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Japonlar Sovyet sınırından çıkarıldı 
Atatürk Paris büyük 

elcimiz B. Suat Davaz'ı 
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100 den fazla Sovyet tayyaresi 
Çangkufeng üzerine 

bir saat zarfında 

..> 

kabul buyurdular 
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Betlen Kont Amele. işlerinin 
İdeal Londra'dan 
Tanzimi avdet etti 

ı 

Hucluclu bek/iyen bir •ovyet 
aıkeri 

500 den 1 azla bomba attı 
Sovyet mukabil taarruzu 

muvaffakiyetle bitti 
Tokyo, 7 a.a. - Domei bildiriyor: Yüz kadar ıovyet tayyaresi 

dün saat 15 ile 16 arasında Çang - Kufeng cepheıinfie be§ yüzden 
fazla bomba atmıştır. 

Budapeşte, 7 a.a. - Londra'da uzun 
Ne§et Halil ATA l' bir ikametten sonra avdet eden Kont 

Bctlen dün başvekil İmrcdi'yi ziyaret 
Muhterem lktısat Vekili Şa~ir ~e: ederek kendisiyle uzun bir mülakat 

sebir, Zonguldak'ta amele . ışlerını yapmıştır. Bu m_ülaka~ h_akkmda. hi~ 
tetkik ettikten sonra gazetecılere; bir haber neşredılmemış ıse de sıyası 

_"Bu işi en müsbet şekilde, en kısa ve iktisadi macar mahfillerinin İngiliz 
zamanda mutlaka halledeceğiz ve ilk _ macar münasebetlerine büyük bir e
partide mütehassıs sekiz bin ~~ma- hemiyet atfettikleri malumdur. 

dan dört binini havza dahılınde, __ :._----------------------------, CI • ~. 
küçük bahçeli evlere yerleştırecegız.,, 

Domei ajansının bu cephedeki hususi muhabiri bu hadisenin 
''Uzak Şark'ta görülen en büyük hava nümayİ§i,, olduğunu kay
deylemektedir. 

Münferit bir tayyare hudut boyunu takibeden timendifer hat
tında asker nakleden bir treni bombardıman etmi§ iıe de hiç bir 
hasar ika edememiştir. Memleketin 1 O kilometre kadar içinde bu
lunan Kogi istasyonu da bombardıman edilmittir. İki sovyet tay
yaresi düıürülmüttür. Pilotlardan biri paraıütle aıağı i·nmiştir. 

d~L 'ah 
Karar esbabı mucibesi şöyle ız e-

dilebilir: 
Garpta, büyük sanay~~ tees_süs dev· 

inde muhtaç olduğu uç tesıs elema· 
r ' .. l 
ından sermayeyi, deniz ve mustem e-

:e ticareti karlarında. tekniği 19 uncu 
asrın birinci yarısından sonra biribiri
ni takip eden mihaniki keşiflerde ve 
ameleyi köylerde buldu. Bu suretle, 
~arp mmeleltetlerinde bir taraftan bü
yük sanayi teessüs etti, diğer taraftmı 
bu sanayiin teessüs ,artlarından d0-
ğan sosyal birçok meseleler ortaya 
çıktı. Büyük sanayiin garp memleket
lerinde ortaya !Sıkardığı, &06yal mcse· 
lelerin başında ve bütün meseleler~ 
en mühimmi olarak, amele ıneselesı 
gelir. Garplılar bu mü~i~ me~leyi; 
kapitalist sanayi, kendını tahrıbede
cek sınıfla beraber büyüdü, diye anla
tırlar. 

·-· 

Mareşal Balbo yarm 
Berlin'e hareket edecek 

General Viyömen'in de ziyaretinden sonra 
Bir hava paktı için yakında 

müzakerelere başlanacak mı ? 

Kara Ali 
Cihan şampıyonu 
ile berabere kaldı 

lıtanbul festivali dolayıaiyle ter· 
tip olunan güreı müsabakaları dün 
6000 seyirci önünde Takıim'de ya
pılmıı, Mülayim'le babaeakili İbra
him ve Kara Ali ile cihan aerbeat gü
reı tampiyonu Cak Şeri berabere 
kalmıılardır. Bundan sonra tekir
dağlr Hüaeyin ringe çıkarak önü
müzdeki hafta Cak Şeri ile karıılaı· ı 
mıya hazır olduğunu ııöylemiıtir. 
Güreılerin tahilatı .C inci aayf a 

mızdadır. 

• 

}'eni bir Sovyet mukabil tnarruzu 

Tokyo, 7 a.a. - Saat 17 de harbiye nezareti tarafından neş· 
redilen bir tebliğde sovyet kıtalarının saat 16 dan biraz evel 52 
rakımlı tepeye bir mukabil taarruz yaptıkları bildirilmektedir. 

Sovyet Şark orduları bCJ§ku· 
mandanı mareıal Blüher 

T~liğ&~m~6~tilheedilme~---~-~~~~~--~--~---~--~~---~
tedir : 

(Sonu 3. iJncü sayfada) 

Bulgar kıralı 

İf alya'ya gidiyor 

Bulgar kıralı Boriı , 
Sofya, 7 a.a. - Kıra! Boris, ltalya'

ya gitmek üzere Bulgaristan'dan ay -
rılmıştır. Kıralisc. birkaç haftadanbe
ri ltalya'da bulunmaktadır. Kıralın 
ltalya'da kısa bir müddet kaldıktan 
sonra Londra ve Paris'e gitmesi muh
temeldir. 

BOMBARDIMAN NETİCESİNDE 

Alikantedeki İngiliz 
kosolosu dün öldü 

Franko tayyareleri Palmas'ta 
gemisini yaktılar bir İngiliz 

Baraelon, 7 a.a. - Royter ajansından: lngiltere'ınin Alikante'de 
konıolosluk itleri ajanı olup dünkü bombardımanda ağır surette 
yaralanmıt olan Kalleyon vefat etmiıtir. 2120 ton hacmindeki ve 
Lakelugano adındaki İngiliz vapuru, bu sabah Palmaı'ta iki deniz 
tayyaresi tarafından bombardıman edilmiş ve vapurda yangın 
çıkmıştır. 

Leyk - Lüga·no gemisi, Palmas ı--
limanında yükünü karaya çıkar- Japolar Kanton'a 
makta olduğu sırada bir deniz 
tayyaresi tarafından bombardı- beyanname attılar 
man edilmiştir. 

Evcla geminin üzerinden bir tay- Tokyo, 7 a.a. - Domei ajansının 
yare usmuş, bunu müteakip takriben bildirdiğine göre, japon bahriyesine 
yarım saat sonra bir deniz tayyaresi, mensup bazı tayyareler bu sabah Kan
kı:k k.adar bom?~. atmıştır. ~unlar ge- ı ton'un üzerinden uçarak şehre beyan
mıye ısabet ettıgınden gemı ateş al • nameler atmışlardır. Diğer cihetten 
mıştır. Mürettebat, i~pa~yol bahriye • ı Keulun - Kanton demiryolu bombar-

(Sonu 8. uıcı sayfada) dıman edilmiş ve kesilmiştir. 

Dün hava çok güzeldi. Ankara'nın açıklık 
eğlence yerleri birçok ankaralıları toplamııtı. 
Baraj, Çiftlik çok kalabalıktı. Hele Karadeniz 
h""VIUndq ı.üzmi1.e ıelenler P..ek soktıı. Yuka-

rıki reıimcle Karatleniz'cle kumlar üıtüncle 
oynayıp gi.inq banyoıu alan iki güzel yavru
yu görüyornınuz. Yüzme yarl§larının talıilatı 
8 inci ıaylamıuladır. 
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Ucuzluk ve perakendeciler 
lstanbul' da bir arkadaşımızın açtığı ankete cevap veren bazı kabzımal

lar, perakendeci esnafın 30 kuruşa aldıkları bir malı 60 tan aşağı sata· 
mıyacaklarmı, bunun tabii görülmesi lazım geldiğini söylemişler . 

Bu cevap, memlekette hayatı ucuzlatma davamızın mühim bir derdi
ne temas etmektedir. Hakikaten, bilhassa büyük şehirlerimizde hayatı 
baha1ılaştıran sebeplerin arasında rnutavas~ıt ve perakendecilerin fiyat
lara yaptıkları insafsızca zammın da büyi.ik rolü aranmalıdır. Aşağı yu
karı fiyatları muayyen maddeler sattıkları için bakkal, fırıncı, kasap gibi 
esnafın bu ihtikar vaziyetinde rolli olmadığı muhakkaktır. Fakat sebze 
ve yemiş, manifatura, kumaş ve saire gibi çeşitliliği nisbetinde kıymetle
ri tahavvül eden maddelerde fiyatın tesbiti esnafın insafına kalmış bir iş
tir. Ve burada maliyet fiyatı üzerine satıcının yüzde yüz ve hatta hazan 
yüzde üç yüze kadar zam yaptığı nadir değildir. 

Eylulden itibaren tatbikine başlanacak olan maktu fiyat kanunu, bu 
nisbetsiz ihtikarın bir dereceye kadar önüne geçecektir. Yazılı ve maktu 
fiyatlar bir kontrola tabi tutulmasa bile, halkın bahalıcı esnafı tefrik ede
rek ona rağbet etmemesi tehlikesi, bütün satıcıları daha insaflı davran· 
mıya, daha az kazançla iktifaya mecbur edecektir. 

Maktu fi~at kanunum~? ~tbika mecbur edeceği ucuzluk hiçte es~ 
nafın aleyhıne olacak degıldır. Bu sayede dükkan sahibi satıcılar daha 
fazla rağbetle karşılaşacak ve çirkin bir usul olan işportacılık da yavaş 
yavaş ortadan kalkacaktır. 

Az gelirli halkın ihtiyaçlarını daha ucuza tedrik etmesi~e imkan ver
diği. içi~ b~~nlük m~smaha gösterdiğimiz işportacılık ve ayak satıcılığı 
şehırlerımızın umumı manz~rası üzerinde bir leke tesiri yapmaktan geri 
kalmamaktadır. Kaldırımı ışgal eden, bulunduğu yeri pisleten, her da· 
k~ka kapınız~ çalarak sizi rahatsız eden ayak satıcılığı medeni bir §ehre, 

· bılhassa şehnn merkez kısımlarına yakışmıyan manzaralardandır. 
.. YafUNABI 

Festival güreş müsabakaları 
• 
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Kara Ali, dühya 
şampiyonu Cak Seri 
ile berabere kaldı 

latan bul, 7 a.a. - B~lediye festival komitesinin tertip ettiği 
.Ureı müsabakaları bugün Taksim stadında yapıldı. Bu müsaba
kaları 6000 den fazla bir seyirci kütlesi takip etti. Büyük maçtan 
e~el. ~a§pehlivanlığa namzet, sekiz pehlivan arasında yapılacağı 
bıldırılen turnuva müsabakalarından ilk ikisi Molla Mebmet'le 
Maniaa'lı Halil ve Mülayim ile Babaeskili İbrahim arasında ya
pıldı •• 

Berabere... " Manisalı Halil ile Molla Mehmet a., 
rasındaki güreş neticesiz bitti. Ha
kemler, biraz daha baskın güreşen rna- Üçüncü yirmi dakikada güreş mü -
nisalıyı sayı hesabiyle galip saydılar. tevazindi. Kara Ali'nin bacağından 

İkinci güreş de Mülayim'le babaes- hala ıstırap çektiği anlaşılıyordu. Bu 
kili İbrahim arasında yapıldı. Baş yUzden pehlivan daha ziyade müdafa
pehlivanlara mütemadiyen meydan o- ada kalıyor, Jak Şeri zaman zaman 
kuyan e~ki bıı~ltı birincisi . İbrahim; hücum yapmak fırsatını buluyordu. 
meydan okuyan ve kazanacağına emin Maç bu şekilde bitti ve netice bera. 
bir pehlivan gibi atakla değil, daima bere olarak ilan edildi. 
~i.i~a~aada güreşiyordu. Neticede Mü- Bundan sonra başpehlivan tekirdağ-
layım le berabere kaldı. 1ı Hüseyin ringe çıkarak dünya şam -

Cak $eri - Kara Ali nıaçı 
· Son güreş dünya serbest güreş şam. 

piyonu Cak Şeri ile eski Türkiye baş 
pehlivanı Kara Ali yaptılar. Cak Şeri 
mindere çıkınca çok alkışlandı. Halk 
aynı heyecanlı tezahüratı Kara Ali'ye 
fazlasiyle yaptı. 

Cak Şeri iri ve taşkın adaleleriyle 
mükemmel bir güreşçi manzarası veri
yordu. Kara Ali'nin bu güreşi kaybe -
decegi ve amerikalının kazanmak için 
pek de müşkülat çekmyeceği tahmin 
ediliyordu. 

Giireş ba§lıyor 
Minder hakemi Cemal'in düdüğü ile 

• 
güre§ başladığı zaman Kara Ali'nin 

piyonu ile önümüzdeki hafta karşılaş· 
mıya hazır bulunduğunu ilan etti. 

Baba ·mm katilini öldiiren 
a<lamın muhakemesi 

1stanbulda Tophane'de, bundan bir 
müddet evci babasının katili llyas'ı 
tabanca ile öldüren, Halim ile kendi
sine bu işte yardım eden Sefer hakkın-
da ağır ceza mahkemesinde bakılmak
ta olan dava ilerlemektedir. Evelki 
gün yapılan duruşmada iddia makamı 
suçlunun ve suç ortağının ceza kanu
nunun 450 inci maddesine göre ceza
landırılmalarını istemiştir. 

Heyeti hakime, müdafaa için mu
hakemeyi başka bir güne bırakmıştır. 

Mahsulleri zarar 

. gören yerlerde 

Arazi vergisi 
alınmıyacak 

MahsuHeri hasara uğrıyan yerler 
hakkında nasıl muamele yapılacağı 
Finans Bakanlığınca tesbit olunmuş -
tur. 
Yangın, sel, dolu, kuraklık gibi se

beplerle hasar görenler ayrı ayrı ve
ya birlikte mahallin en büyük mülki· 
ye memuruna müracaat edeceklerdir. 
Müracaat yapılmadan tetkike girişil
miyecektir. Köy ihtiyar heyetleri köy 
halkının vekaletnamesini haiz olma -
dıkça köy namına müracaatta buluna· 
mıyacaklardır. 

Bu müracaatlar teşkil olunacak i -
dari tahkik heyetine tevdi olunacak 
ve bu heyette tahakkuk memuru un
vanını haiz olmıyan bir maliye memu
ru da bulunacaktır. Bu heyet hasar 
gören yerlerde tetkikler yapacak, ha
sarı istilzam eden hadisenin mahiyet 

ve tarihini, hasarın köy, kasaba, şe -
bir arazisinin tamamına mı, yoksa 
muayyen mm takalarına taallfık etti -
ğini ve bu köy kasaba ve şehrin ve
ya muayyen mıntakaların isimlerini, 
hasarın köy, kasaba, şehir veya mm -
takadan o sene alınacağı tahmin edi
len hasılat miktarına göre ve yüzde 
hesabiyle nisbetini, hasar gören yer -
lerin icara verilmiş veya mahsulleri 

sigorta elilmiş olup olmadığını tes· 
bit edecektir. İdari tahkik heyeti tes
bit ettiği vaziyeti bir raporla idare 
heyetine verecek ve idare heyeti ha
sarı kabul ettiği takdirde a~azi ver
&iıinin terkini cihetine gidilecektir. 
Müracaatta bulunmamış olanlar hasar 
dahi görseler vergilerinin tahsili ci -
betine gidilecektir. 

Hasar vukuunda müracaat için bir 

ULUS 

_, •..................................... __ . . . . . . . . . . . . 15 inci yll 
madalyası 
C. H. P. Genel ekreterliğin

den : 
Cumhuriyetin 15 İnci yıldönü

mü hatırası olarak bir tarafın· 

da Büyiik Önderimiz Atatürk'
Ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını tesbit eden • 
yazı bulunmak Üzere Partimiz· 
ce bir madalya yaptll'rlacaktır. 
Sanatkarlarımızın, açtığımız bu 
müsabakaya iıtirakleri ve ha· 
zırlıyacakları nümuneleri ağus
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği-
ne göndermeleri rica olunur. 

--······································" 
Cukurova'da _, 

pamuk 
mahsulü 

Şehrimize gelen malumata göre Çu
kurova mıntakasında ekilen 195.384 
hektar pamuk tarlasından 40.400 ton 
yani 202.000 balye pamuk alınacağı 

tahmin edilmektedir. Adana vilayeti
nin bu yıl elde edeceği tahmin olunan 
pamuğu 68.865 balyesi yerli, 89620 bal
yesi klevland olmak üzere 158.485 bal
yedir. İçel vilayetinin 9950 balyesi 
yerli,33565 balyesi klevland olmak ü
zere elde edeceği tahmin olunan pa· 
muk miktarı 43.515 balyedir. Bu tah
mine göre blitün Çukurova'nın yerli 
pamuk istihsali 78.515 balye, klevland 
pamuğu istihsali ise 123.185 balyedir. 

Fındık fiyatları yükseliyor 
müddet tayin edilmiş bulunduğuna gö Son günlerde fındık piyasası hayli 
re, mahsulleri aynı şehir, kasaba ve yükselmiştir. Ünye'nin iç tombul fın
köy veya mıntaka içinde bulunan ve dıklarından 938 mahsulü 5040 kilo 
aynı nisbette hasar gördüğü halde mü teslimi şartiyle kilosu 82 kuruştan 
racaat etmediği için vergileri silin - satılmıştır. AHi.kadarlar bu sene frp.

memiş mükellefler tarafından biHiha- dık fiyatlarının daha ziyade yükse. 
ra müracaat vukuu halinde bu rnüra- )eceğini söylemektedirler . 
caatlar kabul ve tetkik olunacaktır. 

Zarf ve ambalaj maddelerinin 

ithal ve ihradan .. 
Ekonomi ve Finans bakanlıkları 

zarf ve ambalaj maddelerinin yabancı 
memleketlere çıkarılması veya yaban
cı memleketlerden tekrar yurda sokul-

ması müddetlerini yeniden tesbit et
mittir .Buna göre yerli mahsul ve ma· 
mullerle dolu olarak çıkarılmak için 
yabancı memleketlerden getirilen çu
valla zeytinyağı ve tuzlanmış balık 

varilleri, zeytinyağ tenekelerinin ko-
nulmasına mahsus sandıklarla ihracat
ta kullanılan maddeler iki sene, bunla 
rın dıtında kalan bütün zarflarla ma· 
den suyu şişeleri, ev eşyası nakline 
mahsus tertibatlı arabaların yabancı 
memleketlere çıkarılma müddeti bir 
sene, bira ihracında kullanılan fıçı ve 
fişelerin tekrar yurda sokulması müd
deti ihracı tarihinden itibaren iki se. 
nedir. Zeytinyağı varillerinden 31-11 
935 tarihinden 31-7-938 tarihine ka-
dar yurda sokulmuş olanlarının ihraç 
müddeti ise bir defaya mahsus olmak 
üzere üç sene olarak kabul edilmiştir. 

Topr:ak mahsulleri ofisi 
nizamnaıneısi 

Ekonomi bakanlığı, teşkil olunan 
toprak mahsulleri ofisi hakkındaki 
kanunun tatbi kşeklini gösterir bir ni· 
zamname projesi hazırlamaktadır. 
Projenin hazırlığı en kısa bir zamanda 
bitirilecek ve yüksek tasdike arzedil
mek üzere Başbakanlığa verilecek· 
tir. 

Nafia, Haydarpaşa'da yeni 
bir köprii· yaptırıyor 

Haydarparşa'da, tren yoliyle şose 

yolunun biribirini katetdiği geçitte, 
nafia vekaleti altından tren geçebile. 
cek bir köprü yaptıracaktır. 'ı ramvay, 
otomobil ve arabaların geçmesi ıçın 

yapılan bu köprü 461 bin liraya mal 
olacaktır. 

Yt'rli l\lallar sergisi kapaıulı 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Onuncu 

ve sonuncu yerli mallar sertisi bu ak
şam saat 22 de kapanmıştır. Bu müna
sebetle radyoda yerli mallar segisinin 
on yıllık faaliyeti hakkında izahat ve 
bir konferans verilmiştir. 

Acemi ondülôsyoncular 

Saclarını kıvırtmak 
..;) 

istiyen dört afacan 
kızın başına gelenler! 

İ~lerinden biri ağırca yaralandı 
Y aıları on beşle on sekiz arasında dört mektepli kız ... bütün se

ne özenip de annelerini bir türlü razı edemedikleri ondüle saçla
rın hasretini çekiyor ve ne olursa olsun bu İ§İ kendi bqlarına yap
mağa karar veriyorlar. 

yen odanın bir köşesinden ince bir 
Aynaya bakıyorlar; ablaların-

da yakın komşularında görüp de 
seyrine bile doyamadıkları kıv
rım kıvrım saçlarrn kendi başla
rına çok yaratacağım anlıyorlar. 
Biri diyor ki: 

- Sanki makine olmayınca ondüle 
yapılamaz mı? Annem ::;açlarını maşa 
ile kıvırır. Bizim maşa bu işe pek el
verişlidir. Maşa benden ... 

Derken öteki atılıyor: 
- O halde mesele oldu bitti.. Per

şembe günü bizde kimse yok, annem
ler misafirliğe gidiyorlar. O gün bize 
buyurun, sen de maşayı getir; saçla
rımızı bir güzel kıvırır, aleme de par
mak ısırttırırız. 
Perşembe oluyor. Dört genç kız bu

luşuyorlar. Biri, itina ile gazete ka
ğıdına sardığı mangal maşasını çıka
rıyor: 

- İşte, diyor, ma~a hazır ... Başlı
yalım artık ... 

Ev sahibi, mutfaktan gaz ocağını 
çıkarıyor, ispirto şişesini buluyor, ye
re bir muşamba seriyor, işe başlıyor
lar. Gaz ocağını yakmak pek uzun sü
rüyor, ispirto üstüne ispirto, pompa 
üstüne pompa ... Ocak dehşetli bir gü
rültü ile başlıyor yanmıya; evinde 
maşa ile saç kıvırtıldığım gören tec
rübeli küçük, maşayı büyük bir dik
katle usulüne göre alevin ortasına 
yerleştiriyor ve: 

- İyi ama, şimdi kimden başlıya
cağız? diyor. 
Münakaşa epeyi uzun sürüyor, ta

bii bu sırada maşa da kıpkızıl olmuş 
bulunmaktadır, kızcağızlar bir türlü 
anlatamıyorlar, herkeı ilk defa ken
di saçının kıvırtılmasını istiyor, o de-

rin zevke önce kendisinin erişmesi 
için gözü hep kendi önüne çekiyor. 
Fakat nihayet maıayı getiren: 

- Hiç birinizin hakkınız yok; di
yor maşayı getiren benim. Benden 
başlanması lazım ... 

Buna ses çıkaramıyorlar. lşe başla
nıyor. 

Saç hafif ıslatıldıktan sonra maşa 
aralarında gezdiriliyor. Kızcağız bir 
iki kere: 

- Aman etime dokundurdunuz, 
yanıyorum, diye sızlanıyor ama, umu
miyetle ameliyat hadisesiz ve kaza
sız geçiyor. 

Sıra ikinci bayana geliyor. Gaz o
cağının önünde çömeliyor. Saçları ıs
latılıyor. Fakat bu küçüğün kardeşi: 

- Ablamın saçları iyi olsun, demin
ki bukleler biraz dağnık oldu, diyor 
ve maşanın iyi kızması için bütün 
kuvetiyle pompaya asılıyor. Maşa ça
talına kadar nar gibi kızıllaıtıktan 

sonra ameliyata başlanıyor. Fakat da· 
ha maşa saçlara dokunmadan, odada 
gök gürültüsüne benzer, dehşetli bir 
taraka kopuyor ve ortalığı biribirine 
katıyor. Gaz ocağı şiddetli hava taz
yikine dayanamamı§ ve patlamıştır. 

Odadakilerde bir ıaşkınlık, korku ... 
saç baş unutuluyor. Göz gözü görmi-

ses: 
- Çocuklar sağ mısınız, öldünüz 

mü? diye soruyor. Buna iki üç kor
kulu ses cevap veriyor. Hepsi sağdır
lar. Fakat patlama anında ocağın ya
kınında bulunan kızcağız vücudunun 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya
ra almıştır. Diğerlerinin de yüzlerin· 
de, başlarında, vücudlarının şurasında 
burasında yaralar vardır. Çocuklar 
kanı görünce büsbütün korkuyorlar. 
Gürültüye komşular koşuşuyor. Vazi
yet anlaşılıyor. Derhal doktor çağrı
lıyor ve ağır yaralı yavru hastaneye 
kaldırılıyor. 

Vaka Ankara'da olmuştur. Dört 
yavruya ve anneleriyle babalarına 

geçmiş olsun. 

15 yaırndaki katilin 
muhakemesi devam ediyo; 
İki ay kadar evel !stanbul'da Top

kapı'da 15 yaşında Ahmet adında bir 
çocuk 17 yaşında Sabahattin isminde 
bir genci arkasından bıçakla vurarak 
öldürmüştü. 

Bu vakii hakkındaki davi, İstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam etmek
tedir. 

Mahkemenin son celsesinde, vaka 
günü, katil Ahmet'le beraber bulunan 
ve şahit olarak dinlenen Mecit hadi-
seyi şöyle anlatmıştır: 
"- O gün akşam üstü Çırpıcı'dan 

mahalleye dönüyorduk. Yanımda bu 
Ahmet'le Mehmet vardı. Bir aralık 
yolda üç dört çocuğa tesadüf ettik. 
Bunlardan biri topumu istedi. Verme
dik. Ben, top koltuğumda bef yüz a
dım kadar ilerledim. Biraz aonra ar-
kamdan Ahmet koprak geldi. "Ben 
vurdum kaç,, dedi. Fakat kimi vurdu-
ğunu ve ne ile vurduğunu bilmiyorum. 
Ahmet kaçtı. Biz de kaçıyorduk; po
lisler yakaladılar. Ben Sabahattin'i o 

gi.in gördüm. Evelce tanımıyordum.,, 
Bundan sonra, maktul Sabahattin'in 

6 yaşındaki kardeşi Seyfi de hadiseyi 
şöyle anlatmıştır : 

"-Bu Ahmet iki arkadaşiyle top 
oynıyarak gidiyorlardı. Ben topu beş 
kuruşa satar mısınız, dedim. Ahmet a
yıp bir lakırdı söyledi. Ben de ağabe
yimi çağırdım ... Ağabeyim geldi. Ah
met'e bir tokat attı. Diğer çocuğa doğ
ru yüzünü döndüğü zaman bu Ahmet 
bıçakla ağabeyimi arkasından vurdu." 

Hakimler heyeti, diğer şahitlerin 

de dinlenmesi için muhakemeyi talik 
etmiştir. 

HAV A 
mütereddit bir baleti ruhiye yaşadığı 
görülüyordu. Fakat bu uzun sürmedi 
ve yağız pehlivan sert hücumlara baş
ladı. Güreş yirmişer dakikalık üç dev· 
re devam edecekti. İlk dakikalarda a. 
merikalının müdafayı kabul eder gibi 
görünüşü nefesini israf etmek isteme
diği kanaatini tevlit etti. Fakat Kara 
Ali'nin hücUınları gittikçe sıklaşıyor 

ve eski başpehlivan amerikalr dünya 
şampiyonunu sade hırpalamakla kal -
mıyor, bir hayli de eziyordu. 

~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fı~Jaf 

Güre§, tahmin hilafındaki seyrini 
muhafaza ederek birinci devrenin ni -
hayctinc kadar devam etti. 

ikinci devre 
İkinci yirmi dakikada, Kara Ali'nin 

üstünlüğü gene aşikardı. Mütemadi
yen saldırıyor, amerikalıya nefes al. 
dırmıyordu. Cak Şeri'nin mağlfıbiyet 
tehlikelerinden sadece tecrübe ve tek
nik üstünlüğü ile kurtuduğu görülü -
yordu. 

34 üncü dakikada Şeri Kara Ali'ye 
bir oyun tatbik etmek imkanını buldu. 
Kara Ali'nin sol bacağı dünya şam!'i- 1 
yonunun eline geçmiş bulunuyordu. 
Şeri bu bacağı şiddetle tazyik ediyor, 
Kara Ali de büyük bir ıstırap içinde 
bu tazyikten kurtulmıya çalışıyordu. 

Bu üç dakika kadar sürdü ve eski baş 
pehlivan, bu burgudan alaturka bir a
yak darbesiyle kurtuldu. İki rakip a -
yakta yeniden karşılaştıkları zaman 
Kara Ali'ni.n sol bacağını ıürüklediği 
görüldü. 

Nüfus yarışı 

Bazı meslekdaşlar, evlenmek hu
susunda kendilerinden fikir soran 
az gelirli erkeklere "aman, diyorlar, 
ne yapıyorsunuz? Hiç elli lira ma
B§la insan evlenir mi? Eve/& vaziye
tinizi düzeltmiye bakınız?" Bu na
sihatı verenler ,acaba memleket he
sabına ne kadar zararlı bir propa
ganda yaptıklarının farkında mıdır
lar Onlarn -evlenmiye hak kazandı
rır telakki ettikleri flelir seviyesin
den evlenecek ya§ta olan erkeklerin 
en az yüzde doJcsam ömürlerinin so
nuna kadar mahrum kalmıya mah
kumdurlar. Şu halde bütün bu mü
tevazı kazançlı vatandaşları evlen
meden menetmemiz mi li.zım gelir? 
Evleneceklerden her şartı arayabi
lirsiniz, fakat bir gelir haddi tayin 
etmiye kimsenin imkanı yoktur. Be
kar gençleri belki hiç bir zaman eri
§emiyecekleri bir kazanç seviyesini 
bekliyerek beki.rlıkta ihtiyarlatacak. 
tavsiyelerden vazgeçmeliyiz. Müte
vazi ve kanaatkar milyonlarca çif
tin peli ali hayatlarını gelirlerine 
intibak ettirmek imki.nmı bulmuş 
olduk/arma neden dikkat etmiyo
ruz? 

Bir diğer zararlı propaganda da. 
çocuklarrnı modern sıhat ve terbiye 

kaidelerine göre yetiştirecek sevi
y~e olmryan vatandaşlara çocuk 
yapmama/arrnr tavsiye eden yanlı§ 
muhakemedir. Büyük bir ekseriyeti 
köylü olan türk vatandaşlarrndan 

çocuk yapmaları için böyle bir şart 
aramak, milleti kısırlığa mahkum 
etmiye muadil bir düşüncedir. 

, Hayır, evlenme yaşına gelmiş er
kek ve kadın vatandaşları, bir an e
ve/ yuva kurmıya ve memlekete nü
fus yeti~tirmiye bütün gayretimiz_ 
le teş~ik etmeliyiz. Bugün milletler 
arasındaki türlü rekabet ve yarışla
ra bir de nüfus yarışının eklenmiş 
olduğunu hatırdan çıkarmak asla 
doğru olmaz - Y. N. ~ 

Tayy<ıreyi alan 01.·yanos' 

geçti •• 

Külüıtiir, hurda bir tayyareyle 

Atlas Okyanoıunu geçen tayyareci 
Korrigan'ın uçma ruh&ab evelce 
tayyaresi kötü olduğu için geri alın· 
mııb. Fakat bu cesur tayyareci bir 
kanat darbesiyle yeni dünyadan es
ki dünyaya uçunca vaziyet değiıti. 
Amerika baıtan aıağı bayram yaptı 
ve Korrigan Nevyork'a döndüğü za-
man muazzam tezahürlerle karıı -
landı. Fakat bir mesele vardı: Tay

yarecinin uçma ruhsatı geri alınmıı
tı. Şimdi ne olacaktı? Ajans telgraf
larından öğreniyoruz; ki bu müddet 
bittiği için Korrigan'ın yeniden uç• 
masına müsaade edilecektir. Dikkat 
ediyor musunuz Amerika'da bile 
ruhsatiyeyi, geri alma karan iptal 

edemiyor, iı ıekline uyduruluyor. 
Kırtasiyecilik 1 

Fakat atı alan Oıküdar'ı geçti 
değil de tayyareyi alan Okyanoı'u 
geçti' 

Ta~')·areden stiidyoya 

Aktüaliteyi yakından takip eden 
sinema §İrketleri, bu uçuş üzerine 
mevzuları tayyareciliğe ait olarak 

olan filmler çevir.miye karar vermiı
ler ve Varner Bros •irketinin sahip
lerinden Cek Varner herkesten açık 
göz davranarak Korrigan'a bir tel
graf çekmİ§, böyle bir filmde rol alıp 
almıyacağını sormuştur. Korrigan 
bu teklifi kabul ederse filmde ... Kor
rigan rolünü oymyacaktır. 

Eskiden "her yol Roma'ya gider" 
di. Şimdi de alaka uyandıran her 

hareket, İnsanı stüdyoya götürüyor. 

Ç<lnlm - fenl• 

Bir arkadaş Çanku-fenk ismıni 

bir türlü hatırında tutamadığım 

söylüyordu. 

Oteki cevap verdi : 
- Ben ıana onu kolayca hatırda 

tutabilecek bir uıul aöyliyeyim. 
Katiyen unutmazsın. Dikkat et bak 
Çanku - F enk, Top - tüfenk veznin· 
dedir. Top • tüfenk'i hatırlarıan 

Çanku • Fena'i unutmazsın. 

Ha,·a kısmen bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut-
1 u geçmiş, rüzg~r şimali garbiden sa
niyede iki metre hızla esmiştir. Dün 
en düşük ısı sıfırın üstünde 16, en 
yüksek ısı da gene sıfırın üstünde 30 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurdun 
şark mıntakasında hava bulutlu ve 
mevzii yağışlı, Ege mıntakasında ce
nubi Anadolu'nun şark kısmında açık, 
diğer mıntakalarda kısmen bulutlu 
kısmen de açık geçmiştir. 

Son yirmi dört saat içinde yağan 
yağmurların kare metreye bıraktıkları 
su miktarı Ordu'da 49, Yalova'da 39, 
Giresun'da 37, Kocaeli'de 16, Bursa'da 
15, İstanbul'da 10, Terme'de 9, Bolu 
ve Kars'ta 2, Muğla ve Sinop'ta 1 kilog 
ramdır. Dün en yüksek ısı sıfırın Uı· 
tünde olmak üzere Edirne, Bursa, Ku· 
tabya ve Balıkesir'de 30, İzmir ve Ma· 
latya'da 32, Bodrum ve Antalya'da 34 
Adana ve Siirt'te 35, Diyarbakır'da 37 
derecedir. 

f" il 1111" il il il il .. il 1111 il"".''"''""""·-
• Her beş günde bir tamamen 

1 
boşalan, sıhi şartlarla temizle
nen Çocuk Esirgeme Kurumu 

l yüzme havuzu çocuklara sihat, 
çeviklik verir. ...... ....................................... -.... .. 
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Araplar, Yahudiler, Felestin 
ve Jngilfere 

Filiafın'ı" tak . . 1 • .• • de n sıma mese esı uzenn-
ti tetkikat yaparak İngiltere hüküme
le rtıe. ~ vermek üzere bu memleke
l»i~n .teknik komiıyon vazifeıini 
v~ ~tir. Korniıyonun Filiıtin'c:le bu 
~ e ıle Jne§gul olduğu aylar içinde 
l.i • Yahudi boiuımuı da en kanlı 

1• r aafbaarna girmiı bulunuyor. Ma • 

Hankeu üzerinde bir 1 
hava muharebesi oldu 

. 
llalya 'da askeri 

manevralar 

Alman basını 
Çekoslovakya'ya 
ateş püskürüyor 
Prag, 7 a.a. - Glatz civarında bir 

çekoslovak tayyaresinin alman arazi
sinin üstünden uçması üzerine alman 
matbuatı Çekoslovakya'ya karşı atcş-
püskürmiye başlamıştır. ( 

(ocuk meselesinin 
kar1ısında 

alllMli 

CUMHUR1YET'te B. Nadir Nadi 
~u başlıkla yazdığı bir baıyaz.ıda hu
lasaten demektedır ki: 
. Evelki gün belediye tehir mecli. 

Çinliler Yangtse nehrinin sol 
yıktılar 

Roma, 7 a.a. - Bu sene mahdut bir 
nisbet dahilinde ve bir tecrübe mahi
yetinde yapılacak olan manevralara 
Tibcr nehrinin ayağı olan Anieni neh· 
ri vadisinde Roma'nın 100 kilometre 
şimali şarkisinde dağlık bir mıntıka
da bu sabah başlanmıştır. Manevralara 
?'a~nız Roma kolordusunun üç fırka11ı 
ıştırak etmiştir. Bu manevraların ga
yesi bir piyade fırkasının italyan or
dusunda kati olarak kabul edilecek 
olan şeklini tayin etmekten ibarettir. 

Çeteka ajansı 20 nisandan 6 ağusto
~ kadar Çekoslovakya arazisinin üze
rınden 75 kere alman tayyarelerinin 
uçmuş olduğunu keydeylemektedir. 

aı aaJonunda yapılan toplantıda lıta.n
bul valisi, arkadaılarma hitaben .. . 
hiın ··1 iDii soz er söyledi : 

lllnd11r lc.i bu son aafha, Filistin hükü-
sahilindeki sedleri 

İki vapur çarpı"tı 
Londra, 7 a. a. - Kambrlya adın • 

daki İngiliz vapuru Alkazar adındaki 

- Memleketin iıtikbali ıençlere 
ve çocuklara emanet edilmittir. Her 
§~yden evel çoouklann ihtiyaçlarını 
gıdermek mecburiyetindeyiz. Atatür
k'ün ilhamlan dahilinde çocuk itlerini 
yürüteceğiz. lıtanbul'un mektep ihti • 
yacı~ı yÜzde seksen beı nisbetinde gi. 
derdıkten sonra, kalbim müsterih ola
rak, bir parça da çocuklara l&zrm olan 
diğer &abalarda çalışmak iıterim. 

lnetinin ... _ · · • ele ---•- • • "ddet li t • -Ylfl ıa etmca ıçın fi • 
"'--edbırler alrmya karar vermesiyle 
ij'1~ıtı. Araplar yahudi muhacere
t ne. nıhayet verilmesini istiyorlardı. 
il raıil!~· araplann bu talebini, maıula 
.. e ı1rı1tiği teahhütlere aykın buldu
IUndan kabul etmiyor. Ve bu yüzden 
trar>larla yahudiler araaında çarpıt • 
.._.., oluyordu. 

500.000 KİŞİ MELCESİZ KALDI balıkr~• · · · .. r gemısı ıle musademe etmiş ve 
balıkçı gemisi batmıştır M"" d 

. İ"&'iltere nihayet Filiıtin meaeleıi
:! kökünden halletmiye karar verdi. 
••ıeleyi mahallinde tetkik etmek Ü • :;re Peel heyetini Filiıtin'e gund.e~di. 
. •1et de malum olduiu üzere, Fılıs -

tin'in üç mıntakaya takıimini tavsiye 
etti: Deniz sahilleri ve en ınünbit kı
'llnlar yahudilere terkediliyor. Kudüs 
!ehriyle mukaddes makamlar İngiliz 
::=ndaaı altında bırakılıyor. Geri ka • 

kııım da araplann hakimiyetine 
leçi)'ordu. Aaraplan ve yahudileri 
bıernnun edeceii zannedilen bu teklif, 
~er iki tarafı da memnun edemedi. 
. :'1111diler, Şekspir'in "Venedik taciri" 
111Jlıli eserindeki Şaylok gibi, manda· 
ilan ıartlan üzerinde ıırar ettiler. 
~raplar bir arap memleketi olan Fi • 
li I 

•lin'in taksimini kabul edemiyecek • 
1•rini bildirdiler. Mücadele daha kan
lı bir safhaya ıirdi. Ve muele eıkiıin· 
den daha. çok kanıtı. 

lıte lıııiltere i\iikümeti bunun Ü· 
"nedir ki ıiddetli tedbir almrya ka • 
vermiıtir. Filiıtin'de tahrikit ya • 
arap komiteıi claiıtıldı. Liderleri 

t\rkiE edilerek inıiliz ıömürgelerine 
İiriildüler. Yalnız komitenin lideri 
'-n Müftü, Suriye'ye kaçnuya muvaf-

t 
. . usa eme, 

rlanda denızinde ve kcs"f b" . ı ır sıs es • 
nasında vukua gelmiştir • 

İngiliz müstemlekôt nazırı 

Mütenekkiren F~listin'e 
bir ziyarette bulundu 

Kudüs, 7 a.a. - İngiltere müstemlekat nazırı B M Ik ı M k 
Donald, dün mütenekkiren Filistin'e gelmi•tir Mu a ·ı

0 

mh d~ 
bütü .. K d "' 't ~ı· k . 1 ,. • maı ey ' un . n gun u us e a ı omıser e askeri kıtaat ku d 
lıs umumi müfettişiyle gÖrÜfmÜştür. • man anı ve po-

.Nazır, geceyi Kudüı'te geçir· I 
mış ve bugün gündüz tayyareyleı=lı I d 
Kudüs. ~~var!yle &§ağı Galile veı or Runsiman'ın 
Samarı uzerınden uçmuştur. 

Kendisi öğleden sonra halka hita -

b.e~ bi~ beyann~me n~şrederek Filis- Prag' daki temasları 
tın dekt kısa ıkametınden maksat, 
memleketin hali hazırdaki vaziyeti 
hakkında malUmat toplamak olduğu
nu bildirmiştir. 

Bu beyannamede ezcümle şöyle de
nilmektedir: 

"Bizler, diğer bir çokları gibi, yurt· 
ları Filistin'de bulunan iki millet için 
de adilane olacak bir esasa istinat et
mek suretiyle Filistin'de sulhu yeni
den tesis etmekten ibaret bulunan va
zifemizi ifa ile meşgul olarak, istik
baldeki mütemadi gayretimiz de bu 
şekilde olacaktır.,, 

B. Malkolm Makdonald tayyare ile 
Malta'ya hareket etmiştir. 

Lo?d.ra, 7 a.a. - Sunday Times ga -
zetesının Prag muhabiri Lort Runsi
man'ın Moravia'ya gitmek üzere Prag
dan ~yrılmadan evel İngiliz sefirinin 
şerefı?e ;erdiği ziyafeti müteakip 
Amerıkan nın Berlin sefiri Hüg Vil
son'la mühim bir mülakat yaptığını 

kaydettikten sonra şunları ilave eyle
mektedir: 

"Aksini iddia eden resmi beyanata 
rağmen her ikisinin de asgari yarım 

saat kadar Çekoslovakya'daki ekalli. 
yetler hakkında görüştüklerini haber 
aldnn. 

Bununla beraber bu görüşmelerin 

ne dereceye kadar "resmi" olduğu 
malGm değiıldir.,, 

Türkiye'de çocuğun kıymeti cw. 
huriyetle anlaşıldı. Vaktile mektep ne. 
dir bilmiyen vilayetler varken bugün 
bilgi ıtığıru köylere kadar ıo~yoruz • 
ilk mektep binalan, rejimin maarife 
kartı göıterdiği titiz alakanın timaali 
halinde her yerde göğsümüzü kabar • 
tıyorl.ar. On ıene içinde, yalnız lıtan
bul vılayeti yüz elliden fazla bilgi yu
vası kazandı. Öğretmen jhtiyacnmzı 
gidermek için pratik ve rasyonel ulUI· 
ler buluyoruz. 

latanbul, kendisi gibi dertleri de 
dağınık ve kanşık bir ıehirdir. Onun 
için, herkesi tatmin edemiyor diye 
Oıtündağ'a kızmak hakıızhk olur. Fa· 
kat ne yapalım ki §ehrin dertleri de 
ciltleri dolduracak kadar çOk ve çefit
lidir. "Bir dokun bin ah dinle kiaei 
fağfurdan" dedikleri gibi hangi der • 
dimize temas edilse albndan, ontmla 
alakalı bir dert te çıkıyor. 

Bütün bu meseleler ıüpheaiz çok 
güç §eyler. Bununla beraber, yorul • 
mak bilmiyen bir azimle çalrıılrraa 
başanlamıyacak dava yoktur. 

E velki gün çok hararetli konQ!Ml 
İstanbul valisine muvaffakiyetler te • 
menni ederiz. · 

SOKONETE DOCRU 

YENl SABAH'ta B. Hüseyin Ca • 
hit Yalçın bu hatlıkla yazdığı bir bat· 
yazıda ezcümle §Unlan söylemektedir: 

'1c oldu. Şiddet ıiyuetini tatbik et
le için lniıltere'den müteha1111lar 

Önclerildi. Bunlar ara .. nda Hindiı -
'da tatbik ettiği muvaffakiyetli ıid

t ıiyuetiyle §Öhret kazanan Sir 
lı Tegart Filiıtin'in Suriye'den 

ecridini tavıiye etti. Bunun için dok
ıııan Wn insilb Hruı ...-fiyle iki meıın

etin araıma sağlam bir tel dıvar 
ekildi. Fakat bu tedbirlere rafmen, 
ahudi - arap mücadeleıi devam etti. 

tti araplar bu defa iqiliz zabıta 

Bir bombardımandan •onra •.•• 

Royter ajansı, B. Makdonald'ın Fi
listin'i ziyaretinin siyasi hiç bir füni
li olmadığını ve ini buhrana ve ıiya
sette herhangi bir değitikliğe delilet 
etmemekte bulunduğunu iıtibratına 
atfen yazmaktadır. Bul11ristan'dı kuraklık var 

Uzak Şark'ta Sovyetler Birliği ile 
Japonya arasında hemen hemen ner• 
deyse pathyacak gibi görünen harp, 
tahmin edildiği gibi, birdenbire um • 
lqtJ. Şimdi iki taraf, iti diplomui ,.,.. 
Juy)a hallebnek çığınna girdiler. 

llvetlerine kartı da harekete seçtik • 
·nden boğuıma daha kanlı bir aaf • 

•)'a girdi. Filhakika bu ıün Filiıtin'
clekj İngiliz zabıta memurumın vazife
•i kolay değildir: Evela kendi canını 
""'.P ve yahudi tethitçilerine karıı, 
IGtll"a yahudileri arap tethiıçilerine, 
"-Plan da yahudi tethiıçilerine kar • 
~ korumak vazifesiyle mükelleftir. 

\ltedil olan araplan müfrit araplann 
~ lllutedil yalıudileri de müfrit yahu· 

1etin taarruzJarından korumak da 
~lqjfeleri araıındadır. Göriilüyor ki 
1"1iliz zabıtasr, yahudinin yahudiye ve 
~ arabın arap ve yahudiye ve 
"P•ınin de bir arada kendiıine düt· 
~ olan bir memlekette aaayiıi mu• 
lf~ya çalıımaktadır. 

Filhakika lnıiltere imparatorluğu • 
ll\lrı '-d . . . t • L~- ~ reti Filistin'de aaayıtı emıne 
qfid" ' k 1 ır. Fakat Filiıtin'e çok büyük 
~etler göndermek lizrmdır. B.u ka. • 
ı afn. tnaaraf ve külfetle teman edı-
~lc a • ku. d h 1 sayış de ancak o vetın ora a 
C:.~rıduğu .°?üddetçe dev.anı edebi!e • 
h.Jl "~en Fılııtin meıeleıı bu tedbirle 
iti 1 edi_lrniı sayılamaz. Bunun içindir 
''&te "Rıltere hükümeti meseleyi önemli 
~dı tte h.Iledecek bir formül araınak
•i .{; Bu formülün, üç teyi telif etrne
İle . '?1dır: Evela lngiltere'nin manda 
)'~l•~ttiği teahhütleri, ikinci olarak 
~ Udılerin emellerini, üçüncü olara~ 
~ ~Plann arzulannı. Göriilüyor ki 
~ olay bir it değildir. fakat serek 
Pi ... ıerek yahudi emelleri aon za• i: llrda bir dereceye kadar . ~id}le 

il ı::::tır. Araplar vaktiyle f ıhı tın· 
en, rniyle araplara terkini isterler

Yahudilcrin ekalliyet haklarını 
llnıya razı oldular. Şimdi de ne de· 

-.Jü.iyetle söz aöyledikleri biline
l'l ... li ide beraber bazı arap liderleri, 

.. ı ~ , na mandasının on ıene daha deva-
... ~ •e hatta bu müddet zarfında 
- lll"k • Uh 1 darda" olmak ıartiyle yahudı 
orı •ceretine de taraftarlık göıteri • 
~ar• Diğer taraftan bazı nüfwılu 

\idiler d · · · 1 · mek p e ıngılız gazete erıne • 
.. 1~alc:, Filiıtin'in doirudan doi· 
"il lh• •1• L • d • ..1--İ~ ~ı ız •oloniıi ıeklın e ıu-e e-

l •ınj talep etmektedirler. Gerek 
ar ve ıerek yahudiler tarafından 

· ~nlarda ileri ıüriilen bu görüt· 
·., birleıtiii bir nokta, filiıtin'de 

-.eya d"i . . ·ı· -ı er tekilde bır ıngı ız mu • 
· •inin devamı lüzumudur. Bu 
~ette, yalnız imparatorluk menfa-
1.alırnmdan Filiıtin'deki idare • 

~affalriyete • doiru yVJümelde 
"i. iddia edilelNlir. 

A. Ş. ESMER 

Tokyo, 7 a.a. - Domei ajanım dan: Bahri makamat tarafından 
neıredilen bir tebliide busün bir fırtına emaaında japon tayya
relerinin Kiyanııi eyaletinin merkezi olan Manç.anı üzerinde ce
velanlar yapmıt oldukları bildirilmektedir. 

Bir ingili::s poliıi ökliirüldii 
Kudus, 7 a.a. - Oğleden ıonra 

Nablus civarında otobüste seyahat e
den bir ingiliz polisi arkasında otu
ran bir yolcu tarafından tabanca ile 
öldürülmüştür. Korkudan şaşıran di
ğer yolcular müdahale etmeğe cesaret 
edememişlerdir. 

Sofya, 7 a.a. - Bulgaristan'da bir 
kaç aydanberi devam eden kuraklık 

dolay11iyle hilkilmet hayvanlara yedi
rilen her tUrlü otların ihracını menet
mı!lır. HUkümet zuraa yardım et· 
miye hazır bulunmaktadır. 

Fakat bir defa ruılann kendilerini 
hukuk ve rnanbk aahaımda muvaffa. 
kiyetle müdafaa ettikleri görülüyor. 

Rusya Hariciye Komiseri japon 
tezindeki çürüklüğü pek mavaffaki • 
yetli bir vuzuh ile meydana koymak. 
tan hali kahnamııtır. 

Mançang istasyonu ile mühim
mat dolu otuz kadar mağaza mü
essir surette bombardıman edil-
mittir. 
Diğer bir tebliğe göre japon tayya-

releri, Hankeu üzerinde sekiz Çin 
tayyaresi düşürmüş, diğer yedi Çin 
tayyaresi de tayyare meydanında bu
lundukları esnada tahrip edilmiştir. 

Tayyare meydanının yakınında i -
çinde barut bulunan bir takım bina -
larda infilaklar vukua gelmiştir. Bil· 
tün japon tayyareleri, hiç bir hasara 
u~ramadan hareket üslerine dönmüş
lerdir. Bu tayyareler, cevelanları es
nasında yüzlerce bomba atmışlardır. 

Yamgtıe'nin ıetleri yıkddı 
Tokyo, 1 a.a. - Azahi Şumbun ga

zeteıine gelen bir telgrafa göre, ja -
ponlar Anhvay eyaletinin garb cenu
bunda Suıung'a ve Hupe eyaletinin 
ucunda kain Huangvay'a doğru ilerle-

mektedirler. 
Japonlar, Çinliler ~~rafın?an Ya~g

t1e nehrinin sol ıahılındekı sedlerın 
yıkılmaıı yüzünden birçok tuğyanlar
la kartılaşmıılardır. Kan ve Vaşam 
gölleri taşmıştır. . 

3000 metre murabbaı arazı sular al-
tında ve 500.0000 çinli mecalsiz k~~ -
mıştır. Diğer taraftan Hugamavey ın 
cenubunda tuğyana uğramış ola~ ~ın 
takanın on bet kadar kasabası dun 1a
pon kumandanlığına müracaat c~erek 
ahaliye yardımda bulunmasını ıste -
mitlerdir. 
Hükümetçiler sık·ı*ık vaziyette 

Saragoı, 7 a. a. - Ebre m~ntaka • 
aınd4 hükiimetçilerin kuvetlerı, ken -
dilerini ihata eden çemberi yarmak 
için son bir gayret sarfcttikten sonra 
teslim olmaktadırlar. . 

Ebre cephesi dün sabah 50 kilo • 
metre iıntidadrnda iken hali hazırda 

30 kilometreye inmiştir. 

Bir ingiliz :.ırhlısı V alansiya' • 
ya gitti 

vaıanıiya, 7 a. a. - 1nıiltere'nin 
Hookol zırhlısı, dört günden beri li · 
manda bulunmakta olan ve fi~li gar
bi iıtikarnetuıe mütevcccihe~ ~ı~n • 
dan ayrılan iki torpido muhrıbının re
rine kaiın 01.ınak üzere buraya gelmış • 

tir. 
J8panya' dan 'dönen italyan 

yaralılan 
Napoli, 7 a.a. - laP.Uya'daki ital -

yan lejyonerlerinden yaralı veya ne
kahat halinde 300 kişi bu sabah Aki
leja vapurundan burada karaya çık. 
mışlardır. 

Amerikan - Sovyel 
ticaret Hilafı 
tecdit edildi 

Moskova, 7 a.a. - BirleJik Ameri. 
ka ile Sovyet Ruaya araaında münakit 
olan 4 ağuatoe 1937 tarihli ticaret iti
lafnamesi, B. Litvinof'la Amerika'nın 
Moıkova maslahatgUza-rı B. Kirk ara
sında 6 ağustos tarihinde notalar teati 
edilmek suretiyle bir sene için tecdit 
edilmi§tir. 

Yeni itilafname, Sovyet Rusya halk 
komiserleri meclisi ile Amerika reisi
cumhuru tarafından tuvip edilmiştir. 

Amerika' da . 
yenı bir 

hastalık türedi 
Ovazo, 7 a. a. - "Mişigan" sıhi -

ye dairesi, geçen hafta altı çocuğun 

ölümüne sebebiyet vermiı olan esrar
engiz hastalığın ne olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bu hastalık, Şaga adında
ki vahim ve fakat nadir olan bir şark 
dizanterisidir. Bu hastalığın Mi§igan'· 
da meydana çıkması endişe uyandır -
mı§tır. 

Normanfli'nin rekonı 

chlikede 

Japonlar Sovyet sınırından çıkarıldı 
( Baıı ı. inci sayfada) kartı bombardıman ateti açmış olduk-

"İlk japon kıtaatı mUeaair bir şekil-1 ları beyan edilmektedir. Hatta japon
de mukavemet etını:ktedir. Sovyet kı- lar top da kullanmıılardır. 
taları japon sol cenahında yani Şatsau Tebliğde ruıların da mukabelede 
Ping'e doğru ilerlcmiye muvaffak o- bulunmuf ve topçu düellosunun Uç sa
lamamışlardır. Öğleden biraz sonra ha atten fazla devam ettiği ilive cdil
fif bombbardıman ve avcı tayyarele- mektedir. Nihayet japon bataryeleri 
rinden mürekkep bir sovyet filoeu ate§i keımiştir . 
Keilo şehrinin civarını bombardıman Ruslar, tayyarelerin de iıtirakiyle, 
etmiştir. Keilo tehri Tetmen'in garp mukabil taarruza geçmiıler ve sovyet 
sahilinde Çang-Kufeng'in takriben araziıini japon unıurlarından tethir 
30 kilometre §imalinde bulunmakta- etmiflerdir. 
dır.,, 

150 mclrt• ara'-·lu karın ·' s 
lttır~ıya •• .• 

Tokyo, 7 a.a. - Harbiye ne.ı:areti 
tebliğ ediyor : 

Çang-Kufeng'in 1500 metre ~arkın
da kain 52 rakamlı tepede gece cere
yan eden muharebeden ıonra japon 
ve ıovyet kuvetleri şımdi biribirlerin
den 150 metre mesafede kar§ı karşıya
mevki alını§ bulunmaktadırlar. 
Şat-Sao-Ping'de iki tarafın topçula

rı 800 metre mesafede biribirlerine a
teş et.mektedirler. Dün 40 sovyet tay
yaresı tarafından yapılan bombardı
manı müteakip sovyet kuvetleri saat 
16.30 ile 21.30 arasında ve 22.30 da 
Çang-Kufeng'i bombardıman etmişler 
ve bundan sonra el bombalariyle hUcu
ma geçmişlerdir. Geri püskürtülen 
muhacimler civarda tutunmıya muvaf
fak olmuşlardır. 

50 Sovyet tankı talırip edildi 

Tokyo, 1 a.a. - Harbiye nezareti ta
rafından bildirildiğine göre, 4 ile 6 
ağuıtoı arasında japon pi§darları tak
riben elli sovyet tankı tahrip etmiş

lerdir. Japon pişdarlarının zayiatı 1 
ölü ve bir kaç yaralıdan ibarettir. 

Sovyetlcrin tebliği 

Japonların tebliği 

Tokyo, 7 a.a. - Domei A1ansından : 
Sut 20.30 da neşredilmiş olan bir 

tebliğde harbiye nezareti, japon kıta
larını bombardıman etmek veya mit
ralyöz ateşine tutmak için sabahtan-
beri hududu geçmiş olan sovyet tayya
releri miktarının takriben yüz olduğu 
bildirilmektedir. 

Şimendifer hattı, topcular tarafın· 

dan işgal edilmiş olan mevziler, Kozi 

yakınında bulunan feribot iskeleleri 
ve Kaiko köprüsünde hava bombardı
manlarına maruz kalmışlarsa da ancak 
pek az hasara uğramışlardır. 

Tebliğde Yang-Kuang-Fing'e d - • 
·1 1 · og ru ı er emış olan sovyet müfrezeler:-

nin halen fimal tepesinde tevakkuf 
halinde bulundukları ilave edilmekte

dir .. Bu -~Ufrezelerin iki veya üç topa 
malık >:uz kadar kişiden ibaret oldugu 
zannedılmektedir. 

Soeyet bataryeleri, bombardımanla
rına devam etmişse de bu bombardı-

~~nl~.r, fasılalı ve fasılaları evelki 
gunkunden uzun olmuştur. Sovyet 
!.ayy~releri, mıntaka üzerinde iki ila 
uç bın metre irtifadan uçmuşlardır. 

Sulh mesajı ve protesto 
Londra, 7 a.a. - Kilin Mari vapuru

nun, §Craite müsait olmadığı takdirde 
Atlas Okyanuı'unu §8I1ktan garbe doğ ~o+o:-ra, 1 a.a. - Tas ajanıından 
ru katetmek~. Normandi'nin rekoru. Bırıncı ordu erkanı harıbiyeıi, bir 

Tokyo, 1 a.a. - Zannedildiğine gö
re, ~osk~va'daki japon acfiri bugün 
hük~metınden aldığı talimat mucibin
ce Lıtvinof'u ziyaret ederek mumai
leybe bir sulh mesajı tevdi edecektir. 
Fakat ıefir aynı zamanda yapılan ha
va akınlarını da tiddetle proteıto ede· 

nu kıracağı muhakkak addedilmekte_ ~liğ .neıretmi!ltir. Bu tebliğde B. 
dir. Ög~ le vakti 25 ........ w_ b. -'-- .Şıgemıtıu tarafından 4 ağuıtosta ya-

-&& ır aey-t- pılan .. l"h ,, . 
ten aonra Küin 'U--·1 31 5 ·ı ·· tl mus 1 ane teklıften bir &Un 

~nal" ' • mı ıura e sonra Ka ··1u 784 mil kfMllımİ bl&l . san go ortasında yerletınit 
1 unuyoıdu. olan J&P.On kı~tınuı ıovyct aruiıine 

Litvinof milletler araıı münasebet· 
lerin böyle ıahsi ve sübjektif mütalea
lara değil ancak objektif delillere iıti • 
nat edebileceğini söylüyor ki bunda 
haklı olduğu inkar kabul etmez. Ni
hayet japonlar itin batka çıkar bir yo
lu olmadığını anlanuı olacaklar ki 
Rusya'nın bir haritanın bir kopyeaini 
tebliğ ebnesi ve ona göre meıelenin 
halloluıuna11 eaaıını kabul ederek bir 
muhtelit komisyon tetkiline nza gös
terdiler. Ruslar sarih surette anlattılar 
ki yapılacak iş yeni bir hudut çizmek 
değil, eski çizilmit bir h~ta ile göı • 
terilmiı hududu arazi üzerinde teabit 
ve tahdit etmiye inhisar edecektir . 

~uıya ile Japonya araıında diplo
ma11 ıahaıında cereyan ebniı olan ıu 
nazari harp münasebetile, uzak aeyir
cilerin zihninde baıka bir nazari meıe
le peyda olur. Ortada bir hudut hadi
ıeai mevzuu bahiıtir ve tekil bakımın
dan bu hitilafta hak ruılarda ıörülü
yor. Fakat meıelenin bir ele eaa11 yok 
mudur?. Çin topraklan üzerinde §ahıı 
ıalis mevkiinde bulunan iki eenebi 
kavmin mülkiyet hakkına müstenit bu 
ihtilaflan biraz tuhaf değil midir? 

cektir. 

Haclisclerirı sovyet basınında
ki akisleri 

Moskova, 7 a.a. - Uzak f&rktaki va
ziyet sovyet efkarının bütün alakası
nın merkezi olmakta devam etmekt • 
dir. Mıidafaa komiserliğinin orgae 
la "K 1 nı o n ızı yıldız" gazetesi şöyle a-

zıvor · y . . 
. "Şımarık samurayların iştahalarını 

bılcn sovye~ hükümeti uzak şark lıu
d~dunu geçılmez bir hale getirmek i
çın seneden seneye tahkim etmittir.,, 

~rav.?a ga~etesinde albay Kondaşof 
e~kı munferıt müstahkem mevkiler 
~ıst~minin yerine maginot hattı gibi 
;~tıdath bir istihkamet hattı ikamesi 
~zu~undan bahsettikten sonra Voro
şıl.?f ~n bir cümlesini zikretmektedir: 

~ı.z ~alnız ladoga gölünden Kara
~~nız e ıncn garp hududumuzu de
g~I aynı zamanda uzak şark ve ıarki 
Sıberya hudutlarının tehlikeye en zi
y~de m~ruz olan noktalarını da tah
kım ettı . ., 

B. Litvinof, aut 18 de B c· , . !iıgemit-
au .YU kabul edecektir, 
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Dil bahisleri : 

Atatürk inkilôbının orta 
Asya'da akisleri 

'BİBLİYOGRAFYA' 
Timur devrinde Kadis'ten 

Semerkand' a seyahat 
Timur'un sarayına İspanya tara -

fından elç.i olarak gönderilmiş olan 
Klaviyo'nun meşhur ve kıymetli seya
hatnamesinin Omer Rıza Doğrul tara
fından dilimize çevrildiğini ve ilk 
cildinin Kanaat Kitabevi tarafından 

neşredildiğini geçen hafta bu sütun
larda karilerimize bildirmiştik. 

Türkiye cumhuriyetinın naşaraıgı 

bir sıra ınkılapların komşu ve doı;t 
memleketlerdeki akisleri gittikçe da • 
na zıyaue tcOdı u.ı: cuucKı.:, Uuddb::uı 

8tganıstan ou nuı;usta ÇOK ont:mu a
dıınıar atmaınauır . .ı:.::uıscn vaınıyıc uı
zım naroıye mc.t.unu oır subay tara · 
tından kuruınıuş oıan J·Ubaıı Haruıy1;. 

mektebı gunucu ~uuc tcı<uUH etmcK · 
tedır. J:i ug un tuı.,. aı;Kcrı ta um ııcyctı 
taratına.m ıaare euumckte olan At • 

gan haroıyc mekteoının mesaısınaen 

yuksek maKamıar memnunıyet ıbraz 

etmektedirler.Gene turk hekimlerının 
hımmetıyle ıhya edııen tıbbıye bu 
y ıı ıııc scıcız ıuc.ı:unuııu vcraı . .uu mu
nasebetJc ıevkaıacıe merasını yapıldı. 
Atgan tıb tarıtıının temeunı atan tıb
bıye mektcomın muessısı aoktor Rıt
kı 'ya serdar ala dıger ıki turıt proıe
sore buyuk nışanıar, mutebaıusıne mo.· 
arif macıaıyaıarı verJJaı. 

Asken orta ve ııı;e mektepler mu
allim ıhtıyacı doıayısıyıe henuz gere
gı kadar organıze cdııememıştir. 
Uumumı. Kalkınma Uf!.l unua sarf edi

len yol inşaatı, maden ıstıhsali, ziraı 
mansullenn ı:;!anı gıuı uuuuıe~ıeıın 

yanında en zıyade guze çaıpan ki.ıltur 
hareketidır ve başta yazı ve cııl ınkı· 
lcıbı gelır. 

1 urkıye cumhurıyetindc yazı inkı
l~bının onuncu yıl donumünu kutla -
mak içın hazırlıklar yapılırken Atga
nistan da bu vadide ÇOK onemJı hare
ketler yaplmaktadır. Afganıstan is
tiklalinı alalıberi, takrıuen 20 yıldır, 
ötedenberi mektep ve devlet dıli ola
rak kullanagelmekte olclukıarı farsça
yı atarak mılli dil olan l'uhtu dilını 

tedvin ile uğraşıyordu. Bu maksat i
çin maarif vezaretinde bir "Mereke di 
Puştu" Puhtu §Ubesi açılmıştı. İmdi 
yapılan araştırma ve toplamalar 
maksadı temıne kati sayıldıgı ıçın uç 
yıl sonra farsça kalkacak. Şimdi bü
tün memur ve subaylar Puhtu dilini 
öğrenmiye mecbur tutulmaktadır. Es
ki arap harflerinin esasen farsçayı i
fadeye kifayetsizliği maliım olduğun
dan dil inkılabiyle aynı zamanda yazı 
inkılabı da olacaktır. Bunun için 
sanskrit mütehassısı doktor Volfgang 
Lants latin harflerini esas tutarak bir 
alfabe tertip etmiştir. Bu alfabenin 
tertibini istilzam eden sebepler kısaca 
§Öyle anlatılmaktadır: 

1 - Son zamanlara kadar bütün is -
lam illerinde aynı yazının kullanılışı 

gerek kültür, gerekse ekonomi ve mu
vasala bakımından mühim bir irtibat 
vasıtası oluyordu. Türkiye, bunlardan 
ayrılarak yeni yazı sistemini kabul et
ti. Bu yolu tutmıyanlar zaman geçtik
çe eski yazının müşkülatından sıkıntı 
çekecekler. Afganlar latin alfabesi 
kullanan komşuları dolayısile yazı sis
temini değiştirmek üzere adım atmış
lardır. Diğerleri de bunu takip edecek
lerdir. Sovyet birliği'nde Paşto'ya ak
raba olan dillere yeni harfler tatbik e
dilmiş ve bu yüzden mahalli muhar
rerat husule gelmiştir. Hindistan'da 
askeri idarede hindustani dilinde mu
ayyen maksatlar için Hitin alfabesi 
kullanılmakta olduğu gibi Hitin harf -
!erinin tatbiki hakkında bir cereyan 
da vardır. /.ı.y'"U temayül lran'da dahi 
kendini göstermektedir. 

2 - Tabı işiz::de kolaylık olduğu gi-

Dr. Şükrü Akkaya 
bi mübadele imkanı da vardır. Ve daha 
iktisadidir. Afgan mekteplerinde kal
kınma dolayısiyle yabancı diller dahi 
ogretildıgınden muhim bir kolaylık 
olacaktır. 

3 - Esası sadasız harflerden iban:t 
olan arap harfleri, sadalı harflerin mü
him rol oynadıgı Hindü - Cerman dil
lerinde, dolayısiyle bir şubesi olan 
Paşto dilinde maksada kifayet etmez. 

4 - Paşto dili kıralın bir fermanıy
le resmi dil ilan cdildigine göre yeııı 
yazının tatbiki için zaman pek müna -
ı;iptır. 

Risaledeki mütaleata göre; okuyan 
ve harfleri dizen için kullanışlı olma
sı esas tutulmuş ve bu düşünce ile pek 
ince farklar ehemiyete alınmamış. Tu
tulan sistemde geniş mikyasta tarik 
işaretler kullanılmış olduğuna rağ • 
men arap harııenndeıı l.ıu y.ızıya & 
çen biri için mühim müşkülat arzet· 
.ııez uennıckteuir. 

Bu nümune; İran yazısının la tin 
harfLriyle yazılabilmesi imkanı tla 
düşünüLrek ~ apılmış, aslında kırk y.;
di seda olarak tespit edilen alfabe a -
rapçada başka şekillerle yazldığı hal· 
de, telaffuzda aynı olanlar bir hadde 
kadar birleştirilerek 40 1 rfe irca t.:·ı
miştir: 

Te, tı = t 
Se, sin, sat - _ 
Zel, ze, zat, zı == z 
Ye, i -=- i gibi. 

Buna mukabil iki ürlü t (te t, te 
altında bir işaret = t altında bir nok
ta) 

Üç türlü h (he h, = ha = h altın-
da bir nokta, hı -= x) 

"Ankara kütüpanesi" serisi arasın
da nşeredilen bu mühim eserin ikinci 
cildi de bu defa intişar etmiştir. 

Timur devrinde en yüksek ve 
muhteşem merhalesini bulan türk me
deniyetinin şahidi olan bu eser tarihi 

bir vesika olmakla birlikte zevkle o
kunabilecek ve temiz bir üslfıpla ya -
zılmış bir seyahat kitabıdır. 

Tatlı St•rt 

Değerli şairimiz Faruk Nafiz Çam
lıbel'in mizah şiirleri Kanaat Kitape
vi tarafından toplanarak "Tatlı Sert" 
adiyle bir cilt halinde neşredilmiştir. 

Muhtelif mizah mecmualarında 

Kalender imzası veya bizzat şairin 

kendi adiyle neşredilmiş ve çok tak
dir görmüş olan bu şiirler ince ve za
rif nüktelerle doludur ve zevkle o
kunmıya değer. İçinde gazel ve kasi
de tarzında eski edebiyatın çok mu -
vaffak hünerli örneklerini ihtiva e · 
den eserin basılmasına çok itina edil
miş ve kitap Ankara kütüpanesi seri
si arasrn<la neşredilmiştir. Fiyatı 50 
kuruştur. Tavsiye ederiz. 

l\Ja!';kc 

İki türlü (kef = k, kaf c: q) 
İki türlü g (gef = g, gayın 

üstünde bir nokta) 
İki türlü n (nun = n, nun altında 

bir işaret, nun = nun altında bir nokta 
İki türlü d (dal = d, dal altında bir 

nokta, = d altında bir nokta) 
Kabul edildiğinden başka (ha üs

tünde üç nokta - c = ts), (cim üstün
de bir nokta = dz), (au, ai, i) gibi beş 
tane diftong ile bir de (ayın) sadası -
na tekabül etmek üzere (c) işareti ve 
uzun (a) yı göstermek için bir (-) 
işareti kabul edilmiştir. 

Rus edebiyatının bize en tanınmış 
imzalarından biri de Çekof'tur. Rus
ların Gi dö Mopasan'ı denilen, haki

ge katte hazan maruf fransrz üstadını 
bile geçen bu büyük rus hikyecisinin 
hikayeleri gazet"C ve meomualarımız -
da şimdiye kadar defalarla tercüme 
edilmiş, fakat kitap halinde toplan -
mamıştı. 

Mutalaa kısmında; noktalı (hal_ 
tında bir nokta) yerine noktasızı da 
kullanılabilir deniyor. 

Arzedilen bu şekle göre mevcut se
dalar hakikaten mümkün görülen yer· 
lerde birleştirileı:ek asıl yekun azaltıl
mıştır. Fakat birçok ince farklara ge
ne yer verilmiştir. Onun için hiç te 
kullanışlı şekil almış sayılamaz. Nite· 
kim alfabeyi tertip eden Lenz de bu 
noksanı hissetmiş olduğu için, cetvel
de gösterdiği işaretler yerine, kıs
men italik harflerin kullanılabilecegi
ni veya daha başka işaretler konabile
ceğini de söylemektedir. Muhtıra yol
lu tertip edilen bu alfabenin mahiyeti
ni (Alman Şark Cemiyeti mecmuasın
da = Z. d. M. G.) neşredeceği bir ma
kalede izah edeceğini ilave ediyor. 
Vakıa bu alfabe, kelimelerin etimo· 

lojik hususiyetlerinin korunması key
fiyetini emniyet altına aldığı gibi fo
netik imla için de isabetli bir şekil sa
yılabilir. Fakat mürettibin demek is
tediği gibi pratik maksat için hiç te 
pratik değildir. 

Şimdi RemziKitapevi bu eksiği de 
karşılamış bulunuyor. Zeki Baştımar 
tarafından rusçadan çevrilen Çekof'
un 30 hikayesi 190 sayfalık bir cilt 
halinde "yabancı muharrirlerden ter
cümeler" serisinin 21 inci eseri olarak 
neşredilmiştir. Fiatı 50 kuruştur. 

Bu kıymetli eseri okurlarımıza 

tavsiye ederiz. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeylin Dağı 
- Yeni basılr§ -

Çıktı. 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 
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iL Mahkeme Röportajları ı 
.............................................................................................. ! 

Kıza lôf atmamış ! ~ 

Şu kavağa bak, demiş, 
yapraklarını sevsinler ! 
İhtiyar kadın çıkarken · "Yoksa bizim 

kızda do mı şeytanlık var ? ,, diyordu 
İhtiyar kadın, ince telli gözlüğünü 

burnunun üstünde düzelttikten sonra: 
- Hakim bey evladım, dedi, şu gör

düğünüz insan kılıklı zebani kızımın 

ismet ve namu:;unu bir paralık etti. 
Kendisine ağırların ağırı bir ceza ve
rin de içip içip alemin elmasparelerine 
laf atmanın sarkıntılık etmenin ne de-

yordu bu işe: 
- Ne yapayım anne, dedi, Allah bin 

türlü beliisını versin, ömrümde yüzü
nü görmediğim adam .... 

Efendiyi dürttüm : 
- Hu, dedim, kalkta şu boyu dev -

rilesiceye bir kaç söz söyle. Kıza fena 
fena bakıyor. 

mek olduğunu anlasın · • · Fakat kızım buna mani oldu : 
. .. İhtiyarın insan kılıklı zebani de- ı - Yapmayın, bir şey söylemeyin, 

diği genç, bıyık altı bir tebessümle bu dedi, şuracıkta bir hadise çıkmasın, 
lfifları dinledi, dinledi ve bir aralık : polislik olmıyalım. İyisi mi buradan 

- Hakim bey, dedi, mahkeme buzu- kalkıp gidelim. 
runda bana hakaret etmiyc hakkı var Babası çok şefkatli, merhametli bir 
mıya bu bayanın, dedi, ama lıu laflar adamdır. Kimsenin kalbini kırmak is
ihtiyarın dizginsiz isnatlarını firenle- tcmez. Kızı da ona çekmiş zahir .... 
mek şöyle dursun, onu biraz daha coş- Neyse uzatmıyayım, biz oradan 
turdu, ithamlardaki endazeyi büsbiı- kalktık. Fidanlıgın yolundan İncesu'
tün bozdu. Laf atma hiidise:;ini, şöyle- ya doğru yollandık. Fakat yolda kı
cc hulasa edeyim, derken uzattırdıkça zım dönüp dönüp arkasına bakıyor, 
uzattırdı. Egcr sözleri sık sık inkı- adeta diken üstünde yürüyordu. 
taa ugratıhnasa kim bilır pazar gezisi- _ Ne var kızım, bir derelin mi var, 
nin ~aç gün evelisinden başlıyacak dedim. 
ve daha neler neler anlatmıyacaktı. - Hiç yok bir şey anne, dedi, ama 
Ben aşagıya bu agır ithamların hüla- ben de arkama dönünce bir de ne gö
satülhiılasasını alıyorum. reyim, deminki herif (yani şu diye ge-
"-.Pazarları evde oturulmuyor ki, ne parmağını delikanlıya diKtı) adınıı

evladım. İnsanın şöyle bir serinlige mıza basarak arkamızdan gelmiyor 
dogru çıkası, biraz hava alası, günluk muymuş ! 
güneşlik göresi geliyor. Ayıp mı, gü- Kızım, darılmıyayım, üzülmiyeyim 
nah mı, kabahat mı bu? Yooo ... iyi a- diye onun gcldigini söylememiş de 
ma, ya böyle namus düşmanlarını ne yok bir şey demiş. Oğlan benim gözle
yapmalı? Bunlar varken rahat adım rimi belerttiğimi görünce yavaşladı. 
atmıya imkan yok ki... Aradaki dar yollardan birine saptı. 

O pazar ince suya gidelim, dedik, - Hele şükür kurtulduk, diye se-
Konukomşu pek methediyor orayı... vindim. 
Allah ömrünü uzun etsin, bizim efen- Fakat köprüyü geçince gene peşi
di böyle şeyi sevmez ama onun ela mize takıldı. Yanında da ince uzun 
mızgına girdim. Kerime cariyeniz de bir arkadaşı bile vardı. Öksürdü, ak
var. Kalktık hep birlikte lncesu'yun sırdı. Bir şeyler yaptı. Ben de artık 
yolunu tuttuk. tahammül edemedim. Zaten efendi de 

- Fidanlıkta biraz oturup dinlen- sinirlenmiye başlamıştı. 
sek nasıl olur diye kerime bize sordu. Bahçelerin arasından geçerken de 

- Pekala olur, kızım, dedik. gözgöre l§f etti. Bakayım ne dediydi? 
Orta havuzun kenarında bir kane- İhtiyar davacı, titrek şahadet par-

pcye çömcldik. Fıskiyeyi seyre dal- mağını şakağına vurdu, fakat atılan 
dık. O :.ırada etrafımızda işte şu herif lafı porsumuş hafızasından bulup çı
peyda oldu. karamadı. Bunun üzerine meşin para 

İhtiyar bayan "şu herif" lafını pek çantasını açtı. İçinden buruşuk bir ka
içinden söyledi. İki parmağını, kız- ğt çıkardı. 
gın bir maşa gibi delikanlının gözle- - Efendiye yazdırmıştım da, diye 
rine doğru uzattı. Dehşetli hıncı ol- kağıdı açtı. Gözlüğünü düzelte düzel
duğu besbelliydi. Fakat, mahkeme sa- te okudu. Dedi ki : 
lonunun nezaheti aklına gelen her lafı Gözlerini kızımın gözlerine dikti 
sarfetmesine mani oldugu için yarısı- de : 
nı yutkunuyor, ancak içindekilerin _ Reftarına bak, topuklarını yesin-
bir kısmını ortaya atabiliyordu. De- 1 d d" 
vam etti : 

- İşte şu herif bizim kanepenin et
rafında dolanmıya başladı. Efendi, 
başını gazetesinden kaldırmadığı için 
bunun farkmda bile olmadı. Fakat ben 
hele gül gibi kızcağızım yanımda du
rurken böyle münasebetsizliklere pek 
alınırım. 

Her önümüzden geçişte o çıkasıya 
gözlerini kerime cariyenizin gözleri
ne dikiyor, adeta, nasıl söyliyeyim, 
gözleriyle demediğini bırakmıyordu. 

Birine, ikisine, üçüne sesimi çıkar
madım. Ama bu gidiş geliş bir kaçı 
bulunca : 

- Eh, kızım bu herif bana iğne ol
mıya başladı, dedim. Zavallı, saf, ma
sum, melek kızım benden çok üzülü-

er, e ı. 

Ben de artık dayanamadım. Yakı
nımdan geçen bir polis efendiye anlat
tım hali, zabıt tutuldu. Parmağı bas
tım. Şimdi bu adama ağır, ama çok 
ağır bir ceza veriniz ki oğlum bir daha 
namuslu aile kızlarına lafatmıya, na
musa tecavüz etmiye töbe eylesin,, di
di ve oturdu. 

Sıra müdafaayı dinlemiye gelmişti; 
delikanlı ağır ağır ayağa kalktı : 

- İsnatlardan hiç birini kabul et
mem, dedi. Ben ne kimseye lfifattım, 

ne de hakaret ettim. Hem efendim, 
bu hanım benim yabancım değil ki ... 
Kendisi senelerdenberi arkadaşımdır. 
Konuşuruz, gezer, tozarız. Birlikte ... 
Hatta evlenmek için projelerimiz bile 
vardır. O gün de valdesi ve pedcriyle 

j: __ R_A_o_v_o.............,. 
Ankara: 

Oğle Neşriyatı: 
14.30 Karış 

neşriyatı - 14.50 Plakla turk musı 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberle 

Akşam Neşriyatı: 
1 

.3 K 
8 O arış 

ne5riyatı - 19.15 Turk musi kisı v 
şarkıları (H. Hıza) - 20.00 Saat ay 
arapça neşriyat - 20.15 Türk musi 
halk ı;arkıları (Hamlan) - 21.00 
rans: (Parazitolog Nevzat) - 21.1 
yo salon orkestrası: 1 - Strauss: D 
2 - Humpries: Dreams of Yesterde 
M endelssohn: Sommernachtsraum. 4 
sini: Wilhelm Tell - 22.00 Ajans 
ri ve hava raporu - 22.15 Yarınkı pr 
ve İSTİKLAL MAR...ŞJ. 

1 tanhul : 

üğle Neşriyatı: 14.30 Pl5.kla 

musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 
tiirk musikisi - 15.30 - 16 Muhtelif 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakl 

musikisi - 19.15 Rifat ve arkadaşları 
frndan türk musikisi ve halk şarkı! 
19.55 Borsa haberleri - 2"().00 Saat 
Grenviç rasatanesindcn naklen. M 
Çaglar ve arkadaşları tarafından tiır 
sikisi ve halk şarkıları - 20.40 Hava 
ru - 20.43 Ömer Rıza Dogrul taraf 
arapça söylev - 21.00 Saat ayarı: 
KESTRA: 1 - Belfe: La Bohemienn 
Svendsen: Zorahayda. 3 - Ziede: Val 
termezzo. - 21.30 Fasıl saz heyeti: 
him ve arkadaları tarafından - 22.10 
musikisi: Plak - 22.50 - 23 Son haberi 
ertesi güniın programı saat ayarı: SO 

A~-rupa : --
OPERA Vl!: OPERETLER: 19 La 

Frankfurt, Hamburg - 20.10 Budape 
21 Berlin - 21.10 Milano. 

ORKESTRA KONSERLERİ Vl<: 
FONiK KONSEl<LER : 12 Hambu 
21 Kolonya, Viyana - 21.30 Roma -
London - Rccyonal - 21.55 Varşovn 
Frankfurt. 

ODA MUSİKİSİ: 18.25 Luksenbur 
21.15 Prag 21.30 Paris P.T.T. - 22.15 
holm. 

SOLO KONSERLERİ : 15.25 Berli 
17.30 Berlin - 18.15 Kolonya - 19 
nigsberg - 20.15 Beromunster -
Prag - 20.55 Beromünster. 
NEFESLİ SAZLAH (Marş v.s.): 

Brcslav - 8.30 Keza - 10.30 Hambur 
12.45 Prag - 18.20 Keza - 20.45 Tul 
22.25 Droytviç, Milnih - 22.35 Hambur 

ORG KONSERLERİ VE KOROL 
15.30 Viyana - 16 Parıs. P.T.T. - 1 
Frankfurt - 20.10 Kolonya. 
HAFİF MÜZİK : 5 Breslav -

Hamburg - 6.30 Frankfurt, Kolonya 
8.30 Frankfurt - 9.30 Berlin - 12 Al 
istasyonları - 14 Laypzig, Stiitgart - 1 
Viyana - 14.15 Berlin - 16 Alman i 
yonlan - 18 Bcrlin, Hamburg - ~ 
Laypzig - 18.30 Frankfurt - 19 Bcrlııl 
19.15 Münib - 20.10 Berlin - 20.20 
tcns - 22.30 Kolonya - 23.15 Hambur 
24 Kolonya. 

HALK MUSİKİSİ : 11.30 $tütgart 
17.5 Stokholm - 18.40 Viyana - 23 B 
peşte (Sigan orkestrası) • 

DANS MÜZ1Ci1 :20.10 Konigııberg 
21.30 Stokholm, M ilano (Opera ve 
- 22.15 Floransa - 22.30 Viya~a. Lo 
Recyonal, Poznan, Sottens - 22.55 
senburg - 23 Roma - 23.lS DroytviC 
23.30 Keza .... 

birlikte gördüm. Selamlaştık. 
söylemesi ayıp, o bana mektubunu 
tı, ben de ağaçlıklar arasında he 
bir cevap yazarak, yolda giderler 
arkalarından uliiştırdım. 

"Güya ben rdtarına bak, topukl 
nı yesinler,, diye kerimelerine la 
mışım. Bu iftiradır. Ben, yanımcl 
arkadaşa : 

- Şu kavağa bak, yapraklarını 
sinler dedim. O kadar ... 

Kerimeleri, benim yaşımda, yanı 
şağı yukarı otuzunu doldurmak iJ 

redir. Lütfen kendisine benden da 
cı olup olmadığını sorun ,dedi . 

Mahkeme, bahis mevzuu baya" 
şahsan davacı olup olmadığını so 
ya karar vererek celseyi başka g 
bıraktı. 

İhtiyarcağız, kapıdan çıkarken : 
- Yavrum evde kalmış, dedi, çı 

Biz yürürken mektup da alıp verıtl 
!er, Yoksa bizimkinde mi şeytarıl 
ler, yoksa bizimkinde de mi 
tanlık var da biz uyuyoruz? diye s0 

lenip duruyordu. 

- Mösyö Şövaliye, Katil olmayı tabii görmüyor 
musunuz? ve zannetmiyor musÜnuz ki bizi öldür
mekten meneden sadece öldürülmek korkusudur ? 

Şövaliye, düıünceli ve derin bir sesle cevap verdi: 
- Muhakkak ki hayır! Beni öldürmekten mene.. 

decek olan öldürülmek korkusu değildir. Ölümden 
korkmam: Fakat batkalarmın hayatına hürmet ede
rim. Ben beşcriyim, ve bu, kendi rağmıma böyledir. 
Bana sorduğunuz suali bir kaç zamandanberi ciddi 
surette tetkik ettim, Mösyö Konstanten Mark. Gece 
gündüz bunu düşün<lüm, ve §İmdi hiç kimseyi öldürc
miyeceğimi biliyorum. 

GOLONC HİKAYE 
olduğunu iyma ederdi. Bundan dolayıdır ki Rober 
Felisi'nin Yeme sokağına gelmesini daima önlemit
ti. Vilye bulvarında biribirini diledikleri gibi göre
bilecekleri küçük bir ev tutmuttu. Fakat bu sefer, 
onsuz geçen iki günden sonra, bu umulmadık ziya • 
retine memnun oldu ve hemen aşağıya indi. 

Bunları itilince Nantöy, sevinerek ona istihfafla 
baktı. Artık ondan korkmuyor ve kendisini korkut
muş olmasını da affetmiyordu. 
Kalktı: 

- Bonsuvar. Ba§ım ağrıyor... Yarın görüıürüz, 

Mösyö Konstanten Mark. Ve hafif çalak, çıktı. 

Şövaliye koridor boyunca onun p~ıine düıtü, sah
ne merdivenini arkaaısıra indi, ve kapıcı kulübesinin 
önünde yakaladı : ı 

- F elisi, bel bu akıam kabarede beraber yemek 
yiyelim. Çok memnun olurum! ister misin ? 

- Oh! Olmaz. Daha ne ! 
- Neden istemiyorsun? 
- Beni rahat bırak. Canımı sıkıyorsun. 
Felisi kurtulmak istedi. Şövaliye tuttu 
- Seni öyle seviyorum ki! Bana böyle istirap çek

tirme. 
Felisi Şövaliye'nin Üzerine yürüdü ve, dudakları 

tersine dönük diılerini sıkarak, kulaklarına bir ıs -
Irk gibi bağırdı: 

- Artık bitti, bitti, bitti! Anladın mı! Senden 

Yazan: ,1NATOt f'RANS 

bıktrm. 

Öteki çok mülayim, çok cidaı : 
-Beraberce son defa görüşüyoruz. Bir felaket 

vukua gelmeden dinle beni, Felisi. ihtara mecbu
rum. Beni sevmiye seni icbar edemem. Fakat bir 
ba~kasını sevmeni de istemem. Mösyö dö Linyi ile 
görü~memeni son defa olarak tavsiye ederim. Onun 
olmanı menedeceğim. 

- Sen mi beni menedeceksin? Zavallı dostum! 
Şövaliye daha mülayim, cevap verdi: 
- Böyle İstiyorum, böyle yapacağım. İnsan iste· 

diğini elde eder; yalnız, değerini vermek lazımdır. 
v 

Felisi, evine dönünce bir ağlama buhranı geçirdi. 
Acıklı bir sesle, bir fakir tavriyle kendisine yalva
ran Şövaliye hep gözlerinin önüne geliyordu, Bu 
sesi ve bu tavrı, verem olacağından korkarak kıtı 
zengin bir teyzenin yanında geçirmek üzere onu 
Antib'e götürdüğü zaman, iş aramak maksadiyle 
uzun yollarda bitkin dola,an amele de işitmiş ve 
gönnüttü.Mülayimet ve sükunetinden dolayı Şövali
ye'den nefret ediyordu, Fakat bu çehreyi ve bu sesi 
hatırlamakla muztarip oluyordu. Bir §ey yiyemedi. 
Sık ark nefesi daralıyordu. Gece öyle bir iç sıkıntı-
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Çeviren: NASUlll Bı1 l'DAR 

sı geçirdi ki öleceğini sandı. Bu kadar asabileşme
sinin sebebini iki gündenberi Rober'i gÖrmemiı ol -
maaına atfetti. Saat dokuzdu. Onu evinde bulacağı
nı dütündü ve ıapkasını giydi. 

- Anne, bu gece tiyatroya gitmem lazım. Sıvı§ı
yorum. 

- Git yavrum, Çok geç kalma. 
Linyi anası ve babasiyle oturuyordu. Verne soka

ğındaki güzel konağın tavan arasında, "Öküz gö
zü'' adını verdiği yuvarlak pençerelerle aydınlanan 
bir bekar dairesi vardı. Felisi, arabada beklediğini 
kapıcı vasıtasiyle bildirdi. Linyi kadınların sık sık 
gelip onu baba evinde aramasını sevmezdi. Meslek
ten yetiıme bir diplomat ve Fransa'nın dış menfa
atleriyle çok meıgul olan babası, evinde olup biten
ler hakkında inanılmaz bir cehalet içindeydi. Fa
kat Madam dö Linyi evinde usul ve adaba riayet e • 
dilmesi hususunda dikkatli davranırdı. Ve oğlu da 
hiç bir zaman asla taalluk edemeyip yalnız ıekil
den ibaret kalan icapları yerine getirmek kaygısını 
gösterirdi. Anası onu istediğini sevmekte tamamiy
le serbest bırakır, ve ancak bazı zamanlar, vakur 
bir yakınlık arzusiyle, ona, kibar alemine mensup 
kadınlarla diiıüp kalkmanm gençler için f aydah 

Kupanın kötesine büzülüp, karanlıklar ve karlar 
arasında, beygirin yavaş adımlariyle, sokaklar ve 
bulvarlar boyunca gittiler, ve a§kları simsiyah ge
ceye büründü. 

Rober, Felisi'yi kapısına kadar getirip : 
- Yarın, dedi, 
- Evet, yarm Vilye bulvarında buluşuruz. Er-

kenden gel. 
F eli si arabadan İnmek için ona dayanıyordu. 

Birdenbire geriye atıldı. 
- Orada, orada, ağaçlar arasında ... Bizi gördü .. 

Bizi gözetliyordu • 
- Kim bu? 
- Bir adam ... Tanımadığım biri. 
Şövaliye'yi tanımıth. 

indi, kapıyı çaldı ve, titriye titriye, Rober'in maıı· 
tosuna sarılarak, kapınm açılmasmı bekledi. So,,... 
onu bırakmadı: 

- Rober, benimle beraber yukarı geJ. Korkuya· 
rum. 

Rober, az çok aabırsızlanarak, merdivenden f e· 
lisi'nin pe§İ sıra çıktı. 

Şövaliye, onu, küçük yemek salonunda, J•" 
Dark'm zırhı önünde, Madam Nantöy'le birlikteı 
sabahın birine kadar beklemiıti. Sonra, aıaft iıt• 
mit ve yaya kaldırımında gözetlemiye ba~lamıttl• 

- Sonu Var"" 
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Erkek vücudunun şanı ... 

Güzel ve sağlam erkek vücudu çok 
İcı)Jı olur. Kadın ve erkek vücutlarını 
birıbirinden ayırt ettiren mühim fark· 
fardan biri de budur. Kadın vücudun· 
da ayva tüyleri kıl denilecek hale 
gelince, hiç hayre alamet sayılmaz: 
Kadın erkekleıiyor demektir. Erkek 
viicudunda da kıllar dökülünce • ka
dınlaııyor denilemez - erkekliği azalı
Yor demektir: Netekim haclun ağalan 
hep tüysüz olurlar. .. .. 

~· rek e • vücudun her ta· sık degıl, sey ç ı de· il ba-
afına aynı suretle yayı mıt g , kı 

r 1 hem de uzanıp • 
zı yerlerde top uca • ah k kopmaz. 
almıya dayanıklı ve ç u 

s Vücud sathına nisbetle sayısına, 
. tı'-tre murabbaına kaç ta· 

Yanı her san .. - ı· 
ünaıip olacağına ge ınce, ne olması m k . f 

d ehemiyeti olsa gere tır, a-
bunun a kıl 

· d' e kadar bunu saymayı a kat tım ıy 
eden çıkmamıttır. • w • .. 

Vücutlannın güzellıgıne guvenen 

k klerden bu işe üşenmiyecek alan-

• 
. . 

GÜNÜN POLiTiK . 
MESELELER/ 

iKi R • •• 
İtalyan ırkçılığı karşısmda 

T emmuz ortalarına doğru, ari menşe ve medeniyetli saf bir İtalyan ır
kının mevcut olduğunu ve Avrupa akdenizlileriyle şarklılar ve af

rikahlar arasına, italyanlarm fizik ve fizyolojik karakterini muhafaza için 
sarih bir set çekmek icap etti ğini söyliyen italyan profesörlerinin beyan
namesi intişar ettiği zaman, kültür bakanlığının müzaharetinc nail olma
sına rağmen bu beyannamenin ancak alman ırkçılık nazariyecilerinin te

Papalığm 
vaziyeti 

-& 

ı: 

__ 1 (J{ __ ü........,.lcv .......... i 
Yollar 

er e G. A. 
lar varsa. .. 

Fakat lalların da türlü türlusu var· 
d k. · ·kısa· ba· ır: Kimisi uzun olur, ımııı ' 

. wı ve kuru-2111 kalın, bazısı ınce; yag ısı 

siri altında kalmış mahdut bir ente
lektüeller grupunun fikrine tercü
man olduğu sanılmıştı. -

Yazan: 
cı kavgayı diriltmek tehlikesini gös 
ter i yor. 

Bir pazar gününü tehir hudutlan 
içinde geçinniyerek zamanımızın en 
mütekamil vasıtası olan otomobille 
.biraz uzaklara gitmek iştiyenler, 
seksen veya yüz kilometrelik bir 
yolculuktan sonra evlerine daha 
yorgun döndükleri zaman bütün ge
ceyi işgal eden bahis y o l l a r bah
si oluyor: Şehirleri ikasabalara, ka • 
sahaları köylere, köyleri dağ veya 
su baılarına bağlıyan yollar ... 

Konrad Berkoviçi'nin "Büyük İ&
kender" adındaki kitabı §U sualle bi
ter: "lskender'fo eserinden geriye 
ne kaldı?" 

su vardır. Bazdan dayanıklı ~ur, çe • 
kince kopmaz bazısı da, aksine, çabu· 
cak ko K.~ l" ' le ,.ehirlinin kılları 

par. oy u ı ,. ., 1 kel· 
b• 'b· . Soguk ınem e ırı ırıne benzemez. 
lerdeki insanlann kıllariyle sıcak ~~7 
lekettekilerinki de farklıdır. il 1 1~.: 

k .. d daki kı ar yu Ço çalııı:anın vucu un _ 
:s d başka tur· ta•ıyan hamalın kılların an .. 

1 '" ı d" kun o an· lü olur. Aşk işlerine faz 8 U§ • I 
1 k Çok gıyen e, annki de gene baş a. .. du 
g .. w .. b w k gezen her gun ş 

ogsu, agn açı • f 'k . onu 
Yapan hatta duıtan sonra n sıy 

' k yıkanan unutrnıyan, az yıkanan, ço n belli olur. 
adam vücudunun kıllarında . • 

Erkek vücudunda kılların cılnın 
k' aman araşkla münasebeti pek es 1 z 

dan beri hissedilmişken, erkek. kıtı:;· 
nı hasıl eden böbrek üstündeki gu . ~ 

w d be · daha ıyı olduğu anlapldıgın an rı d 
B dde aşk gu • meydana çıkmıştır. u gu h 

İzmir' de feci bir 

motosiklet kazası 

Üç kişi çok ağır su rette 

yaralandı 

İzmir, (Hususi) - Atatürk cadde
sinde bir motosiklet kazası olmuş ve 
üç kişi ağır surette yaralanmıştı_r. 

H n oğlu Hüseyin Taner adında bır 
asa . da b ' 

genç, Tayyare sineması cıvarı~ kır 

motosiklet kiralamış, gece v~ktı. ar a
daşı Nuri'yi arkasına bındırerek 
Kordon üzerinde tur yapmıya başla -

Fakat İtalya'da bu beyanname et
rafında resmi organlar tarafından 

yapılmış olan tefsirler, meselenin 
mücerret bir sahada kalmıya mah
kum olmadıgını, bu beyannamenin 
hakikatte yeni bir politikanın mu
kaddimesini teşkil ettiğini meydana 
çıkardı. Bu politika bir yandan, şim
diye kadar sistematik hiç bir husu
mete maruz kalmamış olan yahudi
lere karşıdır. Bir yandan da Afrika 
yerlilerine müteveccihtir. Git gide 
daha süratli bir şekilde devam eden 
Habeşistan'daki İtalyan kolonizas
yonu bu yeni evolüsyon'da mühim 
rol oynamışa benzemektedir. Filha. 
kika ırkların karışması burada bü
yük bir genişleme almak tehlikesini 
gösteriyordu, buna mani olmak için 
en şiddetli tedbirler alınmıştır. 

Edit Brikon 

mücadele, ne de Luter'in tefrikası 
!uristiyanlıgın esas lı prensiplerini 
kan ve ırk doktrini derecesinde teh
di tetmemişti. Fakat bu dert kendi 
içine kıvrılmış ve nasyonal - sosya
lizmin bir ihraç metaı olmadığım 
söyliyen Almanya'ya münhasır gö
rünüyordu. Anşlusla bu cereyan Av
rupa'nn göbcgine inmiş oldu. Şimdi 
de hıristiyanhk merkezinin kapıla
rına yerleşerek Vatikan'la Venedik 
sarayını lıiribirine diişürmiiş olana-

O n birinci Pi demiştir ki: "1-
talya'nın, betbaht bir taklidle, 

Almanya'nın misalini takip etmek 
lüzumunu neden duymuş olduğunu 
kendi kendimize soruyoruz. Dünya
nın hali vahimdir, çiinkü pek çok 
fe~ tler evrenseller hakkında hiç bir 
şey bilmemektedir. Beşer nevinin 
tek ve büyük bir evrensel ırk oldu
ğu unutuluyor.'' ... Ve sonunda: "Ka
tolik aksiyonuna dokunmamanızı si
ze tavsiye ederim. Katolik aksiyo
nıına vuran papaya vurmuş olur, ve 
papaya vuran ölür." Demiştir. 

Bu sözler hıristiyanlık aleminde 
:nuazznm akisler uyandıracak ve 
diktatörlere yola getirilmesi müm
kiın olmıyan bir ruhani kuvet mev
cut olduğunu ha'tırlatacaktır. 

- Yollar! Bir kadınm göğsündeki 
süt damarları gibi besleyici, uzun, 
ivicaçlı, biribirini kateden yollar. 
insanların mallarını ve fikirlerini 
bir yerden diğer yere götürmek için 
daima kullanacakları yollar ... 

- Karagöl harikulade güzeldir. 
- Kızılcahamam Ankara'nm tabii 

sayfiyesidir. 
- Haymana kaplıcalarına gitti

niz mi ? 
Bu gibi cümlelerle konuıtuğumuz 

zamanlar, nihayet, gezip tozma he
vesimizi ifade etmiı oluyoruz. Fakat 
bu heves bile ekonominin t u r i z m 
dediğimi:ı faslını meydana getirmiş
tir. 

d • d w •ı de erkek vücudunun . ~s
eıı egı se. r udde iyı ış-

salannı temın eden odu ' g k 
1 • k w 'n vücudunda kıllar ısa 
eyınce er egı 

ve kalınca olur. . 
Medeniyetten uzak yaşıywan ınsa;: 

lann kıllan seyrek, kalın, yaglı v~ ç 

mıştır. v f 
1 Bu sırada kordonda, sıcagın az a-

lığından denize giren ve denizden çı· 
kınca aceleyle karşı tarafa geçmek 
üzere koşmakta olan Ali oğlu A~et 
makinenin hızla gelmekte oldugunu 

Yalnız duçe, Führer'in izini takipl -
ediyor görünmek istemediği i- f ··-_ ..................................................................................................... ! 

çın, taşist matbuat, faşizmin daha 1 1 sta n bu 1 m ua 1fim1 eri Edirne' de 
başlanğıcından beri bir ırkçılık politi- • 
kası teşkil ettiğini ve şimcı ı ileri SÜ· 

rülen nazariyelerin temayülleri ta
rif ve itiyadı tespitten başka bir şey 
olmadığını yazdı. 

Haydi turizmi bir tarafa bıraka
lım. Vatanın bütünlüğünü ifade e
den yolların faydalarını saymakla 
bitirebilir miyiz? Yollar olmasa köy. 
ler biribirinden kıtalar kadar uzak 
kalabilir. Halbuki kıtalat"ın yanya
na, kucak kucağa, ~yun boyuna 
sannatdolaı olduğu devirdeyiz. 

d ki lur Medeniyet kılları ınce, 
ayanı ı o · 

. k 'b' yumuıak yapar ... uzun ve ıpe gı 1 •• h 
So w uk mem1ekette kıllar vucudun er 

g tt ayılır sıcak tarafına aynı sure e Y ' d 
memlekette vücudun bazı kısımların a 

1 Bunlardan başka ırka, soya top anır... w• . 
_ 'L go''re de az çok degııır. ve ıansa il .. 

d •w· · yemeklerin de kı ar uze-Ye ıgınız . 
. . . vardır- Çok sebze yıyenler, 

rıne tesın • ı l 
k . terden daha çok kı lı o ur· ço et yıyen . 

Jar. Mısır ekmeği kılları uzatır ve m-
lt·r Halbuki yulaf unu kısaltır ve ce ı . . 

1 
. 

parlatır. Buğday ekmeği yıyen enn 
kdJan Ja-. .. ~ ve parlak olur. 

Elbisenin tesiri pek bellidir: Vücu
du iyi muhafaza eden elbise kıllan dü-

.. "r Hele f anile gömlek kılların en ıuru • • 

fankedemerniştir. .. . 
Motosikleti idare eden Huseyın 

Taner, bir kaza yapmamak için mak.i
neyi durdurmak istemiş, sademenın 
iddetinden, motosikletin arkasında 

ş . d" k bulunan Ahmet oğlu Nurı uşere_ 

ağır surette yaralanmıştır. B~na rag
men makine Ali oğlu Ahmed e çarpa
rak sağ ayağının kırılmasına sebep 

olmuştur. .. . 
Motosikleti idare eden H useyın 

T aner de yaralıd ır. Yaralılar tedavi 
altına alınmıştır. Kazanın Ahmed'in 
acclcdliğindcn Heri ~eldiği anlaşıl • 
maktadır. Tahkikata devam ediil')"Or. 

"Giornale d'ltalia" bir gün şöyle 
yazıyordu: "İmparatorluğun fcthin
denberi, İtalya her iki dünyadaki bü
yük banka ve büyük gazete yahudili
ğile karşılaşmıştır. Şimdi o müdafaa 
sistemini tamamlamaktadır, çükün 
zecri tedbirler unutulamaz. Bizi 
"meşum tesirlerden azade" millet
lerle tesanüde sevkeden de budur." 

b .. "k dü•manıdır. Bez gömlek gıyen-
uyu :s ·ı ı· L-

1 • "cudu daha kıllı olur. Hı a ı U<CIZ· ~n~ .. 
d gömlek giyildiği zamana .y~tıştı -
~n u giyenlerin göğüslerını • ya· 

nızse on • ah al 

Bir köy mezorhğındo 

cesed bulundu 

Evet, bunu biliyorduk: İtalya'nın 
bütün durumu bir komplekse, bir re
aksiyona bağhdır. Zecri tedbirlere 
gelinceye kadar faşizm bir hükümet 
metoduydu. O zamandanbcri antide
mokratik bir doktrin oldu. lmdi bu 
sahada Hitlcrizme tesadüf etmeme
si mümkün değildi. Fakat, Berlin'lc 
tesanüdü teminden ziyade demokrat 
devletlere karşı cephe almak için
dir ki faşist Roma yahudilere döne
rek onları demokrat devletlerin "ge
nel kurmaylarını" teşkil etmekle it
ham ediyor. 

Edirne (Hususi) - İstanbul muallimlerinin bir kafile halinde şehrimi
ze gelerek tetkiklerde bulunduklarını bildirmiştim. Yukardaki resrm mu
allimleri Edirne etnoğrafya müzesinin önünde göstermektedir. 

but kendi tabirleriyle ım~n. t t arı· 
G e gıyınme far • nı • hatırlarsınız.. en 
k emleket erkek • kından dolayı sıca m . 

leri çok kıllı, soğuk memleketlerdekı • 
ler az kıllı olur. • . 

Vücudunuzdaki kıllar ~emızlıkten 
P k h l mazlar hele friksıyonlardan e oş an • . .. d 

k k ka l T emiz erkeğın vucu u Pe or r ar. 

~ kıllı olur. .. ·· t 
Sporlar da, şekillerine gore, vu.~ul .: 

taki kıllar üzerine başka başka tu~ u 
teıir ederler. Ağır ve şidd~tli dspo~~: 
h d . . . ltı'r hem vucu un em erıyı ınce , 
ların d" ·· "rler Cimnaıtik bocala· 

1 UfUru • d"k"l . ., d sadan o u • nndan bırçogunun a :s 

düiü ötedenberi göze çarpar. "l 
.. .. el ve sag am Bu şartlara gorc, guz ıl ol • 

bir erkek vücudunun kılları nas 

ll\alıdır? v. k 
Uzun degvil kısaca - ince degıl, a· 

' k fakat lınca • kuru değil, yağlıca - ço 

Kemalpaşa kazasının Yakaköy me -
zulığında bir ceset bulunmuştur : 

Adliye cesedin yakaköylü. Ali o~lu 
Bahtiyar Şahin'in yanında hızmetkar
Iık eden Aksekili Hasan oğlu 19 yaşı~
da Ali Canavar'a ait olduğunu tesb~t 
etmiştir. Ali Canavar'ın başın~a hır 
kurşun yarası vardır. Vaka, bır .kaza 
şeklini göstermektedir. Tahkıkata 
devam ediliyor. 

Menemen' de kaybolan adam 
ı . (Hususi) _ Menemen'in 
zmır, A 'f 

Mermerli mahallesinde oturan rı 
oğlu Şefik adında biri ortadan kay· 
bolmuştur. Bir çocuğu ve karısı Mene
men'de kalmı,tır. Şefiğin aranma~ı 

Menemen kaymaka~lı~ın~an şehrı· 
miz zabıtasına bildirılmıştır. 

N e de olsa, bu durum ister is

temez öteki Roma'yı, ebedi 
evrensel Roma'yı heyecana düşüre
cekti. Papanın evelsi gün "Propa
ganda Fide" koleji talebelerine hi
tap eden ~özlerine bakılırsa hatta 
onu kızdırmı,tır bile. 'Gerçi, papa al
man rasizmini ve onun, üçüncü 
Rayhle akdedilmiş konkordayı çiğ
neyerek gençliği hıristiyanbk nüfu 
zundan kurtarmayı istihdaf eden 
totaliter iddilarını bir çok defalar 
tenkit etmiştir. Fakat Almanya es
kidenberi papalıkla mücadele halin
de değil midir? Şüphesiz, iki kuvet 
arasında, bütün ortaçağı dolduran 

Yüz sene uyUyan adam 

fakat Rokfeller müzesindeki işlerim 
buradan ayrılmama müsaade etmiyor .. 
Son günlerde esasen sizinle meşgul 
olmak için itlerimi biraz ilunal da et· 
miştim. 

Ve şaka ederek ilave etti: 

- Ben de geleceğim! Fakat. bcra· 
berımde bir haylı konserve getırc:ce • 
girn, :~zin haplarınızdan bıktı~ 1: .. 
1'ekrar mide ağrısına tutulmak ., ıçın 
can atıyorum! ... Mide rahatsızlıgı fe. 
na şey değilmiş vesselam .... 

. Böyle şakalar etmesi he.yec~nın~ 
gızleınek içindi. Ötekiler derın ~ır te 
essur içindeyken v ıc:da merasınııne 
neşe katmıya çalıştı. . 

Anni Tompson gidince Selesten · 
- Çok iyi bir kız, dedi, fransız ol-

•llarnası ne yazık 1... . 
Nevyork • Paris heliko ekspresi ka

rantina yanında bir rıhtıma ~anaş_mış
t: : bu, umumi şekli eski zephnlerı ha· 
tıriatan, fakat bir gemi kada~ uzun .0 • 

lan teknesi bir yandan elektrık ınotör
lerini ve akümiıHitörleri, diğer yandan 
a hsus kısım· Yolculara ve eşyaya ma . 
a · b' akıney· rı ıhtiva eden muazzam ır m 
i. Ağır yükleri götürmüyordu. Bu~-
il . d Gövdenın r gemılerle taşınıyor u. d'I 
ı · 'b' 'nşa e ı • t kısmı gemilerin dibı gı ı 1 ~ v 
işti. Bu suretle bir kazaya ugra?1?1 

altdirde heliko batmıyarak denızın 
•tünde yüzecekti. · c 
t> ak" ıcr aervıı 0 u neviden ilk ın ınc 

Yazan: Hanri Berne 

Tefrika: 29 
Okyanus'un orta • konulduğu zaman, . d"l · f 

dalar tesıs e ı mıt ı. 
sında seyyar a k'J diyor ve 
Bunlar ara durakları te' ı .e d 'k 

b d benzın te arı 
hava devleri ura a~ kümülatörün 
ediyordu. Fakat hafıf a 
icadı sayesinde buna lüzum kalmamış, 
aradaki merhalenin bir uçuıta alınm~
sı mümkün olmuıtu. Akpmın saat a • 
tnsında Nevyork'tan kalkan hava ged -
misi Paris'e ertesi gUn saat dokuz a 
fakat Amerika saatiyle altıda varı-

yordu. · 'diş 
Oç ay müddetle muteber olan gı. 
eliş biletiyle Röne ile Se~esten üst 

~ ttaki iki kabineye yerleıuler, ıonra 
:ı 'nti köprüıline çıkarak kalkıtı .ıey

;:t~ıiler. Kendilerini tetyie gclmıı ~
lan Anni Tompıon, onlardan anca;c 
hareket zamanında ayrıldı. 

Röne ona: 
- Neden bizimle gelmiyorsunuz? 
. tu Her halde fransızlar Dıye ıormut · . . 

• . 1 kurtarmıı olduğunuzu sızın 
hızı nas~n dinlemekten çok zevk du
ağzınız 

yacaklardı. 

Genç kız: . . 
P . ,. bütün ilmi cemıyetlerın· _ arısın d' 

den davetler aldım, diye cevap ver ı, 

- Eğer Nevyork'a dönmezseniz 
bizzat sızi almaya gelirim. 

Röne vadetti: 
- Müsterih olunuz, dörıeceğiz. 
Halatlar alındı. Ufki pervaneler 

dcinmiye başladı. Heliko bin metre ir· 
tifaa kadar yükseldi, sonra şark isti -
kametinde yola koyuldu. 

Selesten bu yeni seyahat vasıtasının 
pek fena olmadıgını itırafa mecbur 
kaldı. 

- Altımda boşluk bulunduğunu ha
tırlamaktan hoşlanmıyorum; iakat bir 
gemiye binmış olsaydık, muhakkak 
ki deniz tutacaktı, halbuki burada hiç 
bir sallantı yok. 

Gece oldu. 'Gök yıldızlarla doluydu. 
Gezinti köprüsünde, nöbet subayı ha
va gemisini Okyanus iızerınden, Ame
rika ve Avrupa telsizlerinin verdikle· 
ri malfunat dairesinde idare ediyordu. 
Selesten erkenden yatmıya gitti. Rö • 
ne uzun zaman gezinti köprüsünde 
kalarak yıldızları seyretti ve tekrar 
göreceği vatanını tahayyül etti. 

Ertesi sabah Bretanya'nın üstünden 
geçtiler ve bir buçuk saat sonra orta
sında Sen nehrinin mavimtrak şeridi 
görülen Paris'i gördüler. 

Selcıtcn: 

Hayvan 
hırsızını 

öldürmüs 
..:> 

Manisa, (Hususi) - Dikili kazasın
da Hanımçiftliği mevkii civarındaki 
Müftü harmanı yerinde bir cinayet ol
muştur. Turgutlu'da oturan çingene 
Şaban oğlu İsmail Sağlam'm hayvan
larını çalmış, Manisa'ya götürmek ü
zere yola çıkmıştır. İsmail Sağlam, 
kendisine yetişmiş ve hayvanlarını ça
lan Haşim'i çifte tüfeğiyle yaralıya
rak öldürmüşti.ir. Katil tutulmuş, ad
liyeye verilmiştir. 

- Şu ihtiyar Paris'i tekrar görmek 
ne saadet; bana adeta Amcrika'daki 
maceralarımız bir rüyaymiş ve asıl 
şimdi uyanıyormuşum gibi geliyor. 

Röne: 
- İşte tam Sen - Klu'nun üstünde

yiz, dedi. lJoktor Trundl'in hf!la ora
da ikamet ettiğini ve biraz sonra onu 
laboratuvarında bulacağımızı tahay -
yül edebiliriz. 
Heliko hareketini yavaşlattı, ve, ağır 

bir ini§ten sonra, Sen nehrinde hava 
transatlantikleri için hazırlanmış olan 
geniş havuza indi. 
Gelişlerinden haberdar edilmiş olan 

Gabriyel Kler iskelede bekliyordu. 
- İşlerinizi bana bırakın, diyordu; 

sizin namınıza teahhütlere giriştim: 
Herkes sizi kabul etmek zevkini pay
laşamıyor. 

Selesten: 

- Acaba evda yemek yiyemezmiy
dik? Diye sordu. 

Kler: 
- Sahi, dedi, amerikan haplarına o

lan nefretinizi unutuyordum. Gerçi 
Fransa'da da tasarruf olsun diye bun
ları kullananlar vardır, fakat eski a
detler tamamiyle terkedılmiş değil • 
dir. 

Bir kahvenin terasasında, küçük ek
meklerle nefis bir şokola içtiler. 

Selesten: 
- Ah, mösyö! Diye haykırdı. Pa

ris'tc yaşamak ne zevkli şey. Yüz sene 
iki ai'.dapbcri b" kadar p:ıcıı"t olduğu-

• 
Seyhan kanalları 

Adana, (Hususi) - Seyhan sulama 
sol ana kanalın f nabh'ya kadar olan 

kısmı da ihale edilmiştir. Sağ kanal da 

Yeşiloba istasyonuna varmış ve bura
da tali kanal hafriyatı da başlamıştır. 

Bergamanın plônı 

Bergama, (Hususi) - Şehrin müs
takbel planı hazırlanarak tastik için 
Nafıa Vekaletine gönderilmişti. Ve

kalet, bazı noksanların ikmali için pla
nı, vilayete iade etmiştir. 

mu bilmiyorum. 

Fakat Paris te bir haylı. değişmişti, 
ve bunu farkctmekte gecikmediler. 
Erkeklerin elbiseleri Amerika'da gi
yinenlerle hemen hemen aynıydı, biz
zat kadınların tuvaletleri de, daha çe
şitli olmasına rağmen, Röne'nin gözü
ne, hatırasını hala muhafaza ettiği es
ki zaman kıyafetleri kadar zarif gö
rünmedi. Herkes Nevyork'taki gibi a
celeci görünüyordu. Aynı sessiz oto· 
mobiller sokaklardan stiratle geçiyor, 
aynı elektrikli patinetler kaldırımlar
da kayıyor, ve, her dakika, helikopter
ler gözleri önünde yere iniyordu. 

Bu aletlerden biri üç adamı kendi
leri için hususi odalar hazırlanmıı o
lan bir otele götürdü. Bu otel Şanzeli
ze caddesindeydi, Röne ile Seleaten 
dünyada eşi olmıyan bu perspektivi 
değişmemiş bulmaktan son derece se
vindiler. 

Öğle yemeği saatine ka.dar dotaŞtı
lar. Selesten Şapta! sokağında evelce 
efendisiyle birlikte oturmuı oldukla
rı evi görmiye gitmek istedi, fakat e
vin yerinde yeni bir bina yükseldiğini 
görerek inkisara düştü. Yolda Röne, 
kendiaine o kadar acı teyler hatırla • 
tan borsayı aradı, fakat o da yıkılmış 
ve baıka bir yerde inp edilmişti. 

Sokaklarda, bir kaç defa dar kaldı
rımlar üzerinde patinetlerini büyük 
bir maharetle fakat çok süratle sevke
den insanlar tarafından yere diışürül
melerine remk kaldı. 

Derniryolları politikası gibi bir 
yol politikası! 

Bedeni mükellefiyetle hususi ida
relerin yaptıkları yollar yeni Türki
ye'yi nasıl tatmin edebilir? Abide 
kadar sağlam, memleket ölçüt.ünde 
uzun, Berkoviç.i'nin dediği gibi "in • 
sanların mallarını ve fikirlerini bir 
yerden diğer yere daima taşıyabil
melerini temi nedecek yollar ... " 

- Otomobillerin arka tekerlekleri 
şaseleri kazma gibi kazıyor. Fıdı
yan bir tnşın boş bıraktığı delile yağ

mur sulariyle çabucak bir hendek 0<

luyor. Araba tekerleği tahı·ip i§ini 
tamamlıyor. 

Bu mütalea ile bitmiı görünen yol 
muhaveresi, katedilmiı olan aekaen 
veya yüz kilometrenin yorgunluiu 
nisbetinde tekrar canlanırken aönü
yor. 

Fakat yollar bahsi yollarımızın 
yapılmasına baılanıp tamamlanma· 
sına kadar her yoldan dönü§te taze
lenecektir. 

Yollar! Süt damarları gibi besle
yici, uzun, ivicaçlı yollar! - N.Baydar 

İzmir'de iki kiJiyi öldüren 

bir katil mahkum oldu 
İzmir'de bakkal Sıtkı ile metresi 

Sabiha'yı bogarak ve tabanca kurşu
niyle yarahyarak öldürmekle suçlu 
Makinist Şükrü'nün muhakemesi sona 
ermiş ve karar tefhim edilmiştir. 

Suçlu Şükrü'nün, ağır tahrik altında 
hareket ettiği görüldügünden tftyin 
olunan cezası yedi sene ağır hap
se indirilmiştir. 

Röne: 

- Ben adeta bir taşralıya dönmü -
şüm, dedi. Evelce ihtiyar bir amcam 
vardı ki nadiren Pari,;'e gelir ve bura
da bir türliı kalabalık sokaklarda yü
rümiye ahşamazdı ... Bana o son dere
ce geri bir adam gibi görünürdü, şim
diyse ben onun vaziyetine düştüm. 

Saat on iki buçukta Röne ile Seles
ten Grand ]ournal'in bulvarda işgal 
ettiği muhteşem binaya gittiler. Bura
da şereflerine bir ziyafet veriliyordu. 
Ziyafette matbuatın, politika alemi
nin, salonların bir çok muteber şahsi
yetleri hazır bulunuyorlardı. Yemek -
ler nefis ve içkiler lezzetliydi. Bir iç
ki fabrikatörü, hususi bir itina ile, 
1927 mahsulü bir konyaktan bir kaç şi
şe göndermişti. Herkes bunu emsalsiz 
buldu. 

Grand J ournal'in müdürü: 

- Ah, o mesut bir devirdi, dedi. O 
zamanlar herşey şimdiki gibi suni de
gildi ve hayat kolaydı. 

Röne: 

- Fakat çağdaşlarım bu kanaatte 
değıllerdi; yaşlılar gençlik zamanla • 
rına hasret çekiyorlar, ve bana, çocuk
luğumda, bugün sizin söylediklerinizi 
söylüyorlardı. 

Müdür: 

- Demek ki dünya günden güne kö
tüleşiyor, dedi. 

İlimler akademisi reisi tashih etti: 

(Sonu var) 
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Bandırma limanının umumi görünüşü 

BANDIRMA 
Marmara'nın en güzel ve en zengin 

Limanı olmuştur 
Şe.~irde geniş ba.yınd~lık ha~~k~tleri gö~e çarpar !Trakya köylerinde 

; 

iskele ve arkasındaki geni§ meydanla 1ehrin bir kısmı 

Bandırma (Hususi) - Bandırma; Marmara denizinin Kapı
dağ yarım adasiyle hasıl olan kendi adındaki bir körfezin ucunda 
on beş bin nüfuslu güzel bir ıehirdir. istiklal savaşında ha,tan
başa yanmış ve çalış~an halkının gayretiyle bu on be§ sene için
de yeniden kurulmuş olan bu modem kasabaya birçokları Mar
maranın incisi derler ve mübalağa etmi' olmazlar. 

O, hakikattP. belki lzmir, Mer# nazarı dikkate alınırsa yeni seferle
sin, Samsun gibi büyük şehirler- rin Bandırma'nın bütün ihtiyaçlarını 
le boy ölçüşebilecek derecede, tatmin edememeleri korkusu doğmak· 
Anadolu'nun, yeni Türkiye'nin tadır. Bu taktirde, şimdiye kadar li
can damarlarından birisi mesa _ manımızdan yapılan ihracatın bir kıs-

mının komşu limanlara çevrilmesi 
besindedir. Geniş bir hinterlan- ihtimali Bandırma'lıları endişeye dü-
da maliktir. Kütahya, İzmir ve şürmüştür. 
Balıkseri şimendifer hatları Ban- lstanbul - Bandırma hattına iki ye
dırma' da birleşir. ni ve mükemmel vapur tahsis etmek-

le şehrimiz halkını çok sevindiren 
Sehrin ihtiyaçları Denizbank'ın bu.küçük endişeyi de 
tamamlanmıştır bir çare bulması ve hiç olmazsa bu 

Bir asri şehir için lüzum görülen 
her türlü ihtiyaçlar nazarı itibare a
lınarak muntazam bir planla ve parke 

hatta güverte yolcusu ve eşya nakli
yatı yapan bir iki vapur daha tahsis 
etmesi bizi çok sevindirecektir. - B. C. 

artezyen kuyulart 
Babaeski, (Hususi) - Trakya'nın 

bütün vilayetlerinde arteziyen kuyu
ları açma işine büyük ehemiyet veril
mektedir. Bu hususta en ileri giden 
köyün de Babaeskinin Sinanlı köyü 
olduğu söylenebilir. 

Sinanlı köyü 95 - 40 arasında ol

mak üzere beşinci artez.iyen kuyusu
nu açmış bulunmaktadır. Edip kalfa 
diye tanınmış bir usta Trakya köyle· 
rini arteziyen mütehassısı olarak do-

laşmakta ve kuyuları aç.maktadır. 

Kôylü, arteziyen kuyularıından çok is
tifade etmektedir. 

Sarmısaklı artcziyeni 

İzmir' de 

Bir tütün eksperini öldüren 

ustabaımm muhakemesi 
yapıhyor 

İzmir, 5 (Hususi) - Müessese da
hilinde kadmlara şarkı söylettiği için 
işinden çıkarılan ve bundan dolayı da 
Eksper B. Haydar'ı tabanca ile öldü
ren usta başı Receb'in muhakemesine 
ağır ceza mahkemesinde devam edil -
miştir. 

Şahit sıfatiyle dinlenen B. Ali Ki
bar hadiseyi şöyle anlatmıştır. 

- Cuma günü yemek esnasında, bi
lahare adının Coya olduğunu öğrendi
ğim bir kız geldi. Benden ve eksper 
Haydar'dan çakı istedi. Olmadığı İCjin 
veremedik. Yarım saat sonra Recebi 
bir kaç kadınla görüşürken gördüm. 
Recep bu kadınlarla görüşürken ken
disinde ve tavrında bir fevkaladelik 
yoktu. Şarkı söylediğini işitmedim. 
Bilahare B. Haydar Receb'in işten çı
karıldığını ima ederek ceketinin ve 
şapkasının kendisine götürülmesini 
emretti. 
Aynı günün akşamı Receb'i Hay

dar'ın yanında gördüm. Tekrar vazi
feye alınmasını rica ediyordu. 

Maktulün kardeşi Reşat mahkeme
de şu ifadeyi vermiştir : 

- Hadisenin cereyan ettiği gün a
ğabeyim boğuk bir sesle "beni Recep 
vurdu,, dedi. Bu sırana Recebin kaçtı
ğını gördüm. 

Reis - Recep Coya'ya şarkı söylet
ti mi ? 

- Ben işitmedim.Yalnız Recep ba
na "Ağabeyine söyle, iltimas et, beni 
işe alsın,, dedi . Ben de kendisinden 
rica ettiğim zaman şu cevabı aldım. 

"Kendisini bir haftalık çıkardım. Şim
di alamam.,, dedi. Bununla beraber 
Receb'i ümitsiz bırakmak istemedim. 
"İki gün sonra gel, ben seni işe alaca
ğım,, dedim. 

Ağabeyimin bana söylediğine göre 
mağazanın üst katında Muammer, Mu
harrem ve bucah Ayşe'nin yanında 

Recep Coya'ya şarkı söyletmiş. 
Müessese sahiplerinden B. Viktor 

da şu ifadeyi vermiştir : 
- Eksper Haydar müessesemizde 

işçilerin alınmasına ve ~ıkarılmasına 
nezaret eder. Bir işçiye yol vermiye 
veya yeniden almıya mezundur. Hay
dar Receb'i vazifesinden uzaklaştırdığı 
zaman kendisine müracaat ettim. Ma
ğazanın disiplini bakımından Receb'i 
almakta mahzur olduğunu söylüyor
du. Eğer Recep hakikaten Coya'ya 
şarkı söyletmişse işten çıkarılması 
doğrudur. 

Mahkeme, hadisede adı geçen Mu
ammer, Muharrem ve 'bucalı Ayşe'nin 
şahit sıfatiyle dinlenmeleri için talik 
edildi. 

• • .. .J. •• 

• Yukardaki resim

de Eğridir ve ar. 

kasrndaki dağlar, 

yandakinde de sa

hil ve güzel gazi -

no görülmektedir. 

• 

8 - 8 - 1938 

Eğridir ileride güzel 
bir sayfiye yeri olacak 

Gölün 

dağ sporu 

etrafındaki dağlar 

elverişlidir pek 
. . 
ıçın 

Eğridir, (Hususi) - Eğridir, bu 1 it bir turizm merkezi olmıya naın:-:c. 

isimle anılan güzel gölün kıy ısında, 1 tir. Planlı bir çalışma ile ve az mas • 
ı.;rk ağac;lıklar arasında ve yüksek dağ- ı rafla bu hususun temin edilmesi bu 
!arla c;evrili şirin bir kasabadır. Eğir- mıntakaya güzel bir sayfiye kazan • 
dir gölünde, iki küçük ada vardır. dırmış olacaktır. 

Gölün kenarı mükemmel plaj yapıl- Eğridir gölünü çevreliyen dağlar 
mıya fevkalade elverişlidir. Tabii da, dağ sporu için pek elverişlidir. 

manzaranın güzelliği de ilave edile - Yakın şehir ve kasabalardan şimdiden 
cek olursa Eğridir ileride çok müsa- akın başlamıştır. 

İzmir' de yapllacak 

yeni gö~men evleri 
İzmir, (Hususi) - Hükümetçe, ge

çenlerdeki kaymakamlar kongresinde 
göçmen evlerinin daha ucuza mal e
dilmesi ve bu suretle göçmenlerin 
daha hafif şekilde borçlandırılması 

düşünülmüş ve bu evlerin köylü yar
dımiyle ve hükümetin vereceği plan
lara göre imece ile inşası kararlaştırıl
mıştı. Kaymakamlar vilayetin istediği 
tahriri mütaleanamelerini de gönder

mişlerdir. Vilayet imecenin şeklini 

bugünlerde kazalara bildirecektir. Ki
reç, taş, kum gibi malzeme köylü ta
rafından verilecek, bir kalfanın neza
retinde köylüler imece suretiyle çalı

şarak yeni göçmen evlerini plana uy
gun tarzda inşa edeceklerdir. 

Acı bir kayıp 

Çankırı (Hu -
susi) Öteden beri 
Çankırı'nın folk • 
loru üzerinde ça -
lışınış ve güzel e
serler vücuda ge
tirmiş olan B.Ha
san Üçok geçen. 
!erde vefat etmiş-

tir. 50 yaşını geç- i~LJ~~@j[.~ 
kin bulunan Bay li 

Hasan Üçok Çankırı' da birçok teşek • 
küllerin başında bulunmuştu. Son za
manda da Halkevinin topladığı halk 

" d . türkülerinin notalarını vucu a getır 
miye çalışıyordu . 

B. Hasan tlçok'un ölümü şehrimi?• 
de derin bir teessür uyandırmıştır. 

kaldırım döşenerek geniş ve uzun 
caddeler açılmış, kanalizasyon yapıl
mış, caddelerin her iki tarafı ağaçlan 
mak suretiyle güzelleştirilmiştir. 250 
beygir kuvetinde elektrik santralı 

tenvirattan başka bugünkü sanayi ih
tiyacını da karşılamaktadır. 
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YURDDAN RESİMLERi Aydın civar1nda 

Adeta anfi şeklinde hafif yamaçlar 
üzerinde kurulmuş olan Bandırma'ya, 
geceleyin şöyle uzaktan bakıldığı za
man şehir ışık içinde görülür. Şehre 
lstanbul'un Taşdelen suyu ayarında 
ve elli bin nüfusa yetecek iyi bir su 
getirilmiştir. Şehir dahilinde boru 
ferşiyatı da pek yakında ikmal edil
miş olacaktır. 

Geniş caddeler .. 25 bin ağaç .•. 

Bugün Bandırma caddesinde diki
li ağaçların miktarı yirmi beş binden 
fazladır. Ağaçları yetişmiş caddeler 
hakiki birer bulvardır. Orman parkın
da her sene, çalışkan belediye reisi 
ve ziraat memurunun himmetiyle elli 
binden fazla fidan yetiştirilerek köy
lere dağıtılmaktadır. İhracat mevsi
mi dolayısiyle şehirde kulakları sağır 
edecek bir canlılık göze çarpmakta -
dıı Oeğirmisaz kromları da şimdi 
Bandırma'dan sevkedilmiye başlandı
ğından başlıca ihracatı maden ve za
hire olan şehrin bu seneki ihracatı 

100 - 150 bin ton arasında olacağı tah
min edilmektedir. Her gün karpuz ve 
kavun dolu on motör lstanbul'a gi
der ve bu motörler yine tüccar eşyası 
yüklü olarak Bandırma'ya döner. 

Bandırma'nın bu hususi vaziyetini 
nazarı itibare alan Denizbank, Trak 
ve Sus gibi lüks vapurların münave
be ile Bandırma'ya işlemelerini temin 
etmiştir. Bu karar şehrimizde yeni 
bir hayat ve canlılık yaratmıı;;tır. 

Ranclınnalıl<ırın bir <lilcği 

Yalnız küçük bir noktaya işaret et
mek, daha doğrusu mektubumu Ban
dırma'hların Denizbank'tan bir rica
siyle bitirmek istiyorum. 

Motörlerin yolcu taşıyamıyacakları 
ve Sus ve Trak vapurlarında da gü
verte yolcusiyle yük taşınamıyacağı Kars Artvin arası_n~a bir manzara 

feci bir fren kazası 
lzmir, (Hususi) - Çamlık istasyo

nu civarında feci bir tren kazası ol• 
muş ve iki kişi ağır surette yaratan• 
mıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Yardımcı treni, bu istasyon istika• 
metinde ilerlerken 48 inci kilometre
de, yol üzerinden hayvaniyle geç• 
mekte olan Hüseyin oğlu Aliye çar• 
parak altına almış ve sağ ayağını ke
serek koparmıştır. Alinin eşi Bayaıı 
Esma da başından ve vücudunuıı 
muhtelif yerlerinden ağır surette ya· 
ralanmışt ı r. Yaralılar Nazilli posta• 
siyle Aydın'a nakledilerek memleket 
hastanesine tedavi altına alınmışlar-

Adana ticaret ve 

zahire borsasında 

Adana, (Hususi) - Ticaret vı •" 
hire borsası encümeninin yeniden ııı
tihabı yapılmıştır. Vilayet adına }'lı.ı· 
kuk işleri mü<lürü Ali Rıza U lusrnıı" 
Vekalet adına da bor.ıa komiseri vcıcı· 

'bl 
li Ticaret ve Sanayi odası Başkatı 

Taha Toros seçimd~ hazır bulun111ı.ır 
lardır. 

k · · ı et· Encümen şu zevattan teşek u 
sJ 

miştir: Feyzi Dural, Ziraat Barıkll 
M .. d .. ·· R . T S b . Gu .. 1 llY u uru amı amer, a rı · 
rahim Burdur, Fabrikatör Ali J{ar•· 

r•· bucak, Mustafa Şenol, Bu azalar 11 
• jl1' 

Iarında toplanarak Feyzi Duralı bır • 

ci reisliğe ve İbrahim Burdur'u asb3f 

kanlığa seçmişlerdir. 
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Bir kadın seyyahın not defterinden 

NTi 
A 

vrupa'dan Arjantin'e giderek Buenes Ay· 
res'in istasyon kişesine yaklaşsanız da ken-

. k"" · · bilet alsanız 
di isminizi taşıyan bır oy ıçın f Id" 
biraz tuhaf olmaz mı? İşte bu, bana da tuh~ ge ı. 

Arjantin'in Kordoba isminde. bi~ ;ilay~tı vardır~ 
B b h . - . ko""y bu vilayetın ıçındedır ve am 

u a settıgım · d 
• . l"ka esi içine 1912 senesın e 

camın genış bır ma ı n . 
k 1 t Bu köyde tam 5.000 ınsan yaşar. 

uru muş ur. b k"" .. 
t . d dog-ru bir tren hattı u oyu mer-
çın en geçen 

keze rapteder. · b. 
K f ı bı·r yataktı-vagon içinde bır gece, ır 

on or u . A . . 
de bütün bir sabah yol alırken genış rJantın ova-

larını ilk defa görüyorduıv. . . 
Bizim gibi arızalı memleketlerde yaşıyanlar ıçın, 

.. . b.ld" - . uzanan bu uçsuz bucaksız ova-gozün ala ı ıgıne . . 
.. 1 t ek pek güçtür. Dıkkat edersenız lan tahayyu e r.ı .. .. 

releri sivalıdır. Çunku buralarda 
vagonların pence k ı 
"P " denen okyanoslardan opup ge en ve 

ampero , .dd ı· .. • l 
-ı mani olamadığı şı et l ruzgar ar 

And dag arını . · d 
- vagonlara yığar. Şımdı artık ı-eser. tozu topragı . K 

bakrlabilecek bir araziden geçıyoruz. ır-
şarıya · d - · · Yalnız 
!ar hep biribirine benziyor, hıç egışmıyor. 

b b . yıg-ıntıya tesadüf ediyorsunuz. Yollarda 
azan ır T · 
.. b"r çok hangarlar ve buğday depoları ı ışıyor. 

goze ı 1 da bu kadar genişlikten adeta 
Bu hudutsuz ova ar 
bir korku hissediyorsunuz. 

d k ~ hep hayvan yetiştirilir. 

B uralar a yaz 1~ 
Sürüleri soğuktan ve sıcaktan kor_umak 

• . ek seyrek ağaçlar dikmişler. Bu agaçlar 
ıçın seydr b 1 nmaz fakat öyle rüzgarlar oluyor 
her yer e u u • . . ... 
ki bu zavallı ağaçları bile eğmış. Butun. taşlık ~~a-
zide sık dallı, kül renginde zayıf palmıye~er yuk
seliyor. Bu palmiyeleri hayvanlar pek. sevıyor. 0-

. . b·u·tu""n ag-açlı taşlı sahalarda bınlerce buy-nun ıçın 1 b .. 
•· "T" r Bu at arın unuzlu hayvanlar ve atlar goru uyo • 

yük bir kısmı da vahşi bir halde..... •. . 
Buraların bir hususiyeti var: Surulmemış, bom-

boş bir araziden sonra birdenbire mezru tarlalara 
rastlıyorsunuz: Yonca, mısır ve b~ğd~y tarlala~ı 
mesafelerce uzayıp gidiyor. Bu ekılmış yerlerı, 
bir su başından ötekine athyan sürülerden koru
mak için ağaçtan yüksek çitler yapılmış. 

Bu ekili arazi de, daima masmavi bir sema al
tında, temiz havalı topraklarda kamp hayatının 

bütün bir canlılığına şahit olursunuz. Kuyuları, 

deniz auyu &ibi tuzlu. Halk yafmur mevaimlerin
de büyük sarnıçlara topladıkları yağmur suyunu 
içiyor. Her sabah zindrle bu sarnıç suları dövü• 
llir, havalandırılır. Sebze az bulunur. Yalnız rüz
gara ve havanın kuraklığına dayanabilen frenk 
inciri çoktur. Bu memlekette en bol olan şey ettir. 
Patates te lüks yemekten sayılır. Buralarda yaşı
yan halk sebze yokluğunu telafi etmek iç~n ~ate 
denen bir nevi acı çay içiyorlar. Bu mate bır agaç
tan çıkar. Mate bir kabağın içine konur, üstünden 
geçirilen gümüş nya başka bir madenden yapıl
mış bir tüple mayi halinde çekilir. 

M atenin ehemmiyeti milli bi_r iç~i ~lmasında
dır. Çünkü Arjantin'de hıç bır aıle yoktur 

ki mate içmesin ve misafirine mate ikram e~esin. 
En zengininden tutunuz da peon denen hır. _atı 
ile bir hançerinden başka bir şeyi olmıyan fakırı~e 
kadar herkeste bu mate denen içki katiyen. ek~ık 
değildir. Bu içki aynı zamanda b!r "hoş~eld_ı~" ıç· 
k . "d" de. Bir çiftçinin evine gıdersenız sızı da-
ısı ır · · t"kt 

ha kapıda karşılar ve ikram edile~ mateyı ıç. ı en 
sont1) içeri girebilirsiniz, istersenız yalnız bır yu-

dum i~in. 
Arjantin'de en meraklı ve insanı en heyecanlan-

h . hayvanların kemendle yakalanma-
dıran şey va şı · ~ ·r d" 

k d ho~ bir manzaradır kı tarı e ı· 
sıdır. Bu o a ar s h k a 
1 B 

k end atan adamlar saba tan a şam 
emez. u em ğ teri koyun 

kadar hiç attan inmezler. Atların ~ er . t 
derisinden yapılmış dört köşe şeklındedır. b"~s~~ 

1 Bu adamlar uyu 
üzerinde hiç rahatsız o maz. • d ·· . 

k d z bır zamn a on 
b. ·· ·· ·· inanılmıyacak a ar a 
ır suruyu . . . ere biriktirerek za· 

lerine toplarlar. Hepsını hır Y • 1 ıd birbirlerıne yas anan 
ten başlarını yukarı ka ırıp . 1 • 

· k d atarlar ve ıç erın-
hayvanların üzerlerıne emen . h 
den istediklerini yakalarlar. Bazan da hang_ı~ aly· 

1 hayvanı dıger e· 
vanı ehlileştireceklersc ya nız 0 

ını Ja ıeıJgiliıini de 
Arjantinli erkek, parcu. L ~ • bilir 

,,.;;Jalaa etmeY' ~01e ıyı 

İnsan, bu uçsuz bucaksız ovaların 
genişliğinden adeta korku duyar 

Güneş, bir kızıl balon gibi ovanın nihayetinde 
batınca, berrak gecelerin güzelliğine doyum olmaz 

.............. yazan : --1 
Anita Nötinger 

Türkçeye çeıJİren: 

Cahit BECENÇ ................................ 
Arjantin oıJalarındaki yerlilerin söyledikleri §arkılarda teessürlü bir sıla hasreti vardır. En 

me§hur tangolartn Arjantin'clen ~ıkmış olduklarını hatırlayınız .•. 
rinden ayırırlar, alabildiğine kaçan o vahti ve gür
büz mahlUka altındaki atla yıldırım gibi yanaşır, 
her ikisi adeta yarış ederlerken adam elindeki ke
mendi hayvanın önüne doğru havalandırır. halat 
büyük bir daire şeklinde açılır ve hayvanın boy· 
nundan geçer. Bu sefer kendi süratini azaltarak 
halatı çeldnce halat vahşi atın boynunu sıkar ve 
at yere yuvarlanır. 

G eniş ovalarda sayısız sürüler bulunduğun

dan bir çok hayvanlar kaybolur. Bunun Ö· 

nüne geçebilmek için kızgın demirle her sürüyü 
damgalarla. Fakat bu kolay bir iş değildir. Dam· 
galamak veyahut hayvanları kesmek için etrafı 

tahtalarla çevrilmiş uzun ve dar bir koridor var
dır. Bütün sürü oraya sürülür. Kımıldayamıyacak 
derece darlaşan bu koridorun içinde istenen hay
van kızgın demirlerle damgalanır veya müteharrik 
kiyotinlerle kesilir. Damgalanan hayvanlar acı· 

dan müthiş şekilde bÇ>ğürür ve ileri doğru koşmak 
ister. Önündeki muvakkat kapak alınır. hayvan 
can acısı ile koşar ve atlar: Fakat toprağın üstüne 
değil su dolu bir havuzun içine. Hayvan banyo ya
parak karşı tarafa geçer. Danaları alıştırmak için 
burada bir usul var. Evela analarından bir türlü 
ayrılmıyan, büyüdüğü halde hala anasını emerek 
inciten ve zayıflatan danaları kemend atarak yere 
yıkarlar. Sonra burun deliklerine demir telle saç· 
tan bir plaka geçirirler. Bu suretle dana artık eme
mez olur. Bu plakayı büyüyünciye kadar dananın 
burnundan çıkarmazlar. 

Arjantin'de vahşi atları alıştırmak ve terbiye 
etmek te pek enteresandır. Bu geniş ovalarda atlar 
umumiyetle onlu veya on ikili gruplar halinde do
laşırlar. Bunların arasında bir de mandarina denen 
ve at grupunu ist •aiği yere sevkeden kısrak var
dır. Vahşi atları yakalamak istiyen adam hazan da 
yalnız bu kısrağı yakalamakla iktif eder. Yakala
dıktan sonra kısrağı koral denen sık sık çakılmış 
direklerin arasına dikenli teller gerili çitin içine 
götürür. Bu kısrak arka.,.mdan bütün atları Ko· 
ral'ın içine sürükler ve orada bu atları yere yıka
rak yakalamak mümkün olur. Fakat bunlar çok ze
ki hayvanlardır, müthiş kin güder ve intikam al· 
mağa çalışırlar. Ben burada birisini gözümle gör
düm: Yakalanan vahşi hayvan hiç ses çıkarmadı. 
Hep derin derin soludu. Adam sırtına eğer vurup 
üzerine biner binmez birdenbire ilerledi. Hem eğer 
hem üzerindeki binici hayvanın karnının altına 

kaydılar ve otların arasında sürüklendile1' 

rasında hiddetinden soluk soluğa kalır fakat itaat 
altına alınmıt olur. 

Arjantin ovalarında grup pek güzel olur. Güneı 
büyük bir kızıl balon gibi ovanın nihayetinde ba
tar. Alaca karanlıklarında her şey az farkedilir, 
gece birdenbire çöker. Buraların mavi ve yıldızlı 

geceleri pek berraktır. Güney Haç'ı denen yıldız 
kümesi ayın ta yanında parlar durur. 

Bu güzel gecelerin en tatlı sohbetini çiftçiler ya
par. Bilmem bütün bir ineğin derisi ile tüyü ile 
kebap yapıldığını duydunuz mu? Arjantin çiftçi
leri buna pek bayılırlar. Bakınız inek nasıl kebap 
yapılır: İçi temizlenir. Ciğer, böbrek, dalak gibi 
yenebilecek kısımları içinde bırakılır. O vaziyette 
korların üzerine konunca deri kıvrılır ve kazan gi
bi içi derinleşir. Etler fıkırdamağa başlar. Fakat 
büyük et yığınını pişirmek için bütün gece bekle
mek lazımdır. Uyku gelmesin diye gitara çalarlar, 
şarkı söylerler, oyun oynarlar ve hep mate içer
ler. 

B öyle bir kebap alemi yapılan yere ben de 
gittim, fakat akşamdan değil, sabaha karşı, 

şafakla beraber. Oraya doğru yaklaşırken gece 
bekçisi at kafasından yapılmış koltuğundan kalk
tı, ve bize o lezzetli kebaptan ikram etti. Elimizde
ki belki birer kiloluk etleri nasıl yiyelim diye dü
şünürken, çok bulurken, daha ben gözümü açıp 

kapamadan 'Önümüzdeki muazzam kebap yığını tü
kenivermişti. Arjantin çiftçileri çok et yerlermiş 
meğer ... 

Size oraların güzel gecelerinden başka bir sah
ne daha anlatacağım: Bir gece eski bir Ford'a bi
nerek, bütün lambalar yanmış olduğu halde ava 
çıktık; fakat öyle bizim bildiğimiz kuş, tavşan a
vına değil, Köpek avına. Bu geniş ovalarda bir ne
vi mera köpeği vardır. Hoş bütün müstemlekeler
de de bunlara rastlanır ya, işte biz bu mera köpeği 
avına çıktık. Bu köpekler buralarda sürü halinde 
dolaşıyorlarmış. Bundan başka bilhassa geceleri 
insanlar buynuzlu vahşi hayvanların hücumlarına 
sık sık maruz kalıyorlarmış. Biz de nerede ise ay
nı akibete uğrıyacaktık. Fakat çiftçilerden biri bjr 
küme palmiye ağacına ateş verdi, bu suretle onla
rın şerinden de kurtulmuş olduk. Fakat gene ra
hat edemedik. Zira buralarda vampir cinsinden bir 
nevi yarasa var ki insanı ısırıyor. Hele garip ta
rafı bu sokulan yer emildikten veya ameliyattan 
sonra hissediliyor. Bunlar geceleri ışığa pek geli
yor. Bundan başka sinekten de başımızı kaldşramı
yoruz ki ... 

Arjantin'de insanın bir şey tuhafına gidiyor. o 

da El almazen dedikleri büyük fakat iptidai ma

ğazalardır. Her köyde bulunur. Bu mağazaların 

içinde tarla sürdükleri sapandan tutunuz da Paris 
esasnslarına varıncıya kadar her şey vardır. Her 
yerden bu mağazalara iki metre genişliğinde bü
yük tekerlekli arabalarla aileler gelir. Bu yüksek 
arabalar, "çamur çukuru" denen hendeklerden, yol
lardaki çaylardan, tozlu ve yüksek otlu ovalardan 
kolaylıkla geçer, ve yol aramaz. Zaten yollar pek 
nadir bulunur. 

A rjantin'de tahsil mecburi olduğundan ova
larda atların üzerine ikisi üçü birden tüne

miş mektebe giden çocuklara rastlarsınız. Bunlar 
15-20 kilometrelik yoldan geliyorlardır. Mektebin, 
kilisenin, garın ve mağazanın etrafında at bağla
mak için çakılmıf bir ailrü kazıklar bulunur. 

Arjantin ovalarındaki yerlilerin gitara ile 83~ 
ledikleri ıarkılarda teairli aıla hasreti hi11edilir. 
Zaten Amerika'ya göç etmit olanların prkılarr 

birbirlerini andırır ve karışıktır. Yerliler neıeli, 

gailesiz, yarını düşünmeden yatarlar. Bununla be
raber misafir sever ve cömert kimselerdir. Fa1c4t 
pek kumarbaz adamlardır da. Bütün 11ecvetlerini, 
altun ve gümüş paralarını kuşaklarında taşırlar, 

fakat paralarını müdafaa etmesini pek iyi bilirler. 

Yalnız şunu ilave edeyim ki, Arjantin'deki muh
telif Avrupa ırkı temsil edilmemiştir; yani kay
naşmamış ve oraya alıştırılmamıştır. İnsan onları 
haricen olduğu gibi meziyet ve kusurlariyle de 
ayırabilir. 

Benim bu yaptığım tarif belki noksandır, fakat 
bu zengin ve istikbali parlak olan memleketin ge
niş ova hayatı hakkında zayıf bir fikir verebilir. 
Arjantin zengin bir memlekettir. Bilhassa bu ka
rışık ırkiyle. Çünkü bu karışık ırk uymasını ve 
erimesini bilen güzel bir millet olmuştur. 

Y 
ene bir başka hadiseye şahit oldum: Binici 
üzerine biner binmez at kendisini arka üs· 

tü yere attı. Bereket versin üzerindeki adam çok 
çevik ve tecrübeli olduğu için ayaklarını kurtarır 
kurtarmaz yana fırladı. At bir tarafa düştü, kendi
si bir tarafa ... yoksa adamcağız atın altında mut
laka ezilecekti. İtaate alıştırmak için en çok baş 
vurdukları usul bu acemi hayvanı alıtık hayvan
ların arasında olmak üzere hepsini bir ipe dizmek 
ve ondan sonra onun üzerine binerek hepsini bir

den tırısa kaldırmaktır. Yeni ~)'.Vail mckilcriD a-
Meıut şırıltılarla akan gümü§ derenin bQ.§ında çocuklar llüt çalarak eıki mcuallar anlatan 

ihti1an naeralrla dinlerler 
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Gençlerbirliği 21 puanla 
birinci, Güneş ikinci oldu 

Bir yarış biterken 

Yüzmelere giren •porcular bir arada 
mi şekilde atlamadığı için derece ve
rilememiştir. 

1500 METRE MUKAVEMET 
En son olarak yapılan bu müsaba • 

kaya beş kişi girmiştir. Günün en 
çetin yarışı olan bu müsabakada An
karagücünden Halil 28.16 5/10 daki
kada birinci, Güncşt'en Nihat ikinci, 
ve Ankaragücü'nden İslam üçüncü ol
muşlardır. 

Bu müsabakaların puvan hesabiyle 
son yapılan tasnifine göre Gençler • 
birliğ1 21 puvanla birinci, Güne, 16 
puvanla ikinci ve Ankaragücü 11 pu
vanla üçüncü olmuşlardır. 

Müsabakalarda derece alanlara, böl
ge tarafından madalyalar verilmiştir. 

Bu hafta pazar günü saat 15 te gc· 
ne Karadeniz'dc bölge . biritacilikleri 
müsabakası yapılacaktır. Bu müsaba-
kalara girebilmek için sporcuların li- Kurbağalama y.üzme yarı§t 

Dil.n Karadeniz havuzunda yüzme sans göstermeleri mecburiyeti vardır 
teşvik müsabakalarının sonuncus11 
baştan başa heyecan ve neşe içinde 
yapılmıştır. Müsabakalara öğleden 

sonra tam saat 14 de oldukça geniş 

bir programla başlanmıştır. 
Dün yapılan yüzme yarışlarının şe

kil ve neticeleri şunlardır: 
100 METRE SIRT ÜSTÜ 
Bu müsabakaya dört kişi girmiştir. 

Neticede Gençlerbirliğinden Nedim 
Akadilek 1.3 7/ 10 dakikada birinci, 
Ankaragücünden Halil ikinci ve Gü
neşten Salim Polatkan üçüncü olmuş
lardır. 

200 METRE KURBAGALAMA 
Bu müsabakaya on yüzücü iştirak 

ettiği için iki defada yapılmıştır. Ne-
ticede Gençlerbirliğinden Nurhan 
3.51 dakikada birinci, Güneşten Hay
ri Ôzkök ikinci ve Gençlerbirlfğin -
den Necdet Alpaya üçüncü olmuşlar
dır. 

200 METRE SERBEST 
Dört kişi arasında yapılan bu mü

sabakada Gençlerbirli ğinden Keşfi 

Tarlan 3.18 5/10 dakikada birinci, An
karagücünden Hasan Ceylan ikinci ve 
Güneş'ten Nihat üçüncü olmuşlardır 

50 METRE SERBEST 
Bu müsabaka küçükler arasında ya

pılmış ve 10 kişi girmiştir. Neticede 
Talat Akalın birinci, Nejat Nakkaş 

iki,·c·i ·.·11 ~;eyzi Kotay üçüncü olmuş· 
!ardır. 

400 METRE SERBEST 
Bu müsabakaya beş kişi girmiş ve 

neticede Keşfi Tarlan 7,40 dakikada 
birinci, Ankaragücü'nden İslam ikin
ci ve Sami üçüncü olmuşlardır. 

200 X 4 BAYRAK YARIŞI 
Bu müsabakaya iki takım girmiş 

ve neticede Suat Dinçer, Nusret Ök
tem, Keşfi Tarlan ve Cihat Deniz
men'dcn mürekkep takım birinci ve 
Güneş takımı da ikinci olmuştur. 

ATLAMA MÜSABAKALARI 
NETİCESİZ KALDI 
Bundan sonra atlama müsabakaları 
apılmış ve beş sporcu işti -5.k et-mi§
ir. Fakat yüzlicülerin hiç birisi niza-

Gençlerbir/iğinden Salahattin 
atl'lrhen 

Kürek teşvik 

yarışları 
İstanbul, 7 a.a. - İkinci ve son teş

vik kürek yarışları dün sabah Ahır -
kapı'da yapılmıştır. 

Tekler: Birinci Galatasaray, ikinci 
Altınordu. - !ki çifte: Birinci Galata
saray, ikinci Güneş. - Dört tek: Bi -
rinci Güenş, ikinci Beykoz, üçüncü 
Galatasaray .• 

T ek bayanlar arasında: Bu yarışa 
yalnız Güneş girdi. 

Tek çifte: Birinci Beykoz, ikinci 
Galatasaray, üçüncü Altınordu. 
İk i çifte: Birinci Galatasaray, ikin

ci Güneş, üçüncü Fener. 
Dört tek: Birinci Güneş, ikinci Ga

latasaray. 
İki çifte bayanlar: Birinci Güneş, 

ikinci Fener, üçüncü Galatasaray. 
Tekler: Birinci Beykoz, ikinci Gü

ne,, üçüncü Galatasaray. 

İki çifte: Birinci Galatasaray, ikin
ci Beykoz. 
Dört tek: birinci Beykoz, ikinci Gü

neş. 

Dört tek bayanlar: Birinci Güneş, 

ikinci Fenerbahçe. 

Bayrak ayrı1ını haıamm Genflerbirliği takımı 

Amele işlerinin 
İdeal 
Tanzimi 

(Başı ı. incı sayfada) 
neıe,tirmek temayüllerinin tahdidi, 

İktısat Vekilinin Zonguldak'taki 
ameleyi bahçeli küçük evlere yerleş

tirme kararının, demografik esbabı 

mucibesi telakki edilebilir. 
·- · 

Bir sosyal nizam meselesi olarak a· 
mele meselesine gelince; bu mesele· 
nin hakikl mcnbaı; birçoklarının ıs

rarla iddia ettikleri gibi, bilhassa, is
tihsal vasıtaları mülkiyeti, sanayi va ... 
sıtas iyle istihsal edilen karların pat -
ron, amele müstahsiller arasında gayri 
adiliine taksimi veya servete müstenit 
sosyal farklılaşmanın sebep olduğu 

sosyal infiallerle izah edilemez. 
İlk cemiyetlerini kurmıya başla

dıkları devirlerden itibaren, insanlar; 
biribirlerinden farklr nisbetlerle is
tihsaller yapmışlar, farklı nisbetlerle 
kazanmışlar ve farklı sınıflar kurmuş
lardır. İlk ve ortaçağların da, son çağ 
gibi zenginleri fakirleri vardır, Mese
le bu değildir. Eski yunanlılnarın ve 
romalıların, iki meşhur ihtilali; ka
rın, servetin cemiyet içinde gayri mü
savi inkısam ettiği fikrine değil; zen
ginler tarafından, toprağı ellerinden 
alınan köylülerin proleterleştirildik

leri (proleter Roma dilinde çocuğun -
dan başka bir şeyi olmıyan adama de -
nirdi. Bugün sayinden başka bir şeyi 
olmıyana deniyor) fikrine istinat edi
yordu. Nitekim, bu iki ihtilalin bastı
rılması, zengin, fakir sınıflar arasında 
anlaşmanın temini, köylüye topragını 
iade etmek suretiyle oldu. 

Ameleliğin bugünkü sosyal mese
lesi de, bu bakımdan ortaya konabilir. 
Sanayiin ilk kurulduğu devirlerde, a. 
melelik, ilk ve orta çağ esirliğinden 

daha berbat bir şeydi. İş arzı bol, ve iş 
ücreti çok ucuzdu. Ve patronlar, ka
dın ve çocuk işçiyi tercih suretiyle üc
reti daha çok ucuzlatırlardı. İş saatle· 
ri, iş yaşı tahdit edilmemiş, (İngilte· 
re' de devletin basit ve mahdut yardım
ları müstesna) amelenin ne şahsı ne 
de ailesi için, hiç bir vazife ve mecbu
riyet kabul edilmemişti. Amele en 
gayri sıhl şartlar i~inde yaşar ve çalı
şırdı. Buna rağmen ortada bugünküne 
benzer bir amele meselesi yoktu. A. 
mele için istenenler ücretlerde, yaşa
ma ve çalışma şartlarında yapılması 

zaruri küçük ıslahattan ileri geçmez -
di. 

Amele meselesini ortaya hatta, sos
yalist nazariyeciler de çıkarmamışlar
dır. Uzun zaman bunların yazdıkları, 
kitaplarının için.de ve kendi küçük 
muhitlerinin içinde kalmıştır. Bugün 
bile, amele meselesini kendi meselele
ri haline koyan insanlardan, hatta a • 
melelerden kaçı mesela Sismondi'yi, 
Sensimon'u hatta Marks'ı tanır? 
Ameleliğin sosyal meselesi; daha 

fazla topraklarından, ananelerinden 
ve her türlü sosyal münasebetlerinlen 
ayrılan insanların bir arada toplanma
larından ve say/erinden başka hiç bir 
şeye benimdir! diyememelerinden, 
proleterleşmelerinden doğan bir me. 
seledir. Ve bu mesele; ne nazariyeci -
leri, ne de bizzat amele arasında mü -
nakaşa edilir, bir ilim meselesi değil, 
bir arzu, bir iman, bir siyasi heyecan 
meselesidir. 

İnsanlar daha fazla; sevkı tabiileri -

Veliefendi çayırında 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

At koşuların ı n 
üçüncü haftası 

Yüksek Yarış ve Islah Encümeni -
nin tertip ettiği İstanbul yaz yarışla
rının üçüncü haftası bugün Veliefen
di yarış yerinde yapılmıştır. 

Yarışlar epeyi kalabalık olmuş ve 
bahsi müşterek de az çok oynıyanla -
rın yüzlerini güldürmüştür. 
BİRİNCİ KOŞU: Üç yaşındaki ya

rım kan arap ve halis kan arap erkek 
ve dişi taylara mahsus satış koşusu 

idi. İkramiyesi 190 lira mesafesi 1400 
metre idi. 

Bu koşuya altı tay iştirak etti. 
Akif Yavuz'un Ferruh'u cokey Da~ 

vud'un idaresinde güzel bir koşu ya
parak birinci, Çelenk ikinci, Binnaz 
üçüncü oldu. Derece 1,43. Ganyan 400 
plase sırasiyle 160 ve 155 kuruş verdi. 
!KİNCİ KOŞU: (Centlemen koşu

su): Uç ve daha yukarı yaşta ve bu 
koşuya gelinciye kadar kazançları ye
kunu 1500 liray ı doldurmıyan halis 
kan ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 
İkramiyesi 310 lira mesafesi 2000 met 
re idi. · 

Bu koşuya dört at i ştirak etti. 
Sait Aksor'un bindiği Salih Teme

l'in Springboard'ı birinci, şimdiye ka
dar Centlemen koşularında birinci 
gelmesine alıştı ğımız Abdurrahman 
Atçı'nın bindiği Şıpka ikinci, Sürey
ya'nın bindiği Samalop üçüncü oldu
lar. Bu yarışta bir kaza olduysa da ha
fif geçti. Parista'ya binen sahibi Dr. 
Seferof yarışın nihayetlerine doğru 

ej!erinin kayamsı yüzünden düştü. 
Fakat kendisine bir şey olmadı. De
rece 2,20 dakikadır. Ganyan 180, pla
se sırasiyle 115 ve 120 kuruş verdi. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU (Conkbayırı ko -
şusu) : Üç ve daha yukarı yaştaki yer
li yarım kan İngiliz at ve kısrakları· 
na mahsustu. İkramiyesi 620 lira me
safesi 1600 metre idi. 

Bu koşuya altı at iştirak etti. Sait 
Halim'in Sağanak ismindeki atı cokey 
Horvat'ın idaresinde gayet kolaylıkla 
birinciliği kazandı. Başvekil B. Celal 
Bayar'ın Bintepe ismindeki atı şim· 
diye kadar diğer yarım kanların gös
teremediği bir kudreti göstermesine 
ve gayet güzel koşmasına rağmen an
cak ikiftci olabildi. Ayhan üçüncü ol
du. Ganyan 100, plase 105 ve 140 ku
ruş verdi. İkili habis bu koşuda idi. 
Sağnak - Bintepe çiftini bulabilenler 
bir liraya mukabil 3 lir aaldılar. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Dört ve da
ha yukarı yaştaki halis kan arap at 
ve kısraklara mahsus handikaptı. İk
ramiyesi 300 lira mesafesi 2200 metre 
idi. Bu koşuya beş at iştirak etti. 

Fehmi Vural'ın Oktay ismindeki a
tı 54 kilo ile cokeyi Davud'un idare
sinde güzel bir koşu ile birinci, Salih 
Tcmel'in Musul'u 50 kilo ile ikinci, 
Can 52 kilo ile üçüncü oldular. De· 
recesi 2,42 dakikadır. Ganyan 300, plô
se sırasiyle 130 ve 200 kuruş verdi. 
BEŞlNCl KOŞU: Dört ve daha 

yukarı yaştaki yarım kan arap ve ha
lis kan arap at ve kısraklara mahsus
tu. İkramiyesi 190 lira mesafesi 1800 
metre idi. Bu koşunun şeraiti muci
bince atlar yarışlarına ve 1938 senesi 
zarfında kazandıkları ikramiyelere 
göre kilo aldıklarından bu yarış da 
bir nevi handikaptı. 

Bu yarışa 11 at iştirak etti. Ahmet 
Geliş'in Ünlü'sü 58 kilo ile birinci, 
Sarıkuş 61,5 kilo ile ikinci, Alderviş 
59 kilo ile üçüncü oldular. Derece 
2,15 dakikadır. Ganyan 880, plase sı
rasiyle 180, 100 ve 300 kuru§ verdi. 
Çifte bahis dördüncü ve beşinci ko
şular arasında idi. Oktay - Ünlü çif
tini bulanlar bir liraya mukabil 32 Ji. 
ra aldılar. 

BOMBARDIMAN NETİCESİNDE 

Alikantedeki İngiliz 
kosolosu dün öldü 
Franko tayyareleri 

• • • bir İngiliz gem ıs ı nı 

Polmas'ta 

yaktılar 
(Başı 1. inci sayfada) 

Jilerinin yardımiyle derhal tahlis ame
Jiyelerine girişmişlerdir. 

Bu sabah saat 3 de deniz tayyare
si tekrar gelmiş, çok aşağılara inmiş 

ve tahlis ameliyeleriyle uğraşanlar ü
zerine mitralyöz ateşi açmlştır. Tay .. 
yare, yeniden yangın çıkaran birçok 
bomba atmıştır. İki yaralı vardır. 

Bu sabah gemi tamamiyle yanmış-

mana ağır zayiat vermiştir. Cumhu -
riyet tayyareleri düşmanın bir kaş tah 
şit noktasını bombardıman etmişler -
dir. Frankistlerin zayiatı 800 ki§i ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Albarracin cephesinde 

ne, ihtiraslarına ve nereden nasıl e- tı. 
dindiklerini kendilerinin bile düşün -
miye lüzum görmedikleri itikatlarına 
bağlıdırlar. İçlerinden pek azı, sevki 
tabii yerine muhakemeyi, ihtirası ye -
rine disiplini, itikadı yerine aklı koy
mıya taraftardırlar. 

Hükiinıet topçusu faaliyette 
Valansiya, 7 a. a. - Montan • Kan

diel yolunda cumhuriyet topçu kuvet· 
!eri frankist kıtalarını nakleden uzun 
bir kamyon kafilesine ateş açarak düş-

Albarracin cephesinde cumhuriyet
çiler, bugün mevzilerini tahkime de -

vam etmişler ve Gri ego ile Üniversal 
dağları önünde ilk hatlarını ileri götü
rerek 1030 ve 1627 rakımlı tepeleri 
kolaylıkla işgal etmişlerdir. 

Diğer cephelerde topçu düellosu 
devam etmektedir. 

Frankistlerin Ebre' deki 
harekatı İşçilik; köy şehir, küçük büyük sa. 

nayi, elhasıl bütün istihsal işleri için 
zaruri bir meslek olduğuna ve cemiyet 
işlerinin işçisiz tanzimine imkan bu -
Junmadığına göre; işçi; medeniyet 
seviyeleri ne olursa olsun, bütün ce
miyetlerde mevcut olacak, fakat işçi· 
lik meselesi, bütün bu cemiyetlerde 
tanzim şekillerine göre vasıflar ala
caktır. 

İşçi meselesinin son asır içinde ge
çirdiği tecrübelerden sonra müsbc:t 
hal tarzı hakkında, tahminler yapılabi
lir. Fakat şüphe yok ki, bu müsbet hal 
tarzı, her şeyden önce ve bilhassa; a
melenin sanayi merkezlerinde kon. 
forlu binalara yerleştirilmesi, kendisi 
için ihtiyaç olmıyan oyunlara (mese -
la tenise) alıştırılması, hatta amele 
Için içtimai yardım teşkilitı, sıhi tesi
sat yapılması, amelenin hayat şartla
rının tanzimi meselesi değildir. H ı 

tün bunların en mükemmel yapıldı~• 

yerlerde amele meselesi, daha fazla 
kendini hissettirerek mevcuttur. Git -
tikçe devletten, miJletten ayrı teşek -
küller haline gelen, sindikalar, arka
daşları için, cemiyetlerden bunlardan 
çok daha başka şeyler istemektedirler. 

Mesele, dvanın köküne kadar git.. 
mcden zavabiriyle halledilemez. Ma
demki bugün, işçi meselesi; kendini 
proleter sosyalizm' i diye anlatan ve 
var olına iktidarını, bu iki kelimenin 
bilhassa birincisinden alan dar bir 
çerçeve içindedir. Ve mim cemiyetle
rin temayülleri bu birinci kelimeye 

karşıdır. O halde mim cemiyetler, işçi 
meselesini, proleter bir mesele olmak
tan kurtarmak, bunun için de sanayi 
merkezlerinde toplanacak büyük a
mele kalabalıklarını, 

Benim sayimden ba§ka şeylerim de 
vardır! 

Deyebilecek bir tarzda tanzim et
mek mecburiyetindedirler. 

Muhterem Şakir Kesebir'in dediği 
gibi; sanayi merkezlerine getirilece.k 
amele kendilerinin malı olmıyan lüks 
apartımanlar yerine, lüks olmıyan fa
kat kendi malı olan veya muayyen 
şartlarla ve zamanla kendi malı ola
cak olan mütevazı küçük bahçeli evle.. 
re yerleştirilsin, bu bahçelerin içinde 
işçinin ailesine, küçük kümesinden, 
ahırından, toprağından istihsal imka
nı verilsin, işçinin işinden başka az 
çok bir de toprağa bağlı geliri olsun, 
işçi bu sur~tle kendini, içinde yaşadı
ğı cemi yet ten her türlü bağları kopa • 
rılarak atılmış telakki etmC11in 1. Bilir 
misiniz; o zaman bu iki kelimeyi; pro· 
!eteri ve sosyalizmi dünyanın bütün 
sosyalist nazariyecileri, bütün amele -
!eri bir araya gelseler gene biribiriyle 
birleştiremezler. • 

Dünyada mücerret doktrinlerle ne 
halledilebilir meseleler, ne de sevk ve 
idare edilebilir kalabalıklar vardır. 

İktisat Vekilinin Zonguldak' ta ame
leyi bahçeli evlere yerleştirme kara
rının sosyal esbabı mucibesi de bulur. 

Neşet Halil ATAY 

Bürgos, 7 a. a. - Ebre'Tlin sağ sa
hilinde çıkıntının tathiri ameliyesine 
devam edilmiştir. Franko'nun askerle· 
zifeye memur edileceği rivayet edil -
mektedir. 

Resmi mahafil, bu bapta beyanat
ri, bu nuntakada bulunan Roda tepe· 
sini işgal etmişlerdir. Biraz ıonra bu 

kıtaat, bu rruntakada Ebre'nin sağ sa -
hiline tamamiylc hakim bir vaziyete 
gelmiş bulunuyorlardı. Dünden beri 
zaptedilmi§ olan arazi, 100 kilometre 
murabbaıdır. 

Ebre cephesinde bulunan Mekinen
za - Fayon çıkıntısının tathir ameliye· 
si öğle vakti hitama ermi§tİ. Frankist
Jer hali hazırda Mekinenza'dan . Fa • 
yon'a kadar Ebre'nin bütün sağ sahi
lini işgal etmektedirler . 

Bir belçikalı §ahsiyetin 
yaptığı anket 

Brüksel, 7 a. a. - Frankist İspan· 
ya'da yapnuş olduğu yarı resml bir 
anketten avdet eden sefaret müsteşar

larından B. Delkcni'nin yakında Biir· 
gos makamatı nezdinde ihzar! bir va· 
ta bulunmaktan imtina etmektedir. rı:a
li hazırda Fransa'nın cenubunda tatil 
zamanını geçirmekte olan başvekil B· 
Spak'ın avdetinden evci hiç bir karar 
ittihaz edilemiyeceği beyan ediJıne1'· 
tedir. 
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H i K A y E 
Perili ev 

Yazan: Pi yer N erlol 

Jilber tanınmış bir portreci idi. Mi· 
rey'i çılgınca bir aşkla seviyordu. Mi· 
rey, duldu. Daha ilk tecrübe ona kafi 
gelmişti. Jilber ona evlenelim diye 
Yalvardıkça: 

- /\h bilsen, diyordu, ilk kocamdan 
~eler ç~ktim neler ... Şükür şimdi ser · 
estledım. Ne olur vazgeç evlenmek· 

ten, böyle arkadaş arkadaş daha iyi 
değil rni? 

Çaresiz, Jilber bu sözlerle avunmuş· 
tu: Fakat içi içine bir tü~lü sığmıyor, 
Mırey için yanıp tutuşuyordu. 
Aralarında aşk diye bir mesel~ Y.0 k· 

tu. Fakat sanatkar ner fırsattan ıstıfa· 
de ;:derek hemen her zaman genç ve 
tgÜ:•d kadını tehlikeye sokuyor, bu su· 
r:tıe bir erkeğin himayesi olmayınca 
ır kadın için hayatta yaşam~n~n ne 

kadar güç, hele ihtiyarlık devrını? ne 
k~dar elim olduğunu ve ya.dun ıs~e
dığini ona göstermek istiyordu. Fa

t .Mirey onunla alay ediy6rdu. 

Bir akşam, gece etrafı sararken Jil· 
ber, otomobille Dük ormanınnı geçı. · 

ordu. Otomobilin makinesinde bır 
satırdı oldu ve birdenbire durdu. 

Jilber otomobilden indi. l\ıa-Kınenıı 
apağını kaldırdı, motörü karıştırdı. 

Alnından terler damlıyarak: 

- Eyvah ı Dedi, ~akinenin Çok mü· 
lhinı bir yeri krıldı. Şimdi ~.e Y.~~~lım.f 

amiri imkansız, o kısmı busbutun de· 
iştirmek lazım. 
Cebinden o civarın hartasını çıkar· 

ı. Ve nerede olduklarını, yakında bir 
araj olup olmadığn hartada tetkik et· 
i. Yakın yerde garaj yoktu. En yakını 
ekiz kilometre uzaktaydı. Yoldan 
iınseler geçmiyordu. Zaten Jurası bir 
ıryoluydu. O kadar gelip geçen ?l: 
azdı. Bundan başka karanlık da ıyı· 

e bastırmıştı. 
- Şimdi ne yapalım Mirey? Dedi, 

una çok canım sıkıldı. Sakın bütün 
ec:e burada kalmıya mecbur olmıya • 

un? 
Genç kadın etrafına bakındı ve der· 

al: 
- Bak şurada bir ev var, dedi, gider 

ahiplerinden yardım isteriz. 

Hakikaten bir bahçenin önündeydi
• Onlerindcn eve doğru giden 

)'olu takibettiler. Şatoya benziyen önü 
bahçeli ve göllü bir eve vardıl

Jilber kapıyı çaldı. Epeyce sonra 
ir elinde bir fenerle yo:., :,,ir hizmet· 
i kadın göründü. Ona · '19laı ,ı. gelc
i anlattılar. Ev hakkında bir şeyler 
oruyorlarken, gölgeden L • -lenbire 
i radam çıktı konuşmalarını duymuş 
lacak ki: 
- Buyurun rica ederim, dedi, aizi 

bıisafir olarak kabul etmekle şeref du· 
Yarını, Ben ek yemek yimeğe hazırla
nıyordum. Buyurun birlil .• e yiyelim 
A.nıa rica ederim çekinmeyin. 

Bir dakika sonra geniş bir yemek sa
lonuna girmişlerdi. Bir kenarda odu~
lar, bir kenarda da yedi mumlu bır 
tanıdan yanıyordu. Odanın içi boştu. 

Sofraya oturdular. Konuşmaya baş· 
Qddar: 

- Bütün sene bu şato gibi yerck sı· 
kıhrııyor musunuz? 

- Ben zaten hep gezerim. Fakat bu
rada bulundukça ava çıkarım, balık tu· 
tar1n1, çalışırım. Onun için burada ca· 
llıın hiç sıkılmaz. 
!cınekler çok itina ile yapılmı~~ı. 

liızrnetçi kadın odanın içinde bir gol· 
ge gibi dolaşıyor, onun tabak tutan 

}:r~~~. parmaklarından baş~a bir t~ra· 
r gorunmüyordu. Yemek bıtmek uze· 

Çeviren: Cahit Beğenç 

Dom Pikorne'yi yakaladıkları gibi i-
• 1 Ha az kaldı unutuyor-

dam etmış er. . . h' 
d Bu adam itaat etmıyen hır ra ıp· 
~mİ. te o zamandır bu zamandır onun 

rnış. ş . B 
ruhu buraya her gece gel~r. az.ı g.~ce.: 
lcr koridorlarda başını sıyah bır ortu 
ile örterek insan kıl.ığın~a dolaşır. E
ğer tesadüf edersenız hıç korkmayın 
çünkü hiç fenalık yapm~z',. k l w 

Ev sahibi gülerek Merıy ın u agına 

fısıldadı: 
_ Kahve emreder misiniz? 

*** 
Genç kadın, yatalı bir saat olduğu 

halde bir türlü uyku tutmıyordu. Ya· 
tak odasını pek geniş, yatagını soğuk 
hissediyordu. Bir taraftan da dışarıya 
kulak kabartıyordu. Tam gece yarı • 
sında etrafı bir çıngırak sesidir aldı. 
Biribirine karışan gıcırtılar, çocuk 
ağlaması, kuyu ipı gib.i ?eyin tırmalı· 
yan sesler, hıçkırık gıbı sa~alar .. A· 
man ne sesler, ne sesler ... Mırey yor
ganının altında boram boram terliyor. 
bitmek üzere olan tek mumun altında 
tiril tiril titriyordu. 

Bir an baş ucunda bir ayak şesi du
yar gibi oldu. "'Ne olaca~, anbard~ ~a: 
reler dolaşıyor galiba" dıye kendısını 
teselli etmek istedi. Fakat uzaktan U· 

zağa şarkılar, il~hi ses.leri_ cenaze 
marşları duyulmaga ve gıt gıde daha 
açık daha belli sesler gelmege basla· 
dı. ~ 

Mirey titreyerek: 
- Rahip! Hayalet! 
Diye inledi. 
Kilisede !iOcuklan hep bir ağızdan 

ilahı okunacakları zaman çalınan çan 
gibi bir sesi duy~u. !'ferdivend~n ya
vaş ve mütereddıt hır ayak sesı çıkı
yordu ... Mirey'in tüyleri diken diken 
oldu ve yataktan dışarı fırladı ve ko
ridora yürüdü. Yandaki kapıyı vurdu 
,ve: 

- Jilber, aman çabuk yetiş! 
Diye bağırdı. Jilber kapıyı açarak 

onu baygın bir halde göğsüne bastır • 
dı 'Genç kadın gözlerini tekrar açtı, 
kollarını J ilber'in boynuna doladı: 

- Jilber! Sen misin! Beni bırak • 
ma .. Ama hiç .. Beni muhafaza et, ko-
ru ... 

Onlar evleneli üç ay olmuştu. Bir 
gün ressam karısına: 

- Bugün süslen, güzel yemekler 
hazırla, sana bir arkadaş getireceğim. 

Dedi. 
- Hangi arkadaşı? 
- Sana bir sürpriz yapacağım. Öy-

le bir arkadaş ki bütün saadetimi ken· 
disine bprçluyum ..• 

Mirey yemek saatini sabırsızlıkla 
bekliyordu. Jilber yakışıklı bir deli· 
kanlı ile geldi. 

- Sana eski bir arkadaşımı takdiın 
ediyorum: Moris. 

Genç kadın hayretinden o kadar 
haykırdı ki... Çünkü perili şatoda o~u 
bir hayalet olarak görmüştü. Morıs, 
Mirey'in önünde eğilerek: 

- Affedersiniz madam, dedi, ben 
hayaletleri pek taklit ederim. Bu işt.e 
mütehassısımdır. Bunu kocanız da bı· 
liyordu. Çocukluk arkadaşım olan 
Jilber'i nasıl kırabilirdim. Sizi o za • 
man biraz muztarip ettim. Korkuttum 
ama bilmem o istiraptan şimdi pişman 
mısınız? ... 

GC"r>Cj !:adın onun önüne .diki~di: 
_ Mösyö, dedi, dua edın kı Jı~~eı 

ibi sözü nazı çekilir bir koc~ya duş · 
g.. yoksa senin iki gözünü bırden çı· tum,, 
karırdim. 

eylten birdenbire müthiş bir haykırış 
~YUldu. Mirey etrafına korkak kor· 

le bakınarak: ~ 1111 Okuyacağınız kitablar 1111~ 
i) A:llahım ! Korkuyorum! _ _ 

edı ev sahibi: = Nasuhi Baydar'ın Eı 
~ - Sakin olun madam, dedi. Korkma· i 
ı. 1n. kartal sesi 0 benim ormanda çok : q"_ . -

:-ıl vardır da... . : 
Jılber cevap verdi: : 

d - Affedersiniz ama ben sizin ev • : 
en . , =- a itin ~ndışeleniyorum. Sakın burası te· _ ., 
tız bir ev olmasın? E • 

Tercümeleri 

Taiı 

Kırmızı Zanbak 
" •ahibi gülümsedi: -

b·- EYet peri1er eksik olmaz. Hele : • Öjeni Grande 
1

~~nesi. buranın daimi misafiridir. :_ • 
ey bağırdı: _ 

- /\ 1. Geceleri periler mi gelirmiş? : • 
~ - korkmayın madam, fenalık yap.· : 
;- ı. Evet geceleri burayı bir ruh zı· :E • 
~et d k. bu -tıth e er. Fakat '=annediyor~~ ı ~ : 8 

Bilinmiyen insan 

San Mikele'in Kitabı 

Leviı ve lren 

Evlilik ve ötesi 
b 1793 senesinde ölen gunahkar - 'il' 
'-

0
111 Bikorne'n'in .ruhu olsa gerek. Ba :E • Cihan Şampiyonları 

11:ın h' .. 

----------------------------------------------·~ ır iki kelimeyle Dorn Bikorme yı E • Esrarsız Hayat 
tlıt lnlatıvereyim. Bu adam bu şato· _ : 
hit7 ~~ibi imit. 1793 yıl başısında şıı § • Sığıntı : 

-
il Jıgıınizdeki mutbakta tam altı ta- - l · : 
d~r bıldırcın kızartıyormuş. Fakat bıl· :E • Hayat; ıen ne güze ıın E 
~tınlar o kadar nefismiş ki, kokus.u· E (telif) E 
ll\i dayanamamış, tutup bir kanat yı - : 1 H 1· : 
l\i ı. lsa peygamber yıl başmd~ p~r~ § • lnıan ığın a ı E 
~~ bozanları affetmediğini bıldı~ı - h k"t be 'd n = 
d~t ~u günahı itlemiş. Kiliseye gı- ~ Akba' dan ye er 1 a 1 a § 
L .. 'll'lı,, günah çıkarttıramaınıf, der· - ıııııııııır 
"·· f ;1111111111 araymıı ~e endim bir ihtilal kop~uş: bu şa· 

kııtatmıılar, içeriye &ınnışler ve 

ULUS • -C-

L::::::~::~::?.::~:::~:::::::::::::ı l_Dünya_da ne_ler o_.luyor Demiryolları 
1 muvakkat teminat ile kanunun tay.n 
ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlık 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
mcleri lazımdır. (HAVA SEFERLERi) 

Ankara - 1.tanbul araamda 
Pazardan mada her gÜn : 

Ycşilköy'den hareket 
Ankara'dan hareket 
Ankara'dan 
cumartesi gilnleri 

8.30 
8.30 

16.00 

Nöbetçi Eczanler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı: 

: Halk ve Sakarya eczaneleri 
: Ege ve Çankaya 
: Sebat ve Yenifjehir 
: İstanbul eczanesi Çarliamba 

Perşembe 
Cuma: 

: Merkez 
: Ankara .. 

Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, liehir: (1023-1024). :- $ehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrık ve Havagazı 
arıza memurluğu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 1196). - Samanpazarı civarı: 
(2806, 3259). - Yeniı;ehir, Havuzbaı;ı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: Gü
ven taksi: (3848}: Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291~. 

Otobüslerin ilkveaon 

seferleri 

Akı;am 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Sabah 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

Son 
sefer 
23.00 
23.20 

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

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

Ulus M. <lan Kec;iörcn'e 6.00 21.00 
Keçioren'den Ulus M. na 6.30 21.3-0 

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

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

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeniıiehir'e 7.10 23.00 

S. pazan'ndan Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akkopriı'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

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

§ U. Meydanıyle Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazarı arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on daki
kada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki 90n seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüıleri ılnemaların daiıhı 
saatlerine tibidirler. 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar lstanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Poata Saatleri 

Haydarpa§a'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
ıembe, Cumarteıi 
Toroı ıürat.) 

Tren Saatleri 

Samsun hattına Her(iın 9.35 (Kayıe· 
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat iızerindedir.) 

Diyarbakır hattı 

Zonguldak hattı 

Hergün 

.. 
9.35 

1s.oo 

16.0S Kırıkkale'ye rayotobüs ,, 

Giindelik: 

1 

Hicrt • 1357 
Cemazil'ahir: 11 

S. D. 
Güneş: 5 11 

Rumi· 1354 
Temmuz: 26 

s. o. 
Akliam: 19 18 

Dünkü çapraz kelimelerin 
halledilmiş şekli 

't 

İÇTEN Dl~TAN 
Yazan : 

Hasan -Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemizde 
içten, dıştan başlığı altında neş
rettiği fıkraları bir kitap halin
de neşretmiştir. Bu kitabı ber
kesin büyük bir zevkle okuyaca
ğı muhakkaktır. 

u u w u • uu uuuJ.tuA ucu u u u "'" 

1 

Londra günde saat 
güneş görüyor 

Londra belediyesi senelik iıtatistik 
bültenini neşretmiştir. Bu bültende 
pek enteresan şeyler vardır. İstatisti
ğe nazaran Londra şehrinde bugün 
8.233.941 insan yaşamaktadır. Bu mik
t ar daima artmaktadır. Gilnde vasati 

larak 122 çift evlenmektedir. Yapı. 
an hesaplara göre senede 55.000 ço
uk doğmakta 50.000 insan ölmekte • 
ir. Londra'da ticaretle iştigal eden
erin sayısı 1.000.000 dur. Lokantalar

o 
1 
c 
d 
1 
da 120.000 işçi kullanılmaktadır. Lon
dra sokakları uçuca eklense 2.325 mil 
uzunluk yapar ki bu da Londra ile A· 
merika'da Ternöv arazisi arasındaki 

mesafedir. Bu muazzam mesafe dahi· 
inde her sene 57.000 insan kazaya 
uğrar. Londra'da yevmiye 43.000 in · 
an darülacezelere gider, bunların 

8.000 i delidir. 

1 

s 
2 

Fakat asıl daha enteresan istatistik 
malUmatlar. bunlar değildir. Bu ista· 
istikte en hayrete şayan malümatı 

meteorolojiye ait olandır: 
t 

Londra senede 1.000 saat bile güneş 
yüzü görmez. Senenin 180 günü yani 
enenin yarısı yağmurla, 45 günü sis
e geçer. 

s 
1 

Bir rakam daha söyliyclim: Lon -
dra'da sarhoşluk yüzünden polise 
7 .000 insan sevkedilir. 1 

Kültür BakanhOı 

Bir işyar alınacak 

Kültür Bakanlığından : . 
Yayın Direktörlüğü kadrosunda 

maaşla çalışmak üzere bir kitap depo
su işyarı alınacaktır. Bu işyarın en az 
orta okul mezunu olması, erkek ve as
kerliğini de bitirmiş bulunması, her 
hangi bir mektebe talebe sıfatiyle mü· 
davim bulunmaması esastır. 

İsteklilerin tahsil, askerlik ve ehli· 
yet vesikaları, şimdiye kadar çalıştık • 
lan yerler hakkında kısa bir mallımat 
hutasasiyle birlikte 15 ağustos 1938 
pazartesi akşamına kadar şahsen veya 

bir dilekçe ile Bakanhk Yayın Direk -
törlüğüne müracaat ederek atlarım 

kaydettirmeleri lazımdır. Müsavi şart
lan haiz olanlar arasmda lüzum görü
lürse müsabaka sınavı yapılacaktır. 

(29S7) 5431 

Ankara Valiliği 

Sıra, yazı tahtası 

saire alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - tık okullar için muktazi sıra, 
yazı tahtası ve dolaplar (4890) lira 
keşif bedeli üzerinden açık eksıltme
ye konulmuştur. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Kültür direktörlüğüne 
ve ihale günü olan 15.8.1938 pazartesi 
günü saat 9 da yüzde 7.5 muvakkat te
minat akçelerini hususi muhasebe 
veznesine yatırdıklarına dair ibraz e· 
decekleri makbuzla Vilayet daimi en
cümenine müracaatları (2825) 5224 

Muhtelif erzak alınacak 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Onuncu yıl yatı okulu talebesi

nin iaşeleri için muktazi erzak (7862) 
lira (30) kuruş muhamme;ı bedel üze· 
rinden kapalı zarfla eksiltmeye ko-
nulmuş vakti muayycnınde encümen
de hiç bir talip zuhur etmediğindeı. 
2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi
nin 2 inci fıkrasına tevfikan bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - İsteklilerin her pazartesi ve 

Asetilen tesisatl 
D. D. Yolları Satm Alma Komi.

yonundan : 

Muhammen bedeli 15.000 lira olan 
Sivas atelyesi asetilen tesisatı 22.9.938 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı 
:ı:arf usulü ile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 lira· 
lık muvakkat teminat ile kanunun ta· 
yin ettiği vesikalrı ve nafıa müteah • 
hitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün 
saat l 4.30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara 

malzeme dairesinden, Haydarpaşa'da 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl· 
maktadır. (2904) 5453 

Çimento alınacak 
D.•D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 

Muhammen bedeli 17.732,50 lira o
lan 865 ton süperçimento 24.8.938 çar
şanba günü saat 11 de kapalı zarf usu
lii ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1329,94 
liralık muvakkat teminat ile }tanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 a kadar komisyon reisli -
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtı· 
lacaktır. (2905) 5454 

Elektrik ve oksijen 

kaynak çubuğu ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan: 

Muhammen bedeli 5100 lira olan e· 
lektrik kaynak telleriyle muhammen 
bedeli 24900 lira olan oksijen kaynağı 
için tel ve çubuk 16-9-1938 cuma gü
nü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında sa-
tın alınacaktır. ' 

Bu işe girmek isti yenlerin elektrik 
kaynak telleri için 382.50 ve oksijen 
kaynak telleri için de 1867 .50 . liralık 

§artnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa'da tesellüm ve acvk tefliğinden da-
ğıtılacaktır. (2765) Si 79 

Saflhk inıaat malzemesi 
Devlet Demiryollan ikinci lıletme 

Komisyonundan : 

Yerköy istasyonunda bulunan yı
kılmış binalardan çıkma muhtelif 
cins ve miktarda malzcmei inşaiye a
çık artırma suretiyle peşin para ile 
satılacaktır. 25. 8. 938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 11 de An
kara'da ikinci işletme binasındaki ko
misyonda ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel 914.70 liradır. Ar
tırmıya iştirak etmek istiyen1erin 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetin
deki muvakkat teminatlarını Ankara 
merkez veznesine yatırarak diğer ve
saiklc birlikte ihale gün ve saatında 
komisyona müracaatları lazımdır. la
tekliler Yerköy, Sekili, Şefaatli ve 
Çerikli istasyonlarından her hangi 
birine de muvakkat teminatlarını ya
tırarak mukabilinde alacakları mak
buzla v~sikasını göndermek şartiyle 
mektupla dahi teklif yapabilecekler
dir. 

Şartnameler Ankara'da ikinci i!let
me komisyonunda ve Yerköy, Sekili, 
Şefaatli ve Çerikli istasyonlarında 
parasız verilmektedir. (2913) 5399 

Hurda dökme demir ahnacak 
D. D. Yollım Satm Alma Komi.. 

yonundan : 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 
500 ton hurda dökme demir 22.8.938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 10 na kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'
da malzeme dairesinden, Haydarpaşa'
da tesellüm ve sevk şefliğinden :lağı-
tılacaktır. (2870) 5385 

6 Gurup maki na ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları asağıda yazılı 6 grup ma

kin& ayrı ayrı ihale edilmek §artile 20-9-938 salı günü saat ıs de kapalı 
zarf uıulile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat t:'minat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik veıikası ve teklifle
rini aynı gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Gurup Tezgahın cinsi ve mikdarı Muhammen Muvakkat 
I Bir adet tekneli ütü makinası 2SOO 187.5 

JI Bir adet yük asansörü 3000 
III Uç adet seyyar bantlı transbordör 8500 
IV Üç adet vagon kaldırma verenleri 15000 
V (Dokuz adet cili ve zımpara makinaları 

VI 
(bir adet santrifüj tulumba 
(Bir adet Tenekeci saç bükme makinası 
(Bir adet Tenekeci kordon makinası 
(İki adet Tenekeci kenet makinası 

(2869) 

1915 

1650 
5451 

3 grup malzeme ah nacak 
D. D. Yollan Sabn Alma Komisyonundan : 

22S 
637.S 

112S 

143.63 

123.75 

Muhammen bedel ve isimleri aşağıda yazılı 3 grup malzeme 19. 9. 1938 
pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile An· 
kara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı mu
vakkat teqıinat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik 
vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her grup için ayrı zarf 
halinde komisyon reisliğine vermeleri Uizımdır. 

Şartnameler 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa ~eznelerinde 
satılmaktadır. (2723) S266 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Llıa Gr~p lsmi 

204.776,10 11.488,80 

1 pe~şem~e gü~leri saat 9. da vilayet ~a: 
ımı encumenıne ve temınat akçelerını 
muhasebei hususiye müdürlüğüne ya· 
tırmalan .. (2761) 512! ı 

1 Küçük yol malzemesi 
2, Bulonlar (Yerli) 

(Ecnebi malı cif) 
3 Şöminman takozu 

114.347,- 6.967,3S 
49.287,50 3.696,56 
31.200,- 2.340,-

Balast eksiltmesi 
Devlet Demiryolları Yedinci lıletme Müdürlüğünden : 

Y;dinci işletmenin i~yacı olan aşağıda rerleri miktarları, muhammen bedelleri ve muvakkat teminat mik
tarları. yazılı halas~ 2490 sayılı ka~u?a tevfık~n kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır .. 
Eksıl~me 11 - Ag~stos • 19~8 tarıhıne tesadüf eden perş:mbe gilnti saat 11 de Afyonkarahisar'da yedinci it· 

~etme b~na~ında eksıl~me komısyonunda yapılacaktır. lstekhler 1 . 7 · 1937 tarih ve 3645 sayılı reımi gazetede 
ılan. edılmış olan talımatnamede 2490 sayılı kanunda ve eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla muvakkat 
te~~na~ banka m~ktupları veya ma~buzlannı ve teklif mektuplarını havi zarfları 2490 sayılı kanunun 32 ve 
33 uncu maddelerındeki tarifat veçhıle hazırlıyarak ihale günü olan yukarıda yazılı günde saat 10 da eksiltme 
komisyonu reisine makbuz mukabilinde teslim etmiş bulunmaları lazımdır. İstekliler bu husustaki şartname 
ve mukavele projelerini Afyonkarahisar'da itletme yol baş müfettişliğinden parasız alabilirler. (2673) 5020 

Balast ocağının: 
Bulunduğu hat 

lzmir - Afyon 
lzmir - Afyon 
Af yon - Konya 

Kilometresi: 
İhale edilecek 

miktar M3 

234 - 235 9.000 M3 
400 - 401 10.000 M3 
227 - 227+700 10.000 M3 

Bir M3 nın 
Muhammen 

bedeli 
kuruı 

102 

Muhammen 
bedel 
tutarı 

Lira K. 

Muvakkat 
teminat 
tutarı 

Lira K. 
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RESMİ İLANLAR 
edecekleri ücret miktarının da göste· 
rilmek üzere müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkeresi aslı veya tastikli sure. 
ti. 

B) Askerlik vesikası. 

Askeri Fabrikalar ' 5000 Kilo sarı va kete 
ihalesi 

6415 ton lavamarin 
kömürü alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satın Alma Komisyonund&n : 

Tahmin edilen bedeli (83395) lira 
olan 6415 ton lavamarin kömürü 
:ıskeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 20. 
8. 938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şartname (4) 
lira (17) kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5419) lira (75) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkilr günde saat ona 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle mczkUr 
gün ve saatte komisyona rr~ acaatları. 

2776) 5213 

150 Adet yün battaniye 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Sı-tr;ş A.lma Komisyonundan: 
Tahmın edilen bedelı (1350) iıra o. 

lan 150 adet yün battaniye askerı lab
rıkalar umum müdürlti.gü merkez sa· 
tın alma komısyonunca 20.8.931:> cu
martesi günü saat 10 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. Talıp
lcrin muvakkat teminat olan (101) lira 
(25) kuruş ve 2490 numaralı kan.ınun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mcz
kür gün ve saatte komisyona müraca-
atları (2782) 5214 

25 fon lüleci kili alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komiayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (525) lira O· 

lan 25 ton lüleci kili Askeri fabrika
lar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca 22.8.938 pazartesi 
günü saat 10 da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko. 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (39) lira (38) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(2893) 5392 

100 adet elektrot ve 100 
adet nipel alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Satın Alma Komiayonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira 
olan yukarıda miktarı ve cinsi ya
zılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19. 9. 938 pazartesi günü saat 
10 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (375) lira ve 2490 numa· 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekı 
vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (2729) 5209 

Kırıkkale'de rekzedilecek 

Atatürk anılı kaidesinin inşaatı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (349) lira (18) kuruş 

olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü Sabn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (11.250) lira 
olan 5000 kilo sarı vakete askert fabri
kalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komisyonunca 23.8.938 sah günü 
saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (843) lira 75 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezkfır gün ve saatte komis
yona müracaatları. (2895) 5393 

Kırıkkale'de yaptırılacak inşaat 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli (1509) lira (21) kuruş 

olan yukarda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 23 ağustos 
938 tarihinde salı günü saat 11 de pa
zarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
(8) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(113) lira (20) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ya· 
zilı vesaiklc muayyen gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 2918) 5404 

750 : 1000 ton demir 
hurdası alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lügU Satın Alma Komisyonundan : 

3284 sayılı kanun mucılJınce 7.JtJ : 

1000 ton demir hurdası Kırıkkale is • 
tasyonunda teslim şartiyle beher to
nu şartnamesinde izah cdildigi vcçhiy
le (22) lira (20) kuruştan satın alına
caktır. 

Şartnameler merkez satın alma ko
misyonundan bila bedel verilecektir. 
Taliplerin 31 ağustos 938 çarşamba gü
nü akşamına kadar teklif edeceklen 
demir hurdası mikdarı kadar % 7 .5 
nisbetinde teminatlariyle birlikte şart· 
nameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve 
sarahatı havi fiat tekliflerini merkez 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2894) 5452 

P. T. T. 
Bah(e tanzim ve duvar inşası 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) Ankara'da, Yenişehir'de devlet 

mahallesinde P.T.T. binası etrafına ya
pılacak olan (9859,48) lira keşif bedel
li bahçe tanzim ve ihata duvarları in -
şaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2) Muvakkat teminat (739,46) lira· 
dır. 

3) Eksiltme 19-8-938 cuma günü sa
at (12) de P.T.T. Umum Müdürlüğü 
binası içinde toplanacak arttırma ek -
siltme komisyonunca yapılacaktır 

4) Şartname ve planlar {49) kuruş 

bedel mukabilinde Ankara'da P.T.T. 
Levazım Müdürlüğünden alınacaktır. 

5) Talipler müteahhitlik ehliyet ve
sikalariyle birlikte bu iş için muteber 
olmak üzere Nafıa Vekaleti yapı isleri 
Umum müdürlüğünden alınmış ehli -
veti fennive ve 938 senesine ait ticaret 
.,rı~sr vesi.kası ibraz edeceklerdir. 

6) İsteklilerin teminat mektup veva 
-.,•kbuzlarivle birlikte 3 üncü madcle · 
1,.. ,...,,.,.,,, ,...;: ... ,,,.. ,..,..,ttP ı,.,.,.....,: ... ~ .,,n-, ,,...;: 

racaatlan ilan olunur. (2784) 5180 

Satılık tahta sandıklar 
satın alma komisyonunca 23 ağustos Ankara P T. T. Müdürlüğünden: 
938 tarihinde salı günü saat 10,30 da Etimesğut'ta müzayede ile satılığa 
pazarlık ile ihale edilecektir. Şartna- çıkarılan tahta ve sandıklar muham· 
me (2) kuruş mukabilinde komisyon- men bedelini bulunduğundan 13.8.938 
dan verilir. Taliplerin muvakkat te- tarihinde ihalesi yapılmak üzere pa
minat olan (26) lira (25) kuruı ve zarlık müddeti 15 gün uzatılmıştır. 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad-ı Taliplerin Etimesğut'ta müteşekkil 
delerinde yazılı vesaikle muayyen komisyona müracaatları. 
gün ve saatte komisyona müracaatla-L(2850) 5237 

rı. (2919) 5405 _ ------

Tesviyeci ve tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden : 

Kırıkkale'de bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı ile 50 tesviyecı 

nacaktır. 

İsteklilerin Ankara, Zeytinburnu ve İzmir sili.h fabrikalarımıza mür? 

caatları. 5305 

200 Ton elektrolit bakır 
Askerr ''lbrikalar umum mudürlük · 

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

caret 1ubesine vermeleri. 
Şartname her gün saat 13,5-15,5 arasında Ankara'da Ticaret şubesinden 

lıtaııbul da Fmd.ıldı'da 1atm alma komiayonundan alınabilir. (2880). 5309 

_.-Millt Modafaa Bakanl~ı · 

16 Kalem elektirk 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

1223 lira olan 16 kalem elektrik mal· 
?:emesi açık eksiltme ile satın alına -
ca ': tır. 

-2 - Eksiltme 13 ağustos 938 cumar
tesi gün ü saat 10 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. Şartname

si KO. da görürlür. 
3 - Eksiltmeye girecekler 91 lira 

'10 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatında komisyon
da bulunmaları. (2703) 5070 

6 adet depo y&ptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
l - Yahşihan'da yaptır • lacak altı 

adet depo inşaatına eksiltme günü ta~ 
lip çıkmadığından yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Kesif bedeli on yedi bin iki 

yüz elli iki lira on altı kuru ~tur. 

3 - Eksiltme 20 ağustos 938 cumar
tesi güniı saat 10 da Ankara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

4 - Ilk teminat 1293 lira 92 kuruş

tur. Keşif ve şartnamesi 87 kuruşa 

Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 say ; Jı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alma 
Ko. na vermeleri. (2795) 5247 

Komutanlık binası yaptırılacak 
M. M. Vekaldı Satın Alma Komis· 

yonundan : 
l - Eksiltme günü istekli çrkmı -

yan Eskişehir tayyare alayı komutan
lık binası inşaatı yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur. Keşif ve şartnameler 333 kuru
şa M. M. V. SA .AL. KO. dan alınır. 

3 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı 

günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

4 - İlk teminat 4571 lira 51 kuruş-
.ur. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar Ankarada M. M. V. satın alma Ko. 
reisliğine vermeleri. (2701) 5094 

Komutanlık binası inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis· 

yonundan : 
l - Eksiltme günü talip çıkmıyan 

ve Kütahya tayyare alayı komutanlık 
binası inşaatı yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı gü
nü saat 11.30 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 61 kuruş
tur. Keşif proje ve şartnameler 333 ku
ruşa KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. maddelerinde yazılı belgelrle birlik 
te teklif mektuplarını eksiltme saatın
dan behemehal bir saat evetine kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (2702) 5095 

Sıhiye arka (antası alınacak 

C) Zabıta ve adliyeden alınmış hüs
niıhal vesikası. 

L) Tam teşekküllü heyeti sıhiye ra
poru. 

E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler
den almış olduğu vesaik. (2886) 5389 

· Ankara Le,vaxım AmirliOi 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - lhale günü talip çıkmıyan İs

tanbul komutanlığına bağlı birlikle
rin ihtiyacı olan 60,000 kilo koyun 
etinin tekrar kapalı zarfla ihalesi 20 
ağustos 938 cumartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 23.400 lira
dır. tık teminatı 1755 liradır. Şartna
mesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde yazılı vesikala
riyle beraber ihale günü ihale saatın
dan en az bir saat evetine kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2861) 5259 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Kars garnizonunun ihtiyacı 

için 140,000 kilo sı ğ· r eti kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 21,000 lira mu
vakkat teminatı 1575 liradır. İhalesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 10 da Kars 
As. Sa. Al. Ko. binasında yapılacak
tır. Evsaf ve şartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün ve ihaleye iştirak 
edeceklerin belli gün ve zamandan bir 
saat eveline kadar teklif mektuplariy
le ticaret vesikalarının ve teminatla
rrnın vermek şartiyle komisyona mü· 
racaatları. (2836) 5252 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - İzmir müstahkem mevki hariç 

kıtaatının 20610 kilo sade yağı ihtiya
cı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. !halesi 15 ağustos 938 
pazartesi günü saat 12 de Izmir'de 
kışlada müstahkem mevki satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmuu tutarı 
20610 liradır. Teminatı muvakkate ak
çesi 1545 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster· 
mek mecburiyetindedirler. Eksiltme
ye iştir~k edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartna· 
mesinde vesikalarla teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından eve! ko· 
misyona vermeleri. (27 59) 5105 

Pilôvlık pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 938 

senesi ihtiyacı için kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konularak 21. 7. 938 
perşembe günü saat 17 de ihalesi ya
pılan pilavlık pirince verilen 22 ku
ruş 88 santim fiyat kor komutanlığın
ca pahalı görüldüğünden yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen fiyatı 24 kuruş o· 
lup ilk teminatı 1620 liradır. İhalesi 
19. 8. 938 cuma günü saat 17 dedir. 
İstekliler şartnamesini her gün tü
men satın alma komisyonunda göre
bilirler. Taliplerin kanunun 2, 3 ncü 
maddelerindeki vesaik ile teminatla
rını 

0

havi zarflarını belli gün ve sa· 
atten en az bir saat evetine kadar tü

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- men satın alma komisyonuna verme-
ınisyonundan : leri. (2873) 4287 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı yirmi altı lira olan bin tane 
sıhiye arka çantası kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 22 ağustos 938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla
· aktır. 

3 - tık teminat 1950 lira olup şart
namesi 130 kuruşa komisyondan alı

nır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3 cü m<Mdelerinde yazılı belgelerle 
birlikte tekİif mektuplarını ihale sa
atından behemehal bir saat eveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (2796) 5248 

Mimar ve fen memuru alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia

yonundan : 
1 - Milli müdafaa vekaleti inşaat 

şubesine üç yüksek mimar ve bir inşa
at fen memuru alınacaktır. Taliplerin 
hizmete girdiklerinden itibaren iki 
seneden eve! ayrılmamaları şarttır. 

2 - Taliplerin aşağıda yazılı vesa 
iki Ankarada M.M.V. inşaat şubesin< 
biu9t veya tahriren ve istida ile talep 

Et ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Bursa garnizonu ihtiyacı için 

100 bin kilo sığır veya keçi eti kapalı 
zarfla 18.8.938 perşembe günü saat 11 
de eksiltmeye konacaktır. Sığır veya 
keçi etine teklif edilen fiatlardan han
gisi ucuz görülürse o cins et ihale e
dilecektir. 

2 - Sığırın tutarı 30 bin keçinin 
tutarı 18 bin liradır. llk teminat sığı
rın 2250 lira keçinin 1350 liradr. Şart
nameleri 150 kuruş mukabilinde Bur
sa askeri satın alma komisyonundan 
alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenle -
rin kanunun 2, 3 üncü maddelerinde
ki vesaik ile birlikte teminat ve tek
lif mektuplarının eksiltme saatından 
bir saat eveline kadar Bursa askeri 
SA AL. KO. na vermeleri. 

(2752) 5121 

Sade v 
yagı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

na Komi~yonundan: 
l - Maniaa'da tümen kıtaatiyle ha-

.. 

riç gami.zonlardaki kıtaat ihtiyacı 

için 21,400 kilo sade yağı kapalı zarfı 
usuliyle münakasaya konulmuıtur. 

Münakasası 19. 8. 938 cuma günii aa
at 17 dedir. 

2 - Tahmin bedeli 21400 liradır. 
Muvakkat teminatı 1605 liradır. Sade 
yağı şartnamesi her gün tümen satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler artırma ve eksiltme 
kanununun 2, 3 maddelerinde isteni· 
len vesaiki haiz olmakla teklif mek
tuplarını kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlıyarak ihale saatından bir saat 
evel Manisa'da tümen satı nalma ko
misyonuna vermeleri. (2838) 5254 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Muhafız alayı hayvanatı için 

576,000 kilo arpanın kapalı zarfla e:C
siltmesi 5 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28.800 lira 
ilk teminatı 2160 liradır. Şartnamesi 
144 kuruş mukabilinde alınabilir. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 11 e kallar komisyona 
verilmesi. (2909) 5455 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu hayvanatı için 

510.000 kilo arpanın kapalı zarfla ek
siltmesi 2 eylül 938 saat 12 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 25.500 lira 
ilk teminatı 1912 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde a
lınabilir. Kanuni vesikalarda bulunan 
teklif mektuplarının saat 11 e kadar 
komisyona verilmesi. (2910) 5456 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnızon birlik ve mü

essesatı hayvanatı için 619.500 kilo ar
panın kapalı zarfla eksiltmesi 6 eylül 
938 saat 12 de Ankara LV. amirliği sar 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 30.975 lira 
ilk teminatı 2323 lira 12 kuruştur. 

Şartnamesi 155 kuruş mukabilinde ko
misyondan alınabilir. Kanuni vesika
lar da bulunan teklif mektuplarının sa· 
at 11 e kadar komisyona verilmesi. 

(2911) 5457 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alına Komisyonundan : 
l - Kars garnizonu ihtiyacı için ka

palı zarf usuliyle münakasaya konu
lan 20.000 kilo sade yağın ihale günün
de talip çıkmadığından 25.7.938 den 
itibaren bir ay devam etmek üzere pa
zarlığa konulmuştur. 

2 - Tahmin bedelı 17.000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. 

Pazarlığı 12.8.938 cumartesi günü 
saat 10 da Kars AS. SA. AL. KO. bi
nasında yapılacaktır. Evsaf ve şerai -
tini görmek istiyenlerin her gün ve 
ihaleye iştirak edecekler belli zamar. 
Ja komisyona müracaatları. 

(2920) 5459 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 260.000 kilo un kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 35.100 liradır. 

İlk teminatı 2632 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye 26 ağustos 938 günü saat 
12 de Trabzon mevki komutanlığı bi
nasındaki AS. satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
komisyonumuzda isteklilere gösteri
lecektir. 

3 - İstekliler teklif mektuplarını 
26 ağustos 938 cuma günü saat 11 e ka
dar komisyon başkanlığına verilmiş 
veya posta ile gönderilmiş olacaktır. 

Postanın teahhuru kabul edilmez. İs
tekliler belli gün ve saatte komisyon 
başkanlığına ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair yeni sene vesikaları
nı göstermeğe mecburdurlar. 

(2947) 5461 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eksiltmede olan iş Tekirdağ 

topçu alayının 400 ton piyade alayla
rının 140 ton ve Malkara garnizonu -
rıun 250 ton yulaflacıdır. 

2 - İhaleleri 2 eylül 938 cuma güniı 
saat 11 de topçu alayının 16 da piyade 
alayının 17 de Malkara'rundır. 

3 - Tahmin bedelleri Tekirdağ 

topçu ve piyade alayının beher kilosu 
4 kuruş 75 santim üzerinden ve Mal -
kara'nın 5 kuruş tahmin edilmiştir. 

Muvakkat teminatları topçu alayının 
1425 liradır. Piyade alaylarının 440 li
ra 25 kuruştur. Ve Malkara garnizo -
nunun 937 iira 50 kuruştur. 

4 - İhalesine gireceklerin temina · 
tiyle beraber ve teminat mektuplarını 
bir saat cvel komisyonumuza getirme--
leri, (2935) 5460 

8-8-

Un alıoocak 
Ankara Levazım Amirliji 

Alma Komi•yon...dan : 
1 - Antalya garnizonunun 

kilosu on kuruş kırk bir santi 
215.230 kilo unu eksiltmeye ko 

2 - Teminatı 1681 liradır. İ 
16 ağustos 938 salı günü saat 
dır. (2734) 

Hangar binaları yap ırıl 
Türkkutu Genel Direktör! 

den: 
İnönü ve Etimesut tayyare me 

larında yaptırılacak birer tane h 
binası ve müştemilatının inşaatı 
lı zarf usuliyle ayrı ayrı eksil 
konulmuştur. Keşif bedeli lnöniı 
ki hangar için 72070 lira 60 kuru 
timesut'taki hangar için 145948 
dır. 

Plan, proje ve keşifleri Türk 
levazım bürosundadır. İnönü iı;ı 
ve Etimesut için 15 lira bedel mu 
tinde verilir. 

İhalesi 20.8.1938 cumartesi günU 
pılacaktır. İnönü hangarı saat !O, 
mesut hangarı saat 11 dedir. 

İsteklilerin muayyen saatlerde 
rer saat eveline kadar yiizde yedl 
çuk teminatlariyle ve mutad ves• 
birlikte tekliflerini ihtiva eden k 
zarflarını makbuz mukabilinde 11 
kuşu levazım bürosuna vermiş bU 
malıdırlar. Postada vukua gelece~ 
cikmeler kabul edilmez 5193 

Pansiyon binası yaptırılao 
Türkkutu Genel 

den : 
1.8.938 tarihinde eksiltmesi ya 

cağı iliin edilen 129612.68 liralık 
bedelli Türkkuşu talebe pansı 

binası için verilen fiyatlar layık 
de görülmediğinden eksiltmenı 

gün müddetle temdidine karar v• 
miştir. 

İhalesi ilk şeraiti dahilinde ıs. 
pazartesi günü saat 11 de yapıla 
tır. İsteklilerin belli gün ve saatt• 
zır bulunmaları. 52 

' .. 
Vakıflar Umum MiıdurlüOU 

Satılık tarlalar 
Vakıflar Umum Müdürlüğiin' 
Madde 1 - Kırklareli viliiye 

Lüleburgaz kazasına bağlı Hami 
köyünde mazbutan idare olunan 
Hasanpa~ vakfından tapuylc oı 
yen hudutlar içinde biri (2086) 
nüm (I) evlek diğeri (965) dönü 
evlek ki ceman 3051 dönüm 2 e 
ten ibaret iki parça tarlanın m 
yetleri satılmak üzere 19 temmu 
gününden 9 ağustos 938 günün 
dar şartnamesi mucibin&e kapaJı 
usuliyle arttırmıya konulmuştur 

2 - Yukarıda yazılı gayrime 
!erin birlikte muhammen bedeli 
liradır. 

3 - İhale bedeli peşin alınac 
4 - İhalesi 9 ağustos 938 tat 

müsadif salı günü saat 14 de K• 
reli Vakıflar Müdürlüğü ihal 
misyonunca Vakıflar Umum oıU 
lüğünün tasdikına talikan yapıl 
tır. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı k 
göre hazırlıyacakları teklif me 
!arını 4 üncü maddedeki saatte~ 
saat eevline kadar Kırklareli 
!ar müdürlüğü ihale komisyonu 
liğine vermeleri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplariyle teoıl 
vaktinde vermemiş olanlar artt 
ya kabul edilmiyeceklerdir. 

7 -Tahmin edilen bedele göt• 
vakkat teminat 1125 liradır. 

8 - Satışa ait şartname Ank•' 
Vakıflar umum müdürlüğü • 
müdürlüğünde, İstanbul'da, tstJ 
Vakıflar başmüdürlüğünde J{ıt~ 
li'nde vakıflar müdürlüğünde r• 
verilir. 

9 - Arttırmıya iştirak ed 
şartnamenin bütün muhteviyatı~ 
bul etmiş sayılır. (2659) 5()(1 

Yapı işleri ilô11• 
Nafıa ~ekaletinden : .• A~ 
1 - Eksıltmeye konulan ış · ~ 

Çankaya' da yaptırılmakta 01', 
clarma birlik binası fosseptik • 
tuvar işleridir. ıt 
Keşif bedeli 2893 lira 62 kuru f 
2 - Eksiltme 18.8.1938 r•:, 

günü saat 10 da Nafıa Veka.l~as 
işleri eksiltme komisyonu 0 

pazarlık usuliyle yapılacakt.1 '·,,.. 
3 - Eksiltme şartnamesi 1 ıı' 

müteferri evrak 15 kuruş bed• ud 
bilinde yapı işleri umuoı Jll 

ğünden alınabilir. u~ 
4 - İsteklilerin 211 lira s l<, ~ •• muvakkat teminat vermeıerı ad 

vekaleti yapı işleri umuoı "' 
ğünden bu iş için alınmış lıU5 

ka göstermeleri lazımdır. (Z 

l 
e 
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al' be 1stanbul'da vakıflar başmüdürlüğü yapı acaktır. 

ıye tg bı'nası yaptırılacak bine 3500 ve ikinciye 800 lira verı0 le- 11111111111111111 r baş mimarlığından 1z?1!r'de vakıflar S - Eksiltmeye girebilmek için is- cektir. . llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

-11 

İ&tanbul Defterdarhğmdan : müdürlüğünden alınabılır. . . teklilerin 2386.32 lira muvakkat temi- 8 - Talip olanların Sıvas Cümhu- !<-. • K.riarallııkk : w ~avaklıdere Giı"ven evle- ı:"'"K"'u'·"ç"u'.'.'k"'"i·-,a_ n .... ş .. a'"r"t"ı'o"'r",""'I Kadıköy'ünde ı·skele met.·danı cad- 4 - Eksiltme ıs ağustos 938 tarıhı- nat vermesi ve aşağıdaki vesikaları r· t h lk t• . b k -d ; h . ıye a par ısı aş anlığına müra-
esinde hazineye ait 18/1 sayılı müf- ne rastlıyan pazartcai günü saat 13 de aız olup göstermesi lazımdır. caatları Hizımdır. 

rez arsa üzerine yeniden yapılacak İstanbul vakıflar bq müdürlüğü bi • A) Nafıa vek&letinden alınmış 938 5260 n yanında genış hol, 3 oda saireli, e - i Dort satırlık kuçuk illinlardan: 
olan ve keşif bedeli 82661 lira 81 ku· nası dahilindeki komisyonda yapıla • senesıne ait müteahhitlik ehliyet ve- lektrik ve sulu bahçeli ev. Halil Naci- j Bi; defa. için 30. Kurus i 
r~ştan ibaret bulunan maliye şubesi caktır. sikası ve bir taahhüde en az 20.000 ye müracaat Tl: ı230 S161 J İkı defa ıç~n so Kuruş 
bınasının inşaat ve tesı"satı ı·,.,ı.erı· ka- 5 _ Muvakkat teminat 10492 lira - liralık lira ve teferruatı inşaatı yap. ı DOç defa ıçın 70 Kuruş 

7 ld • Kira) k B k l ki k ı ort defa için 80 Kuruı 
Palı zarf usuliyle eksiltmeye konul- dır. mış 0 uguna dair vesika 1 

- a an 1 ara ya ın dört ı Devamlı kuçilk illnlardan her defası i 
:ınuştur. Mukavele, eksiltme, bayındır- 6 _Bu eksiltmeye girecek olanlar B) Ticaret odasından alınmış sicil odalı eşyalı ehven fiatla 1 teşrinievel i jçin lO kuruş alınır. Meseli 10 defa 
hk · l · ı"t ticar.et odası vesikası vesikası ff .. k.. f k 938 tarihine kadar kiralık daı·re. Tel·. i neşredilecek bir ilan için 140 kuruı l ış eri genel, özel ve fenni ocartna- 938 sencsınc a u ume onag~ı yapf 1 k 1 k 

:r- l "t l ak f k. 6 T kl.f k 1 Hl aca 2979. 537S i a ınac:a tır. Bır kolaylık olmak uzere :ın~Jeri, proje, keşif huJasasiyle buna ve gene bu yı a aı 0 ar na ıa ve a- - e 1 me tup aı yukarıda 3 her satır, kelime aralarındaki boşluk~ j 
:ınuteferri 4 diğer evrak 4ı3 kuru• Jetinden alınmış ve en aşağı yüz bin üncü maddede yazılı saatten bir saat Hınıs Kaymakamlığından : K. 1 k lar mustcsna 30 harf itibar edilmiştir 

1 
7 

• • • • ı· k d ıra 1 
- Kavaklıdere Güven ko-1 Bir kuçuk ili.n 120 harften ibaret ol~ ıtıukabilinde Mı·ıl·ı Emıa·k müdürlü- liralık tek bir bına ınşaatını yapmış ve eve ıne a ar Pertek malmüdürlüg-ü Hınıs kazasında yeniden yapılacak "f 

~ b 1 d - d • . d k 1 operati evlerinden 8 oda kalorifer, sı- malıdır. 
~Ünde verilecektir. İsteklilerin 5384 muvaffak olmuş u un ugunu bildi- aıresın e c siltme komisyonu reis- o an hükümet konağının on beş bin ca.k su tesisatı, geniş bir bahçe ve ga- Dort satırdan fazla her satır için ayrı-
lıralık teminat mektuplariylc teklif- ren yapı müteahhidliği vesikasını gös- liğine makbuz mukabilinde verilecek- lira bedeli keşifli inşaatı kapalı zarf ca 10 kuru~ alınır. i 

b. ··k k · · p ·ı · d ı· ı k · ra1ı muhtevi bir ev kiraliktır. 1103 naınelerini ve en az ( 50.000) liralık termesi ve ızzat yu se mımar veya tır. osta ı e gön erilecek mektupla- usu ıy e e sıltıneye konulmuştur. • ...... - ....... ...._ ..... - ............... : 
bu işe benzer iş yaptıklarına dair N~- inşaat mühendisi olması veya bunlar- rın nihayet 3 üncü maddede yazılı 1 - Eksiltme 18. 8. 938 perşembe numaraya telefon edilmesi. S440 Jere saat 12 den 8 e kadar müracaat 
fıa Vekaletinden almış oldukları mil- dan biri ile müştereken teklif yapıp saate kadar gelmiş olması ve dış zar- günü saat 16 da Hınıs hiikümet kona- • Kiralık oda _Mobilyalı veya mo- edilmesi. 
teahhitlik ve ticaret odası vesikaları- mukaveleyi birlikte imza etmeleri Hl- fın mühür mumuyla iyice kapatılmış ğı içinde kaymakamlık odasında yapı- bılyasız. Yenişehir İsmet İnönü cad _ 
~r. ıs. 8. 938 pazartesi glinü saat ~n zımdır. olması lazımdır. lacaktır. desi No. 74 5442 
ıkıye kadar İstanbul Milli Emlak 7 - Teklif mektupları ıs ağustos Postada olacak gecikmeler kabul 2 - Muvakkat teminatı 112S Iira-

Satılık arsa - Yeni yapılacak Mec
lis binasına yakın Iiarbiye okulu kar
şısı Duatepe Ilıca Sokak 3 No. ya mü • mUdürlüğünde toplanan komisyona 938 pazartesi günü saat 11 re kadar edilmez. 5373 dır. Kiralık Katlar - Havuzbaşı Çelik-

Yerrneleri ve saat 13 de zarflar açılır- komisyon reisliğine makbuz mukabi. Kapalı zarf usulı"le 3 - lstekli1er bu işin evrakı fenni- kale so. No 6. 4 biiyük oda, hol biz- racaat. 5201 
ken komisyonda hazır bulunmaları. linde verilmiş bulunacaktır. yesini Hınıs kaymakamhgı ve Erzu- metçi odası büyük balkon, bahçe mo-

(492012807) S163 8 - Kapalı zarfların ihzarında tek - rum nafıa müdürlügünde okuyabilir- dern konfor. İçindekilere müracaat. Satılık arsa. - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbaşı Karan • 
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 4980 

M 
• • t lif mektubunun yazılışında bu zarfl;ı. eksiltme ilônı ler. 5298 

emleket hastaneJI IRŞaa 1 rın tevdiinde ve posta ile gönderilme- A 1 V 4 - İstekliler resmi gazeten·ın K" nta ya ilayetindcn : ıralık ev - Çocuk Sarayı cad. Ö-
Cümü§ane Vilayeti Daimi Encü- sinde taliplerin 2490 sayılı kanunun ı - Eksiltmeye konan iş: An tal- 7. 5. 936 ve 3297 f:ayılı nüshasında in- ğüdu S. No. 9 asfalta 30 metrede 3 o-

32. 33 ve 34 üncü maddelerine harfi- 1 k h tişar eden talimatnameye göre 938 Kelepir arsa - Maltepe'nin en ha
kim yerinde 903 M. arsa gayet ucuz fi
yatla verilecek. Hayri Alıcıoğlu Tel: 

nıeninden : : ya mem e et astanesi ikinci kısım da mut bak, hol. İçindekilere müracaat. 
1 _ Gümüşanc'de yeniden yapt~r~l- yen riayet etmeleri lüzumu ilan olu . (31,88l) lira s3 kuruşluk in aat; evel- takvim yılına mahsus ehliyet vesikası 

5464 :ınakta olan memleket hastanesının nur. (2741) 5100 ki inşaatın bakiyesidir. ticaret odası vesikası ve teminat mek-
Üçüncü kısım inşaatı 29. 7. 938 tari- 2 - Bu işe ait şartnameler ve ev- tupları mühür mumu ile iyice kapa- İş ara}anlar . 1538 5129 
hinden itibaren yirmi gün müddette Adana' da otel ve konserhol rak şunlardır : tıımış zarna birinci maddede yazııı 
Ye kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko- A) Eksiltme şartnamesi. ~ün ve. saatten bir ~aat evel komisyon Ders veriliyor - Orta ve lise 1. il. 

. Acele Satılık Arsa - Yenişehir De
lıler tepesinde Fethi bey köşkü karşı
sında. 648 - 552 M. arsa uygun fiatla. 
Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1S38 5130 

nulmuştur. yaptırılıyor B) Mukavele projesi rıyasetıne vermelerı mecburidir. Pos-
2 - İnşaatın muhammen bedeli C) Bayındırlık işleri genel şartna· ta~a vuku bulacak gecikmeler kabul 

I!I: (Fen, Ede) sınıflarına riyaziye ve 
fızık. Ulus Mey. Cihan kıraathanesi 
sahibi vasıtasiyle Sa. ( 16,S - 18,5) ri
yaziye mezunu F. A. namlariylc aran-

17518 lira 86 kuruştur. Adana Belediye Riyasetinden mesi. .edılmez. (2755) 5102 
3 _ Sürülen pey haddi layık gö· 1 - Adana belediyesi tarafından D) Hususi şartname f~me SUYU projesi yapflrlfacak 

rüldüğü takdirde ihalesi ~~.8.938 ~er: Adana0da Atatürk parkında projesi E) Keşif evrakı 
şembc günü saat 11 de vılayet daımı mucibince bir otel ve konserhol yap- G) Proje İznik Belediyesinden : 
encümeninde yapılacaktır. tırılacaktır. Istiyenler bu şartnamelerle evrakı İz,!lik kasabasında beş kilometre 

4 - Şartnamesi vilayet encümeni 2 - Şartnamesine göre bu binala- ıs lira mukabilinde Antalya Nafia mesafeden getirilmesi istenilen icme 
kalemindedir. rın inşaat bedeli 84629,40 liradır. müdürlüğünden alabilirler. suyunun projesi yaptırılacagından 

S - Eksiltmeye iş~irak etmek isti- 3 - Bu inşaatın muvakkat temina- 3 - Eksiltme ıs • ağustos • 938 ehliyeti haiz olup yapmak istiyenlc • 
yenler muhamm~ bedelin % yedi tı 6347,20 liradır. pazartesi günü saat ıı de vilayet ma- rin muktazi vesaikle belediye reisli . 
buçuk tutarı olan 1313 lira 91 kuruş- 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle kamında toplanacak olan daimi en- ğine müracaatları. iliin olunur. 
luk banka mektubu veya hususi mu- ve şartnameı:ine tevfikan ağustosun cümende yapılacaktır. Teklif mek- (4994/ 2857) 5271 
hasebe veznesi hesabına bankaya ya- yirmi beşinci perşembe günü saat on· tupları 2490 sayılı kanunun 32 inci S 1 
tmlmış depozito akçesi makbuzu ile da belediye encümeninde yapılacak- maddesindeki tarifat dairesinde o u yo u tamir ettirilecek 
birlikte vilayet daimi encümenine tır. gün saat 11 e kadar verilmiş olmalı- İnönü Belediyesinden : : 
gelmeleri ilan olunur. 5114 5 - Eksiltmeye girme şartları, pro- dır. 1 - Inönü nahiyesinde yapılacak 

Şoşa tamiri jeye bağlı şartnamede yazılıdır. 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle su yo~u .. tam.iratı inşaatı 9.000 lira keşif 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: İzmir - Ke

malpaşa yolunun 3 + 250 - ı4 + 600 
kilometreleri arasındaki şosenin esaslı 
onarılması. 

Bu işin açın tutarı: (28781) Ura 
(33) kuruş. 

Bu işe ait evraklar aşağıda yazılı-
dır : 

A • Kapalı eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna -

mesi, 
D- Keşif, grafik, fiyat silsilesi cet -

veli, hususi, fenni şartname. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, 

gün ve saati: ı8 - ağustos • 938 per -
şembe günü saat ı 1 de İzmir ili daimi 
encümeninde kapalı zarf usuliyle ya -
pdacaktır. 

İstekliler: Yukarda yazıh evrakı 
İzmir, Ankara, İstanbul bayındırlık di
tektörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Teklif mektuplan: 2490 sayılı ya
sanın 3 ı inci maddesine göre tanzim 
olunacak teklif mektuplan 4 üncü 
Jnaddede yazılı saatten bir saat evel 
nıakbuz mukabilinde İzmir ili daimi 
encümeni başkanlığına teslim e<lile -
tektir. 

Muvakakt teminat : (2159) lira. 
Postada vaki .gecikmeler kabul edil· 

tnez. (279ı/2829) 5227 

Hortum alınacak 
Zonguldak Urbaylığından : 
Belediyemiz itfaiyesi için: 

6 - Proje ve diğer evrak belediye ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. bedelı uzerınden açık eksiltmeye ko· 
muhasebesinden dört lira yirmi üç 5 - Eksiltmeye girebilmek ıcın nulmuştur. 
kuruş mukabilinde alınabilir. isteklilerin 2391 lira 15 kuruşluk ~u- .. 2 - Eksiltme 22.8.938 pazartesi gü-

7 - Taliplerin usulü dairesinde vakkat teminat vermeleri ve bundan n? saat 15 de İnönü nahiyesi belediye· 
hazırhyacakları teklif mektuplarını başkctı aşağıdaki vesaikleri haiz olup sındc kurulu komisyon tarafından ya-
ihale günü saat dokuza kadar beledi- getirmeleri lazımdır. pı lacaktır. 
ye riyasetine bir makbuz mukabilin- 6 - Nafıa vekaletinden alınmış . 3 - ~stekliler bu işe ait metraj, ke
de Yermeleri ve müracaat hariçten va- yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı- şıf hulasası ,eksiltme şartnamesi, fcn
ki olacaksa, keza aynı saatten evci ğı işlere ait bonservisi ve ticaret oda- ni şartname ve mukavele sureti ve ba. 
Belediyeye gönderilmiı bulunması ıı vesikası. 5240 yındırlık işleri genel şartnamesini !-
ilin olunur. 5113 HalLeyı" bı"nası proı"esı" nönü Belediyesinde görebilirler. 

• il 4 - Muvakkat teminat 675 liradır. 
Kopah zarf usulile 5- İsteklilerin aşağıdaki vesikala· 

•yaphrılacak rı ibraz etmeleri lazımdır. 
eksiltme İfônl A ·Muvakkat teminatı İnönü Bele-Sıvas C. H. P. Batkanlığından: 

Pertek Malmüdürlüğünden : 
1 - Talibi zuhur etmediğinden 

Pertek hükümet konağının inşaatı ye· 
niden eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin keşif bedeli 31817.SS lira
dır. 

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

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
D) Hususi §artname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiyat cet

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

1.60 kuruş mukabilinde Tunceli Na
fıa müdürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme ağustos 938 ayının 18 

diyesi namına Bozöyük Ziraat banka! - Sıvas'ta cümhuriyet meydanın-
da yapılacak Halkevi binası proı·esi- sına yatırdıklarına dair makbuz veya 

şayanı kabul banka mektubu. 
nin tanzimi işi müsabakaya konulmu"'· T" 

::s B - ıcaret odası vesikası 1938 yılı. 
tur. na ait. 

2 - Bu bina için 150 ila 200 bin 
lira sarfedileccği tasavvur ve tahmin C • Bilecik Nafıa müdürlüğünden 
edilmi•tir. bir hafta evelisi alınmış ehliyet vesi· 

:s kası. 

3 - Müsabakaya iştirak etmek isti- İsteklilerin yukarıdaki şartlara ve 
yen zevatın güzel sanatlar akademisi- 2490 ı sayı ı kanunun hükümlerine uy-
nin ehliyet vesikasını ve tavsiyesini k'Jd 
hamil olmaları şarttır. gun şe ı c 22.8.938 pazartesi günü 

saat 15 de İnönü Belediye Reisliği o-
4 - Projenin 1 S teşrinievel 938 tari- dasında hazır bulunmaları itan olu· 

hinde Sıvas'tı: C. H. P. başkanlığına nur. (5051.2892) S314 
tes:im edilmiş bulunması. şarttır. 

S - Bina mahallini görmek ve iklim 
şartlarını anlamak için Sıvas'a gel
mesi mecburi olan talip mimar ve 
mütehassıstn azimet ve avdet ücret
leri Sıvas'ta tesviye edilecektir. 

6 - Proje için lazımgelen şartna· 

.; Gümrük ve tri~ .B:-· .. ~ . . __ ... _ 
Sofra tuzu ucuzladı 
İnhisarlar Batmüdürlüğünden : 

Et alınacak 
Çamaltı tuzlasındaki satış fiyatı 8 

kuruş 7S santim olan paketler içinde· 
ki sofra tuzlarımız bu fiyata Çamal • 
tından itibaren yapılan masraf zam -
medilmck sur~tiyle satılmakta idi. lstanbul Sıhi Müear;eseler Arttırma ve Eksiltme Komsyonundan : 

Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat · §artname 
Kilo Kuru§ Garanti Bedel Cinsi 

ması. 5148 

Ders - İlk, orta ve lise okurlarına 
hus~si ?ersler verilir. ikmal ve olgun
luk. ımtıhanlarmda yüzde yüz müsbet 
netıce. Mektupla müracaat Ulus A. B. 

Satılık Motor - T. w. M. marka az 
kullanı_Imıştır. Postane caddesi Çağlat" 
çay evı H. Çağlar'a müracaat. 544:' 

. Sablık Motor - Brannabor 3 bey
gır. Hamamönü kömlir depolan kar • 
şısi Gediz. S. No. 33 Şefik, her gün 
18 den sonra ve pazar günleri görüle-sı60 

Ders - Amerika üniversitesinden 
me~un. bir genç hususi ingilizce dersi 
v.cnyor. Ulus'ta MOB rumuzuna tah-
rıren müracaat. 5438 

. Dans meraklılarına _ Müsait şe _ 
raıtle evlerde dans dersi verilir. Sa
manpazarı Batıyol s. No. 52 de (B. 
G.) namına tahriren müracaat edilme • 
~. ~441 

Sahlık 

Satılık ev - Altındağ mahallesi 
Telsiz caddesi 482 numara. İçindeki-

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hastahaneai ağız, çene 
yüz hastalıkları mütehassısı 

bilir. S437 

Kurı;:Jar: 

Daktilo Kursu - 49 uncu devresine 
ağus~os ilk haftasında başlıyor. 2 Ay
da dıploma verilir. Yenihfil arkası Ye
nihamam apart. Tel: 3714 482l 

Aranıyor : 

Aranıyor - 8 - 1 O bin lira kıyme _ 
tinde kargir bir ev alınacaktır. Her 
semtte olabilir. Telefon: 3714 e müra-
caat. 5421 

Talebe kaydı 
Ankara Tarih, Dil, Coğrafya Fa

kültesi Direktörlüğünden : 
l - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 

de başlanacak 15.10.938 tarihinde son 
verilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 
başhY,acak 15.10.938 de bitecektir. 

Hastalarım pazardan maada 
her gün 15 den itibaren Atatürk 
Bulvarı Foto Cemal apartımanı 
No: 6 da kabul eder. 4422 

3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 
gi.inü başlanacaktır. 

4 - Du yıl yatılı talebe ahnmıya-
caktır. (2827) S4SO 

98 Kalem muhtelif eşya ah nacak 
Adliye Vekaletinden : 

1 - Vekalet ve temyiz devairi telefon, elektrik asansör ve tem· l. 
· - d · ' ız ığe aıt aşagı a mıktan yazılı ceman 98 kalem ve muhtelı·f ·· · 

rı pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
uç nevı eşya ayrı ay-

2 - Talipler bu h~sustaki ayrı ayrı tanzim edilen şartnameyi her gün 
vekalet levazım ve daıre müdürlüg-ünden parasız ld kl 'b· k .. . a ı arı gı ı ısmen 
mevcut olan numunelerı dahi görebilirler. 

3 - Pazarlığa girecek taliplerin muvakkat teminatı olan aşağıda al 
cak eşyanın numara sırasile miktarı üzerinden h. 1 d 

1 
ına-.. ıza arın a yazı r olduğu 

uzere 2490 sayılı kanunun 17 ci maddesı· ·b· t · k . • . mucı ıncc emınat me tubu ve a 
makbuzlarıle bırlıkte 22-8-938 pazartesi gün·· t ıı d kal y 
ve daire müdürlii ü d . u saa e ve et levazım 

• g n e toplanacak komısyonda hazır bulunmaları (2954) 
Muvakkat temınatı: · 

Li: Ku: Kalem No: Cinsi 

Açık kurşuni ingiliz keteni rengin
de, elyafı 24 telli ince ve yumuşak ol
nıakJa kurutulduğu zaman da yumu
şak kalacak, 30 atmosfer tazyıka mu. 
kavemet etmeli, 12 atmosfer tazyik 
altında hiç bi rsebcple su sızdırmama
lı, İstanbul'dan alınırken İstanbul it
faiyesince muayene edilerek rapor a· 
lınrnalr. 

Karaman eti 80.000 9S600 41 

ıs agustos 938 tarihinden itibaren 
Çamaltı satış fiyatı bir kuruş tenzile· 
dildiğinden satışlarımız da o nisbette 
ucuzlatılacaktır. --------- - - ----

'Yukarıda sayılı evsafta (800) met
re hortum alınacaktır. Muhammen 
bedel 1200 lira olup muvakkat teminat 
90 liradır. 

İsteklilerin 15.8.938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 11 de Zongul
dak belediye encümeninde yapılacak 
açık eksiltmeye istirak etmeleri ilan 
0 lunur. (2830) ~ S228 

Yeni Volde hanı inşaat 
münakasası ilônı 

l&tanbul Vakıflar Batmüdürlü
İ'iinden: 

1 - İstanbul'da Meydancık'da yeni 
Postane cadedsinde vakıf arsa üzerine 
l'~~hrılacak (Valde hanı) inşaatı maa 
~Uşternilat toptan götürü olarak kapa· 
'..zarf usuliyle 23. temmuz 938 den ıs. 

•gustos 938 pazartesi gününe kadar 
tlcsiitmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın maa müştemilat 
ketif bedeli 184 836 lira 71 kuruştur. 
a - Bu işe ait proje fenni ve bwsuıi 

Dağlıç eti 40.000 57000 48 
Kuzu t-ti 23.800 31800 47 7852 88 524 Kuruş 
Sığır eti 53.000 63600 37 7852 

Binaenaleyh ellerinde sofra tuzla -
rmız bulunan satıcılar mezkur tarllı· 
ten Iiiakal 3 gün evel 16 kuruşluk pu. 
lu havi bir beyanname ile ellerindeki 
tuz mevcudunu bildirmeleri iktiza e -
der. Bu suretle beyanname veren satı· 
cıların dükkanları 14 ağustos 938 gii· 
nü memurlarımız tarafından gezile· 
rek hakiki mevcutları tesbit edilecek 
ve tesbit edilen mikdardan fiyat farkı 
tutarına mukabil kendilerine tuz ve
rilecektir. 

İstanbul sıhhi müesseselerinin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı olbaptaki 
şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 _ Eksiltme 10 - 8 - 938 çarşamba günü saat 11,30 da Cağaloğlu'nda sih
hat ve içtimai muavenet müdürlilğü binasında kurulu komisyonda yapıla

caktır. 
2 _ Miktar, muhammen fiat, muvakkat granti ve şartname yukarıda gös· 

terilmiştir. İstekliler şartnameyi her gün bedeli mukabilinde komisyondan 
alabilirler. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun· 
da yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4702 • 2638) 

4999 

Ekmeklik un alınacak 
Yozğat Jandarma Erat Okulu Komutanlığından : 

Erzakın muhammen Erzakın Çoğunun % 7,S 
Fiyatı Azı Çoğu bedeli teminat 

Kuruş Sa. kilo kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Erzakın cinsi 

ll SO 180000 200000 27000 00 202S 00 Ekmeklik un 
Yozgat Jandarma okul eratının 1. 9. 938 tarihinden 31. 8. 939 tarihine ka

dar bir senelik yukarıda mikdarı yazılı ekmeklik unu 6. 8. 938 tarihinden 
itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş 
ve 22. 8. 938 pazartesi günii ihalei katiyesi icra edileceğinden taliplerin sö
zü geçen günde pey akçeleri ile birlikte Yozgatta Jandarma okul satın al· 
ma komilyonuııa müracaat eylemeleri. 5110 

Aliikadarların malUmu olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (2724) S267 

Muhtelif tamirat 
Ankara İnhisarlar Ba§müdürlü

ğünden: 

Sekili tuzlasında zelzeleden harap 
olan anbarlar, idare binası süvari ko· 
~ . , 
guşu, aılc evleri ve odunlukların ta -
miri işi (1116) lira (15) kuruştan i
baret keşif varakasına fenni ve idari 
şartnamelerine göre açık eksiltmeye 
konulmuştur. Açık eksiltme ve ihale 
22.8.938 tarihinde pazartesi günü saat 
onda baş müdürliiğümüz binasında 
toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. İlk teminat parası (83} lira (88) 
kuruıtur. .(2851) 5270 

61 
32 
63 

50 
60 
95 

. 

19 
22 
57 

ı 

2 
3 

98 Yekun 

Kalöri:er ve telefo.n dairesine ait eşya. 
Elektrık malzemesıne ait eşya. 
Temizlik ve asansöre ait eşya. 

5462 

istimlak edilecek arazi 
An!<ara Belediyesinden : 

İstimlak Beher 
Umum sahasına metre 

Ada Parsel sahasn giren M2. murabbaı Sahibi 

1260 
1260 

80 
100 

S7400.00 
43715.00 

25048.00 
20484.00 

kıymeti 
1 L. İbrahim Sadık oğlu Hulfısi 
1 L. Halil oglu Sadık Seyhan, 

Mehmet oğlu Ebubekir, Sa
lih oğlu Halil Uyar, Bekir 
oglu Mehmet, Hilmi oğlu 

Örgen Evren (Balıkesir 
say lavı). 

Yukarıda ada parsel miktar ve sahiplerinin isimle i ı A 
kiinde · B "" ··k M"ll r yazı ı yrancı mev-

ve yenı uyu ı et Meclisi sahasına tesadüf eden araz· h. 1 
d ·· ·ı ı ıza arın-

a ~osterı en bed.elle ~enafii umumiye kararına tevfikan istimlak edile-
cektır. Bu yerlerın harıtasr belediye kapısına ve istimlak ye 1 • 1 
mıştır. Bu bedele razi olanlar muamelelerini yaptırmak .. r berıne. ası -

·· ti uzere eledıyeye 
muracaa arı ve razı olmıyanların da 13 ağustos 1938 • .. .. 
kad •t• 1 ·· · • cumartesı gunune 

ar ı ıraz arını gosterır ıstidalarını belediye reisli - · . . 
olunur. ıne vermelerı ılan 

(2901) 5370 
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: Kuyularınızın, musluklarınızm en kireçli ve sert sularını § 
nefis tatlı suya çevirir. Evinizde sıhhat, güzellik, lezzet, ; 

rahatlık ve iktısat, imalithanenizde yükSek ---- menfaatler temin eder. = = § Saatte 300 litreden 500.000 litreye kadar ; 
_ Zürich'de Webbolite A. G. Türkiye ve §arkı karip vekili: ; 
; VEBOLİD L1Ml TED ŞİRKETİ --

Merkezi: İstanbul - Galata Voyvoda Cad. No. 40 - 42, -Tel: 44507, P. K. ıo94 --- -
= : Şubesi: Ankara, Bankalar caddesi No. 22 Tel: 268ı P. K. 4S 

: Prospektüs isteyiniz - tediyatta kolaylık.. S448 : 
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----
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Tarsus - Çukurova fabrikasının 

Kaput bezlerinin 
Fabrika teslimi satış fiatları 

Tip V Şapkalı 

Tip V Atlı 

S/m 

90 

85 

Kuru§ 

738 

711 

--

istihlak vergisinde yapılan tenzilat dolayısiyle Fabrika- -
- mız mamulatı bezler yukardaki fiatlarla peşin ve fabrika = 
_ teslimi satılmaktadır. 4908 

-:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:-

ıı 

\'ı·: 
ı' 

'ıı I ,! 

Lokanta ve Gazinocuların 

ıi'~~ nazarı dikkatine ! 
~ f:abrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulafımızı görmeden : CA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK lakım
larınııı almayınız. 

Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
.\vrupanmkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

Ankara satı, merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı , 

Malatya bez ve 
Türk Anonim 

iplik fabrikası 
Şirketinden : 

Şirketimiz Adana Fabrikası Mamulatı: 

KAPUT BEZİ FİATLARI 

Tip 

2 (Silindirli çiftçi) 
14 
14 

Genişlik Top metre Fiatı 

75 36 72S.-
85 36 7Sl.-
90 36 784.-

Ayrıca elbiselik grizet, para ve kıymetli evrak nakli için muh
telif boyda dikişsiz torba, siparişleri kabul edilir. 

IPLlK FİATLARI 

Vatcr numarası 

" .. . .. 
ıs 

10 
12 

FİATLAR FABRİKA TESLİMİDİR 

33S.-
3SS.-
395.-

Siparişler Şirket İdare Merkezine (Ankara Yenişehir, Atatürk 
oulvarı Tuna aprtmanı) veya Adana Fabrikası Müdürlüğüne ya
pılacaktır. 

Siparişlere Banka garantisi mukabilinde (9ı) gün vade verile-
bilir. 8S6 

Kalörifer tamir ve tesisi 
İsmetpa~a Kız Enstitüsü Direktörlüğünden : 

Keşif miktarı Muvakkat teminat lhale 

Lira kuruş Lira kuruş gün ve saatı 

Mevcut kaloriferin tamiri 3Sl 25.8.1938 10 

ve yeniden kazan ilavesi 4677 40 perşembe 

1 - Yukarıda yazılı kalorifer tesisatı 25. 8. ı938 perşembe günü saat 

10 da Ankara'da Okullar Sağışmanlığında toplanacak komisyon tarafından 

açık eksiltme suretile talibine ihale edilecektir. 

2 - Muvakkat teminat ihale saatından evvel ismi geçen Sağışmanltk 

veznesine yatırılmalıdır. 

3 - Talipler bu nevi işleri yapmağa seliihiyettar olduklarına dair vesi

kalarla birlikte komisyona gelmelidirler. 

4 - İşbu kalorifer tamiratına ait keşif, şartname ve projeyi görmek is· 

tiyenler her gün İsmetpaşa Kız Enstitüsü Direktörlüğüne başvurabilirler 

(2960) S463 

ULUS 

Muhtelif yiyecek ahacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen fiatı 
Erzakın adı Mikdarı kuruş 

Ekmek 293000 kilo 10 

Pirinç 

Yumurta 

Sadeyağ 

Zeytin tanesi 

Kuru sovan 
lnce tuz 
Pastırma 

Salça 
Kuru fasulye 
Patates 
Ihlamur 
Çay 
Nohut 
Barbunya 
Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru sarımsak 
Kara büber 
Kırmızı bübcr 
Kara mcrmimck 
Kırmızı mercimek 
Kimyon 
Kakao 
Konserve (sebze -

27600 • 20 

28SOOO adet 1,7S 

28822 kilo ıoo 

6100 " 35 

32ıoo .. s 
8240 .. 7 

S40 .. 70 
3330 .. 25 
ı3500 .. ı2 

3Sl00 .. 7 
30 .. 200 

280 .. 3SO 
4820 •• 12 
7600 .. ı3 

3645 .. 12 
3870 .. ıs 

4ıo (paket) ıo 

472 kilo 20 
ss .. ı20 

49 .. 30 
1990 .. ıs 

ı7oo .. ıs 

25 .. 60 
68 .. ıso 

kiloluk) 
Turşu (karışık) 

Kuru bamya 
Börülce 

44SO kutu 30 
460 kilo 30 
64ı .. • 110 
660 .. ıs 

Kuru bezelye 
Şeftali konserve 
Soda 
Zencefil 
Tarçın 

Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

1100 .. 30 
ı200 kutu 60 
8600 kilo 10 

8 tJ 300 
ı2 .. 300 
27 .. ıso 

28 .. 300 
31 .. ııo 

Tutarı 

L. K. 

29300 

S520 

4987 

28822 

213S 

1605 00 
S76 80 
378 00 
832 so 

1620 00 
24S7 00 

60 00 
980 00 
S78 40 
988 00 
437 40 
S80 50 

41 00 
94 40 
66 
14 70 

298 50 
255 
ıs 

ıo2 

133S 
438 
70S ıo 

99 
330 
720 
860 
24 
36 
40 so 
84 
34 10 

16685 90 

Muvakkat 
teminatı 

L. K. 
ihale Tarih 

ve saati 

2197,5 11-ıı-ı938 

4ı4 

374,06 

Saat 10 da 

ll-8-ı938 

Saat 10.30 

ll-8-ı938 

Saat 11 de 

2ı6ı 6S 11-8-1938 

Saat 11,30 

160 13 11-8-ı938 

12Sl 44 

Saat 12 de 

11-8-1938 
12,30 

Artırma, Eksiltme ve İhale kanununun 40 ve 43 üncü maddelerine göre 
1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek ihtiyaç mikdarı eksiltme şartname

sine göre komisyonumuza bağlı okullar namına parti parti açık eksiltme 
suretiyle münakasaya konulmuş ve her partinin teminat mikdarı ile ihale 
tarih ve saatleri karşılarına yazılmıştır. 

2 - Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı ayrı fiat tek
lif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak tenzilatlı teklifler 
kabul edilmiyecektir. 

3 - Her madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen bedel
den aşağı olacaktır . 

4 - Eksiltme Ankarada !smetpaşa Kız Enstitüsünde toplanacak komis-
yon huzurunda belli gün ve saatlarda yapılacaktır. t 

S - Eksiltmeye girebileceklerin 1938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Tica
rethane namına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noter
likten alınan vekaletname ile Komisyona gelmeleri. 

6 - Teminatların eksiltme saatlerinden daha evvel Ankara mektepler 

muhasebeciliğine yatırılması lazımdır. 
7 _ Eksiltme şartnamelerini görmek istiyenler Ankarada Metepler mu-

hasebeciliğinde komisyon katibine baş vurabilirler. (29ı 7) 54S8 

Tereke ilônı 

( Amerika'nın ) 

Massachusetts eyaleti 

veraset mahkemesinden 
Essex, ss. 

Veraset mahkemesinden: 
Mezkur eyalette Poabody, şehirli ve 

KARAMAR KUDDA, MUSTAFA 
EVRİL namlariyle de maruf müte· 
veffa HUSEİN ASZIZ'in terekesile 
alakadar olanlara : 

Elyevm tasfiye edilmemiş olan iş
bu terekenin idaresiyle muvazzal 
memur üçüncü ve son hesabatını tas
vip edilmek ve eldeki bakiyeyi tevzi 
etmek üzere yukarıda zikredilen 
mahkemeye takdim edilmiştir. 

İtirazınız olduğu takdirde işbu 
celbin inkiza tarihi olan 1938 senesi 
eylül ayının altıncı günü sabahı saat 
10 dan eve! Salemde kain mezkilr 
mahkemeye tarafınızdan Teya vekili
niz vas.ctasiyle tahriren ıbüracaat e
dilmesi tebliğ olunur. 

Tasdikan: JOHN V. PHELAN, 
mezkfır mahkemenin reisi; 1938 sene
si haziran ayının 23 üncü günü. 

WlLL!AM F. SHANAHAN 
Katip 

Kafi alaka 
On bir aydanberi yanımda katip o

larak çalışmakta olan Bay Lütfü 
Dönmez yanımdan ayrılmış olduğu -
nu ve yazıhanemle hiç bir alakası kal
madığını ilan ederim. 

Avukat 
5463 Zühtü Hilmi Velibeşe 

/' 

YENİ 
BU GECE 

Mevsimin en güzel filmi 
JAPON GULU 

(llk defa olarak) 

Gündüz seanslarında: 

"!'" 
, --

- -

8 - 8 - 1938 

İştahsızhk Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İnkıbaza karşı 
HASAN MEYVA O U KULLANINIZ 

HASAN GAZ l OZO 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas frenk üzümü, ıl .. 

nalko, şeftali, muz, kaysr, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli .. 
dir. Bu meyvaların özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. S443 

25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 

Baı ve diş ağrısı iztirabların 
en müthiıidir 

En şidaeth diş ağrılarını 
dindirir 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser 

Baş ağrısına, nezle, grip ve 
romatizmaya karşı: 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
ka§e alınabilir. 

ismine dikkat taklitlerinden sakınınız. 5446 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroır 
(arını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

H L 
Böbreklerin çalıtmak kudretini arttırır, kadm, erkek idrar zorluklarll'" 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, meıane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idr•' 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eo•; 
Sıhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HELM~BLÖ ~ ~ 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarmızı temizliyer• 
mavile§tirir. S447 

SİNEMALAR HALK 
.ııııııı.. 

= = = --= 

= 
= = = = = 

BU GECE 
ÇİNGENE PRENSES 

Gündüz iki film birden 
1 - Tren Faciası 
2 - Çingene Prenses 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6115 

İmtiyaz Sahibi 

: : Seansuar: 2,30 - S,30 Gece 21 de 
GUNEŞ BATARKEN : Halk matinesi 12,20 de 

Seanslar: 2,30 -S,45 Gece 21 de ,111111'" MEMNU AŞK 

Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basrmevi : ANKARA 

BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESİ 
S KURUŞ 

Bu gece 2ı de Açık Hava Sinemasında 
ALİ BABA HİNDİSTAN'DA 

Tfükçe sözlü 


