabilir miyim, türk musikisi - 13.30 - 14 Muhtelif 
çan sebepler malum gibidir: Kıskanç- yarısını da götürüp önüne kodum. neşriyat<. 
!ık, eve geç gelme, sarhoş olma, ço - Şöyle bir baktı, baktı da: Akşam Neşriyatı : 
cukları dövme şu ve bu... - Bu eksik bu, dedi, ben 300 gram 18.30 Muhtelif parç 

Bunlar o kadar tabii gelmiye başla- almıştım. .. Ben de süklüm püklüm: pliik-19.15 Spor müsahabeleri: Eşref 
dı ki ufak tefek kıskançlık vakalarmı - Çocuklar çok sızlandılar da, de- fik tarafından - 19.55 Borsa haberler 

20.00 Saat ayarı: Grcnviç: rasathancsin 
artık röportaj mevzuu yapmıya bile dim, birazını onlara yedirdim. Vay naklen Muzaffer İlkar ve arkadaşları t 
üşeniyor insan .. Ama, ömürlerinin ya- bunu diyen sen misin? Zaten kan ça- fından türk musikisi ve halk §arkıları 

20.40 Hava raporu - 20.43 Omer Ru:a D rısını bir çatı altında, kuzu gibi akıl- nağına dönmüş gözlerini belertti, diş- rul tarafından arapça söylev _ 2 ı.oo 
h uslu ve mesut geçiren iki tazenin lerini gıcırdattı, saçları kiı-pi dikeni ayarı: ORKESTRA: 1 - Morena: Stra 
bir köfte yüzünden hır çıkardıklarını gibi tel tel, dimdik olmuştu. Ağzından federn. 2 - Boso: Rose Mausae 3 - Bac 

RCveil du printems - 21.30 Safiye T 
duyarsanız ister istemez alikadar olur, çıkan 13.fları kulakları işitmiyordu. ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
ve hidiseyi can kulağiyle dinlersiniz. İşitse nik3.hh karısına o türlü sözler halk şarkıları - 22.10 Orkestra kons 

Novotniden naklen: Kemal Akel idare 
Köfte yüzünden çıkan karı koca kav· söyler miydi hiç. Hadi bu hakaretlere de _ 22.50 • 23 Son haberler ve e["tesi 
gasını, divacı Bayan ağzından birlik- göz yumayım, kulağımı tıkıyayım da Rtin programı. Saat ayarı o SON 
te dinliyelim mi? duymamış olayım, dedim, fakat iş bu 1 

- Kendisi (yani kocası) evcller - kadarla da kalmadı ki ... Masanın üs- Avrıı pa : 
den içmezdi desem caiz. Sonra sonra tünden eline ne geçirdiyse bana doğ~ v ... -""'"'A VE OPERETLER: 19 Do 
peydahladı bu huyu ... Bizim ev sahibi ru fırlatmıya başladı. Su bardağı, ca- land Zcnder, Droytvic -19.15 Hamburl 

d k d' · b. 20.10 Königsberg - 20.15 Budapcşte, f azdır ı, en ısı gı ı ayyaş yapt. çıktı, cık tabağı, ekmek bıçağı, ba~ımı biraz ris _ Eyfel Kulesi _ 21 Milıino _ 22 
kocamı... O zamandan sonra hemen 'i çevirmeseydim, Allah göstermesin bı- Stokholm. 

k k ·· b l" d C ORKESTRA KONSERLERi VE S1' her Allahın gunu oıtuguna yanuı "k· ça yuzüm bcra er ge ıyor u. a - FON!K KONSERLER: 15.25 Hamburf 
kalık mı, bır okkalıK mı bır sıya., 3i'3ie . cık tabağı arkamdaki dıvara asıh ay - zo Kopcnhag - 21 Alman istasyonları, 
yerie~Lırıı, eve gelir gelmez: naya çarptı, tuzla buz etti. Ötekiler ma - 21.40 "'Beramünster - 22.5 Lüks 

burg - 23 Tuluz. 
- Hatlı bakalım hatun, kur ç.unı;ır de parça parça oldular. ODA MUSiKiSi: 22.30 Prag- 24 Ht 

sofrasını, diye tuttururdu. Ben ete oua: Tuzluk alnımın çatına geldi, şarıl burg. 
1 1 k k b 1 d A SOLO KONSERLERİ: 15.15 Doyçl - Bu akşam ne içeceksin diye so~ şarı an a mıya aşa ı. ma, gene Zender - 15.30 Viyana - 17.30 Ber 

rardım. Eğer rakı içecekse salata, tur- ! sesimi çıkarmadım. Sarhoştur, sinir- Stokholm - 18.30 Breslav - 19 Berem .. 
Şu rıkarır, köşeden tuzlu leblebi aldı ~ 1 Iidir 1 kocamdır, dedim, yutkundum. ter - 21.30 Landon • Recyonal . 

' NEFESLİ SAZLAR (!"ar• v.s.) : 1 
rırdım. Yok eğer o akşam sıra şarap- 1 Benim ses çıkartmayışım onu büs - Prag _ 13.15 Bedin_ 16.15 Prag _ıs. 
taysa etli bir meze hazırlardım. J biltı.in kudurttu. Yerinden kalktı, kal- Laypı:ig, Viyana. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAf İlk zamanlarda, doğrusu niye ya - ı karken masayı devirdi, dıvarlara çar- 18.15 Königsberg _ 18.30 Faris _ 2\l 
lan söyliyeyim canım sıkılırdı, biraz pına çarpına gitti kapıyı kilitlemek is- Beromünster. 

d . · k 1 d B d HAFİF MÜZİK: 5 Königsbera: - ~ çehre ederdim; fakat sonraları alış - te ı, ellerınden ya a a ım. una a Hamburg _ 6.30 Laypzig _ 7 .lO Kolonyl 
tım artık .. Sonra rakı ile şarabın renk- kızdı. Üstüme atıldı, iki eliyle boğa- 8.30 Frankfurt, Königsberg - 10.30 H 
!erini, kokularını şişelerini de tanı- zımı sıknuya başladı. Bu sırada sesi • burg, Viyana - 12 Alman istasyonları -

Laypzig, Ştütgart - 14.10 Viyana - l.f. 
dım. Sokağın başından koltuğundaki min yettiği kadar: Berlin - · 16 Alman istasyonları - 16-
şişeyi görünce : - Aman komşular yetişin, öldürü- Königsberg - 18 Berlin - 18.30 Frı 

· · - dı w b'I' furt -19 Breslav - 19.5 Viyana - 19-- Bu akşam efendi rakı içecek, yorlar benı .• Dıye bagrr gımı 1 ıyo • Kolonya - 19.15 Münih - 20.10 Bresla• 
diye kestirir bana düşen işleri görmi- rum. Bundan sonra tekme tokat fili 20.15 Frankfurt - 20.SO Strasburg -

Y e bac:.lardım. başladı. Demir çivili pabuçlariyle üstü. Sof ya - 22.45 Frankfurt - 2"4 Stütgart. 
' HALK M USİKİS! : 11.30 Ştütgarı 

Derken evi değiştirdik. Çıktığımız me çıktı. Tepinip duruyor, o tepin- 22.30 Keza 
evin kirasını tam veremediğimiz için dikçe ben de ölüp diriliyordum, niha- DANS MÜZİÖİ: 17 Ştütgart - 2.2 fi 

ld t ransa - 22.15 Sottens - ZZ.25 Londd eşyalarımızın bir kısmını orada bırak- yet, beni çiğnemekten yoru u Recyonal - 23 Roma - 23.5 Lüksenburl 
tık, yalnız ev sahibinin kocama aşıla - - Oh olsun, yedirir misin benim, 23.10 Droytviç: - 23.30 Keza. 
dığı içki huyunu da beraber götürdük. köftelerimi şuna, buna diye söylene 

Kendisini çalıştığı işten çıkardı • söylene gitti yerine oturdu. 
!ar. Vaziyetimiz adamakıllı bozuldu. "Şu, bu" dediği kendi öz çoeukla
Tanıdıkların teker teker kapılarını rıydi; fakat bu içkiye başladı başlıya· 
çaldık. "Sefilin yüzü soğuk olur" der- lı çocuk sevgisini, aile muhabbetini 
ler. kimse ne yüzümüze baktı, ne de unutmuştu zaten ... 
bir iş sağlığı verdi. El~mizde kalan ü~ Gürültüye komşu1ar yetiştiler, 
beş kuruş da bitince ne yapacağımızı benim yerde kanlar içinde yattığımı 
düşünüp dururken bir gece kocam e- gördüler. Ne duruyorsun krz, şikayet 
ve surat iki karış geldi. Koltuğundaki etsene dediler. Ben de mahkemeye 
şişeyi kafama fırlatır gibi masanın üs- verdim. Davacıyım, beni, dövdü, söv
tüne koydu. Elinde gazete kağıdına dü. 
dolalı bir şey daha vardı. Onu da uzat- Suçlu sandalyasındaki koca, müda-
tı: faaya davet olundu. Masum bir çeh -

- Köftelik, dedi, çabuk ıskarada re, çehreden daha masum bir sesle 
cızbız la, çok efkarlıyım bu akşam... adeta sızlanır gibi: 

Mutfağa koştum, ocağa iki parça - Sarhoştum hakim bey, dedi, iş-
kömür attım. Fakat küçükler rahat !erim hozuk gidiyor, ne yaptığımı bil
durmuyorlar ki, yemeğe babalarını miyordum. Aklım başımda olsa hiç 
beklediğimiz için aç duruyorlardı: ben çocuklarımın midesine inen lok-

- Anne uykumuz geldi, bir şey - malar için: 
ler ver, yiyip de yatalım diye bacak - - Niye benim mezemi yedirdin, 
larıma dolaşmıya, etrafımda sızlanmı- diye karımın güzel hatırını kırar rru-

Moskovadaki konser 
Moskova, 10 a.a. - 11 Ağu5tos. yabll 

memleektlerle kültür münasebetleri id 
umum sovyet '1Voks" cemiyetiyle S.S.C 
Radyo komitesi, Moskova'dan Komint 
radyo istasyonu ile dalga uzunluğu 1 
Türkiye için tertip edilen bir radyo kod: 
ri neşredeceklerdir, konser, Türkiye saıı 
le 21 de başhyacaktır. 

Konserin programı şudur : 
Birinci kısım : 

uRuslan ile Lüdmila" operasından pa 
lar S. S. C. B. halk artisti Samosud'un 
resi altında Moskova büyük tiyatro -sol 
teriyle, Koro ve orkestrası tarafından. 
İkinci kısım: S.S.C.B. milletlerinin ıı-1 
musikisi. 

A - Kazak şarkısı 11 Yu["an" 
B - Gü["CÜ şarkısı "Suliko" 
C - Tatar dansı "Şapoşnikov'un best 
D - Bclorus şarkısı "Çernuşcçka" o1 

E - Yahudi $arkısı "Düğün çalgıları 

yım, yavrular, onun olduğu kadar 
nim de ciğerimdir. Ne yaptığımı il 
miyordum. Şayet dediklerini söyl 

(Sonu 8. inci sayfada) j 

raz izzetinefsi yaralıydı. Felisi, saçının ince telleriyle oynıyarak sordu: 

- Niçin? 
Rober dö Linyi kadınlar hakkında tecrübe sahi

biydi. Bununla beraber bu sualin ne kadar imali ol
duğunu hissetmedi. Ahlak dersleri almı§tı, ve ce
vabında, kurslarına devam etmit olduğu profesör

lerden mülhem oldu. 

GOLONC HiKAYE 
- Ne oluyorsun? Saçmalama .. 

Felisi sert sert bağırdı. 

- Sussana, sen! 
Kırılan dalların sesine benziycn hafif ve yakın 

bir gürültüyü dinliyordu. 

- Hiç ıüphesiz bunun esası terbiyede, dini pren

ıiplerde, doğu§tan gelen öyle bir histedir ki ... 
Bu suretle cevap vermemek li.znndr, zira Felisi 

omuzların• kal8ırıp yumruklarını mücella kalçala · 
rına dayayarak hemen sözünü kesti: 

- Sahin, sen... Çünkü o kadınlar biçimsizdir
ler ... Terbiye! Din!... Böyle §eyler itittikçe çıldıra
cak gibi oluyorum ..• Ben ötekilerden daha mı fena 
bir terbiye aldım? Ben onlardan daha mı dinsi
zim? ... Rober, sen bana kaç tane biçimli kadın gör· 
düğünü ıöyliyebilir misin 7 Haydi, parmaklarınla 
say ... Evet, bir çok kadınlar vardır ki ne omuzları
nı, ne hiç bir taraflarını gösterirler! Meseli F ajet, 
kendini kadınlara bile göstermez: Temiz bir göm· 
lek giyerken kirliıini diıleriyle tatar. Tabii onun 
gibi olsaydım ben de öyle hareket ederdim! 

Sustu, sükilnet buldu, ve gururiyle müsterih, a
vuçlarını ağır ağrr böğründen, kalçalarından afağı 

doğru kaydırıp, vakur: 

- Ve daha iyisi, böylelerinin pek fazla olmadığı

dır, dedi. 

Endamının zarif inceliği güzelliğine ne kadar ca

zibe verdiğini biliyordu. 

Şimdi, yastıktaki batı her taraftan uzanan sarı 
saçları arasına gömülüyor; biraz ince vücudu hare

ketsiz duruyor; yatağın kenarına uzatılmıt bacağı 
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parlıyor ve sivri ayağı onu kılıç ucu §eklinde ta
mamlıyordu. Şöminede yakılmı§ bol ateıin a.levı te
nini yaldızlıyor, bu cansız vücut üzerinde ı'ıkları 
ve gögeleri titretiyor, onu ihtiıam ve esrariB örtü -
yor, ve bu esnada kanapeler ve halılar Üzerine atıl
mı§ olan elbiseler ve çamaıırlar da muti bir sürü gi
bi bekliyordu. 

Dirseğinin Üzerinde biraz doğruldu ve yanağını 

avucuna alarak: 
- Ah! Sen hakikaten ilk sevdiğimsın, dedi. Ya 

lan söylemiyorum: Otekiler, mevcut bile değiller. 
Rober maziyi kıskanmıyor ve mukayeseden ürk

müyordu .Sordu: 
- Evet, ötekiler? 
- Zaten iki kiti: Profesörüm, ki, hiç hesaba bile 

katılmamak li.zımdır, ve sonra sana bahsetmit ol

duğum, annemin tanıttığı ciddi bir adam. 
- Ba§ka kimse yok mu? 
- Yemin ederim. 

- Y.a Şövaliye ? 

- O mu? Ama yaptın ha ... Umar mısml 
- Annenin tanıttığı ciddi adamı da mı hesaba 

katmamalı? 

- Temin ederim ki seninle büsbütün baıka bir 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

kadın oluyorum. Ahi Vallahi sen bana sahip olan 
ilk erkeksin ... Hakikaten tuhaf ıey. Seni gürür gör
mez canım çekti. Derhal seni arzuladım. Bunun 
böyle olacağını zaten tahmin etmİ§tİm. Neden? Bu
nu sana anlatamam •.. Hayır, hiç dütünmedim!... O 
dürüst, sert, soğuk hallerin, kıvırcrk tüylü yavru 
kurt tavırlarınla hO§uma gidiverdin! Şimdi, senden 
vaz geçemem. Oh! lmkinı yok, yapamam bunu. 

Rober, ona temellük etmekle ummamı§ olduğu 

zevkleri tattığını temin ederek okıayıcı ve güzel 
ıeyler söyledi. Bunlar ona ondan eve! de söylenmit
ti. 

F elis.i Rober'in batını elleri arasına aldı: 

- Sahih, aenin kurt di~lerin var. Zannaderaem 
ilk gün seni bana arzulatan di§lerin olmu§tu. !sır 
beni. 

Rober onu kendine doğru çekti ve bu çevik ve sı
kı vücudun sarıhıına mukabelede bulunduğunu 

hissetti. Fakat Felisi birdenbire kurtuldu: 
- Kumların çıtırdadığını itiliyor musun? 
-Hayrr. 
- Dinle. Yolda ayak sesleri iıitiyorum. 
Oturmuı, iki kat olmu§, kulak kabartıyordu. 
Rober kırğın, canı sıkılmıı, sinirli ve belki de bi-

Birden bire, öyle insiyaki bir çeviklikle, genç bir 
hayvana has öyle seri bir hareketle yataktan fırla· 
dı ki Linyi, edebiyatla pek az menul olduğu halde 
kadın ıekline giren diti kediyi hatırladı. 

- Delisin sen! Nereye gidiyorsun? 
Felisi perdenin eteğini kaldırdı, c.amın bir keoa· 

rından buğuyu sildi ve pencereden baktı. Gece ka

ranlığından ba§ka bir ıey göremedi. Bütün gürültü 
kesilmiıti. 

Bu esnada Linyi, karyolanın dıvar tarafma bÜ· 
zülmÜ§, suratını asını§, homurdanıyordu: 

- Nasıl istersen öyle hareket et. Fakat nezle o
lursan kabahat sende. 

Felisi karyolaya avdet etti. ilk önce Rober bira~ 
kinlendi; fakat F clisi onu nefis bir serinlikle aardı. 

Ve kendilerine geldikleri zaman saate bakıp ye· 
diyi bulmuı olduğuna tattılar. 

Rober, billur tİ§"sİ içinde fitilin bir solucan gibİ 
kıvrıldığı sütun ıeklindeki petrol lambasını yaktı· 

F el isi çabucak giyindi. Dar ve karanlık tahta ıner• 
divenden alt kata inmeleri lazımdı. Rober, elind~ 
li.mba, önden yürüdü ve koridorda durdu. 

- Ben li.mbayı söndürmeden çık, yavrum, 
Felisi sokak kapısmı açtı ve hemen, bütün ık.uve" 

tiyle haykırarak geri çekildi. Merdivenler üzerind• 
Şövaliye'yi kollarını uzatmı§, up uzun, sim siy&h• 

(Sonu var) 
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Güzel endam 
şık pli! Endam güzelliği tam ınAnaaiyle 
e hl bir sagtık alametidir, Bugün iyice bi· 

!iniyor ki endam güzelliğini, yani ke • 
ınılderin biribirleri araımda güzellik 
verecek niıbette büyÜmelerinİ, uzama· 
lannı temin eden dahili guddelerin ÇJ· 

kardıkları honnonlardır. Bunlar iyi 
işleyince endam güzel olur. Endamın 
güze) olmama11 çocuğun büyüdüğü de
virde bir hastalık sebebiyle hormonla· 
rının bozulma11ndan ileri gelir• Onun 
İçin bir vücudun endamına ~ 

ta ı ' ıağlamlığının derecesine de bükmedi· 
P!il1 lebilir. .• 
f P Endam güzelliğinde ilkin, tabiı, 

boya bakılır. Pek uzun veya pek !:;: 
boylu bir vücut güzel ıayılaınıya 

arçaJI gibi hormonlann da ya fazlalığına, ya 
el~ eksikli"'ine delalet eder, sağlam da ... 
lcrı • tan 
s in Yılamaz. Kemiklerini büyüten, .uza 
l t h 1 d" .. demek kı hem 

omıon an uzgun - .. 
arı .. I •1 bir kadın vucu· 

D guze hem de sag am • .. 
du ortalama hesapla 158, erkek vlucu· o 

ra d . d' Bu orta ama 
a~ u da 165 santımetre ır. ... 

To hesabın biraz yukarısı veya aşagısı, 
i sı ,ü h · .. ll"'e ve 1ağlamhğa ma· nse p eıız, ıuze •a 
re• ni olmaz. dah 
51 Boydan sonra ve ondan a 

Önemli olarak aranılan boy~n. t~ 0 " 

taıı vücudun neresine geldığidı~". ~°"' 
Yun nasıl ölçüldüğünü elbette bılıraı • 

Do niz. Güzel bir kadın vücudunda ~yun 
r~ lam yan11 • önden bakıldığı vakit ne• 
2ı reye geldiğini burada söylemek 

1
;e.k 

güç olduğundan • arkadan bakı ıgı 
vakit kuyruk ıokumunun tam ucuna 
gelmelidir. (Erkekler daha uzun ba • 
caklı olduğundan onlarda boyun yarı· 
aı biraz daha aşaiıya düter ). 

Böyle, boyun yarı11 tam no~taıına 
gelen vücutlara ömerik derler, ııterıe~ 
niz, ıiz gÜzel ölçülü yahut güzel en· 
damlı diyebilirsiniz. Tam noktası~a 
gelmezse anömerik denilir. Bunu da ıs· 
tedifiniz gibi çevirirsiniz, fakat ~ 
yun tam ortası söylediğim noktanın ıki 
santimetre kadar yukarı11na .. yad~t 
aşai111Dll düterae bu vücuda ano~nk 
diye.-.ııiniz, O kadarcık f";'.'k mlvu~u • 
dun ne güzelliğini, ne de saıla ıcını 

bozlll'. 
Bec:aklar pek uzun olursa boyun 

• ortalı ıöylediiim noktadan aıaiıya, 
oyluklar üzerine gelir, bacaklar pek 
kısa olursa bel• doiru çıkar. Anö_. 
rik böyleleridir, Öyle vücutlar ya ~~k 
zayıf, ya ıişman olurlar. ~nun ~çın 
anömerik olmak vücudun aaglamlıgına 
delalet etmez ... 

Daha sonra, endam güzelliğine ve 
vücudun sağlamlığına alamet omuzlar
la kalça kemiklerinin geni~~iği a~ası~· 
claki nisbettir. Sağlam ve guzel b'.r vu· 
cudun omuzları kalça kemiklerınden 
daha geniş olmalıdır. Erkeklerde bu 
fa:zlalık daha ziyade, iki ölçü arasında· 
ki fark sekiz on santimetre, olacağın· 
darı erkek te:.Uteri müşterilerinin elbi· 
••terini diktikleri vakit omuzlanna pa· 
hıuk doldurarak daha geniı göatenni· 
Ye Çahıırlar. . 

Kadınlarda omuzlarla kalça kemı~
lerj arasındaki fark daha az, üç santı • 
hıetredir. Fakat bazılannda fark ~ • 
lır ki · · d h' lmaz yahut almne , nusın e ıç o , 
kalça kemikleri omuzlardan daha ge
ni, olur bu da vücudun sağlamlığına 
delalet ;tmez. Güzel endamlı ~ir ka · 
dın vücudunun omuz genişlıtl ~8• 
k•lça genişlil!i 33, beli hinstnda g3v• 
desinin geni,lii(i de 20 •antin1etre .,.. 
lu.. Gene tabii biru llfllİ(lll v•V" yu• 

.. eli'. mani değildir. 
karı11 guz ukıge ela endam güzelli-

Belin ç uru . . Ç 
• .. hesiz mühim bır teydir. u • 

fınde fUP • 1 balık sırtı gi • 
kur az veya biç o uraa, . 

, ol dama güzel denılemez. Çu • 
bı ur, en 'b' G"" 1 
kur fazla olursa kmnbur gı ı... uze 

, __ ı. .. udun bel çukuru ancak 
enuaıuu vuc .. 
dört santimetre olur. s.u~u. ~attıgı?.ız 

rde pek kolay ölçebılırsınız. Dort 
!':atimetrenin fazlası, eksiği endamı 
ı.osar. .. 

Güzel endamlı vucudun başı, tepe· 
• den • tabii ağız kapalı olarak • çe
:ıinin altına kadar ölçüldüğü vakit 
boyunun yedide biri kadar olur. J?.aha 
uzun veya daha kısa yüz endam guzel· 
!iğini bozar, Yalnız, ihtiyarlıkta baş 
daha uzun görünür, insanın o yaıta 

çeneıi dü9tüğünden deiiil, ~z çok 
kanburu çıkarak boyu kısaldıgından • 

dır. 
Bunların hepsi mütenaaip olunca, 

ı-üzel endamlı vücudun ıö~d.eıi de 
mütenasip olur: Boyun üçte bırı kadar. 

G. A. 

Konya' da 

Yeni bir dispanser 
a~ıhyor, halka 
ila~ dağıflhyor 

Konya, (Hususi) -:- ~rahom mü~a
del te~kllitınca şehrımızde tek d~s
panserin kifayetsizliği ve halkın dıs
panıere fada hücumu göz önünde tu· 
tutarak dispanıere uzak olan Şarak
üstü semtinde yeni bir dispanser açıl· 
masına karar verilmiştir. 

Yeni dispanser için Şaraküıtüde 
Pitirci medreseıi kiralanmıştır'. Mü
cadele teşkilatınca medresede ıcabe
dcn tamirat ve ıslahat yapıldıktan 
sonra yeni dispanser çalışmağa ba~lı· 
yacaktır. 

Şarakllstllde yeni bir dispan9Cr a
ç ılmau, bir kuaba kadar genit ve nü
fuıu çok olan bu semt halkını Subur• 
cundaki dispanıerc kadar gelmek yor
gunluğundan kurtaracaiiı için çok 
sevindirmiıtir. 

Halka parasız iülç 
Dij!cr taraftan Trahom mücadele 

diıpan•cri tarafından hastaların fa~l: 
tehacümü dolayısiyle izdihama manı 

olmak ve atır hastaları daha iyi ve 

ihtimamla tedavi imkanını bulmak 

ıçın göz haotalıkları hafif olan ~'.le· 
tere huıuı! ıtşelerde lliç tevıııne 
başlanmı,tır. Bu şişeler çok pratik "" 
sağlamdır. Sıbat veklletince Alman· 

a'dan hususi olarak getirtilmiştir. 
y Her aile bu şişeleri bir sene mü~
detle muhafaza etmekle mükelleftır. 
Şişelerde ilaç bitince dispanserde ye· 
niden doldurulmaktadır. 

Şehrimi% dispanserinde bu se~t' 
3000 aileye şlfelerde llAç tevzi. ed~İ 

. tir Ayrıca şehrimiz çevresınde 
mış · . ı köylere 6 köy tedavi evlerınce c var . 
tevıl edilen 9i9elerde lllç 3000 ı bul• 

muştur. 

~=================:====~ 
Yüz sene uyuyan adam 

Yasan : Hanri Berne 

~===============Tefrika: 32 -
. olduğu için hi5 bir 

Ya,ınız geçmı~ etine glremuıiniı, 
devlet memurıy 1 h 
sonra teknik bilgilerini• de b ru ma • 

&Öatermedi. Röne ile Sele•ten'in borç· 
:•rını ıilmeye razı oldu, ik!ıinin de a· 
•cağı vereceği kalmadı. 

h Güıet bir yaı akıamı, e1cflenmeden 
•lilıo elııpruine bindiler ve erteıl 

'•b•h Nevyork'ta indiler. f 1 Annı Tompıon kendilerini Rok e • 
lcr ınUıcllndckl kalıincıinde bekliyor· 
<lu. 

1 
- Deınek Franoa'da da buradan fas· 

a rahat edemediniz?. Dedi. 
ltöne· 
- o ' d" Orada d <>ayır, diye cevap ver ı. de 

b a kendimi yabancı hl11ettlm. Hem 
uradan futa •UnkU ıtıln doıtlui;u • 

ııu d • • • an da mahrumdum. 
Oenç lcııın gtsılerl bu cUmleden duy· 

~ulu ha111 ifade ediyordu. Faka~ hı· 
•n •hemlyetll olan mevıua geçtı. 

1 - Mademki aırl d!lndUnU•, ılH b r 
•tıate bulmamıı lbım. Buracı. bu ' 
Untııadıiınıı .. nada bu aıuılıyl 11" 
u! lıqdıya dU9UndUm. 
"'~ne: 
- k • 1 dedi ılH t<ı ararınııı ıöylcyın ı, • 
•t •deeeğlı. 
.\ııni: 

·":"' 'iok, dedi, bir karar vermiş de· 
ıfıın. Mesele bir haylı mUtkUldUr ... 

dut olH ııerek ... 
Rl:lne: d dedi B n hukuk meıunuy um, . 
- e diletin nuıl icra edlldl· 

Fakat 9lmdl a ki bllgllerlmin 
ğinl gördUkten ıonra 11 

bir 1 ·~:t~:~:~~:'!:;• :U~~~~ıı;;llgl· 
1 - lhtiy~ç gö,ııermlyın bir it bulma. 
n~:eıaıım. SIH teklif dllecek böyle I· 

ki yer var. 
Nedir bunlırP 

: Bir helikopter fıbrlk11ında par· 

10nel ıefllill. 
RISnı yUlilnU bur119turd11. 
Oeng kıı devam etti: 

Yahut dı otomobil kuaları lıta• 
1 tlklerlnl toplama memurlu&u. 

t ı Rlln• buna dı pak hıveıll aıırunmı• 

eti. 1 
Annl dn& ıtt ı 

Bu iki v111fe, nUfuılu doıtlarım 
-;:nan mUnıkallt umum mUdUrlUIU· 

bu t&bldlr 1 onun lgln bunları ıl~ı ti• 
nı b'J' . Markizo'ya gclınce ... min ede ı ırım. 

.::'S'::~kl pek baait, dedi, mlll)'ll-

-S-
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itiraf edilemiyen harp! 
Altın anahtar 

T okyo hükümeti Moskova hü
kUmetine bir mütareke tek

lif etmiş olmasına ve bir anlaşmaya 
varılacak gibi görünmesine rağmen, 
Mançuko hududunda japon kıtala

riy le sovyet kıtaları arasında müsa
demelerin arkası kesilmiyor. Diğer 
taraftan, japon ordusu, çarpışa çar
pışa, Hankeu'ya doğru yürüyüşüne 
devam etmektedir. Çin makamları 
tehdit altına giren bu şehri terkcde
rek hükümet merkezini uzak Söçu
en eyaletindeki Çung • King şehri
ne taıımıglardır. Nihayet general 
Franko'nun ordusunda muntazam i
talyan askeri üniteleri vardır ve saf-

İspanya ve 
gövdeyi 

Çin'de kan 
götürüyor ... 

FAKAT 
''Hukuk,, bakımından 
Dünyada sulh var ... 

larında rus kıta· 
!arı bulunan hü· 
kümetçi orduy
la çarpışmakta • 
dırlar. 

Lö Tan gazetesinin 
baş makalesindeL1 

de sulhçudurlar, çünkü, bir umumi 
harbın kazanana maddi ve manevi 
varlı & ı, hali ve istikbaliyle atılacak 
olan bütün memleketleri olduğunu 
bilirler. 

itiraf edeyim ki benim de sinema 
artistleri arasında hoılandıklarım 

vardrr. Fakat, yazıma it.iral edeyim 
ki aöyleriyle başladığıma bakarak 
bu tercihi bir zaf saydığıma hük
metmeyiniz. Bütün çetitleriyle tiyat
ro ihtiyacımızı s inema ile tatmin et
tiğimize göre bir Benyamino Jiğli, 
bir Janet Makdonald, bir Marta E
gert opera ve operette insan sesinin 
en kuvetli mümessilleri, bir Harri 
B.aur, bir Greta Garbo, bir Marlen 
Ditrih dram ve komedinin en iyi ar
tiıtltti olarak nasıl taktir ve ten:ih 
olunmazlar? Bunlar araımda inaan
ları ve hayalı derin anlayııı ile Şar
lo tiyatronun bile fevkine çıkmq, di
yebiliriz. Bir takım sinema yıldızları 
da hatırlarız ki büyük istidat sahibi 
olmasalar bile güzellikleri, tuhluk • 
ları, sevimlilikleri ile, ve belki de, 
ne bileyim, isimleri etrafında yapıl· 
makta olan propagandaların te5İ .. 
riyle hepimizin dikkatimizi celbe 
muv.a.ffak olmuılardır: Bir zamanm 
Lui'ai, bugünün Mirna Loy'u, Klerk 
Gebl'i , Danyel Daryö'sü gibi... Bir 
de Simon Simo. vardır. Bu kızcaiız 
çıtı pıtı lisanı, • Madagaakar'da doğ
muı olduğundan mı? • bilmediğimiz 
iklimlerde yetiımiı gösteriıli ve aert 
kokulu bir çiçek gibi uzaktan seyri 
ile dahi batlarımızı döndürmesi, •e 
hep saf kız - inıenue - rolleri oyna· 
maaı sayesinde Hollivut'a kadar çağı 
rılmıştır. Hollivut'un bile beğendi· 
ğinden hotlanmamak? ... Simon Si .. 
mon, bu eebeple mi, kim bilir, benim 
için de sevimlidir. Fakat bu küçük 
kız bir afacanmıt: Ancak buırü.n. ya
ni herkesten aonra öğrendim ki on 
bir bin dolarını çalan nezaketsiz ki.
tibeıi, mahkemede , Siınon Simon'un 
bir altın anahtar hikayesini de mey
dana çıkarmıı ... Gizli bir kapıyı a • 
çan ve yedi yüz elli dolara yaptırılıp 
bazı kimıelere emanet edilen bir al· 
tın anahtar... Sinema yıldızlarının 

ahli.klı olmalarını iıtiyen amerikan 
kadın birlikleri ise, bu altın anahtar 
hikayesinden dolayı ıaf kız rollerin
de ıöhret kazanan bu küçük kızı saf 
bulmamıf, tehdi\ ve takibe karar 
vermittir. 

Bununla bera· 
ber, milletlerarası hukuk bakımın
dan, dünyada derin bir ıulh hüküm 
sürmektedir. Hiç bir yerde harp i
lan edilmemi9tir. Diplomatik müna· 
&ebetler ne Moskova ile Tokyo, ne 
Tokyo ile Çin hükümeti arasında 
resmen kesilmiş de ğildir. İtalya ve 
Sovyet Rusya, lspanya'da karışmaz
lık prensi pine hürmet ettirmek mak
sadiyle tesis edilmiş olan komiteye 
filen iştirak etmektedirler. 

Bütün bunlar seller gibi kan ak
masına mani olmıyor. Ve bu tezatlı 
vaziyetlerjn milletlerarMı medeni
yetin garip bir ıurette tereddisine a
lamet oldu ğu ve medeniyeti, düş· 
manlarma harbe başlamak için müh· 
let tayin eden asil romalılardan 

çok daha eski zamanlara irca ettiği 
düşünülebilir. 

Y irminci asrın başlangıcınd_a, 
Japonya, önceden harp ılan 

CLHH,;.aen, Çemulpo körfezindeki bir 
rus filosuna karşı torpidolarını gön· 
dcrmckle bir iıkandal uyandırmış· 
tı. Fakat hiç olmazaa o tarihte Pet
rcaburg'dakl japon elçi•i geri ı;ağrıl· 
mı' bulunuyordu. O zamandanberi 
işler terakki veya tedenni etmiş bu· 
Junuyor. "Madem ki ihti!Uları hal 
için iki yol, sulhçu müzakere ile 
harp vardır, ve bunların biri insan
lara öteki de vahşi hayvanlara uy
gundur, ancak bütün diğer vuıtala· 
ra ba9 vurulduktan ıonra kuvete 
müracaat etmelidir" Demlf olan Çi· 
5eron'un bu cUmloainl çaldatları· 
mıs blcapu• ok\lyamaalar. 

Bu tereddinin ıebebinl arattırmak 
fayduız olmaz. Mi!letlerarası huku· 
kun, bu yakınlarda ıilihların kul· 
)anmasına karşı yükseltmiye çalıştı· 
ğı setlerin etrafını dolanmıya çalı· 
;ıan riyakarlık bu sebeplerden biri· 
dir. Böylece, mllletleraruı hukukun 
yeni kaideler yaratmaeı hakikatte 
,ımdiye kadar bUtUn dünyanın hür· 
met etmit olduğu e1ki kaidelerin 
çiğnenmcıine müncer olmuttur: İ· 
talyan orduları harp ilin etmeden 
Habeşiıtan'ı iıtill etmiııe, bu sırf 
harp halinde Milletler Cemiyeti'nin 
gözettiii mekanizmanın harekete 
geçirilmesine mani olmak içindi; 
Çin ve Japonya, akıtılan bunca kan
lara rağmen, mütekabilen harp ilan 
etmedilerse bu kısmen harp halinde 
Amcrika'nın tatbik edeceği bitaraf
lık hareketine sebebiyet vermemek 
içindir; cuetler UıtUne ceıetler yı· 
ğılıyor, fakat harbı "kanun dıtı" ıa· 

nün hizmetinde kalacağım. 
- Bu maalesef imkansızdır. Bizim 

kanunumuz hltmetçlllği kabul etmez. 
Esasen her tarafa yayılmı' olan oto • 
matik aletler sayesinde bir oda uşağı· 
na artık yapacak iş kalmamıJtır. Fa • 
kat möıyö La Tayad kendiıine tek' · i 
ettiğim vazifelerden birini kabul eder
se siz ona katiplik edebilirsiniz. Bunu 
U11rime almıa. 

Röne: 
- Pek alA, dedi, helikopter fabrika-

11nı kabul ediyorum. 
Annl Tompıon 'tlefonun çenberini 

çevirdi, lelin ~ mı ilıcrinde koltukta 
oturan bir adam glSrUndU. 

Genç kıa ona: 
ıis umum mUdUrUm, dedi, size 

Röne La Tayad'la ltAtlbl SelHttn Mar· 
klıo'yu takdim ederim. Euaen herkes 
albl tııbl! ıls de kendilerini tanıyorsu· 
nuıdur. 

Umum mUdUr baılyle ta1dlk etti ve 
Annl Tompıon dıvaın etti: 

- M!lıyö La Tayad fabrikalarınız
dan birinde pınonıl ıefllillnl kabule 
Amadedir. 
MUdUrı 

- Çok ıUtıll Dedi. Yırın 111-h sc· 
kladı umum mUdUrlUlı ııtıln. He· 
men ifa blflıyıblllr. 

Umum mUdUr hır hıldı pık mıtgul 
olmalıydı, çllnkU Annl'nln tıtıkkür· 
lırlnl dlnlımıdl vı ger51Yadın kay· 
boldu. 
Rönı: 

- Nt)'1e bu da oldu, dedi. Nihayet 

yan Briyan • Kcllog paktı resmen 
çiğnenmi9 olmıyor. 

B ununla beraber, bu riyakarlı· 
ğın ardında bafka bir şey de 

görülüyor: Millet ve hükümetlerin, 
modren bir harb ın, yani tarihte eşi 
görUlmemiş miktarda insan kütle
leri ve tahrip vasıtalariyle yapıla

cak ve enternasyonal menfaat gi
riftliklerinin pek çabuk dünyaya 
teşmil edeceği bir harbın neticele
rinden az çok sarahatle duydukları 
korku tahmin edilebilir . .8ir hasmı 
cezalandırmak veya yıldırmak iste· 
niyor; sulhçu yollardan netice elde 
edileceğine itimat yoktur; kuvete 
müracaat edilmek isteniyor Fakat 
aynı zamanda bu kuvete müra
caatın mahdut ölçüde kalması 

da iıtcniyor. O zaman bir nevi tedip 
ıeferlcrlne ba, vuruluyor, ve sarih 
bir hedefe inhiıar edeceği umulan 
bu seferler için önceden formalite· 
)ere lüzum görülmüyor. 

Bu tabii nefis muhafazaaı hiııinin 
mahzuru, buna daha az malik olan 
veya İ§tahlarının tatminini daha ö
ne alanların te,ebbUılcrini kolayla,. 
tırmasıdır : Milletler Ccmiyeti'nin 
yakın tarihinde buna ki.fi deliller 
vardır. 

Hakikat şudur ki kütlelerin me
dcniletmeıi, tahrip vaııtalarının gö
rülmemiş bir derecede tekemmUlil 
enternasyonal hukukun c&ki çcrçc· 
veıini parı;alamıttır. Bu ıihada, di· 
j!er bir çoklarında olduğu gibi, biz, 
be9eri zekanın, hatta be,erı fizyolo
jinin maddi tekniğin terakkilerine 
intibak etmeyişiyle karakterize o -
lan bir geçit devresinin 'ahidi ol • 
maktayız . Medeniyetimiz belki de 
bu ahengin bozuluşundan ölecektir. 

Hiç bir zaman ümit keıilmemeli· 
dir. İnsanlık bu derece vahim ba§ka 
buhranlar da görmüş ve onların üı· 
tcsinden gelmittir. Fakat, büyük de· 
vaların bulunmasını beklerken, ve 
bunların bulunacağını umarak, bil· 
tUn hilsnüniyet sahibi insanların va
zifesi, herkesi kendi iktidarınca, 

tahrip edici alevlerin fı~kırabilece· 
ği çatlakları tamire gayret etmektir. 

Geçen sene ispanyol limanlarının 
alman harp gemileri tarafından 

bombardıman edilmesi bu neviden 
bir harekettir. Her halde mahall! 
askeri otoritelerin tazyiki altında ı 
japon kıtaları tarafından rus - Man- --------------..... 
çu hududunda giri,ilmiş olan aske
ri harecktlcr de bu cUmledendir. 

İnoan b'urada, bu vahtl ve geri u
aullerin1 bir derece.y• kadar, ehven 
ter olup olmadığını aoruyor. 

Son aenelor .zarfında. ve bilha ... 
isyanpol harbının ba9lanaıcından .. 
beri, her biri, enternasyonaı müna
ıebetlerln klasik şekli dairesinde, 
diplomatik münasebetlerin kesil
mesiyle hubın ilanına sebebiyet 
verecek bir bir çok hidise
lar olmuştur. Yalnız iki ıcnc
denberi Akdeniz'de bunca bitaraf 
gemilerin kurban gittiği torplllcmc· 
ler ve hava bomb1rdımanları hatıra 
getirilıln. Aotıhaaır harplerinin ek· 
11rlsl daha ehemiyculr ıebeplcr yU· 
ıUnden çıkmı9tır. Halbuki ,ımdi, 
bütün bu hadiseler, diplomatik no
talar, komite içtirnaları, veya ert faz
la mukabil tedbirlerle halledilmiı· 
tir. 

K at! kararlar e§ii';in<k bu tcre<l
düt çok meşru, bu telaş sela

met vericidir. Prusya'nın birinci 
Frederik Vilhelm'I, itina ile toplan
mış askerlerini harplerin tesadüfle
rine maruz bırakmak lstemedlltl i
çin ıulhçuydu. Çatda9 hUkilmetler 

bir baltaya lap oluyoruz. Bundan çok 
memnunum, çünkU haylaalık bu mcm· 
lekette pek can 11kıcı bir tey. 

Soleoten dü9ünüyordu. 
- Benim yapacağım ifin ne olacı • 

it hakkında bir fikrini• var mı? Kiti· 
binim olacağımı ıöyledilor. Halbuki 
ben inııllizce bilmem. 

Anni Tompson: 
- Öğrenmeniz icabedecek, dedi. 

Her halde bir kaç kelime öğrenmif o
laeaksınıı:. 

- Spangb~rry hemşireler bana yal
nız bir kelime öğrettller: "Rabbit" ya
ni \.avşan. Onu unutmama ihtimal yok
tur. Az kalsın bize pek pahalıya malo· 
luyordu. 

Anni ve Röne kahkahayı baıtılar. 
Röne: 
- !loJ zamanlarımda sana ders veri· 

rim, dedi. 
Ertesi sabah, Röne ile Seleıten tam 

aamanındiı ııittiler. Münakalat umum 
mUdürlilğilnUn memurlarından biri 
kendilerini bekliyordu, hemen heli· 
koptcrinı atladı ve onları kendlsitıi 
takibe davet etti, Blr çeyrek ıaat uçu,. 
tan ıonra, ügü do bir fabrikanın avlu
ıuna indiler, müdilrUn yanına gittiler. 
O da R.line'ye labrlkanııı tallrnatna • 
meıini ihtiva eden bir br<>fUr verdi, 

- Vaılfeniı bu talimatnameyi tat
bik ettirmekten ibarettir, dedi. 

Rllne: 
- Evcili bunu tetkik etmeliyim, de

di. 
- Bug\ln ılıf1111a lıadlr bununla 
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Mlllno 6-5575 6.66 
Cenevre 28.9625 28.94 
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Prııı 4.335 4.335 
Madrid 6.17 6.17 
Varıova 23.SOS 23.505 
Budapcıte 24.68 24.68 
Blikreı 0.9275 o.9Z75 
Bt1ırad 2.8425 2.1425 
Yokohama 36.02 36.02 
Stokholm 31.81 31.8ı 
Moıkova 23.5575 U.5575 

E HAM VE TAHVİLAT 
1933 Tiirk Borcu 1. 

1933 Türk Borcu I. 

Ars1ao çimento 

Bomontl 

19.15 10.15 
(Vadeli) 

19.10 10.10 
( Peşin ) 

o.- 9.-
( Pesin ) 

6.80 6.80 

meşgul olabillrsiniı. Yarın ubahtan 
itibaren işlemiyc baıtıyacaksınız. 

Talimatname kılı kırk yaracak ka
dar teferruathydı. Geç kalmak yasak
tı, vaktinden evet gitmek yasaktı, a -
telyelcrde konu~mak yaaaktı, her if i· 
çln mevzu hareketleri dc~iftİrmek ya
aaktı. 

MilmkUn mertebe bir l9e yaramıya 
çalıımak a•mlndc olan Röne akşama 
kadar bu kaideleri tetkik etti, ve ert • 
•İ gün, fabrikaya gitti. 

İşçilerin çok muntazam çalı~tıkları
nı ve aldıkları emirlere tamamiyle uy
gun hareket ettiklerini müşahede et· 
ti. Herkesin vazifesi başında bulunup 
bulunmadıitını gözden geçirdi ve işi
nin zahmetli olmıyacağına kanaat ge
tirdi. 

Fakat ögleden sonra, bir ustaba'ı 
yanına geldi, adamlarından birinin sa· 
bah!cyln vazifesi olan ifl tamamlyle 
yapmış olmadığını haber verdi. 

Röne atelycye ııitti ve suçluya pek 
ıert addettiği bir ihtarda bulundu. 

Ertesi tilnU iki l•çinln ı, oaatında 
aralarında bir iki kelime teati ettikle
rini öi!renlnce aynı muameleyi tekrar
ladı. 

Fakat, crtcai günü, Uç uıtabatı ate!" 
yelerinde mahıuı bir iıtlhoal aaalışı 
gllrdUğUnü Röne'ye haber verdiler. 
Zavallı peraonel tefi bu teahhilrü 
hangi aebebc lıaEe edtcelinl bilmi
yordu. Nihayet mlldUr Merakını iıa
le etti. 

- On ııenedenberl fabrl"-tıdl bu 

Bu vaka ıize Viktor Hügo'nun 
Hernani'sindeki ı:izli merdiveni ha
tırlatmıyor mu? ,Fakat, kadm hü
kümdarların 1altanaı oürdükleri ••· 
ki aarayları ıeziniz: Gi:ıli merdi•en
lerden inip çıkan aiyaretçilerin du
daklarında ince gülümaeyiılerle geç· 
mit günleri nasıl andıklarına ıahit 

olursunuz. Zamanımızın kadm hü

kümdarları milyonlarca dolu kasa
nan bu küçük kızlardır. Altın anah· 

tarlar yaptırıp dilediklerine tevdi 

etmelerini onlara neden çok ıör • 
meli? 

Lakin ı:.ınerikan kadın kulüpleri
nin ba11 Simon Simon gibi midirler, 
yoksa altın çerçeveli gözlükler ta -
kan, geçen aaırdan kalma fapkalar 
ve koıtümler giyen, yarı papas ruh

lu ellilik kadınlar ınıdır?. N. Baydar. 

l
r::~~~~~·i .... Salı , ÇarıaO:i:';;~:J• 

!eri 2 buçuk 3 arası havuz 
yalnız kızlara mahsustur. -·············-· .. .._ ... .._ ........... 

hal gl:lrillmemiştl, dedi: Geçen gün i
çin iki ve dün için beş dakikadan az 
olmıyan bir zamanımız kayıptır. Bu 
tcahhUrUn sizin ihmaliniz yUzünden 
olduğuna ,üphe yoktur. 

Röne şaşkınlıkla sordu: 

- Na11l olur? 

- Çünkü ıuçlulara kar•• fazla mü-
samahakar davrandınız. Size bir yol· 
suz hareket haber verilir, verilmcı, va
zifeniz suçluyu hemen hapse gönder
mekti; bunu yapmamış olduğunuz için 
tabil ötekiler işi tcnbelliğe vurdular, 
vaziyet bu şekilde devam etseydi, fab
rikanın iıtihoali çok gesmeden ufıra 
inerdi... Umum müdUre vaziyeti izah 
etmek mecburiyetindeyim. 

Umum mtidUrün kararı gecikmedi: 
Röne vazifesinden azledilmişti 

Anni Tompson'a: · 

- Siz insanları makine yerine ko • 
yuyorsunuz. Hiç bir zaman bu haşin i· 
tiyatlara alışamıyacağım, diyordu. 

Müdire lıiraa ta9ırmıftı: 
- Hakkınız var, dedi. Her halde sl

ıi pek de meşrebinize uygun olmıyan 
bir vazifeye tayin ettirmekle hata et• 
tik. Size bahsetmiş olduğum !lteki me
muriyetin hala münhal olduğunu uma
rım: Orada aynı mü~kille karşıla~mı· 
yacaksınıı. 

Nevyork vil.iyctl otomobil kanları 
istatistikleri toplayıcıh~ ına tayin edi
len Rone kazalara ait lıUtun raporların 
bnıılı edildiği bir bUroda yerlcttl. 

(Sonu var) 
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Muallim mekteplerinden 
mezun olan gençlerimiz 

muhtelif yerlere tayin edildiler 
Muallim mekteplerinden bu yıl mezun olan gençlerin isimleri

ni ve tayin olundukları yerleri gösteren listenin ilk kısmını dün 
neşretmiştik. Listenin mütebaki ve son kıcmını bugün yazıyoruz: 

Edir11e erkek mıwllinı mekte- han'a, Guzin Amasyalı İzmir'e, Cahide Öz. 
can Yozgat'a, Sabahat Gı.irgül İçcl'c Saf-

binden mezun olanlar : fct Kayran Urfa'ya, Ferhan Erer Antcp'c 

Mehmet İzzet Bozkurt Çanakkalc'ye, 
Muammer Erdem Kars'a, Ekrem Tckır
dag'a, Sadettin Işıksal Kutahya 'ya, Şerit 
Alpay Mugla'ya, Mehmet Nihat Kli.çtikagız
lı ve Şerif llozkurt Sivas'a, Mehmet Tez
er ve Sabri Babacan Çorum'a, Orhan Kı
zıltan Samsun'a, Zikri Onursal Denizli'ye, 
Ahmet Erek Çankırı'ya, İbrahim Tunçer 
Giresun'a, Osman Ulkucü Antep'e, Haili 
Kenan Armagan Mugla'ya, Mehmet Soylu 
Kayseri'ye, Bekir Çatılı Niğde'ye, Mehmet 
Soysal Kay&eri'ye, Bahattin Tataş İzmir'e, 
Sait Cebe, Reşat Gö"en, Saffet Ac;ıncı Es
kişehir'e, Fehmı Erdem Balıkesir'e. 

Erzurum erkek mıwllim mek
tebinden me:;ıın olanlar : 

Ali l\ülekc;i Tokat'a, Ahmet Çakır, En
ver Bayhan ve Nuri Ural Erzincan a, Hay
rettin tıundar, Elam Gökçen, l:iahıce U
ran, Murvet hkman ve Mehcure Sezer Er
zurum ·a, 'l'ahsıo Kahvecioıı::Ju, Ali 'Ieper, 
1\'lunıp O.ter, Osman Ünsal ve Mehmet Bi
lır Çorum'a, Sadettın Kavasoglu, Necıp 
Gunay ve Avni Gunal Trabzon'a, Nimet 
ı-tıeriç AKrı'ya, .Fuat Çetiner Van 'a, Nurı 
Lıuldamlası Kars'a. 

.Sivas erkek muallim mekte -
bi11den mezun ola11lar : 

Dursun GiıngOr ve M. Ali Demir Erzin
can'a, Osman Uler Gumüşhane'ye, Musta
fa Cezer ve Tahsın SOylev Giresun'a, M us
ta fa Uğuz Erzincan'a, İbrahim Ulus Erzu
rum'a, lsmail Ta~kın Diyarbakır'a, Yusuf 
TUrker Ağrı'ya, Adil Demirel Eli.ıığ'a, Ra
sım Erdem ve Faruk Altay Malatya'ya, 
Hamdi Ozsayın Giresun'a, Ziya Yılma.t 
Malatya'ya, Kemal Kaleli Er.ııncan'a, .dti
seyin O.ıbek Agrı'ya, Ahmet Atıl&an Tun
ceıi'ye, Muzatfer Parmaksız Kırşehir'e, 
Şevki Acar Tokat'a, Huseyin Goks~y, İs~ 
mail Kutiık, Şınasi Okay ve Hasan Ozmen 
Tunceli'ye, Riıknet_tin Yağun Malatya'ya, 
Ali Rıza Mısır Urla'ya, Ahmet O:ıuduru 
ve Muharrem Teoman Erzincan'a, Aznli 
lsıklı Malatya'ya, Mevlüt Yüssel Gazian
tep'e Hasan Suay Antcp'e, Ahmet Bozbek 
Mer;ın'e, İbrahim Tokasöken Diyarbakı~·a 
Rifat Yücel Siirt'e, Süleyman Arıkan Bıt
lis'e Yusuf Ö:ıturk Siirt'e, İhsan Yucel Ağ
rı'y~, Cafer Altındag Kars'a, H~_lit 9elebi, 
Mehmet Tüzer, Rifat Özkan, Huseyın Ka
radoğan, Veli Soysal, Mahmut Ugurlu · 
Mehmet Bozdai: ve Hasan Topçu Van'a En
ver Durukan Agrı'ya, Şevket Giıner Kars'a, 
Abdülkat Başdotan, ve Omer Dolay Gu
müşhane'ye, Şaban Önsal Kars'a, Osman 
Tokat, Hüseyin Gürel ve Selihattin Özcan 
Diyarbakır'a, Şükru Gölbaşı ve Mehmet 
Batukan Aj"rı'ya, Fevzi Tosun, Fethi Pe
ker ve Ahmet Tayıun Tunçeli'ye, Mehmet 
Ersoy Kars'a, Osman Öztürk Diyarbakır'a, 
Bahri Ayhan Antep'e, Muammer Emek 
Erzincan'a, Necati Arda ve Zihni Karasu 
Erzurum'a, Salih Şenpinar Gümüşhane'ye, 
Mehmet Keşoi;lu Gümüşhane'ye, Mahmut 
Uzunoilu, Mehmet Fevzio&:lu ve Nurettin 
Buran Diyarbakır'a. 

Bursa kız muallim 
deri mezun olanlar : 

mektebin-

Rabia Gülenç Zonguldak'a, Melahat Ala
gün 'l'rabzon·a, lb~an lrtem .:Gonautdak a, 
Muradıye i!.tmas ve ~emıba liam•mcıogıu 
Bılecık.'e, ismet Akture Hahke~ır'e, Saoı
ha. üWıesı ve Canan '!alay Kara'a, :iamıye 
Azer ve Muazzez: Bu&daycı 'rrabzon'a, 1'ıa· 
zende Atazulal Bahkesır·e, Sabıha .t.;rkaya 
.Kutabya'ya, Zuleyha Aytuz !Jıyarbakır · a, 
~abahat Oztilt\l ve liedıa üunay Sinop'a, 
Sabahat tıurun l>iyarbaKır'a, ~elma 'ı,,O· 
banoğlu Zonguldak'a, .Perıban Serez Al· 

yon'a, .Feriha Ozgurun Kutanya'ya, Nacıye 
ozdemir Zon~laak'a, Macide Uçe-ul Af
yon'a, Nezahet Bilginer Manısa'ya, Saıde 
.Ercıkla 'l'ekırdagı'na, Naıme Aydar Sam
sun'a, Rukiye Agrı'ya, Pervın Yarkus Bahk
esır'c Şazıye Akalın Kayserı'ye, Maıde 
Kuylulu Çanakkale'ye, Muhterem Saran 
JJalıkesir'e, Ruhsar Aysu İzmir'e, Pakıze 
U..:unkaş Bahkesir'e, <.:-emile Goniı1 Ordu·ya 
Müzeyyen 'Ioker l::lazıg'a, Melek Saraçog
lu Kocaelı'ye, Novber Işıtman Bolu'ya, Na
cıye Gc>kçorak Bursa'ya, Ferhunde Seyrek 
Çankırı'ya, J:::mıne Sec;ilır Burdur·a, Sıdıka 
Ahna~asıoglu Çankırı·ya, Cahıde Demıray 
ve 1''evziye Dcmıray Zonguldak.'a, Bedriye 
Belen ve Adviye KayaguHer .Soıu·ya, liay. 
riye Yurda .b1anisa'ya, Bedia Suna lzmir'e, 
Mukaddes Akyurek. !:iınop'a Serefnur On
gur Zon.ıulı.lak'a, Mukaddes Egemen Sam
s1.1n'a, l"fleiek .t.rguven Kocaelı ye, Melahat 
Kareun Kutahya ya, Melahat Kaya.han Si
nop a, Lmıne ~aadet l>inçer Mu~la'ya, Üm· 
muhata Bahkesır'e, Aliye Ertuna Çanakka
le'ye, Hat•ce Horoglu Zoııguldak'a, Muaz. 
zu Kocuk üiresun'a., Bedıa Aral Ankara'
ya, Zıehra Pekmezci ve Meliha Girişmen 
Sam:tun"a Belkıs Atamer Sınop'a, 

Edir11e kız nıunllim mekte-
buıd~n 11ıezıuı olanlar : 

Mahmure Arda ve Lütfiye Girgin Tekir· 
daı'a, Nebahat Uyulgan Edirne'ye, lsmet 
Armao~lu Çanakkale'ye, Bedıa Çek Zon
guldak'a, Nezihe Ozturk Tekırdag ' a, Şuk
riyc l\.ıngır, Macide Unur ve Kamıran ~r
soz ~amsun 'a, .tı"erdevs Uneztı.irk .Zongul
dak'a, .Ferdane O.ıgiıç !stanbul'a, Nafi• Ak
alın Edırne'ye, Sabıha Uran 'ı'ekırdag' a, Se
mıha l)agJıkçı Sınop a, Ayşe Fenercı Gire
ıun'a, Zeynep Şenkal ..C.uırnc"ye, Hanıte 
Yurdakul lzmir'e, Ihsan Meraş Samsun'a, 
Zeynep Aykut Manisa'ya, Mubeccel Altı· 
ok Sinop'a, Fatma Ozbay Balıkesır'e, Mti
cahide Ozgül Bolu'ya, li.ayriye Senvardar 
İzmir'e, Meliha Çeliker Samsun'a, Munev
ver Ö.ttülek Eskişehir'e, Hayriye Erol Zon
guldak'a, Mtirıide Okçu Muğla'ya, Zekiye 
Fczel Çanakkale'ye, Meliha Çakar Afyon'a 
Meliha Kiraz Tekirdag'a, Hatice Ergüder 
1zmir'e, Nezahet Önez: Denizli'ye, Nazire 
Ülkeer Aydın'a, Melahat Ertemiz Zongu\. 
dak'a, Zahide Özer Bolu'ya, Müveddet Akça 
İstanbul'a, Semiha Yurtsever Niğde'ye, Ni
llıfer Çatak Kayseri'yc, Ayşe Taş Yozğat'a 
Mediha Siner lsparta'ya, Meliha Kilnan 
Kocaeh'ye, Münevver Savacı Çankırı'ya, 
Emine Samsun'a, Müşerref köksal Afyon'a 
Naıme Far Bingöle Mcsadet Uzel Trabzona 
Lütfiye Türneyürek İzmir'e, Mediha Turan 
Kutahya'ya Fatma Tükel Krrklareli'ne, 
Turan Uyar İsparta'ya, İsmet Öcal Edir
ne'ye, Necmiye Özer Kars'a, Meli.hat Niş
ber İzmir'e, Sabriye Saka Ankara'ya, Hay
riye Yücel Çankırı'ya, Müveddet Tuna Sey· 

Yozgat Yoze-at'a, Muzaffer Atlan Mugla 'ya 
Pakize Sayar Ankara 'ya, Semiha Bulat 1s
tanbul'a, Remziye Çoşkuncr İzmir'c, Nigar 
Aral Muğla'ya, Dcvletpck Ünlü Antalya'ya, 
Leman Hıza! İ.ımir'c, Letafet Yapıcı De
nizli'ye. 

Ada11a erkek mıwllim mekte-
bi11den mezun olcmlar : 

Vasıf Teksoy ve Sıtkı Oskay Çorum'a, 
Mehmet Ali Maraş'a, Musa Alkan oğlu ve 
Necmi Kutlu Mardin'e, Tevfik Bahtlı ve 
lbrahim Ozsaygı Bilecii;e, Cevdet Kazan
cıoglu Zonguldak'a, Fikir Işık İsparta'ya, 
Şerafettin Gulyurtlu Manisa'ya, Mehmet 
Güler Mardin'e, Fethi Tenaoc;in ve İsmail 
Hakkı ZonguJdak'a, Hasan Özsaygı Mar
dın'e, Ali Goker Eskişehir'e, Huseyın Şeker 
Erzurum', Ulvi Tuzün Seyhan'a, Fahri A· 
masya'ya, Cemil Ok Eskişehir'e, Ferhat 
FalcıoG;lu Edirne'ye, Mehmet Ozgür Co
rum'a, Kadır Arkan Eskişehir'e, Kerim 
Uğurlu Urfa'ya, Nazif Günce Bilecik'e, 
Osman Yılmaz Urfa'ya, Fehmi Erc;eten 
Tokat'a, Nuri Erdem ve Rıza Ergezen İz. 
mır'e, Salihattin Aruz ve Muharrem Ata
yer Afyon'a, Muammer Ovalı Manisa'ya, 
Şiıkrü Aksoy Mardin'e, Halil Çay Urfa'ya, 
Fuat Sagır Osman Zonguldak'a, Kemal 
Alcaytu Afyon'a, Adil Ergezen Kayseri'ye, 
Hüsnü Söylem Samsun'a, Fethi Akat Hak
kiri'ye, Mahmut Tören Seyhan'a, Naci Er
gen Hakk.iri'ye, Mustafa Uslan Sivas'a, 
Hüseyin Kalaba Seyhan'a, Ahmet Yılmaz 
Ordu'ya, Mehmet Öztiırk Diyarbakır'a, 
Muharrem Demirörs Siirt'e, Recai Ünsal 
Hakkiri'ye, Nihat Öztekin Sinop'a, Nus
ret Güvenç Niğde'ye, Kemal Çağın Hakki· 
ri'yc, Zeki Tunca Bilecik'e, Muzaffer Er
kan Hakkari'ye, Muzaffer Tunca Yozğat'a, 
Ahmet Ergun ve Hakkı Özdemir Van'a, 
Remzi Yüce Niyazi Güldüloğlu, Nizamettin 
Ergun ve Şeref Ayral Kars'a, Kemal Çizer 
Giresun"a, Orhan BirgOnül Gümüşhane'ye, 
Hüsamettin İpek Trabzon'a, Hüseyin Salih 
Hakkiri'ye, Ziya DayıoKlu Manisa'ya, Yu
suf İzmirlioğ:lu ve Ömer Akçah Mu~la'ya, 
Süleyman Ergenekon Kars'a, Mehmet $an
lı Diyarbakır'a, Muhittin Saraçoglu Trab
zon'a, İbrahim Selet Sivas'a, Lütfi Ayda 
Kars'a, Ekrem Manisahoğlu Denizli'ye, 
Lütfi Akdemir, Sırrı Engür, Cemil Turgay 
Urfa'ya, Abdurrahman Selcik, Mehmet A
rıkan, Kemal Tosun ve Gaffur Birdal Niğ· 
de'ye, Emin Güven, Naci Kıhnç ve Mehmet 
Ali Atalay Mardin'e, Cevdet Erkot Deniz
li'ye, Lutfi Özalp Konya'ya, Hüsnü Men· 
genli Bolu'ya. 

Balıkesir erkek muallim mek
tebinden mezun olanlar : 

Mehmet İhsan, Mehmet Günel, Salihat
tin Hepyurdakul, Hulusi Pekel, Hasan Çe
tingöl, Bedri Tolunay, Cemil Nihat, Reşat 
Turhan, İzmir'e, Tayip Saka, Sadettin A
kar, Niyazi Başçivi, Şevket Yurdakul Ba
hkesir'e, Ali Turabi Giresun'a, Talit Ya
pan Kocaeli'ye, İbrahim Uygur Bahkesir'e 
Nazım Demiralp Kars'a, Nafi İkizleroğlu 
Antalya'ya, Abdullah Demirel, Huseyin 
Cengiz Antalyaya Recep Özbek, M. Ulugü· 
lerh Urfa'ya, Huseyın Ay Çanakkale ye, 
Şevket Kutman lçel'e, Enver Necmi lçel'e 
Niyaz1 Kaplanrı Giresun'a, Mustafa Salih 
Giresun'a, Huseyin Nihat Giresun'a, Akif 
Erdik Kocaeh'ne, M. Seyfi Karaca Çanak
kale'ye, .Faik Atill;i Trabzon'a, Şerafettin 
Gultekin Tokat'a, Salihattin Alkan Mani
sa'ya, Fuat Ulutay Kars'a, Abdurrahman 
Cankurt Afyon'a, İbrahim Tünger Kır
şehir'e, Rauf Canovrah Malatya'ya, Nazım 
Kurultak Kars'a, İlhan Birsen Gire5un'a, 
Osman Adil Çullu Giresun'a, Veli Güven
dik Samsun'a Osman Zeki Bilgiç Zongul
dak'a İhsan 'sayın Seyhan'a, Mehmet Çe
lik· S~msun'a İbrahim Öztürk Aydın'a, 
İlhan Özdil İ>enizli'ye, Sabri Çetiner Af
yon'a, Tahir Özsoy_ Muğl~'ya, N~ct;rıi Gör
gülü Manisa'ya, N aıl Gedız Manısa ya, Fa
ik Apaydın Hayrettin Tuna Aydın'a, Ha
lil O"ultiırk Çanakkale'ye, Mustafa Ebedi 
Seyhan'a, Ömer Tüzcü İsparta'ya, Hasan 
Aral Antalya'ya, Ahmet Ştikrü Denizli'ye, 
Salih İnce Muğla'ya, Şevket Arslan Ay
dın'a Davut Kacas Mardin'e, Mustafa Türk 
Kütahya'ya, İsmail Altıok Burdur'a, 
Recep Gtinaydın Manisa'ya, Hasan Necdet 
Afyon'a, Süleyman Sağlık _M~0ğla'ya, _ Su~ 
leyman Kocabıyıkoğlu Denızh ye, Şukru 
Yel Afyon'a, İskender Cenap Aydın:a, Ce
lil Alataş Muğla'ya, Mehmet Fehmı Ku
tahya'ya, Turan At~ç Tra.bzon'a, Meh~et 
Rifat İsparta'ya, Ah Gahp Çanakkale ye, 
Hamdi Yavuz Burdur'a, Muharrem Sarp 
Zonguldak'a, Tur&ut, Avni Pekçetin Z,on
guldak'a, Mustafa Aydınalp ~astamonu ya, 
Abdullah Demir Burdur'a, Ah Rıza Arme_n 
Burdur'a, Ziyaatttin E~gün Sinop'a, Sa~t 
Azbil Gümüşhane'ye, Ömer Arıkan Gazı
antep'e, Ati Saadet Bilecik'e, ~ursun Er~l 
Sivas'a, Hazim Ersoy Ankara ya, Fethı 
Gözler Malatya'ya, Ali Öztürk Ordu'ya_. 
Mustafa Demirer Kastamonu'ya, Şükru 
Glılova Samsun'a, Mehmet Necati Amas
ya'ya, Rıdvan Çamlıbel Manis~'ya, Hiln;i 
Kand'°mir Antalya'ya, Hacı Yucel Çoruma 
t.iyin edilmişlerdir, 

lzmir kız muallim mektebin-
den mezun olanlar : 

Memduha Alkut, Drahşan Balcı, Şefika 
Adam, Müzeyyen Yavuzer, Muzaffer Ön· 
söz, Sumhiye Onanbık, Fatma Yaşar Ala
tay, Asiye Aksoy, Rahika Turhanengil, 
Süreyya Pamir, Emine Göksu, Mebrure 
Buysal, Zehra Türker, ŞükUfe Saygıncr, 

Nebahat Atılgan, Sahire Çelik, Seher Kur
taran, Nahide Kayaho&:lu, Mükerrem Du
ruk, Zekavet Bayer, Memduha GOzen, Ne· 
riman Sa ili, Lütfiye Neriman Kuman, Pe
rihan Tuster, Hatice Perihan Pala, Emine 
Fikret Zeyrek, Emine İlhan, Şayan Akı11k 

Safiye Arda, Müfliha Urol, Nezahet Gülc;ü, 
Canan Süder, Emine Gülcü, Meliha Erülgen 
Hayriye Yurtalan Emine Topçuoğlu ve 
Macide Çatıkkaş İzmir'e, Şükrüye Kehyar, 
Giresun'a, Müfide Yateın Zonguldak'a, 
Muazzez Baysal Ankara'ya, Şahver Boran 
Zonguldak'a, Masume Tözün Seyhan'a, Sai
be Ye1ilyurt lçel'e, Hamdiye Taguz Muğ
Ja'ya, Zehra Aral ve Hurisar Sakarya Ay
dın'a, Fitnat Kızılok İçel'e, Leman Altın· 
taş Afyon'a, Leman Erdal Manisa'ya, Zeh
ra Belur Zonguldak'a, Nafize Göksel Muğ
la'ya, İffet Cankat Zonguldak'a, Muazz~z 
Gençoilu Van'a, Şakire QU.ntekin Muil"' .. 

•· 

ULUS 

1 Dünyada neler oluyor 1 

Soguk almıya kar~ı 
en birinci 

"Soğuk almaya karşı en ıyı çare 
nişan yüzüğüdür. Aşk, harareti ziya -
deleştirerck soğuk alo;ııya engel olur." 

Bu mütalea bir fransız bir 
hekiminindir. Bu hekim, aşkın enfek -
siyona karşı koymakta olduğu fikrini 
ileri sürüyor. Bunun için, aşık, şayet 
sevdiği kız veya kadının sevgısıne 

emin ise, kıldan ince kılrçtan keskin 
bir köprüde bile rahat rahat yürüye -
bilir. Başka hekimler de aynı kanaat
tedirler. Mesela hekimin biri: Sevgi 
asap cümlesini teskin ederek kanın 

vücutta dolaşmasını ve diğer cihaz -
!arın faaliyetini ıslah etmektedir, di
yor. Bir diğeri de: sevgi ruha istirahat 
ve saadet duygusu veriyor. Dert ve 
tasa altında tzilip büzülenler çabuk 
soğuk alırlar. Sevgi cesaret telkin e -
derek metanet verir. Aşık olan bir 
kimse, dü"· ·~nın en yüksek noktasına 
varmış olduğu kanaatiyle yaşar de -
mektedir. 

Bir dördüncü hekim de tamamiyle 
tıbbi müliı.hazalarda bulunuyor; bu he· 
kim, aşk ve sevginin böbreklere çok 
faydalı ve şifa verici olduğunu, adre -
nalinin inkişafına yardım ettiğini söy
lüyor. Bu suretle, mesut aşık kendini 
bir nevi kahraman saymaktadır; aşı· 

ğın vücudundaki cihazları mükemmel 
bir şekilde faaliyette bulunarak ken -
disine, soğuk almıya karşı mukavemet 
vermektedir, diyor. Bu hekimlerin 
mütalea ve tavsiyelerine göre, sonba
hardan itibaren bütün bir kış nezleli 
gezmekten, öksürüp ak.sırmaktansa, 

daha şimdiden, hazır havalar iyidir, 
aşık olmıya gayret etmek her halde 
akilane bir harekettir. 

• Bekarlar için güzel tavsiye! fakat 
evliler ne yapsın? 

Giyomtel'i oynıyan 

yaramaz çocuklar 
Bir Çek şehrinde birkaç çocuk bir

leşerek oyun oynamak istemişler, ne 
oynıyalım diye düşünürken içlerin
den birisi "haydin çocuklar Giyom 

Tel'i oynıyalım demiş. Ötekiler de 
bu fikri kabul etmişler. 

Aralarında on yaşlarında bir kız 
çocuğunun başının üstüne bir doma· 
tes koymuşlar. On beş yaşlarında 

Vinkler adında bir çocuğa da "işte, 
demişler, hazırlandı, şimdi at bakalım 
vurabilecek misin?,, 

Çocuk yirmi adım geriye çekilerek 
eski bir tüfekle kızcağızın başındaki 
tomatese nişan almış ve tetiği çekmiş .. 
Kız birdenbire bir çığlık koparmış: 

Çünkü kurşun kızcağızın kalbine isa
bet etmiştir. 

Gi yom tel taslağı yaramaz arkadaşı
nın kanlar içinde yuvarlandığını gö
rünce kaçmış, fakat biraz sonra or
manda gizlendiği yerde yakalanmış -
tır. 

Sürat asrındayız 

Fransa'da bir askeri tayyarenin pi
lotu, sahilden iki mil uzakta denizin 

ortasında, devrilmiş bir sandalın etra· 

fmda boğulmak üzere iki üç kişinin 
çırpınmakta olduğunu görmüş, hemen 
telsiziyle tayyare meydanına malümat 
vermiştir. Tayyare istasyonundan te· 
le fonla polise haber verilmiş, kazama
halline süratle bir motör yetiştirile -
rek yüzmek bilmi yen üç kişi muhale -
kak bir ölümden kurtarılmıştır. 

ya, Şevket Baysal Balıkesir'e, Saime Gü
nay Van'a, Samia Tolay Muğla'ya, Amile A
dalı Aydın'a, Şiıküfe Nihal Özyurt Trab· 
zon'a, Hatice Nebahat Birsen Balıkesir'e, 
Beyhan Tokgöz İçel'e, Mürşide Bassa 
Muğla'ya. 

Bedia Özgen Samsun'a, Hatice Leman 
Naral Manisa'ya, Muzaffer KoparanYoz
ğat'a, Şefika Şendinç Afyon'a, Nazire Sarr
baş Aydın'a, Canan Sagmam MuğJa'ya, Sa
bahat Selçuk Muı:;la'ya, Zehra Bars Balıke
sir'e, Seniha Dikmen Muğla'ya, Rukiye 
Birol Muila'ya, Şehime Üner Antalya'ya, 
Güzide Bozkurt Kütahya'ya, Hatice Erdo
ğan Antalya'ya, Leman Onay İçel'e, Mü
kerrem Şendur Afyon'a, Nilüfer Yasa Kay
seri'ye, Nadide Kızılok Manisa'ya, Firdevs 
Özcan Manisa'ya, Sulhiye Dayıcan Anka· 
ra'ya, Müzeyyen Özcan Muğla'ya, Sühey
ıa Erkmay Agrı'ya, Fatma Mükerrem Su
alp Seyhan'a, Nezihe Girgin Siirt'e, Naciye 
Şerife İkiz Zonguldak'a, Hatice Aksoy 
Çanakkale'ye, Muazzez Şener Çorum'a, 
Zehra Sümer Zonguldak'a, Şükriye Ertem 
Muğla'ya, Sacide Şamh Mugla'ya, Ki.mile 
Atalay Antalya'ya, Melek Algan Trabzon'a 
Hatice Nahide Güneral Erzincan'a, Fatma 
Belkıs Tual Deni:ıli'yc, Melahat Ycşildere 
Muğla'ya, Muammer Nural Seyhan'a, Hay
riye Özakhun Seyhıtn'a, Ramize Çulhacıoğ· 
lu Seyhan'a, Muazzez Yorguncuoğlu De
nizli'ye, Fahriye Cankat Kars'a, Nilüfer 
Alpkurt Muğla'ya, Ayşe Uçtu Antalya'ya, 
Hayriye Karakurun Antalya'ya, Fatma Za
fire Belor Kars'a, Leman Altan ve Meli
hat Senin D<nizli'ye tbin edilmi~leijjjr. 

Okuma açlığı 
Eskiden 

Ekmek istiyenler 

Simdi 
gazete istiyorlar 

Yurd içinde - uzun veya kısa - bir tren yolculuğu 

yaptınız mı? Toroslar'dan, Çukurova'dan, Kızılır

mak vi.disinden geçtiniz mi? 

Geçtinizse mutlaka görmü~sünüzdür. Yol boyun

ca iıçiler kazmalarını, küreklerini bırakılar: 

- Gazete, gazete! diye bağırırlar. 

Tozlu köy yollarının, ince uzun raylarla çatııtığı 

noktalarda güze) yüzlü çocuklar ellerini uzatırlflr: 

- Gazete, gazete! diye adeta yalvarır, sızlanır· 

lar. 
Şafak sökerken, ortalık kararırken hep aynı ses

leri duyar, aynı aç siluetleri görürsünüz. 

Bu, okuma açlığının ifadesidir. 

* Bizim nesil, dünya kavgasını görmedi; kurtuluş 

savaıında ise daha çocuktu. Yalnız, körpe hafızala

rında şu manzara, hata canlı, hata bütün tazeliği 

ve alevliliğiyle ya§ar. 
Cepheye gidemiyen ihtiyarlar, geri hizmeti gören 

kadınlar ve çocuklar, tahta vagonlara asılırc.a.sına 

ıöyle bağırıyorlardı: 

- Havadis yok mu havadis; cephelerden ne ha
ber? 

Bu, memleket sevgisinin, istila kininin ifadesi

dir. 

Biraz daha geriye sarkıalnn. 

Bunları biz hiç bilmiyoruz. Fakat, biliyor ve gö
zümüzle görüyor gibiyiz; çünkü cwnhuriyeti kuran 

nesli bu acılar ve bu ıstıraplar terbiye etmittir: 

Saltanat devirlerinde - yabancı ıirketlerin kur
dul<ları hat boylarında, y.abancıların arabalarında, 
ve onların kontrolu altında - seyahat edenler, köste
bek gibi, yarısı yerin altındaki köy harabeliklerin -

den geçerken, avurtları biribirine geçmiı, gözlerinin 
feri sönmÜ§, dizleri dermansız zavallılar görürlerdi. 

Onlar, mecalsiz kollarını yolcuların haıniyetlerine 

ve ıefkatlerine doğru uzatır, ölü gözlerini, insafla

rına ve kalplerine diker şöyle sızlanrrlardı: 

- Ekmek, bir parça ekmek yok mu? 
Bu, açlığın, sefaletin, korkunç bir yoksulluğun ve 

zavallılığın ifadesidir, 

* Bi~kaç gün evel Ankara Halkevinin köycüleriyle 
bir küçük gezinti yaptık: Küçük Yozgat taraflarına 
gittik. Bir gecemizi yozgatlıların misafiri olarak ge

çirdik. Birkaç köye uğradık, birçok vatandaılar -
la konuıtuk. Onları harmanlarında ziyaret ettik. 
Dertleıtik. 

Küçük çocuklar gördük. Bize, yabancılık duyma
dan sokuldular. Sualler sorduk, tereddütsüz, temiz 
ve gür cevaplar aldık. iki günlük köy gezintisi ruh
larmııza yeni bir ıtık oldu. İki gün, içinde yaşadığı
mız alemden baıka, fakat ondan çok daha geniş, 

çok daha hisli ve çalııkan bir alemin içinde yaıadık. 
Dertleşmelerimiz çok samimi oldu. Onlar bütün 

içlerini önümüze serdiler. O kadar içten ve o kadar 

candan konuıtular ki ..• Her şeyden bahsettik. Hatta 
dünya siyasetinden bile ... Fakat bir noktada çok 
durduk. Onlar, kendi nisbetlerinde en ehemiyetli 
buldukları bu mevzuu en hurda teferruatına kadar 
anlattılar. Neler yaptıklarını, neler düşündüklerini 

bir bir sayıp döktüler. Bu nedir biliyor musunuz? 
- Mektep! 

* Çocuğunu okutmak, köylüniin, tarlasını ~kmek gİ-

' 

.................... ~-··· Yazan: ....................... ---ı 

1 Kemal Zeki Genıosman - -·········· .... ···-·------~ 
bi bir ihtiyacı haline gelmiıtir. Bu, memlekete 
büyük müjde sayılmaz mı? 

Yarınki büyük Türkiye'ye, köy mektebinin kapı 
sından gireceğiz. Değilmi ki, köylü mektebi düşünü

yor; İstikbale parlak ve fer·ah gözlerle bakabiliriz. 
Bu his, Öyle bir eserdir ki onu muvaffakiyetleri -

mizden pek aziyle mukayese edebiliriz. Bu, bir ruh 
işidir ve muvaffak olunmıqtur. içi z.aptetmek, 
dışı fethetmekten güçtür. Köylünün ruhunu zap
tetmek ve onu prensiple kaynaıtırma.k, mutlaka 

bir kale zaptetmekten zordur ve iki kan düfnla
nını barııtınnaktan eziyetlidir. 

Cumhuriyetin, Üzerinden silindir geçirdiği devri 

biz bilmiyorsak bilenler daha sağdırlar: Tanıdıkla -
rı, konuıtukları dertleştikleri köylülerden bir kere 
olsun, hatır için olsun, ''mektep,, li.fını duydula!" mı? 

* Fakat saltanat bu ayak direyiıinde arkasında da
ima kuvetli bir yardımcı görürdü ve o kadar kuvet

liydi ki yardımcısı, haklıydı da •.. 
Köylü, şehre gönderip memur yazdırmak, para .. 

siyle geçinmek için oğlunu belki f.alakaya teslim e
decek kadar açık yüreklilik gösterebilirdi: Mektebe 
giden çocuk, onu senelerce, ama senelerce beklet -

meseydi ... Oğlunu - kızından bahsetmiyorum, çünkü 
bunu düıünemezdi - ~enelerdir Mektebe gönderen, 

gazından ve tuzundan keserek ona minder parası, 

hocaya diş kirası yetiıtiren zavallı askerdeki oğlu .. 

na yazdrracağı mektup için hala kap1 kapı dol14ır, 
vasiyetnamesini doldurmak için ıeh~l·liden bir ''ki
tip,. beklerdi. 

Türk köylüsünü asırlarca okumıya düşman eden, 

arap harfleri, ve arap harflerini Öğrenmekteki güç· 

lüktür. 

* On yıldanberi vaziyet değişti. 9 ağustos 1928 de 
bir gece, Saraybumu'ndan bir ses duyuldu: Atatürk 
konu§uyor. Şef'in ilk sözleri şudur: 

"-Güzel dilimizıi ifade etmek için yeni Türk harf. 
lerini kabul ediyoruz.,, 

Bu direktif yetti. 
Bütün yurd mektep, bütün millet talebe oldu: 

Millet mektepleri kuruldu. Büyük Şef'in, büyük İs
minin batına §U unvan ne kadar yara~ır ve ne kadar 

mB.nalı olur: 
"Millet mektepleri başöğretmeni .. ,, 
'' Asırlardanberi kafalarımızı demir çerçeve için

de bulunduran, anlaşılmıyan ve anlıyamadığı.mı~ 

işaretlerden kendimizi kurtarmak mecbu,.iyetinde,, 
olduğumuzun hikmetini şimdi, o tarihten on yıl aon· 
ra anlıyoruz. 

Okuyan memleket, münevver millet, mi11i di.va -
nın en kuvvetli koruyucusu, mi11i varlığın en sağlam 

muhafızıdır. 

Benliğimize yabancılığının asırlarca ıstırabını 

duyduğumuz arap harflerinin, geldiği yerlere doğ· 

ru uğurlanııı bundan tam on sene evel olmuıtu 

Köylüler kCJl',fşa kapııa aldıkl~ gazeteleri oku)IOrkv 
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Sonya· Heni'nin tebessümü ..• 

SENEDE 8 000 OOQ GETİREN 
2 bacak ve 

1 tebessüm: 

SoNYA HENi 
Orkek bir eda, mütevazi bir ta· 

~, maawn bir gülüt. Fakat de • 
-=- "b" b" • de Be• senede 
-.aq- gı ı iT ıra •·· .. ::r •• • 
her iatediğini yaptı, çunku ne aa -
t-...J··· . b"I" rdu Danstan kaya· ~•gına ı ıyo · 
ia atladı. Pek gençti, babası bu 

h . ·· de edenıez -te hkeli spora musaa . 
di. iki sene sonra yılbatı he~ıyele-

. . ._ d • an hedıyele -l'lha aarııtır ıgı zam b 
rin içinde kayak kızaklarını u • 
llllrııyan Sonya meyus oldu. O ka· 
dar üzüldü ki hastalandı, buh· 
ra.ııJar geçirmiye batladı. ~ızı~ın 
••hatinin tehlikeye girdiğinı ~o -

b . · eden ıste· l'en abası vakıt geçırm 
· ·· ""kt"" ama daldrini aldı. Sonya kuçu u _. 

L • •• degıl uu arzu: bir çocuk ıstegı ' 
bir istidattı: 

c.__ • b" •ında dün-"Vllya Henı on ır ya,.. 
Ya tantpiyonu idi. _ 

8u nıuhte,em unvanı kazandıgı 
zaın .. b kalarda hazır bu-an, nıuaa a . . t b 1 d. ı e -llnaıı lsveç kıralı ken ısın 
l"İk etti. 

d . ., d" e anne- Kıral ne &Öyle ı • ıy 
•i &ordu 

• "f "h ediyor - lsveç sizinle ı tı ar k .. 
kızan, dedi. Ben de: "Te,ek ur 
d . · · mevcueırırn ha•metmeap, sızın 
d. ::r d' '' de -1Yetiniz bana kuvet ver 1•• ., 
di- l ... 1 . . deg•iJ mı anne. ··•· yı soy emııun . 

Anne biran sustuktan sonra • 
- Sonya sen ilerliyecekain. 

- Biliyorum anne. 
S . ·ı )emekten •natında daıma ı er , 

bat'- d"" ·· d·· - ·· yoktu Sonya· •a uıun ugu · baba 
~a Yalnız annesi tabidi. Ne ·t 
• . . ukaveme ı, ne muallnnlerı ona m 
edenıiyorlardı. 

8 b ·rrdı· ir gün hocası ona ag d _ 
- Madmazel Heni, Jutfen er 

•İrıize bakınız. 

ken : . . • • s· 
- Beni takip edebılırsınız. ı-

ze kayak öğreteyim. 
Fakat yaptığı cüretten korka -

rak merdivende durdu. 
- Dı§arısı soğuk da ondan en· 

l"b s· atdite ediyorsunuz ga ı a.. ır aa 

ten fazla kalmayız ne .. ol~ • .. ~~ 
iyi kaydığım için en guç fıgur ~ı 
bile nasıl yaptığunı kolayca go
rürsünüz. 

Bu küçük buz peris~in .. il.~ mu
vaffakiyetini faaılıaız bır ıuru. ~
ferler ti.kip etti. On kere Olımpı-

.•• ve bacaklan 

yat §ampİyonu ve dünya fampiyo· 
nu oldu. Sonya Heni, §ampiyon -
lar arasmda en çok kupa, madal
ya, diploma kazanan fampiyon -
dur. Bundan baıka binlerce de ... 
Amatörlüğünün fA}ıikasına çık

tıktan sonra. 

- Şimdilik bu kafi, Amerika'
ya gidip profesyonel olacağnn, 

Dedi. Fakat babası : 

Son ya hemen cevap veaknli: ola· 
- Ben büyiik bir kay çı 

Cahn, kopyacı değil. çıkar-
Ye aonra odadan dıfUIY• 

Sonya H.eni mel~ik l!."zlar almcııını ela bilir. 
J 

r: 

Akdeniz'de yeni bir 

HOLLIVUD 
Kurulabilir mi? 

Sinema artistleri : Evet diyorlar 
Zarah leander bir tesadüf neticesinde meıhur ol.muıtur. Fakat 
karıısına beklediği tesadüf çıkmayıp ta bir kenarda kalan kim. 

bilir kaç tane sinema artisti olmıya hevesli genç var? 

U• • ç dünyanın ortasında, iklimi 

dünyanın en güzel iklimi, 
manzarası ile bir dünya cenneti ha
linde olan Akdeniz ötedenberi bü
tün yıldızların seyahat için, gör • 
mek için can attıkları bir denizdir. 

Bu güzel denizin şirin sahille -
rinde muazzam bir sinema şehri 
kurulamaz mı? Bu fikir evela Av
rupa'da doğmuş, sonra Amerika"da
ki avrupalı yıldızların dillerinde 
dolaşmıya başlamıştır. Çünkü Ak -
deniz sahillerinde senenin dokuz a
yı bahar içinde geçer. 

Bir sinema şehri için ne aranır
sa mevcuddur. Deniz, ova, tepeler 
ve yüksek dağlar, ormanlar, şelale
ler ve yanar dağlar hemen yanyana 
bulunur. Hele Akdeniz adaları, ila
helerin vatanı, perilerin diyarı ada-
lar ... 

Yalnız şurası muhakkak ki, bu 
propagandaya alet olan fransız ar
tistleri ve hele Fransa'ya gelen ar
tistler bu sinema şehrinin fransız 
sahillerinden başka bir yerde olma
sını arzu etmiyorlar gibi, çünkü he
men bütün fransız yıldızları gör -
mek ve istirahat etmek için yalnız 
fransız sahillerine iniyorlar. Mar
silya'dan itibaren İtalya sahilleri -
ne kadar uzanan bu kıyılarda hele 
bu mevsimlerde pek çok artist isti
rahat etmekte, plajlarda bulunmak
tadırlar. 

M arıilyalı FernandeJ, Marail
ya civarında .. Binbir gül" is

mindeki villasında, Moris Şövalye 
Kan'da tatillerini geçirirler. 

ı.-. 

-t 
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• Françeska Gaf dedikodudan hoşla-
nır ama kimsenin aleyhinde söz söyle
mez. Aşk onca bir polis hafiyesidir. 
Habersiz ve kıyafet değiştirerek ge • 
lir. Gazete muharrirlerı"ne beyanatta 
bulunmaktan o kadar korkar ki .. Çün
kü beceremez, yalan söyliyemez. lngi
lizcenin imlasından §ikayetçidir. • Brigı"t Helm sporu ve bilhassa deniz 
sporlarım pek sever. Tavır ve hareket
lerindeki sürat, zekasını her an ispat 
eder. Dünyada tahammül edemediği 
bir §ey varsa çiçeklerdir. Her mevsim
de onun için en kıymetli hediye çi -
çektir. Hele kır çiçeklerine pek bayı. 
Jrr. Altrn sarısı saçlarının kır rüzgar
larında, deniz meltem/erinde dalga -
/anması en büyük zevkini teşkil eder. 

• 
Sonya Heni'nin partöneri olan Don 

Ame§, geçenlerde geçirdiği apandisit 
krizinden iyi olur olmaz tayyare ile 
A vrupa'ya gelmiştir. 

• A.nnabella'nın A.merika'da çevirdi -
ği iki film b/Jy/Jk bir muvalfakiyet 
kazanmamıştı. Son çevirdiği "Süveyş,. 
adlr film, bütün münekkidlerin itti
fakla söyledikleri üzere bir §aheser
dir. 

• 
Fernandel vilJasında güllerle, 

Moris malikanesinde tavuklarla uğ
raşır. Bu sahillerde hemen adım ba
şında insan bir aşina çehre ile kar
şılaşır, bunlar her zaman beyaz 
perdelerde bizi güldüren ,ha.zan ağ
latan fakat her zaman kendilerine 
hayran eden sevimli artistlerdir. 

lşte Kaza Loretta kasabasında 
Grcc Moren tenis oynuyor, biraz 
daha ötede Ein Berya köşkünün 
balkonunda ... 

Korin Luşer aldı yürüdü. Bu ak
tris şimdi senede bir milyon frank 
ücretle bir mukavele imzalamıştır. 
Bir milyon... Hürriyeti bağlamak i
çin ne tatlı zenciri ..• 

• 

Kadınfar 
K ve 

öpekler 
Hollivud'da köpek 
sevgisi de modaya 
tabi bir meseledir 

Köpekler yalnız bugünün harp 
meydanlarında, kayak sahalarında, 
sürü arkalarında, av peşinde değil 
dünyanın en lüks apartmanlarında. 
en güzel kadınların, en narin kızla
rın kucaklarında da yer alıyor . 

Kadınlar köpeği niçin sever? Bu 
her şeyden evel bir psikoloji mese
lesi midir. Acaba köpeğin sert çiz
gili yüzü, elleri dolduran sıkı ada
leleri, ağır, keskin nazarlarımı bu 
sevgiyi arttırıyor; yoksa yuvarlak 
başının içinde kaynıyan zekası mı? 
Fakat her şeyden evci köpek "sa -
dık" bir mahlQktur ve yaltaklanma
sını pek bilir. 

Sinemalarda filmlere çekilen, 
hatta roJJere iştirak eden köpekle -
rin en meıhurları eski ingiliz ko
yun köpekleridir. Bir metre boyun
da, gri renkte fevkalade güzel pen
çeleri, tilki renginde tüyleri, son -
derece keskin zekası ile bu köpek
leri filmlerde sık sık görürüz. 

Bugün sinema favorileri Anna 
Bella'nın danua köpeği, Şarl Boye
rin çoban köpeği, Şirley Templ'in 
Senbernarı'dır. 

Modadan her şey gibi köpek de 
vareste kalamaz. Şimdi artık kadm 
koltuklarında, çay masalarının ÜS· 
tünde yer alan çerez düşkünü o • 
yuncak - köpeklere gülmez olduk. Nis, Gabi Morle'nin çocukluğun

dan beri hasret çektiği bir diyar -
dır. lşte kotrasında siyah saçlarını 
Akdeniz'in tatlı nefsinde dalgalan
dıran ela gözlü "Hulyalı dudaklar" 
kahramanı. 

Onun için, fransız artistlerinin 

çoğunda, Akdeniz'de bir sinema şeh
ri kurulması temayülü var. Bunla • 
rın ileri sürdükleri en birinci delil 
de Akdeniz ikliminin Kaliforniya 
iklimine çok benzemesi ... Fakat ar
tistler söyler ama ... Kararı da film 
şirketlerinin müdürleri vırrir .. 

Hol/ivud'da yeni bir boşanma daha: 
J an Kravford ve Franşo Ton ayrıl
dı/ar. Halbuki onlara herkes sinema 
şehrinin en çok sevişen çifti diyordu. 
Acaip dünya~ 

• "Buz kualiçesl" Sonya Heni - tu
haf değil mi? - dondurmayı sevmez. 
Fakat şimdi Fransa'da Kan'da tatil
lerini geçiriyor ve sıcaklar yüzünden 

Sinema aleminde modadaki kö
peklerin en iyisi, sahne vazn Maks 
dö Vokerbey'in Tuke'sidir. Bu kö
peğe sahibinin her devam ettiği 
yerde rasthyabilirsiniz. Hatta yal
nız başına kendi lokantasına gider. 
Yemeğini yer gelir. Efendisiyle 
çok iyi arkadaştır. Zaten severek 
arkadaş olmuşlardı. 

- Amerikalılar kayakçıya kıy
met vermiyorlar, sinema yıldızla
rını tercih ediyorlar, diye müta -
leada bulundu. Sonya bunu kabul 
ederek : 

- O halde, Holivut'a gidip film 
çevireceğim. Bütün dünyada mu
vaffak olunur da Holivut'ta ne -
den olunmasın? 

Netekim bir yıldız olup parladı. 
••• 

Sonya bugün 24 yaşındadır. Atk 
çağı gelmiıtir. Güzelliği, cazibesi, 
senede 8 milyonluk servet ile bir 
çok kalpleri çarpıntı içinde hıra • 
kıyor. Bir çok itıklarmdan bahse
diliyor, bilhassa D. Pover'den. Fa 
kat Holivut'ta anlatılan atk ma • 
sallarına İnanılmaz. Onda doku -
zu yalandır. 

Sonya bir gün Pariı'in büyük 
bir oteline İnmiş, hazırladığı bir 
apartımanı battan bata güzel çi • 
çeklerle aüsletmiı. Burje tayyare 
meydanına esrarengiz bir tayyare 
İnmİf ve İçinde uzun boylu kwn -
ral saçlı, atlet gibi bir genç çık • 
mıf. Bu ne Pover'dir, ne de dilde 
dolatan itrklarından birisi. 

Bu genç otelde, ne,eli, hep gü
len fakat kılığını değiıtirmit bir 
Sonya Heni bulmUf. Ertesi gün 
küçük yıldız giizel gençle Kan'a 

her gün birkaç dondurma yiyor. / 
Birçok artistlerin çok sevdikle

ri ve yanlarından nadiren ayırdık
ları köpekleri vardır. 

u~uı- Lin Karver, tüyleri lmıl renkli olaniki cinı köpeğiyle berah.,. 
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TüRK - İNGİLİZ İŞBİRLiCi 

T aymis fevkalôde 
bir nüsha çıkardı 

Sir Persi Loren'in güzel bir makalesi 
(Ba§ı 1. inci sayfada) j ler müstevli bir yabancı ırkı temsil et-

bir yazıda İngiltere'nin Ankara Bil- mekteydiler. Garbın fikirlerine bilfiil 
yük Elçi.si Sir Peni Loren diyor ki: düşman olmamakla beraber, çekinge::ı 

uı.:us 

HUDUDDAKI HARP 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Japonlar tardedildiler ve 
ağır zayiat verdiler 

TOPÇULARIN DÜELLOSU BÜTÜN 
MINTAKALARDA DEVAM EDİYOR 

(Başı 1. inci sayfada) .............................. .,._..-.,._. .. 
"h ·ı·fı ş t · t k 160 ' 0 ' ' ' s s • o s s as ı tı a ı o saopıng mın a asına 

Almanya 
"Taymiı'in Türkiye hakkında husu- ve uzak duruyorlardı. Hala kurunu 

st bir nilaha neıretmesi, Kemalist cum- vus.tai, bir dini hükümetin idaresi al
huriyetin tarihinde kayda değer bir tında yaşadıklarından 19 uncu asırda 
hadise tefkil eder. Dünyanın her tara- avrupalı olmıyan membalardan kuvet 
fında vukua gelen hadiseler o kadar ve medet beklemekteydiler. 
büyük adımlarla yürüyor ki birçok Sukut ve inhitatı dolayısiyle her 
memleketlerde o hadiseleri günü gü - türlü cezri ıalahata muhalif bulundu -
nüne takip etmek İngiliz halkı içi;> ğunu bildikleri türk devleti, Avrupa 
herhalde zor geliyor. Aynı hal T_rkı- hükümetleri nazarında, aı\cak kendi 
ye için de vakidir. Çünkü cumhurıyet aralarındaki rekabet dolayısiyle salın
t~ıi_ı edilel~den~eri geçen on beş sene tılı olarak yahut büyük devletlerin hi· 
gıbı. kısa _bır ~uddet zarfında orada mayesini açıkça kabul ederek mevcu -
mıllı faalıyetın her sahasında dev _a - diyetini idame edebilecek bir varlıktı. 
d_ımlar_ı atılmış ve yenı bır .. polıtıka Binaenaleyh osmanlı imparatorlu
sıstcmı yol almıştır. Gerek t_urkler, ve ğunun sukutundan sonra türk milleti· 
gerek komşuları arasnda, Turkıye n~n ıı.in yaşamıya hemen hemen muktedir 
istikbali _hakkında m_evcut _ola':' em~ı - olıruyacağını zanneden galip ~evletle-
yet ve ıtımada ve mutezayıt bır ıstık- · tü k ·ıı· t -1·-· · ··k 1 

kilometre mesafede hududu geçmiş 

ve iki gün sonra kendilerine iki mak
tul verdirilmek suretiyle tardedilmiş 
olan on iki sovyet neferinin Mançuri 
arazisine girmelerini, Moskova'daki 
sefiri marifetiyle, sovyet bükümeti 
nezdinde protesto ctmit olduğunu is
tihbaratına atfen bildirmektedir. 

Çankııfeng yanıyor 

Londra, 10 a.a. - Kore"de Yuki ka
sabasından Royter'e bildirildiğine gö 
ıe, muhasamatın başladığındanberi 

şimdiye kadar görülmemiş bir şiddet· 
te yapılan sovyet bombardımanları 

neticesinde Çankuftung köyü dün ak
şam yanmağa ba,ıarnııtır. 

Anlaımaıhğın 

geniılemesini 

İstemiyor 
. nn, r mı ıyc çı ıgının yu ıe me . 

rara delalet eden alame~ler seneden sini, inanmıyarak ve münfeilane bir 
seneye artmaktadır. Harıce karşı sulh . k" 1 k 1 1 1 

h .. . . a ın ısar a arşr amış o ma arına ayrct 
ve musalemet, dahılde emnıyet ve - t 1.d. T .. k .11. ·ı· -· · 

· 1 k · f"k • 1• • e meme ı ır. ur mı ıyetçı ıgınrn 
sayış, mem e etın ı rı, ma ı, sınaı ve f . . 
"k ~- b 1 kk" 1·n za en bır derece korku ve dehşet u . 
ı tısauı mem a arının tera ı ve - ... . . ,. . 
kişafı cumhuriyetin parola larını teş - yandırmı_şır. Llkın son~aki ha~ıs~ler 
k"l d devletlerın korkularını ızale etmışt,., 

ı B~y~;· bir program birçok ekollere Bunun için türk inkrla~ı türklerle 
mensup İngiliz düşüncesine beyhude avr~palılar arnsındakf ~skı uçurumu 
hitap etmiş olamaz. Ve ihtimal ki in- genışletmemış ve bılakıs J:ıunu kapat-
giltere ile Türkiye'yi biribirine bağlı- mıştı_'.· .. . 
yan yeni dostluğun sırrını burada ara- Sözun ~ıa~ı bu n~tice, hayrete fB· 

k l• 1 · yan ce cazıp bır ıahaıyet olan, aa?.r:~r ma azım ge ır. .. .. 
"Taymis,, bütün bu şeyleri sahih o- olarak .bu.~k ve d~~le~ adamı olara~ 

!arak taktir ve tahsin edecektir. Yeni daha buyuk olan Turkiye Cumhurreı
Türkiye'yc, onun ricaline, onu alika- sinin büyük. b_ir mu~~ff~-~İyetidir. . 
dar eden meselelere ve ideallere dair Cumhurreısı Ataturk un muktedır 
mevcut olan hakikatlerin intişarına muavinleri ve sadık arkadaşları var -
Taymiı'in büyük otoritesinin ve tea - dır. Lakin cumhuriyetin tesisindenbe
mülünün muvaffak olacağını düşüne - ri Türkiye'nin harici ve dahili siya -
rek memnun oluyorum. Zannedersem setinin mümeyyiz vasfı olan realizm 
netice her iki memleket arasındaki ve radikalizm müşarünileyhin orijinal 
dostane hisleri ve mütekabil anlaşma- dehasının semereleridir. 
}l arttırmaktan başka bir şey olamaz. Yeni rejim altında Türk diplomasi-

0Tayms" in hususi nüshasına tam sinin gösterdiği muvaffakiyetleri di -
bir muvaffakiyet dilerim.,. ğer bir makalede izah ettik. Bunların 

arasında Yunanistan'la sıkı anlaıma, 
Asya paktı, Montrö konferansı muvaf
fakiyetleri vardır. Bu muvaffakiyet -
ler on iki senelik bir zaman için dik
kate şayan bir rökor teşldl eder. 

Fevkaliide nüshadaki 
makaleler 

Tilrkiye'ye mahsus nüshanın mün
dericatı arasında Taymis'in Türkiye 
muhabirlerinden biri tarafından Halk 
Partiainin tarihi, ideali ve terakkiyatı 
makalesi, Halkevlerine, Türkiye"nin 
ziraatine, 1923 senesinden beri Türki
ye'nin takip ettiği Biyasete ait mühim 
makaleler ve Londra büyük elçimiz 
Fethi'nin bir mektubu vardır. 

Yeni ve eski Ankara'ya dair Ho
vard Robcrtson'un yazısı, modern 
Türkiye'deki şehirciliğe ait bir maka
le, hatıralar şehri lstanbul'a ve bura -
daki imarlara ait yazılar, Türkiye'de 
çinicilik hakkındaki bir ihtısas maka
lesi bu nüıhaya başka bir kıymet ver
miştir. 

Bayan Müfide Ferit Tek güzel bir 
yazmiyle asrı türk kadınını anlatıruş
tır. Türk deniz ticaretine dair güzel 
bir grafik ilave edilmiştir. Türkiye'nin 
ba§hca serveti olan ziraatine ve hay -
van yetiştirmesine dair mühim malfı· 
mat verilmiştir. Türkiye'nin modern 
gazeteciliğene de mühim bir yer ayrıl
m1ştır. Yeni türk adliyesi mükemmel 
surette izah, osmanh imparatorluğu -
nun iti13. ve sukutu vakıfane bir ka -
lemle hulba edilrıı.ittir. Türk dili in
krlibı meşhur İngiliz müsteşrrklann -
dan olup ıon Dil kurultayında haTır 
bulunan Sir Denison Ross tarafından 
mükemmel ıurette izah edilmiş, Tür · 
kiye'nin mükemmel bir haritası ve 
türkün askeri ve medeni hayatını gös
teren eserler zengin fotograflarla gös
terilmiıtir. 

Bir millet yeniden doildıı 
Taymis gazetesinin "Bir millet ye

niden doğdu" serlevhası altındaki 
makalesini aynen naklediyoruz : 

"Umumi harbr takip eden bir çok 
inkrllplardan en az bekleneni ve aynr 
zamanda en ziyade dikkate şayan ne· 
ticeler doğuranı Taymis gazetesinin 
bu huıusi nüshasının sayfalarında ta· 
rif ve izah edilen harekettir. 

Türk milliyetçi hareketi iktidar 
mevkiine yeni adamları getirmekten 
ibaret kalmamış, Türkiye'nin siyasi, 
içtima! ve iktısadi çehresini, türk hal
kının görüşünü büsbütün değiştirmiş· 
tir. 
Aıırlardan beri türkler, Avrupa"d<ı 

idiler ve lakin öz avrupalı olmamıılar
dr. Genit mikyasta fetihler yaptrkhrı 
ve diğer milletlerle kesif ve ırkı te -
masta bulundukları halde, fikirleri, 
köbneleırıı.iı şarklı kalıpta tahaccür et
miş denilmese bile saplanmıı kalmış 

görünüyordu. 
Avrupalı milletler nazarında türk· 

Bugün, türk harici politikasının 
başlıca gayesi, Yakmşark'ta, Balkan 
Yarımadasında ve garbi Asya'da sulh 
ve istikrarın muhafazası ve bu havali
de yaşıyan milletler arasındaki anlaş
manın ilerlemesidir. Bu sayede, Av -
rupa'yr ikiye ayırmak istidadını gös
teren ideoloji cephelerine girmekten 
kurtulmu§ olacaklardır. 

Bu, öyle bir siyasettir ki lngilte -
re'nin sempatisini temin etmittir ve 
lngiltere'nin Türkiye ile yaptrğr ıon 
mali mukavele, siyasi istiklilin şerai
tinden biri bulunan iktısadi serbestiyi 
Türkiye'ye teminde türk devlet adam 
!arma yardmr edecektir . ., 
Ma~ale şu suretle bitmektedir: 

"Türkiye'nin mukadderatına 
nezaret etmekte bulunan asker, 
devlet adamı terakki ve teceddüt 
namına bütün gayret ve prestiji
ni terazinin gözüne koymuıtur. 
Zamanımızda da hiç bir lider 

çok büyük zorluklar karşı•ında 
!:ıu yılmaz adamın yaptıkların
rlan fazla muvaffakiyet kazana
mamııtır." 

Mahkeme röportaj la rı 

(Başı 4 üncü sayfada) 

rıı.iş, kötü söz sarfetrıı.iş ve elimi kal -
dırm.xşsam affetmesini rica ederım, 

yuvamız bozulmasın. lglerim de dü · 
zeldi zaten ..• 

H3kim bu sam.imi müdafaadan ıon
ra divacıya: 

- Duydunuz, dedi, affetmenizi ri
ca ediyor. Bir İ§ olmug, ıinirlerine ha
kim olamamış, siz de affedin, barııtı · 
ralrm sizi. •. 

Bayan bir kocasının, bir hakimin 
yüzüne baktı; yüzünde affedenlere 
mahsus o ıefkatli hiHin çizgileri be · 
lirdi. Bir dakika kadar düşündü, son
ra: 

- Peki, dedi, madem öyle ..•• 
Ömürlerinin yarısını bir yastıkta 

geçiren iki taze, bir kllçük fırtınadan 
sonra, sakin sakin kol kola 1&lonu 
ter kettiler. 

Kambiyo müdür muavinliği 
Finans Bakanlığı kambiyo müdür 

muavinligine Sümerbank müfettiı mu
avinlerinden Beykoz kundura fabrika
sı mürakıbı B. İhsan Tezel tayin edil
miştir. 

Japon lınrbiye nezaretinin 
tebliği 

Tokyo, 10 a.a. - Harbiye nezareti 
tebliğ edıyor 

Sovyetlerin Suiliufeng'e karşı icra 
etmış oldukları taarruz tardedilmıştir. 
Şatsaoping 'in şimalinde kain Yang . 
Kuang - Ping kasabası üç gündenbe· 
ri sovyetlerin işgali altında bulun
maktadır. 

Sovyet bombardımanı 
Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, bu sabah 14 sovyet 
tayyaresi. Çankufeng ve Şatsaoping'
deki japon mevzilerine üç kere hü. 
cumda bulunmuş ve sovyet topçusu da 
bu" mevzileri durmadan dövmüştür. 

Diğer taraftan Kore dahilinde bir 
yolcu treni bombardımana tabi tutul
mut ve bu bombardıman mühim zayi· 
ata sebebiyet vermiştir. Harbiye neıa· 
retinin bir tebliğinde bildirildiğine 
göre, brçok gayri muharip yolcu yara
lanmıştır. Kore'nin şimal kısmında 
yangrn bombaları, birçok ormanlarda 
şiddetli yangınlar doğurmuıtur. 

Mançukuo dcmiryolları şebekesi, 

garpten şarka götürlilmek üzere 
her türlü eşya kabulüne nihayet ver -
miştir. 

Japon ve Sovyet kıtaları 

Tokyo, 20 a.a. - Harbiye nezareti
nin bir tebliğinde deniliyor ki: Gece 
sovyet krtalarmın el bombalariyle yap· 
ırkları şiddetli hücumlardan sonra, bu 
sabah saat 7 de Çankufeng"deki japon 
ve sovyet hatları, biribirine çok yakın 
bir mesafede bulunmaktadır. Japon 
kıtaları, mevzilerini muhafaza etmek
tedir. 

Japonya'nın kabul ettiği şehil 

Tokyo, 10 a.a. - Japonya hariciye 
nezareti namına söz söylemiyc selihi
yettar bir zat, Çang-Kufeng hadisesi
ni halle memur edilen muhtelit ko
misyonun teşkilinde iki sovyet, bir 
japon ve bir Mançu delegesi bulun
masını Japonya'nın kabule hazır ol
duğunu resmen teyit etmiştir. 

Hadiselerin son inkişafları 

Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansı bildi
riyor : 

Harbiye nazırı general İtagaki, 
müstacel bir toplantıya çağrılan harp 
konseyi önünde, bu sabah saat 10 da. 
Çin hadiseleri ile Çang-Kufeng ha
diselerinin son inkişafları hakkında 
izahat vermiştir. Bu toplantıya Prens 
Asaka ve Prens Kanin ile general Su
giyama, general Ni~io ve harbiye na
zır muavini de iştirak eylemiştir. 

General ltagaki, bunu müteakip, as
keri harekat hakkında 24 generalin 
iştirak ettiği başka bir toplantıda da 
izahat vermiştir. Bu ikinci toplantıda 
halen Tokyo'da bulunan Kvantung 
ordusu baş kumandanı general Hişi
kiri ve hususi konsey azasından ge
neral Kauai de bulunmuştur. 

Yüksek lwrp meclisinde 

Tokyo, 10 a.a. - Yüksek harp mec· 
!isinin bu ıabah aktetmiş olduğu fev
kalade içtimaın ve evelki gece aske
ri rüesanın arasında aktedilmiş olan 
konferansın mevzuunu bilhaısa Çang· 
Kufeng hadisesinin Çin seferi üzerin· 
de hasrl olan ikislere müteallik müza
kerelerin teşkil etmiş olduğu zanne
dilmektedir. Mançukuo'da ahval ve 
hidiaatın alacağı şekil her ne olurs~ 
olıun Hankeu'ya kar,ı girişilmiş ta· 
arruza devam edilmiye karar verilmiş 
olduğu söylenmektedir. 

F ranıız hariciye nazın 

ile Alman elçisinin 

yaptığı görüşme 

Paris. 10 a. a. - Havas ajansı bil
diriyor : Dünkü Bone - Velçek görüş
mesi, Sovyet - Japonya anlaşmaıhğı 
ile alakadar olarak Almanya'nın ve 
hatta belki de Fransa'nın vaziyeti hak
kında muhtelif şayiaların çrkmas·na 
sebep olmuştur. Salahiyettar mahfıl -
!erden alman haberlere göre. bu gö
rüşme esnasında, hiç bir da~ika, ne 
Çankufeng hadisesi ne de umumiyet i
tibari3le Uzakşark vaziyeti mevzuu -
bahsedilmiş değildir. 

Dünkü Bone - V elçek görüşme -
sinden bahseden Jurnal gazetesi di
yor ki: 

Öğrendiğim.ize göre, bu görü~me 
çok samimi olmuştur. 

B. Bone, Kont von Velvek'e Mos
kova'daki fransız mahfillerinden Tok
yo ile yapılan müzakereler etrafında 
aldığı haberleri bildirmiştir. Kont von 
V el çek de, alman hariciye nezaretinin 
anlaşmazlrğm genişleyip fenalaşma -
sını katiyen arzu etmediğini ve Tok -
yo'daki alman büyük elçisinin japon 
hükümeti nezdinde uzla1mrya davet 
tavsiyeleri yapmak talimatını almış 

bulunduğunu söylemiştir • 
Çekoslovak meıeleıinde Lord Run

siman ve B. Hodza'nın hafta sonun -
daki faaliyetleri yeni bir unsur mey -
dana ç<karmadrğından BB. Bone ve v. 
Velçek, ancak, İngiliz devlet adamır.ın 
faaliyetin.in vaziyeti aydınlatması ve 
milliyetler &tatüsünün hazırlanmRsr -
nı kolaylaştırması ümidl.rini yeniden 
bir kere daha izhar eylemişlerdir." 

lngiltere ve Japorıya 

Londra, 10 a. a. - Evelce verilen 
haberlerin aksine olarak, Lord Hali -

faks Londra'ya dönmem.iş ve B. Mai.

ki ile görüşmemiştir. İki aylık iznin 
den dönen B. Maiski, dün hariciye d~
imi müsteşarlığı vazifesine bakan 0-
lifan tarafından kabul edilmiştir. Sa . 
nı!Jıgına göre, bu Maiski . OJ:fan gö
rü~nıP~i, bilhassa B. Maiski için yeni· 
den temas temin eyleme mahiyetini 
hniz bulunmu§tur. 
s s s s s a u ar u a nsr • • 

FRANKOCULAR TARAFINDA~\ 

Bir İngiliz 

transatlantiği 

ateşe tutuldu 
(Başı 1. inci sayfada) 

meti gambotunun geminin ön tara
fına ate9 etmit ve yirmi dakika mlld· 
det tran1&tlantiğin yanı batında gider
ken onun ıeyrini ih!U eylemiş oldu
ğu tasrih edilmektedir. 

lngiliz gemilerine yapılan 
taarruz protesto edildi 

Londra, 10 a.a. - Hükümet, B. Hod
son va1rtasiyle, Burgos hükllmeti nez· 
dinde Lik Bügano adındaki İngiliz va
puruna karşı yapılan taarruzları pro
testo etmi9 ve bu taarruzların ihtiyari 
olduğunu beyan ile zarar ve ziyan ta
lebinde bulunmuştur. 

11 - 8 - 19:'1'J 

Çinliler çete' harbinde 
bir çok yeni 

başarılar elde ettiler 
İki Japon alayı imha edildi 

Çinliler bir çok yerleri aldılar 
Hankov, lOa.a. - Kiangsi eyaletinde Yangtse'nin cenup hu

dudundaki vaziyeti gözden geçiren Hupeh eyaleti valisi ve aske
ri itler komisyonunun siyasi kısmı direktörü general Şenteng bu 
cephede japon kuvetlerinin geçen hafta zarfında ilerlemeğe mu
vaffak olamadıklarını beyan ebniıtir. Kikkiang'ın cenubunda 
kain Şaho'ya japonlar tarafından mükerreren yapılan taarruz
lar ağır zayiatla reddedilmittir. 

Kiukiang ile Kuling ara.undaki hat 
henüz japonların elindedir. Çinliler 
de Kiukiang'm garbinde bir sevkul -
ceyş noktaSl olan Suişang arasındaki 
mevzilerini muhafaza etmektedirler. 

Çin makamları bu cephedeki kuvet· 
!erin japon kıtalarınr muvaffakiyetsiz
liğe uğratarak bu ktıalarm "'Vuşang -
Hankov"' Vuhan şehirlerine doğru i -
lerlemelerine mani olabilecek kabili -
yette oldukları kanaatindedirler. 

l ki japon alayı imha edildi 
Yangtse'nin şimal sahili cephesinde 

Anhvei'in garbindeki vaziyet hakkın
da general Şenşeng, H uf eh - Anhvei 
hududunda Susung"un dış mahallele· 
rinde Çin kuvetleri şehri tahliye et
meden evci iki japon alayının imha 
edildiğini beyan etmiştir. 

Japonlar garbe müteveccihen üç İl· 
tikamette ilerlemektedirler. Fakat or
tadaki kolları Huangmei civarında 
Tsienshan ve Taihu'ya karıı mukabil 
taarruzda bulunan Çin kuvetleri tara
fından durdurulmuştur. 

Honan'da garp istikametinde Tıin
ghua • Taokov hattı uzunluğunda i -
lerlemek istiyen japonların bu teşeb -
büsü geçen hafta zarfından beri mu -
vaffakiyetsizlikle neticelenmiştir. 

Çin çetelerinin faaliyeti 
General Şen birçok japon krtaları -

nın geçen günler zarfında Hankov -
Peiping yolu ile şimale sevkedildik -
!erini de söylemiştir. 

Netice olarak general Şen, çete mu· 
harebesi yapan Çin kuvetlerinin Suci
yan ve Şantung'da büyük bir faaliyet 
gösterdiklerini tebarüz ettirmi,tir. 
Sueiyan'da Sueiyan - Peiping şimen • 
difer hattı birkaç noktadan tahrip e
dilmiştir. Çinliler bu hat üzerinde bu
lunan F engıen ve Şihling tehirleri 
ile eyaletin şimali şarkisinde kain 
Taoling'e süratlt yaklaşmaktadırlar. 
Şangtung'un garbinde Çin kuvvet· 

leri son günler zarfında Tanhsien'i 
istirdat etmişlerdir. 

Çetelerin işgal ettikleri yerler 
Hankov, 10 a.a. - Çete muharebesi 

yapan Çin kuvetleri Honan eyaletin· 
de kain Şenggov'un şarkında Lunghai 
demiryolunun üzerinde mühim bir 
nokta olan Kaifeng'i muhasara etmiş
lerdir. 
Aynı eyaletin şarkında Kaifeng'in 

cenubunda bulunan Tunghusu şehri 
de japonlardan tathir edilmiştir. Lun
ghai hattında Kaifeng'in şarkında bu
lunan Lanfeng'de japon kuvetleri cid
di bir şekilde tehdit edilmektedir. 

2 ağustosta Lanfeng"de bulunan ja
pon kıtalarma yapılan bir baskın ne
ticesinde japonlar ağır zayiat vermiş
ler ve mühim miktarda malzeme terk
etmişlerdir. Çin kuvetleri aynı zaman 
da Kaifeng'i üst taraftan ihata eden 
sevkulceyş noktalarını da zaptetrr>iş 

!erdir. Şimdi şehre hücum etmeğe ha
zrrlanmaktadırlar. 

Japon ileri lıareheti 

Hankov, 10 a.a. - Yangtse nehrinin 

şimal sahilinde japonlarm garp isti -
kameitnde ileri hareketleri Hvangmei 
civarındaki tuğyanlar dolayrsiyle dur 
muı ise de japonlar Kiukiang'a 30 ki
lometre mesafede bulunan Juipng 
i~tikametinde ilerlemeğe devam et· 
mitlerdir. Bununla beraber japonların 
ileri hareketi Juişang'm ıarkında bu
lunan çinli müdafiler tarafından ni -
hayet durdurulmuştur. Kuvetli Çin 
müfrezeleri Kiukiang'a kartı muka -
bil taarruza geçmi9lerdir. Halen bu 
şehrin etrafında kanh muharebeler 
cereyan etmektedir. Yangtse uzunlu · 
ğunda faaliyette bulunan japon kuv
vetleri altısı nehrin timal sahilinde 
olmak üzere on fırka olarak tahmin 
edilmektedir. 

Yangt8e' de yeni tuğyanlar 

Huangmei civarında Huang seddi· 
nin yıkrlma11 üzerine Yangtıe nehri -
nin timal sahilinde vuku bulan tuğ· 
yanlar vahim bir tekil almıştır. Hu -
angmei ile civarındaki mıntakaları su· 
!ar iıtill etmiştir. Huangmei'nin ar
ka kısımlarında kalan iki bin japon as 
keri boğulmuıtur. Japonlar, malzeme 
itibariyle de mühim zararlara uğramış 
lardır. • 

Hsia Şihku'nun garbinde Hsinkai -

ıen'de nehrin timal ıahilinde diğer bir 
japon müfrezesi de suların altında ka
larak mahvolmuıtur. 

Tuğyanın huıule getirdiği vaziyet
ten istifade eden Çin kuvetleri Anh
vei eyaletinin garbinde tarruza geçe
rek ıeri muvaffakiyetler elde etmişler 
dir. 

Çin kuvetlerinin Sanıi' deki 
lwrekatı 

Şansi'de de Çin kuvetleri oldukça 
ilerlemişlerdir. Şanıi'nin garbinde 
mühim bir japon kalesi olan Lishih 
birkaç gün devam eden kuvetli muha
rebelerden sonra 3 ağustosta Çin ku
vetleri tarafından istirdat edilmiştir. 
Japon ordusunun bakiyeıi Liıhih'in 
30 kilometre cenubunda k.iin Şung -
yang'a doğru cenup iıtikametinde ri
cat etmektedir. 

Suciyuan'da Çin kuvetleri Suciyuan 
eyaletinin merkezi olan Kveiıui'nin 
nin 70 kilometre ıark cenubunda bir 
sevkulceyı merkezi olan Liangşen ile 
Peiping - Sueiyuan demiryolunun üs
tünde ve Tatung'un ıimalinde bulu • 
nan Pengıen'e aynı zamanda taıruz 
etmektedirler. 

Demiryolu münakalStı durmuıtur. 
Japonlar, Kveisuideki mevzilerini 

tahkim etmektedirler. 

Çin mukabil taarruzu 

Hongkong, 10 a.a. - Nankin ile 
Hangşov araaında evelki gün Çin ku
vetleri mukabil taarruza geçmiılerdir. 

Şangbay'm cenubunda Sungkiang'
da cereyan eden bir muharebede 520 
den fazla japon ölmüştür. Yangtse'nin 
şimal sahilinde Longping üzerinde 
cereyan eden bir hava muharebesi es· 
nasında iki japon tayyaresi düşürül • 
müıtür. 

Japonlar tazminat veriyorlar 

Hongkong, 10 a.a. - Hongkong'da
ki japon konsolosu, Kanton'un ıon 

bombardımanı esnasında tahrip edi -
len franaız büyük kilisesinin tamiri 
için dört milyon fransız frankr tazmi
nat verileceğini fransız makamlarına 
bildirmiştir. Kanton'daki bitaraf eks
perlerin tahminlerine göre, büyük ki
lisede vukua gelmiş olan hasar, aega· 
ri sekiz milyon franklıktır. 

Fransa'nın bir protestosu 

Tokyo, 10 a.a. - Fransa büyük el -
çisi, Kanton'da bir fransız misyonu -
nun japon tayyareleri tarafından bom
bardımanı hakkında Japonya Harici
ye nezareti nezdinde protestoda bu • 
lunmak için talimat almıştır. 

111111111111111111111111111111 

Muhtelit takım 

~ahımalan 
Bölge futbol ajanhğmdan: 

1 - Muhtelit takım çalıımaların• 

bugün de devam edilecektir. Ancak 

davet edilen idmancılardan bir kısmı 
ekzersizlere gelmemektedirler. Bun
lar hakkında futbol ajanlığınca resen 
ceza tatbik edilecektir. Ajanlığı böyle 
bir mecburiyete sevketmcmck üzere 
al~kadarların zamanında ekzersizlere 
gelmeleri ve gelemiyenlerin de maze· 
retlerini bildirmeleri icap eder. 

2 - 11-8-938 perşembe günü saat 11 
de aşağıda adları yazdı sporcuların 19 
Mayıs Stadında bulundurulmaları kU' 
lüp başkanlarından ehemoyetle rica o
lunur. 

Gençlerbirliği: Salahattin, Nuri, 
Hasan, Keşfi, M uıtafa, Basri, Ali. 

Ankaragücü: Kefer, Enver, Nusret. 
Abdili, Ali Rıza, Hamdi, Fahri. 

Demirspor: Fethi, Zeki, Gazi, Or" 
han. 
Güneş: Nihat, Sedat, lskender. or· 

han. 
Galatasaray: Fethi, Cemil, OğU1• 

Sadettin. 

lı 
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~ ... ( HAVA S E E 8 b d dan : eveline kadar Pertek malmüdürlüğü 
F R LE R 1) oya Ve a ana İŞİ ı - Eksiltmeye konulan iş: Kon- dairesinde eksiltme komisyonu reis-

G k 
• Ankara - İstanbul araımda E l·~· 

enç 1% ru• yası•• D. D. Yolları 2. ci işletme Müdür- ya reğli kazası dahilinde şimendü- ıgıne makbuz mukabilinde veriJecek-
Pazardan mada her gün : lüğünden: fer istasyonuna iki kilometre mesa - tir. Posta He gönderilecek mektupla-

Yeşilköy'den hareket 8.30 "h Ankara'dan hareket 8.30 Muhammen bedeli 2567,45 lira olan fodeıki Ayraı:ııcı nahiyesinde yapıla- rm nı ayet 3 üncü maddede yazılı 
Yazan: Zoltan Lownezy Çeviren: F. Zahir Töriimküney Ankara'dan umumi idare binas_mm badana ve bo- cak olan mektep inşaatı: saate kadar gelmi§ olması ve dı§ zar· 

cumartesi gÜnleri 16.00 yası ve sair temizlerm işleri pazarlık- 2 - Bu işe ait evrak (Eksiltme frn mühür mumuyla jyice kapatılmış 

Anna bir kaç gün için annesinin o
ttırdugu küçük şehre geldi. Kendisi 
bu şehirde doğmuş ve bugünkü parlak 
kariyerini yapmak üzere buradan ha· 
reket etmişti. 
İki sene evel, bağ bozumu mevsi

minde, bir kaç samimi aileyle birlikte 
bir kır eğlencesi tertip etmişlerdi. 
Geflç kızlar ve delikanlılar neşe için
de gülüp oynuyorlardı. Beraberlerin
de götürdükleri üç cigan durmadan 
kıvrak macar havaları çalıyorlardı. Bi
raz ileride bir haftadan beri şehrin 
misafiri bulunan amerikalı bir film 
şirketinin adamları film çeviriyorlar
dı. Uzun boylu, kasketli bir adam film 
nıakinesinin yanındaki kalabalıktan 
ayrılarak onlara doğru geldi. Kasketi
ni çıkararak nazik bir selam verdi. 
"Fransızca aöylcdi: 

- Affedersiniz. Sizleri rahatsız et
tim. Macar hayatına ait filmler çeviri
Yoruz burada. Eğer müsaade ederseniz 
Sizin eğlentinizi de filme almak isti -
}'oruz.Tabii bir sahne olacağı için pek 
arzu ediyoruz. 

Gençler, sevinçle ellerini çırptılar. 
Amerikalı rejisörün arzusunu kabul 
ettiler. 

Cigan orkestrası oynak bir çardaş 
Çalınağa başladı. Çiftler çılgınca dö -
ll\iyorlardı. Rejisör gözlerini Anna'· 
dan ayırmıyordu. , . 
. Ertesi günü, rejisör Anna nın aıle

&ıne nıüracaat etti. Kızlarının film ha
tatında büyük muvaffakiyetler k.~za
~tak bir tipte olduğundan ve boyle 
bır kızın küçük bir şehrin basit haya-
tı · · · d'l · . ıçınde yasamağa mahkum e ı mesı-

l'lın doğru b
1

ir hareket olaınıyacağm-
dan . Uzun, uzun bahsettı. 

11
• J\nna Amerika'ya vardığının sene-
1 olınadan tanmmıs yıldızlar sırasına 

&cçti. ' 

haVatanına ve ailesine karşı duy~uğ~ 
. srete dayanamıyarak bir kaç gun ı

Çın olsun memleketine dönmeğe karar 
Vcrct· · b" ti' .1• Kendisini istasyonda şchrın u-
tl ın ılcri gelenleri büketlerle karşıla -
}'lla~. Şerefine her akşam bir balo ve· r: 21Yafet veriliyordu. Genç kızlar et
tıafın~a. pervane gibi dönüyor~a~ ve 0 -

}' ' erışılemiyecek bir insan gıbı bakı
li~tlar~ı. Bunların arasm~a !Ik g.enç
lllinı~glarını birlikte geçırdıklerı sa
<'\. ı arkadaşları da vardı. Bunlar, 
lta~na ile yarım saat olsun baş ba~a 
li.ir~ak için çırpınıyorlar, fakat bır 
na• u buna imkan bulamıyorlardı. An-

nı . · · tar n son akşamıydı. Beledıye reısı 
tiı·afından şerefine bir veda balosu ve
k1.1r0rdu. Anna bir aralık bir kaç genç 
l:ıct~: bahçeye indi. Ağaçlar arasındakı 
ll b~a~~n üstüne oturdular. Kızlar o

lar: uyuk bir muhabbetle kucaklıyor-

:- Yarın gene buradan gideceksin ... 
e~lll-~ilir bir daha seni ne zaman gö· 
~egı b" a2 an z. Ne olur, bize hayatınd~n 1 

• 

'lld latsana ... Gazetelerde senın hak
in ha Çok şeyler okuyoruz. Fakat se· 
•ti ayatını, senin ağzından dinlemek 

Yor uz J\ . 
._:na gülümsedi: 
c Çok sade bir hayat yaşıyorum. 
li~la~ayım size çocuklar!... ....._ i bır ağızdan haykırdılar: 

'tı Iayatının en büyük aşk macera· 
~anlat. 
İttı~rıa'nın gözleri doldu. Başını çe • 
İiç~~ Şi~di hayalinde, doğduğu b~ 
lld Şehırde geçen bir macera can 

ı. 

il~rika'ya gitmezden az eveldi'. ~ı
ır ağustos gecesi, kültür cvının 

Nöbetçi Ecza n le r la yapılacaktır. şartnamesi) (Mukavele projesi) (hu- olması 18zımdır. 
İhalesi 26.8.938 tarihine müsadif cu- susi şartname) (proje) (hülasai keşif) Postada olacak gecikmeler kabul 

salonlarında verilen baloya gitmişler
di. Salonun pencereleri açık olduğu 
halde içeride boğucu bir sıcak vardı. 
Etrafında herkes neşe içindeydi. Yal
nız Anna'nın kalbi çok mahzundu. Sa
lon~ dolduran genç ve yakışıklı deli
kanlıların arasında onu alakadar e
den hiç kimse yoktu. Ke~dini o k~
dar yalnız hissediyordu kı; yaşamagı 
bile manasız buluyordu. 

Gece yarısı olmuştu. Bütün davetli
lerin başları dönmeğe, neşeleri son 
haddine varmağa başlamıştı. Birden
bire, uzun boylu, şık bir delikanlı kar
şısına dikildi. Onu dansa çağırdı. An
na, bu delikanlıyı tanımıyordu. Hay
retle yüzüne baktı. Erkek israrla ö
nünde duruyordu. Yavaşça ayağa kalk
tı. Kendini yabancı erkeğin kollarına 
bıraktı. Delikanlının keskin bakışlı 

gözleri omuzlarını yakıyordu. Vücudu
nu o kadar kuvetli sıkıyordu ki; nefesi 
tıkanacak gibi oluyordu. Müziğin a
hengine uyarak onu salonun tenha kö
şelerine doğru aürilklüyordu. İçine 
bir korku girdi. Başını kaldırıp da 
kendisine böyle h;tediği gibi hükme
den erkeğin yüzüne bakmağa cesaret 
edemiyordu. 'Gözlerini kapadı. Bayıla
cak gibi oluyordu. Erkeğin sıcak ne
fesini yüzünde hissediyordu. Kulağı -
na hararetli bir ses fısıldadı: 

- Siz, neden bu kadar güzelsiniz? .. . 

Pazar 
Pazartesi 
Sah: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 

Çarşamba 
Perııembe 
Cuma: 

: Sebat ve Y eniıehir " 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ., 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangm ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
irıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anhan: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yenişehir, Havuıbaşı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankm caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüalerin ilkveaon 
seferleri 

Sabah 
llk 

sefer 
Uluıı M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7 25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

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

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

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den Aıı. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişchir'e 7.10 

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

Akıam 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.0Q 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanıyle iııtaııyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ııktır. 

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beıı dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam aeferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son ıefcrlerle bunların Uluıı mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılı~ 
saatlerine tabidirler. 

Tcahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poıta Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her ıabab 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıcmbe, Cumartcıi 
Toroı ııllrat.) 

Tren Saatleri 
Samsun hattına Herııün 9.35 (Kayse

ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 

Zonıuldak hattı : ,. 

Kırıkkale'ye rayotobüs .. 

15.00 

16.05 

Dudaklarmrz insanı sarhoş ediyor .. . 
Kendimi zorla zaptediyorum .. Bir bu- _G_u_··_n __ d~e .... l_i_k_-.. : 
senize bütün hayatımı veririm. .. 

Anna hafif bir çığlık kopardı. Et
rafında herşey dönüyordu. Gözleri ka
rardı. Yabancı erkeği kuvetle itti. Ko· 
şarak yanından uzaklaştı. Delikanlı 
arkasından sesleniyordu: 

- Yarın akşam hava kararınca ge
leceğim! .. Seni gene kollarımın arası
na alacağım! .. 

Anna yerine gelip otu~d~. A~ad~n 
ne kadar bir zaman geçmıştı. Bılmı • 
yordu, yalnız kulaklarına .çarpan tanı
dık seslerle kendine geldı: 

_ Sıcaktan baygınlık geldi, diyor· 

!ardı. . 
Anna solgun ve yaşlı gözlerle evıne 

d
.. du·· Ertesi günü ateşi vardı. Kal-on . ..~ 

binde akşamki delikanlıya karşı mu.-
hi bir kin besliyordu. Acaba. bu. ak-

ş h kararınca gelecek mıydı bu 
şam ava 1 bT 

. ' Fakat ne cesaretle ge e ı ır
serserı ... 
di?... . d 

K da kendisine bır sene en -
. arşısın ' genç mühendis Karo! 

berı kur yapan 1 k kurt köpekle-
oturuyordu. Karo tıp ı 

K karsısında sa-
rine benziyordu. ızın T h 
atlerce sakin, sakin oturur ve mad zBun 

.. .. de ayırmaz ı. u 
bakışlarını yuzun n . 
mahzun gözler, civarda başk~ bır_ er -
keğin mevcudiyetini hissettıklerı za
man ateş saçarlardı. Böyle anla;da Kak 

1 karşısındaki erkeği parça ıyaca 
r~bi hareketler yapar yerin~e . ~ura
g d Tıpkı kurt köpeklen gıbı 1 maz ı. 

Anna sinirli, sinirli masaya vuru -

d A• kşam olmuş, hava kararıyor -
yor u. · ba de 

Y 
. di dün gecekı ya ncı -du aşım .k. 

l"k~nlı gelirse, ne olacaktı? B~ ı ı er-
ı kt biri her halde ölecektı. Genç 

ke en b" b""t" ·· udu titredi. Yüzü us u un 
kızın vuc 
soldu. 

l{arol telaşla sordu: 
-Ne var Anna? .• Hasta mısm? ... 

· D'' gece t".Ok _ Biraz ateşım var... un :ı 

0 ruldum. 
y Kız bir müddet sustu. Sonra yavaş· 

··yıedi: 
ça so .,, 1 bana bir gün bir yabancı _ ~aro, ;ı 

.. z etse beni korur musun. 
adam tecavu . . kl k 

l{arol'ün gözlerınde şımşe er ça -

tı: 

Hicri· 1357 
Cemazil'ahir: 14 

S. D. 
Güneş: S 04 

Rumi. 1354 
Temmuz: 29 

S. D. 
Akıam: 19 14 

- Korumak ne demek? Senin bir kı
lına dokunmağa cüret eden her kim 
olursa olsun hiç tereddüt etmeden ge
bertirim!.. 

Anna cevap vermedi. Başını açık 
pencereye doğru çevirdi. Bahçeden a
yak sesleri geliyordu. Korkuyla ye
rinden fırladı: 

- Karol, kusuruma bakma. Bu ak
,şam çok fenayım. Hemen yatacağım. 
Yarın gene görüşürüz. 

Karol ayağa kalktı: 
- Seni fazla rahatsız etmiyeyim 

Anna, dedi. İstirahat et. Ben yarm ge
ne gelirim. 

Karol gitti. Anna heyecanla, öfkey
le dün geceki yabancı delikanlıyı bek
ledi. Kulaklarında onun hararetli sesi 
çınlıyordu: 

- Neden bu kadar güzelsiniz? .. Du
daklarınız insanı sarhoş ediyor .. Ken
dimi zorla zaptedıyorum .. Bir buseni
ze bütün hayatımı veririm. 

Sahi o kadar güzel miydi? Gözleri 
uz-aklara daldı. Kulenin saati on biri 
çalıyordu. Hala ne gelen vardı ne gi
den. Birden ne oldu, onu kendisi de 
anlıyamadı. Masanın üstüne kap.andt. 
Sarsıla, sarsıla ağladı. 

İşte hayatının en mühim aşk mace
rası buydu. Yanındaki genç kızlar, on
da~ bir sinema yıldızının hayatına ya
krşacak gibi parlak bir hikaye bekli -
yorlardı. Bunu onlara nasıl anlat.ahi • 
lirdi? ..• 

Evine dönerken, belediye reisinin 
biraz evel eline tutu9turduğu gül bü
k~tini yüzüne kapadı. Gözlerini yum
du Güllerin nefis kokusunu ciğerleri
ne kadar ç.ekerek kendi kendine söy
lendi: 

- Allahrm 1 O çapliın serseriyi, ha
yatımda bir daha görebikı::rk miY.im? .. 

ma günü saat 11 de 2. ci işletme mü- (tahlili fiat cetveli). edilmez. 5373 
dürlüğü .binasında toplanacak komis- 3 - Yapılacak inışaat 30.7.938 tari- Su 1 t • tt• ·ı k 
yon tarafından yapılacaktır. hinden itibaren on beş gün müddetle yo u amır e ırı ece 

Fenni şartnamesi Ankara ikinci iş· kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· İnönü Belediyesinden : : 
letme müdürlüğünden parasız verilir. muştur. 15.8.938 tarihine rastlıyan 1 - lnönü nahiyesinde yapılacak 

İsteklilerin muvakkat teminat ak • pazartesi günü saat 11 de Ereğli hu- su yolu tamiratı in11aatı 9.000 lira keşif 
çası olan 192.55 lirayı Ankara umumi susi muhasebesinde teşekkül eden bedeli üzerinden açık eksiltmeye ko
idare veznesine yatırarak muayyen komisyon mahsusunda ihale yapıla - nulmuştur. 
gün ve saatta komisyonda hazır bu • caktır. 2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü-
lunmaları ilan olunur. (3009~ 5566 4 - Yapılacak inşaatın keşif bede- nü saat 15 de İnönil nahiyesi belediye-

sallllk l
"ncaaf malzemesi" li !9230 lira 79 kuruştur. Muvakkat sinde kurulu komisyon tarafından ya· 

'l teminaıt olan mikdarı 1442 lira 31 ku- pılacaktır. 

Devlet Dcmiryollan İkinci ltletme ruştur. 3 - İstekliler bu işe ait metraj, ke-
Komisyonundan : 5 - İsteklilerin muvakkat temi· şif hulasası ,eksiltme şartnamesi, fen-

natlariyle, müteahhidlik vesikası v~ ni şartname ve mukavele sureti ve ba. 
Yerköy istasyonunda bulunan yı- şimdiye kadar bu işleri yapmış oldu- ymdırlık işleri genel şartnamesini t

kılmı§ binalardan çıkma muhtelif ğuna dair nafı.aca musaddak vesika- nönü Belediyesinde görebilirler. 
cins ve miktarda malzemei inşaiye a· yı muhtevi zarflarını ihaleden bir sa- 4 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
çık artırma suretiyle peşin para ile at eveline kadar kaza husust muha- 5 - İsteklilerin aşağıdaki vesikala-
satıJacaktır. 25. 8. 938 tarihine mü- sebe memurluğuna tevdi eylemeleri n ibraz etmeleri 1$.zımdır. 
sadif perşembe günü saat 11 de An- lazımdır. Bu zarflar 2490 sayılı ka • A - Muvakkat teminatı İnönü Bele-
kara'da ikinci işletme binasındakı· ko- · dd dı'yesı· nam B ·· ··k z· t b k nunun 32 ın•ci ma esinde yazılı şe- ına ozoyu ıraa an a-
misyonda ihalesi yapılacaktır. kilde hazırlanmış olacaktır. Postada sına yatırdıklarına dair makbuz veya 

Muhammen bedel 914.70 liradır. Ar- vuku bulacak teahhürden dolayı ma- şayanı kabul banka mektubu. 
tırmıya iştirak etmek istiyenlerin zerot ve mesuliyett kabul edilemez. B - Ticaret odası vesikası 1938 yılı. 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetin- 6 - Keşifname ve diğer evrak E- na ait. 
deki muvakkat teminatlarını Ankara reğli hususi muhasebesinden alına . C - Bilecik Nafıa müdürlüğünden 
merkez veznesine yatırarak diğer ve- bilece'ktir. 5051 bir hafta evelisi alınmış ehliyet vesi-
saikle birlikte ihale gün ve saatrnda kası. 
komisyona müracaatları lazımdır. İs- Bir arazöz alınacak İsteklilerin yukarıdaki şartlara ve 
tekliler Yerköy, Sekili, Şefaatli ve 2490 sayılı kanunun hükümlerine uy-
Çerikli istasyonlarından her hangi Seyhan - Osmaniye Belediyesin· gun şekilde 22.8.938 pazartesi günü 
birine de muvakkat teminatlarııir ya- den: saat 15 de İnönü Belediye Reisliği o
tırarak mukabilinde alacakları mak- Osmaniye belediyesi için bir buçuk dasında hazır bulunmaları il!n olu-
buzla vesikasını göndermek şartiyle ton su istiap edecek büyüklükte ve nur. (5051.2892) 5314 

mektupla dahi teklif yapabilecekler- maruf fabrikalar mamuıatmdan bir Veterı·ner alı nacak 
dir. arozöz alınacağından arozözü olanla-

Şartnameler Ankara'da ikinci işlet- rın belediyemize müracaatları ilan o-
me komisyonunda ve Yerköy, Sekili, lunur. 5579 

Ayvalık Belediye Reisliğinden : 

Şefaatli ve Çerikli istasyonlarında 
parasız verilmektedir. (2913} 5399 

130 Adet (adn ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komiı

yonundan : 
Muhammen bedeli 8450 lira olan 

130 adet mahrutt çadır 25. 8. 938 per
şembe günü saat 11 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da Nafıa vekaleti bi
nasında satın ahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 633,75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 10 a kadar Devlet De
miryolları 9 uncu merkez komisyonu 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairr.sinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılmaktadır. (2930) 5471 

Gümrük Muhafaza 

Erat kundurası ahnacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı lstanbul Satm Alma Komis -
yonundan : 

1 - 5133 çift erat kundurasının 
kapalı zarfla eksiltmesinde teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğünden 16.8. 
1938 salı günü saat 11 de pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 22020 lira 57 
kuruş ve ilk teminatı 1652 liradır. 

3 - Şartname ve evsafı komisyon
dadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesi
kalariyle birlikte Galata eski ithalat 
gümrüğündeki komisyona gelmeleri. 

(4721-2677) 5022 

Hava Kurnmu binası yaptmlacak 
Develi Hava Kurumu Ba~kanlı -

ğından: 

Develi kazasında yaptırılacak hava 
kurumu binası 6. 8. 938 tarihinden iti· 
haren on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

1 - Yapılacak binanın muhammen 
bedeli (dört bin üç yüz altmış) lira
dır. 

2 - İnşaata ait plan ve fenni şart
name ve keşifnamesi Kayseri ve De
veli hava kurumu şubelerinde her va
kit görülebilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi o
lan (327) üç yüz yirmi yedi lirayr 
2490 numaralı kanunun onuncu mad
desinde yazılı olan lüzumlu vesaiki 
ve teklif mektuplannı ihale günü o
lan 20. 8. 938 cumartesi günü saat on
dan evel kurunlda teşekkül edecek 
komisyona teslim eyJemeleri şarttır • 

4 - Eksiltme 20. 8. 938 cumartesi 
günü saat on ikide Develi bava kuru
mu şubesinde yapılacaktır. 

5 - Taliplerin müteahhitlik yap
tıklarına ve inşaattan anladıklarına 
dair vesikalariyle müracaatları ilan 
olunur. 5581 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilônı 

Pertek Malmüdürlüğünden : 
1 - Talibi zuhur etmediğinden 

Pertek hükümet konağının inşaatı ye
niden eksiltmeye konulmu;tur. 

Bu işin keşif bedeli 31817.55 lira
dır. 

2 - Bu işe ait evraklar ve şartna-
meler şunlardır. 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık i'1leri genel ıartna· 

mesi 
D) Hususi şartname 
E) Ketif cetveli, eileilei fiyat cet

veli, metraj cetveli. 
F) Yapı işleri genel şartnamesi 
lstiyenler bu şartnameyi ve evrakı 

1.60 kuruş mukabilinde Tunçeli Na
fıa müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme ağustos 938 ayının 18 
inci perşembe günü saat 13 de Pertek 
malmüdürlüğü dairesinde yapılacak· 
tır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazrmdır. 

A) Nafıa vekaletinden alınmış 938 
senesine ait müteahhitlik ehliyet ve
sikası ve bir taahhüde en az 20.000 
liralık lira ve teferruatı inşaatı yap
mış olduğuna dair vesika 

B) Ticaret odasından alınmı§ sicil 

(65) lira ücretli belediyenin fenni 
mezbahası veterinerliği milnhaldir. 
Emekli veterinerlerimizden talip o -
!anların vesaiki ile müracaatları. Ha
riçten talip vukuunda harcirah veril-
mez. 5480 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyasetinden: 

Cinsi Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Elektrik 
tesisatı 37379 70 2804 00 

1 - Yukarıda muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat miktarı yazılı Ezi
ne elektrik tesisatı işine talip çıkma
dığından 6. 8. 938 tarihinden itibaren 
20 giin müddetle ve kapalı zarf usu
liyle tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İhalesi 25. 8. 938 perşembe gü
nü saat 10 da Ezine belediye daire
sinde encümen huzurunda yapılacak· 
tır. 

3 - İstekliler fenni şartnamesini 
ve yeni hususi şartnamesini İstanbul 
belediyesi heyeti fenniye müdürlü
ğünden 185 kuruş mukabilinde alabi
lirler ve aynı dairede bu işe ait plan 
ve haritalarr görebilirler. 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evel encümene makbuz muka
bilinde verilmesi ve posta ile gönde
rilecek teklif mektuplarının da mez
kur saate kadar yetiştirilmiş olması 
şarttır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evel 
müracaatları il~n olunur. 5578 
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zarlığa çıkarılmıştır. 

RESMİ İLANLAR 
2 - Tahmin bedeli 28651 lira 6 ku

'ruş ilk teminatı 2148 lira 83 kuruştur. 
Şartnamesı her gün Erzurum askeri 
satın alma komisyonunda görülebilir. 

(3010) 5567 

Ba bakanlık 
' •stiyenlerin belediyeler imar heyeti 1 

en şefliğine müracaat etmeleri. 
(2788) 52Hı 

Pazarlıkla açık eksiltme 
1 Bayınd1rhk Bakanhğı 

Ba§vekalet istatistik Genel Direk
törlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan : 

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

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

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

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

iç lşle-r ~akanhoı 
,. 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Siverek kasabasının meskun ve gay
rimeskfın 340 hektar olmak üzere hali 
hazır hartasının alımı işi aşağıdaki 

şartlar dahilinde eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

1 - lşin muhammen bedeli 7500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
Vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rastlryan çarşamba günü .:"at 11 de 
Dahiliye Vekaleti binasınrı::ı toplana
cak belediyeler imar heyetirıde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları Iazımdrr. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 562 lira 50 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tularının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(2787) 5215 

Harita yaptırılacak 

Dahiliye Vekaletinden : 

Birecik kasabasının meskun ve gay
rimeskun 270 hektar olmak üzere 
hali hazır haritasının alımı işi aşa

ğıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye çı
karılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 6000 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı parasız Dahiliye 
Vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 17-8-1938 tarihine 
rasthyan çarşamba günü saat 11 de 
dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 lira ao 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

C - Kanunun dördüncü marJdesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması tazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 

Diyarbakır - Cizre 

hattında inşaat 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır ' - Cizre hattının altmı

şıncı kilometresiyle seksen beşinci 
kilometresi arasındaki dördüncü kıs
mın inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 26. 8. 938 tarihine 
müsadif cuma günü saat onbirde ve
kaletimiz demiryollar inşaat dairesin
deki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 
bir milyon yüz elli bin liradır. 

3 - Muvakkat teminatı kırk sekiz 
bin iki yüz elli liradır. 

4 - Mukavele pro1esı eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, vahidi kıyasii fiyat cet
veli, fenni şartname, ahşap traversle 
ferşiyat talimatnamesi, çimento nor
mu, telgraf hattı şartnamesi, plan, 
profil ve köprü projesinden mürek
kep bir takım münakasa evrakı elli 
lira mukabilinde demiryollar inşaat 

dairesinden tedarik olunabilir. 
5 - Münakasaya girmek istiyen

ler 2490 sayılı artırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesikaları, mu
vakkat teminatlarını ve 938 senesi 
için muteber bilumum nafıa işlerine 
veya demiryolu inşaat işlerine gire
bilecekierine dair vekaletimizden ve
rilmiş müteahhitlik vesikalarını ve 
fiyat tekliflerini havi kapalı ve mü
hürlü zarflarını mezkur kanunun ve 
eksiltme şartnamesinin tarifatı daire
sinde hazırlıyarak 26. 8. 938 tarihinde 
saat ona kadar numaralı makbuz mu
kabilinde inşaat dairesi eksiltme ko
misyonu reisliğine tevdi etmiş olma-
ları lazımdır. (2972) 5563 

Yüksek 
mühendislere 
Nafıa Vekôletinden : 
3077 sayılı kanunun neşrinden evel 

1035 sayılı kanuna göre mühendis ve
ya mimar ünvaniyle verilmiş olan dip
lomalarla ruhtasnameler, yüksek mü
hendis veya yüksek mimarlık ünvaniy
le verilecek ruhsatnameler hükmünde 
olup 3458 sayılı kanunun neşrinden i
tibaren en çok altı ay içinde bu mü -
hendis ve mimarlar diploma ve ruhsat
namelerini yeni ünvanlarına göre de
ğiştirmek mecburiyetinde bulunduk -
tarından haiz oldukları diploma ve 
ruhsatnamelerle birlikte vekaletimize 
müracaatları itan olunur. 

(2878) 5422 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
Çankaya'da yaptırılmakta olan jan
darma birlik binası fosseptik ve tro
tuvar işleridir. 

Keşif bedeli 2893 lira 62 kuruştur. 

2 -.Eksiltme 18.8.1938 perşembe 

günü saat 10 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 

pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcf erri evrak 15 kuruş bedel muka. 
bilinde yapı işler_i umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilerin 217 lira 5 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlü
ğünden bu iş için alınmış hususi vesi
ka göstermeleri lazımdır. (2799) 5218 

Mühendis ~adın ahnacak 
Nafıa V ekaletinden : 

25. 8. 938 tarihinde perşembe gunu 
saat 11 de vekalet malzeme müdürlü
ğü odasında toplanan malzeme eksilt
me komisyonunda 5500 lira muham
men bedelle 50 adet mühendis çadırı
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 412 lira 50 ku
ruştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

parasız olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ta
limatnamesine göre vekaletten alın
mış malzeme müteahitliği veshikası 

ile birlikte aynı gün saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım-

dı~ (2949) 5474 

Ankara Levazım AmirliQi 

Karpuz ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Al

ma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri için 40.000 kilo karpuzun 
açık eksiltmesi 23 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3000 lira ilk 
teminatı 1225 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Belli gün ve sa
atte kanuni vesika ve teminatla ko
misyonda bulunulması. (2907) 5397 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
essesatı hayvanatı ihtiyacı için bir 
milyon 223.720 kilo kuru otun kapalı 
zarfla eksiltmesi 20 ağustos 938 saat 
12 de Ankara Lv. amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 48.948 lira 80 

kuruştur. İlk teminatı 3671 lira 16 ku. 
ruştur. Şartnamesi 245 kuruş mukabi
linde komisyondan alınır. İsteklilerin 
kanuni vesikalar da bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komisyo-
na vermeleri (2735) 5177 

Kaıar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu için 6800 kilo ka
şar peynirinin kapalı zarfla eksiltme
si 25 ağustos 938 saat 12 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen· bedeli 5100 lira 
ilk teminatı 382 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 11 e kadar komisyona 
verilmesi. (2908) 5398 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo 
zeytinyağın kapalı zarfla eksiltmesi 
18 ağustos 938 saat 12 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira50 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görUlür. İsteklile · 
rin kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarını saat 11 e kadar komis· 
yona vermeleri. (2700) 5069 

İnşaat mü na kasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu

lan Mareşal Çakmak hastanesinin 
güney pavyonu ile koridoruna istek
li çıkmadığından bir ay için netice • 
lendirmek ve talip çıktığı takdirde 
her gün pazarlığı yapılmak üzere pa-

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri 

için 74.000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
satın alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu 25 
kuruş biçilmiştir. 

3 - İhalesi 18. 8., 938 perşembe gü
nü saat 17 Çanakkale Mst. Mv. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat 
eve! teminat akçeleri olan 1387 lira 
50 kuruşu ve ihale kanunun 2, 3 üncü 
maddelerindeki vesaik ile bir saa~ e
vci komisyona müracaat etmeleri. 

(2835) 5231 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Manisa garnizonundaki kıtaat

ta Uşak ve Salihli'deki kıtaat hayva
natının ihtiyacı bulunan 667 ton yulaf 
kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
nulmuştur. Münakasası 18.8.1938 per
şembe günü saat 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 33350 liradır. 

Muvakkat teminatı 2501 lira 25 kuru~
tur. Yulaf şartnamesi her gün Manisa 
tümen satın alma komisyonunda görü. 
lebilir. İsteklilerin ticaret odasında 
kayıtlı olmaları şarttır. Eksiltmeye 
gireceklerin teklif mektuplarını ka
nunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
münakasa saatinden bir saat evel Ma
nisa'da tümen satın alma komisyonu-
na vermiş olmaları (2791) 5182 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Aydın birliğinin ihtiyacı için 
61000 kilo sığır veya keçi veya koyun 
eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 
tur. Hangisi ucuz olursa o cins etin i
halesi yapılacaktır. Bu üç cins ete h'!r 
talip tarafından bir zarf içinde olma\\ 
üzere her üçüne de ayrı fiat teklif e· 
dile.bileceği gibi bir cins ete de fiat 
teklif edebilirler. lhale 18 ağustos 
938 perşembe günü saat 15 de Aydın 
askeri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Sığı etinin muhammen bedeli 
15250 lira, keçi etinin 15250 lira, ko
yun etinin 24400 liradır. Sığır etinin 
ilk teminatı 1143 lira 75 kuruş, keçi 
etinin 1143 lira 75 kuruş, koyun eti
nin 1830 liradır. Şartnamesi Aydın'da 
askeri komisyonda Ankara ve İstan
bul Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da görü
lebilir. Talipler teklif mektuplarını 
kanuni vesikalarla birlikte ihaleden 
bir saat eveline kadar makbuz muka
bilinde komisyona verilmesi 

(2500) 4753 

Pavyon ve hangar yaphnlacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma komisyonundan: 
1 - 5.8.938 günü kapalı zarfla ihale

sinin yapılacağı ilan edilen lzmitte ve 
Gebzede yaptırılacak birer pavyon ile 
Gebzede bir hangarın ikmali inşası iş
lerinden İzmit için istekli çıkmamış 
ve Gebzedeki pavyon ve hangar ikma
li için de gelen isteklinin şartname 
harici olan teklifleri kabul edilmiye -

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Sade yağı Tutarı tik teminatı 

22000 
4700 
4400 

Lira K. Lira K. 
23650 00 1773 75 

5052 50 378 94 
4730 00 354 75 

Eksiltme günü Saat 
20. 8. 938 C.ertesi 11 
22. 8. 938 P.ertesi 11 
22. 8. 938 " 17 

Bursa, Mudanya, Bandırma garnizonlarının yukarıda yazılı sade yağları 
hizalarındaki gün ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmeye konacaktır. Şart
nameleri İstanbul, Ankara Lv. amirlikleri ve Bursa askeri Sa. Al. Ko. da 
parasız görülebilir. Eksiltmeye gireceklerin belli saatten bir saat evetine 
kadar kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle birlikte teminat ve tek· 
lif mektuplarının Bursa askeri Sa. Al. Ko. yonuna vermiş olmaları. 

(2753) 5176 

200 Ton elektrolit bakır 
Askeri fabrikalar umummudürlük 

ticaret şubesinden : 
Yukarıda miktar ve cinsi yazılı malzeme acele satın alınacaktır. 
İsteklilerin fiyatlı tekliflerini 26 ağustos 938 cuma günü saat 14 de ti

caret şubesine vermeleri. 
Şartname her gün saat 13,5-15,5 arasında Ankara'da Ticaret şubesinden 

!stanbul'da Fındıklı'da satın alma komisyonundan alınabilir. (2880) 5309 

Tesviyeci ve tornacı ahnacaktır 

Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden : 
Kırıkkale'de bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyeci ah

'lacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir silah fabrikalarımıza müra· 
caatları. 'i30S 

rek 6.8.938 tarihinden itibaren bir ay 
pazarlığa bırakılmıştır. 

İlk paazrlık 13.8.938 cumartesi gü
nü saat 11 de Eskişehir LV. amirliği 
satın alma komisyonunda ayrı ayrı ya
pılacaktır. 

2 - hmitteki pavyonun keşif bede
li 43023 lira 78 kuruştur. Muvakkat te
minatı 3227 liradır. Gebzedeki pavyo
nun keşif bedeli 15500 lira muvakkat 
teminatı 1162 lira 50 kuruştur. 

İnşaatı ikmal edilecek Gebzedeki 
hangarın keşif bedeli 24329 lira 2 ku
ruştur. Muvakkat teminatı 1825 lira -
dır. 

3 - Bu işlere ait keşif, resim ve 
şartnameler Ankara, İstanbul ve Eski
şehir LV. amirlikleri satın alma ko
misyonunda ve İzmitte askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Bu işlere girecekler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesaiki ve bu 
mikdarlarda bu gibi işlere benzer iş 
yaptıklarına dair vesikalariyle nafıa 
vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikaları 
ve teminat makbuz veya banka mek -
tupları ile birlikte pazarlık saatinde 
mezkur komisyona gelmeleri. 

(3025) 5569 

Pansumancı ve hasta 

bakıcı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma komisyonundan: 

Harp okulu hastanesi için aşağıda 
ücret ve yapacakları işleri yazılı dört 
müstahdeme ihtiyaç vardır. İstekli
lerin okul hastanesine müracaatları. 
Ocrct Lira 

40 Bir erkek pansumancı 
45 Hastabakıcı kadın I. sınıf 
40 ., ,, II. sınıf 
40 Erkek berber 

(3031) 5571 

Sade yağı ahnacak 
• 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma komisyonundan: 

1 - Milas, Küllük, Bodrum garni
zonlarının ihtiyacı olan 13650 kilo 
sade yağının 1 ağustos 938 günü tek
lif edilen fiyat gali görüldüğünden 
kanuni şekilde yeniden kapalı zarf 
usuliyle 28. 8. 938 günü saat 16 da 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 14824 lira 
muvakkat teminatı 1200 lira 80 kuruş
tur. İsteklilerin ticaret odasından a
lacakları ticaret vesikalarını komis 
yona ibraz edeceklerdir. 

3 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat evel yani 15 de teklif mektupla-
rını Milas'ta orduevinde alay satın 
alma komisyonuna vermiş olacaklar
dır. Mitas, Küllük ve Bodrum sade 
yağları ayrı ayrı bir şartname ile iha
le edileceği gibi Milas, Bodrum sade 
yağları bir istekliye ihale edilebile
cektir. Arzu edenler komisyondan 
parasız şartname alabilirler. 

(3032) 5572 

Finans Bakanhğı 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 
Adet 

26000 Muhtelif ebatta koçan 
650 ,, ,, bez kapaklı defter 

4000 ,, ,, cetvel 
Malzemesi vekaletten verilecek ace

le bastırılacak olup 1543 lira 29 ku
ruş muhammen bedelli yukarıda ya
zılı matbu evrak açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhale 15-8-938 pazartesi saat do-
kuzda levazım müdürlüğünde müte
şekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi Ankara'da levazım mü

dürlüğünden ve 1stanbul'da Dolma
bahçe'de vekalet matbu evrak anbarı 
memurluğundan alınabilir. İhaleye 
iştirak etmek istiyenlerin mezkur 
gün ve saatte 116 liralık muvakkat 
teminatları ve kanuni belgeleriyle 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(2826) 5225 

Millı Müdafaa BokanhOı 

Pamuk çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 

1 •- 10.000 çift pamuk çorap açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3000 li
ra olup ilk teminat parası 225 liradır. 

3 - İhalesi 29 ağustos 938 pazarte
si günü saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(3011) 

Aş kabı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiyat. (25) yirmi beş kuru§ olan 

11 - 8 - 193'3 

(100.000) yüz bin adet aş kabı kap 
h zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

satın alma komisyonundan parasız 
lınabilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 24 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddel 
rinde gösterilen vesaikle teminat 
teklif mektuplarını ihale saatınd 
en az bir saat eve! M. M. V. satın 
ma komisyonuna vermeleri lazımdır 

(2884) 5386/ 1 

Kablo ve elektrik 

malzemesi alınacak 
Ankara M. M. Vekaleti Satın 

ma Komisyonundan: 
l) 800 metre yeraltı kablosu ile 8 k 

lem elektrik malzemesi açık eksiltın 
ye konmuştur. 

2) Hepsinin tahmin edilen bedell 
ri 3050 lira olup ilk teminat parası 2 
lira 75 kuruştur. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 s 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerind 
istenilen belgeleriyle birlikte ihal 
gün ve saatında M. M. V. satnı al 
komisyonunda hazır bulunmaları. 

. (2962) 5562 

Kazan ve bakra( ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko . 

yonundan : 
1 - 100 ita 150 adet büyük kazan 

100 ila 150 adet küçük kazan ve 2000 
ki bin adet kapaklı bakraç kapalı z 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2-Büyük kazanın beheri (40) kır 
ve küçük kazanın beheri (27) ve 
paktı bakraçın beheri (5) beş lira ta 
min edilmiştir. 
. 3 - İhalesi 24 ağustos 938 çarşarn 
günü saat 11 dedir. 

4 - İlk teminatı (1503) bin beş y 
üç lira 75 kuruştur. 

5 - Evsaf ve şartnamesi bedcJsiz 
larak M.M.V. satın alma komisyonu 
dan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 24 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü ma 
delerinde gösterilen vesaik!.• \emin 
ve teklif mektuplariyle hir'iktc iha 
saatinden en az bir saat evel M.M.<f 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2885) 5388 

Tezkereci palaskae1 ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

nıisyonundan : 
1 - Beher takımına tahmin edil 

fiyatı 500 kuruş olan beş bin takım 
hiye teskereci palaskası kapalı za 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23 ağustos 938 salı 
nü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
tın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1875 lira olup şa 
namesi 125 kuruşa M. M. V. satın al 
Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanıl 
teminat ve 2490 sayılı kanunun ikı 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler 
le birlikte teklif mektuplarını eksilt 
me saatından behemehal bir saat e 
line kadar Ankarada M. M. V. satın 
ma Ko. reisliğine vermeleri. 

(2867) . 5384 

İnşaat ilônı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğ .. 

den: 
l - Sıvas'a 8 kilometre mesaf 

tesis edilecek çimento fabrikası ve 
fabrikaya ait muhtelif mebani Jı:ı 

lizasyon ve yol inşaatı vahidi fi) 
esası ile ve kapalı zarf usuliyle ' 
siltmeye konmuştur. 

1şbu inşaatın muhammen keşif 
deli 1.658.069 lira 68 kuruştur • 

2 - Eksiltme evrakı, 25 lira rnıı 
bilinde Sümerbank inşaat şubesiod 
alınabilir. 

3 - Eksiltme 26 ağustos 1938 c 
günü saat 12 de Ankara'da sutl" 
bank umum müdürlüğünde yal'1 

caktır. 

4 - Muvakkat teminat 
63500 liradır. 

5 - İstekliler ihale gününde11 

az bir hafta evel Sümerbank uf11 
müdürlüğüne tahriren müracaat 1 
rek şimdiye kadar yapmış old~1' ft 
bu kabil büyük işlere ait ve~aı.1' ~ 
retlerini ve bunların bedellerını, 1 
hassa hangi bankalarla muaı1le 
bulunduklarını bildireceklerdir. <" 

Banka yapacağı mali ve fenni 11 f' 
tırmalar neticesine göre istekli>'; 
zü geçen eksiltmeye iştirak edeb1 

si için bir vesika verecektir. • ı' 
6 - Teklif mektuplarını havı t 

lar kapalı olarak ihale günü ~fi 
e kadar makbuz mukabilinde b' 
ra'da Sümerbank umumi mulı3 cJ 
şubesi müdürlüğüne teslim oıun9 

tır. • 
1 

r 
Posta ile gönderilecek teklıf eel' 

hayet ihale saatından bir saat e'V i f 
kadar gelmiş ve zarfının kan°

0
, 

dı. 
kilde kapatılmış olması lazıı11 ..... ~ 

7 - Bu inşaatı banka diledı!;~fl 
teahhide vermek hakkını ın°~1s 
eder. (3039) S 
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Fotoğrafi ve malzeme 
Kasap 

Baklacı 

Altıntaş 

Fevzipa a 
Hacıbayram 
Akşcmsettin 
Bozkurt 

9 
136 
26 
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937 
936 
937 
936 
937 
935 
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936 
938 
936 
937 
936 
936 
937 
938 
938 
937 
936 
937 
937 
935 
936 
937 
936 
937 
936 
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45 00 
70 00 

45 
34 
30 
44 
22 
40 
33 
32 
11 
45 
31 
25 
25 
45 
45 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
64 
48 
70 
43 

85 
95 
24 
55 
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1 ··k il fi t h ı vergiye ait ihbarnameler hali hazırda adreslerinin malüm olmaması hase-y d · · "k t ahları yazı ı mu e e er namına ar o unan 
ukarı a ısım ve 

1 

ame g 1 h k 1 . k 141 . ci maddesi hükümlerine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. hiyle tebliğ edilememiştir. Hukuk Usu mu a eme en anunun ın (3026) 5570 

Elbise ve asker yaptırılacak 

göre muvakkat temioat (1177) lira 
(50) kuruştur. 

Madde 7 - Teklif mektubiyle te
minatını vaktinde vermemiş olanlar 
artırmaya kabul edilmiyeceklerdir. 

İ VİLAYETLER 
..................................................... 1 
'i ............................................ ........ 

Açık eksiltme ilônı 

Konya Vilayetinden : 

1 - Yapılacak işler: 

Kültür Bakanlığından : Hükümel konağı yaptırılacak 
Madde 8 - Satışa ait şartname An

kara'da vakıflar umum müdürlüğü 
1 - Bakanlık hademelerine 46 ta- emlak ve arazi mildürlüğünde, İstan-

kım elbise ve kasket yaptırdacaktır. bul'da İstanbul vakıflar başmüdürlü-
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 

A - 1500 lira keşif bede!li Ereğli
de Alan arkın tamiri 

B - 3000 lira ke§if bedelli Kara • 
manda İbrala deresi 

2 _ Kıymeti muhammenesi 990 lira ğünde, Kırklareli'nde vakıflar mü-
olup muvakkat teminatı 15 liradır. düdüğünde parasız verilir. 

3 - Eks~ltmeye gireceklervin mu- Madde 9 _ Artırmaya İ§tirak eden-
vakkat temınatını mal sandıgına ya- 1 . b""t'" ht · tın 

• b k er şartnamenın u un mu evıya ı tırdığma da~r mak~uz veya an aj kabul etmi sa ılır. (3035) 5574 mektubu getırmelerı. § Y 

4 - Eksiltmenin 12 ağustos 1938 
cuma günü saat onda levazım daire
sinde müteşekkil komisyonda yapıla
cağı. 

5 - Kumaş örneğini ve şartname
sini görmek istiyenlerin ~er. gün b~
kanlrk levazım direktörlüğilne mu
racaat etmeleri. (2750) 5088 

Bir memur alınacak 

Kültür Bakanhğından : 

--- Orman Koruma 

Ambar binası inıası 
Orman Koruma Genel Komutanlı: 
ğından: 

1 - Kapalı zarftan pazarlığa çevri

le~ lstanbul anbar binası inşaatının 
ihalesi 15 ağustos 938 pazartesi saat 
11 de Ankarada Y enişehirde genel ko· 
mutanlık binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

1 - İhaleye konulan iş: 41.582,44 
liralık Bismil hükümet konağı ikma
li in~aatı kapalı zarf usuliyle ihaleye 
konmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 

B) Mukavele projesi 

C) Husust, fenni, bayındırlık işleri 
genel şartnameleri, 

D) Bu evrak nafıa dairesinde görü
lebilir ve istenebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 25. 8. 938 per
şembe gün il saat 11 de kapalı zarf u
suliyle nafıa müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
3118.68 liralık muvakkat cari senet, 

ticaret odası vesikası, Nafıa vekale

tinden alınmış 10.000 liralık buna 
2 _ Keşif bedeli 22209 lira 71 kuruş benzer iş yaptığına dair müteahhitlik 

ve muvakkat teminatı 1665 lira 73 ku- vesikası. 
ruştur. 

C - 3500 lira keşif bedelli Akşe
hirde koçaş ve Eğrigöı.: s:.ıları üzerin
de yeniden açılacak kanal güzergahı
nın te&bit ve proje ve evrakı keşHye
sinin tanzimi işleridir. 

2 - Bu
0

işler 22 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 11 de eksiltmeye ko
nulmuştur. 

3 - Mektupla evelce müracaat e -
den taliplere bu işlere ait şartname 
ve krokiler gönderilmiştir. Yeniden 
prtname ve krokilt.ri göımek ısti
yenler ihale gününe kadar vilayet su 
işleri bürosuna tahriren veya bizzat 
müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayn ayn veya hepsi 
bir arada ihale edilebilir. 

5 - lsteklilerin ihale gün ve saa. 
tmda Konya vilayeti daimi encüme· 
nine % 7,5 teminat ve serbeet diplo
ma mühendis olduklarına dair vesi
kalariyle müracaat etmeleri ilan olu· 
nur. ( 4602/2569) 4854 

Acele sabhk ev - Senede 1200 li
ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odalı 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 

ı • 
i Dört satırlık kilçük ilanlardan: i 
i Bir defn ic;in 30. Kuruıı t 

1 
İki defa için 50 Kuruş f 

caddesi. Numara 98 5582 Uç defa için 70 Kuruı ! 

Satılık ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki
lere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
edilmesi. 

Dört defa İ!:;in 80 Kuruı ı 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meıel& 10 defa 
neııredilecek bir illin için 140 kuruş ~ 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, i 

l her satır, kelime aralarındaki bo3luk- i 
lnr mliıitcsna 30 harf itibar edilmilitir. i 

: Bir küçük illin 120 harften ibaret ol- : 
ı malıdır. ı Satılık Motor - T. W. M. marka az 

kullanılmıştır. Postane caddesi Çağlar 
çay evi H. Çağlar'a müracaat. 5443 

ı Dört satırdan fazla her satır için ayrı- i 
i ca 10 kuruş alınır. ! 
i .................................................... i 

Satılık - Bir adet kaptıkaçtı ile bir 
lüks tenezzüh satıllktır. Soğukkuyu'da 
Kardeşler garajına miiracaat. Tel. 

Kiralık daire - Kooperatif arka
smda Ağaoglu apartımanında 3 oda 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakkal 1130. 5522 

Satılık motör - Çok az kullanılmış 
D K W marka 7 alman beygirlik zarif 
bir motör. Müracaat. lş dairesi reisli-
ğinde Şadan Rüma 5576 

Ali Kfizım'a müracaat. 5577 

Kirnlık - 1smctpaşa mahallesinin 
Beştepeler sokağı 38 numara 3 oda, 1 
mutbah, su, elektrik, banyolu bahçeli 
bir ev. İçindeki sahibine müracaat. 

Kiralık : 

Kiralık - Her şeye elverişli mağa
za Samanpazarı Kurşunlu cami karşı
ı>ında B. Alim apartımanrnda. 5558 

551 fi 

Kiralık konforlu balkonlu odn - İt
faiye meydanı Ordu sokak Kurtuluş 
apartımanı dördilncü kat No. 8 

5556 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ko- fş arayanlar : 
operatif evlerinden 8 oda kalorifer, sı

cak su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga

rajı muhtevi bir ev kiraliktrr. 1103 
numaraya telefon edilmesi. 5440 

Ders - Amerika üniversitesinden 
mezun bir genç hususi İngilizce dersi 
veriyor. Ulus'ta MOB rumuzuna tah-

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo
bilyasız. Yenişehir İsmet İnönü cad -

riren müracaat. 5438 

Dans meraklılarına - Müsait şe • 
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa

manpazarı Batıyol S. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme -

de~No. 74 5442 

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

5464 

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

Kiralık oda - Banyolu, güzel bir 
oda bayanlar tercih edilir. Işıklar cad
desi Öktü sokak No. 2. 1 inci kata mü-
racaat. 5484 

Kiralık oda - Ayrı kapılı konforlu 
möbleli. Çocuk sarayı caddesi 33 dai-
re 7 Te1. 2315 5469 

Kiralık daire - 5 büyük oda, 2 
hol, konforlu - Yenişehir Yüksel cad. 
Genbark Apt. No. 9/5 Telefon. 1152 
(Saat 17 den sonra 1564 ). 5466 

si. 5441 

Kurlar: 

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

Aranıyor : 

Aaranıyor - Bu senenin ikinci te§
rin sonuna kadar kiralık evi olanların 
orduevi müdilrlüğüne bildirmeleri. 

:;515 

Aranıyor - 8 - 1 O bin lira kryme -
tinde kargir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-

Devren kiralık - Etlik aşağı Eğlen- caat. 
ce'de 41 No. lu evde 2 oda mutfak e -

5421 

Almanca bilen aranıyor - Bir veya 
lektriği ve ıuyu da vardır. Müracaat bir buçuk ay müddetle kuvetli bir al-
Tel, 1801 5519 

Kiralık - Yenişehir Tuna cadde.sin
de Yenipazar yerinde Ferit apartrma -
nında bir daire 3 oda, bir hol. 5517 

manca steno - daktiloya ihtiyacımız 

vardır. Ögleden sonra çalışmak şarti • 
Je de kabul edilir. Selfinik caddesi Nr. 
21 Atak şirketi Telefon 3854 5557 

Bakanlxk özel okullar dairesinde 

17,s lira aylıklı bir vazife açıktır. En 

az Orta okul mezunu olmak ve daktilo 

hilrnek şartiylc bir memur alınacaktır. 
İsteklilerin müsbit evrakiyle özel okul
lar dairesine müracaatları ilan olunur. 

(3029) 5552 

_VeWfar"":U111• ;~ 

3 - Şartname ve keşifleri Ankara 
satın alma komisyonunda ve !~tan· 
bulda Galatada Topçular caddesınde 
176 numarada Orman koruma anbar 
müdürlüğünde her gün görülebilir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saa
tmdan bir saat evci komisyon reisine 

makbuz mukabili vermeleri. Posta ge
cikmeleri kabul edilmez. 

(5261/3034) 5573 

Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 

Antalya Vilayetinden : 

yolunun ikmali inşatıdır. 1 faiyesince muayene edilerek rapor a-
B . . k lınmalı. 2 - u ışe aıt evra ve şartnameler y k d 

1 
f ( 

1 d u arı a sayı ı evsa ta 800) met-şun ar ır : 
A Ek ·ıt t . re hortum alınacaktır. Muhammen - • ·sı me şar namesı . 
B _ Mukavele projesi 1 bedel 1200 hra olup muvakkat teminat 

. • 90 liradır. ..... _ .... 
Satılık tarla ve mer'afar 

Vakıflar Umum Müdürlüğün· 
den: 

4 _ !stekliJerin muvakkat _tem~nat 
makbuzları ve icabeden kanunı vesıka· 
ıariyle birlikte ihale g~~ ve saatx~~a 
ezkCır komisyona muracaatJarı ılan 

m 5564 

Şoşa tamiri 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konan iş: Antal
ya memleket hastanesi ikinci kısım 
(31,881) lira 53 kuruıluk inşaat; evel
ki inşaatın bakiyesidir. 

C - Bayındırlık ışlerı genel şartna-

mesi. İsteklilerin 15.8.938 tarihine müsa-
D - Tesviyei turabiye şose ve kar- dit pazartesi günü saat ıı de Zongul-

gir inşaata ait fenni şartnamesi. dak belediye encümeninde yapılacak 
E - Hususi şartname açık eksiltmeye iştirak etmeleri ilan 

13 l\1:adde 1 - Kırklareli ~ilayetinin 
abaeski kazasına bağlı Erıkler yur -

~u köyünde mazbutan idare oluna~ 
tafizi liasan (paşa) vakfından ~l~ekı 

olunur. (2978) 

134 takım elbise diktirilecek 

Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Ke
malpaşa yolunun 3 + 250 - 14 + 600 
kilometreleri arasındaki §Osenin esash 
onarılması. 

Bu işin açın tutarı: (28781) lira 
(33) kuruş. 

2 - Bu işe nit şartnameler ve ev
rak ıunlardır : 

A) Eksiltme artnameııi. 
B) Mukave]e projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
D) Hususi şartname 

F - SiJsilei fiyat cetveJi olunur. (2830) 5228 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra-

kı üç lira bedel mukabilinde Tunceli Mahruti çadır alınacak 
nafia müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-8-938 pa::artesi gü
nü saat 12 de Elazıg'da Tunceli nafia 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

l>Ularında yazılı hudutlar ıçınde 
(
57

0) dönüm bir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri 560 ve ilçüncüsü de 
(5ı2) dönüm üç parça mera ki ceman 
(a
36

1
40) dönümden ibaret bir parça 

r a ··ık· et 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
·ım k sair mal-Kumaşı idarece verı e ' .. 

Bu işe ait evraklar aşağıda yazılı
dır : 

A - Kapah eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi, 

E) Ke§if evrakı 
G) Proje 

lstiyenler bu şartnamelerle evrakı 
15 lira mukabilinde Antalya Nafia 
müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme pazarhk usuliyle ya
pılacaktır. 

5 ~-Eksiltme~e girebilmek için is
teklının 4250 lıra teminat vermesi, 
bundan başka aşağıdaki vesikaları da 
haiz olup göstermesi 18zımdır. • 

Niğde Nafia Müdürlüğünden : 

29-7-938 gününden ba lıyarak 18-8-
938 çarşamba günü saat 11 de Niğde 
vila~eti ~ai~i encümeninde aşağıdaki 
şeraıt daıresınde nafia için 50 mahru
ti amele çadırı açık eksiltmeye konul
muştur. 

e . ve üç parça meranın mu 1Y . -
. tı satılmak ilzere 2 ağustos 938 tarı-

. müteahhide ait olmak uzere 
zemesı ki 

~na_';n 23 ağustos 938 tarihim: k.~~ar 
gun tnüddetle şartnamesi rtıucıoın-

e kapalı zarf usuliyle artırmaya ko
ltlrnuştur. 

l\1:aaae 2 _ Yukarıda yazılı gayri 
enkuııerin birlikte muhammen be
ti' 1 

(15700) liradır.Ü 
~adde 3 - İhale bedeli peşin ah· 

ıacaktır. 

~ 1':1actde 4 - İhalesi 23 ağustos 938 
tıhine müsadif salı günü saat 14 de 
•tktareJi vakıflar mlidürlüğil ihale 

om· ··d"'r 
- ~ •• 1sYonunca vakıflar umum mu u • 
&unun tasdikine talikan yapılacak-r. 

~adde 5 - Taliplerin 2490 sayı!ı 
le~ltna göre hazxrhyacakları ı:klıf 
tt tuptarını (4) üncü maddedekı sa
t· crı bir saat eveline kadar Kırkl~r
ı "akıfla .. d .. ı·· v .. ı"hale komıs-orı r mu ur ugu d 

u reisliğine vermeleri lazım ır. 

~adde 6 - Tahmin edilen bedele 

k ket elbise pazarlı a 134 takım maa as 938 ta 
diktirilecektir. Kati ihale 27·8· d a
rihinde cumartesi günü saat 11 e y • 
pılacaktır. 

İ kı ·ı . ı·zahat almak ve pey ste ı erın, p T 
sürmek üzere her gün Ankarada : . 
T. umumi miidürlüğil binasındakı a· 
hm satım komisyonuna İstanb~lda 
Beyoğlunda P. T. T. levazım aynıyat 

· ··d'"rlüğüne müracaatları. şubesı mu u 5565 
(2979) 

Satıhk tahta sandıklar 
P T T Müdürlüğünden: .Ankara · • • 

Etimesğut'ta milzayede ile satılığa 
k lan tahta ve sandıklar muham-

çx arı d ı· i bulunduğundan 13.8.938 
men be e ın ·· pa-

"hinde ihalesi yapılmak uzere 
tarı ""ddeti 15 glin uzatılmıştı~. 
zarl_ık rı:u Etimesgvut'ta müteşekkıl 
Talıplerın 
komisyona müracaatları. 

(2850) 5237 

C - Bayındırlık işleri genel şartna • 
3 - Eksiltme 15 • ağustos - 938 

pazartesi günü saat ıı de vilayet ma
kamında toplanacak olan daimi en
cümende yapilacaktır. Teklif mek· 

mesi, 

_D- Keş~f, gr. '~k, fiyat silsilesi cet • tupları 2490 sayılx kanunun 32 inci 
velı, h11susı, fennı şartname. maddesindeki tarifat dairesinde o 

Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün saat 11 e kadar verilmiş olmalr-
gün ve saati: 18. ağustos • 938 per • ı dır. . 
sembe günü saat 1 ı de İzmir ili daimt 4 - Eksıltme kapalı zarf usuliyle 
;ncümeninde kapalı zarf usuliyle ya - ve V;?hidi fiat üzerinden yapılacaktır, 
prlacaktır, 5 - Eksiltmeye girebilmek için 

. isteklilerin 2391 lira ıs kuruşluk mu· İsteklıler: Yukarda yazıh evrakı vakkat teminat vermeleri ve bundan 
İzmir, Ankara, İstanbul bayındırlık di- başka aşağıdaki vesaikleri haiz olup 
rektörlüklerinde görilp inceliyebilirler. getirmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplan: 2490 sayılı ya- 6 - .~afıa. ~~~aletinden ahnmıı 
sanın 31 inci maddesine göre tanzim ya~ı mute~hhıtlıgı vesikası ve yaptı
olunacak teklif mektuplan 4 üncü ğı ışl~re aıt bonservisi ve ticaret oda-
maddede yazılı saatten bir saat evet sı ves1kası. 5240 
makbuz mukabilinde İzmir ili daim! , • , ,. 
encümeni başkanlrğma testim edile • Pazarhk usulde eksıltme ilam 
cektir. 1 

Muvakakt teminat : (2159) lira. Tunceli Nafia Müdürlüğünden : 

Postada vaki gecikmeler kabul edil- 1 - Eksiltmeye konulan iş: Tun· 
mez • . (2791/2829) 5227 celi vilayeti içinde Pertek • Mameki 

A-:- ~afia ~ekti.Jetinden alınmış mü
teahhıt1ık ehlıyet vesikası 

B - Ticaret odası sicil vesikası 
6-Teklifler yukarıda üçüncü mad

dede yazııı saate kadar Tunceli nafia 
dairesindeki eksiltme komisyonu re
isliğine verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması la-
zımdır. (2975) 5491 

Hortum alınacak 

Zonguldak Urbaylığından : 

Belediyemiz itfaiyesi için: 
Açık kurşuni İngiliz keteni rengin

de, elyafı 24 telli ince ve yumuşak oı. 
makta kurutulduğ_u zaman da yumu
şak kalacak, 30 atmosfer tazyika mu. 
kavemet etmeli, 12 atmosfer tazyik 
altında hiç bi rsebeple su sızdırmama· 
lr, İstanbul'dan alınırken İstanbul it-

1 - 3 metre irtifarnda 4 metre kut
runda kapı ile, 21 dilimli ve 65 santim 
etekli mahruti çadır maa direk. 

. 2 - Niğde istasyon teslimi beheri
nm muhammen bedeli 56 liradır. 

3 - Tem~nat 37,5 kuruştur. 
4 -Teslım müddeti 30 gündür. 

.. 
5 

- ~ümune ve şartnamesini her 
gun nafıa dairesinden görebilirler. 

. 6 - Mukavele ve ilan ücretleriyle 
bılumum masraf müteahhide aittir. 
(5169 - 2995) 5506 

Hükümet konağı yaptırılacak 
Erzurum Valiliğinden : 

Tortum kazasında yeniden yapda
cak olan otuz bin lira bedeli keşifli 
hükümet konağının ikmali inşaatına 
talip zuhur etmediğinden on gün da
ha temdit edilmiş olup ihalesi 15.8.938 
pazartesi günU saat 16 dn Tortum kay
makamlığında yapılacaktır. 

(2974) 5490 



-ız-

Mikroskop gösteriyor ki : 
Sıtma parazitl~ri sivrisineklerin i ğnesile kana karışıyor. Ve müthiş bir 

afet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan 
kudret, kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 

Vücudumuza aşılanan bu melun parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

vuvarlacıkları yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimiz 
le sıtma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini artırıyor. 

Vatandaş ! . Sağlığını bu af etten koru 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hulasalarile hususi bir şekil

de ihzar edilen ve Sıhhat Vekaletinin resmi ruhsatını haiz bulunan BİO
GENİN drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır. 

Sıtınadan Korunmak ve Kurtulmak için Birinci 
Deva B 1 O G E N I N dir 

BİOGENİN 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuv· 
vetlendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldü
rür, tali olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. 
Sıtmanın bütün şekillerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilaç, her ec-
zanede bulunur. 5538 

Resmi daire ve müesseselerin 
nazarı dikkatine : 

ürkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve müessese ola

rak kullanılmağa el verit li bulunan Anaf artalar caddesi·n· 
de Memurlar Kooperatif binası namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katları kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve hela
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda, bi
rer büyük salon koridor ve helalar vardır. 

Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmit elek
trik ve kalörifer tesisatı mevcuttur. Binanın teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay peıin alı
nır. Resmi daire ve müesseselerle icar bedelinin ve t~nvi
rat, tanzifat resminin tediyesi müzakere edilmek ıuretıyle-
de tesbit edilebilir. . . . . 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme §ekhnı havı .. te~lı~ ~ek
tuplarını 15 ağustosa kadar b"nka m~.r~_ez m~_durlugune 
tevdi etmeleri veya icar hususunda goruşmek uzere mer· 
kez müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan ounur. 5301 
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Sahhk (am tomruklan 
DevletOrman ltletmeıi Karabük 

Revir Amirliğinden • 

1 - Revire bağlı Keltepe ormanı
nın Gölveren deposunda istifte teslim 
şartiyle 8-9- 10-11 numaralı istiflerde 
mevcut 592.925 metre mikap hacmin· 
ue 1002 adet çam tomruğu açık art -
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların metre mikabı 12 
lira•muhammen bedelle arttırmaya ko
nulmuştur. 

3 - Teslim ve tediyeye ait şartna· 
ne Ankara, İstanbul orman baş mü • 
nendisliklerinde görülebilir . 

4 - İhale 15 • ağustos • 938 pa -
.,artesi günü saat on birde Karabük -
teki Revir merkezinde yapılacaktır. 

~111111111111111111111111111111111111111.. 

5 - İsteklilerin şartnameyi göre · 
rek % 7 ,5 teminatla yukarda yazılı 

gün ve saatte revir merkezine müra . 
caatları. (5241 - 3023) 5549 - -- -- Ürek -Dr. Bôsit --------- -Cebeci Merkez Hastanesi ----iç Hastahklan mütehaasısı ---

-------- -- -- -: Her yün hastalarını Yenişehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı · -
: manında saat 15 °ten sonra kabul E 
: eder. Tel: 1694 E -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabnl eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 5299 

uLUS 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

FAR HASAN 
FARE 

ZEH1R1 

ile öldürünüz 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa

releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarrnı yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruıtur. 5560 

Ankara Belediyesi 

Yol yaptınlacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Büyük Millet Meclisi binasına 

mahsus Çankaya caddesine iltisak ve -
ren yolun yapılması kapalı zarf usuli
le on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (77797,14) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat (5835) li -
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 23-8-938 salı günü sa -
at on buçukta Belediye encümenine 
olunur. 2951 5430 

Baskül alınacak 

Ankara Belediyesinden : 

Hayvan pazrı için lüzumu olan bas· 
kül 2 eyl\ıl 938 cuma gününe kadar 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağın· 

dan isteklilerin her cuma ve salı gün
leri saat on buçukta belediye encüme
nine müracaatları. (2943) 5418 

Muhasebe ıefi ahnacak 
Belediye Reisliğinden : 
Otobüs idaresinin 125 lira ücretli 

muhasebe şefliği için müsabaka imti -
hanı açılmıştır. 

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

İstekli Ticaret ve lise mezunları • 
nın imtihan gününden evel 2 foto ile 
nüfus ve tahsil vesikalarını rapten be -
tediye reisliğine istida vermeleri ilan 
olunur. (2944) 5429 

Mahkemeler 
Malatya Sulh Hukuk Mahkeme • 

sinden: 

Devlet demiryolları Malatya begin
ci işletme avukatı Şefik Tuğay ile 
Çankaya kazasının Cümhuriyet ma
hallesi SeHinik caddesi Erkut apart
manında mukim İzmirli Hayri arala· 
rındaki alacak davasından dolayı ya
pılan muhakemede müddeialeyhin 
ikametgahı meçhul bulunduğundan 
davetiye tebliği yerine kaim olamak 
üzere Ulus gazetesiyle ilanına mu
hakemenin 13. 9. 938 çarşamba günü 
saat 8 bırakılmasına karar verilmiş 

olduğundan keyfiyet ilan olunur. 
5580 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6ll8 

imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi: ANKARA 

Barsak, karacığer ve 
midenin kuıudu i,le- ı 
mesi demektir. Bu üç 
uzvun iyi işlemesini 
temin için muhakkak 
gece yatarken ve sa
bah aç kamına bir 
kahve kaşığı M A • 
Z O N meyva tuzu 
alınız, alınması gayet 
latif tesiri tabii ve 
kolaydır. 

:MAZON 1\tcyva 
Tuzu 

nun ismi taklit edile
bilir, fakat ne terkip 

ne de tesiri taklit 
edilemez 

MAZON 
MEY'V'A TUZU 

5561 

Tapu ve Kadastro 

6 Adet demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tapu Sicil Müdür

lüğünden : 

1 - Merkez ve Çankaya tapu sicil
li muhafızhkları için (658) lira 2 ku
uş muhammen bedelli altı demir do

.ap açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü

nü saat 10 da grup tapu sicilli müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi grup tapu sicilli 
müdürlüğünden alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun 2, 3 
inci maddelerinde yazılı belge ve mu· 
hammen bedelin % 7.5 nı teşkil eden 
teminatı muvakkate makbuzu ile bir
likte müracaat eylemeleri itan olunur. 

(2933) 5427 

YENİ 
BU GECE 

BEYAZ MELEK 

Simone Simon 

Gündüz iki film birde" 

. - JAPON GÜLÜ 
2 - AŞIKLAR YOLU 

Seanslar 
ı.30 - 4.45 Gece 21 de 

T. C. Z i R A A T B A K A S ! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liora.. 
Şube ve ajans adedi: 262 ' 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

-,. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vere<elc 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarmd 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 .. 2.000 
4 .. 

40 .. 
100 .. 
120 .. 
160 .. 

250 
100 

50 
40 
20 

,, 
.. .. .. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" 
" 
" .. 
" 
" 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan afağr clü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ye 
1 Hazirap tarihlerinde çekilecektir. 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından · 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya ghebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip
lomalı olmak lbımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. EylUl. 938 günlerinde Ankara ve letan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapxlacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettit namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettig ve müfettig namzetleri asker
likten avdetlerine kadar maaısız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü
fettişliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekailttqk hakkını haizdirler.) 

5 - İmtihan programı ile sair ,artları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

İnşaat yapanların nazarı dikkatine : 
Göl başı tuğlalarının en eyi cinsinden mühim mikdarda mevcuttur. Kre· 

di ile de satış yapılır. İnşaat yaptıranların bir defa satış yerimiz olan An· 
kara'da Yenihal karşısında 3 No. lu Destici dükkanına müracaatları men• 
faatleri icabındandır. Telefon: 1620 5477 

\ 

SİNEMALAR 
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HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki büyük film birden 

1 - HUDUT HAYDUTLARI 
2 - İNTİKAM YUMRUCiU 

Seanslar 

2.30 - 4.30 • 6.30 Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.20 DE 
GÜNAH ÇOCUCiU 

Bugün saat 1 O da çocuk matinesi 5 kuruş 
Bu gece saat 21 de açık hava sinemasında 

GÜNEŞE DOCRU 
Senenin biricik Türkçe filmi 

1 

~ 


