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İZMİR FUARI YARIN A ILIYOR 
Celôl Bayar izmir'e hareket etti 

Başvekilimiz fuarın a(ıbş 
törenini bizzat yapacakhr 

1 b 1 18 
__ D--vekil Celil Bayar, bera-

stan u • a.a. ~ .. ·· · ld 
be 

. d H "ı Kalem Dırektoru ve yaven o u-

Başvekil, gehrimizdeki vekiller, bir çok meb
uslar Vali ve Belediye Reisi, Emniyet Direktö
rü, mali ve iktisadi müesseseler direktörleri tara
fından uğurlanmıgtır. 

rın e usus . ·ı 1 · .. hald b .. saat 1 1 de lzmır vapuru ı e, zmır 
gu e ugun k .. 1 
F 

ı- -·mine riyaset etme uzere z- [Fuar hazırlığına dair tafailat 6.ıncı aayfamızdadır] 

-
uannın açıug & ..... 

mir'e hareket etmigtir. 

Ressamlarımız 
iı başında 

Nuuhi Baytlar 
Re.im telmipne vakıf, duysulu, dü

ıünceli, olgun resaaınlar'ınUZ . var~, 
ve bunJarm :uman zaman tertip ettik· 
leri ..,sileri süsliyen eserleri de ç__a· 
bıkan, iyi niyetli, aanatlanna bağlı 
inunlar oldukları intibaım vermekte
dir. Fakat, - ne elemeli? - bir busu· 
aiyetleri, .ebebi kolay kqfedilen bir 
lleYİ mütterek noksanları daima dik· 
kati celbetmektedir: Ressamlarımız, 
maaneta bir muhitin tesirleri altında 
kalarak, hemen her nkit kendi ken· 
clilerini tekrar etmektedirler; 

O kadar ki bir .ercide gördüğünüz 
malim bir aanatk&rm güzel bir tablo
au, bir kaç sene sonra açılan yeni ser· 

. ~ ki, biraz kılık de-.. -. . 
iiflİIUIİf, biraz claha kemale ennıt o-
._ ...ı. ... ",. kar§ınızdadır. Bu eserler 
elueri,.a bareketaız, ve tefekkür tar
....._, Jat&Yll....., bayatwnna taal
lik ...... hadi ..... ~--; 
her bansi bir uıbipcu edibin müabet 
~ mülhem olmaia lüam 
aönniyerek ,........, ahenkli cümlele-

ri .-... a. miifU.ade doiru i.. aebebi de, 
tahmin edilir ki, ekseriya okullanımz· 
da öjretmm olan reswnlannmm ev
a.ft •• itleri arumda mahsur kalanık 
"- im ·slan ile geçinmek mecburi
Yetinde ohDalarmdadır. 
Onların sezemeleri, muhit cletfttir

ıneleri, yeni yeni teYler görmeleri, rü· 
~ afuldamu genitletmeleri, )'&1&)'1-

lhnlza kanfllllllan, hadiselerden il
.._. ahnelan l&zundır. Fakat bu im
lriru nuıl bulıunlar? 

lıte, Ciimburiyet Halk Partiıi Ge
nel Sekreteri l&)'ID Bay Şükrü Ka· 
>'•'nın tenaibi ile bugünlerde on vili
Jetimizde birer ay kadar kalarak ça
Lıınak makaadiyle yola çıkmak ibere 
ltuıunan on .,....,,omza bu imkin ve
rilnıiı bulunmaktadır. Her sene tek· 
l'arlanacak olan bu tetkik seyabatları 
diier real8Dllarnnm da aynı fıraattan 
fa1daJandıracaktır. 

Partinin bu kararına ait diğer e1&•· 
ı.., da babrlatalım: Seyahat eylUI 
SOnunda bitmi olacak ve ressamları· 
llllzdua her bi~n bazırbyacaklan üç 
eaer Partice tetkil olunacak bir jüri 
tarafından tetkik edilip kıymetli ol
d~ kanaat setirilerek seçilecek 
0 lanlan 1939 aeneai haziranına kadar, 
Iİlrıclilik, Ankara ve lstanbul'da, aersi 
halinde t91bir oluucaktn'· Muvaffak 
•aerler aabn alrn•cak ve sahipleri de 
llliikifatlanclmlacakbr. 
Reaaamlanmıza verilmekte olan ba 

"üyiilc fıraab çetin bir imtihan teıakki 
.,bneliyiz: Ne yapacaklar, na1ıl çalıp.
calc •e bize ne vereceklerdir? 

Bunu diitünmeie ne hacet? R_. 
9-nlanmızdan her birinin önüne se
"İ' nuntakalann bütün varlıkları ser
Pİlecelrtir: insan tipleri, it hayatı, 
kö1liilerimizin evleri, tarlaları, ınan
dıraıan, 1aylalariyle her teyleri, bai· 
~: bahçeler, yani bağcılık•-:~ 
edile, han, kervansaray, köpru, camı. 
~eıtne, bütün canlılığiyle sokak ve 
k...ı,., kıyafetler düğünler, mahalli 
°1'1nlar, toplu h.;._etlere vesile ve
._adetler arkeoloiik kazılar, hara.,. 
lep, oraıan: ait tarihi hadiseler, hika· 
•eler, efsaneler ve nihayet Atatürk 
"'"'iminin meml~f!tte uvandmnıt ol
dıııfu aosyal ve kültürel hareketler 
ıa.-eıcleri. ilham alacakları. hi~ 
...... dec:elderi bin bir mevzudan bır 

(Sonu 8. inci sayfada) 

İktisat Vekilimiz İzmir' de 

B. Şakir Kesebir yol 
boyunca halkın 

ihtiyaçlannı tetkik etti 
( tkttsat Vekilim ize refakat eden arkadatımız 
SanUh Tiryakioğ lu Telefonla bildiriyor : ) 

lzmir, 18 - lktıut Vekilirliii-1'- Jıy~, üzüm sergisini düzenliyen köy
Şakir Kesebir dün geceyi Afyon is- lü kaôıntan görülüyor. Kadınlar, be
taayonunda huıusi vagonunda geçir- yaz bat örtülerinin bir yaniyle, ço
di. Vagon, sabahleyin 6 ela tzm1ır· 'e ~~- ~uklar mendilleriyle treni ıelimlıyor-
reket eden trene bağlandı ve zmır e ar. 
hareket edildi. Tren Manisa'ya yaklqtıkça bağlar 

Killik istasyonu Ege mıntakuının genitledi, ve Manisa yakın~arıncla uç-

1 B 
ktaclan sonra gü- suz bucakıız ovayı yemyetıl um&lar-

kap111 sayı ır. u no ' 1 ·· t'"lü b ld k G"" 1 E ' · b 
be k ti

. E 'nin huıuaiyetleri a or u u u . uze ge nın u 
zel ve re e ı ge d"d . . dün b .. Ulü t f ,·1 '---an dikleıen na ı e meyve11nın, yanın en e-
gor r; e ra ye ı ' f,M6 ' k l" ki d 1 k 

f
"f ·ıı· ti -"cucla ge re et ı topra arın a ve en ça ıt an hazan ha 1 meyı ı sır ar vu - • 1. d w . daği ormanlariyle örtü- ınaanların e ın e naııl toplandıgını 

tıren ar çam naaıl hazırlandığını yakından görüyo-
lii<lür. 

Trenin ortasından slizülilp geçtiği ruz. 
sahada yer yer bağlar, ve üzüm top- (Sonu 8. inci saylada) 

Çan - Kay - Sek diyor ki : 

''Japonya 
''rekorunu 

barbarlık ,, 
kırmıştır!,, 

Çin baskumandanı sonuna kadar 
mukavemet tavsiye ediyor 

Hankov, 18 a.a. - 13 ajustoı arifesinde japonların i11ali al -
tında bulunan arazideki ıivil Çin halkına hitaben söylediği bir 
nutukta bqkumandan Çan • Kay • Şek Çin'in harbı kazanacaiını 

aöylemittir. 
Bu arazideki sivil halkın geçirdiği 

hayattan çok müteesair olduğunu be
yan eden bqkumandan, japonlar ta
rafından yapılan mezalimin Sung ve 
M"ng sülalelerinin son zamanlarında 
M~nçularm yaptığı barbarlıkları göl-

ede bıraktıgını. kaydettikten sonra 
!ivil ahaliyi bilerek bombardıman e
den, roerhametsizce katliam y~pan, 
yangın çıkaran, yağma ve tecavuz e
den japonlarm barbarlık devirleri re
korunu kırdıklarını aöylemiıtir. _çan. 

Kay • Şek bilha11a demi,tir ki: 
.. _ Esir ve uyuıturucu maddeler 

ticareti yapan Japonya yalnız Çin'i 
iatila etmek değil aynı zamanda Çin 
ırkını ela mahvetmek istiyor. Japon
lar Mançuri'de ve nüfuz ettikleri her 
yerde earar, eroinle, morfin ve sair 
uyuıturucu maddeler satıtını teıvik 
ediyorlar. Bir memleketin halkının 
aıhatini mabvetmeğe bundan daha a· 
çık bir tekilde tetebbüa edildiğini ta· 

(Soaıı 8. iaci sa1lada) 

-

Geçen •eneki /zmir Fuarının leapuıntlan bir •Örüniİf 

1C. H. P. nin güzel kararı 
10 ressamımız tablolar 

yapmak üzere 
yurt içine dağıhyorlar 

Ressamlarımızın, yurdun her köte- güzel tefebbüıü üzerine on reuamla 
sini görerek ve tanıyarak eaerler ver- bunların gidecekleri yerleri tesbit e· 
melerini ve bu auretle onlardaki millt derek Genel Sekreterliğe göndermit· 
sanat ruhunun daha realist ve hayata tir. 
yakın olarak inkipfını mümkün kıl- Akademiden gelen listeye göre Trab
mak maksadiyle bu sene on reaaamın zon liıeai reıim muallimi B. Saim Kon 
on muhtelif vilayete gönderilmeleri ya'ya, Cibali orta mektebi resim mu
Cumhuriyet Halk Partimiz tarafından allimi B. Hamit Gürel Erzurum'a. 
kararlaıtırılmıttı. Parti keyfiyeti Gü- Güzel Sanatlar Akademisi D. ırupu 
zel Sanatlar Akademisi'ne bildirerek muallimlerinden B. Bedri Rahmi E
akademi profesörlerinden veya aka - yllpoğlu Edirne'ye, Güzel sanatlar •· 
demik resim tahsillerini bitirmiş, ser- kademisi D. grupu muallimlerinden 
gilerde resim teflıir ettinnlt olan rea- B. Cemil Tolo Antalya'ya, Güzel Sa· 
MIDlaıüa on kltlnln uçlım.i w el- natlar Abdemlai birlitintten nr9"! 
decelderi yerlerin tayinini ietemiıti. B. Sami Yetik tzmir'e, Güzel Sanat-

, Akademi. Partinlıı memlekette sil- lar Abdemiai muallimlerinden B. 
zel sanatların bıki19fı nMDma bu çok Hikmet Onat Buraa'ya, B. Feyhaman 

Duran Guiantep'e, reHam B. Mah-
mut Gilda Trabzon'a, Güzel Sanatlar 
Akademisi müstakil reasamlar birli-
ğinden muallim Ali Avni Çelebi Ma
latya'ya, gene Güzel Sanatlar Akade
misi müstakil ressamlar birliğinden 
B. Zeki Rize'ye gideceklerdir. 

Bu aeyahat 1 eylülde batlıyarak tal'I' 
bir ay sürecektir. ReaaamlarPTM..: git• 
tikleri yerlerde tabiat &tızelli\lerinl 
ve entereaan tipleri teabit edecekler
dir. Ha7.1rıanacak eserler bir jüri ta· 
&atından tetkik edilecek ve kıymetlı 
görülenler timdilik Ankara ve latan· 
bul'da tefiıir edildikten aonra Partice 
bedelleri mukabilinde aatın alınacak
tır. 

ReHamların gidip gelme yol mn
rafları Parti tarafından ödendikten 
batka kendilerine, zaruri ihtiyaçları
na kartılık olmak üzere 300 er lira ve
rilecektir. 

Reasamlarımızın geçenlerde Ankara Hallıcvi salonlarında 
açmlf oltlulıları resim •er.Wntlen bir lıöt• 

Ressamlarımıza gittikleri yerlerde 
azami kolaylık göaterilmesi için all
kadar viliyetlere emir verilmittir. 

Mareıal Çan - Kay • Şel& 

j ÇEKOSLOVAKYA MESELESİ 
' . 

Südet mebusları müzakereye 
devamda fayda görmüyorlar 

..Prq, 18 a.a..- B~, aiyaat bakimdan hareketli olmuftur. 
Dün Lord Runaıman ıle yaptıiı müzakereler esnasında ıüdetlerin 
murahhas heyeti timdiki prtlar altmda müzakerelere devam et 
mekten hiç bir fayda haaıl olnuyacaiını beyan etmitti. • 
Lord Runaiman'm ıararma rağmen ,.-. 

südet murahhasları hükümet koalia -
yonpnun mümeMilleri huzurunda ıö
riipıelere devam etmeli teahhUt et· 
mek iatcmeımitlerdir. Henlayncılar hU· 
k~tle ancak müaavi prt1ar .ıtmda 
~uzakere edebilecekleri ve timdikl 
sısteme muarız olanların parlimento 
izasiyle milnakap eclemiyecekleri ka
naatindedirler. Benef. Lord Runai • 
man ve Hodza'nm bir ~ müdahale
sinden sonra aOdetlere hak verilmit 
ve içtima iki kere tehir edildikten 
sonra parlamento hasmın müzakere
lere ittirik etmemesine karar veril • 
mittir. 

Prag, 18 a.a. - BurUn B. Henlayn 
ile Lord Ruıwiman ar•mda bir mtı • 

(Som 1. hlci •7fada) Siidetlerin rem Henl"l..n 
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Hüriyetler 
İstanbul' da son günlerde bir kaç boğulma vakası kaydedilmesi, bazı 

arkadatları, açıkta denize girmenin yasak edilmesi lehinde şiddetli neş
riyata sevkediyor. Bu yazıları, taze bir teessürün verdiği reaksiyona at
federek mazur görsek bile, istifade ettiğimiz hüriyetlerin tahdidini iste
mek için en küçük mahzuru vesile yapanlann zihniyetine ittirak etmedi
ğimizi de hemen ilave etmeliyiz. 

Bir cemiyeti te§kil eden fertler arasında, hayatlarının kıymetini bilmi
yen. tedbirsizliği cesaret telakki eden gafiller daima mevcuttur. Bu gi. 
bilerin hatalarını hayatlariyle ödemeleri, neden aklı batında ve idraki ye
rinde vatandatlann büyük ekseriyetini faydalandıklan bir hüriyetten 
mahrum etsin~ 

Kabiliyetleriyle mütenasip olmıyacak kadar sahilden uzaklattıkları 
için eandallarını devirerek acıklı bir iki kazaya sebebiyet verenler oluyor 
diye, eanc:lalcısız denize açılmanın menini istemek de bu neviden bir dü
fÜncenin mahsulüdür. 

Yüzmek ve kürek, deniz kıyısındaki bir tehir halkı için en tabii ve 
faydalı spor ve eğlence vasıtalanndandır. Açıkta denize girmek ve aan· 
dalcısız kürek çekmek yasağına hemen hiç bir memlekette rastlamazsı
nız. Bu memleketlerde bu yüzden kazalar olmuyor mu~ Tabiidir ki olu
yor. Fakat nasıl otomobil kazalan oluyor diye, otomobilin yasak edilme
ıini istemek hatırımızdan geçmiyorsa, bunun gibi, her gafil vatandatın 
hataaını, hüriyetlerini tahdit etmek suretiyle halka pek pahalı ödetmek 
de istiyemeyiz. Denizde yüzmesini veya kürek çekmesini bilmiyen va
tandqlardan da, tıpkı sokakta yürümesini bilmiyenler gibi kurbanlar 
verilmesini pek tabii karşılamak ve derhal bir mesuliyet aramıya kalkıf
maktan vazgeçmek lazımdır. -Y ap.r NABİ 

Kullantlmıı vapur 
biletlerini salanlar 
Haliç vapurları müfettişlerinden B. 

Nazmi, bir müddet evet, idare memur
larından birinin ~ullanılmış. yolcu a
bonman biletlerini kutuya atmayıp, ba 
zı kimselere ve bilhassa musevilere u
cuzca sattığını haber almıt ve cürmü
me,hut halinde yakalamak üzere la
zım gelen tertibatı almıştır. 

Yolcular tarafından kullanılarak çı
kıfta memur tarafından alınan ve bi
let kutularına atılan abonman biletle
rinde günlük tarih bulunmaması, bu 
iti yapanların muvaffakiyetini temin 
etmiı ve bu biletleri gören ve alan di
ler memurlar en uf ak bir şüphe bile 
aezmemi9lerdir. 

MUfettif B. Nazmi, Hasköy'den ge
lerek Köprü'ye çıkacak olan, halıcıo
iullu Samuel ile, hasköylü Yasef'in 
ellerinde bu kullanılmıJ ve sürülecek 
biletlerden bulunacağını katiyetle 
hieaetmiı ve Köprü'ye çıktıkları za
man ellerindeki aahte biletleri aldığı 

aibi, zabıtayı da haberdar ederek kara
kola götürmüttür. Burada Samuel'in 
Uzeri aranınca, kullanılmış ve tekrar 
ıllrülmek üzere ütülenerek muntazam 
bir bale getirilmiş otuz kadar abonman 
bileti bulunarak müsadere edilmiş, 
bunları nereden tedarik ettiği kendi
Uııden 90rulmuftur. 

Samuel, bu biletleri, Hasköy' de ber
ber Yani'den aldığını söylemiş, esas 
f iatı on buçuk kurut olan beher bileti 
n111f fiatına tedarik ettigini de ilave 
eylemi9tir. 

Bunun üzerine berber Yani'de zabı
taca yakalanmıt ve sorguya çekilmiı
tir. 

Yani de, bu biletleri Tevfik isminde 
birinden tancaini bc.1er kuruşa alarak 
aattıtını itiraf etmiştir. 

Bu tekilde yakalanan Samuel, Yani 
ve Tevfik haklarında sahtekarlık ve 
huineyi izrar suçlarından lazım gelen 
tahkikat evrakı tanzim edilmit ve her 
üçü de mevcuden müddeiumumiliğe 
tealim olunmuştur. 

1 Hereke'de 
üzüm 

bayramı 
İzmit, 18 a.L -Vilayetimiz dahilin

de iyi üzüm yetiştiren köylülerimi
zin üzümlerini te'11ir etmek, iyi ü
züm yetiştirenlere mükafatlar ver
mek ve üzümlerimizi civar ve İstan
bul halkına gösterip tanıtmak maksa
diyle eyHllün dördüncü pazar günü 
Hereke'de bir üzüm bayramı yapma
ğa karar verilmiştir. Bunun için gü
zel bir proğram hazırlanmış ve o gün 
Hereke'ye geleceklerin eğlence ve 
istirahatları temin olurunuıtur. 

Mıs1r' a haslahks11 yaı 
meyva ihr~ edil1<1k 

Ziraat vekaleti alikadarlara yeni bir 
emir göndererek Mıaır'a yapılacak 

kavun ihracatına dikkat ve ehcmiyet 
atfedilmesini ve Mısır hükilmetinin 

daküı, miyapardalis, pardalina hatere
li kavunları Mııır'a idhal için müsaa
de etmediğini bildirmittir. Mıın hü
kümeti bundan baıka gene elma, tef· 
tali, kayaı ve bademden anarıiya, ıra

helita, kopokayaa haıereleri bulunan
ları da Mıaır'a ıokmamaktadır. 

Garip bir kaza 
Burıa, (Hususi) - Şehrimizde aca

yip bir otomobil kazası olmuftur. Gece 
yarıamdan sonra saat 2 de Kaplıca ci
varın.dan geçmekte olan 11 numaralı 
otomobil bir deve katarına tesadüf et
mi9tir. Gecenin ıükQneti içinde ansı
zın önlerine çıkan otomobilden fevka
lide korkan ve Urken develer biribiri
ne girmifler. öteye beriye koıuımıya 
başlamıtlar, 9oför de ne yapacağını ta· 
şırmıştır. Uç devenin ayağı kırılmış, 
üçü de ötmi\ttür. Deve krllvuzu e
şek de ağır surette yaralanmııtır. Şo
för otomobili bırakarak kaçmıttır. 

ULU~ 

Devlet DemiryQllar1 
memurlarına 

verilecek harcırah 

ve tazminat 
Devlet demiryolları ve limanları it

letme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerine verilecek harcırah 
tuminat ve tahsisatlar hakkındaki ni
zamnamenin 45 inci maddesindeki (bi
lif asıla- kaydı, Nafia vekaletinin tale
bi üzerine ıurayı devlet tanzimat da
ireai tarafından bilifasıla tabiri tescil 
edildikleri tarihten itibaren hizmet 
müddetleri bir r.cneden beş seneye ka
dar olanlara verilecek üç ay mezuni
yetin tavsifi maksadiyle yazılmıf olup 
bu kaydın hastalığa matuf olmadığı 
meydanda görülmekle Büyük Millet 
Mecliaince memurin kanununun 84 
Uncü maddesini tefsir suretinde itti
haz edilmiş olan kararda kullanılan 
biliinkita temadi eden hastalık tabi
rindeki biliinkita kaydiyle aynı ma
hiyette görülmesine ve bu hallerin 
nelerden ibaret olduğu izah suretinde 
maliye vekilliğince yapılan tebligat i
le alakalı telakki olunmasına mahal 
olmadığı mütalea kılınmış ve bu 
mütalea şurayı devlet umumi heyetin
ce muvafık görülmüştür. 

Bursa'da şık bir otel 
hırsızı yakalandı 

Bursa, t,l:iuıousı) - uonuJ l' c:rah o
telinde misafir Ayvalık Tüccarların

dan B. Enver Alay adında bir zatın 
350 lirasını çalan, sabıkalı otel hırsız
larından Münir yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Hadisenin vuku şekli şöyledir: Bay 
Enver banyoya girdiği aıralarda bir 
müddettenberi kendisini gözetlemek
te olan hırsız, ceketinin cebinden pa
raları alarak savuşmuştur. lşten ha
berdar edilen zabıta, hırsızın aynı o
telde oturan ve kendisine Trakyalı 

tüccar süaü veren Münir olduğunu 
anlamış, derhal izi üzerine düşülerek 
Eskişehir'de paralarla beraber yaka
lanarak tchrimize getirilmiştir. 

Münir'in otel hırsızlığı hususun
daki sabrkaaı pek çoktur. Elinde şık 
bir valizle herhangi maruf bir otele 
girmek, orada göziıne kestirebileceği 

bir zenıin bulamuaa valizi otelde-ter
kederek bqka bir valizle diler bir o
tele haf vurmak, arzu ettiği bir adamı 
bulduğu vakit derhal yanıbaşrndaki o
danın kirası ne olursa olsun orasını i
car etmek belli başlı tuttuğu yoldur. 

İntihap dairelerini 

gezen saylavlar 
Şarıkikarahisar, 18 a.a. - İntihap 

dairelerinde tetkikatta bulunmak ü
zere Gireaun'a gelmiş bulunan aay
lavlarımız Bay Talat Unay, İsmail 
Sabuncu ve Hakkı Tarık Us ile 11-
bayımız B. F. Boaut bugün saat 14.30 
da buraya gelerek yarım saat beledi
ye bahçeıinde istirahatten aonra A
lucra'ya müteveccihen hareket etmiş
lerdir. 

Roma Fotogrametrei kongresi 
Beynelmilel fotograme-tri kongresi

nin beJincisi eylUl ayı içerisinde Ro • 
ma'da toplanacaktır. Bu kongreye hü
kilmetimiz de divetlidir. Finans Ba
kanlığı namına kongreye kadastro 
fen müıaviri B. Halit Ziya Türkkan 
ile fen baımUfettiti B. Ahmet Salih 
Korur iştirak edeceklerdir. 

Kültqr Bakanlığında 

Öğretmenlerin 

terfileri iıin 

bir toplantı 
Buraa'da orta tedriut vaziyetini 

tetkik ederek şehrimize gelmiı bulu -
nan orta tedrisat umum müdürü B. 
Avni hazırladığı raporu Bakanlığa 

vermiştir. Kültür Bakanı B. Saffet 
Arıkan'ın riyasetinde büyük bir top • 
lantı yapılmı~ öğleden eve! ve öğle
den sonra olmak üzere toplantı beş 
saat devam etmiştir. 
Toplantıda orta tedrisat vaziyetiy

le birlikte bilhassa 8ğre-tmenlerin ter
fileri hakkında konuşulmuş ve terfi 
listesi hazırlanmıştır. 

İstanbul' da 12, 13 yaşında dört 
hırsız ~ocuk yakalındı 

İstanbul zabıtası her biri 12 - 13 yaş
larında olmak üzere dört hırım: çocuk 
yakalamıştır. 

Kasımpaşa'da oturdukları teıbit e· 
dilen Yako, hak, Davit ve Sami iımin
deki dört çocuk Beyoğlu'nda İıtiklil 
caddesindeki japon mağazaaından bir 
top çalmışlar ve satıp parasını arala
rında taksim etmeyi kararlattırmıtlar
dır. Dört çocuk turada burada dolaıa
rak topa bir müfteri ararlarken vazi
yetlerini şüpheli gören bir poliı me· 
muru bunları yakalamıt ve topu nere
den aldıklarını sormuttur. Memur al
dığı saçma sapan cevaplardan topun 
bir yerden çalındığına hükmetmif ve 
dört yaramazı yakalıyarak karakola 
götürmüştür. Çocuklar ilk defa suçla
rını inkSr etmek istemiıler ve topun 
kendilerine ait olduğunda iırar etmiı
lerae de biraz aıkıttırılınca hakikati 
söylemiye mecbur olmuılardır. 

İstirdat edilen top yerine iade edil
mif, küçük hırsızların dördü de müd
deiumumiliğe teslim olunmuttur. 

Kızıltoprak • Göztepe 
yolunun istikameti 

Yapı ve yollar kanunu mucibince 
inşa edilecek olan binalar için tren 
hattı ve deniz kenarlarında olanların 

sahilden veya hattan itibaren 30 metre 
" .... ,.. ,...,.... ~· --9ft--U.l"' 
tarihinden itibaren Anadolu tren 
hattı üzerinde ve sahillerde yapılan 

binalar için hep bu kayıda riayet edil
mektedir. Kızıltoprak'la Göztepe ara
sında hat boyunda yapılan binalar hep 
bu esasa göre yapılmıılardır. Bu saha
da tren hattı ile binaların bahçleri ara
sındaki yol pek dardır. Bu yolun açıl

ması da lazımdır. Şehircilik mütehas
sısı B. Prost, Kadıköy ve havalisinin 

nlzım plinlarını yaparken hat boyun
daki yolun istikametini tiyin edecek
tir. 

Bundan bafka aon zamanlarda şeh
rin muhtelif sahillerinde 'VC ezcümle 
kanalizasyon tesisatı olmıyan yerler
de yapılan binaların mecralarının doi 
rudan doğruya denize verildiği görül
müştür. 

Denizi kirleten bu hale nihayet ver
mek üzere g~enlerde İstanbul bele
diyesi mühim bir emir vermiştir. Bu 
emre göre yeni yapılan binaların mec
raları tetkik edilmig ve hususi mecra 
tertibatı olmıyan bina sahiplerine hu
susi mecra yapmaları tebliğ edilmiş, 
aynı zamanda denize akıtılan mecra· 
lar da kapatılmıştır. 

19-8- 1938 

Turizm bürosu yurt 
turizminin inkişafı 

için tetkikler yapıyor 
lktısat V ekiletinde tetekkül eden yeni turizm bUrosu bizde 

turizmin mkipfı için çok ıenit tetkikler yapmaktadır. Turizm 
bürosu tetkik ve faaliyetlerine, memleketimiz için evela lazım a. 
lan iç turizm meselesini halletmek yolundan baılamıtbr. Büro, 
bu husustaki faaliyet programını hazırlarken, memleketi, turizm 
bakımından muhtelif kısımlara ayırmıtbr. 

Turizmin rnkitafına en müaait 1 
olan yerler ön plana alınmıttır. I • 1 " 

Bu arada İstanbul ve Bur~ gi~i lhfllaS yapan bir 
tahsildar mahkum 

oldu 

en fazla yabancı çeken tehırlerı-
mizi ihatası içine alan Marmara 
turizm bölgesi, üzerinde çalıtıla
cak ilk yurt parçası olarak ayrıl
mıştır. 

Marmara bölgesinden sonra üzerin
de en evel durulacak turiıtik bölge 
Ege mmtakaaıdır. Bundan batka An
kara da turiıtik bir bölge olarak ay
rılrnıştır. Ankara turistik bölgesinin, 
Marmara bölgesiyle rabıtasını temin 
maksadiyle Ankara - Bolu, Karaköy -
Bursa ve Bolu - Zonguldak yolu ya
pılacaktır. Ankara turiıtik bölgesi 
Karabük demir fabrikaları ve Zongul
dak kömür havzası gibi sınai merkez
lerimiıi de ihatası içine almaktadır. 

Büro, bütün bu bölgelerin tabii gü
zellikleri, spor, ar kabiliyetleri, arke
olojik serveti ve münakale ıeraiti hak 
kında esaslı etütler yapmaktadır. Bun
dan başka yurdun muhtelif yerlerin
de bugün mevcut olan otellerin mik
tar ve vaziyeti üzerinde tetkikler ya
pılmaktadır. Turizm bürosu memle
ket içinde bu tekildeki arattırmala
rrna devam ederken diğer taraftan da 
en çok turizm hareketi olan memleket
lerdeki dahili turizm otel ve turistik 
vasıtalar üzerinde de etütler yapmak
ta ve birçok memleketlerdeki otel ka
nunlarını tetkik etmektedir. 

Bu tetkikler bittikten sonra mem
leketimizdeki bütün otellerin, mo
dern bir hale konması ve bilhaaaa tip
leıtirilmesi iti için çalıtılacaktır. Bu 
tetkikler sonunda bütün bu itler için 
bir kanun liyihası hazırlanarak yük
sek meclise sunulacaktır. 

Öğrendiğimize göre, memleketin 
içtimai bünyesine uygun olacak §C -

kilde modern otel tipleri tesbit edi
lerek alakadar yerlere bildirilecek ve 
yapıl~k otellerin bı.ı tartlara uye:un 
olmasına oüyU'k bir diklcat sarfoluna-
caktır. O tel işinde temizlikle beraber 
ucuzluıa da büyük bir ehemiyet ve
rilecektir. 

Yurtta turizm faaliyetini artırmak 
ve kolaylaştırmak için toplu seyahat
ler tertip olunacaktır. Memleket da
hilinde toplu bir halde seyahat eden
ler için trenlere hususi vagonlar takı
lacak ve yolculara, bütün seyahatleri 
müddetince gidecekleri yerlerde otel 
yemek içmek ve diğer masrafları için 
tek bilet uıulü tatbik edilecektir. 

Karamürsel kaymakamhlı 

Belediye tahsildarlığında bulundu
ğu sırada tahsil ettiği paradan bir kıs
mını ihtil&a etmekten maznun Cavit'in 
muhakemesi İstanbul ağırceza mah
kemesinde yapılmıştır. Muhakeme ne
ticesinde Cavit'in 934 aenesine ait tah
ıil!tından dip koçanlarını tahrif et· 
mck ,artiyle dairesini iğfal ederek 
129 lira 45 kurut. tanzifat ve tenvirat 
resminden de 10 lira 56 kuru9 ihtilas 
ettiği ve tahsildarlıktan ayrıldıktan 
sonra eski tahsilat makbuzlarını bir 
mayi ile ıilerek yeni makbuz gibi kul
lanıp fransız hastanesinden ve Nlko, 
Leon adlarında diğer iki kişiden 204 
lira 96 kuruf dolandırdığı, gene müs
tamel makbuzları silip kullanmak su
retiyle muhtelif mükelleflerden 41 li
ra 76 kurut dolandırdığı, !Galata'da 
tahsildar iken kullandığı makbuzları 
tekrar istimal etmek ıuretiyle tanzi
fat resmi namiyle 22 lira 56 kuruı do
landırdığı sabit olmuıtur. Cavit bu 
paralardan 124 lirasını ödemiıtir. 

Bu ihtilb ve dolandırıcılık suçla
rından dolayı cürümlerin tekerrürü 
ve içtimaı göz önünde tutularak Ca
vit'in 6 sene 22 gün hapsine, 98 lira 
mahkeme maırafı ve ehli vukuf ücreti 
ödemesine karar verHmiştir. 

iki hırsı% mahkum oldu 
Topkapı haricinde muhtelif evleri 

soyan Şaban ve Ali adlarında iki hır
sız asliye dördüncü ceza mahkeme
•init .. }1)11hakem~ edilmi•1·-·u-

Tahkikat evrakına ve tahitlerin ifa-
delerine nazaran §aban'la Ali Topkapı 
civarında Mahmut, lhıan ve Yusuf 
adlarında Uç kitinin evlerini ıoymu§
lardır. Bu hırsızlıkta da ileti mahlu
l& kullanarak evlerin kapılarını gece
leyin açıp içeriye girmişlerdir. Her 
iki hıraızın ıuçları bu ıuretle aabit 
olmuı ve sabıkaları da bulunduğun -
dan ikisinin de dörder ıene, beter ay 
beter gün hapislerine karar verilmiş
tir. Hıraızlar mahkemede tevkif eai
lerek tcvkifaneye gönd~rıtmitlerair. 

Tapu sicil muhafızlar1 
Kadastro umum müdürlüğünde a

yinleri yapılan ıicil muhafızlarını •· 
Jağıya yazıyoruz : 

Malatya tapu sicil muhafızı Osman 1' 

Tokbaş Denizli kadastro sicil muha· 
fızlığına, açılan Malatya tapu sicil 
muhafızlığına Çorum tapu sicil muha· 
fız Adil. Çorum tapu sicil muhafızlı

ğına Kastamonu sicil muhafızı Saffet, 

Karamürsel kay
makamlığına Bay 
Kemal Sanat'ın ta
yin edildiğini ha
ber aldık. B. Ke
mal Sanat uzun za· 
man mülkiye biz · 
metlerinde çalıı · 
mıı kıymetli bir j . 

darecidir. Kendisi 
ne yeni vazifesi!l
de de muvaffaki· 
yetler temenni e
:leriz. 

1 Kastamonu'ya da Zonguldak tapu si • 
l'tl!~·~M 1 cil muhafızı Bilal tayin edilmişlerdir. 

HAV A 

Bir ge~, kıskaftihk yüzünden 
metresini ai1r yaraladı 
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Beyoğlu'nda Kalyoncukulluğu'nda 

bir hadise olmuş, 20 yaşında genç bir 
kadm vücudünün muhtelif yerlerin
den ustura ile ağır ve tehlikeli bir su
rette yaralanmıttır. Yakanın tahilatı 

fUdur.: 

Kalyoncu'da Yazıcı sokağında 3 nu
maralı evde oturan Niyazi, Sabahat iıı· 
minde bir kadınla bir senedenberi met 
rea hayatı yapmaktadır. Tab'an pek 
kııkanç olan Niyazi çok sevdiği met
reıini kendi gözlerinden bile kıskan
maktadır. Bu yüzden de ikisi arasında 
daimt bir geçimıizlik mevcuttur. Evin 
penceresi önünde Sabahat'in oturmak
ta olduğunu gören Niyazi gene ona 
çatmıya batlamıt ve kimi beklediğini 
ıormuttur. Sabahat de buna ters bir 
cevap verince birdenbire iradesini kay 
beden Niyazi uıturaaını çekerek ka
dmm üzerine hücum etmiı, batından 
ye ricudllnUn muhtelif yerlerinden 
afır Ye tehlikeli bir surette yarala
mıttrr. 

Kadının feryadına yetifCn zabıta 
memurları Niyazi'yi yakalamıtlar, ya
ralıyı da Beyoğlu hastanesine kaldır
mı9Jardır. 

Ariyet 
Liubali hareketlerımiz arasında 

şark zihniyetinin hala devamma 
alamet olan bir tanesi vardır: Ta· 
nzdıklarrmızdaa Mr hanıi bir ~yi 
ariyet almak. 

Baloya gitmek istiy•n dostunuz 
frakınızı ister, Fakat bu isteğiyle 
sizi ne kadar mü~kül mevkie koy
duğunu düşünmez. Belki çok titiz 
bir insansınzzdır, baıkasınzn Dstü
ne giydiği bir elbiseye bir daha el 
sürmiyecek kadar sinirlisinizdir. 
Diğer taraftan uluorta bir ret c~ 
vabı vermenin güçlüğD karşısında 
ter/ersiniz. Fakat sizin bu kadar 
lzaba girmenize mukabil o biç de o
ralarda değildir, teklifini son de
recede tabii bulur. 

Kitaplarına meraklı bir insan
dan kitap istemek de ona i~kence 
etmiye müsavi bir harekettir. çan
kü iriyet alınan kitapların ya hiç 
geri verilmediğini, yahut da ife 
yaramıyacak bir perişan Jcfğıt to
marı halinde iade edildiğini bil· 
miyen yoktur. Bu yüzden kaç de
falar canı yanmıı olan adam, bir 
dost hatuı kırmamak için belki is
tenileni yerine getirir, fakat mu-

hakkak ki verdiği kitabın kıyme
tiyle mütenasip olmıyacak kadar 
bir deruni rahatsızlık duyar. 

Bir müddet boş bırakacağınız e
vinizi bile ariyet istiyenler vardır. 
Uluorta kefalet taleplerini de bun
lar arasında sayabiliriz. 
Beş kuruş vermeomek için oku

mak üzere gazetenizi istemek gibi 
en ehvenişer olanlarına varıncıya 
kadar iriyet taleplerinin hepsi, ay
nı zihniyeti taşımıyan, aynı dere
cede liubali olmıyan insanlar için 
bir eza te§lcil eder. Bu pek az me
deni idetten kabil olduğu kadar 
içtinap etmiye çalı§malıyız. - Y.N. 

Bayanlar, Baylar 

Bir teninin tabeliaında iri harf
lerle ıu ibareyi okuduk: "Bayanla
" giydirir." Bir arkadat levhayı o
kudu ve: 

- Bu tabela eksik, dedi. 
- Hayrola? 
- Evet bir cümle daha ili.ve e-

dilecekti ''ve bayları soyar." 

Kurbanlar 

Gazetelerin yudıjına bakılırsa 
Lehistan'da beı bin kitilik büyük 
bir yahudi kafilesi Yugoılavya ve 
Türkiye'clen geçmek auretiyle yaya 
olarak Filistin'e gidecelamit. 

Bet bin kitilik kafilenin yÜrüyÜ
tünü bir göz önüne getirin. Gözle
rinizin önünde hangi manzara can
lanıyor? Adeta mezbahaya giden 
bir lmyun aürüaü. 

Ke1te kağıtları 

Yeni çıkanlan bir kanun muci
bince arbk kitap formalanndan ke
se kqıch yapılmua 1aaakbr. Fakat 

ıazete ve mecmualardan kese kağı
dı yapılmasına müsaade edilmiıtir. 
Bu ki.ğıtlan kontrol edecek beledi
ye memurları için güç iı: Bir bir 
kağıtların mahiyetini tetkik ederek 
yazıların nevine bakmak mecburi
yetinde kalacaklar. 

Sevinelim: Kari adedi arbyor. 

Piyango 

Franaa0da bir kadana büyük ikrA· 
miye isabet etmiı. Kadın aevinmit 
ve hemen piyango müdürlüğüne 

müracaat etmİf. Bileti aormuılar. 
Bileti aldıfı bankadan kazanan nu· 
merayı kendisinin aldıiına dair ve
sika ibraz etmif. Memur, "hayır 
olmaz demit, biz biletin kendiıini 
isteriz." lıe bakın ki bilet de bir tür
lü bulunamıyor. Kachncağız evinin 
altım üstüne ıetinniı, aramıı tara· 
mıı, meydanda yok. Fakat iknmi
yenin alınmuı için alb ay mühlet 
var. Nihayet bütün arqtmnalara 
rağmen altı ay geçmİf •• mükafat 
da tabii yanımı. 

Fakat dahaaı var, aradan bir ay 
geçmeden kadın, bileti rüzgarla uç· 
tuiu bir köıede bulmaz 1111? 

Bu talibi takip eden bu talihaia· 

YurHa havalar sıcak geıiyor 
Dün tehrimizde hava kısmen bulut• 

lu geçmiıtir. §imal iıtikametindc~ 
kuvetlice eıen rüzgarın ıaniyedekı 
hızı 11 metredir. En yüksek 111 göl· 
gede 30 derece olarak kaydedilmiştir· 
Yurtta orta Anadolu'da ve Trakya'd• 
hava bulutlu ve mevzii yağmurlu, dO" 
ğu ve cenubun doğu kısmiyle Ege'de 
açık diğer bölgelerde kısmen bulutlıJ 
geçmiştir. 

24 aaat içinde yurtta Trakya bal" 
geıindeki mevzii yağı,ların karernet" 
reye bıraktıkları ıu miktarı Kırklat'" 
elinde 5, İstanbul'da 1 kilogramdı~· 
Rüzgarlar Ege bölgesiyle Karaden.ı' 
kıyılarında ve orta Anadolu'nun ~ .. 
mal kısımlarında şimalden diğer t>öl• 
gelerde cenup istikametinden saniye
de en çok 11 metre kadar hızla et• 
mittir. Yurtta en yüksek ııılar, BıJ;
aa ve Kara'ta 31, lzmir ve Edirne' 1 

't• 32, Adana ve Kayseri'de 33, Sıva• . 
34, Malatya'da 35, Erzincan'da 38, VS" 
yarbakırda 39 derecedir. 

liie ıirndi güler misiniz, yoksa .... 
lar mısınız? 
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DIŞ POLİTiKA 

........................................ , 
--..-~-........................................ . 
Birleşik Amerika'da 

seçım 

BirlC§ik Amerika'da bir müddet· 
e ~~beri devam eden seçim mücade· 
n aı, Cumhurreiai Ruzvelt için mu· 
»• taffakıyetli netice vermek yolunu 
,, ~UnUf görünmektedir. MalUnıdur 
'1 ~i Anıerika'nın dahili politika haya-
~ Ötedenberi iki siyasi parti hi
~İrndir: ''Cumhuriyetçiler" ve "De

,.. Pt0 kratlar" partileri. Amerika'yı 
lbiinavebe ile idare eden bu iki aiya-

t
ı Partinin programları arası~da ya
llı zamanlara kadar esaslı bır ayn· 
k Yoktu. Amerika'da iktısadi kri.z 
le. ığı zaman cumhuriyetçiler ikb· 

da idiler. Bu krizin en hid b~r 
aamda Ruzvelt demokrat partı· 

~ilin namzedi olarak iktidarı eline 
dıktan sonra bir takım iktisadi ted· · ı kette • rler almıya baıladı. Mem ~ 

İr- nevi dirije ekonomi aistemı k~· 
k "b" b" . en bu tedbır-gı ı ır netıce ver l 

er ·· · · · huriyetçiler e \Jzerınedır kı cum"kt" di dok _ 
atlar arasında 1 ısa ebeli"" 

~lere dayanan ayrılıklar t ur 
• ~bniye başlamııtır. 

Demokrat partisi müdahaleci ~e 
idirije, ekonomik taraftan, cümhun· 
teı .. ·ı . ""dahale aleyhtarı bi%1 er ıse, mu 
t · ı· · ldılar Ruz-~ aıyasi parti ha ını a · 
" l 1. t un ve gerek e t, gerek par amen on • 
Y•nuı kahir ekseriyetine dayandı~ı 

ide ilk devrede programını tatb~ 
demedi. Çünkü tepii kuvetlerm 
ev)ö d ı · hiyet sahibi olan bat· n e sa a . ...:~trsek 

'bir konaervatör beyetm, ~-
hkemenin mukavemetiyle ~fi· 

•ttı. 1932 senesinden 1936 aeneame 
dar devam eden birinci devre 

DÜNYA HA.BERLERI 

Fransız hava kuvetleri 
kurmay başkanı Berlin'de 

Hiller general Vilmen'i kabul elti 

General'in bu ziyareti Fransız - Alman 
yakınhğı bakımından mühim görülüyor 

G I V '/men şerefine verilen ziyafette bir nutulc söyliyen alman hava lcuvetleri 
enera ı . . ·• · d f b b L ·1 b b kumandanı General M ilh Paris'ı zıya ret et tıgı esna a ransız ava llAllnı ı e era er 

Berlin 18 a.a. - Dün tayyareciler yurdunda Fransa hava ku· 
ti · k~rmay batkanı general Vilmen ile fransız zabitleri ıere-ve erı d l G"" . ,. .. 

fine verilmit olan müsamere esnasın a ma11& orıng ın mumeı-

İsviçre1de 

B. Hitler' e nasll 
sadakat yemini 
yapılacak! 

Bern, 18 a.a. - İsviçre matbuatı
nın dini servisleri, Sinod meclisinin 
alman protestan papaslarının Hit
ler'e hangi şerait altında sadakat ye
mini etmelerine müsaade ettiğini bil
dirmektedir. 

Sinod meclisi bu müsaadeyi mü
him bir kayda tabi tutmaktadır. 

Alakadar dini meclisçe tesbit edi
len yemin formülü Hitler'e bildirile
cektir. Yemin merasimi yapacak olan 
makamlar hiç bir vait ihtiva etmiyen 
ve allah'ın emirlerine mugayir bir ha
reket yahut mukaddes kitabın yazı

larına muhalif dini bir rejim kabul 
edilmiyeceğini tasrih eden bir for
mül bulmuşlardır. Yemin eden papas 
vazife esnasında münhasıran kilise 
ahkamına tabi olacaktır. 

Çin'de çete harbi 
Hankeu, 18 a.a. - Çete harbi yapan 

Çinliler, Hankeu - Pekin demir yolu 
üzerinde garnizonları son zamanlarda 
azaltılmış olan şehirlere hücumlarını 
sıklaştırmışlardır. 

Sovyetler birliği 
vatandaıhğı 

Moskova, 18 a.a. - Tas ajansı bil
diriyor: Mebus Bulganin, sovyet va· 
tandaşhğı kanun projeıi hakkındaki 
raporunu okumuştur. 

Bu kanun projesine göre, bütün bir
lik için tek bir sovyet vatandaşlığı te
sis olunmuştur. Her federe cumhuri
yet vatandaşı, Sovyetler Birliği va
tandaşıdır. 7 teşrinisani 1917 tarihin
de sabık rus imparatorluğu tebaasın
dan olup sovyet vatandaşlığını kay
betmiyenlerle kanuni surette sovyet 
vatanda§lığını ihraz eylemiş olanlar, 
sovyet vatandaşıdır. 
Milliyet ve ırklarına bakmaksızın ya
bancılar, talepleri üzerine, Sovyetler 
Birliği yüksek meclisi riyaset divanı 
ve yahut ikamet ettikleri federe cum
huriyetin yüksek meclisi riyaset di
vanı tarafından aovyet vatandaşlığı
na kabul olunurlar. Sovyet vatandaş
lığından çıkmaya, Sovyetler Birliği 
yüksek meclisi riyaset divanı selahi
yet verir. Erkek veya kadın bir sov
yet vatandaşının Sovyetler Birliği 

vatandaşı olmıyan birisi ile evlenme
si, vatandaşlıkta bir değişiklik vücu
da getirmez. Ana babanın vatandaşlı
ğını değiştirmeleri takdirinde, 14 ya
şından aşağı olan çocukların da va
tandaşlığı değişir. On dört yaşından 
yukarı çocukların vatandaşlığının de
ğişmesi kendi muvafakatlerine bağ· 
hdır. Sovyetler Birliği dahilinde o
turmakta olan ve sovyet vatandaşı ol
madığı gibi bir yabancı devlete men
sup bulunduğunu da ispat edemiyen
ler, vatansız telakki olunurlar. 

Sovyet vatandaşlığı hakkındaki ka
nun projesi, 19 ağustosta birlik ve 
milliyetler sovyetlcri tarafından mü
zakere olunacaktır. 

1
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Şo rka iş ve sermaye 
göndermek 

SON POST A'da B. Muhittin B._ 
sen, yurdun Doğu bölgelerine devle
tin kuvetli eı.n.nlar söndeı meai in. 

aele&ini tahlil ederek, bundan daha 
mühim saydığı ve neticelerini daha 
faydalı bulduğu it ve aennaye 1rön
derilmesi mevzuuna intikal ediyor ve 
makalesini ıu cümlelerle bitiriyor: 

" Hayır, aade Deraim'e deiil. bil· 
tün ıarki Anadolu'ya, merkezi Anado
lu'nun bir çok yerlerine adam yerine. 
it ve aermaye göndermemiz liZ'D'Clır. 
lı, kendiıine ve etrafına lazım olan 
faydalı adamı, yarabcı, imar ec'fic:i un· 
suru kendi kendisine yanıbr. Serma
ye, devlet gibi değildir; kendisine la· 
Zlll'I olan faydalı unauna arayıp bulma
sını ve onu tvka götürmeai.ni çok iyi 
bilir. Devlet aeçemez, aermaye aeçer; 
netekim devlet adam yaratamu, fa
kat, it kendiıine lizrm olan admna 
mutlaka halkeder. Medeniyeti alim 
insanlar yarabnachlar; medeni7et, it
liyen inaanlann Merİ oldu. illin evel, 
it aonra değil, İf evel, ilim IOftra selir. 

Medeniyetin tarihi demek, Ml'IDa

yenin tarihi demektir, sermaye bir 
yerde birikmeyinçe, sermaye ma kex· 
lerde toplanmadıkça medeniyet inki
taf demez. Netekim etmemiıtir. M. 
den.iyet, ilk koyun sürülerinin üreme
leri sayesinde uyanmrya batlada; me
deniyet, göklere doiru yiikaek fabri
ka bacaları sayesinde yükseliyor! 

aek L•-eme ile Ruzvelt ara-mana . 
da bir mücadele ile geçli. 

İkinci de~e Ruzvelt, part.iaiyle 
aber, daha kahir bir elueriyet 

•zandı ve her teyden evel yükaek 
kemenin mukavemetini kırmak 

•:ı:ungeldiğini takdir etti~i için ~u 
)'eti ıslaha teıebbüa etb. Bu e: 

·1· neral Milh, alman kara ve hava orduları namına franıız 
sı ı ge . . d . . 
misafirlere bot geldınız emııtır. Sovyet-Japon mütarekesi 

Bunun iç.indir ki Türkiye devleti. 
tarlQ Anadolu'yu mamur ve medeni 
bir memleket parçua haline getirmek 
için oralara bir yandan demiryolu gö
türürken bir yandan da İf ve ....... 
ye götünnelidir. 

iŞ VE 502 

COMHURIYET'te Peyami W., 
bu batlık altında yazdıiı bir fıkrada 
diyor ki: 

Üs cumhurreiıine kartı ~eneli 
Q-tiü ara.aından muhalefet belınne· 
· aebep olmuttur· Bmıdan aonra 
eınokrat partiainin disiplini bozu~-
1L Bir takım mebualar cumh~· 
~çiler)• beraber yürüdüler ve bı· 
·""i d...-enin ilk iki 71lı da bu fO· 
ılde geçmı§tıı. 

Şİmndi mebuaan meclisinin 435 ve 
1- meclisinin üçte birini teıkil e-

32 i.zaaı için aeçim yapılacak· 
· Ruzvelt bu aeçmde iki cepheli. 

da.ha doğrusu iki aafho.lı bir. naü~· 
~eye giritmittir. Önce kendı parti· 
11 Q"umda kendi procrem~~ kah~ 
~deıı ıuunzetlerin seçilmesmı temın 
~k istiyor. Sonra da bu namzet· 
el' uhalif parti ile kartıl-.bklan 
~yani wnumi aeç.imde, onların 
l•lebeaini temin etmiye çal~~k: 
~il Amerika aeçimlerının 
'-fhaaı vardır: 
r 1 - Namzet ayırmak için her par: b· keadi menaupları arumcla huauaı 

il' &eçiın yapar. 

2 - Namzetler aeçildikten IOll· 
... da umumi aeçim yapılır. 

itte bir müddettenberi devam e

de._ lniicadele bu aeçimlerin birinci 
._fh-.uıı teı~l etnıekteclir. Gerçi a· 

•d -.ıçinı iki parti namzetlerinin kar· 
~'-ıtıldarı ikinci seçimdir. ~a_ka~ 

llzYelt bakımından aeçimin bırıncı 
.I! fhaaı da ikincisi kadar ebenıiyetli· 
i;· Ç\inkii cümburreiai için ~ • 
. at Partiai aruındaıı kendi fikirlen • 
~ k~bul ebniyen namzetlerin ~i~ • 
~ı, llluhalif parti namzetler~ 

~ılrneai kadar tehlikelidir. Bugune 
dar Kentuky Ohio ve Ark&naa• 

Y•letlermde d~krat partiai nam-
lliğ· · • l d Ruz· elt•• ı JÇın yapılan aeçme er e 

lll taraftarı olanlar kazanınıt-l"d • • • 
.... Ruzvelt için kendı parti_.. 

feııaup olanlarla mücadele, muha • 
e et - d e Partiai menıuplariyle muc:& ~ 
deı:a et.ha ld ·undan bu neti· el zor o ug 
. e~ büyük ebemiyet verilmekte-
ır. lfer halde Amerika balkının 

General, alman hava ordusunun ve 
tayyare sanayii tesisatının mut~sav • 
ver olan ziyaretinin general Vılmen 
ve arkadaşlarına birçok enteresan şey 
ler görmek imkanını bahşedeceğini 
beyan etmiştir. Hatip, bundan sonra 
hazır bulunan zevat ve bilhassa harp 
esnasında tayyareci olarak iştihar et· 
mit olan general Vilmen ile general 
Dastiye hakkında sitayişlerde bulun
muştur. Hatip şöyle demiştir: 

te rücudan imtina edilmesi lüzumun
da mutabıktırlar. Her gün ölümle kar
şılaşmakta olan biz tayyareciler, bu 
ciheti düşünmek hakkına malikiz ve 
bizim bu dütüncemiz her halde zafı
mıza hamledilemez.,, 

Fran8ıs - Alman yakınlığı 
Belgrad, 18 a.a. - Harict siyaseti 

gözden geçiren Samupava gazetesi 
fransız hava kuvetleri erklnıbarbiye 
reisi general Vilmen'in Berlin'e yap
tığı seyahatin ehemiyetini tebarüz et
tirmekte ve §Öyle yazmaktadır: 

"- General Vilmen, büyük harp i
çinde en ziyade şöhret kazanmış olan 
trcm;:,ız. t<lYYill'~i,,idir. t,t.e elrA&n ha.
va ordusu, hayranlığı ve hürmetkar· 
lığını bu mümtaz sevata ar.zetmekte· 
dir. 

General Vilmen, cevap vererek bu 
doetane hitabeden dolayı teıtekldir et· 
mit ve gerek arkadatlarmın gerek 
kendisinin Almanya seyahatinden 
fevkalade memnun olduklarını aöyle-

"Bh nezaket ziyardinden ibaret o
lan bu seyahat bütün A vrupa'nın tid
detle arzu ettifi framıs - alman ya • 
kmhğına doğru bir hareket noktası 
tqldl edebllecefl için mlnalıdır." 

miıtir. 
Doberiç'de Rihtofen hava filosuna 

yapımıı olduğu. ziyaret.i ~atırlatan ha
tip bu ziyaretın kendısınde uyandır
makta olduğu hatıraların kendi fik • 
rinc:e eski düşmanları biribirinden a
yırması değil, biribirine ya l~~~
sı lilzumunu natık olduğunu soylemış 
ve ilave etmiştir: 

.. _ Akıl ve kalp, böyle bir felike-

Hlıler general J'Umen"I luıbul 
eui 

Berlin, 18 a.a. - B. Hitler, bugiln 
saat 13 de fraıaız hava genel kurmay 
başkanı general Vilmen ile maiyetin· 
deki subayları kmıbul etmiı ve Uç çey
rek saat yanında alıkoymu9tur. 

Bu görilfmeyi müteakip general 
Vilmen, Fransa'nın Bedin Büyük El
çisi ile birlikte Bertin civarmda Ka
rTfthal'a Eiderek orada mare,al Görin
g'in tereflerlne verdiği öğle ziyaf c
tinde huır bulunmuılardır • 

İtalya' da yahudiler 
aleyhindeki cereyan ! 

Bir gazete yahudilere 
tedbirler tavsiye sıkı 

karşı çok 
ediyor 

18 _ ltalyan gazeteleri, yahudi iıtiliaımn garp 
Roma, 

1 
.a..a: te-Lil etmekte olduğu tehlikeyi if&J'et eylemek· 

memleket erı ıçm fA h d. h . 1 . t h .. .. d l Bu gazeteler ya u ı mu acır erm e acumu-
te be~d~vam1 akır ~r:n muhtelif m~mleketlerin ittihaz etmit olduk-
ne manı o m ıçı . 
lan tedbirlerden bahaedıyorlar. 

Reato del Karlino yazıyor: 

Soıryet hudut muhalızlan 

Moakova, 18 a.a. - Taa ajanaı M»ildiriyor: Japonya'nm Moıkova 

maalabatpzarı Miti, 1 7 afwtoata hariciye halk komiaerlitine ıelerek 
Haaaıı sölü mmta.ka.amda mütarekenin realize edilmiı olduiunu ve iki 
tanl kıtalermm balen biribirlerinden muayyen bir meaafede bulundu
ğunu bildinnittiır. Bundan böyle iatikbalde japon ve 80Y)'et ukeri ku· 
mandanlıfı mümeuillerinin yeni buhqmlarmı mucip badiMler çıktılı 
takdirde, Nitibu gibi toplantıların Moakova ile Tokyo araaında diplo
matik göriipneler neticeainde organize edilmeUni teklif eylemiıtir. Ja
pon maslahatgüzarına, bu teklifin kabul edilebilir olduju bildirilmittir. 

Hollanda'mn Bertin sefiri fed 
bir otomobil kazası a11irdi 
Berlin, 18 a.a. - Hollanda'dan 

Berlin'e otomobille avdet etmekte 
olan Hollanda'nın Berlin sefiri Van 
Carepard, Minden ile Büeıkeburg ara
sın.da vahim bir otomobil kazası ge
çirmi,tir. Sefirin otomobili bir kam
yonla çarpışarak parçalanmıştır. A
ğır surette yaralanan sefir Bileke
burg hastanceine nakledilmiştir. Se· 
firin kafa tası yanlınıt vücudunda 
muhtelif dahili yaralar hasıl olmuı
tur. Şoföre bir fCY olmamııtır. 

Sovyetler birlilinde 
siwil hawauhk günü 

Moskova, 18 a.a. - Bugün bütün 
Sovyetler Birliğinde, sivil havacılık 
filosunun on beşinci yıldönümü, hava
cılık günü olarak, kutlanmıttır . 

Bu münasebetle, Moekova civarında 
Tutimo tayyare meydanında, yarım 

milyon kişinin İftirak ettıği muazzam 
bir havacılık mitingi yapılmıf ve bu 
mitingde, hususi tribilnde, Stalin, Vo
roşilof ve diğer parti ve hükümet ileri 
gelenleri ve tercf misafiri olarak da 
Lindberg ve refikası hazır bulunmut
tur. 

Artık hiç kimıe bu hidiae~e-
. ahametini gizlememektedır. 
rın v b. l •t 
V demki müspet ted ır er ı · 

e ma kt' 

Cumhuriyetçiler 
mukavemet ediyor 

. 
F.R'An-SA 

~Urreiai hakkında göıterdiii itl-
•t "b" ö-.. .. zerre kadar aarııbnamıf 11 1• ı 

.. "u10r. Amerika aeçimleri daıma 
"~rizle.rle doludur. Fakat bu ilk 

tihazı zaruret keıpedece ır, ge-
ne ltalya için ıelimetba~ıola~k 
af&ğıdaki tedbirleri teklıf edıyo· 

Madrid, 18 a.a. - Estramadura cephesinde cümhu
riyetçilerin mukavemeti, gittikçe daha tesirli bir hal 
almaktadır. Frankistlıecin Kaıtuera ve daha bir iki mü-

~lere bakarak Ruzvelt'in gerek idi P•rti.i arasında ve g.-.k mu
' efet P•rtiaine brfı galebe kasa· 
c•iı bugün aöylenebilir. 

A. Ş. ESMER 

na:: gazete, bu tekliflerin. şahsi mil-

i 1 Olduğunu kaydettıkten son· ta ea arı . 
ları teklif etmektcdır: ra ıun 

1 
_ Ecnebi yahudilerin ltalya'ya 

girmelerinin ınenedi~mesi. . • 

2 _ Bütiln ecnebı yahudıle;!~ ~-
hııı art on aenedenberi İtalyan ta ı~ye~ı-

111111111111111111111111111111111~ :i iktisap etmemiş olan yahudı~erın 

S 
: italyan toprağını terke davet edılme· 

ekizinci lxmir : - si. 
: 3 -Birçok ıenelerdenberi italyan 

enternasyonal fuarını~ tabiiyetinde bulunmıyan ve _faıizıne 
: merbutiyetlerini ispat etmemıı olan 

ziya ret ediniz. s yahudilerin serbest mest.eklerde çatıı 
11 - malaruun menolunmaıı. 

111ıı1111111111111111111111111ıı1111r" 

him mevziin düşmesine sebebiyet veren ilk ileri hare
ketleri, durdurulmuıtur. 

Garb ıimalinde Almade'nin çevrilmesi hedefini gü
den frankiat hücumları neticeaiz bırakılmıttır. 

Fraruıs g~ıelerinin yasdıkları 
Faris, 18 a.a. - 1ıpanya ıneaelcsi hakkında Epok ga

zeteainde H. de Kerillia diyor ki : 
"İıpanyol meaeleaini halletmenin yeglne çaresi ka

naatimize göre Franko'yu tanımak ve onu merhamet
sizce tedbirler almıya sevkeden·Almanya vıc ltalya'nın 
nüfuzundan kurtarmaktır. l•panya'nın bugünkü hali 

ÖVr gazetesi bapnakatcsinde iki ta- ı .. Barselon ve Burgos mllmessilleri- ı Bu metaele ite alikadar olan büyük 
raf arasmda eelr ve rehinelerin mü· nin mesela Tuluz'da yefil bir halının devletler muhaıımları işlerine müda· 

badclesi hakkmdaki anlatmadan bal· J : trafmda toplanabilmeleri imkinı Ü· ı hale etmeden birbirlerine yaklaıtıra-
acderek f>yk demektedir.: .nitle dolu ihtimaldir. mazlar mı ?,, 

"Biz konutıan bir millet dejiliz. 
Kelimeler ağzımızdan teker teker, her 
biri büyük hafıza ve ıuur manialannı 
ıüçlükle atlamıt ıibi yorgun ve aew· 
ıek çıkar. Yutkunmadan, du.,wı...... 
dan, ara vermeden konupniarmın 
pek azdır: o kadar azdır ki böyleleri
ne tesadüf ettiğimiz 7AfD1N1, bir hari
kaya raıtlanuıız gibi hemen etrafını 

snnaıkı bir sükut halkaaiyle çevirir, 
aizmm içine INıbrak, bir kelime 8ÖJ'• 
lemeden, ODU aaatlen:e clinı.iz. Bu
nan için bisde aöyli7911 ft dinJİJ'• 
ilci neYi acr.n peydab olmuttur. Sö,.. 
liyealerin - ki aayalan pek azdır -
çoğu clinlemeaini ve dinliyenlerin ço
iu da aöylemeaini bilmezler. Frenkle
rin bon c:auıeur eledikleri ve bizim de 
kendilerine vaktiyle "hoı aobbet" ~ 
diğimiz inaanlann, meclislerimizde, 
muhataplarım dinlemeğe biç taham
mülleri ohnıuhiına çok dikkat ettim. 
Söyliyenler dinlaneaini ve dinliyenler 
aö7lemesini bilmediklerine söre, biz 
ayn ayn hem iyi aöyliyen, hem de iyi 
dinliyen, fakat konutmasını, yani kar-
11lddı söyletmesini henüz bec:eıemi
yen inaanlanz. 

Söylemeıini bilenlerimiz, dinlemesi
ni bilenlerimizden çok claba az oldu-
ğu için, konuıguılann cemiyetimz iia

tünde hadden atkın bir otoriteleri var • 
dar. Uilbazlıkları ve Jafaz•nhklan yü. 
zünden kendilerine iyi mevkiler yap
IDlf pek çok adam tanıyorum.. Bunla
rın bütün nazariyeleri, iddialan, ke
rametleri ve faaliyetleri tifabidir. La
kırdı aöylemekten menedildikleri gün 
tepeden brnağa kadar bütün unvan
larını da dilleriyle beraber ite yara
maz bir hale seldiii sörülür: Bütün 
tahsiyetlerini bir beceriksizlik felci 
kaplar. Sohbetleriyle mWı.itlerini tea
hir eden bu insanların sözleriyle itle
ri, bAtti aözleriyle aözleri araıındaki 
nisbetaizliklere, uysunıuzluklara dik
kat eden pek az bulunur. Söz denilen 
feYİ bir mücevher gibi ağızlarının mu
hafazasında aaklamafa ahfmlt olan
lar için, konutıanların bu cerbezesi, 
kelimelerin iç manalarından ziyade 
lakırdı bereketinin cazibesiyle tesir
lidir; biçimli kotan bir taburun gözle
ri çekmesi ıibi yalnız hareketin ritmi 
ve hayatiyetiyle muhitin dikkatini pe
tinde ıürülder. 

Çalçenenin layık olmadığı itlerde 
bile kazandığa yiikaek derece, bizde 

pek kıt bir kabiliyet olan aöyleme hü

nerinin mükifabdır. Cemiyet bu mü· 
kifab vererek hiç fÜpheıiz nutku teı
vik elmiı ve kilidi ağızlara birer al. 

bn anahtar uzatımı oluyor; fakat ko
nutsan adanu, kabiliyeti olmadığı it· 
lerde kabiliyeti olanlum batına çı
karmak suretiyle iıten fazla aözü ve 
eserden fazla iddiayı mükifatlandıran 
Mhte bir kıymet aiatemi kuruyor. 

Bızde itten fazla aözün bir muvaf
fakiyet amili olmua, belki de bundan
dır." 



ULUS 

Holivud'da 

Kendisine evlenecek 
kadın arayan 

mihracenin macerası 
Evelce, "İlle güzel bir artistle evle

necegim 1,, diye tutturan, bu yüzden 
ingiliz valisi ile araları açılıp bir çok 
dedi kodulara sebebiyet veren aşık bır 
hint mihracesinden bahsetmiştik. Bu 
mihrace güzelce artist bulmak için ar
tist diyarı olan Holivud'a gitmiş, ora
dan Londra'ya geçmiş ve evlenecek 
bir kız beyenemeden gene yapayalnız 
Hindistan'a dönmüştiır. 

Hindistan! işte öyle bir memleket 
ki, ormanlarından bir yaprak aralayıp 
bakınız bir saray görürsünüz. Kapagı
nı açtığınız bir sandıktan yakutlar, 
zümrütler çıkarırsınız. Ceylan bakışlı 
güzellerini kaplanların pençesine dog
ru uçarken görürsünüz. 

İşte Johov mihracesi bütün bu gü
zelliklerin sahibidir. Uzun bir seya
hate çıktı. Yapayalnız. Dolğun yanak
ları, kırarmış kaşları, kalın dudakları
ilc yorgun bır halde dönüyor. 

Hikayeyi masallaştıralım: Çünkü 
hikayenin masaldan farkı yoktur. Bu 
masalı da Faris - Soir muharrırı anla
tıyor : 

Evcl zaman içinde bir mihrace var
mış. Her istedigıni bulabilirmış, !' akat 
hıç bır şey isteme.z:mış. tiançeıerı, or
manları, varmış. Butun kap kaçakları 
amndanmıJ. ı< akat hıç bırısını be
genmezmiş. Hayatında ıki kere sevgı 
aenen hastalıga tutulmuş. .Fakat bır 
aeıa daha sevmek ıstemış. Bu, demış, 
yabancı olsun Johor diyarında kimse
ler tanımasın. 

"Bir aabah bütün dünyayı gezeyim 
demış. Sarayında bir sınema Kurmuş
lar, senenin en yeni filmlerıni goster
mıye başlamışlar. Bu mihrace o kadar 
hayran olmuş ki sinemada yer, sine
mada uyur, sınemada aglar, ve sınema
da gülermış. Bir gi.ın perdede ıkı gu
zcl göz görmüş. Kcndısine o kaaar 
canlı bakıyormuş ki, ona yazıp vermiş
ler: İşte senin dengin bu kız olabilir, 
adı Doroti Lamur'dur. Bu isimden o 
kadar haz duymuş ki sormayın .. Mih
racenin içine bir ateş düşmüş." Yetmi
ıindcyim. Johor mihracesiyim. Sana 
hem kalbimi hem tahtımı veriyorum. 
Aşkın aabrı olur mu? Mihrace, cevap 
bile beklemeden Amerika yollarını 

tutmuı. Yanında Doroti Lamur'un 
cepheden, profilden, arkadan, önden ... 
Her türlü duruşunu gösterir ağrandis
manları ... İşte bunlar onun "kalb" inin 
şahidiymiş. Canı sıkıldıkça hep bun
lara bakarmış. 

Ne yaztkl Bütün hülyaları suya 
dütmilş: Holivud'dan biı: kablo tel-
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Kaptıkaçtı ile bir kadını 
kapıp kaçıran adamlar ! 

Ankara'nın yakın kazalarından bi -
rinde ihtiyar bir köylü bir müddetten 
beri gelinini Ankara'ya getirmiye, 
hükümet merkezini göstermiye, onu 
gezdirmiye kararlı ama bu pek kolay 
bir iş değil ki... Otomobil şunun şura
sında on beş, yirmi liranın ağzına ba
kıyor. 

İhtiyarın gelini. kasabanın en güzel 
kadınıdır. Vaktiyle onun ıçın vuru
şanlar, dövüşenler olmuş, bazı ailele
rin arasında kan davaları bile çıkmış
tır. Fakat evlendikten sonra, elalem 
elini eteğ ini çeker gibi görünmüştür. 
Ancak için için fırsat kollıyanlar, yol 
bekli yenler, bir pundunu getirip ka -
dıncagızı "damı iğfale" düşürmek is
tiyenlerin bu niyetlerinden kolay ko
lay vazgeçmiyecekleri de hadısatla 
sabit olmuştur . 

Hikaye uzun, uzun olduğu kadar da 
dalaverelidir. Ben size kısaca, baş ağ
rıtmadan anlatmıya çalışacagım. 

İhtiyarın gelinini şehre getırmek 
hususundaki arzusu maliım. Bir gün 
aynı kasabadan, kendisinin bu arzusu
nu bilen birkaç delikanlı : 

- Ağa dayı, diyorlar, biz Ankara'
ya gidiyoruz, bir otomobil kıraladık. 

Fakat, yerimiz var, şayet geleceksen 
seni de alalım. 

İhtiyar : 
- Amanın çocuklar, diyor. Eğer 

yeriniz varsa şu bizim gelini de alıve
relim, zavallıcık "Ankara, Ankara,, 
diye söylenip durur. Hem onun gön -
lünü ederiz, hem de benim bir iki işim 
var, onları onarıveririz. 

Ötekiler, birdenbire kötü niyetleri
ni açığa vurmamak için, hatta biraz da 
nazlı davranıyorlar : 

- İyi ama nasıl olur? pek sıkışmaz 
mıyız? Zaten şunun şurasında bülbül 
çanağı gibi bir kaptı kaçtı bu ... Altı 
yedi kişi oluyoruz. 

Fakat ihtiyar, ısrar ediyor ve : 
- Evlatlar, ne olur, diyor, biraz e -

ziyet çekseniz de bir fakirin gönlünü 

setmişler, bakışları, dcmitler, taşları 
bile eritir. İsmi Mac Vest'dir. Mihra
ce, anlatın bakalım bu nasıl şey 1 de
miş. Onlar da gözlerinden, yanakla
rından, saçlarından giydiği elbisenin 
renginden tutunuz da omuzlarının ge
nifligine ve dizlerinin yuvarlaldı,iına 
ka<lar her şeyi anlatmı9lar. 

Mihrace bu güzeli de çok beğenmiş 

ama, o, mihracenin şartlarını kabul et-

etmiş olur, sevap kazanırsınız. Gelin 
razı olun şu işe ..• 

Ötekiler de güç bela ( !) razı olur -
lar. Sabahleyin erkenden hareket ka
rarlaştırılıyor. 

O gün güzel gelinin sevincine pa
yan yoktur. Kayın babası yol arkadaş
larının isimlerini söylediği zaman 
hoş biraz midesi bulanır gibi olmuyor 
değil, çünkü onların içinde, sap taşır
ken peşine düşenler bile vardır. Fakat 
içinden : 

- Kayın babam yanımda olduktan 
sonra kimin haddine. 

Diyor ve bu fırsatı kaçırmamış ol -
mak için, neşe içinde eşyalarını topar
lıyor. 

Sabahleyin erkenden muayyen yer -
de buluşuyorlar. Kayın baba, büyük 
bir dikkatle gelinini bir kenara otur -
tuyor, kendisi de onun yanına; öteki 
yolcular da biraz sıkışık olarak önde
ki iskemlelere ~e şoförün yanına yer
leşiyorlar. 

Her yolculukta mutat olan : 
- Uğurlar olsun'lardan sonra, sar

sıla sarsıla bir epey yol alıyorlar. Yol
da hep dereden tepeden konuşuluyor. 
Binde bir ,o da yalnız kayın babasının 
sorduğu şeylere gelinin de cevap ver
diği, onun da lafa karıştığ ı oluyor, a
ma, en çok konuşan gençler oluyor. 

Kayın baba ile gelin arka sırada o
turdukları için öndekilerin başları ar
kada .. Arasıra laf, kasabaya, yeni ev
lenenlere, evleneceklere intikal edi
yor, o zaman delikanlılar gözlerini 
kıza dikiyor : 

- Eh onlar da başgöz olsunlar ba -
kalım, olanları çok gördük, diye iç 
geçiriyorlar. 

Zavallı ihtiyar bu laflardan bir ma
na çıkarmıyor, yol arkadaşlarının fe
sat kalblerini nereden görsün? 

Nihayet bir su başına geliyorlar: 
- Oturup biraz yemek yesek, di

yorlar, otomobil sarsıntısı mideleri i
yice boşalttı. İniyorlar, dağarcıkları
nı ortaya döküyorlar. Yemeklerini yi
yorlar. Yemek arasında da birçok 
nükteli konuşmalar oluyor ve delikan
lılar arasında göz işaretleri teati edi
liyor. Bunlar sofradan erken kalkı

yor, çeşmede ellerini yıkıyorlar. İhti
yarla gelini sonraya kalıyorlar. İhti -
yar gelinine ı 

- Elini yıka kızım. diyor. Fakat 
mahcup gelin : 

- Sen yıka da baba, diyor, ben son-
ra ... 

memiş. Küçük pencereli sarayları is- Kayın baba kollarını çemirliyor, 
tememiş, gülistanları tahrip etmeden çeşmenin önüne yanaşıyor. Bu sırada 
içinde dolaşamam demiş. gençler kızın etrafında toplanıyor-

Mihrace evlenmek için, denizler a- lar. Kaşla göz arasında son göz işa

şarak kadınlar beldesine gitmişti, fa. retlerini alıp veriyorlar, bir tanesi 
grafı almıf. büyük bir el çabukluğu ile kızın üstü-

lb h ·· "f F k t kat perdede yana!Lllmadıgı güzelleri "Ka eve ta ta muteessı . a a ev- T--- ne atılıyor ve ağzını kapatıyor, ka-
tidir. Mamafih geliniz. Nişanlınız birer birer stüdyo denen istihkam- dıncağız ınk demiye vakit bulamadan 
Olemp Branda olsun, Çünkü lJoroti'- lara çekilmiş buldu. Gönlü mercan kendisini kaptı kaçtıda buluyor. Şoför 
ye çok benzer, yalnız gözlerinin rengi kayalarına çarpan dalgalar. gibi kırıl- zaten yerindedir. Marş, debreyaj, gaz 
bıraz değişiktir. o kadar." dı. derken otomobil bir anda, uzaklaşıyor 

d · Bu, Holivud masalının hikayesidir. ve tarla yollarından birine sapıyor, 
Mihrace, "ziyanı yok!,, emış ve Zavallı ihtiyar birdenbire neye uğ-

H 1. d d ·1 f d arı Ve yahut hikayenin masalıdır. Gele-gene o ıvu enı en e sane ıy - radığını şaşırıyor, bağırıyor, çağırı-

r.m yolunu tutmuş. lim hakikate : yor, dövünüyor, fakat iş işten çoktan 
Nihayet Olemp'le karşı karşıya gel- Mihrace memleketine dönerken geçmiştir. 

miş. Olemp'e sormuşlar ~ Londra'nın bir barına uğramıştır. O- Kayınbaba, yayan yapıldak yollara 
düşüyor, iki göz iki çeşme şehri bu -

- Bu mihrace ile evlenir misin ? . • • rada Mis Hil isminde genç bir bar ar-
luyor, polisi haberdar ediyor. 

Kız dudak bükmüş ve başını öbür tistine tutulmuş ve onu annesiyle be- Ankara zabıtası derhal harekete 
tarafa çevirmiş. raberine alarak memleketine götür- geçiyor, ve çok kısa bir zamanda a-

Mihraceyc başka birinden daha bah- müştür. damları saklandıkları yerde yakalıyor. 

Çin'in kahraman kızı l __ R_A_o_v_o_ 

Yang - Vey -Ving 
neler anlaflyor 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı : 3 K 
14. O arışı 

neşriyatı - 14.50 Plakla turk musı 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberle 

Akşam Neşriyatı : 
18

.3
0 

plak neşriyatı - 19.lS Turk musık 
halk şarkıları (Handan) - 20.00 Sa 
rı ve arapça neşr iyat - 20.15 Turk 
kisi ve halk şarkıları (Salahattin) 
Konferans (Şevket Süreyya Aydc 
21.15 Stüdyo salon orkestrası: 1 -
ne: Cavatinc de Konntshakov. 2 -
Zigenuncrliebe. 3 - Leon Jessel : He 
hand Iiırs va teri. 4 - Bortkicwicz : T 
und cine Nacht. - Z2.00 Ajans haber 
hava raporu - 22.15 Yarınki progr 
son. 

Japonlar: bu 
getirene 100.000 

Nevyork'ta Vasar Kolej'de toplana
cak olan dünya gençlik kongresinde 
Çin gençliğini temsil etmek üzere bir 
çinli kız Amerika'ya gitmektedir. Pa
ri Suvar gazetesinin bu çinli kız hak
kındaki yazısını aynen alıyoruz: 

Yang Vey Ving cepheden cepheye 
koşmuş Çin'in kahraman bir kızıdır. 

Hakikatte bunlar iki tanedir. Oteki· 
nin adı Yao'dur. Fakat o, Yang gibi 
cephelerde harp etmediği gibi kız da 
değildir. Bununla beraber kocası ile 
birlikte harp etmek üzere 1931 de as· 
kcr elbisesini giymiştir. lki çocuğu 
vardır, her çinli kadın gibi Yao da 
kendisini teşkilata hasretmiştir. Mu · 
harebclerde birçok yardımlar yapmı~ 
tır. Yetimleri barındırır, hastanelere 
nezaret eder. Cephelere mühimmat 
yollardı. Fakat bütün tehlikeli işlc rı 
de Yang üzerine almıştı. İşte bu 
Yang'dır ki diğer arkadaşlariyle bir· 
likte Çin'i dünya gençlik kongresinde 
temsil edecektir. 

Yang Çin harbının bir mucizesidir 
Kesik saçlı, temiz bakı şlı, iradeli bir 
kız. Konuşurken hayat veriyor. Henüz 
23 yaşındadır. Fakat sözleri bakın ne 
kadar olgun : 

- 13 ağustos 1937 de harp patladı
ğı zaman ben Şanghay'da lisede oku
yordum, ve ağustosun 16 sında cephe
de bulunuyordum. Evet üç gün son
ra ... Fakat bu üç günde neler çektiği

mi bir ben bilirim. Çok düşündüm. O
damda yalnızdım. Kardeşlerim benim 
halime hep gülüyorlardı. Çünkü sonu 
bilinmiyen bir maceraya atılmak ka
rarındaydım. Evela mühendis olmıya 
niyetlenmiştim. Fakat harp çıkınca 

artık mühendislik tahsili yapmanın 
değeri olmıyacağına kanaat getirdim. 
ve evden ayrıldım. 16 ağustos sabahı 
kimseyi uyandırmadan erkenden ev
den çıktım. Ondan sonra neler oldu 
onu bilmiyoruı:n...-

Yang, ahkorlar korkusu ile aile-
sinden hiç kimseye bir h aber verme
mişti: 

- Cepheye varır varmaz derhal as
ker elbisesi giydim. Saçlarımı kazıt
tım ve emir bekledim. Bana derhal 
vazife çıktı: Japonların muhasarası 

altındaki bir şehirde bir kumandana 
haber götürecektim. Hareket ederken 
yanıma bir bayrak aldım, dilenci kı

yafetine girdim ve öyle gittim. 

Yang belki yirmi kere kendisini 
"artık mahvoldum.,, sanmış, mermi 
çukurlarına yuvarlanmış, birçok ke -
reler yolunu şaşırmış, fakat bütün 
tehlikeleri atlatmıı. bir sabah şafak 
sökerken dedikleri şehre varmış, içe

ri gelmiş ve vazifesini muvaffakiyet
le başarmıştır. 

Fakat japonlar bu kızın mevcudi -
yetini duymuşlar ve kendi erkanıhar
biyelerini derhal vaziyetten haberdar 
etmişlerdir. 

Genç kız Çin askerlerine her taraf-

kızın 
frank 

başını 
verecekler 

İstanbul : 

1 Öğle Neşriyatı : 12.30 Plakla 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
turk musikisi - 13.30 - 14 Muhteli 
neirİyatı. 

Akşam Neşriyatı : 18.30 Plakt 
musikisi - 19.15 Konferans: Doktor 
tcriyolok: Fethi Erden - 19.55 Bor 
berlcri - 20.00 Saat ayarı: Grcnviç 
hanesinden naklen - Radife Neydik 'il 
kadaşları tarafından tıirk musikisi ve 
şarkıları - 20.40 Hava raporu - 20. 
mer Rıza Dogrul tarafından arabça 
- 21.00 Saat ayarı: Orkestra: ı - T 
kovvsky: Pigne damc. 2 - Tschaikov 
Marche slovc. 3 -Rclikoff: Volsc -
Fasıl saz heyeti : İbrahim ve arkadaııla 
rafından - 22.10 Muhtelif sololar ( 
- 22.SO - 23 Son haberler ve ertesi 
programı. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.25 
reş - 20.30 Floransa - 21.S London -
yonal - 21.30 Prag. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONİK KONSERLER: 14.10 Frank 
Viyana - 15.25 Hamburg - 20.10 A 
istasyonları - 20.20 Droytviç - 20.30 

tens - 21.30 Milano - 22 Varşova. 
Yang- Vey Ving 

1 

romunster, Paris - P. T. T. - 20.40 

ta cok iyi bir misal olmuştur Onu ODA MUSİKİSİ: 21 Roma -
·· - · l ' l k d h b"" · .. k b" Frankfurt - 21.40 Münib. goren çın ı er artı a a uyu ır SOLO KONSERLERİ: 15 Be 

aşkla ölüme karşı atılmıya başlamış- Frankfurt - 16.30 Paris - P. T. T. - l 
lardır. Milano - 17.30 Berlin, Stokholm - 1 

t . ~ . Varşova - 18.20 Munıh - 20.30 Budap 
şte o zaman Japon erkanıharbıye- _ 20.45 Stokholm - 24 Ştutgart. 

si, 20 yaşındaki bir kızdan endişe e- NEFESLİ SAZ~AR (Marş v. s.): 
derek onu esir etmiye karar vermiş. Prag - 12 Atman ıstasyonları. 
Yang'ın başını istemiştir. Bu genç kı- ORG KONSERLERi VE KOROL 
zın başını japon hükümetine kim tes- 19.35 Beromünster - 19.55 Keza. 
lim ederse 100.000 frank alacakmış. HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg -

v · h b Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 Frankf azıyetten a erdar olan Çank - Kolonya, Miınih _ 10•30 Viyana_ ı 
Kay - Şek'in karısı endişeye düşmüş Hamburg - 13.15 Brcslav - 14 La 
cesur Yang'ı yanına çağırtmış ve ken- Ştutgart - 1'4.15 Bcrlin - 15.30 Keza 

Alman istasyonları ve Varşova - 18 
disini cephe propağanda şefliğine ta- man istasyonları - ıs.ıs Konigsbcr 
yin ettirmiştir. 18.30 Konigsberg - 18.30 Frankfurt -

Mis Yang şimdi delege azası arka- Berlin, Ştutgart - 19.10 Kolonya - 1 
Varşova - 20 Briıkscl - 20.10 Kolonya 

daşlariyle birlikte bütiin milletlerin 22.15 Keza_ 22.30 Münh _ 24 ){nno• '-• 

·,...&.•"- -.-..g• s•-• , ... n-... -uuu,. .. 6"u~- HALK MUSIKlSl: S Köngsberg - 11 
lik kongresine gitmek tedir. Kahra - Ştutgart - 18.20 Laypzig - 20.10 Viy 

man kız diyor ki: DANS MÜZ1Gt: Zl.30 Ştutgart -
- Amerika'ya gidiyorum. Orada Krakovi - 22.25 Brüksel - 22.30 La 

amerikalılara ve diğer memleketlere - 22.45 Sottcns - 23 Floransa, Liık 
bizim, biz Çin genrlerinin memleke- burg, Milano, Roma - 23.5 Droytviç 

3 23.30 Droytvi!W. 
timizi müdafaa için nasıl çalıştığımı-
zı, sonuna kadar nasıl çalışacağımızı 
anlatacağım. Gene anlatacağım ki biz 58 Milyon dolara mal olan 
mütecavize karşı ne kadar çok muka
vemet edersek yalnız Çin'de değil, 

sulhu bütün dünyada idame ettirmiş 
olacağız. 

"Bizim memleketimiz yağma edil

miştir. Biz cesaret gösteriyoruz, bu -
nunla beraber gene yardıma muhta
cız. Diğer milletlerin gençleri bunu 
öğreneceklerdir... Çin ananeler mem
leketidir. Fakat son senelerde modern 
bir devlet olmak için çok gayretler 
sarfetmektedir. Fakat bu harp bizim 
terakkimize mani oluyor ve bizi uzun 

zaman fakir kalmıya mahkum ede
cektir. Her şeyi yeniden kurmak işi 

çok uzun sürecektir. Fakat ne cesare-

Amerikalrlar, Birleşik devleti 
dahil Pansilvani hükümettnin mert 
olan Harr1sburg ile .PittlSburg ar 
da muazzam bir yol yapacaklar 
Bu yol için 58.000.000 <lolar sarfed 
cektir. Yolun uzunluğu 250 kilome 
ve fevkalade geniştir. 

asla eksilmiyecektir .'' 

Mis Yang Amerika'dan dönüşUn 
Çin'de uzun seyahate çıkacak, ya 
cı milletlerin kendisine verdiği ·· 
di bütün Çin gençlerine anlataca 
Ondan sonra da, cepheye gidcce 
çünkü orada kendisini, tehlikel 

timiz ne de kendimize olan güvenimiz dolu olan vazifesi beklemektedir. 

- iyi ama, Şövalye deli değildi ki. Aklı batında 

idi. 
Madam Dua cevap verdi: 
- Bunu söylemek bize diifmez. Ve bundan bat-

ka, ne biliyoruz ki 1 
Nantöy: 

GULONC HİKAYE 
veya kurnazlıkla, kabul ettirmeğe uğraııyoraunuz? 

- Azizim Pradel, bu itle Jnetgul olmayınız, de
di. 

Fa.kat o zaman, Nantöy, gözleri alevler saçarak 
ve aeaini yükselterek: 

- Doktor, o kiliseye gitmelidir; sizden istenileni 
imzalaymız, aklı batında olmadığını yazınız. Siz· 
den bunu rica ederim. 

- Hayır. Aklı tamamiyle yerinde değildi. 
Pradel omuzlarını silkti: 
- Nihayet, bu da mümkündür. Delilik ve akıllılık 

takdir meaeleaidir ... Kimden vesika iatenilebilir, a
caba? 

Madam Dua ve Pradel, aırasiyle üç hekimi hatır· 
ladılar. Fakat birincinin adresini bulamadılar; lkin
ciıi aksi tabiatli bir adamdı, ve teslim edildi ki Ü· 

çüncü de ölmüıtür. 
Nantöy, doktor Trüble'ye müracaat edilmek la -

zımgeldiğini söyledi. 

Pradel, söze atıldı: 
- lyi bir fikir! Haydi gidip doktor Sokrat'tan bir 

vaika iatiyelim. Bugün günlerden nedir?.. Cuma 
değil mi? Onun muayene günüdür. Evinde bulu

ruz. 

Doktor Trüble, Sen aokağmm en yukarı kımım
da, eski bir evde otw-uyordu. Pradel, doktorun gü
zel bir kadından hiç bir teY eairgemiyeceğini düıü
nerek Nantöy'ü de yanına aldı. Pariı'te komediyen
lerden ayrı yaııyamıyan Konatanten Mark bunlara 
refakat etti. Şövaliye vakaıı onu eğlendirmeğe 
batlıyordu. Bunu komik, yani komediyenlere ait 
buluyoru. Muayene aaati geçmiı olmakla beraber 
doktorun salonu, hala, ıifa bulmak iıtiyenlerle do
luydu. Trüble bunları gönderdi ve kabineıine tiyat· 
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Yazan: ANA.TOL FRA.NS 

ro mensuplarını aldı. Üzeri kağıt ve kitaplarla dolu 
bir masanın önünde duruyordu. Açılır kapanır bir 
koltuk, maliıl ve reybi, pençere önünde yayılıyor

du. Odeon direktörü ziyaretinin aebebini anlattı ve 
nihayet fU neticeye vardı: 

- Şövaliye'nin kilisede cenaze duaaı, ancak, bu 
zavallı çocuğun akli melekelerine sahip olmadığını 
tasdik ettiğiniz takdirde yapılabilecektir. 

Doktor Trüble, Şövaliye'nin dini raaimeden vaz 
geçebileceğini beyan etti. 

- Değeri ondan pek fazla olan Adrien Lökuvrör 
buna ihtiyaç hissetmemitti. Madmazel Monim iç.in, 
ölümünden aonra, kilisede tören yapılmamıttır, ve 
bildiğiniz gibi "mahallenin bütün sefilleriyle birlik· 
te kötü bir mezarlıkta çürümek terefi'' kendisinden 
eairgenınittir. Ve o da bunclan dolayı daha fazla ra
hatsız olmamııtır. 

Pradel cevap verdi: 

- Bilirsiniz ki, doktor Sokrat, komediyenlere dün
yanın en dindar adamlarıdır. Tiyatromuz menaup
lan arkadaılarmm cenaze duasmda bulunamazlar· 
aa yeise kapılabilirler. Daha ıimdiden bir çok ar· 
tiatlerin iıtirakini temin etmiılerdir ye muzik çok 
güzel olacaktır. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

Trüble: 
- qte bu bir sebeptir, dedi. Aksini iddia etmem. 

Anlayıılı bir adam olan Şarl Manaöle, ölümünden 
bir kaç saat evel, müzikli cenaze duasını akıl etmiı· 
tir. ''Opera artistlerinden çoğunu tanıyorum. Sal
çalı bir Pie Je•u okurlar'' demiştir. Fakat madem
ki piakapoa bu aefer manevi konsere müsaade etmi
yor, bunu baıka bir sefere bırakmak münasip olur
du. 

Direktör ıöyle cevap verdi: 

- Bana kalsa, benim hiç bir dini akide ile alakam 
yoktur. Fakat mütaleam tudur ki Kilise ve Tiyatro 
iki büyük içtimai kudrettir ve bunların dost ve müt
tefik olmalarında fayda vardır. Ben, kendi hesabı

ma ittifakı akit için hiç bir fırsatı kaçırmam. Önü
müzdeki Büyük Perhizde Dürvil'e Burdalu'nun 
bir vazmı okutacağım. Ben devletten tahsisat alı

yoruin: 1801 konkordaama uygun hareket etmeli
yim. 

''Ve bundan baıka, her ne derlerse desinler, ka
toliklik dini kayıtsızlığın gene en makbul teklidir. 

Konstantcn Mark fU itirazda bulundu: 
- Ala! Eğer Kiliae'ye karıı aaygı göstermek iati

)'..Onanız neden onat iıtemecliği bir cenazeyi. zorla 

Bu dilekte yalnız din hiasi yoktu. Ona, kendisince 
de meçhul olan ıahai bir hia ve ruhunda kökleflllİf 
eaki itiyadlardan kalma bir cüra karıııyordu. Umu• 
yordu ki kiliseye götürülüp üzerine mukaddes au 
serpildikten aonra Şövaliye rahat edecek, iyi bir öla 
olacak ve artık onu tazip etmiyecekti. Bunun akaİ· 
ne olarak, takdis ve duadan mahrwn kalacak olur· 
aa, melun ve zalim, daima etrafında dolaıacağından 
ürküyordu. Gömmek huauaunda itina göatermele• 
rini, kabil olduğu kadar ve tamamiyle gömübniİI 
olması için herkesin bununla metgul olmaamı i.U· 
yordu. Dudakları titriyor, kavuıturmU§ olduğu elle· 
rini uğutturuyordu. 

Halden pek anlıyan Trüble ona alakayla b•· 
kıyordu. Kadınlık makinesinin fikir ve zevkine .,, •• 
kıftı. Kartıaındakine bayılıyordu. Seyrettikçe kır· 
mızı çehresi hazdan parlıyordu. 

- Müsterih ol~uz, yavrum. Kilise ile daima os· 
latmak imk&nı vardır. Benden istediğiniz salibi)'•· 
tim dahilinde değildir. Ben laik bir hekimim. fak•'. 
bugün, Allaha tükür, dindar hekimlerimiz vardır ki 
hutalarmı kiliseye ait sulara gönderiyor ve h ...... 

1 

fonksiyonlan da mucizeli tifaları mütahededen ib~· 
ret bulunuyor. Bunlardan bu mahallede otura~ ~ 
rini tanırım; ıize adre.ini veririm. Gidip kend•• 

(Sonu var) 
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~AYAT ve SIHAT 

Niçin süslenirler? 
'faL:_t ~_.. . .._. içinde ıüılenmek .--

a cınıine ınahıuıtur. Hayvanlar ara· 
:•nda erkekler.in, tabii olarak, eliti • 
~erden daha güzel, daha eüalü oldu· 
&unu bilirıiniz: Güzel vücut, ıüsel 
renk, güzel tüy, aüzel .. , hep erkek· 
l~rdedir. Bütün bu giizellikler ke~· 
dılerini ditilerine beiendirmek içın 
Yetifbliyormut gibi, onların kart•~· 

m da danaederek taklak atarak mar•· 
fetlerini de aöı~erirler. Bunlar da bi· 
rer .U. dernektir. Daha obnaaaa er· 
kekler aralarında kavı• çıkarırlar, 
dötütürler. Kuvet aöıtennek de 
hayvan için bir Miıtür, bununla da 
kendiaini ditiye beiendirmeP çalı· 
ıır. 

iptidai halde, yani bayatı tabiad t 
. . amel• a 
•çınde, Yatıyan inaaDlar ar•. 
kaide budur. Erkek ıüaMall", kadın 
betenir: Yabani inaanlar ~r~~· 
ericelderin nud ıiiılenclildenna sor-
1'1...Ut olaaıuz da kit•plarda ok11-
lbt1fıunuzdur. Büabütün çıplak ıe. • 
zeaıer vücuilarını süzelleftinnek ı· 
çiıa burunlarına halka takarlar, du-
daldarmı delerler, tahta parçfil~l:-1: 
~ kırıkları bulurlarsa, .. 11 

Parçalan geçirirler... Güze~. t~y: 
lii kutları 't'Ul"Ul"lar, onların tuyl~~ 
kendi derilerine takarlar· Kunıaı 
hayvanat kabuklarından kollarına 
bilezik, bo:rnuna ıerdanlık, hayvan 
ditlerinden ıeae bo:rnuna, kolların.•, 
b~ma aiia yapar. Bir çoiu cıl· 
dini boyar: Renci açık olanlar koJU 
.....aderde, aiyah renkte ol~•~. açık 
l'ealderde boyalarla ciltlermı aüaler. 
Şu kadar ki bu ıüıleri yapanlar 

hep erkeklerdir. Tabiat iç.inde ne 
hayvanın difiai, ne de in~ın lra~ 
"1.lemaes. Henüz medenıyete 111" • 
~ ancak vücudunu örtm•i• 
baıl~ imanlar aruında b~l~ er • 
itekler kendilerini aüılemek ıçın el· t:- si7erler, kadınlar çıplak sezer· 

Halbuki medmiyet ileminde ak • 
aiaeclir. M.deniJ'•t ne kadar ileri .. 
bıİfM erkek o kadar aöaük kalır. 
Mecieni.,.t ilerledikçe kaclm daha 
zi:rade Mialü olur. Erkek ko.,u NDk· 
ı_.ct. en baait el.bite aiydiii halde, 
.._ -.ı- elbiMJ'i kadmlar 1i1erlw. t.t...; kaclm pannaldanna yüzük, 
"ıı...._. bilezik, bo:rnuna gerdanlık, 
kulaklarına kupe, ~., yerlerde ba· 
~ bileklerine bile albnclaa 
halkalar takar. 

Türlü türlü madenler ye türlü 
t'enkte tatlardan aeçtiii bu aiiıler 
1•tiımes de gene türlü türlü :r-il~-
1- vÜcudunu yumuptır, parlabr. Yu· 
•ünü boyar, sözlerini kararbr, tir • 

"-iıl&rmı boyata ... 
Niçin? Ta.biate aykırı görünen bu 

fark neden haııl olmuıtur? 
;r Abiat içinde yani hayvanlar ara· 

lllida ve ,-a.bani iaaanlar araıında 
ditil• ve kadınlarm &ayıaı erkekler
den daha azdır. Tabiatte aile ka~· 
WU.u, yani çocukları büyütmek vazı
feai •e yorgunluğu diplerde ye k~
cillılarda oldutu için onlar daha.••· 
Yade telef olurlar. Erkekler keJifl .. 
tine Yatadrkları için daha çok kalır· 
ı..., Ondan clola11 erkek kendine bir 
•t buiınak için kendilİDİ bepndir • 
-.ie, aüalemnei• mecburdur. 

Medeniyet, kadım erkekten daha 
lii:ı:el yaptığı gibi (Bunu bir bqka 
)a&ID\da aöyleaMıtim) kad~ların 
~da arbnnqtlr. Mffeniyet .. 
lellÜacle _ toptan bakılınca - ka· 

d kendine bir .. bulmak ~ IÜa-
Pl d' · bepncbrmeie 

lemMie, ken JDI d kmcline 
d Ama her Jra m mecbur ur. . . ' • ....,,..., etini 

bir .. balmlık l9D -- ıüalenmekte 
bulduktan aoara •- . . 

ecler Şüplaeais, meclenıyet m· 
de•.m . · • bırakacak• tabiat ka· aaniarda bil' iZ _ı..:...ıı• 
. • . d i · tireeek kadar e_ ...... 
ıdeean& . .!i~ ilk pmanlarında kadın 
Meclenıı- --L • t olma • • .. .ıeamek bir m-urıye • 
açan ıu . d' artık bir ad« ol· 
dıiı halde ıım 1 

muttur... "al 1 
Şu halde erkeklerd~n "'. -~ e· 
ne demeli 7 M~,.t ileminde 

re alPa burna halka takan erkek 7ok· 
~ Kulaklarına küpe takanlar da 

urk. .,erlerde kalmıttB'. Fakat 
pe .. d .. 
parmaklarına alualı tatlar an JU • 
ük bo.,unbailarma ıüalü iineler, :.:1eklerine elmulı düfmeler ta· 

kan erkekler her .,erde b~unur. ?n· 
lar da kendilerini beienclirmek 11 • 

terl.... f 
Keyiflerine kimle karıflllDUt ~-

kat medeni1•t ilem~de ~rk~~ın 
ıüalenmeıi, medeniyet11z tahie.t açın· 
de yaııyan inaanları hatırlatır ... 

G.A. 

insül oğluna 

3.200.000 lira 
bor~ bıraktı 

Bundan bir ay evel Pariı'te, Metro'· 
da öldUIU zaman cebinden ancak yedi 
frank çıkan aenerl milyarder Samoel 
tmül'Un vuiyetnameainin açılmuı 
ıabınızbkla bekleniyordu. 

tnelU Londrı'da haftada bet tilin· 
le ite bafl&mlf, oradan Amerika'ya cit
miıti. Amerika'da dört kere milyoner 
olmuf, dört kere iflia etmi9tir. Bir za· 
manlar 40 milyon liraya varan ıerveti 

200 liraya dutmtittUr. 

Bu adamın vııiyetnameıi bundan 
bir hafta evel Şikaıo'dı ıçılmııtır. 
Vııiyetine ıöre ofluna 3.200.000 lira 
borç bırakm19tır ki 480 milyon frank 
c;\·ım;kı.c;lllr. Bundan be,1"a o&l\lna hu 

izim borcu Memeai için kıymetli tav· 
aiyelerde bulunmaktadır. 

Bir pzeteci olan otlu babuınm 
borcunu busilftlı:il lı:uancı ile ea u 600 
yılda ödiyebilecektir. 

iki kalpli adam 
Avuıturalya'nın Sidney tehrindo 

bir bMtanede iıki tane kalbi bulunan 
genç bir köylü yatmaktadır. Radyoa • 
kop iletiyle muayene yapılaut bu 
kalplerden biriainin, tabii kalpt~ 
büyük olup göğsün aaı ~ dı· 
ğeriniıı pek küçük olup kartı tar':f 
bulunmakta olduğu mUplıede edıl • 
miştir. 

Bundan batkı bu kalplerden her . i
kiıi de aynı zamanda, aynı f aaıli ıle 
çarpmaktadır. .. 

Sidnoy üniveraiteai bu ıence, .01 • 
1 · .. 'nde ılml dükten aonrı kalp erı uzerı . 

k"kat .,,.pmaıı için bir mılyon 
tet ı ı- . . . fakat 
frank vermit, müuade ııteınıı. 
çift kalpli k6yU1 buna nmvafalcat et • 
mcmiftlr. 

GÖKLERİN CASUSU 
y acın: Allr.l llflfGF 

~========== -4- rl 
de acı bir hayretin t.i okunuyordu. 

O ki kadınların üzerinde o kadar bil· 
>'tik bir teair yapar. O ki ... 
llUhendiı batırdı: 

. - Susar mııın; mübarek adam. ne 
•öyltdiklerini ititemiyorum... Allo 1 

~lloı ... Evet, benim. .. Jan Vidall 
~iıbı bir ıilkOt teeaaUı etti. 

1 
Bir kötcde muzip Feriye, alçak ıea· 

~ li:l'Ye ile kona9uyordu. Beriki ona 
dıyordq ki: 
- Onu · · b'l' i Sevıiliıi olmadı-~ ıyı ı ır m ... 
&ını ICSylemeai yalan deiildir. Kadın 
~~&daıları yok dejildir... Fakat a9k, 
"'«llilcl bir a9kı yoktur. 

Periye: 
- Her halde aantimantal delildir 

l'l? Diye ıordu. 
- 8eUd de pek fula untimlftt&l· 

dif ı ... Çiink(l ifratla tefritin neticeıl 
elcaeriya aynı olur ... Bence, o bir JÜD 
~tcek olurıL .. 

ltrve birden bire ıustu. • 
it: Öteki tayyareciler ııarekcttb, dık • 
•tle nıühendiıe bakıyorlardı. 

Jt:· O zaman odaya tam bir ıükOt çöktll, 
1nı&e konuşmadı. 
GörUnmiyen muhatabına cevap ve • 

~~ Vidal'in sesi birdenbire hü~~lü 
ır ifade almııtı, genç adamın yuzun· 

_ Allo ı Nasıl dedinb 1 
Sent Antuan baltaıınlnde mi? ... T~· 

bil yarm ubah erkenden ıideeeilm ·: 
Ev~t... Allo? .... Evet, ... t onda be~• 

fabrikada bekliyebilininı.... MUdtırı-
ette mi? Pek All. N• yapmak lAsım 

~eldijini birlikte ıarU,uru.... Ev~t .. 
Te,.kldlr ederim... Allaha Jllll&r a-

dıkl 1 f Vidal, kederli bir tavırla te e onun 
törUnU yerine utı. 

re~:kadafları enditeli bir Mile ıordu-
lar: 

Ne var, ne obnu9? ... 
: Maklniıtim Bropr'ı, timdi Sent 

Antuan baltaneaine kalilırmıtlar. 
Hepıi birden baykudılar: 
-Bir kaza mı? 

:&Yet, hem de mlnuıs bir kua 1 
-;. evel hanprumn atelyetinde ol: 

Bi ,..-'-inlıtlm. blr bira tiflllndekı mut-..... 
kessabı mara lçmlt-

Bu haber odadakilerde bUyUk bir te-
esıUr uyandırdı. 

_ Zavallıl 

Rob: · hl'k 1' _ Bira ti,.ılne bu udar te 1 e 1 

bir mayiin konulmu9 oımaaına aklım 

GÜNÜN POLİTİK MESELELERİ 

Avrupa vaziyeti 
Ve 

Birleşik Amerika 
'---------------------Yazan: 

Buıünkü neslin mukadderatı 
~irle9ik devletler hükümet 

ve wıiletinin omuzlarına bütün ağır
lıiiyle çökme-ktedir. Avrupa ve As
ya'nın bir çok memleketlerınde göz
ler, etrafını çeviren iki okyanuıun 
himayeai altında bulunmaıına rag -
men dünyaya ırkıntı veren davala
rın akiıleriyle harekete gelmekten 
ıeri durmıyan bu büyük ve kuvetli 
in&iliz topluluğuna 5evrilmi9tir. 
Bırletik devletler, henuz zamaniy -
ken, ıulh, kanun ve hüriyet lehinde 
bütun tazyiklerini yapacak mıdır
lar, yokaa felaketin vukuuna kadar 
ıeyırci mi kalacaklardır? O zaman, 
muazzam ıervetler ve ıonıuz bir ça· 
hJm& pahaıına, beyhude yere yıkıl
mıı oı•nı yeniden ınıa etmek mecbu
rıyetmoe kalacaklardır. Bu bır mu
ammadır. 
~u~un liirleşık devletlerin fizik, 

manevı veya pı;ıKoivJık vazıyetı nc
dır f liır yanuan bu memleketın an
tııc:ıpıtalııt kuvetlerı veya zengın a
damıarına .kartı bir yandan da mem
leketin pratuı: rdanını du9unen e
konomııuerınin enditelerı arasın
da vuxua ıelen çetın mucadele bır 
nevı muvazeneye varmııtır. Milyo
nerlerle mucacıele etmek, monopol
leri yıkmak, paraya dayanın ıktıdar
ları aıııpıın ve vergı altına almak 
iyi bır ııyaıettir . .l<akat bunlar mu
azzam bır mukavemet haaaaıına sa
nıptır ler. lVı.ucadele edıyorlar, mu
cadele etmekte devam eaeceklerdir; 
bu ihtilafa bir hal tekli bulununca
ya kadar, retah aya.kiar ucun<1a, ka
pı ardında kalacaktır. 

Bununla beraber, Birletik devlet
lerın aakeri kudretınin bütün dunya 
için bu derece ehemiyet arzettıgi 
hıç bir devir görulmemı9tir. Avrupa 
demokraıilerı, ıervet, kredi ve de
niz ticareti huıuıunda diktatörlük 
devletlerine nazaran hakiki bir üs
tünlüğe aahiptırler; fakat kuvetleri 
ve enerjileri, Birlefik devletlerin 
r•h.h veya. felaketine sım sıkı bağlı
dır. Amerika' da itler yolun.da &ittik
çe, Avrupa'nın hür mılletlerinde aı 
aailam ve •ıbatli elemanlar yanı baf· 
larında yeni bir kuvetin vücudunu 
müdriktirler. lflcr boııı:uldu mu, ka
nuna hürmet eden, ıulha ve medeni
yete bağlı bulunan milletleri müka
fatlandırması lizım ıelen bu aynı 
kuvet elemanlarının tetkıl ettigi yüz 
binlerce kanaldan o milletler zayıf· 
lıyacaktır. Birletik devletlerde eko
nomik ve mali kargaplık bütün kar
deı milletlerin maneviyatını kır· 
malda kalmaz, ya ırk kinlerini tadil 
edecek vaziyette olan yahut da ti· 
ranly. kartı mukavemet vasıtaları 

arz eden kuvetleri bakımından .ıif a 
uğrar. 

B irle9ik devletlerin dünya dev· 
!etlerine yapaı;;ilecekleri ilk 

hizmet refah içinde bulunmak ve iyi 
ıiWılı olmaktır. Çok &enif ölçüde 
bir ıilihlanma programı bugün ta
hakkuk yolundadır. 

Fakat, aynı zihniyeti ınııyan mil
letlere okyanuılar itm ıirayet e-

ermiyor. 
MUhendiı bafiyle tudik ipreti yap· 

tı: 

- Evet, bahuıuı ki Bropr çok cid· 
di ve tedbirli bir gençti ... Fakat bu kı· 
za beni mütevui fakat kıymetli bir yol 
arkada91ndan mahrum edecek. Çünkü 
hayatmı kurtarsa bile daha uzun .za • 
man çalıpmıyıca&ı muhakkaktır. 

- Yalnız mı uçacaksın? 
- Hayır... Çünkü uçut eanuında 

ben tayyareyi idare ederken bana yar· 
dun etmcıi ve A. T. z. tertibatının it
lemeeine nezaret etmeai için bir arka
dap ihtiyacım var .. Fakat bu meseleyi 
yarın fabrikada "Milli Kanatlar" mil· 
dürlerinden biriyle konupcajım. Şim
di bana telefon eden de oydu .. Şimdi
den bana teklif edilecek üç namıetlerl 
varmıJ. Tecrilbell ıençler ... 

Birden Feri ye haykırdı: 
- Ben mükemmel bir makinlıt ta· 

nmm. .. Hindiçini seyahatimi onunla 
beraber yapmııtım... Şimdi aerbelt -
tir ... Sana onu taniye edebilirim.. A· 
dı Semen'dir ... 

- Onu yarm Abalı müdüriyete 
g6nder. Bi~ defa ıöreyim. 

• Gtlnet .. Millt kanatlar" teknU&: mll· 
dUrilniln oduma yandan ctri:yor ve 
muusam bir haritayı aydınlatıyor -
du. Itık, tavandan urkan ~ mot6r· 
1ü bir ticaret tayyaresi modelinin 
gölgeıini dıvara aksettiriyordu. 

Bazan, büyük bir kol göl&eıi hari-

Vinston Çör~il 
den mali ve iktisadi kuveti normal 
seviyesinin çok apğııındadır. BU • 
yük teşebbüslerle hükümet arasın
daki mücadele hali müşkil bir saf
hada bulunmaktadır. Bu büyük ku
vetler ne derece biribirlerin.: baglı 
olduklarını anlamıyor görünmek~· 
dirler. Cumhurreiıi, neıcli bir ta
vırla, ticaret ve finans alemini kah 
kızdırmakta, kah teselli r ekte de
va mediyor. Sogugu üfh.ıyor, sıcagı 
üflüyor fakat itimat tazelcnmiyor. 
Siyasi partiler ekonomik hayatın bü
tün safhalarını istila etmittir. New
Deal ideolojisi mucibince yardım, 
primler sistemi şekli altında sarfe
dilen muazzam meblaglar heaabedi
lirae, ister istemez bu proıcıüae ıü· 
rüklenecek ve bundan böyle bütün 
kuvetleriy]e müktesep haklarını mü
dafaa edecek olan bir çok memur ve 
yarı - memur kategorileri tasavvur 
edilebilir. 

lt burıları esaslı mekanizmaıına 
sahip olmadan milli ölçüde bir itıiz· 
liğe yardım planı organize ve idare 
etmek teşebbüsü, aynı niıbetle.r da
hilinde aahtekirlık, ihtilaa ve hile
lere meydan vermiş olmalıdır. Cum· 
hurreisinin daha yüksek bır içtimai 
adilet tekli yaratmak için aarfettiği 
asıl gayretler, iyi idare edilen, ıene
lerce müddet sükut içinde azimle iş
lemit olan servisler tarafından tas
hih edilmek ve aağlamlaıtınlmıya 
ihtiyaç gösterir. Bunun yerine, mil
li servet zararına yeni bir seçim ma· 
nevraları dalgası hüküm ıürerae 

Birleşik devletlerin bütün dünyada 
oynıyabileceği role halel gelecektir. 
Hür bir milletin kuvetle silahlanma· 
sından doğan itibar mali ve ıiyaai 
karıııklıklar tarafından imha edi· 
lecektir. :Fakat biz bunun böyle ol
mıyacagını umit etmeliyiz. 

1 nciliııı: - amerikan ticaret an
lqmaaı, ticari röneaanu ya

pacatı hiııı:met ve inciliııı: dilin! konu
pn Alemde busün mevcut olan bfla· 
nilniyet bakamından hakiki bir kıy
meti haizdir. 
Yakın bir istikbalde tatmin edici 

bir hal tekline varmak ihtimalleri 
mevcuttur. Fakat borçlar meaeleıi 
yeni bir cüçlilk kar1111nda kalım .. 
tır. Birletik devletlerde infiradçı 

kuvetler, teahhütlerini yerine ıe
tirmemit milletlere yeni krediler a· 
çılmuını meneden Johnıon kanu· 
nundın lnıiltere'nin iatiına edil
mesine muhalefet etmektedirler. Bu 
unsurlar, en ağır şartların koşulma· 
ıını istiyerek bir hal şekli bulunma
ıı itini büıbütün cüçleştirmektedir
ler. Bugünkü prtlar içinde konıre 
için intihap yapılacagı ıırada bu me
ıtlenin ortaya çıkması pek de fay
dalı olmıyacaktır. Bununla beraber, 
İngiltere' de dürüst ve dostça bir an
h&Jm&ya varılmak için çok samimi 
bir arzu vardır. 

tanın parlaklığını ıiliyor ve tayyare· 
nin hareketıiz uçuıunu baltalıyordu. 
Bu, müdürü mauaına doayalan ko· 
yup kaldırmakla mefiul Vidal'in ko· 
!uydu. 
Bir müddettenberi Vidal müdüriye

tin intihabına bıraktığı üç makiniıte 
ait fi9leri dikkatle tetkik ediyordu. 

Bir müddet tereddi.ıtten ıonrı: 
- Azizim möıyö Dümiyen, dedi, on

ları bir görsek fena olmaz, aanınm. .. 
Derhal bir karar vermemiz lbım. .. Se· 
yahat arkadatıma A. T. Z. tertibatının 
ıdareaini izah için yalnız yirmi dört 
11atim kaldı. Hastaneden daha yeni 
döndüm. zavallı Bropr çok ağır bir 
vaziyette. Doktorlar hayatını kurtara· 
caklarını vadediyorlar ama tedavi bir 
haylı uzayacak ... 

Müdür: 
- Bu üç adamı çaiırttun, dedi, ıi

sln onları &örmek iatiyeceğinizi tah· 
min etmiıtim. 

Bunu söylerken bir zile bumı9tı. 
Bir odacı &irdi. Dümiyen emir ver

di. 
- Şeyi çaiırmız ... Dedi, badi alf •· 

betik ıırayı takibcdelim. Dabu'yu ça· 
fırmıal 

Bir l&hza ıonra odacmın kaprnm ar· 
dında 1eılendiii i9itiLcU: 

- MCS.yö Dabu, sıra aizin 1 
Aa ıonra otu. Y&flarında bir adan 

içeri &irdi. Bu, iri yapılı, elleri pnif 
ve nasırlı bir ameleydi. Müdürün ya
nına çağrıldığı için puarlık clbiaole
rini giymişti. 

Amerikan kamoyunun enternas
yonal itler husuıundaki inkişafı 
çok dikkate değer. "Bir daha ula 
harbe sürilklenmemize mus.aade et
miyecegiz" kabilinden gürültülü nu
mayi~ler yanında Avrupa ve Uzak 
Şark'ta meydana çıkan büyük davi
l2ra karşı git gide artan bir alaka 
müşahede edilmektedir. Sulh dev
rinde amerikan gazetelerinin yaban
cı haberler ıütununda bu derece cö
mert davrandıkları ve halkın mem
leketlerinden binlerce kilometre 
mesafede vukua gelen meseleler ü
zerinde mali'ımat almak için bu de
rece tehalük ~Ö&terdikleri ula gö
rülmuı değildir. 

Almanya'ya değil, nazi rejimi
ne karşı bir husumet hissi, 

lngıneı e'den ziyade Amcrika'da ba· 
rizdir. Bu hiı 1914 dekinden daha 
faal ve daha yayıındır. 
Hiıkiımetin durumu bu temayülün 

şevkıni kıracak mahiyette degildir. 
~hemiyetli bakanların nutukları İn
giltere, Franaa ve lıkandinavya li
beral demokraailerinin hi .. ettikle
rini hararetli tabirlerle ifade etmek
tedır. Amerilc.a'nın eaki muharipleri 
nazi h;ıreketıni a&ır ve ciddi bir hu-
1:ıumeUe kartılamaktadır. 

Amerikan elçilerinin ve memurla
rının bir çok hükilmet merkezlerin
deki durumları, Birletik devletleri 
faal bir müdahaleye ıürüklcmek 
tehlikesini göatermemekle beraber, 
demokraıi idealinin idameaine dog
ru sarahatle tevcih etmektedir. 

Bütün bu vakıalar onlarla alaka
dar olanlar tarafından kaydedilmi
ye layıktır. Avrupa demokruileri 
için, ukeri tedbirlerini alırken Bir
leıik devletlerin doirudan doiruya 
bir müdahaleaini heaaba katmak çok 
mantıkıızca bir hare.ket olur. Av
rupa diktatörlük hükUmetlerinin 
harpcı kuvctleri için de, Birleşik 
devletlerde kamoyun hüriyct ve 
müsamaha ideallerine doğru bu ya· 
vıı fakat devamlı temayülünden ga
fil bulunmak n7a aldınnem1ı•hktan 
celmek daha .. mlna81S oJmu, Av
rupa'da bu eene •• belki iMi aylar 
ııı:arfmda Blrletik devletlerin ph
ıiyetine ne kadar kıymet verilirse, 
yeni bir f el&keti önlemek ihtimalle
ri o kadar kuvetlenmit olur. 

Tüy, hafif, yar1m orta 

sıklet ıampiyonlu§u 

Nevyol'k, 18 a.a. - Tüy ıiklet ve 
yarım orta ai.klet boa tampiyonu A
merikalı zenci Armatronc hafi.l ıik
let JllDPiyonu ırıkdlfı LuambeR'e 15 
ravuntta aayı heubı ile galip ıel

miştir. Henri Armuatronc bu ıuretle 
boksta tüy, hafif ve yarım orta sik
letleri f11Dpiyonu unvanını kuanmlf 
oluyor. 

Gözlerini kunduraları.nın burnun· 
dan ayırmıyordu. Her halde mahcu
biyetınden olacaktı, çünkü elindekı 
melon ppka•ını da durmadan çeviri • 
yordu. 

Mübendia, derhal onu teskin etmiye 
çalııtı: 

- Ne derainiz, Dıbu, benimle ıu 
küçük ıeyahati yapmak ho9unuza gi· 
der mi? 

Adam kızararak: 
-Tabir, moıyo Vi<ial, çok memnun 

olurum, dedi. · 
Muhavere kıaa oldu. Dabu yedi ıe

nedenberi çahıtı&ı "Milli kanatlar" 
fabrikıııncıa hızmetiyle çok ho9nud· 
luk uyandırmıt bir adamdı. 

Dümiycn sözü uzatmadı : 
- Pek ali, dedi, mü.düriyetle B. Vi· 

clal'in verecekleri karar ıbe teblil e· 
dilecek tir. 

Ve elini makiniste uattı. 
Adam, heyecaıundan, ppkumı elin

den du9ilrdU. 
Ondan ıonra clren namzet çok ıenç· 

ti. Ancak on dokuz Y&fllldaydı. Saçla· 
rı dalınık, ytizü çilli, bakıflar'ı hayret 
edilecek derecede canlı bir delikanlı. 

Daha kenctiaine bir ,.7 torulmadan 
atıldı: 

- Tehlikeli itler beni yıldırmu .. 
Beni kabul ederHDi&, ber halde nadim 
olmusınu. 

Viclal aülilmledi: 
- Aferin, yiğitler hoıuma gider 1 
Genç adam henüz iki ıenedenberi bu 

meslekte çalı9ıyordu, bunun yirmi ayı 

Mesleki eserlere çok 

muhtacız 

Yazan: Na.uhi Ba'Y(iar 
Sokaklarımızdan geçerken evle· 

rimizin bahçelerine elbette dikkat 
etmişsinizdir.Bunlar araaında, bahçe 
mefhumuna uygun olanları yok de· 
ğilae de o kadar azdır ki çoğu aleli· 
de bir .Uaten veya basit bir gören .. -
ğin ifadesi olmaktan ileri gidemez. 
Bir tehir evinin, bir yazlık köıkün 
bahç•i nuıl olmalıdır; huauai ve 
umumi parklann kendilerine ait 
manzara•• nedir? Bunları ketfe ça
hflDak bot zahmettir. Zira aanatkir 
bahçıvanlar, bahçe mühendiıl.-i. 
Blenhaym, Vuatley, Çemıben, Tu
ven'den batlıyarak ta FOl'Qti19'ye 
kadar, bu yüksek sanata kendilerini 
vermit eaki ve yeni bütün bir müte
haaııılar ıilsileai bunu çoktan bt
fetmiılerdir. Bahçe teaisi niyetinM 
iaeniz bunları okuyunuz, biıp.iDe 
aüvendiklerinizle görütünüz. Niha
yet aajduyunuzun 7arcbmiyle ....-. 
zin etrafında, tizi tabiata yaldqtı • 
rıp huzurunuau temin edecek id.al 
bahçeyi kW'aramız. 

- Fakat, bütün bu mütebauıalan 
naııl okumalı? 

Bu ıual, biribiriyle alakuas bin 
bir mevzu hakkmcla dojrudW': ş.. 
rapçılık, tuilacılık, maranaozluk. 
tornacılık, duvarcılık, kaldır8DClbk, 
elektrikçilik, kereat.cilik-hatta da· 
ha ileri giderek habrhyalam-apor ve 
ya alelumum terbiye, hekimliğin çe
ıit çeıit ıubeleri, hukuk, mühencla.li
&in t\irlü kolları, ekonomi, finana, 
ve şaire hakkında zihnimizi kur· 
calıyan meseleleri halletmek, veya 
günlük hayatta karıılaftıinmz güç
hikleri yenmek iıtediğimiz zaman 
bizi tenvir edecek eaerleri 7abancı 
dillerde kolayca, turkçede nadir o • 
larak bulabilirız. Bu nedretin sebe
bi basittir: Bu ıibi eaerler müellif
lerinden genitÇe bilgi iıtedikten bat· 
k.a aahiplerini menfaat bakmundan 
tatmin de etmez. lhtıaaaa taallUk e· 
den bir eseri yazmak güç, baıbr
rnak pahalı, kariini bulmak bir aabır 
itidir. 

Fakat sadece bu &ibi eMrleri oku
yabilmek kabiliyetini iktiaap ~ 
ogrenmek mecburiyetinde kaldığmuz 

yabancı diller uğrunda aarfettiii
mia zamanlarm h ... 1t1111 ,.pmak 
mümkün olaaydı bu samaalum 
maddi kıymetiain bir iJatuaa kütü· 
pa...aini bol bol clolduracak kadar 
yiikaek oldutanu göriirdük. 

Y abancw olduiumuz bilıilerde 
bizi tenvir eden ... rler ya:ıuldıiuu 
ıördükçe, bütün bu aobeplerle, 
memnwı olmalıyız. Mesela, dün, mü· 
ellifinin lutufkarhiı aayeıinde ki
ta,plarım araaına yerleıtirdiiim "ka
zanç verıiai ve tatbikatı" admdaki 
618 büyÜk aayfahk mali eaer ka· 
zanç vergisiyle allkalı - onunla 
kim ali.kalı deiildir 7 - herkMİ, her 
müfkilinde müıterih edecek bir ibtı· 
aaam K•JNt ve aayi ifadeaidir.Maliye 
Vekalet& nridat umum müdür mu -
avini Bay Nihat Ali Üçüncü, meıleki 
müıahedelerinin aevkiyle her &'Ün 
biaaetmiı olduğu umumi ihtiyacı dik
kate alarak uzun bir derleme, tet· 
kik ve tefıir itine giritmİf, ve kim 
bilir ne kadar zahmetler mukabilin
de, bu bü.,ük eMTi yazıp ••t"tmit · 

(Sonu 8. ıacı Nytad•) 

Röne tez&lhlarmda ıeçmitti. Kıaa bir 
sorgudan ıonrı kendıaıne ayni ümit 
verici formül tekrarlandı: 

- Mildüriyetle B. Vidal'in vere· 
cekl~ri kırar ıize tebliğ edilecektir. 

O dıprı çıkınca Dümıyen mühen-
diıe ıordu: 

-Bunu nuıl buldunuz, doıtuaı? 
Vidal, dü9Uncelı, cevap verdi: 
- Çok zeki delikanlı 1 .. Uç Y8f daha 

büyük olsaydı derhal kabul ederdim ... 
Fakat biru fulaca ıenç ... Ben emni
yetli, dü9ilnceli ve ol&Un birini arı
yorum.. Bropr 1ibi bırini 1 

-Ya Dabu'ya nedeniniz? 
- Dablı fena olmıyacaktı.. Meıle -

lini mükemmelen bildiiine eminim ... 
Fakat çok çekin&en ve kararıız bir a
dam. Benim akıllı fakat beceriklı ve 
hatta cilretk&r bir arkadap ihtiyacım 
var. 

MUdUr: 
- Pek ili, bir de UçüncUyil &6re -

lim, dedi. Bunun adı Vıktor Nova'dır .. 
Fabri.kada üç aydanberi çalıııyor, fa -
kat bıze idare mecliai balarUDJzdan 
biri, baron Wuratel tarafmdan tavsiye 
edildi. 

- Kaç yatında? 
- Yirmi dört Y&fllldL 
- Çok ctizel. 
- Sicili çok iyi. Uetabatııı "çahf • 

kan ve becerikli" notunu vermi• 
- Görelim fU Nova'yı 1 
Bu, zeki gözleri gözlük camları ar • 

dında parlıyan euner bir gençti. 
(Sonu var) 
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ZMIR FUARI YARIN A ILIYOR 
Fuar, ince bir zevk eseri 

ve sanat mesheridir 
-> 

Büyük kapıda dokuz dost 
devletin bayrağı dalgalanıyor 

Kadilekale'den l:r.mir'e bakıt 

İzmir (Hususi) - 1938 fuarı, 
geçen senelere nisbetle büyük ve 
mütekamil bir eser olarak cumar
tesi günü açılıyor. Yeni ve şık an
tresinin iki yan sütununda Yuna
nistan, Rusya, İngiltere, İran, Al
manya, İtalya, Romanya, Belçi
ka, Filistin gibi dokuz dost dev
letin bayrakları dalgalanan fuar
daki bu yılın iştirak nisbeti, hepi
mizi sevindirecek bir raddededir. 
Yerli ve yabancı firmaların ade
di epeyce çoktur ve fuarın tanzi
minde bu sene, bariz bir zevk ve 
ihtısas inceliği vardır. Elde edi
len tecrübelerle fuarrn azami de
recede güzel olmasına çalışılmış
tır. 

Baıta İzmir ve Manisa olmak 
üzere muhtelif vilayetler pavyon
Jarı, ticaret odalarının toplu pav
yonları ve Anadolu'nun, Trakya
nın muhtelif yerlerinden gelmiş 
müesseselerimizin eserleri Tür
kiye' de çe§İtli istihsalit ve ima
latın zengin, parça parça kolek
siyonları halinde göze çarpacak 
ve aynı zamanda, kalkınma ha
reketimizin bariz rakam farkla
rını tesbit eden grafikler, istatis
tikler de ziyaretçileri hayrete 
düşürecektir. 

Milli müesseselerimizin iştirak şek
li ve nisbctleri bu sene daha entere
sandır. Denebilir ki, fuarın asıl büyük 
gazinosu ve bir kaç pavyon müstesna 
olmak üzere, hemen hepsinde azami 
tadilat ve yenilikler vardır. Her mües
sese, pavyonunu, mütehassıs mimar 

• 

lzmir r daha· şimdiden 
binlerce ziyaref (inin 
hücumuna uğramışhr 

Açılma töreni geçen yıl yapılan para§Üt kulesi 

ı.re dekoratörlere vermiş ve şehir be-1 Evkaf idaresinin pavyonu, kapıdan 
lediyesinin fuara vermek istediği hu- girince, sol tarafta bir sanat nefisesi 
susiyet ve güzelliğe müvazi bir titiz- ı halinde ve türk vakıflanmn kıymet 
tikle hazırlam~tır. ve zenginliğini tebarüz ettirecek bir 

•• 

lzmir enternasyonal fuarının Jııardc:m görüniiıii 

' 1 

Geçen seneki fuarda iz.mir ticaret odası paoyo,.. 

Fuarın büyük kapısı, bir ay, bu kalabalığı muhafaza eder 

mükemmeliyetle ziyaretçileri kendisi
ne celbedccektir. 

Fuar, bu sene intizamla hazırlan

mış, büyütülüp genişletilmiş olmak -
tan başka, renk, ışık, eğlence, satış, 

hareket zaruretlerine azami imkan ve 
kolaylıklar bahşetmiştir. 

Fuarda bu sene hem bol, hem de 
renkli bir ışık tufanı vardır. 

Yetiştirilmiş olan ağaçlar, çiçekler 
ve fuarı ihata eden park, zengin ve 
ştk bir eser halindedir. Bu arada gül 
bahçesi de tesis edilmiştir. Eski yan
gın yerinde kültürpark namı altında 
harabezarrn yerinde, şimdi bir mamu
re yükselmiş bulunmaktadır, Yollar 
asfalta çevrilmiştir. Bütün fuarda te
mizlik, intizam ve asayiş zaruretleri 
üzerinde hassas tedbirler alınmıştır. 

.,..... -

Hayvanat bahçesi bu sene yeni açılmışı ana cadde üzerindeki havuzu gen 
olmasına rağmen, küçük ve zengin bir durmaktadır. 

kolleksiyon haline getirilmiş, bütün Fuarın muhtelif mahallerinde, 6 ya
hayvanlar için açrk, kapalı yerler, şından 60 yaşına kadar olanlar içiıı 
park ortasında hava alıp oynıyacak, çeşitli oyun ve eğlence yerleri hazır 
sıçrıyacak, gezecek mahaller ayrılmış- lanmıştır. 

tır • Belediye reisimiz Doktor Behç 
Burada geyik, çakal, kurt, maymun, ur:•un ve arkadaşlarının bu sahad 

tavşan, sansar, yılan porsuk va milli- büyük faaliyetini ve bir yığın iş ara 
telif kuşlar vardır. sında azami enerji sarfederek kurduk 

Kültürpark, adeta tamamen dene- lan bu eseri takdir ve tebriklerle kat' 
cek derecede dolmu~ ve fuarla bera- şılamak lazımdrr. lzmir'in imar ve 
ber, İzmirlileri ve vatandaşları sevin- sirkülasiyonu, memleketin geniş iktİ 
diren büyük bir eser olmuştur. sadi telakkisi bakımından İzmir fuatl 

öğünülecek bir eserdir. Hükümeti 
fuar vasıtasiyle lzmir'e karşı göstet' 

Fuarın arka ktsmınclaki suni gölün 
güzelliği takdirle karşılanmıştır. Gö
lün ortasmda bir gazino vardır. Sula
rında sandallar dolaşmaktadır. Fuarın 

diği alaka, halkın derin şükranını toY' 
lamıştır. 

.Ge~en seneki fuarda türk P.aO,Y.onunun hcqmetli manzaraıı 
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Aıeminin Aııahı 
-
Mister Brin'i 

tanır mısınız ! 
Hollivud'da yapılan bütün 
filmler bu zat tarafından 

itina ile sansür edilir 

••Vat Mmer Brin yüzünden lnyaletini iyice "lıapamalı,, · 
mecburiyetinde kalmıttır. 

liae "Amerika'da Sinema ôleminin 
• miilaim adamı kimdir?'' DiY9 
..,.-.,. ;ya .. udiğin~ bir artdti, 
~ut t~ 6üyiilı film ıirketlerin
den birinin .alaibinin Umini a.ri -....uu deiil mi? Halbuki bü
tün Holivaa'u auacunun isinde tu
tan adam, Mi.ter Brin iMninde el
li ~a wi.ülir. "Naal o
lıır1" Diyecekain~ Gayet IHuif: 
llüter Brin bütün filmleri aoıuiİr 
eder. Kua boylu, ne .a-ı, ne sir-
•U.. lıumıa y;;Mü olan bu """'" 
.. ıasliiiıul• bir müddet auulcatlık, 
•ir müddet de •aetecililı ;yapmıf· 
~er. Ve nihayet, .oiulckanlı "~ ".b
l•letil .-.cUı •a~•ind• bu muhun 
lfÜI bC1f111a •esmiftir. 

E'if.a tir••tleri eaaNn bir müddetten 
.. ri, 6a.aı .alanelerde pek ileri ııit
tİJtlerini anlıyorlardı. Onun isin 
lec..di lıendilerini ..,..ür etınelc ıı
acrc .,.,.,,,.qlardır.. Bu;,.!"•: 
....,. •dilen Muter Brin ıuısifuı
llİn ~lüjiinü miUlrikti: O hem 
",...rilca'nın, hem de bütün dün
~ oicdanını temail edecelı, ho
flUta .ana;~. alaltilıa, ôtl•t ,,. t•
-.uu.... a;,kırı olan .alanelerı 
lilııal.rden ta;yye~k, banunla 
.. rabcr filmleri de yauanlaftırrnı· 

lf!-aletı. Epe;, 6iis bir İf ·~ 
lafer Brin ilk ;, olaralı, bır .. ne 
ıraiiddctlc ortadan lıa;,boltlu "" ~
aaıa tctkiltlcrd•n .onra ortaya bır 
lleui "lıanun'' lıo)ldu. Bu konuna 
•Ör• bir lilmin ,,..,,..,..,.,., "*~ 
llİllayet ccaa •örınni ,.,.,..yt., bır 
cina,,,.ı aokrılabilir. Katil la~~~ JIW« Brin, loet Löbon'an ba 
leri, talelit hcoai uyandırını;,-,,;; moY'*""' •ör•1"i aca6a ne 
tcleildc conlondırıbnalulır. F a derdi? 
lalailôfa airifmelı ya.aaJıtır. K.o
'- .,. _. &Vllfluraca ,,..ıdcle-
rüa le~plıiına ait .a1aneler lca
ti.ıren leonulmı;yacaiıtır. '!unl~ •-.ater filmleri ~ tat6ilı edı-
lec.• lıaidelerdir. 

.. .._ nolıtcuına plince, 6a da •ayet 
ırtiiltiınclir: Eulililin kuhi~ti t•
--~ ettirilecelc, karı ,,.ya '-:~ 
ltın biribirlerini aldatmaları ,a~ı 
..,._,.,. ;u.rinde lola Urar etlil-
lllİ.ırec.lı, "mübalalah,. öpöım• -
ı.... H, "•a)'rİ alalôlıı- lıocalıdaı-

molto'• ccoa oerilıni~lc, "-~ 
,,.,, .. tİCfllWtİne ail ~ 
HJm#re lıo7"ffllc ıö,,le ,,....., 

"""""""" ,,.,.. ,,. olıınnu7G
_,.,.. Bw ıntuld• dalafı: Filmler-
de •ncİ erhlılerl• 6-yas iradın
ı.:... -"tfilıleri lıati,en p.teril-

,,.;,..ı.tirl 

POFTA..rı 

Madlen Röno'nun güzel bir sözü. 
Dostlarından birinin nihayet halıikİ 
sa~dete kavuştuğunu artiste söy/e
mışler. O da demiş ki: 

- Herhalde epeyi canr s,.kılacak 
Çünkü insana zevk veren saadetle;· 
çok sürmiyen saadetlerdir... ' 

* Eddi Kantar da politikaya karışı_ 
yor: Bu artist .A.vrupa'da bir müddet 
dolaştıktan sonra tekrar .A.merika'ya 
dönmüştür. Seyahatinin sebebini bi _ 
/in bakayım: ispanya/ hükümetçileri
ne ve Çinlilere para yardıau temin et
mek! ... 

* 
. G~nç bir sahne vaz11, son yaptığı 

fı/mın neden muvaffakiyetsizliğe uğ
radığrnı Ernest Lubiç'e anlatıyor: 

- Filmde minnettarlığrn psikolo -
jisini izah etmek istemiştim. 

- Minnettarlık mı? Çok nankör bir 
mevzu seçmişsiniz, genç dostum/ .. 

* Hedi Kisler (yeni adiyle Hedi La
mav) "Vecid" adlı bir film çevirmiş 
ve vaktiyle çok alaka uyandırmış genç 
bir aktristir. Ondan, önce de bahset
miştik. Kocası, zengin bir avusturya
/ı bank.erdi ve karısının çıplak görün
düğü bu filmi satrn almak için J00.000 
dolar sar/etmişti. 

işte bu Hedi Kisler, epeyi uğraş
tıktan sonra nihayet .A.merika'da iş 

bulabilmiş ve Şarl Buaye ile birlikte 
"Cezayir,, adlı bir film çevirmiştir. 
Hedi /cocasrndan ayrıldığı için bun -
dan sonra kendisini rahat rahat sine
maya basredebilecektir. 

G re ta 
arbo 

Tayyareye 

binemiyor 
Me,Jıur orkestra tefi Stokoveki, 

iki aydlmberi l.veç'te Greta Gar
bo'nun miafiri idi. rekat be.tekir 
on gün evel Avuaturya, Budiapeote 
ve ltalya'da küçük bir 8ey8hat yap
mak için artistten aynlnutb. lsveç'i 
terketmezden evel de Avrupa' da 
bir turne yapmak için bir kontrat 
imzaLmuttı. 

Artistle bestekar Paris'te birlqe
cekler ondan sonra birlikte Ameri
ka' ya gideceklerdi. Fakat Greta 
Stokholm 'den Paris' e tayyare ile 
gitmek istediği halde gidememittir. 
Çünkü kendisinin imzalmmt oklu
ğu bir kontrata nazaran artist tay
yareye binemiyecektir. 

)'GMllıtır. Kadın artütler laala de
Jıolte ropl"' ~Jlfftİ~lcler oe ah
lôlıa mf16a)'İr poııl"' almı)'OCGlı -
lardır. Danalara ••lince, tanııola
nn yerine, Müter Brin da/aa •por
til olan depi tau•İye edi)'Or. A,)'
rıca lilmlerde bütün dinlere, bü -
tün milli~tlere ue bütün deoletle
rin aancaklarına /aürmet •öaf•ril
mai de ıarttır. Tarihi /ilmi.erde 
laalcilıat• cqamİ ria)'et 6öaferile -
c.lıtir. 

Mi.ter Brin, lıorlıunç liı.nlerde de 
riayet olunacak bcuı lıaüMler 
lıo)W&Ufhır. 111 ... 1a, ad.,. CIMICllı 
ue)'Q elelıtrilıle idam, cinayeti lca
nuni ~la cHalantlırına, ,ul
d•t .alaneleri, hıquan H)'Q iıuan
lara Hİyet H)'Q hakaret 6ibi aah
neler, münaaip bir ,.kilde, •)'İr
c:ilerin a.ulıini boamalcaıaın tertip 
edil•c•lıtir. Muter Brin'• •ör• 
~ lilm /acr ıe)'(i•n önce •ilendi: 
nr. Fakat •ilendirirlıen ona lena 
)'Oll"'a •olıctmea H)'Q onda mu
aır /aialer u)'GIUiırmoa do•ru de-
lildir. • 

• 
Yomnlu kayalardan llflnran 

berTalı bir aı gibi, yeni bir yılda 
doğuyor: 

Eli na Laburdet ..• 
Bu genç ve güzel arti•t ilk ola

rak "Şanghay dramı,, adlı bir 
lilm sevirmif tir • 

• 
Simon Simon Fransaya 
~~--~~===döndü 

K ırık 
o ipler 

şehri 
Çocuklan eevimli olduğu için 

film artistliğinde muvaffak ola
cağım, bu yüzden kendilerinin de 
para kazanacaklannı W1".... oır 
çok anne ve babl.1-. son aylar i
çinde bc-'1-aad Holivud'a akın et
-.&tedirler. Bu akın o kadar ge
niflemİf, büyümiiftür ki, Ameri
ka halla bu yüzden beyec:ıuaa düt
müı bulunmaktadır. 

Annelerinin, babalarmm birer 
Şirley T empl veya F reddi Barto
lomev olarak görmek istedikleri 
bu çocuklar hakiki bir i,k.enceye 
maruz bırakılmaktadır. Saçları 
oksijenle boyanmakta ve perma
nantla kıvnltılmakta, hatti bun
lara, hakiki yıldızlar gibi, yalan
cı kirpikler de taktmlmaktadır. 

Bu kılığa giren mvalh yavru
lar da, operatörlerin önünde, bü
yük kadın yıldızlar gibi kınbna
ğa, gülmeğe mecbur tutuluyor
lar. Holivut aahne vazılanndan 
biri, bu halden çok müteessir ola
rak, bu gibi küçük yavrucukların 

~~a:Jerin! ar:ılatan bir film çe
vırmııtir. F ılmın ismi insanı d~ 
rin derin düıünmeğe aevkediyor. 
.. Kınk kalbler tehri"..... • 

ye ~&ıran~ bile olmuttur. 
Sımon Sımon'u Havr'da anneıi kar

tılamııtır. Artiıtin ilk ıözü ıu olmu-. 
tur: s 

;;: B~nim için Holivut'ta artık film 
Sinıon Simon'un Ameri/ea'tlan aynl.rn,,d.,. ol ç ınnıyecek, demitler. Buraya aahne 

Hollülutl'un la...,.;.......-; olan,,.;. 
ter Brin bö)'lc bir °""1nulır. Gölp
d• pılqır oe lıinue ile lıonupnaa. 
Ortalılıta 6öriindiilii ..,...,_. 
Son)'Q Heni'nin etelılifini .....,.,., 

Loretta r..,....... delıoltaini ··
patır, Cinpr Rocer .. e ıort 6İ7m•-

ruimlerinden biri lllllllf ~11 Aaan Benuvar'ı bulmafa gel. 
s· dı~ T~krar film çevirmek için Holi-

. ımon Simon, Amerika'da, iıtiaka- İkinci vab da Simon'la ba_..nları vut a dönecetim. 

ii ,,....der, 7fl/aut ta AIU Fi.lll'•, 
a)'flla, ,...,... ,...,..,. ,.,,. oe .. 
.sun çoraplar 6İJlfftaİllİ ,,.,,.,,_ e

ti•. Fakat, •JINffilimia bir çolı 
lilmlae 6alıdıraa, laer luıltle fİr • 
lıetler "'uında 6aaan lıGpllllCli 

)'Qpanlor eluiJı "•fil-

lı pek andıran bir uğurlayııtan ıonra .,-- Simo s· 
Franaa'ya gelmittir. Simon'un Ame- arasında ıeçmiıtir. Artiltln hmalı n ımon Franaa'ya döniitün-
rika'dan ayrılııı eanasmda iki hldiae resmini i•temek için toplanauf bir •- den çok memnundur. Geçen 9elleye 
olmuıtur: ı zt nazaran daha kumral ıörünüyordu. 

ay yar.etçi, yola ~ıkmak yilzün- ~yrı.ca ıöylendifine göre, Ameri _ 
Bunlardan biriıi: Bir verci memu- den telttJı olan Simon tarafmdan at- ka dakı aofular Simon Simon'un faz

ru Simon'un vergi makbuzlarmı gör- latdınca kumıtlar ve onu "yuha,, lar- la çıpl~k rol~er aldığını ileri ıllrerek 
~k iıtemiı, artiıt bu yibden bindi- la ulurlamıtlardK'. Bu -ukdirldrlar o~un fılmlerıne boykut ilin etmitler
ğı vapurun 10 dakika ceç Jr:almuına araıında: •Buraya bir daha dönme 1 :~· Bu vuiret kar,ıımda Siman aa
aebeP. oJmuıtur. Seni &örmeyiace ölecek de~=1iz 1 eli ~daen .. ~merıka'ya dönmiyerek Fran-

~ .. • aa s-•tacaktır. 



İktisat Vekilimiz İzmir' de 

B. Şakir Kesebir yol 

halkın 

Ressamlarımız 
iş başında 

(Başı ı. inci sayfada) 

kaçıdır. 

İngiltere 
Japonya 

münasebeti boyunca 
ihtiyaçlarını tetkik etti 
(Başı ı. inci sayfada) 

B . Şakir Kesebir, hususi vagonunun 
penceresinden bu şirin dekoru, bu ça
lışan insanları seyrediyor, mendille
ri, şapkaları, örtüleriyle treni sela • 
metliyenlere, trenden cevaplar verili· 
yor. 

daha müreffehtir. 
Vekil sordu: 
- Buğday işine Ziraat Bankasının 

müdahale etmesini icap ettirecek bir 
vaziyet var mı? 

Suale muhatap olanlar bir ağızdan 
cevap verdiler: 

Edebiyatmuz gibi bütün güzel sa,.. 

natlar.rmrzda da kendimizi bulmak is
tiyoruz. Bu en meıru dileğimizdir. E
vet, türk sanatkannın kalemi veya 
fırçasiyle yarattığı her eser elbette 
millidir. Fakat, milli aanat mefhumun· 
dan daha sarih olarak anladığımız 
milletin ve vatanın umumi ve hususi 
karakterlerinin akisleridir. Sanat, &a

natkann yaıadığı muhiti, bir ferdi ol· 
duğu halkı, halkın tesirlerini, sevinç
lerini, ananelerini, kısaca her şeyiyle 
kendisini ifade ettiği takdirde milli
dir. Millet gözlerine, dimağına, ruhu
na an:edilen sanat eserinde sanatki· 
rm kudreti kadar müıterek hisler ve 
fikirler bulduğu nisbette onu be
nimser. Büyük sanatkar gibi rnilll sa· 
natkar da menıubu olduğu cemiyeti 
tatmin ve ifade edebildiği niıbette bü
yük ve millidir. 

Londra, 18 a.a. - İngiltere'nin Tok
yo büyük elçisi Sir Kreji. pek yakın
da hariciye nazırı B. U gaki ile listesi 
evelki görüş.meler esnasında tesbit o
lunan ve halledilmesi ingiliz - japon 
münasebetlerinin iyileşmesi için el
zem bulunan meselelerin tetkikine 
ba§lamak üzere, yeniden temasa ge· 
çecektir. 

Manisa' da 
:saat 16.30 da tren Manisa'ya vardı . 

Şehrin ileri gelenleri ve yüzlerce halk 
vekili karşılamıya ve uğurlamıya gel
mişlerdi. B. Kesebir tevakkuf müd
deti esnasında istasyondaki zevatla 
görüştü. Manisa'nın ekonomi~ vaz.iye
ti, üzüm istihsali ve ihraç şekıllerı et
rafında izahat aldı; alakalılara direk
tifler verdi. 

Manisalılar bu yıl mahsullerinin 
sok iyi olduğunu söylediler. 

- Uzümümüz, buğdayımız ve pa • 
muğumuz boldur, dediler, artık beli· 
miz yere gelmez ... 

Vekil kendilerine, her zaman para 

- Yok efendim. 
Tren manisalıların samimt tezahUr

leri arasından istasyondan ayrıldı. İs· 
tasyonlarda konuştuğu çiftçilere de 
"iyi ve bereketli mahsul" temennisin
de bulundu. 

Manisa'ya günün sıcak saatinde 
varmıştık ve Manisa'yı çok sıcak bul· 
muştuk. Fakat Menemen'e doğru yak-
laştıkça, bilhassa Menemen boğazını 
geçtikten sonra başka bir hava içine 
girdiğimizi anlıyoruz. Artık Akde-
niz'in ılık meltem rüzgarı hisııedili -
yor. 

Menemen'de tren kısa bir milddet 
durdu; tekrar hareket ediyoruz. Ar· 
tık İzmir'de sayılırız. 

lzmir'de eden mahsul olduğu için pamuğa e
hemiyet vermelerini tavsiye etti. 

Manisa'nm buğdaycdığı, üzümcü. Saat tam 18 ve İzmir' deyiz. İzmir 
lüğünden geri kalmamak gayretiyle valisi B. Fazlı Güleç, belediye reisi 
alabildiğine inkişaf ediyor. Bu iki doktor B. Behçet Uz, askert ve mUl· 
milli mahsul Manisa ovalarında reka- ki ileri gelenler İktısat Vekilimizi 
bet halindedir. Manisa istasyonunda karşıladtlar. Bando, bir kıta asker ve 
vekile verilen izahat arasında şunlar bir polis müfrezesi veki~e selam .r~a: 
da söylendi: mini ifa etti. B. Kesebır kendısını 

- Buğdayımız bu sene o kadar bol karşılamağa gelenlerle kısa bir mUd· 
ki yeni harman makinemiz yetmedi; det konuştutan sonra hazırlanan hu • 
eskilerini de kullanmağa mecbur ol • susi otomobillerle istasyondan hare • 
duk. Ayrıca Ziraat Vekaletinin temin ket edildi, Vekil ve maiyeti doğruca 
ettiği altı selektör de işlerimizi fev- İzmir Palas oteline indiler. lzrnir'de 
kalade kolaylaştırıyor. kaldıkları müddetçe burada misafir 

Fakat bu bolluk karşısında memnu- edileceklerdir. 
niyeti mucip olan bir nokta vardtr: Yarın (bugün) de, Başvekilimiz B. 
Satış düşmemiş, eski seviyesini, hat- Celal Bayar'ı getiren vapur İzmir 
ta biraz daha iyi bir şekilde muhafa- rıhtımına yanaşacaktır. Fuarın açrl • 
za etmittir. Köylü, ilk zamanlarda bol ma töreni cumartesi gUnU (yarın) 6ğ· 
mahsulden adeta korkmuş, fazla arzın leden sonradır. 
talebi kırmaeı tehlikesinden endişe Fuar hazırlıkları artık bitmit sayı
etmittir. Fakat satış mevsimi başla- labilir. tzmir'de fevkalade günlerin 
yınca mahsul kapışılmıştır. Bugün 

1 

havaaı ve heyecam var. 
çiftçi sıkıntıda olmak şöyle dursun, • f f ~ 
memnun ve geçen ytllarına göre çok Sam.ıh T RYAK OtTLU 

. 
ÇEKOSLOVAKYA MESELESi 

söylenmektedir. Fakat bunu y~pmak 
o kadar müşküldür ki böyle bır te • 
şebbüs son bir gayret mahiyetinde te· 
lakki edilecektir.,. 

(Başı 1. inci sayfada) . 
takat yapılacaktır. Lord Runsıman 
ile refikası, maiyetlerindeki zevat i
le birlikte otomobille Şomotu yakı
nında kain ve prens Hohenlohe'ye ait 
Jirikof şatosuna gitmişlerdir. 

B. Henlayn da Jirikof'a gitmiştir. 
Orada Lord Runaiman'a mülaki ola
caktır. Gece bir tebliğ neşrolunacak
tır. 

l'ı-<>e. 18 a.a. - Lord Runsiman, ya
rın südet s1.1 .. yal demokratlarının eko
nomi eksperi B. A<:.1'1Vald ile görüşe
cektir. 

Franıız gazetelerinin tefsirleri 
Pariı, 18 a.a. - Matbuat Çekoslo -

vakya meselesinde tesadüf edilen müş 
külatla meşgul olmaktadır. Jur Eko 
de Paris gazetesi Lord Rünııiman'ın 
sahneye girişine telmih ederek gerek 
Praı hükümetinin, gerekse südet par
tisinin büyük bir gayret sarfederek 
iyi niyet göstermeleri lbrm geldiği
ni kaydeylemektedir. Bu gazete, Lord 
R\inıiman'ın Prag'a geldiıi zaman 
söylediği bir cümleyi zikretmekte • 
dir: 

"Daimt sulhu ancak mütekabil fe
daktrlıklarla temin etmek kabildir.,, 

Çemberlayn bir knf erana mı 
toplıyacak? 

tpok gazetesi, nikbinlik gösterme
mekte ve şöyle demektedir: 

"Lord Ri.insiman vazifesinde mu -
vaffak olmazsa Çemberlayn'in sulhun 
lehinde ıon bir tejebbüste bulunarak 
meselenin halli için beynelmilel bir 
kongrenin toplanmasını istiyeceği 

eserlere 
muhtacız 

Mesleki 
çok 

(Ba~ı S inci sayfada) 

tir. Deierli maliyeçiyi tebrik etmek 
vazifedir. 

Figaro gazetesinin Prag muhabiri 
bildiriyor: 

"Gelecek cuma veya cumartesi gU
nil Almanya'daki siyah nazi çetesine 
tekabill eden bazı sUdet tegekkUlleri 
Moravya ve Silezya'da muharebe ta~ 
timleri yapmıılardır. Hududun öbür 
tarafında alman manevraları yapıldı
ğı bir sırada bu gibi talimlerin endi· 
ge verici bir mahiyet arıettiği inktr 
elll1emez . ., 

Ordr gazeteıl partiyi kaybedilmiş 
addetmemekte ve şöyle yazmaktadır: 

"Fakat büyük bir sUratlc ve bir da· 
kika kaybetmeden aaked kuvetimizin 
lngiltere'nin yaptığı gibi, hiç olmaz· 
sa Almanya'nın kuvetıne müsavi ola
cak şekilde çoğalt:ı,naeı lbımdır. Bir 
tek düşüncemiz olmalıdır: Milli mü
dafaa, her zaman millt mUdaf aa ve 
yalnız milli müdafaa 1 hayatımız teh· 
likededir. Daha ne olsun?,, 

Lord Runsiman'la Henlayn'ı 
misal irler yalnı~ bıraktılar 
Prag, 18 a.a. - Prens Hohenlohc•. 

nin evindeki öğle yemeğinden sonra, 
bütün misafirler ta-tonun parkında bir 
gezinti yapmı§lar ve Lord Runaiman 
ile Henlayn'ı yalmz bırakmı§lardır. 
Bu görüşme, saat 17 ye kadar devaro 
etmiştir. Lord ve Ledi Runsiman saat 
17 ,30 da Prag'a dönmek Uzere ıato
dan ayrılmışlar, ve biraz sonra da di
ğer misafirler gitmişlerdir. 

Ana katilinin 

muhakemesi 
İzmir (Hususi) - Anneıi Nuike· 

yi, Şehitler'de, paruını tamaan iple 
boğan Seyfettin namındaki çingene
nin yakalandığını bildirmiştim. 

Seyfettin, hldiseyi inkar etmekte· 
dir. 

- Ben, parasını zorla aldım, yoksa 
onu 8ldlirrnedim. Çilnkü i§sb:, para
sız kalmıttım. İki karım, çoluk çocu
ğum var, beıliyemiyordum. 

Reaaamlarımıza zevkli seyahatlar 
temenni ederken onlardan bizi bize ta
nıtacak ve kendilerini de hepimize da· 
M ııkı bağlıyacak eserler istivoruz. 

Naıuhi Baydar 

Çan - Kay - Şek 

diyor ki 
(Başı ı. inci sayfada) 

rih kaydetmemi§tir . ., 
Başkumandan Çin'in bu harpten 

muzaffer çıkması için ortada birçok 
sebepler bulunduğunu beyan etmiş ve 
şöyle demiştir : 

"- Japonlar şehirleri zaptetmekle 
ancak kuru topraklara malik olabilir
yorlar. Dünyanın sulhu seven bütün 
milletleri onlara lağnet etmektedir. 
Japonlar ne seri ve katı bir zafer elde 
etmeğe, ne çinlileri biribirleri aleyhi
ne ayaklandırmağa, ne Çin milletinin 
maneviyatım kırmağa ne de Çin'i 
milletler ailesinde işgal ettiği mevki
den düşürmeğe muvaffak olmu§lardrr. 
Japonlar, Yangtse uzunluğunda Vu -
han istikametinde ilerlemekle bir tu
zağa düşecekleri muhakkaktır.,, 
Çan-Kay-Şek Vuhan mmtakasını mü· 

dafaa etmek için askeri makamların 
ellerinden geleni yapacaklarına ve bu 
mıntakanın zaptına mani olacaklarına 
dair halka teminat vermiştir. Başku
mandan, Şanghay'daki harbın bu ilk 
yıldönümünde kalbinin cenubu şarki
de japon hatları gerisinde bulunan 
Çin milletine, Yangtse'nin apğı mec
rası boyunca çete harbı yapmakta o· 
lan askerlere, Nankin ve Şanghay'da
ki vatan severlerle ve şimaldeki Çin 
milleti ile birlikte çarpmakta olduğu
nu ve Çin'e sadık olan her erkek v.e 
her kadından japonları izaç etmelerı
ni ve Çin gerisini bir cephe haline 
getirmelerini istemekte olduğunu be
yan etmiştir. 

General Çan • Kay • Şek, sözleri
nin sonunda, Çin'in bUyük bir aileyi 
andırmakta olduğunu ve hiç bir inkı
samı milaamaha etmiyeceğini ve bir
çok çinlilerin bugün milli hUkUmetin 
ve miut ordunun himayesinden mah· 
rum olmalarına rağmen hepsinin ye
n iden bir araya gelecekleri gliniln pek 
yakında hul0.1 edeceğini beyan etmiş
tir. 

Musolini Pantelaria adasmda ki 
deniz üssünü leftiı etli 

Pantelaria akdeniz'de 

mühim bir üstür 
Roma, 18 a.a. - B. Musolini, bu 

sabah, kendisinin bizzat idare ettiği 
üç motötlü bir kara bombardıman 
tayyaresi ile Guidonia tayyare karar
gfilundan kalkarak, iki saat sonra sa
at yedide Pantelaria adasına varmış
tır. Burada üssü bahri tesisatım ve li
man inşaatım teftiş etmiş ve halkın 
şiddetli alk:ışlariyle karşılanmıştır. B. 
Musolini, bir müddet sonra adadan 
gene aynı tayyare ile hareket ederek 
dört bin metre irtifadan Tirenyen de
nizini geçerek saat 11,20 de Roma'ya 
dönmüştür. 

Musolini Mareşal Balbo'yu. 
kabul etti 

Roma, 18 a.a. - Musolini mareşal 
Balbo'yu kabul etmiştir. Mareşal mu
maileyhe son Almanya seyahati hak
kında izahat vermiştir. 

İngiliz • İf ılyan görüşmeleri 
Roma, 18 a.a. - İngiltere maslahat· 

güzarı bugün Kont Ciano He görüş· 
müştür. 

Diplomatik mahf.illere göre, japon 
hariciye nazırı ile İngiltere büyük el
çisi arasındaki bu görüşmeler, hazan 
söylendiği gibi, inkitaa uğramamış, fa
kat bir ve yahut iki kere, Sir Kreji ile 
B. U gaki arasında alınan rendevular 
politik ehemiyetten liri sebeplerden 
dolayı başka zamana tehir olunmıu;

tur. 
Hankeu taarr.uzu ve lngiliz -

Japon münasebetleri 
Tokyo, 18 a.a. - Hoşi gazetesi, Ja

ponya lngiltere'nin manevralarına bir 
nihayet vermelidir başlığı ile yazdığı 
bir yazıda ezcümle diyor ki : 

" Eğer, İngiltere, Jap<ınya'nın Çin'
deki hareıkatınr ve bilhassa Han1keu'
ya karşı yapılan hücumları müşkülat
la durdurmak arzusunda devam edi
yorsa, İngiltere ile halen yapılmakta 
olan görüşmelere nihayet vermelidir. 
Eğer, Yangtse üzerine üçüncü devlet
ler için emniyet mıntakaları ve Han
keu'da iltica mıntakaları gibi talep
lerde bulunan İngiltere'nin istekleri 
kabul edilirse, Hankeu'ya kar§ı ya
pılmakta olan harekat çok müşkülle· 
şecektir. Halbuki Çin'deki askeri ha
reketlerin menfaati, İngiltere ile iyi 
münasebetler idame ettirme menfaat
lerinden çok daha evel gelmektedir. 

Ruzvelt'in nutku 
Kin~ton - Ontario, 18 a.a. - Ameri

ka birleşik devletler! reisi Ruzvelt, 
Kingston üniversitesinin fahri dok· 
torluğu diplomasını alırken bir nutuk 
söylıemiş ve Amerika ile Kanada ara
sındaki srkr ve samimi rabıtaları teba
rüz ettirerek demiştir ki : 
"- Medeniyet, nasyonalist değil, 

fakat enternasyonaldir. Fakat nıalesef 
ekserimiz için çok tabi\ olan bu keyfi
yet, dünyanm bazı kıslmlarına şüphe 
mevzuudur. Fikirler, biltün hUr millet
rin müşterek mirasıdır, Vazifemiz bu 
ananeyi muhafaza eylemektir. 

İzmir'de iki kaza 
İzmir, 18 (Husus!) - Salihli'den İz· 

mir'e gelen şoför lbrahim'e iit bir 
kamyonet şehir yakınında 45 yaşla
rında Ramazan isminde bidne çarp
mı§ ve yere dü§ürmüştür, Ramazan 
şiddetli ~arpmantn tcsirUe derhal öl
müştür. 

Yine buglin Çeşme Ilıca koyunda 
da bir kaza olmuş, öğretmen müteka
idi Halil , yiizerken boğulma tehlike
si geçiren torunlarını kurtarmak ia
temif fakat boğulmugtur. Çocuklilr 
kurtulmuşlardır. 

"""" 

Ankara Borsası 
18 Aiuıtoa 1938 Fiyatı 

ÇEKLER 
Aı;dıo lhpıruı -Londra 6.14 6.14 

Ncvyork 125.8125 125.77:25 
Par is 3.4325 3.4325 
Milino 6.62 6.62 
Cenevre 28.8'275 28.8.175 
Amsterdam 68.7375 68.7575 
Bcrlin 50.-4525 50.-4-425 
Brilkıel 21.17 21.17 
Atina 1.12ıs 1.lZ2S 
Sof ya ı.sıs ı.sı5 

Prag 4.345 4.345 
Madrid 6.14 6.14 
Varşova 23.68 23,68 
Budapcştc 24.94 24.M 
BUkreı 0.02 0.9'2 
Belgrad 2.855 2'.855 
Yokohama 35,84 35.84 
Stokholm 31.655 31.655 
Moıkova 23,715 23.715 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 Türk Borcu I. 19.175 19.175 

(Vadeli) 
1!1133 Türk Borcu l, 19.175 111.l'IS 

( Pesin) 
1993 Türk Borcu II. 19.20 19.20 

1933 İkramiyeli 
( Pcıin) 

Ergani 96.- 95.5 
Sivaı - Euurum 
hattı istikrazı II. 98.5 98.5 
1933 Hazine bonoıu 

%5 faizli 
1994 Hazine bonosu 

29.- 29.-

%5 faldi 42,5 42.5 
Anadolu Demir 
yolları I. ve II. 40.65 40.SS 

Her aahada, her ilim ve sanat ıu
beıinde menfaatten evel meslekleri
nin umwni faydalarını düıünerek 

harekete geçenlerimiz çoğaldıkça 

mesleki eserlere ait ihtiyacımız da o 
niabette tatmin edilmit olacaktır. 

Fakat bu ihtiyacnnı:ı çok geni§ ve 
çok acildir. Bunu bilerek mütohaa· 
ııalarnnızı, alimlerimizi, münevver
ltrimi•i ihtııaa eserleri telif ve ter
cümesine davet etmeliyiz. N. Baydar 

Demi§tir. Tahkikat neticeıinde, 
Seyf ettin'in, bundan &enelerce evet 
Hamdi namına birini kadın yüzünden 
öldürüp yedi seneye mahkum olduğu 
ve cezasını doldurduktan sonra hapi· 
ı;aneden çıktığı anlaıılmı§tır. 

( Pc&in) 
Anadolu Demir 
yolları 360 hl1110 ae. 24.60 24.60 
$ark Merkez Ecza 2.50 ı.so 
Bomontl Nlktar e,9o ıuo 

Sanıldığına göre, bu görüşmede ye
niden, maslahatgüzarın geçen hafta 
Kont Ciano ile yaptığı görüşmede ol
duğu gibi, lspanya meseleleri mev2a.ıu "-
bahis edilmiştir. ~-------------

~ 

Amiral Horti'nin Kar~ıyakadaki 

Berlin seyahati deniz yar11lar1 ~ok 

heyecanh oldu Amiral macar buğdaylar1mn 
ihrau meselesini görü1ecek 
Budapeşte, 18 ~.a. - Liberallerin 

organı olan Ujsay gazetesi, Amiral 
Horti'nin Almanya'yı ziyaretinin Al
man ve Macar devlet adamlarına ik
tısadi meseleleri ve bilhassa Macar 
buğdayının ihraç ve sarfı meselesini 
münakaşa etımek imkanını bahşedece

ğini yazmaktadrr. 

İzmir, (Hususi) - Pazar günü Kar
şıyaka'da yapılan yelken teşvik müsa
bakaları son derece heyecanlı olmuş
tur. Havanın sertliğinden bir şarpi 

devrilmif ve bir yole yanşa devam e
dememittir. 

Macaristan buğday fiyatını bey
nelmilel fiyatın takriben iki misli o
larak tubit etmiş olduğundan garp 
piyasalarına ihracat yapılması hemen 
hemen imkansızdır. 

Neticede 4 millik mesafeyi iki tur 
yaparak 8 mil dolaşan yolelerden Fet
hi kaptanın idaresindeki iki numara
lısı 1 saat 10 dakika 30 saniyede kate
derek birinci ve Niyazi Dinç'in idare-

Son günlerde İsviçre piyasalarına 
ihracat yapılacağı hakkında bir takım 
ümitler beslenmeğe başlanılmıştır. 

Fakat İsviçre ithalat resimlerini ar
tırmıştır. 

Şu halde Macaristan için Almanya 
ile İtalya'nın kısmen kabili tahvil dö
vfalerle kıSımen de Macaristan'ın 

kendi sanayiinin menafiini izrar et-
meksizin dahilde kullanabileceği 

mahsullerle tediyatta bulunacaklarını 
ümit etmekte olduğundan bu memle· 
ketler piyualarma ihracat yapmak
tan başka bir çare kalmamıştır. 

B. Çemberlayn ile Lord 
Halif aks arasında 

fikir aynhğı yok 
Londra, ıs a.a. - Rermi mahfiller, 

Lort Halifaks ile B. Çemberlayn ara· 
sında dış politika mevzuu etrafında 

ciddi fikir mUbayeneti bulunduğu 

hakkındaki haberleri yalanlamakta· 
tadır. 

Resmt mahfiller, bu haberleri, ma
nasız ve bugUnkU vaziyetler içinde ol
dukça fena niyetli ve fena netice vere· 
bilecek,, mahiyette tel~kki eylemekte· 
dir. 

Muhafaza memurları bir 
hırsız yakaladı 

İstanbul'da Sarayburnu civarında 
nöbet beklemekte olan gilmrilk muha· 
faza memurları ıabaha kartı Saraybur
nu mahzenleri tsnUnde sırtında dolu 
bir çuval bulunan Diyarbakırlı Liltfi 
adında bir 9aher görmil9ler ve kaçakçı 
zanniyle durdurmu1lardır. Çuvalda 
yapılan aramada bir çok e§ya bulun· 
muş ve bunların bir haıtaneden çalın· 
drğr teıbit edilerek hıraız polise teı· 
lim edilmiştir. 

Prens Andre ameliyat oldu 
Belgrad, 18 a.a. - Prenı Andre, 

dUn aktam saat 20.30 da apandiıitten 
ameliyat olmuıtur. Ameliyat normal 
bir 9ekildc cereyan etmiıtir. 

Fransa 'nın Ankara 
ateşe mili terliği 

Pariı, 18 a.a. - Kurmal Albay Voi
rln, Fransa'nın Ankara Büyük Elçiliği 
nczdindeki ateıemiliterlife tayin o· 
lunmuıtur. 

Gazi Enstitüsüne girme 
imtihanları 

Gazi EnatitilıU'ne girme imtihanları 
bUtUn vil!yetlerde olduğu gibi tehri
ıni.ıde de enstitüde yapılmaktadır. 17 
ağuıtoa çarşamba gUnü tarih • coğraf
ya ve edebiyat imtihanı yapılmıg bu
na yalnız §ehrimizde ; edebiyata 22, 
tarih • coğrafyaya 16 olmak lizere 38 
genç girmittir, Dün riyaziye ve tabii· 
ye kolundan yapılan girme imtihanı -
na 36 genç i§tirak etmi§tir. 

Bugün ise peda,oji ve beden eğiti
minden imtihan yaprlacaktır. 

sindeki 1 numaralısı da 1 saat 11 daki
ka ve 45 ıaniyede geçerek ikinci gel
mişlerdir. Aynı mesafeyi çok sert bir 
hava ile dola~n şarpilerden Kazım'm 
idaresindeki §arpi 1 saat 13 dakika ve 
6 saniyede devrederek birinci, Ahmet'· 
in idaresindeki şarpi de 1 saat 13 da
kika ve 11 saniyede ikinci gelmişler 
ve Bay Rahmi Zallak'm idaresindeki 

prpi de kuvetli bir sağanakla batmış 
olduğundan yarışa devam edememiş
tir. 

Yolelerden 3 numaralısı da fazla su 
aldığından yarış sahasından ayrxlmış
trr. Bu neticelere göre bu yil İzmir'in 
Türkiye birinciliklerinde yelken pu
anlarının yüksek olacağı kuvetle ümit 
olunmaktadır. Yarış •abasındaki yel
kenli ve kürekli vasıtaların fazlalığı 

fzmir'de denizciliğin her gün için da
ha ileri gitmekte olduğunu gösteren 
bariz bir delildir. 

15 evi soyan hırsız 
Geçenlerde İatanbul'da Alemdar ci

varında on betten fazla ev soyan Ha
mayak adındaki hırsız Adliyeye tes-
lim edilmiştir. Hamayak mUddıeiumu
milikte verdiği ifadede : 

- Bana bir çok euç isnat ediyorlar. 
Bunların hepsini ben yapmadım. Yal
nız hırsızlıkların bir kısmında alakam 
vardır, Diğerleri batka hırsızlar tara
fından yapılmııtır. Fakat bunları da 
bana yilkletiyorlar .. demittir. 
Hınız Hamayak ikinci sorgu haki

mine teslim edilmit ve iıticvap neti
ceıintie tevkif edilerek: tevkifaneye 
g6nderilmiıtir. 

hırsızları sigorta 
eden bir 

ıerlr yakalandı 
Amerika'da yalnız ev, bark, rnal, 

can gibi teyler değil, insanın en işe 
yarar uzuvlarından bazılan da sigor
ta edilir. 

Mesel&. bir artist bacaklarını, bur
nunu, dudaklarını ve gözlerinin par· 
laklığını sigorta ettirdiği gibi bir 
sporcu da adalelerini pek al! sigorta 
ettireıbillr. Yeter ki sigortaya olan 
taksitlerini muntazaman ödesin. 

Fa.kat Polonya'da yeni bir nevi si· 
gorta meydana çıkarılmıştır ki benze
ri görtilmU§ değildir. 

Söylediklerine g5re, Varşova'de 
ister kiıbar nevinden olsun, ister adi 
cinıinıden bulunsun hırsızlar güruhu 
kendi aralarında bir organizasyon yap
mışlardır. 

Fakat oranın htruzlarx başka yer· 
lerinki gibi hnat dügUncc biribirleri· 
ni telef etımiye çaluşan ve böylelikle 
polisin iflerini kolaylaftıran hınız -
lardan değilmi!J. 

Yazılı imtihanda muvaffak olup da 
22 a~ustoıta sözlUyc girecek olan ilk 
okul <sğretmenlerine cnıtitUde 300 ka
dar yatak hazırlanmıttır. Ayın 21 ak
şamından itibaren imtihan mUddeti -
nin tonuna kadar yemek ve yatmaları· 
na müsaade olunacaktır. 

Bunlar, hep biribirlerine yardını 

ediyorlarmıf. Şerirlerden biri bu yar· 
dım tefkilatınr çok genişletmif ve bu· 
nu ldeta kendisine i9 edinmittir. 

Bu adam öyle bir l.jana kurmu' ki. 
kendisine hangi ev &oyucu milracaat 
ederse etsin derhal lazım gelen ko • 
laylığı göateriyormu,. Yeter ki bıJ 
hınız, hrrsnz olduğunu is.bat etsin. 

1 K0(0K DIŞ HABERLER 1 
X Zürih - İspanya başvekili Neg

rin, geceyi Cenevre'de geçirmiş ve bu
gün öğle üzeri otomobille buraya gel
miıtir. 

X Prağ - Çekollovıkya Hariciye 
nur.rı B. Krofta, önümüzdeki hafta 
nrfın.da toplanacak olan küçUk an
tın tm ~nelik konf eranıında hazır 
bulunmak üz.ere cumartesi saba
hı Yugoslavya.'da Bled'e harel<et e· 
decektir. 

X Pekin - Fransız BUyllk Elçiliği
nin bir te§ebbiisü üzerine Japonlar, 
evelce tevkif edilmiı olan iki fransı:z 
askerini ısalıvermi~lerdir. 

Maymuncuklar, sahte anahtarlar. 
oklijen kaynak l!mbaları gibi bir evi 
soymak için ne gibi lüzumlu alet ve 
edevat varsa hepsi bu adamın mağa • 
.zasrnda bulunuyormu§. 

Fakat bu mesleğe her istiyen de 
giremiyormuş. Buraya girebilmek i · 
çin, soğukkanlı, çevik, kuvetli, kur· 
naz olmak l!zı~. 

Bu mahir teşkilatçı başına toptadı· 
ğı genç hırsızların istikballerini de 
düşünüyormuş. Onların tekatitJUJ<le· 
rini, tekeffül ettiği gibi, ''vuife hl · 
şmda" iken bir yerden atladığı ıaıPafl 
kırdan bacağı, kur.un yiyen bir koJı.I 
da sigorta ediyorınu9. 

Vohlenfrat adını Uı.ftyan bu adart' 
yakalarunxş fakat adamları bundaıt 
çok mütee11inni9ler, 
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. liakirn, vakur bir ıcsle hükmü bil
rrn.i 
"Pe~~r. siz, insan sosyetesinin dilş· 

ısınız. Sizin gibi kimseler acrbeat 
~!attıkça, namuslu insanlar kendile· 
ili emniyette görmüyorlar. Bundan 
0layı, sizi bef sene ağır hapis ~ezası· 
ınahköm ediyorum rn Deaıittı. 

Peter Karney, altı katlı Dorçester 
.lln'ın çatısında baca ark•ma giıl~-
1rken "namuslu insanlar hali emnı· 
ctıizlik içindedirler;" Diye d.ütü.?dü. 
ıç bir suç işlemiyeceğine daır ıoz a
zı vali kendiaini Uç yıl ıonra affet
iti. Halbuki, timdi, acrbclt bıraıkı
h henüz bir hafta bile olmadan tek· 

lr faaliyete geçmif bulunuyordu. Ha· 
~ bir parça kararmasını bekliyor • 
'1. 
Saat dokuza dofru zMDID1 muvafık 

•tlb"--- a '~ip gördü. Ayaklarının ucun 
'°ıı ak çatının kenarında yürüdükten 
lali ta, Yangınlara mahıuı ihtiyat de· 
le rı.~ttdivenıere uılarak ıpğı ~e
lbı......~ladı. Büyük bir dikkat •e lhtı • 
~altıncı katın pencereıi önüne 
°"- iti. Pencerenin pancuru açıktı ; 
h .. ~atılı:ktı. Odada birdenbire 1t~k 
d~ Peter, tam vaktinde gislencbıl· 
'alıııa alnı ile gözleri pencere ke· 

O dan görünüyordu. 
-..~Ya, gömlekli ve saçlarına bukle 
t_~ı takmıt oİan bir kadın g~rdl. 
b~l!ı elinde, ceplerini büyük bır a· 

lıkla karıttırdığı bir kaç erkek 

A y E 
,, 

insanlar 
Çeuiren: Hi/ııltd 1 ~ 

d C laia 'biriad• bır 
pantolonu yar 1

• cpd Etrafınt dik-
deıte banknot !i1~CU: ı. soma. deate-
katle &öackn ıeç)l'd:~çıkardı ve fÖ· 
den bir mikdar ban no yazolaıduı bi· 
ıajocniA Uatiinde dur-:n banknot· 

· · · atarak gcrı ımıaıa rinın ıçıne · d · Ondan 
tekrar cebe ycrlcttır ı. 

Jarı 1 . • karıttırı.p paralarını 
ıonra. cep erını ıktı. 
ald - pantaloııla odadan ç 

lil d" 
Petcr, kendi ken ıne, • 
- Olur tey de&il l Dedı. . . 

ltıncı kattan betıncı kata Karney, a · · 
. d. Bu katta ıtık bili ıönmemiftı. 
ın ı. d K,iaıt dağıtan B. briç partiıi var ı. • :illi kadın, "bir pik" dedi. 
y Peter, bu kadının, ayak_ ucuy~a masa 
altında partönerinin aya&ına ııstema: 
tik bir surette ipret vermekte o~duğu 

.. d.. Verilen j&.2ret fevkalade cl-nu ıor u. s- . L-

. ı· lmalı ki sıra ona ıelınce -· 
verıt ı o • "d .. t 'k" 
dın bir an tereddüt etmeden or pı 

dedi. hilA 
Peter dördüncü kata inerken, a, 

"Tı Tı Ts" diye dilini daınafma çar
par~k hayretini izhar ediyordu. Fa • 
Irat dördüncü katm penceresine var
madan, bir çok kadın aeılerl, .o?un_çolr 
erk"'l gelmi§ olduğunu kendıııne ıkaz 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 

- yeni 6aallf -

Çıktl. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 1S kuruı 
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mırıldanıyorou. Uçüncil katta iki er -
kek bat bata vermiı, vieki içiyorlardı. 
Hunlardan biri: 

- Otomobilin canı çıkmııtı; fakat 
bunu Blake'ye aöylemit olaaydım, bu
dalalık etmit olurdum. Hemen bir oto
mobil hekimine müracaat ettim. He
kim, otu.ı bet dolar mukabilinde oto
mobili dirilter:ek daha yüz yüz on mil 
yol katedebılecek bır hale getirdı. On· 
dan ıonra, param parça olac:ağını da 
söyledi. On.dan •onraaı zaten beni all-
\kalandıramudı. Otomobili, getirip 
BJake'ye tealim edince, koca efCk, ba
na dörty\U dolar verdi l Diye anlatı
yordu. 

Peter, ikinci kata indiği zaman, bu 
iki erkeğin gillüttüklerinı bili ifiti • 
yordu. "Ne kadar ıcfil aabtekirlar l" 
.&)iye dütünerek indi&i ikinci katın 
peccereainden içeri baktı. Korkudan 
u kalsın, ödü patlıyau.ktı l Pencue
nin bir çengeline, bir poliain liltik ço· 
maiı ile gapkaaı asılı idi. D.ikka~le ba· 
kınca poliıi de gördü. Polıia, bır ko~
tuğa yerleşmi§ti; kucağında, cfendı· 
!erinin a.igara kutularından avuç avuç 

ettiler. 
O,kadmlarduı 

heTKPla, 

aipr& alarak ,aadiainio c:cploriJM 
bkinln, bUyil.k bir dolduran ıen~ ve lilsel bir hbmetçl 

.. _Cicim, ben fnlraJ&dı ~l 
bir seyahat yaptım. Parla 1 lliTl,_. ı 
balya Alp'leri 1 Ve nihayet Anven'te 
,useı " aarif bir erkekle tanıttım. Bi· 
lin bakayım. onunla bqundan neler 
ıeçti? Onun nam ve beubma " ka· 
çak olarak Nevyork'a ~ir keı~ pırlan· 
ta getirmemi benden rıca ettı. Anla • 

kuı: oturuyordu. 
.. El41.a bunwı itin mi YOl'P ftri-

yor I" 
Diye dlttkıen Peter, büyük bk ea • 

mimiyetJo müt....UdJ. .. Bu yanım 
0

merdiYeıılerini ıöaetleylp, ldmHnin 
tmnanm.1maetaa dikkat oclecek yerde, 
vuife bafmdald kılık n kıyafetiyle 
mübarek edam, bir idil y&flYOI' l" 

Nihayet birinci katta Peter'e talib 
gilllbmer ıibi olmuttu. Bu kat karan· 
lı.ktı; pencere do açıktı. Odadaki ya-

" tai• doğru uandı. Plırf&n Jr.okuıun • 
dan, bu odaıım, bir kachom yatak oda· 
11 olduğu anl&Jılıyordu. Birdenbire 
bir fısıltı ifi.tti. Kadife ıibi yumutak 
ve tatlı bir ... 

.... n mı ciciırom..:., ... ıL o derece bel•· 
o kedar be,...__.. taları iç çamap

canlı oldu kil Pır lan kendimden 
rımda glsledlm. =~a:: no oldu bi
~eçmiıtiın a!,~';eyhude sihniıuzl yor
lın t>ak&Y. 1 dütünaeniz aklınıza 
mayın; bın yı ili yulhanelerden biri-
geı.mcz I K~ım· ··-·" bana. bütün 

a1iın ettıg .. _.. lan 
ne te,. imin ınurafına kartılık o 
seyahat rd. H&clieeyı gözilnilsiln ö
bir çek ·~ ~ bakm ne kadar helecan
nilıı• ıetıdn' ın ldınleye ıöylemeyin ! 
ıı oluyor l ~-r miyim. ölaem eöyle-

- Hif lvfw 

kard•fÜDo . L-.l 
mc;:,. ce•aP 91ren dıjer bir .-.mm 

ı ı·'tiUJOl'du. 
ı• r ID devamJI, 

Kad dllDJn adresini bana yene • . - !: :1ur? Yola çıkarsam, belki~-
nız e, bil" faydam dokunur .. Di-
nlnl de ona 
yordu. U Une ıtlrUne tı~Undl kata i

Peter, • r 

nerken. • bil!! '•iti1-'• midir ln Diye 
"Böyleeı 'll -Y __,. 

- Sen benim c:anumııı, canım 1 
Diyordu. 
Bir erkek Mli de 
- Bu dünyada benim için biricik ve 

udec:e aen varsın 1 
Diye kartılıkta bulunmuıtu. 
Peter, büyük bir aaygı ile tekrar de

mir yanım merdivenine scJUldi. O, 
bili bir parça romantik idi. 

- Ben ıeni DMıl terkedebilirim. Di· 
yen bir erkeğin seli geliyordu. 

Kadın, 
- Ruhum, hayatım benim. Bir par

ça acele et, kocmı neredeJH ıelece.k· 
tir. l>lyordu. 

Peter merdivenden inerek aokala 
çıktı. Karanlık isinde yaftf yav., ytl· 
rilyerek, cephesinde yetil bir ıtık ya
nan bir binanın kapıaı önünde durdu. 
içeri girdi; arkMıııda üniformalı bir 
adamın oturduğu bir masaya doiru 
ytlrUdtl. Peter Karney, 

- Efendim, beni tevkif etmenizi 
ıisden rica edecetlm. Dedi. 

Yalnızlıktan c:anı ııkılımt olan me-
mur, kayıd8ıs bir tavırla, 

- Niçin? Tevkif Hbebi nedirl 
Diye aordu. 
Peter içini çekti. 
- Verilen aözü tutmanwk, hırııalı· 

ta tefllbbUa vo - muanm üatilne ta
baııc:Mmı koyarak - müuadelia ili -
lih tafımak-

bmim Peter Karney_ 
Polla komlaerlniıı )'enf y&Wf te· 

ceuUatl uyanınağa bafladı. 
- 1naan aoayeteainin dütmaıu olan 

Peter Kamey mi? 
Diye sordu. Petcr'iıı artık Abrı ttl· 

kendi • 
- BTet, net. Slz beni derhal tnldf 

" bapeedlnb: ılsden batka bl.r fOY • 
menni etmiyorum. Bu lrad• p na· 
muılu lnaan aerbeetçe dolqtılLçı, 
15epdimi emniyette ıörmU,ıqrum.,, 

ı::::::::::::~::~::~::~::~::::::::::::ı 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • latanbul araaJada 

Pazardan mada her gÜn : 

Yeıilk6y'den hareket 8.30 
Aııkara'dan hareket 8.30 
Anbra'dan 
cumarteai ıünleri ı 1e.oo 
Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Puarteai 
Salı: 

: Hallı: ve Sakarya ecaaneleri 
: Eıe ve Çankaya • 
: Sebat ve Y eniıehlr .. 

Çarpmba 
Perıembe 
Cuma: 

: İıtanbul eClianesi 
: Merku 
: Ankara " 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 

Numaraları 

Yanpn ihban: (1521). - Telefon, müra
caat, tehir: (1023-1024). - Şebirlerara
aı: (2341-2342). - Elektrik ve Havaıuı 
inza memurluiu (1846). - Mesajeri 
Sebir Anbarı: (3705). - Takıi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
1050, 1196). - Samanpazan civarı: 
(2806, 325g). - Yeniıebir, Havusbaeı . 
Bizim takli: (2323) - Havuzbaeı: Gil· 
ven taksi: (3848): Birlik takıi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Uluı takıi: (1291 ). 

Otobüılerin ilk•eıon 
ıeferleri 

Sabah Akpm 
tık Son 

ıefer ıefer 
Ulua M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulua M. na 7.15 23.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7 25 23.00 
Çankaya'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Uluı M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dilunen'den Uluı M. na 7.00 20.30 

Uluı M. dan Keçioren'e 6.00 21.00 
Kec;iören'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı M. na 7.00 21.30 

Uluı M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Uluı M. na 7.00 23.00 

Cebeci'den Aa. fabl.ra 7.00 --A1. fabl. dan Cebeci'ye --.- 17.00 

Yeniıehir'dcn Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.U 7.00 
Akkopriı'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Meydanıyle iıtaıyon arasında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za. 
mantarı seferler daha uktır. 

1 U. Meydanl)'le Yenitebir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samaııpasan araıwıda aaat 8 
den 20 ye kadar vasati her beı dakika· 
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki· 
kada; uat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar ber 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam ıeferler vardır. 

1 Aktamlan Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki ıon ıeferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılıe 
saatlerine tabidirler, 

TeahbUtll il • laMlu'clır. 
Poeta aat 10 a bdar lataabal cihetine 
mektup lrabal ..... 

Poota Saatleri 

Ha:rdarpqa'"- ı Her •bah ı.20. Her 
aktam 19.15 Ye 11.50 
de (Puartni. Per
tembe, Cumartesi 
Toros aUrat.) 

Tren Saatleri 

Samama hattına : Herdn o.35 CKa719-
rf, 81Taa, Amaı"' bu 
bat U.erindedlr.) 

Df7arbalar battı : Herıtın 9.35 
Zoquldak battı : • 15.00 

Kınkka.1•'1'• rQOtobüa • 16.05 

Giindelik: 

Hicri - 1357 
Cemuil'lhir :22 

S. D. 
Gün .. : 5 12 

Rami· 1S54 
Aıuıtoa: 6 

S. D. 
Akpm: H 03 

Okullar .. ._ 
Siyasal bilgiler okulu 

kabul ıartlarr 
Si:r...ı Bilail• Okulu Direktörlü· 

jiinclen ı 

Kaylt, 25 atuıto.ta baflar, 25 ey· 
l(Ude biter ve yalımı: pazartesi, per
tembe gilnlui meal autlerinde ya· 
pıbr. 

Mwacaat olunacak yer Ankara'da 
Siyasal Bilgiler Okulu, lıtanbul'da 
Yüksek öğretmen okulu di~ktörlilk
leridir. Müracaat bir latida ile ve bu 
istidaya bağlı a,ağıdaki evrakla ya
pılır. 

1. Liae mezuniyet ve olgunluk dip· 
lamaları hUviyet cüzdanı uılları, 

2. 8 tane 4. SX«S boyunda fotoğraf, 
3. Atı klğıdı "ft aıhat raporu. 
İmtihanlar 26. 9. 938 pazartesi gU-

nU aut 8.30 da bqlar. 5813 

Satlhk hurda eıya 
8ölse Saniat Olralu Direktörl6 • 

tünden• 
Okulumuzda imha edilmlt olan 

muhtelif hurda eıyanın açık artırma 
ile Atlfl 20. 8. 938 cumartesi güntı sa
at 11 de okulda icra edilecektir. Tah
min edilen kıymeti 46.5 liradır. 

tıtlrlk etmek iıtiyenlerin pey ak· 
çelerlni yatırmak Uzere okullar A· 

ğıpnanbğına etyayı görmek üzere 
hu gUn 8-14 arası okulumun mllnı· 
çaatları. ~3148) 5747 

-C-

Resmi daire 
nazarı 

ve müesseselerin 
dikkotine : 

ürkiye Cümhuriyeti Z~at BaakUIRClan: 
Bankamızın malı olan ve resmi daire ve mieaae ola

rak kullanılmata elveritli bulunan Anafartalar caddesin· 
de Memurlar Kooperatif binaıı namiyle maruf binanın 
Sümerbank tarafından tahliye olunan üst katlan kiraya 
verilecektir. 

Birinci katta bet oda, bir büyük salon, koridor ve heli
lar, ikinci ve üçüncü katların her birinde sekizer oda, bi
rer büyük .. ıon koridor ve belalar vardır. 
Binanın her tarafmda limbalarla tecbiz edilmit elek

trik ve kalörif er tesiıatı mevcuttur. Binanm teshin masrafı 
bankamıza aittir. Tenvirat ve tanzifat resmini ve mukave
le masrafını mucir verecektir. icar bedeli her ay peıin alı
nır. Reamt daire ve müe11eaelerle icar bedelinin ve tenvi
rat, tanzifat resminin tediyesi müzakere edilmek ıuretiyle
de teıbit edilebilir. 

Taliplerin kira bedeliyle ödenme teklini havi teklif mek
tuplannı 15 afuato .. kadar banka merkez müdürlüiüne 
tevdi etmeleri veya icar hususunda görütmek üzere mer-
kez mürfürlütlüne müracaat etmeleri ilin ounur. 5301 

200 Ton sömikok alınacak 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 -Bankaca Ankaradaki umum müdürlük bina11 kaloriferleri 
için 200 ton sömikok (Türk antraıiti) alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 31 ajuatoı 1938 de Ankara'da idarei merkeziye 
binasında saat 11 de komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Talipler teraiti banka levazım müdürlüğünden öğrenebi
lirler. 

4 - Ekıiltmeye iflirik edebilmek için bankaca kabul edilebi-
lecek dört yüz liralık muvakkat teminat ibrazı lazımdır. 5781 

Gümrük ve 1 n. B. 

Muhtelif enı münakısıSI 
lnhiarlar Umma Müclürlüiüncl• ı 

I - Tefriti tekarrür eden Balıke
ıir, Bursa, Edime, Erzurum, lmılr, 
Konya. Akhiur, Afyon ve Yalova I· 
dıreleri için idaremizce kabul edilen 
tipler dahilinde ve prtnameleri muci
bince yaptırılacak 1342 parça etya ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmu§· 
tur. 
il - J11ıhammen bed.U 30776 lira C51 

kurut ye muvakkat teminatı 2308.25 li
rada'. 

111 - Eblltmo 22. VIII.938 tarihi· 
ne rastlayan puarteıi günü uat 11 de 
Kabatat'ta levuım ve mubayut tube· 
ıindeki alım komlıyonunda yapılacak
tır. 

iV - Şartname ve resimler 1.53 U
ra bedel mukabilinde her gUn inhisar
lar umum müdtlrUltu levazım ve mu
bayaat tubcıiyle Ankara ve İzmir bat 
mUdilrlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirlk etmek lıti
yenlerln ıimdiye kadar en llfllı yirmi 
bin liralık bu ıibi itleri manaff&kiyıt-

Sıhat BakanhQı 

Tıbbi ecza alınacak 
Ankara Nümune Haetaneai Bat· 

tabiplitinden ı 

Hastanemizin 1938 mali yılı 293 ka
lem eczayı tıbbiye ihtiyacı kapalı 

zarf usulile ekıiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen fiatı 12750 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 956 lira 25 kuruttur. 
Eksiltme 31 ağuıtos 1938 çarpmba 
ıünü aut on birde Ankara N6mune 
hMtan•lndo miltetckkil komlayoDda 
icra edilecektir. Eksiltmeye pecek· 
ler Ticaret odaımın cari seneye ait 
vesikası ile 2490 sayılı kanunda ya• 
adı belgeler ve bu ite yeter makbuz 
ve banka mektnuplarını teklif arfla. 
rının içeriıine ve verecekleri fiatları 
yuı ve rakkam ile yudıkları •• User· 
lerini mühürledikleri halde ihale aa· 
atından bir aaat evvel komisyona nr
meleri lbımdır. 

Şartname ve liate AnJraca'da lıf Umu· 
ne baataneaind• htanbul'da Sıhhat 
MOdtlrlUtonde görülebilir. 

(3036) 5652 

le yapmıf olduklarını gösterir Yeuiki 
inhisarlar inJl&t ıubcıine ibru ederek 
mukabilinde bir ehliyet veıikuı alma- , 
ları lbımdır. 

Kazalar 
VI - MühUrltl teklif mektubunu 

kanuni vesaik ve V inci maddede ya
zılı ehliyet vesikası % 7 .5 ıüvenme 

paruı makbuzu veya banka mektubu
ıu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme pnü en geç uat 10 na kadar 
yukarıda adı ıeçen alım komisyonu 
batkanlıiına makbuz mukabilinde ve-
rilmeıi lbmıdır. (5105/2927) 5426 

-
Orman Koruma 

Ambar binası yaptarllacü 
Onnua Koruma Genel Komutanla

tınclan: 

1 - Kapalı zarftan pazarlığa çevri
ı.n İltanbul anbar binaaı inpatının i
halesi 2Z aiustos 938 puarteai gUnü 
uat 11 do An.karada Yenitcıhirde ı•· 
nel komutanlık binuındaki Ntm alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Kefif bedeli 22209 lira 71 kurut 
muvakkat teminatı 1665 lira 73 kurut
tur. 

3 - Şartname ve keılfleri Ankara 
utın alma komiayonunda ve latanbul· 
da Galata.da Topçular caddesinde 176 
numarada orman koruma anbar mU

dUl'lülUnde her ıUn görülebilir. 

4 - lıteklilerln muvakkat teminat 
makbuaları ve ic:abeden kanuni vesika
lariyle birlikte ihale gün ve aatınde 
mezkGr komiıyoaa müracaatları ilan 
olunur. (3152) S/187 

Hükümel konağı yaplarlllClk 
Göle Kaymakamhfmdanı 

ilçemiz hUkümet konağının bakiye 
kalan inpatı 15055 lira bedeli tah
minle kapalı a:arf uauliyle ınilnaka· 

uya konulmuf iıc de talip zuhur et
mediğinden 15. 8. 938 tarihinden iti
baren 30 gtln nMlddetle pazarlığa ko
nulmuı olduiu ilin olunur. 5815 

Ankıra HılkeYI binasında 

yapt1rd1e1k tamirat illeri 
Halkni Baıhnhim.t.n ı 

Halkevi binuı çatısında eternlt, 
çlnkodere, ve oluklar, teraslar, atika 
dıvarları, ıu tamiratı ve aydınlık cam
ları pazarlıkla yaptrrılacağından ta· 
liplerin her ıUn izahat almak Uzere 
Halkevi daire müdürlillüne müraca
atları. 

Kati pazarlık kararı: 23. 8. 1938 
Nlı cilnU uat 17 de verilecektir. 

576~ 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümane Haltawi Cenahi fefl 
Her gtin Nat tıçten tonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası AH 
Nazmi Apartımam No.9 D.5. 5299 
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RESMi İLANLAR 
Millt Müdafaa BakanlıQı 

125 Kalem alil ve sıhhi 
malzeme ahnacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis
yonundan : 

1) 125 kalem alat ve sıhi malzeme 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 1311 lira 
45 kuruş olup ilk teminat parası 98 
lira 40 kuruştur. 

3) İhalesi 20 ağustos 938 cumartesi 
günü saat 10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile ihale gün ve sa
atinde M. M. Vekaleti satın alma ko
misyonunda hazır bulunmaları. 

(2252) 4346 

İki adet etüv makinesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - lki adet Etüv makinesi açık 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 4300 lira 

olup ilk teminat parası 322 lira 50 
kuruştur. 

3 - İhalesi 19 eylul 938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun 2, 3 üncü maddelerin
de istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saaatında M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(2865) 5284 

Kriple kömürü ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 ton kmple kömürü kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 20.000 

(yirmi bin) lira olup ilk teminat pa
rası 1500 liradır. 

3) İhalesi ı eylul 1938 perşembe gü 
nü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teminat ve teklif 
mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3012) 5650 

Benzin alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1) 800 Ton 87 oktanlık benzin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 216.000 

(lki yüz on altı bin) lira olup ilk te
minat parası 12050 liradır. 

3) İhalesi 2 eylUl 938 cuma günü 
saat 12 dedir. 

4) Şartname 1080 kuruş mukabilin
de M. M. V. satın alma komisyonun
dan alınabilir. 

5) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2,3 üncü maddelerinde 
istenilen belgelerile teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale gününde en geç 
bir saat evveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(3033) 5651 

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa

tm Alma Komisyonundan : 
1 - Deniz birliklerı ıhtiyacı için 

tahmin edilen bedeli 142500 lira olan 
150000 kilo sade yağının 20 ağustos 
938 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 da kapalı zarf usulü ile eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 8375 liradır. 
Şartnamesi 713 kuruş mukabilinde de. 
niz satın alma komisyonundan alınır. 

3 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
teklif zarflarını belli saatten en geç 
i::ıir saat evetine kadar komisyon baş · 
kanlığına vermeleri. (2879) 5386/2 

2 Hangar yaptınlacak 

yüksek mühendis ve mimar olması ve 
bunlardan birinin fenni mesuliyetine 
iştirakle iş yapacağına dair noterlik
ten tasdikli senet vermesi lazımdır. 

7 - Eksiltmeye girecekler kanu
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacak
ları teklif mektuplarını münakasa sa
atinden bir saat evet Manisa'da Tüm. 
satın alma komisyonuna makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarının yukarıdaki saata kadar ko
misyon reisliğine gelmesi lazımdır. 
Postadaki teahhürler kabul edilmez. 

(2903) 5372 

Sığır veya ke(i eti ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

1 - Diyarıbakır garnizonu birlikle
ri eratmın senelik ihtiyacı olan 
215.000 kilo sığır eti kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. Keçi, 
çebiç eti sığır etinden ucuz olduğu 
takdirde keçi eti ihale edilecektir. 

2 - Sığır etinin muhammen bedeli 
32,250 lira muvakkat teminatı 2418 
lira 7 5 kuruştur. İhalesi 29 ağustos 
938 pazartesi günü saat 12 de Diya
rıbakır Lv. A. binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İstekliler 
şartnamesini her gün mesai saatleri 
dahilinde komisyonda görebilirler. Ve 
ihale günü ve saatten bir saat evel 
teklif mektupları kanuni tarifat da
hilinde komisyona vermeleri. 

(3044) 5630 

Yulaf alf nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 

1 - İdareleri İstanbul Lv. Amir
liğine bağlı müesaesat için 500 ton 
yulaf 26 - Ağustos - 938 cuma günü 
saat 15 de Tophane'de İstanbul Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tahmin bedeli 25,000 lira ilk 
teminatı 187 S liradır. Şartname ve nü
mune komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle beraber tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2968) 5488 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Edremit ve Bergama garnizon

ları ihtiyacı için kapalı zarfla 7600 
kilo sade yağı alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6840 li
radır. Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün komisyona müracaat ede
bilirler. 

3 - Eksiltmesi 25. 8. 938 perşembe 
günü saat 10 dadır. İştirak etmek is
tiyenlerin 513 lira teminat maktup
lariyle birlikte teklif mektuplarını 

muayyen saatten bir saat evel Edre
mit Tüm. Sa. Al. Ko. vermiş olmalı-
dır. (2902) 5371 

Sade yağı alınacak 
Ankara Lvazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

1 - Tekirdağ tümen birliklerinin 
938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade yağı 
ve 7.000 kilo Malkara garnizonunun 
sadeyağı münaaksaya konulmuştur. 

2 - "i'ekirdağ garnizon yağının mu
hammen fiyatı ıu7 kuruş 50 santim ve 
teminatı 1012 lira 50 kuruştur. Malka
ra garnızon yagının muhammen bede
li 112 kuruş SU santimdir. Muvakkat 
teminatı 592 liradır. Her ikisinin iha
lesi 5 eylül 938 pazartesi günü Tekir
dağının saat 16 da ve Malkar anın 17 
de yapılacaktır. 

3 - Kanunun 2. 3. maddelerindeki 
vesaik ile teminat mekbuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evetine kadar tümen satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(3161) 5799 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Cizre hudut taburunun ihtiya
cı için 65,000 kilo koyun veya sığır 

eti kapalı zarf usulile satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminatı koyun etinin 1072 
lira sa kuruş sığır etinin 877 lira 50 

kuruştur. Eksiltme 2 EylUl 1938 
cuma günü saat 9 da tabur satın

alma komisyonu salonundadır. Şart-

18 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 

Mikdarı M. Bedeli İlk T. 
Cinsi Kilo L. K. L. K. Eks. Günü Saatr. Şekli 

Un 
Sığır eti 
Keçi ., 
Sade yağı 
Odun 

Gazyağı 
Sabun 
Şeker 

Pirinç 
Kuru fasulye 
K. üzüm 
Bulgur 
K. Soğan 
Nohud 
Patates 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

120,000 
45,000 
45,000 

6,000 
600,000 

2,500 
3,000 
1,700 
8,000 

14,000 
4,500 

13,000 
10,000 

4,300 
36,600 
45,000 
29,000 
36,000 

21000 00 
11250 00 

9000 00 
5400 00 

600 00 

500 00 
1350 00 

637 75 
2400 00 
1400 00 
1350 00 
1950 00 
800 00 
640 00 

2196 00 
3600 00 
1160 00 
1800 00 
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938/939 sırası hudut taburları ihtiyacı için yukarda cinsleri yazılı 18 ka

lem erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde eksiltmeye konmuştur. 
Bunlardan kapalı zarf usulile yapılacak erzaklar için isteklilerin 2490 sa
yılı kanunun ahkamı dahilinde tanzim edildiği takdirde mektupları mü • 
hürlü zarf ile ve muktazi bilgilerle birlikte makbuz mukabilinde en geç 
Artvin postahane saat ayarı üzerinden belli gün ve saatten bir saat evvel 
Artvin hudut satın alma komisyonuna göndermiş olmaları lazımdır. Pos
tada olacak teahhürler kabul edilmez. 

Diğer açık eksiltmeler için de istekli olanların da keza 2490 sayılı ka· 
nunun ahkamına tevfikan lazım gelen vesaiki ve ilk teminatlarile birlikte 
muayyen gün ve saatte Artvin hudut satın alma komisyonuna baş vurma
ları. 

Bunlara dair eksiltme gün ve saatına kadar şartnamesi komisyondan 
parasız olarak alınır ve görülebilir. (3196) 5806 

Kuru ot ahnacak 
Ar.kara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı için aşağıda mikdarı yazılan fiat
ları ve ilk teminatları yazılı 741.000 kilo kuru otunun kapalı zarfla eksilt· 
mesi 31 ağustos 1938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Uşak garnizonunda inşa edile
cek iki hangar 2490 sayılı kanunun 31 
maddesi mucibince kapalı zarf u
sul iyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasası 22. 8. 938 pazarte
si günü saat 17 dedir. 

3 - Keşif bedeli 49115 lira 37 ku-
ruştur. 

2 - Her mevkiin ihtiyaçları ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 
Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir LV. Amirlikleri ve İzmitte Tü
men Sa. Al. Ko. da görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını Tümen Sa. Al. Ko. ya vermeleri. (3093) 

M. Fiatı Tutarı tık Teminatı 
4 - Muvakkat teminatı 3683 lira 65 Mevkileri Kilo K. St. L. K. L. K. 

kuruştur. 
S - Keşif, projeler, şartname ve 

teferruatı Manisa'da tüm satın alma 
komisyonunda görülebilir. lstiyenle
re 150 kuruş mukabilinde posta ile 
gönderilir. 

6 - Bu ite girecek olanlar nafıa 
vekaletinden alınmış yapı müteah
hitliği vesikası göstermeleri ve bizzat 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

68,000 
58,000 
58,000 

395,000 
161,000 

741,000 

2 50 
2 50 
3 
2 75 
2 75 

1725 00 
1450 00 
1740 00 

10862 50 
4427 50 

20205 00 

130 00 
109 00 
131 00 
815 00 
331 00 

1516 00 
5658 

namesi parasız tabur levazımından a
lınır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla beraber teklif mektup
larını eksiltme saatından bir saat ev
vel satınalma komisyonuna vermele-
ri. (3112) 5661 

Yulaf alınacak 
Ankara Lvazun Amirliği Satın Al

ma Ko.: 
1 - Demirköy alayı ihtiyacı olan 

192 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13440 lira 
muvakkat teminatı 1008 liradır. Ek • 
siltmesi 9 eylül 938 tarihine tesadüf e
den cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
Taliplerin bildirilen gün ve tayin edi
len saatten bir saat evel teminat ve 
teklif mektuplariyle icabeden sair ve
saikin komisyona tevdii. (3162 ) 5800 

Un ah nacak 
Ankara Lvazrm Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
1-Bir kilosuna tahmin edilen fiatı 

12 kuruş olan 208,000 kilo una talip 
çıkmadığından yeniden münakasaya 
konmuştur. Şartnamesini parasız al -
mak istiyenlerin her gün Safranbolu 
P . A. satın alma komisyonuna müra
caatları. 

2 - İlk teminat mikdarı 1872 lira -
dır. İhalesi 3.9.938 cumartesi günü sa
at 11.30 dadır. Münakasaya girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 maddele
rinde yazılı vesikaları ilk teminatla -
riyle birlikte teklif mektuplarını en az 
bir saat evel Safranbolu belediye bina
sında toplanacak alay satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (3174) 5802 

Askeri Fabrikalar 

15 Ton boh~ahk sa( ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3000) lira o

lan 15 ton bohçalık saç Askeri Fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 2 eylül 938 
cuma günü saat 10 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 

liralıık: muvakkat temir;aat ilf! kanunun 
tayin ettiği ve&ikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka • 

ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (3050) 5676 

Kamyon ve otobüs 

lôstikleri alınacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma 

Komisyonundan : 

Muhammen bedeli 23500 lira olan 
250 adet iç ve 250 adet dış kamyon ve 
otobüs lastiği 31-8-938 çarşamba günü 
saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte-
;ıhhitF'· -ıv, 

gün saat 10.30 a kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler nrıra""7. .,1:.ırı k Anka 
ra'da malzeme dairesinden Haydarpa-

ğıtılacaktır. (3071) 5678 

Parke taşı allnacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma 

Komisyonundan : 
Haydarpaşa ~ Ankara arasındaki is

tasyonlarda vagon içerisinde teslim 
şartile beher adedi on bir buçuk kuruş 
hesabiyle 6900 lira muhammen bedel
le 60.000 parke taşı kapalı zarf usu
Hle satın alınacaktır. 

Eksiltme 31-8-938 tarihine rastla
yan çarşamba günü saat on birde 
Haydarpaşa gar binası dahilinde bi
rinci işletme komisyonunca yapılacak
tır. 

İstokliler: Eksiltme şartnamesinde 
yazılı muvakkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun ve 1-7-937 tarih ve 
3645 numaralı resmi gazetede ilan e
dilmiş olan talimatnamede yazılı ve
saik ile teklif mektuplarının eksiltme 
günü saat ona kadar komisyon reisli-
İ'1e vermeler i Hizımdır. 
İstekliler: bu işe aid şartname ve 

mukavele projesini parasız olarak 
Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden 
alabilirler. (5324-3084) 5687 

komisyondan verilir. 1 

Kültür Bakanhğı Taliplerin muvakkat teminat olan ! 
(225) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 1 

3. maddelerindeki vesaikle mezkur 1 
gün ve saatte komisyona müracaatla- Kapah zarf usuliyle yapı ilim 
rı. (3167) 5756 

370 Ton elekfirolif tutya ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (62.900) lira 
olan 370 ton elektrolit tutya askeri 
fabrikalar umum müdürlüğu merkez 
satın alma komisyonunca 29.8.938 pa -
zartesi günü saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. Şartname (3) lira (15) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(4395) lira ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle mezkur 

Kültür Bakanlığından : 

1 - Eksiltmeğe konulan iş: Anka
ra' da Hamamönünde yapılacak orta 
okul inşaatı ve tesisatıdır. Keşif be
deli 325.604 lira 89 kuruştur. 

2 - Eksiltme 26 ağustos 938 tari
hinde, cuma günü saat 11 de kültür 
bakanlığı orta öğretim genel direk
törlüğünde kapalı zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

3 - istekliler, eksiltme şartnamesi 
ve buna ait müteferri evrakı 16 lira 
28 kuruş bedel mukabilinde kültür 
bakanlığı orta öğretim dairesinden 
alabilirler. 

şartnamesi, bayındırlık işleri g 
şartnamesi, vahidi layasii fiyat 
veli, fenni şartname, ahşap trav 
ferşiyat talimatnamesi, çimento 
mu, telgraf hattı şartnamesi, P 
profil ve köprü projesinden mü 
kep bir takım münakasa evrakı 
lira mukabilinde demiryollar in 
dairesinden tedarik olunabilir. 

5 - Münakasaya girmek isti 
ler 2490 sayılı artırma, eksiltme 
ihale kanunu mucibince ibrazına 
bur oldukları evrak ve vesikaları, 
vakkat teminatlarını ve 938 se 
için muteber bilumum nafıa işle 
veya demiryolu inşaat işlerine g 
bileceklerine dair vckfüetimizden 
rilmiş müteahhitlik vesikalarını 

fiyat tekliflerini havi kapalı ve 
hürlü zarflarını mezkur kanunun 
eksiltme şartnamesinin tarifatı da· 
sinde hazırlıyarak 26. 8. 938 tarihi 
saat ona kadar numaralı makbuz 
kabilinde inşaat dairesi eksiltme 
misyonu reisliğine tevdi etmiş o 
ları lazımdır. (2972) 5 

Finans Bakonhğı 

Matbaacılara 

Maliye Vekaletinden ~ 

Adet 

25.000 muhtelif ebatta koçan 
650 muhtelif ebatta bez kaplr 

defter 
4.000 muhtelif ebatta cetvel 

ı - 15.8.938 tarihinde ihale edile 
ği evelce ilan edilmiş olan 1543 lira 
kuruş muhammen bedelli yukarıda 
zıh matbu evrak, ilan keyfiyetinin 
nundaki şeraite uygun olmadığı an 
şıldıgından ihale edilmiyerck 19.8.9: 
tarihinden itibaren on beş gün miJ 
detle tekrar açık eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Malzemesi vekaletten 
tektir. 

3 - İhale 3.9.938 cumartesi günü 
at 10 da levazım müdürlügünde mi.ı 
şekki! .komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Ankarada levaı 

müdürlüğünden, lstanbulda Dolınlt 
bahçede vekalet matbu evrak anb'! 
memurluğundan alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen 
rin ·belli gün ve saatte 1J6 liralık ıııf 
vakkat teminatları ve kanuni belge 
riyle komisyonda hazır bulunmala 

(3159) 5798 

Tüze Bakanh~ı 

ilôn iptali 
Adliye V ekiıletinden : 

Ulus gazetesinin 8, 12, 16 ağus 

938 tarihli nushalarında 22. 8. 
pazartesi saat 11 de ihaleleri yap 
ca'ğı itan edilen 98 kalem eşyaya 
şartnamelerde görülen lüzum .. 
ne tadilat yapılarak yeniden ilafl 
dileceği cihetle evelce neşredi 

olan ilanlar hükümsüzdür. 
(3209) 

gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (3140) 5796 

ilôn iptali 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (16744.20) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Nafıa vekaletin- ! 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonundan: 

23. 8. 1938 sah günü saat 10 da pa
zarlııkla ihale edileceği 6, 8, 10, ve 12 
ağustos 1938 tarihinde ilan edilen 
5000 kilo sarı Vaketanın muhammen 
bedeli artırılarak yeniden ilan edile
ceğinden mezkur günlerde çıkan 
ilanlar hükümsüzdür. 

(3208) 5809 

den 1938 senesi için yapı müteahhitli
ği vesikası göstermeleri ve bir defa 
da yaptığı en büyük, buna benzer bir 
işin bedelinin 200.000 liradan az ol
maması ve müteahhidin diplomalı mü
hendis veya mimar olması veya bun
lardan biriyle müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

5 - isteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar orta öğretim dai
resine getirerek eksiltme komisyonu 

- : reisliğine makbuz mukabilinde ver· 

Demiryolları 
neleri lazımdır. Posta ile gönderile
:ek mektupların aynı saate kadar 

ı gelmiş olması ve dış zarfın mühür 

Hurda dökme demir ahnacak mumu ne iyice kapatılmış olması ve 
taahhütlü olarak gönderilmesi şarttır. 

Devlet DemiryolJ.arı ikinci J,let- Postada olacak gecikmeler kabul e-
me Müdürlüğünden : dilmez. {2958) 5526 

Muhammen bedeli 2.400 lira olan 
60.000 kilo hurda dökme demir "Pik,, 
açık eksiltme ile alınacaktır. ihalesi 
1.9.938 perşembe günü saat 11 de An
kara'da ikinci işletme binası dahilin
de toplanan komisyon tarafından ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ikin
ci işletme müdürlüğünden parasız ve
rilir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ak • 
çesi olan 180 lira yatırarak muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bu
lunmaları ilan olunur. (2970) 5677 

Deri palto alınacak 

D. D. Yollan Sabn Alma Komisyo • 
nunclan : 

Muhammen bedeli 21950 lira olan 
1000 adet deri palto 31-8-1938 çarşam
ba günü saat 11 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1646,25 

Boyındırhk Bakanhğı 

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 projesi eksilbne 

Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta kıtası hayvanatı içil1 
lınacak 70000 kilo arpa. 25000 ~ 
kuru ot, 15000 kilo saman, 200 
hayvan tuzuna eksiltme neticesi 
teklif edilen fiyat genel direktörl 
çe gali görüldüğünden 2490 saf' 
kanunun 43. cü maddesine tevfi 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24. 8 . 938 çar 
günü saat 11 de Cebeci'de Harta 
Drk. Binasında Sa. Al. KornisYo11 

da yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 4351 ~ 

50 kuruş, muvakkat teminatı 326 
36 kuruş olup Banka mektubu .,, 
vezne makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve sa' 
teminatlariyle birlikte konıi~ 
gelmeleri. (3203) 

Sade yağı alınecok 
Harta Genel DirektörlüğündeD: 

1 - Harta Gn. Drk. kıtaSI 

için alınacak 1600 kilo sade ya~ 
eksiltme neticesinde talibi tar~r' 
dan teklif edilen fiyat genel dız' 
törlükçe gali görüldüğünden ~ 
sayılı kanunun 43. maddesine ~ 
kan tekrar eksiltmeye konulrnuf / 

2 - Eksiltme 26. 8. 938 cuın' (/ 
nü saat 10 da Cebeci'de ffrta 11111 
Drk, binasında Sa. Al. Ko. da Y' 
caktır. ti 

3 - Muhammen bedeli 1631 1 
ızZ 

20 kuruş, muvakkat teminatı b'S "' 
ra 34 kuruş olup banka mekttJI 

ı oııf'· t ya vezne makbuzu kabul o U fi' 
4 - Taliplerin yazılı gün .,~~ 

te teminatlariyle h irlikte ko111~o1 
gelmeleri. (3202) 
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Sattlık tarla ve mer'alar 
Vakıflar Umum Müdürlüğün

den: 

at on buçu ta 
2
; 51 5430 meccanen alabilirler. 

olunur. 7 - Taliplerin kanuni evsafı haiz 

Muhtelif fidan almacak oımaıarı şarttır. (3191> 5804 

Madde 1 - Kırklareli vilayetinin 
Babaeski kazasına bağlı Erikler yur -
du köyünde mazbutan idare olunan 
Gazi Hasan (paşa) vakfından eldeki 
tapularında yazılı hudutlar içinde 
(570) dönüm pir parça tarla ve biri 
(1898) diğeri 560 ve üçüncüsü de 
(612) dönüm Uç parça mera ki ceman 
(3640) dönümden ibaret bir parça 
tar~a ve ü~ parça meranm mUlkiye~
l~rı satllmak üzere 2 ağustos 938 tarı
hınden 23 ağustos 938 tarihine ~a~ar 
20 gün müddetle şartnamesi mucıbın
ce kapalı zarf usuliyle artırmaya ko
nulmuştur. . 

Madde 2 - Yukarıda yazılı gayrı 
rnenkµllerin birlikte muhammen be-

deli (15700) liradır.O . 
Madde 3 - lhale bedeli petın alı· 

nacaktır. 

Madde 4 - İhalesi 23 ağustos 938 

tarihine müsadif salı günü saat ~4 de 
I<ırklareli vakıflar müdürlüğü ıhale 

"dür komisyonunca vakıflar umum mu • 
lüğünün tasdikine talikan yapılacak· 
tır. 

Madde 5 - Taliplerin 2490 sayı~ı 
kanuna göre hazırlıyacaklan t~klıf 
rnektuplarmı (4) üncü ınaddedekı sa
atten bir saat eveline kadar Kırkl~r
eli vakıflar ınüdi.irlüğü ihale komıs· 
Yonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

Madde 6 - Tahmin edilen bed~le 
&öre muvakkat teminat (1177) hra 
(50) kuruştur. 

Madde 7 - Teklif mektubiyle te-
lllinatmı vaktinde vermemiş ola_nlar 
artırmaya kabul edilmiyeceklerdır. 

Madde 8 - Satışa ait şartname A_?~ 
kara•da vakıflar umum müdürlügli 
eınıak ve arazi müdürlüğünde, btan
bul'da İstanbul vakıflar başmüdürl~
lünde Kırklareli'nde vakıflar mu
di.irıüğünde parasız verili_r .. A 

Madde 9 - Artırmaya ıştırak eden
ler şartnamenin bütün muhteviyatını 
kabul etmiş sayılır. (3035) 5574 

Aniara B~lediyesi- -; 
.. , .. ~ . . ' 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
l - İtfaiye müdürlüğü memur, şo

för ve eratına yaptıralacak olan 92 t.~
kını elbise ile 4 adet kaput 15 gun 
lllÜddetle açık eksiltmiye konulmuı • 
tur 

2 _ Muhammen bedeli (1595,50) li· 
tadır. 

3 _ Muvakkat teminatı (119,65) li-
radır. . 

4 - Şartname ve kumaş nü~unes;~ 
ili görmek istiyenlerin her. gu~ ya 
itleri kalemine ve isteklılerın de 
6.9.938 salı gi.inU saat ıo.30 da bele
dh•e .. 'ne müracaatları. (32lO) 

ı encuI11egı -,- 5811 

Yol 
Ankara Belediyesinden : 

l - BüyUk Millet Meclisi binasına 
tnahsus Çankaya caddesine iltisak ve: 
ren yolun yapılması kapalı zarf usuli• 
~c on beş gün müddetle eksiltmeye 
0nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (77797,14) 
liradır 

3 .:_ Muvakkat teminat (583S) 1i • 
rad1r. 

4 - Sartnarncşini görmek iatiycn· 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler için alma~ak sern~ • 
. ü1 ve bi.iyük arnbaliJlı çam fı • 

batı, g . için verilen bedeli 

~~~~rıla;:a~~:uımediğinden kapalı 
a ı k 'ltmesi bir ay uzatılmıştır. 

zarfla e sı bed li (577 5) lira-2 _ Muhammen e 

dx~ _ :Muvakkat teminatı ( 433) lira

dır. · · ·· k 
4 _ Liste ve şartname~ını ~orme 

• . 1 • her gün yazı tşlen kale -
ıstıyen enn ı.r.ı 938 

· u·· racaatlan ve ihale 9 ey "' 
ırııne m d' .. 

"nU saat ıı de bele ıye encu-
cuma gu . kl'l · 
meninde yapılacağınd~n ıste ı'ferın ko 
gün terninatlariyle birbkte teklı me • 
tuplarını saat ona kadar belediye en -
cümenine vermeleri. (2985) 

5497 

Kiralık odun kömür depoları 
Ankara Belediyesinden : 

Hapisane civann~a~i odun ve kö-
.. depolan bir ay ıçınde pazarlıkla mur . 

kiraya verileceğinden isteklilerın cu • 
ma ve salı günleri saat on buçukta be
lediye enci.imenine rni.ir:ıcaatları. 

(2981) 5493 

Elektrik motörlü pompa 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Belediye fidanlığına kon~l~cak 
elektrik motörlü pompa bir ay ıçınde 
pazarlıkla satın almacağmda~ istekli • 
lerin her cuma ve salı günlerı saat .. on 
buçukta Belediye encümenine mura-

( 2) 5494 caatleri. 298 

._ .. ·: Fakülteler 
Camaşır yıkatt1rılacak ., 

Ankara Tarih, Dil, Coğrafya fa· 
kültesi Direktörlüğünden: 

1_Fakültenin1938 mali yılı çama
şır yıkama münakasaıu 5.9.938 pazarte
si günü Ankara mektepler muhasebe
ciliğinde saat 11 de açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

2 - İstekliler her gün fakülte he -
sap işyarına müracaat ederek şartna
meyi tetkik edebilirler. 

3 - 369 lira 37 kuruftan ibaret olan 
ilk teminatın ihale günü saat 10 aka
dar mezk(lr muhasebecilik veznesine 
yatırılmau lbımdır. . . . 

4 - İlan ücreti müteahhıde aıttır. 
(3169) 5801 ............................................ ı 

! 
........ 
VİLAYETLER ....................................... .............. 

K~pah zari usulile eksiltme illm 
Erzincan Belodiye Reiıliğinden : 

1 - Eksiltımeye konulan sebze ha· 

lidir. ı· d r Nı-
K 'f bedeli 30009 ıra ı · 

2 - eşı d 939 
sıf in~a&ı esnasında ve nısfı. a 
haziran ayı içinde ödenecektır. 

3 - tık teminat 2256 liradır. 
Eks'ltme müddeti 15. 8. 938 4 -

1 
•• dilr 

tarihinden itibaren on .~e.9 gun 12 .de 
S - lhalc 3. 9. 938 gunü uat 

• 

9 Kalem hayvan ye mı ah nacak 
.... "f' .. ;Rektörlüiündeıı : 
~nkara Yüksek Ziraat Enstl uıu . l'k mleri olan a~ağı-

1 rının bır sene ı ye k 
l - Kurumumuz tecrübe hayvana mleri açık eksiltmeye 0 • 

'11\ isirn ve miktarları yazılı (9) kalem hayvan ye 

llulznuştur. d Rekt!:lrlUk binasında mü· 
· ·· .. saat 11 e 2 - İhale 27-8-938 cumartesı gunu 

tcıı ı. ·ı.. ı yapılacaktır. 25) lir<1drr ;se.rı;kil komillyon tarafından tı•a e kk t teminat (341, . · 
3 ( 550 25) ve ınuva a E tltll Dau:e - Muhammen bedel 4 ' k 'steyenlerin nı 
A rtname atına ı 
'T - Fazla izahat ve parasız şa 6) 

~·· . (294 
UdUrlüğüne müracaatları. 

İsrni Miktarı 
J\-;;;-- 32500 Kilo 
~Uru ot 30700 ,, 
Saınan 12500 ,, 
~Uru yonca 9500 ,, 
'i lllaf 2000 ,, 
~ataklık ot 1500 ,, 

Beher kilo fiyatı 

6 kuru§ 
4 ,, 
2,25 ,, 
7,5 
7 
2;5 
3 

,, 
,, 
,, 
" ,, 

Yekun tutarı 

1950,00 
1228,00 

281,25 
712,50 
140,00 

37,50 
30,00 
21,00 

2 Adet kapı yaptmla<ak 
Sıvas Belediyesinden: 

Sıvas'ta inkilb mi.izesi için yaptırı
lacak iki adet sarı kaplama madeni 
kapının imaliyesi ile Sivas'ta teslim
leri 20 gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

1 - u işin tahmin e<iilen bedeli 
1700 lira ve muvakkat teminatı 128 
liradır. 

2 - Kapılar ihale tarihinden iti
baren 45 gün zarfında ikmal edilerek 
Sivas'a sevkedilmiş olacaklardır. 

3 - İhale bedelinin nısfı peşinen 
ve nısfı kapıların Sivas'ta teslimini 
müteakip ödenecektir. 

4 - Bu kapılara ait proje ve şart
namenin birer sureti Sivas belediye
sinden parasız olarak alınabilir. Ve 
posta ile keza parasız olarak gönde
rilebilir. 

5 - İhale 25. 8. 938 tarihinde saat 
14 de Sıvas belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

(3192) 5805 

Kapall zarf usulile eksiltme ilam 
Kayseri Vilayetinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş Kayse· 
ride yeniden yapılacak memleket has
tahanesidir. Keşif bedeli (121446) lira 
51 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev
rakı şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
A-B - Eksiltme şartnamesine ek 

şartname. 

B - Mukavele projesi. 

C - Bayındırlık işleri 

namesi. 
genel şart-

D - Tesviyei turabiye şose ve kar
gir inşaata dair fenni §artname. 

E - Yapı işleri umum ve fenni 
şartname. 

F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet
veli. metraj cetveli. 

G - Proje ve sair evraktır. 
Istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Kayseri Nafıa Müdürlüğü ve Kay
seri daimt encümeninde bedelsiz ola
rak göri.ilebilir. 

3 - Eksiltme gUnü 1.9.938 perşem
be saat (13) de encümeni vilayette 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ittirak edebilmek 
içln şimdiye kadar (70) bin liralık 
iş yaptıklarına dair nafıa vek~letin
den ehliyet ve ticaret odasında kayıt
lı olduklarına dair vesika ibraz etme
leri ve mesul bir diplomalı mühendis 
mimar veya fen memuru kullanıla -
caktır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ya
zılr gtin ve saatten iki saat evvel en
cümeni vilayette makbuz mukabilin
de verilecektir. 

Posta ile gönderilece~ I?ektuplarm 'ı 
nihayet ihale saatından ıkı saat evvc· 
line gelmiş olmaları 15.rmdır. !>ostft
da vukubulacak gecikmeler kabul e-
dilmez. 5662 

Kalorifer tesisatı 
Konya Memleket Hastanesi Ba§ • 

tabipliğinden : 

Proje ye keşfine nazaran (31976) 
lira (90) kuruş muhammen bedeli o
lan Konya ınemlekct hastanesinin ka· 
lorifer işi (25) glin müddetle ve ka
palı zarf ueulile eksiltmeye çıkarıl .. 
mı§tır. İşin hitamında (25000) lirası 
müteahhide tediye edilecektir. 29-8· 
938 pazartesi günü saat onda vilayet 
encümen odasında ihaleıi yapılacak 
olan bu kalorifer igine talip olanların 
yi.izde yedi buçuk üzerinden alacakla· 
rı teminat mektupları ve ticaret oda· 
ıı vesika1annr hanı.ilen 2490 numara• 
lı artırma ve ekailtme ve ihale kanu
nunun kapalı aarf uıulüne ait hükilm· 
teri ve bilhassa 32,33, ve 34 üncü mad
deleri dairesinde ihale saatmdan bir 
saat evvel vilayet encümen riyasetine 
kapalı zarf Ue ve şeraiti Bğrenmelt is· 
teyenlerin de Konya memleket hasta
nesi baştababetine müracaatları llan 
olunur. 5482 

Muhtelif inşaat 
İzmir Belediyesinden : 

nası dahilinde yaptırılacak hava gazı 
istihsal ocağına ait temel, bina, çatı 
ve baca inşaatı işi 11-8-938 tarihinden 
itibaren ıs gün müddetle kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. 

işin heyeti umumiyesinin keşif be
deli 30860 lira 20 kuruş olup muvak· 
kat teminat mikdarı 2314 lira 75 ku
ruştur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
ketif ve şartnamesi 154 kuruş bedel 
mukabilinde hava gazı müdürlüğün -
den tedarik edilir. Taşradan istiyen
ler posta ücretini ayrıca göndermeli
dirler. Kapalı zarfl ıihalesi 26-8-938 
cuma günü saat 13 de belediye encil -
meninde yapılacaktır. İştirak edecek
ler 2490 sayılı kanunun tarifi daire -
sinde hazırlanmış teklif mektuplarını 
ihale tarihi olan 26-8-938 cuma günü 
azami saat 12 ye kadar encümen reis
liğine vermelidirler. (3087-2948) 5657 

Malatya meyvecilik istasyonu 

binaları eksiltmesi 
Malatya Meyvacılrk istasyonu Di. 

rektörlüğünden : 

46232 lira 23 kuruş keşif bedelini 
havi olup Malatyada yapılacak mey
vecilik istasyonu binaları 16-8-938 ta
rihinden itibaren 15 gün zarfında ka
palı zarf usulü eksiltmeye konulmuş
tur. 

Eksiltme 31-8-938 gününe rastlayan 
çarşamba günü saat 14 de Malatya zi· 
raat direktörlüğünde yapılacagtır. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş
leri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje, keşif huHisası ile buna aid 
diğer evrak her gün Malatya Meyve
cilik istasyonu Direktörlüğünde gö. 
rülebilir. 

Muvakkat teminat 3467 lira 41 ku
ruştur. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe 
benzer 25 bin liralık iş yaptığına dair 
Nafıa Vekaletinden tasdikli müteah· 
hitlik vesikası ve ticaret odaları ve
sikalarını hamilen Malatya meyveci
lik istasyonu direktörlüğüne müraca· 
at eylemeleri ilan olunur. (3143) 5722 

Lise pavyonu inşası 
Afyon Nafia Müdürlüğünden : 

(40041) lira (33) kuruş keşif bedel

li Afyon lisesi ilave pavyonu ikinci 

kısım inşaatı 22 ağustos 938 pazartesi 
günü satt 16 da Afyon nafıa binasında 
toplanacak komisyonda ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak iki lira be
del mukabilinde Afyon naha müdür -
lilğünden alınabilir. Muvakkat temi· 
nat (3003) lira (10) kuruştur. İıtek .. -
lerin Nafıa Vekaletinden 938 senesi 
için alınmış (20.000) liralık müteah· 
hitlik vesikası göstermeleri ve te~:lif 
mektuplarının 22 ağustos 938 pazarte· 
si günü saat 15 e kadar Afyon . ,afıa 
müdürlüğüne göndermeleri i'ıan olu-
nur. (5995/2923) 5403 

lnebolu Sulh Hukuk Mahkemesin
den : 

Mtiddei İnebolu'da avukat Vehbi· 
yeğinin Yılmaz köyünden Kolçak oğ

lu Mehmet aleyhine ikame etmiş ol

duğu bir kıta senet mucibince ücreti 

vek§.letten bakiye 32 liranın tahsili i • 

çin görülmekte olan muhakemede : 

Milddeaaleyh Mehmede gösterilen 

adresine çıkardan davetiyede lstan • 
bul'da Kti!SUkpazar'da kahveci Cema
lin kahvesinde ikamet etmekte oldu· 
ğundan bahisle mübaşir tarafından bi
la tebliğ iade edilmiş ve göıoterilen İs· 
tanbul adreaine de davetiye gönderil· 
diği halde mezkQr kahvede bu namda 
bir şahıs olmadığından bahisle gene 
bila tebliğ iade edilmiş ve şu ıııuretle 
adresi meçhul kalmış olduğundan 
müddei bu baptaki davetiyenin ilanen 
tebliğini iıatemiş ve isteği de kanuna 
uygun görülmüş olmakla ilanen tebli
ğine mahkemece karar verildiğinden 

muhakemenin bırakıldığt 14. 9. 938 
çarşamba günü saat 10 müddeaaleyh 
Mehmedin İnebolu sulh hukuk malı· 
kemesinde hazır bulunması veya ken
disini temsilen bir vekil göndermesi 
aksi takdirde muhakemenin gıyabında 
intaç edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

5817 
ı:.. ,, sap ıooo ,, 
<\Cpek 600 n 
~li o sbe (susam) 300 " 

3,5 

5 ,, 150,00 

5473 
Akseki Sulh Hukuk 

Alsancakta hava gazı fabrikası bi- den: Hakimliğin· 

--...___ ___ ~~-----------
Ekmek ahnacak 

F:dirne Kültür Direktörlüğünden : . minatı Saati Kırdırmanın şekli Gi.inü 
. _ Bedelı tık te 

50 
X ıı Kapalı zarf 24. 8. 938 

Cınsi Azı Çog~ K ıo l(ş. 1447 L. k d • ihtiyaçları olan has ekmek 8. 8. 938 tarihinden 
lia~ ekmek 145.300 193.oo k liarın p:ıayıa !>39 sonuna ~ ~~ terin teJtlif mektuplarını 2490 sayılı kanunun 

A _baıremize bağlı yatılı ort~ldo ukırd ırnıaya konulmuştuhr. '
1 
ıparak vermeleri ve şeraiti öğrenmek üzere de her 

•\!bar h" 1 şekı e · tlarmı azır ıy .. 
31 . ~en ızasmda yazı ~ .. e teklif ve temına 11l tlerde kırdırmıya gelmelerı ılS.n olunur • 

. tla 39 uncu maddelerıne gor belli gün ve be ııaa (5202L3017) 5543 
~Un Yalremlze mUracaat etmeterl ve ~ - · 

Akseki'den babaları Duruk oğlu Ha· 

lilden müntekil vereseden ~Ukrü ta· 
rafından bir bap evin f uyuunun iza
le.si için açılan dava üzerine mezkur 

evLı 'uyuunun i:.:aleıine kabili tem· 
ylz olarak verllen 26. 7. 938 tarihin

de karar vereseden gaip Ha:san'a teb

liğ makamına kaim olmak üzere ilan 
9lunur. ..{3213) 5812 

-11-

KÜÇÜK İLANLAR 
ıııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııır 

Satılık : 

Satılık otomobil - Bet ki§ilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktrr. Görmek için saat 14 den son
ra ı 062 telefon numarasında B. Rüş
tü' ye müracaat. 

Acele ıatıhk ev - Senede 1200 li
ra gelirli, asfaltta 2 daireli 7 odah 
bütün konforlu. Müdafaai Hukuk 
caddesi. Numara 98 5582 

Acele sabhk - 6 silindirli az kul
lanılmış ekonomik kapalı bir Reno. 
Müracaat Tel: 2951 5616 

Satılık kalörifer - Az kullanılmış 
üç kazan 350 metre radyatör ve boru
lariyle Tel. 2487 Kemal Hamdi Avun-
duk'a müracaat. 5672 

Satılık - Yenidoğan mahallesi 
Eskişehir sokağında 254/255 numa -
ralr evler acele satılıktır. İçindekile -
re müracaat. 5692 

Satıhk - Y enidoğan mahallesin -
de Sakalar değirmeninde 361 numara
lı ev 363 numaralı dükkan dört dönüm 
sulu bahçe, hepsi birlikte satılrtkır. 

Anafartalar caddesinde Zafer sokak 
No. 22 Bakkal Bekir Temer'e müra -
caat. 5780 

Satılık - Nazımbey mahalleıi Bal
cxoğlu sokağında iyi irat getirir, geniş 
bah~eli ve kullanışlı ev ticaret odasm
da Bahattin Pekel'e müracaat. 5767 

Acele satılık radyo - Hiç kullanıl
mamr~ 9 lambalı 938 modeli bir Tele
fonken radyo satış fiyatından 100 lira 
noksanına. AtatUrk bulvarı Ali Nazmi 
Ap. No. 7 5816 

Kiralık : 

Kiralık daireler - Fişek fabrikası 

ve istasyonun yanında Atatürk ensti -
tüsü karşısında iki oda bir mutbah su
yu içinde bahçeli fevkalade kullanışlı 
3 daire kiralıktır. Tel: 1885 57 52 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad -
desi 18/l 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 ev - Tuna cadde&inde oto
büse 2 dakika mesafede müstakil bah
çeli garajlı ve bahçesinde ayn hiz -
metçi odası bulunan 4 odalı tam kon
forlu. Tuna caddesi 24 Tl: 3767 her -
gtin görülebilir. 5694 

j, .... ~.~~~·~ .. ~~·~·~";rtla rı 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı kı.i~ük ilinlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir kiıçiık ilin 120 harften ibaret ol-

1 
mahdrr. 
Dört satırdan fazla her satır için ayrı
ca 10 kuruş alınır. .. ................................................ .. 

Kirahk daireler - Maltepe Ulu 
dağ sokak No. 14 ikişer odalı ve üç 
oda bir hol tam konforu havi, içind 
kilere müracaat. 5768 

Kiralık - Yenişehir Adakale 18/ 
1 nci kat müstakil antreli 1 hol ko 
forlu görmek için içindekilere görü 
mek Tel. 3829. 5803 

Kiralık daire - Kooperatif ark 
smda Ağaoğlu apartımanmda 3 od 
su dahil 45 liraya. Civarındaki Bakka 
Ali Kazım'a müracaat. 5577 

Kiralık oda - Mobilyalı veya mo 
bilyası:.: Yenişehir İsmet İnönü cadd 
si No. 74 5627 

Kirahk daireler - Yenihal arka 
sında Yenihamam apartımanmda ü 
çer odalı 2 daire kiralıktır. Konforu 
fevkalade manzarayı haizdir. Tel 
3714 5670 

Kiralık - MobilyaSJz güzel bi 
oda kiralıktır. Bir bayan içindir. Çan 
kaya caddesi No. 3 5673 

İş arayanlar : 

Danı merakhlanna - Müsait ge 
raitle evlerde dans dersi verilir. Sa 
manpazan Batıyol S. No. 52 de (B 
G.) namına tahriren müracaat edilme 
~ 5«1 

Ders - Lise ve orta mektep tale 
beterinden muvafık fiatla almanca v 
diğer derslerden almak istiyenlerin a 
çık adresleriyle P. K. ( 417) ye müra 
caatları. 57 51 

Hesap ve cebir dersinde kolaylık 
Yeni bir metodla hesap ve cebir öğre 
tir. Ulus'ta (hesap) rumuzuna mek 
tupla müracaat. 5792 

Aranıyor: 

Mürettip aranıyor - Ehliyetli iyi 
bir mürettibe ihtiyacımız vardır. Ta
liplerin vesaik suretleriyle birlikte An
kara posta kutusu 1% ya müracaatla-
rı. 5791 Dairelere elverişli apartıman -

Vekaletler karşısında 40 odalı, kalo
rifer, sıcak su, jaluzi ve her türlü 
konforlu bina kiralıktır. Tel: 3225 Kurslar : 

5693 -

Kiralık - Musiki Muallim mekte
bi ile Başmil karakolu arasındaki cad
de i.izerinde yeni yapı üç oda, mutbak, 
banyo ve koridor. Tel: 1041 

Daktilo kursu - 50 inci devreıine 
eylCıl ilk haftasında başlıyor. 2 ayda 
diploma verilir. Yeni hamam apartı -
manı kat 2 Tel: 3714. 5671 

TALlllMll>ii % lbii lllblEIU 
L--< '°'RŞ 1 

CILiill lliiPIR 



-n-

T. C. Z 1 R A A T B A N K A S ! 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ite aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

" 500 " 2.000 .. 
4 

" 250 
" 

1.000 .. 
40 

" 100 
" 

4.000 ,, 
100 •• 50 .. 5.000 ,, 
120 

" 40 •• 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 •• 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
faz/asiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde ÇSkilecektir. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
MERKEZİ· A NKARA 

Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlan : Bursa -İzmit -Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
!:laşlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/o sıı. dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, faz lası için 2 liradır 

Gayrimenkul İpoteği ve esham ·ve tahvilat rehni karşılığın
da Banlca muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lomah olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve lstan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle· 
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
Iikten avdetlerine kadar maaşsız 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 tekaütlük hakkını haizdirler.) 

5 - imtihan programı ile sair şartları 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 
ıneşruttur. (2397) 4570 , __________________________ ,, 

ULUS 

Diş Doktoru diyor ki • 

,.lyi bir diş macununda, diş etlerine muzır 
tesirleri olmıyan antiseptik bir madde bulun
malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sıyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. için
de hamız olmadıktan başka ağızdaki hamızları 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma-
lıdır.,. 

5795 

İşte Radyo/in Budur ! 
Sabah, öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

RADYOLİN Kullanınız 

......................................................................................................... f 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARI l 
Ekseriyetle çocukların bağırsaklarına yapışarak kanlannı emmek İ 

suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar l 
Haumsızhğa, Kansızlığa ve bir (Ok Hastalıklara f 

sebeb olurlar, Ekseriyetle karın şişmeleri, burun ve makad ! 
kaşınmaları, ishal, oburluk, salya akması, baş dönmesi ve İ 
daha bir çok gayritabii haller görünür. Bunun ilacı çocuk- i 

lara verilmesi pek kolay olan 1 

İsmet Sontonin Bisküiti 
1 dk Kutulann isinde su.,ti istômali yauhfa. Okuyunuz, hor ecu· ı· 
ı •. ~~.~.:.~~~~.:::::.~::~ .. ~.~~~~.~~ .. ~~.~~:~ .. ~::.~: ..... ~ .. 

r Sayın Ankarahlara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhtcrr m Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
lş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 5197 

.) 

Sizi sıtmaflan ela koruyacak yegane devadır. Riitün bu
laşık ha!i'talıkları taşıyan sinekler sıtma ve malaryayı da 

evinize•, k<iyiiniizc ve yurdunuza taşırlar. Hu pis ve 
mikrop ta~•}'aıı lıayvaıı)arı kökiinclen ö]clürmek ancak 

F A y 
ile kabildir. En küçük tenekesi 20 - çeyrek litrelik teneke
si 30 - yarım litrelik tenekesi 45 - bir litrelik tenekesi 70 -

5 litrelik tenekesi 300 kuru~tur. Toptancılara tenzilat. 
5510 

Lokanta ve Gazinocuların 

dikkatine ! 
BAŞKURT markalı 

yerli mamulahmıu görmeden : ÇA

TAL, KAŞIK ve BIÇAK talr1111-
larmrzı almaym11. 

~ Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ .\.vrupamnkinden daha yüksek ve hem 

:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 
Ankara ııahs merkezi: Siimer Rank Yerli Mallar Pazarı 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

l 
....... A~.k~H~tik .. i·ş· .. i~·;·i ...... 

1 
§=~11111111111111111111111111111111111111L = 

.................................................... = Dr. Bôsit Ürek § : - = -
TÜRK HAVA KURUMU 
BÜYÜK PİYANGOSU 

Yedek subay olacaklara 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Yedek subay olmak hakkını haiz 
mekteplerde okuyarak wezun olmuş 
ve askeri tam ehliyetnamesi olanlar 
1 eyJiil 938 de yedek subay okulunda 
bulunmak üzere sevkedilecektir. 

Bu gibilerin 29 ağustos 938 pazar
tesi gününe kadar yerlilerin yerli 
yabancıların da yabancı Ankara as
kerlik şubelerine müracaat etmeleri 
ve ı eylfıl 938 den sonraya kalacak
ların bakaya tanınarak haklarında as
kerlik kanunun 89. maddesinin tatbik 
olunacağı. (3113) 5709 

Hava Kurumu 

Elektrik tesisatı ve 

tezyinatl yaptlnlacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den : 

Ankara paraşüt kulesiyle, Türkku
şu okul binasında yapılacak elektrik 
tezyinat tesisat kapalı zarf usuliyle 
eksiltmiye konulmuştur. 

Keşif bedeli 8.600 lira, ilk teminat 
645 liradır. 

İhalesi 26. 8. 1938 cuma günü saat 
l 1 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır. Şartnamesi, plan ve ke
şifleri her gün levazım müdürlüğünde 
görülebilir. 

istekliler belli günde muayyen sa -
atten bir saat eveline kadar usulu dai
resinde kapatılmış zarflarını Türkku· 
şu levazım bürosuna makbuz mukabi
l inde teslim etmiş bulunmalıdırlar. 

5814 

- -: Cebeci Merkez Hastanesi : = 
E iç Hastalıkları mütehassısı E := 

Beşinci keşide 11- Eylül- 938 dedir. § Her yün hastalarını Yenişehiı § = 
: Meşrutiyet caddesi Orek apartı· : 
E manmda saat 15 ten sonra kabul : 
: eder. Tel: 1694 : 

- Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000, 

-., ................................... , .. ;: 

ULUS - 19. uncu yıl. - No. : 6126 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 

~ 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) ~ 
: liralık iki adet mükafat vardır.. ~ 

~ = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengrn eden bu piyango- ~ 
: ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... ~ 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGİSİNDE 

~~!!~~~ n iRiNci MÜK>\tAr vı:: ŞEREF niPı.o~IALı 
TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

EKONOMiK OCAKLAR Mimar Vedat N? ız-i sTANBU~ _..._ - -
4890 

~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-__.,,; 

YENİ 
BU GECE 

1<1ZLAR MEKTEBİ 
Baş Rolde 

Simone Simon 
Gündüz İki Film Birden 

1-CICI ANNE 
Danielle Darrieux 

?. - KIZLAR MEKTEBİ 
Seanslar 

2.30 - 5.45 Gece 21 de 

SİNEMALAR HALK 
~lllllL. - -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --., ........ 

BU GECE 

ATIŞ KIRALI 

Gündüz İki Film Birden 

l - MAHKÜMLAR KALESİ 
2 - ATIŞ KIRALI 

( Anna Bella ) 
Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de 

Halk Matinesi 12.20 de 
BÜTÜN GÜZELLERİ SEVERİM 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESi 

BU GECE SAAT 21 DE AÇIK HAVA SİNEMASINDA 

MiHRACENiN GÖZDESi 
Tamamen Türkçe Sözlü ve Şarkılı 

~=====:==========================================~# 


