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Röportajları ;yapan ve luva.rda re
.imleri çeken: Samih Tiryakioğlu 

Almanya da hudutta tedbir alıyor 

Mareıal Çakmak'ın son doğu manevralarında alınmış bir resmi 

Gaziantep manevralar1 
çok yakında başhyor 

Asker kllaları 
Tayin edilen yerlerini ahyorlar 

Mareşal Fevzi Çakmak dün Birecik'e 

gitti ve büyük tezahürlerle karşılandı 

Antep, 6 a.a. - Burada yapılacak manevraya iştirak edecek 
olan kıtaat şehrimiz çevresine gelmekte ve tayin edilen konakla
nnda hazırlıL-la mesRUl olmaktadırlar. anevra a ü güne kadar 
uu91aı.ıu.""'"nt r. 

1 Büyük Erkinıharbiye Reisimi
zin buraya gelişleri dolayısiyle 

ı (Sonu 8. inci sayfada) 

Filistin' de 
dehşet! 

1 Bu yeni fedbirlerin Fransa'ya karşı 

Kudüs, 6 a.a. - Bugün Filistin'in \ 
muhtelif noktalarında yapılan taar -
ruzlar neticesinde iki rahudi ve dört 
arap maktul düşmüştür. Tebriye'de 
bir bakkal dükkanına girmiş olan 
dört silahlı arap, dükkanın yahudi sa
hibini öldürmü§ler ve iki müşteriyi 
yaralamışlardır. Bu araplar, askerler 
tarafından yakalanmıştır. 

Emir Aptullcılı'ın teşebbiisleri 
Amman, 6 a.a. - Emir Abdullah, 

Filistin meselesini arapların lehine 
halletmek üzere tavassut teşebbüsle
rine devam etmektedir. Emir, Filis -
tin hududunda kamp kurmuş olan ka
bilelerden tethişçilere yardımda bu
lunmaktan imtina edeceklerine müte
allik tahriri bir teahhütname almış-
tır. 

Filiıtin'de tethi§çilerin devirdiği 
bir tren 

olmadığı bilhassa tasrih ediliyor 
• 

ihtiyat kuvetlerin lalim 
müddeti bir ay uzahldı 
~İMAL DENİZİNDE MANEVRALARA 

Hariciye Vekili 
İstanbul' a döndü 

lzrnir, 6 a.a. - Şehrimizde bulun
makta olan Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras ve Dış Bakanlık Genel 
Sekreteri B. Numan Menemencioğlu 
bugün saat 16 da İzmir vapuru ile 
İstanbul'a hareket etmiştir. 

B. Tevfik Rüştü Aras Kordon'da 
bir bando mızrka ile askeri bir kıta 
tarafından selamlanmış ve İlbay Faz
lı Güleç, müstahkem mevki komuta
nı general Rasim Aktuğ, belediye re
isi Behçet Uz, lzmir'de bulunan say
lavlar, matbuat mümessilleri ve diğer 
zevat tarafından vapura kadar gidil
mek suretiyle uğurlanmrştır. 

Sıhi~e Ve ki 1 i gitti 
Sıhiye Vekili B. Hulusi Alataş dün 

akşam eksperese bağlanan hususi 
trenle İstanbul'a hareket etmiş ve gar
da uğurlanmıştır. 

Alman askerleri manevra yaparken 

Berlin, 6 a.a. - D. N. B. ajansı, fransız ihtiyatlarının silah al
tına çağrılmış olduğuna dair Havaı ajansı tarafından yapılan 
tebliğ hakkında aıağıdaki tebliği ne§retmektedir: 

F...ranaa7 n.a ~;.;_ .-": J.u~larrnuzda tevessül ettiği tedbirler, 
şayanı hayrettır. Hususıyle kı, bu baptaki tebliğ aynı zamanda 
umumi vaziyette hissedilir bir selah eseri bulunduğunu da yaz .. 
maktadır. 

Dünya 
sulhü -·-·-................................................................. ~ ........................................................................... i 

Donanmamızm lzmir'i ziyareti 1 

Almanya, her kim olursa ol - ı 
sun kendi müdafaasını temin et
mek için icabeden tedbirlere te
vessül etmek yolundaki hakkı
na asla itiraz etmemiıtir. Bitta
bi Maginot hattı da böyledir. 

Kıral İkinci Piyer'in 
Yazan: Esma Nayman 

Seyhan Mebusu 

Milletler Cemiyeti, bir zamanlar, 
bütün dünya sulhseverlerinin haya -
linde, insanlığa mevud olan en yük
sek medeniyet ve asayiş kabesi idi. 
Öyle sanılırdı ki, bir kere milletler 
arasında böyle bir kurumun temeli a
tılacak olursa cihan üzerinde ebedi 
sulhun ıyapısını yükseltmek gayet ko
lay olacaktır. 

Büyük harp, medeniyete en azim 
rahneleri açmışsa da, gelecek insan · 
lığa muharebenin kapısını daima için 
kapamıştır sananlar da sayısızdır ... 
Fakat maalesef bu rüya uzun sürme
di. Zira bu milletlerarası büyük mü -
essese, daha sulhun binasını kurma · 
dan kendinin muhtelif darbelerle 
yıkılmıya başladığını gördük ... Beşe
riyeti ebedi saadete kavuşturmak ve 
vaktiyle Vilson'un dediği gibi, kürei 
arzı demokrasiye hazır bir hale ge -
tinnek ideali henüz ölmemiştir, ve 
onu yaşatmak ve tahakkuk ettirmek 
için çalışan himmet sahibi kudretle - 1 

rin azmi tamamiyle kırılmış bulun · 
mu yor. 

Ancak, herkes anladı ki bu asırda 
en yüksek ülkülere çıkabilmek için 
başlıca vasıta realitenin' merdivenle -
rini birer birer tırmanmıya razı ol -
maktır. Şu sebeple Cemiyeti Akvam 
fikri ve müessesesi kendisinden bek
lenen semereleri tamamen veremiyor
sa aklın vazifesi bu gaye-yi terketmek 
değil, bilakis muvaffakiyetsizliğin 

maddi, manevi sebeplerini birer birer 
araştırarak bunları ıslah çarelerini 
bulmaktır. 

Bir noktaya dikkat edelim, millet
lerarası münasebetlerin doğurduğu 
hadiseler iki adese arkasından müta
lea edilebilir: Politika ve ilim ... 

Bunlardan birincisi, hatta icabın
da ilmi de kendi hizmetinde kullana
rak her vakıayı sırf hususi maksatla
ra göre tahlil ve tertip eder, lakin si
yaset için pek tabii olan bu hareket 
tarzını ilim adamlarının da ihtiyar et
mesine miisaade olunamaz; zira so -
nuncuların maksadı ve vazifesi gün -
lük vaziyeti kurtarmak değil, geniş 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Donanmamız lzmir limanında: Yavuz'uıı Kar§ıyaka'dan görünüıü 

lzmir, 6 (Hususi) - Donanmamı

zın lzmir'i ziyaretiyle başlıyan se
vinç, gün geçtikçe artmaktadır. Do
nanma manevraya açılıncıya kadar 
halk hiç durmadan sandallarla denize 
açılarak, kışla karşısında demirlemiş 

olan Yavuz'la torpito muhriplerinin 
etrafında dolaşmıştır. Keza, sahilde 
de, Pasaport iskelesinin dibi denizal
tılarını seyre koşanlarla dolmuştur. 
Donanmamızın geleceği daha evel-

den duyulduğundan civardaki kaza
lardan, vilayetlerden gelenler çok ol
muştur. Haberin tahakkuku üzerine 
tehacüm artmıştır. Belediye, donan -
ma zabitanı şerefine yüz elli kişilik 
büyük bir ziyafet vermiştir. 

Filo, dün birlik talimleri yapmak 
üzere denize açılmıştır. Fakat lzmi

r'in dokuz eylül bayramında burada 

Bir denizaltı gemi'!'İz limana girerlien bylyn.~ç_i\htır. 

Almanya'da her ihtimale karşı koy
mak için aynı hakkı ileri sürebilece
ğınden, garp hududunda mümasil mü
dafaa tedbirlerine tevessül eylemiş-
tir. 

Nasıl Almanya Fransanın ihtiyat 
tedbirlerini kendisine karşı doğrudan 
doğruya bir tehdit mahiyetine tefsir 
etmiyorsa, Fransa dahi Almanya'nın 
tevessül eylediği tedbirleri kendine 
karşı tevcih edilmiş bir tehdit sure
tinde telakki edemez. Binaenaleyh 
hadiselerin icabettirdiği çerçeveyi a
şan bütün tedbirleri Fransa geri alır-

(Sonu 8. inci sayfada) 

ylldönümü 
Belgrad, 6 a.a. - Kıralm doğumu

nun yıldönümü münasebetiyle vilayet
lerde de bugün Belgrad'da icra edil
miş olan merasime mümasil şenlikler 
yapılmıştır. Kıral, Bled'de kıraliçe Ma. 
ri ile diğer bir takını zevatın huzuriy
le yapılan dini ayinde hazır bulun
muştur. 

Gazeteler, bütiin millet tarafından 
Yugoslavya vahdetinin timsali olan 
genç kıralın etrafında bütün milletin 
izhar etmekte olduğu hissiyatın tama
miylc aynı olduğu ooktasrnda israr ~ 
mektedirler. 

Prag'ın teklifleri 
l Südetlerin toprak muhtariyeti' 

2 Südetlere tam statü müsavatı 
3 Südetlere tam di 1 muhtariyeti 

Tanımak ıeklinde hülasa ediliyor 

Bu da südetleri tatmin etmiyor 
Prag, 6 a.a. - Baıvekil Hodza, bu sabah Runsiman heyeti aza

sı ile görüımüı ve kabinenin dün ak§&m tetkik ve tasvip eylemit 
olduğu hükümet projeleri etrafında müzakerelerde bulunmu,tur. 

Hükümet, yeni projelere müteallik 
planın tanzimine azami süratle tevcs-

Nu rembeg k g sü~::;~e;~~~eti, böyle süratle hare-
ket etmek süretiyle b:ı neticeye var

Nuremberg kongresinde dün Hit- mak hususundaki kati azmini göster-
ler'in beyannameıi okunmuıtur. miş ve aynı zamanda Berlin hüküme-

Hitler bu beyannamesinde da- tini de kendi mcsuliyetini idrak etmek 
ha ziyade Avusturya'nın ilhakından mevkiinde bırakmış olacaktır. 

Prag, 6 a.a. - Royter bildiriyor. 
ve Almanya'nın ekonomik vaziyetin
den bahaebnektedir. Bu husustaki ha

berlerimiz 8 nci sayfamadadır. 

İyi mahlmat alan mahafilden öğre
nildiğine göre, Çekoslovak hükümeti

(Sonu 8. inci sayfada) 
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·\ : Çorap endüstrisi üzerindeki 
kontrol sıklaştırılacaktır 

.................................................................................. 
Ka~ak mektup 

Güreşçilerimiz 
'.Ankara'nm modern stadyomunda, güre§çilerimiz, üat üste iki aiin, bize 

uil bir sporun en temiz heyecanlarını tattırdılar. Avrupa'nın bir ucwı
dan, uzu:n mesafeler katederek, güretÇilerimizle boy ölçiifmek üzere 
yurdumuza gehni§ olan dost ve ırkta.ı Fıi.n milletinin ıöhreti dünyayı tut· 
m~ fam piyonları kar§ııaıda, taknnnnızm bayrafanıza iki defa hediye 
ettiği zafer, o karıılaşmaları seyreden on binlerce ankaralınm, ve hiç 
şüphesiz bütün türk milletinin kalbini gurur ve iftiharın aail ıevinciyle 
doldurup taıırdı. 

bekıiyi öldüren 
götürenler hakkında sarhosun muhakemesi 

.> 

takibat yapılacak 
Son zamanlarda şehir ve kaaabalar 

arasında işletilen otomobil ve kam
yon şoförlerinin ve seyahat eden sair 
kimselerin kaçak olarak mektup ve 
açık muhabere varakaları naklini iti
yat haline getirdikleri anlaşıldığın -
dan mektup kaçakçılarının takibiyle 
elde edilecek kaçak mektup ve açık 
muhabere varakalarının nakilleriyle 
birlikte en yakın posta merkezine tes 
lim edilmesi hususu Dahiliye ve 
Gümrük tnhiaarlar Vekaletlerinden 
zabıta ve gümrük muhafaza te9kila
tma tebliğ ettirilmiştir. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Ortaköy'
de sarhoşluk yüzünden bıçakla üç ki
tiyi yaralıyan ve bir bekçiyi de öldü
ren Şerif'in muhakemesine dün ağırce
za mahkemesinde başlanmı§tır. Tah
kikat evrakına nazaran vaka şöyle ol-
muştur: Bir gün tütün amclesinden 
Şerif, Emin ve Hüseyin adlarında üç 
arkadaş bir kilo rakı alarak Ortaköy'
de bir ahçı dükkanına gitmigler ve ra
kıyı içmişlerdir. Şişe bitip dükkandan 
çıkınca Hüıeyin ayrılmış, Eminle Şe
rif karanlık bir sokağa sapmışlar, ora
da aralarında çıkan kavgada Şerif sus
talı çakı ile Emin'i göğsünden yarala
mıftır. Emin bağırarak yere yuvarla
nınca oradan aavuşmu' biraz ileride 
evine girmekte olan Artin adında biri
nin arkaıından evin avlusuna girerek 
ıebepsiz yere Artini de sırtından ya
ralamı\'tır. Artin vurJ.llunca avluda ba
ğırmıya başlamış ve o sırada odada 
yemek yemekte olan oğulları şoför A
nastasla Ardaş dışarıya fırlamışlardır. 
Anastas avluda babasının yerde yattı
ğını, eli bıçaklı bir adamın da ayakta 
durduğunu görünce üzerine atlmak is
temiş fakat sarhoş Şerif daha evel 
davranarak Anastas'ı da bıcakla kar
nından yaralayıp sokağa çıkmıştır. 
Bunun üzerine Anastas'ın kardeşi Ar
daş bağırmağa başlamış, bekçiler ye
tirmişlerdir. Sarhoş Şerif kaçarken d~ 
kendisini yakalamak istiyen bekçi 
Mehmet'i kasığından vurup öldür
müştür. 

Sanayi 
ayakkabı 

umum ·müdürü, 
üzerinde ahnan 

çGrap ve 
tedbirleri 

lastik 
ani affı 

Dünkü sayımızda Sanayi Umum Müdürü B. Retat Y ener'in sa· 
nayicilerimizi çok yakından alikalandıran bir konutmasını neş
retmittik. Yeni kanun üzerinde aa·nayicilerin bazı mütalea ve di
leklerine cevap olarak B. Reşat Yener geniş şekilde izahat ver
mittir. 

Güret, türkün, tarihi kadar eaki bir ıporudur. Bunwıla bera.ber, unu
tanuyacağnnız bir hakikat vardır ki, o da garp kaidelerine göre nizamlı 
ıiiret tek.illerinin bizim iç.in bir hayli yeni ve memleketin yetittoirdiii ku
vet ıporcularmdan ancak pek küçük bir kısmının üzerinde çalııtrkları 
bir aaha olduğudur. Bu itibarla, çok eski zamandanberi, gÜ1'efte kuvet 
ve teknikle1'İyle ,öhret alımı şimalli milletin güzide mümessilleri karıı
sında kazanını§ oldufumuz zaferlerle öfiinmekte elbette ki haklıyız. 
Güreş bedeni sihat ve güzelliğin sembolü olmak aıfatiyle dikkat, ihti

mam ve alakamıza en layik bir spor ıubesidir. Türk bazısmm bütün dün
yaya yayılmıı ıöhreti ile türk ordusunun g6ne bütün dünyaca taac:lik edi
len heybeti arasında doirudan doğruya bir münasebet buhmduiunda te
red-düt etmeyiniz. Güreşe, onun içindir ki, spor yolundaki çalıtmalarmıı
zm en başında bir mevki vermekte zerre kadar hata olmıyacaktır. 

Stadyomda, yannnda müsabakaları seyreden bir genç, ıüı-etçilerim.i

zin üst Üste kazan<lrkları galibiyetlerin sevinci içinde ''Bunlarm karınla
rı doymuyor, diyordu, bakılıp beslenaeler kim bilir daha ne harikalar ya• 
ratabileceklerdir.,, Milletimizin spor sahasında ~refinin başlıca koru
yucuları olan güretçilerimizin karınları doymadığı mütaleaama iştirak 
edemem. Ancak, onlar için, bugünkfuı.den ziyade bir ihtimam ve alaka
ya ihtiyaç olduğu fikrindeyim. Her ıoyden önce, yalnız yetipnif ve er 
meydanında kendini tanıtmış olanlar değil, fakat bu asil spor sahuında 
çalıfınıya hevesli bütün gençlerimize, muntazam ve metodik bir çalı§ma 
için gerekli bütün imkanlar temin edilmelidir. 

Sonra enternasyonal müaabakaluın ıüretçi1erimizi yetiıtirmekte ve 
olıunlaıtrrmaktaki hizmetini hatırdan çıkarmıyarak bu neviden müaaba
kaların ark ırk tekrarlamna.aı, hem de memleketimizde yapılarak halkı
mızda gürcı heyecan ve alakaımın bu ıuretle arttırılmaaı temenniye 
değer. Pazar günü stadyomu dolduran büyük kalabalık, güreıin de, biz
de, futbol kadar ali.ka görmiye baıladığma canlı bir delildir. 

Güreıçilerlınizin nefialerine itimat ve müsabaka kabiliyetlerini artt~ 
mak için artık Estonya ve İsveç gibi, dünyanın en kuvetli taknnlariyle, 
bir iki mağlubiyet tehlike&ini bile göze alarak, karıılapnalryı%. Emin o
lalmı ki bu mailubiyetler, müıtakbel galibiyetlerin birer baaamaiı ola
caktır. 

Artık unutulmu§a benziyen balkan gÜreı müıabakalarmı da ihyaya ça
lıtmalryız. Bunda yegane menfaati olan millet Türkiye'dir, ve Türkiye, 
balkan atletizm müaa.bakalarma ittir&.ki, güreıin de bunlar araıına ko
nulmaaı tartma peki.la bağlı tutabilir- Yaıar NABi 

Kamutay memurları 
. . 
ıçın 

İdare heyeti yeni bir 
proje teklif etti 

Kamutay idare heyeti, Büyük Mil
let Meclisi memurları için yeni bir 
tefkilat kanunu teklifi hazırlamıştır. 
Kamutay memurlarının derece ve a
detleri bu projeye göre tayin edil
mektedir. Kamutay'ın bütün memur
ları, bağlı oldukları idare amirleri -
nin veya umumi katibin inhası ve re
islik makamının tasvibi üzerine tayin 
olunacaktır. 

Kamutay'da bir memuriyete tayin 
olunmak için memurlar kanunu mu
cibince memuriyete girmeğe mahıus 
prtlarr haiz olduktan başka, aşağı· 
da yazılı vaaıflara da sahip olmaları 
lazım gelmektedir: 

A) Umumi ki tipliğe: Yüksek mek
tep mezunu olmak ve en aşağı on be§ 
aeno devlet itlerinde çalı§mış bulun
mak; 

yen ve terfie layık oldukları, amirı'e
ri tarafından taadik edilenlerden yük 
ıek metep mezunu olanlar için ve di
ğerleri için bet ıene bir derecede kal
mıı olanlara bir derece Ur.tün maa§ 
verilecektir. Bu muamele bir memur 
hakkında bir defadan fazla tekrarla
namıyacaktır. Bu ıuretle derecesi 
yükselenler"den tekailt müddetini dol
duranlara mükteıep hak olarak bu de
rece Uzerinden tekaUt maaşı tahsis 
olunacaktır. 

Halen çalışmakta olan stenografla
rın maatlarına her dört ıeneue bir al
dıkları maaıın yüzde on betini aşma
mak üzere zam verilecektir. Bu su· 
retle alacakları maa9ın yekQnu, hiç 
bir zaman baremin sekizinci derece
ıine muadil olan maa9ı geçemiyecek
tir. Bu kayıt, yUkıek mektep mezu
nu olan ıtenograflarm yUkıek dere· 
celere terfilerine mini olmıyacaktır. 
Memurların vazife ve selfilıiyetleri, 

reislik divanınca tanzim olunacak 
bir talimatnameyle tesbit edilecektir. 

Yukarda ıözü geçen teşkilat men
ıuplarr tarafından merkezlerimize ka
çak mektup veya açık muhabere va· 
rakaları tevdi edildiği takdirde bu 
müraselattan ikişer kat ücret alına· 
rak bu ücretlerden birer katına kar
şılık olan pulları müraselat üzerine 
yapıgtmp tarih mühürü ile iptal e -
dilecek ve istenildiği takdirde üzeri
ne (gayri mesul) damgası basılarak 

veya bu ibare el ile yazılarak müra· 
selat nakile teslim olunacak ve alman 
ilcretlerden birer katının mecmuu da 
makbuz mukabilinde kaçağı tutana 
verilecek ve keyfiyet bütün safaha
tiyle ilişik numuneye göre tanzim e
dilecek iki nüsha zabıt varakasile 
tesbit olunarak bu zabıtlar adresleri 
de gösterilmek şartile kaçakçı ile ka
çağı tutana da imza ettirilecektir. 
Müteakiben kaçakçı hakkında gere • 
ken kanuni takibat yapılmak üzere 
zabıt varakasının bir nüshası cumhu
riyet müddeiumumiliğine tevdi olu
nacaktır. 

Katil mahkemede, o gün çok serhoş 
olduğunu, kimseyi vurmadığını ve 
kendisine iftira edildiğini söylemiş
tir. 

Mahkeme şalıitlerin getirilmesi için 
başka bir gür.e kı::lmıştır. Kaçak müraselat nakledenler iki 

kat ücreti vermezlerse yakalanan 
maddeler bu bapta gene ilişik nümu
neye göre iki nüsha tanzim kılına
cak zabıt varakasının bir nüshasına 
bağlanarak iki kat posta ücretiyle be
raber para cezası aldırılmak üzere 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve
rilecek ve posta ücretlerinin tahsili 
hakkındaki icap takip olunacaktır. 

Mektup kaçakçılığının yalnrz zabı
ta ve gümrük memurları tarafından 
takibiyle iktifa olunması caiz olamı
yacağmdan istasyon ve iskelelerle o
tomobillerin durup kalktıkları yer -
lerde §eflerin ve müfettişlerle kon -
trol memurlarının müsait ve müna -
ıip zamanlarda tetkikat yapmaları ve 
pulsuz mektup ve açık muhabere va
rakaları alıp nakletmiye teşebbüs .e
denlere tesadüf ettiklerinde salahı -
yetli memurlara müracaatla bunları 
yakalattırıp haklarında gerekli mua
meleyi yaptırmaları da Javmdır. 

Sulama işleri i~lctme binası 
yakında yapılacak 

Öğrendiğimize göre Nafıa Vekaleti 
şehrimizde devlet mahallesinde bir 
sulama işleri işletme binası yaptıra

caktır. 219,337 liraya çıkacak olan bu 
binanın inşaatına yakında başlanacak
tır. 

Kamutay kadrosunda 117 memuri
yet vardır. Kadro; umumi k:ltipten 
ba§ka bir huauai kalem müdürU, bir 
muavini ile kanunlar kalemi, zabıt 
kalemi, evrak kalemi, matbaa mildür
lilğü, muhasebe müdilrlüğü, daire mil
dUrlilğU, posta telgraf müdürlüğü, 
inzibat memurları, bütçe encümeni 
ve kütUpane mildürlüğilnden teşek • 
kUl etmektedir. 

Evkaf lstanbul'da yeni hir 
Val<lc hanı yaptırılıyor 

Eminönü'nde yıkılan Valde hanı
nın yerine Evkaf idaresi tarafından 
Yenipostane karşısındaki arsaya gene 
bu namla yeni bir han yaptırılması ka
rarlaşmıştı. Evkaf idaresine ait bulu
nan bu arsadaki barakalar yıktırılarak 
ıahanın tesviyesine başlanmıştır. Ya
kında inşaata başlanacaktır. 

Dün ısı 33 derece idi 
Dün şehrimizde hava öğleye kadar 

kapalı, sonralan kısmen bulutlu ve sa
kin geçmiştir. En yüksek ısı gölgede 
33 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurdda hava Trakya ile Doğu Ana
dolu'da ve Orta Anadolu'nun garp kıc;
mında kapalı, Egede açık, diğer bölge
lerde bulutlu geçmiştir. 24 saat içinde
ki yağışların metre murabbaına bırak
tıkları su miktarı Ulukışla ve Çarşam
ba'da 3, Beyşehir'de 2, Konya, Arap
sun, Sarıkamı§'ta l kilogramdır. Kır
§ehir, Afyon, Niğde, Kayseri ve Sam
sun'da cilzi miktardadır. 

Rilzg:lrlar Karadeniz kıyılarında sa
niyede 3, Doğu Anadolu ile cenubun 
gark kısmında gene 3, diğer bölgelerde 
garpten en çok 5 metre hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek• ısılar, Balıkesir, 
İzmir, Bodrum, Eskişehir, Malatya ve 
Elazığ' da 32, Erzincan'da 33, Adana' da 
34, Siirt ve Diyarbakır'da 37 derece· 
dir. 

İlk olarak bir kısım sanayi erbabı, 
yeni hükümler dahilinde ithal edilen 
makine ve emsalinin gümrüklerce k11 
men eski formalitelere tabi tutulmak 
istendiğini ve bundan doğan zorluk
ları izah etmişlerdir. Sanayi Umum 
Mildürü, eski hükümleri deği§tiren 
kararnamenin henüz meriyete girmit 
bulunması itibariyle tatbikatta teaa· 
düfü zaruri olan bu gibi yanlışlıkla
rın izalesi için gereken temasların ve 
tavizlerin yapılacağını ve sanayicile
rin eski form ali tele re tabi· bulunma
dan yeni hükUmler dahilinde makine 
ve emsalini seı;bestçe ithal edebile -
ceklerini söylemiştir. 

çorap fabrikalarımız imalat kabiliyet
leri itibariyle memleketimiz ihtiyacı
nın bUyük bir kısmını kargılıyabile. 
cek derecededirler. Hatta denebilir 
ki, çorap sanayiimiz bu bakımdan 
memleketimizde en ileri gitmiı bir 
sanat §Ubemizdir. 

Cumhuriyet hilkiimeti, miııt sana
yii tegvik edici büyük yardımlarını 
çorap fabrikalarından da esirgeme -
mektedir. Fakat bütün bunlara rağ
men fabrikalarımız iyi kalitede ve 
güzel deıenli çorap yapmıyorlar. Pi
yaaaya çıkarılan çoraplar bir gün bile 
giyilmiyecek kadar çürük ve desen 
itibariyle de zevksizdirler. Çorap fab 
rikalarrmmn bu dilşük vaaıflardaki 
imal&tmın önilne geçmek için bir se
ne evel bu meseleyi ehemiyetle dik -
kate alan İktıeat Vekaleti, ilk olarak 
kadın çorapları üzerinde durmug ve 
bu nevi çorapların haiz bulunmaları 
icap eden evsafı bir nizamname ile 
tesbit ederek çorap kalitesini yük -
seltmek istemiştir. 

Muamele ve iıtihlak vergileri 
Müteakiben ılanayiciler, milli aana

yiin inkişafı üzerinde müesıir bulu
nan muamele ve istihlak vergilerini 
mevzuu bahsetmişler ve formalite i
tibariyle gerek hükümete ve gerek 
fabrikalara büyük bir yük tahmil e
den bu vergilerin kaldırılmasını ve 
kazanan bir müessesenin vergi verme 
si pek tabii olması dolayısiyle ken -
dilerinden kazançları nisbetinde ver
gi alınmasını ve yahutta bu vergile
rin ithal edilen bilumum eşya ve ip
tidai madde gilmrük resimlerine ila
ve edilerek bir defada tahsilini iste
mişlerdir. 

Geçen bir sene içinde ve muhtelif 
zamanlarda çorap fabrikalarında ve 
piyasaya çıkarzlan çoraplar ilzerinde 
yapılan tetkikat maalesef nizamname 
hükümlerine bazı fabrikaların tama
men ri"ayet etmediklerini ve piyasa
ya mütemadiyen düşük kaliteli çorap 
çıkarıldığını göstermiş ve çorap işi 

artık büyük bir dert halini almıştır. 
Sanayi Umum Müdürü, sanayiin 

inkişafı için mümkün olan tedbirle· 
rin hükümetçe alınmakta bulunduğu· 
nu ve sınai mamulatın maliyetleri U
zerinde müessir olan mükellefiyetle
rin mali imkanların müsaadesi nisbe
tinde kaldırılmasının hükümet pro -
gramına girmiş olduğunu anlatmıt 
ve 1937 senesinde yapılan vergi ten
zilatmda hükümetin yaptığı fedakılr
lığın 3 milyon lira raddesinde oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Kontrol aıkl<J§tırılacaktır 
Bu itibarla nizamname hükümleri

nin tamamen tatbikini temin için ya
pılmakta olan kontroller sıklaştırıl · 
lacak ve behemehal çorap imalinin 
tayin edilen evsafta olması temine 
çalııılacaktır. Binaenaleyh nizamna -
me hükümlerine muhalif olarak yapı
lacak en küçük bir hareketin bile ce
zalandırılması tabiidir. 

L<'lstik ayakkabı meselesi BütUn bunlara rağmen çorapların 
Lastik sanayicileri de, bilhassa yaz- matlup kalite ve fiyatta imali gene 

temin edilemez, çorap sanayi ine ve -hk keten ayakkabı imal eden muhte -
lif kUçUk atölyelerin istihlak vergisi rilmiş bulunan gümrük hi~ye~ini:1 
vermemeleri ve gerek kalite itibariy- de kaldırılmasında tereddlit edılmı -
ıe a,agı dc~cccde .. imal tta. bulu .ıı. .. - fc;k';:· i~;ıs!~·i--~aya.tı 0Uz~i~-kimen: 
lan dolayısıyle yu~sek kalıtede ıma- fi tesirleri kati olarak izale edilecek
Hitta bulunan fabrıkalarm çalışmala-
rını güçleştirmekte bulunduklar.mı 
ve bu vaziyetin devamının fabrıka 
mamulatı kalitesini düşüreceğini söy
lemi!lerdir. Müzakere neticesinde, 
piyasaya çıkarılacak keten lastik a -
yakkabılarının vasıflarını~ ta?'in ed~l 
mesiyle gerek matlup kalıtenın temı
ni ve gerekse büyük ve küçük sana
yi arasındaki rekabetin bertaraf edi
lebileceği anlaşılmıştır. 

En son olarak da, imalatı kontrol 
edilerek tayin edilen vasıfları haiz 
bulunmaması itibariyle kanuni taki -
bata tabi tutulan bir çorap fabrikası 
sahibi söz almış ve mevzuata muhalif 
harekette bulunanlara kar17ı tatbik e
dilen hükümlerin kaldırılması rica· 
smda bulunmuştur. 

Çora,R endüstrisi 
Bu talep Uzerine Sanayi Umum 

Müdürü memleketimiz çorap sanayii 
durumunu fÖyle izah etmiştir: 
"- Çorap, herkesin her gün ve da

ima kullanmak mecburiyetinde bu -
lunduğu bir giyim eıyasıdır. Milli 

tir. 
Cumhuriyet hükümeti ve halk mil

li ~nayiimizin teessüs ve inkişafı 
yolunda büyük fçdakarlıklar yapıyor. 
Türk sanayicisinin hedefi, sınai m~
mulfitımızın ·k<:ılitesinin yüksek ve fı
yatınm ucuz olmasını temin etmek
tir. 

Bu sebeple hükümet maliyet üzeri
ne teıirli vergi ve reslınleri mali im
kanlar niıbetinde kaldırıyor; yaban
cı mamulatın rekabetinin önüne geç
mek için yüksek gümrük resimleri 
koyuyor .. Yalnız son ~ir ıe.ne içi?de 
aanayi mamutatı üzerı~deki ver~~. a
zaltılması yukarda da ~şaret ettıgıı_n 
gibi üç milyon lirayı bulmuştur. Dı
ğer taraftan halkımız da milli sanayi 
mamulatına büyük rağbet göstererek 
milli vazifesini yapryor. Bundan do
layı aanayicilerimiz de gerek bükü -
met ve gerekse vatandaşlar tarafın -
dan kendilerinden eiiirgenmiyen bu 
himaye ve rağbete liyakatlerini gös -
termek mecburiyetindedirler. 

B) Kanunlar, zabıt ve evrak kalem· 
leri müdür ve müdür muavinlikleri
ne, daire müdürlüğüne, bütçe encü -
meni bürosu şefliğine ve muavinliği
ne ve alelumum kanunlar kalemi ve 
bütçe encümeni bürosu memurlukla
rına yük.ek mektep mezunu olmak 
ve imtihanda muvaffakiyet kazanmış 
olmak; 
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Çorap fabrikatörleri maalesef bu 
liyakati en az göstermektedirle~. U
mit ediyoruz ki, onlar da kısa hır za
man içinde kendilerine yapılan yar
dımların ve gösterilen rağbetin kıy
metin; ve derecesini anlıyarak mUeı
seıelerini idari ve teknik bakımlar -
dan rasyonalize ederler. Bu suretle 
de yüksek kalitede ve ucuz fiyatla 
imalatta bulunmak yolunu tutacak
larclır. 

C) Muhasebe müdür ve muavinlik
lerine yüksek mekteplerden ve mat
baa müdürlüğüne de hiç olmazsa Ji. 
seden mezun olmak ve kendi mes . 
lekleri içinde yetişmiş bulunmak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı me
muriyetler hariicnde kalan Büyük 
Millet Meclisi memurluklarına de -
recelerine göre lise veya orta mektep 
tahsili görmüş bulunanlar da tayin 
edilebilecektir. Bu memleketlere, 
yüksek mektep mezunları talip olur
sa tercih olunacaktır. 

Herhangi bir memuriyete aynı ev
safta bulunan birkaç talip bulunursa 
aralarında tahriri müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. Birçok talipler arasında 
yüksek mektep mezunları lise mezun
larına, liae mezunları orta mektep 
mezunlarına ve müsavi şartlılar ara
ıında yabancı lisanını bilenler tercih 
olunacaktır. 

Kamutay memurları devletin diğer 
hizmet ve memuriyetlerine derecele
riyle ve terfian nakil ve tayin oluna
bileceklerdir. 

Büyük Millet Meclisi memurların
dan terfi sıraları geldiği halde ma
fevk derecede açık memuriyet bulun
mamasından dolayı terfi ettirilemi -

Kaleme dair 
Birçok i§lere yaradığı, birçok 

yerlerde kullanıldığı gibi bir takım 
minalara da gelen kelimelerden bi· 
risi şu "kalem" dir. 

Rahmetli Ahmet Rasim Darüne
leka'yı tamamlayıp, o vaktin anane
sine uygun olarak, Posta ve Tel
graf NezaretiM girdiği zaman an· 
nesi kendisine : 

- Oğlum, kalemden ayrılma! de
miş. Burada rahmetli kadıncağızın 
kasdettiği mi nayı anlıyorsunuz: 
Hükümct kapısı, devlet dairesi de
mektl. 

Bir zamanlar "kalem efendisi", 
"kalemde", "kaleme devam ediyor" 
tabirleri piyasada fazlaca geçerdi. 
Ahmet Rasim, annesinin bu öğüdü· 
nü dinlememiş delildir. Fakat tu 
farkla ki bu sayın tlJrk gazetecisi, 
hayatının sonuna kadar annesinin 
kasdettiği manasiyle değil de öteki 
manaya gelen kalemden ayrılma
mı§tzt. 

Eski zaman §Birleri "kalem" den 
mazmum çıkarmaktan geri kalma
dılar. 

Meseli bir tanesi yazısı 1cötü 

bir Jtatibe beddua etmek için ~u 
beyti yazdı: 

Kalem olsun eli ol katibi bed tahririn 
Ki ıevadı rakamı surumuzu şur eyler 

Bir tanesi bir hikmet savurur -
ken kalem kelimesinden şöylece 
medet umdu : 

htlkamette kalem, yanmada ıemi olsa kiıi 
Gene mıkrazı kazadan baıını kurtaramaz. 

Birisi de kendi kestiği kalem • 
den yanık bir beyit yapmak hevesi
ne dü§til: 

Kendi elimle ylre keıip verdiiim kalem, 
Fetvayı hunu nahakımı yazdı iptida. 

Halkın kullandığı tabirler ara -
• sında da "kalem" kelimesinin yeri 
vardır. Bunlardan birisi ''kalem 
kaşlı" mürekkep srfatıdır ki ka~rn 
kaleme ne yönden benzetildiğine 
bit türlü akıl erdiremem. Bunu su
lu boya frrçasrna benzetseler daluı. 
iyi olmazmıydı? · 

~--:rmc;İ itibariyle enteresandır. 
A. Ş. ESMER \ 

J3. l eVltlC J:'l.Ul1''"' u .. •w --~ .. 
misafir olmuştur. 

1 İiklerin manzarasını arze0er .. ~ 

Mamafi cımbız denilen saç kı
ran güzel kaşlara musallat olalı, bu 
teşbih, zaten, kökünden kalkmıştır. 

"Kaleme gelmek", ''kaleme al
mak" t§birlerini bilir, bazı kalem 
sahiplerinin kaleme gelmiyecek bir 
takım mevzuları nasıl kaleme aldık
larını da hatırlarsınız. 

"Kalem" bit zaman kuvetli bir 
mizah mecmuamızın adıydı. Şimdi 
gene bir mecmuanın, fakat mizahla 
toplu iğne ucu kadar bile münasc -
beti olmıyan ağır ba~lı bir mecmu
anın adıdır. 

Eve/ki gün bu kalem kelimesine 
gazetelerden birisinin il§n sütun -
larrnda rastladım: "Üç kalem yiye
cek alr:ıacak" §eklinde. 

Bana öyle geliyor ki bu manasi
Jc "kalem", Ahmet Rasim'in annesi· 

nin kasdettiği eski "kalem" den 
kalma biricik yadigar tabir -
dit. - T. !. 

Kendi yanlışımız ! 

Biz, bu sütunda sık sık, ~kala
nnın yaptığı yanlıtlıkları, dalgın • 
hklan iğnelediğimiz için kendi ta. 
rafunızdan yapılan bir yanlış, göı
terilen bir dalgınlık hemen kızılca 
kıyametler kopanlmasına sebep o
lur: Telefonlar çalar, kartlar, mek
tuplar yazılır, hatti odacılar ve 
uıaklar faaliyete geçirilir. 

Dünkü aaynnızda aynı en ve 
boyda iki kliıenin altındaki yazılar 

yerlerini değiıtinnitti. Finlandiyalı 
güreıçilere verilen ziyafetin altına 

belediye bankaıı umumi toplantıu, 
belediye bankası toplantmmn altı

na da finlandiyabla.ra verilen ziya
fet reımi ginnit. Bunu daha önce 

kendimiz aöyliyelim de bir takım 
dikkatli dostlanmızı rahatsız ol· 
maktan koruyalım, dedik. Bunu ya
parken eski ve hakimane sözü de 
hatırlıyoruz: 

"Her kusurun itirafı nefse karşı 
kazanılınıt bir galebedirl" 

Ba~ta gelen bir gaye 
Diğer taraftan yalnız çorap sana

yiinin değil memleketimizde her sa
nayi şubesinin mamultının kalitesini 
yükseltmek ve fiyatını ucuzlatmak 
en başta gelen bir gaye olmalıdır. Bu· 
nun için de fabrikalarımız idari ve 
teknik bakımlardan rasyonalize edil
melidirler. Bu şekilde çalışan fahri· 
katarımız memleket ihtiyacını kar!I• 
ladıktan sonra yakın komşu memle • 
ketlere ihracat imkanını da bulacak
lardır. Hükürnet muvakkat kabul ve 
vergi muafiyetleri gibi yardımlarla 
ihracatı temin edecek tedbirleri de 
almış bulunuyor. Her sene açılan ser
giler sanayiimizin tenevvü ettiğini 
ve genişlediğini gösteriyor. Fakat 
gerek fiyat ve gerek kalite bakımın
dan istediğimiz dereceyi henilz bula
madık. Bu sahadaki ilerleyiş yava•
tır. Fabrikalarımız pliinlı bir çalışma 
ile yakın bir zamanda bunu da elde 
etmelidirler.,, 
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DIŞ POLiTiKA DÜNYA HABERLERİ Tuna Kıyıları ITÜRKiYE BASINll 

Genç k1ral Piyer'in 
15 inci doğum yıh 

istan ic ve dıı politikasa 
"-car bqvekili Jmrecli, geçen sün 

var' da aöylecliii ebemiyetli bir 
Macariatan'm iç Ye dq politi-

izab etmiıtir. Kıral Naibi Horti 
lıirıikte Almanya'ya yapbiı hir se.. 
. geri döner dönmez IÖylendi
lçiıa macar ı..n1cilinin ba nutku 
tarafta büyük alika uyandll'llllfbr. 
l...redi•nin mac:ar dıı politikuı 

claki sözlerinde ümit ve intizar 
vuzuh yoktur. Macar bafvekili 
ve Almanya ile Macariat.n ara
• dostluklardan afaki surette 

.. ttikten sonra Küçük Antant ile 
J"llıaatıbetlerine temas ederek demit-

- Küçük Antant ile anl•pnalan· 
l>u memleketlerde hulunan macar
vaziyeti düzeldikten aoora tabak· 

edebilir. ' 
MaiUmdor ki Horti Almanya'da 

tteyken Küçük Antant devleL 
de macar '-'vekilinin itaret etti • 

-..eleyi halletmek üzere Bled' de 
• elmİflercli. Macaristan ekalli • 

hakkmcla Yugoslavya ve Ro
Ya tarafından yapılan teklifleri ka.. 
etıniye temayiil göatermit fakat 

lovakya'daki macarlara daha 
• haklar temininde ısrar ettiiin
timdilik hu mesele üzerinde an
ya varmak mümkün olmamııtır. 
framız gazeteleri, Macariatan'ın 
alovakya'daki macar ekalliyetini, 

lltoalavya ve Romanya'claki macar 
'yellerinden ayırmak istemesinde 

" iik ltilafı dağılmak makaadım ia
eden bir politika maaevraaı ko.. 

.. sezmektedirler. Her halde anla· 
Yor ki ailiıh müaavatoim tanınmaaı
l'ağmen, Macariatan'ın Küçük An· 
t ile münalebetleri, Bled içtimaın. 

evelki vaziyetini muhafaza et
tedir. Macaristan bu yolda ataca • 

•dnnı tayin etmek için Südet al
meMleainin hallini beklemek • 

İl'. 

bıı politikadan iç politikaya geçin
; tnacar bqvekilinin sözlerinden de 

alacağı üzere, bükümeti 1D9!gul 
.. bqbca meaele Nazi hareketiyle 
cadeleden il>arettir. Bu mücadele ele 
· hareketinin inkitafma mini ola
tedhirlerin alınması teklinde tecel

tbneldedir. Macaristan dıt politika.. 

Çinliler Japonlard~n iki 
şehri geri aldılar 

. 
Suiyan - Heiping hattı üzerinde 

çok şiddetli muharebeler oluyor 
Hankov, 6 a.a. - Kiaıngıi cephe•inde japonlar dün Yanghain

Uipng yolundaki Çin mevzilerine 13 kere taarruz etmiıleree de 
her defuında ajır zayiatla aeri püakürtülmütlerdir. Çin kıtaları 
takviye edilerek tekrar taarnız ettiklerinden Yuichaq'm f&l'k 
cenubunda tiddetli muharebeler devam temeldedir. 

Taarruz esnasında japonlar 
asgari 2.000 kiti kaybetmiılerdir. 

Tepenin Ü:Jerine tırmanırken 

Hankov, 6 a.a. - Salı günü sabah
leyin 300 japon askeri meşhur Lus
han önünde kain Şitulen tepesine tır
manmağa teıebbüs etmişlerdir. Çin
liler evela aea çıkarmamıılar, japon
lar yarı yola geldikleri zaman mitral
yözlerle atq etmiıler ve mütearrız -
ların üzerine yüzlerce el bombası at
mışlardır. 100 kadar japon askeri te
penin eteğinde ölmüş, 50 tanesi uçu
ruma yuvarlanmııtır. 

Japonlar imdat ku"eıi aldılar 
Hong - Kong, 6 a.a. - Şantung e

yaletinin şarkında ve garbindeki baş
lıca tehirlerin istirdadından sonra ja
ponlar, eyaletten tamamiyle koğul -
mak korkusiyle ıüratle bir imdat fır
kası göndermitlerdir. 

Pukov • Tientain hattı, çoktanbe
ri muattal bir haldedir. Suiyan - Pe· 
iping hattının her tarafında japonlar
la çinliler arasında şiddetli muhare
beler cereyan etmektedir. 

I ki ıehir geri alındı 
Hsiaoahan, 6 a.a. - Şientang nehri

nin timal sahilinde Şekiang'ın §İma
linde kain Haiyen ve Şapo şehirleri 
japon bahriye krtalariyle cereyan e
den kanlı muharebeler Mticesinde 
27 ağustosta ikinci defa olarak istir
dat edilmittir. 

Geçen haftanın başlangıcında 12 
harp gemiainin himayesinde kuvetli 

(in'in ecnebilerle 
ticaretinde 

inkiıaf var 
Hong-kong, 6 a.a. - Gümrük ma

kamları tarafından verilen malCımata 
göre muhaaematın bidayetinden beri 
ilk defa olarak Çin'in ecnebi memle
ketlerle olan ticaretinde haziran ayın
da, bir fazlalık kaydedilmiıtir. Bu ay 
zarfında Çin ticaret müvazenesirıde 

2 milyon dolar kadar lehte bir fark 
görülmüttür. Temmuz ayında Çin ih
racatı idMlita nazaran 10.188.820 do
lar' fazladır. Çin harici ticaretinde gö
rülen bu aalih sureti umumiyede Çin 
hükümeti tarafından yapılan kambiyo 
murakabesine atfedilmektedir. 

Japonya'daki son 
tayfun'un tahripleri 

Tokyo, 6 a.a. - Japonyanın merke
zinden geçen tayfun, geceleyin Hili 
Şehrinde yangın çıkarm11 ve iki bin 
ev yanmııtır. Bir çok ölU vardır. 

Tayfun, Japonya'nın fimali garbiai
ne doğru ilerlemektedir. 

Milletler Cemiyeti 
konseyi toplantısı 

lngiliz heyetine Lord 

Halifaks riyaset edecek 
Londra, 6 a.a. - Diplomatik maha

fil, Milletler Cemiyeti konseyine itti
rak edecek olan ingiliz heyetine biz
zat hariciye nazın Lort Halifaks'm ri 
yaaet edeceği keyfiyetine büyük bire
hemiıyet vermektedir. 

Zannedildiğine göre ingiliz hükü
meti bu aumle dünyadaki otorite 
ve krediaini Milletler cimiıyetinin 
hizmetine koymak istediğini göatere
cektir. 

Diğer taraftan biılindiği gibi, Polon
ya'nm merkez ve şark Avrupa'sı me
selelerinin halline daha tnlu bir tarz
da ittirikini temin için Londra ile 
Varıova arasında başlamı9 olan müza
kerelere Cenevre'de devam edilmesi 
mukarrerdir. Bu m~eleyi Lort Hali
faks'm bizzat Bek ile görüşmesi da.ha 
muvafık olacaktır. 

Gvatkin • Henlayn mülakatı, hak
kındaki rapor zannedildiğinden çok 
daha az endige verici mahiyette çık

mıt olmaaına rağmen orta Avrupa me
seleai ingiıliz ıiyaai maıhafilini pek 
çok meşgul eylemektedir. 

Liıvinof Cenevre' ye gidiyor 

Varşova, 6 a.a. - Sovyet hariciye 
komiseri Litvinof, Paris'e uğradıktan 
sonra Cenevre'ye gitmek üzere dün 
buradan geçmiştir. 

Romen heyed 

Bükreş, 6 a.a. - Milletler Cemiyeti 
konseyinin önümüzdeki toplantısına 

iştirak edecek olan romen heyeti, ha-
riciye nazırı Komnen'in riyaseti al

tmda ekonomi nazırı Konatantinnko 
ve Romanya'nın Lahey elçisi Pelle'
den mürekkeptir. 

muharriri: 

Falih Rıfkı ATAY 

En edô tarihi zamanlardan 
bugüne kadar Yugoslavya: 

Tarih - Seyahat mektuplan· 
nkamlarla Yucoalavya. 

Yakında çıkıyor 

Denizaşırı 
muharriri: 

Falih Rıfkı ATAY 

Türk edebiyatının ı..ı.ca seya
hat eseri olan bu kitahın ikinci 
" nefis tabı Remzi Kitabevi ta
rafmdan baaıhnaktadır. 

Yakında çıkıyor 
75 Kurut. 

Kıral Alfons'uİI oğlu 

öldü 
Miyamay, 6 a.a. - Eski ispanya kı

ralı üçüncü Alfona'un oğlu olup bir o
tomobil kazası neticesinde yaralanmış 
olan Kont Kavadonga, almıt olduğu 

yaraların tesiriyle ölmüttilr. 

Şili' de çıkan isyanda 
59 kiji ölmüj ! 

Şili Saıntiagosu, 6 a.a. - Dünkü ha
diselerde 59 kiti ölmüttür. Bunların 
58 i iaiJerden ve bir sigorta binasına 
sığınarak teslim olmaktan imtina eden 
ve poliae kartı silah kullananlaı"dan

dır. 
Dahiliye nazın, blitlin Şili'de süku

netin mevcut olduğunu beyan etmiş -
tir. 

Hükümet, bu gibi iayan vakalarmıırı 
önüne geçmek için meclisten fevkala
de .eWıiyetler iatf.yecektir. 

Moskova'da manevralar 

KURUN' da B. Aaım Uz, bu batlık· 
la ,...biı baerazıemda tunlan eöy
lemektedir: 

"Bucün Yugoa.lavya'da büyük~ 
lilder oluyor. Doet ve müttefik mem
leket genç kıralı ikinci Piyer'in oa 
befinci doium yılmı kutlıyar. Bir kaç 
.ene evel büyük kral Alekaandr 
Maniıl7a'da alçakça bir auykaate 
kurban olcluju vakit derin bir matem 
içeria.ine di.İfen yqoalav milleti bü
tün ümitlerini oğlu Piyer'in tahaına 
çevirdi. Kahraman b.baama karp 
beeledikleri derin hürmet ve muhab
beti bundan sonra yugoslav tahtmıa 
J'OÇeo genç lurala verdi. 

EMMm kıral AlekNndr bayatta i
ken veüabtuun bedeni ve fikri ter
biyMİne fevkalicle alaka 1ı&terirdi. 
Kendisine den verecek olan profe-

aöriere fÖ>'le demittir ·' 
- Biitün yugo.lav gençleri nasıl 

ta.hail &'Öl'Üyona oflu1111m da ayni 
tekilde terbiye edıilmeaini i.terim. 
Aralarında hiç bir .uret.le farklı mu· 
amele ,-apmaymıa. 
Kıral Piyer 1923 aw•nin eylülün

de dünyaya gelmit oldujuna göre 
doium tarihleri arumcla ıörülen bu 
ıüzel tesadüfü ıİkıi millet arumdak.i 
kardetçe doatluk münuebetleria 
istikbaline ait h&yJTlı inkitafl.ara bir 
alimet sayabiliriz ve ~av mil· 
Jetinin bayram ettiği bugünde 1ıenç 
k .. &la bahtiyarlık, necip milletinin 
hay&tmda devamlı ve meMll inkipf
lar dileriz. 

ÇAMLICA TEPESi 

CUMHUR1YET'te "Hadiaeler ...... 
aında" sütunu muharriri B. Peyami 
Sefa yukanki batbiı taf17aa 7.a.zı
aında diyor ki : 

''latanbul'un en güzel tepesi Çam
lıca'dır; fakat bu güzelliği fetbet
m~k için ikinci Mehmet'in ordUMUıa 
yaraıan orta ç.aih bir ukıer indeü 
lazımdır: Ayaklanmzm pa.njamna. 
ama, soluğunuzun kesilmeeiıne, di& 
kapaklarınıza kötü bir airı ya.papna-

Nazi Almanya'amın doetudur. 
"'-t keneli budutlan içinde Nazi ba

tinin :rayılmaaına kartı biç de mii. 
• ~ değilcfir. Macariıtan'da Na-
'Hlrti'fi L c1irtakitri amı enn teıınlll: 
~· baflamıt ve inkiıaf etmİf tİr. Bu 
Her fÖyle huliaa edilebilir: 

,.ı.r; tah~~~~:~ . ...... .... -JruıuOuk1a___1ıraJIUiıL 
bk japon bab<iye müfrezeafoin kara- J 
ya çıkmuı t;zerine çinliler bu iki 

mu a re taarruzu nctıccsı~e 3apon -

aına razı olduktan M>nra böyle biri
te giıifebilininiz. Bu yaz, bir pazar 
günü, ailevi bir grupla beraber bu 
tepenin dik, boz• ve pia YGkutunu 
seri rüzgirmı yenmiye tetebbiU et
tik, fakat içimi-'e biraz .,. .. ıı ve hi-......, ____ e1-•- ,,.,.. aldan eariye 

l - Macariatan'ı aunaıkı baib • 
Triyanon muahedesi. Bazı macar-

• kuvetli ve otoriter bir devlet ku -
duiu takdirde bu bağların daha ko. 

,. koJ)an)abileceiine inandıklan için 
lai olmuılardır. 
2 - Y ahucli aleyhtarbğı. Bu da İk· 

di sebeplerden doğmaktadır. Ma -
~ endüstrisinin ve macar ticareti -
... Yüzde dokaan beti yabuclilerin e. 
~dedir. Macaristan feodal bir mmn. 
~ vaziyetini muhafaza ettiiinden 
~ gençleri endüstri ve ticarete 
~bet etmemiılerdi Binaenaleyh on 
~~uncu aann ikinci nıafında macar 
~atriai inkiıaf aafbaamda iken 7a
tı... dilerin ellerine geçmiıtir. Bugün 
~lar araamda endüstriyi ve tica -
~ :rahudilerin ellerinden kurtarımk 
'-i batbyan cereyan da Nazi hareke. 
-._·takviye etmiıtir. lmredi bülriime
lııo...~ evelki Daranyi kabinesi, bu 
~salla "ikbaadi nnıvazeneyi koru-
~,, .~unu ~~~ftı. !lu kanuna gö
'-1 b~t.un enduatri n ticaret müesae • 
erırun memur ve müstahdemleri ara

~da yüzde yirmiden fazla yabucli 
llnmaıı meneclilrniıti. 

' 3 - Nazi hareketinin üçüncü ku
~ t kaynajı da toprak meaeıeaıwr. 
tiı likarda •taret edildiği üzere_ Maca • 
~~n feodaJ vaziyetini muhafaza eL 
_.,bir memlekettır. Büyük çifthkler, 
,:. ailelerin ellerindedir. Ve üç mil
~ ~~ fazla köylü toprakıı.ıı:dır. Ka
~ı ~ zamanında ve Bela Kun'un 

' ·~ ~üniat rejimi içinde bu 
aelemn halline doiru kati adan 

~ıt ise de bunlardan ıonra gelen 
~ kendisi de asil ve büyük arazi sahi-

lar bu şehirlerden çekilmek mecburi-
yetinde kalmıflardır. 

Japonl.ara karıı uyan 
Hankov, 6 a.a. - Manıeng civarın

da, Pekin - Hankov demiryolunun 
müdafaasında japonlar tarafmdan 
kullanılan be!f yüz Çinli askeri, ja -
ponlara kartı isyan etmi§tir. 

Kanton, 6 a.a. - Çin gazetelerinin 
nefriyatına göre, Çin - Japon harbı 
münasebetiyle ecnebi d~vletler Çin'
de sekiz yüz milyon amerikan dolar
lık zarara uğramışlardır. Bu yekun 
Çin'deki bütün ecnebi sermaye.inin 
dörtte biridir. 

Bu zararın iki yüz milyonu Ameri
kaya ve dört yüz milyonu da tngil
tere'ye aittir. 

Japonların karıılafıığı 
zorluklar 

Moskova, 6 a.a. - Pravda gazete
si, Çin'de uzayıp giden harbt mevzuu 
bahsederek japonların arazi işgalin
de büyük müşkiilitla karıılaştıkları
nı yazıyor ve ıunları ilave ediyor: 

Japon ordusunun mevcudu mah
duttur. Japonya, iptidai maddeler sı
kıntısı çekiyor. Parası azalmıt ve a
ğır sanayii de harbın mütemadiyen 
artan ihtiyaçlarını karşılıyamaz ol
muştur. 

Alman malları ile 

Meksika petrolları 

mübadele edilecek 
Nevyork, 6 a.a. - Taymls gazetesi, 

Meksika'dan aldığı bir habere iati-na
den ıunu yazıyor : 

.. Meksika petrol idaresi Almanya i
le iptidat bir anlqma yapmııtır. Bu 
anlapna mucibince Mekai.ka petrolla
riyle almım malları mübadele edile
cektir. Şimdiye kadar bir çok iraalAt 
yaprlmııtır." 

~ o~ ~nt. ~tblen zamanında rical 
'bnııtir. Zıraı reform Tibor Eck.. 
~ d'ın reisliği altında bir partinin 
~aramı idi. Fakat Nazi taraftarları 
~avayı benimaemitler ve keneli ha
> lleri namına iatiamar menuu 
~ıınılardır. lmredi'nin iki gün eveJ 
hlıPoavar'da söylediği nutuktan anla
~ '.or ki macar hükümeti eaub bir 
L. li reform programım tatbik etmek 
ı~dir. Yani "iktıaadi muvazeneyi 
'l'ııına" kanuniyle Na.ıı:iler bir ailih.. 
~ nıahrum edildikleri gibi, zirai re -
"i. kanuniyle de diğer mühim bir si-

lllıı mahrum bırakılacaklardır. oloji bemerlifinden ziyade menfaat 
~ Sözün kıaaaı, Macaristan dı, poli • beraberliğine dayanmakta olduia hM· 
~lllda Nazi Almanya'ya ve Fqiat kmclaki hakikati bir defa daha tebarüz 
~h'ya dost, fakat iç politikuında ettirmesi Mlmmndan da ba Yaiyet en.. 
~ilifin " fqistliğin diifmamdrr. I twesandır. 

letler araımdaki doatluldan:n ide- A. Ş. ESMER 

• 

YulıarJa ve •afJa: Durrei ıato
auntla kıraliyetin ilanının 10 un· 
cu YıJJönümü münaaebetiyle ve
rilen rumi ziya/ette lııral ve mil-

li elbi..ıeriyle kıraliçe ve 
preıualer bir arada 

Tiran, 6 a.a. - Kıralhğın ilinının 

onuncu yıldönümü münaaebetiyle 
Krral Zogo, ecnebi memleketlerde 
bulunan Arnavut aiyaal mülteciler 
hakkında affı µmum! ilin etmiştir. 
Bunlar oralarda bulunan arnavutluk 
elçiliklerine memlekte dönmok bak -
larmdan ietifade için müracaat edt -
ceklerdir. 

Diğer taraftan Kıral, siyaat cü
rümlerden dolayı mahkUın olan do -
kuz kişiyi de affetmiştir. 

Kıraliyetin ilônımn 10 anar 7'1Jöniimii münaaebetiylf ''ualJe 
lıualise,, erutitüsü talebelerinin kırtıl ve lııralise önWwle 

~,,,.. •l!P' teMılıiiratı 

mut tur. 
Marqal, kumandan ve a.kerlerle u

zun uzadıya görÜfıpil§tüc. 

. ltalya'da · arkçıhk 
Roma, 6 a.a. - Irkçılık ubMında a

lll'Ull\ tedbirler cllmlainıden olaıak 

daıhLliye nezaretinden 19 y~udi yük
sek memur vulfelednden uaklattı
rılmıflardır. 

lzmir'de fuvar gürejleri 
İzmir, 6 (Telefonla) - Grup güreş 

milubakalarına bu.rUn de fuvar tiyat
roaunda devmn edilmiftir. Neticede 
İzmir grup biriaeiliğini kazanmıt
tır. Finlandiye milli güreı takımı bu
gün gelJi ; karfllapna müsabakaları 
yarın gece fuvarda yapılacaktır. 

Atlet takımımız Belgrad' ı 
hareket eHiler 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Cumar
tesi günü Belgrat'ta baflıyacak olan 
dokuzuncu Balkan atletizm müsaba -
katarına iştirak edecek atletlerimiz 
bu akıam konvansiyonel treniyle 
Yugoslavya'ya hareket ettiler. 

Balkan bp kongresi açılıyor 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Balkan 

tıp kongresi yarın açılıyor. Bugün 
Yugoslavya ve Romanya murahhasları 
şehrimize geldiler. Yarın de Bulgar 
delegasyonu gelecektir • 

Kültür Direktörleri arısında 
yeni tayin -ye nakiller 

Münhal bulunan Rize kültlir direk
tCirlüğilne Merain kültür direktörü B. 
Hiilnü Söylemez'in Mut kültür direk
törlüiüne ilk tedrisat mUfettitlerin
den B. Hilmi Tuncel'in, Isparta kül
~ direktörliliüne Ordu kültür direk
törü B. Şqket Aydın'ın, ve Çoruh 
kültür direkt:Cirü B. Mustafa LGtfi En· 
ıin'in.· Afyonkarahiaar kültür direk
törlUfüne, HaUri kültür dlrekt8rlü
filne Buna tık tedriaat müf ettlılerln· 
den thaan Kuandıoğlu'nun •• Deniz
li kU!tUr direktörlüğüne de İstanbul 
ilk tedriaat müfettiflerinden Hur
rem Arman'm tayin ve nakilleri yük· 
Mk tMdika iktiran etmi9tir. 

döndüler. Biraz yaşlılar Ye biraz çü
rükler gibi f&İr yapdı inıaanlara da 
belediyenin ihmali bu güzelliği 1•· 
aak etmiıtir. 
Anlqdıyor ki Hi.mit'in ve Sami 

Pa§&Z&de Sezai'nin Çamhca'amı u
nutmUfQz. Bu yükseldik idrakimizi 
qıyor mu? latanbul beledıiyeai için 
Çamlıca tepeai artık hir metafizik· 
tir. Oramu romantik tairNr ve kart 
filozofler, topraktan irfiala7a fına
Ylf hareketinin en güzel aivriliti te
&ikki etsinler. Y okutunu fİİr aüaleein 
ve tepemi fel.efe doldursun. Bele
diyenin o kadar yüıbeldere çllmuJa 
niyeti yoktm". 

Gene de çıkmaaa iyi eder. Rüzga
rm taaffüne mlni ola.bilecejini he· 
aaplıyarak latanbul'an çöplerini ora
ya iıtif ebneyi diifiinebilir. Orada 
tabiati bizim bazı alikalanmrzclan 
daha az rahatsız eden ihmalin de
vam etme6ine razı olalım Çünkü la-
tanbul'un ifrazatı araaında karpuz 
kabuklarmı ve k.onaer.a kutularmı 
aratan daha berbat ıeyler olduğunu 
bilmez deiiffa. Yetim Çambe&'J'I u
nutmıya. devam edebiliriz.,, 

BiZE MAHSUS B1R USUL 
DOŞONEMEZ M1Y1Z? 

Rumi Ye :ran reemi müeaaaelerin 
halka bazı c:emilekarhldan vanlır: 
Nikah memuru ve noter, muanea 
bir ücret makabitinde davet ohmur
lar. 

Aynı lutüf ve nezaketi aeyyahla
rm yazı Türkiye'de geçirmek üzere 
gelenlaine göateremez miyiz? Bun
lar tfmdiki vaziyette ikamet telllke
reai için müracMta mecburdurlar. 
Bqka bir l(ÜD: ''Karakol& gelsin?,, 
diye haber 1ıönderiliror. Gidiyorlar. 
"Altı reaminizi çıkarıp &et.irin!,, Er
teai 8'in reUnı çıkarmak ve tekrar 
kara.kola &İbbek li.zım geliyor. 

Halbuki latanbul'a istirahat için 
aelenin nazarında bütün bunlar çok 
güç, çok külfetli itlcrdir. BilhaN& 
diitünmeli ki bu a.dam ecnebidir. A
det bilmez, yol bilmez, beHU de dil 
itilmez... On heı gün. bir ay tatil 
müddetini, h-Al'ici &lemden alakayı 
keserek tam bir siikUıı içinde, Mar· 
mara'yı, ya.but boi~• aeyredereık ge 
çinnok emeli, böylece aektelere ui· 
nı.JOI'. Miaafir1-imiain ke,.fi kaçı· 
yor ... 

V-..n biç bir memlekette mewcut 
olmıyan biae mahau.a modern bir u
...&le bu nevi aeyahı .. ,, ula , ... ,.a 
buraya çaill'IDAdan fevkalicle im • 
l.7bklara maz.bar eıtaek ... 
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RADYO 

halk yığınları yet işi irmekf edir 
Kağnıdan tayyareye geçen insanlar arasında 

Ankara : 

Öğle Neşrivatı : 
• • 14.30 Karışık 

neşrıyatı - 14.50 Pliikla türk musiki 
halk ııarkıları - 15.15 Ajans haberi 

Akşam Neşriyat~ : 
18.30 K 

Kağnı ve tayyare, biribirinden 
asırların ayırdığı ıki medeni

yet tasılasıdır. Biri:>inden dığerine 

geçmek için çok uzun zamanlar la
zımdı. Eger biz, şu "tedricii teka
mül" nazariyelerine saplanıp kal
saydık ... 

Inönü'nde kağnıdan tayyareye 
ge4imek için kampın ıki senelik ha
yatı kafi geldi: Hugün İnönü köy
lüleri, tayyareye, bir pilot ıtıyadı i
le bakıyorlar. 

Cem:;z;~~ 
gün türk hava kurumu başkanı B. 
Fuat Bulca ve Türkkuşu baş öğret
meni kahraman Gökçen kampın kıy
metli misafiridirler. Hep beraber, 
baş başa bir yemek yenecek ... 

zerinde tesir yapıyor. Bir kere hava, 
gayet güzel ve ı;ağlamdır. Bu sağ
lam hava ve vücut çalışması, çocuk
larımızın bol ve zevkle yemelerini 
mümkün kılıyor. Sonra sıhi kayıtla
rı büyük bir titizlikle tatbik ediyo
ruz. Vüvutca zayıf olanların uçuşu
na müsaade etmiyoruz. 

~e~iyatta ileri merhalelere eriş
mış mılletlerden her birinin haklı o
larak ift.iıı:ır ettikleri birer dev şair 
veya edıbı vardır. Eski Yunanlıların 
Omiros'u, ingilizlerin Şekispir'i, al
manların Göte'si, rusların Tolstoy'u 
gibi. İtalyanların da en büyük edip
leri Dante Alighieridir. İtalyan dili
nin bir yazı dili haline gelmesine pek 
büyük hizmeti dokunmuş olan bu şa
ir İtalyan edebiyatının temel taşı sa
yılan muazzam bir eser vücude getir
miştir: Uahi komedi. Bu eser, yalnız 
İ!alyan edebiyatının değil, edebiyat 
sahasında dünyanın başlıca büyük 
kıymetlerinden biridir. Dante'nin 
"llahi komedisi" bütün bir cihandır. 
Zamanının en büyük mütefekkirle
rinden ve alimlerinden biri olduğu 
bilgisinin derinliğinden anlaşılan 
Dante, bu eserinde, zeka, his ve fik
rin mükemmel bir sentezini vererek 
insana, en ulvi heyecanlar ve ürper
meler veren bir kemale erişmiştir. 
llfilıi komedi, Dante'nin muazzam 
şöhretini tek başına yapmış eserdir. 
Bu dahi edip ona bütün ömrünü vak
fetmiştir. Cehennem, araf ve cennet 
olmak üzere üç kısımdan mürekkep 
olan eser birinci kısmında 34, diğer 
iki kısmında 33 er manzumeden te
rekküp eder. 

betine gitmişlerdir. İşte İbrahim Hil
mi Kitapevinin bize şimdi verdiği 
tercüme de bu nevidendir. Aslında 
dört cilt olan eser türkçeye bir cilt 
halinde, yani en canlı pasajları alın
mak suretiyle tercüme edilmiştir. E
seri tercüme eden, daha evelce bize 
aynı muharririn Kroyçer Sonatı isim
li romanını da tercüme etmiş Ali Ka
rnidir. 

328 sayfalık bir cilt tutan bu ter
cümenin başına tabi yazdığı bir izah
ta, bu hulasa tercüme cihetine gidil
mesinin sebeplerini anlatarak ileride 
eserin tam bir tercümesini neşretmek 
imkanını bulmayı da temenni ediyor 
ki biz de bu temenniye iştirak ederiz. 
Bundan başka Makorney'in Harp ve 
Sulh romanı hakkında yazılmış uzun 
ve vesikalara müstenit tetkiki de mü
tercim tarafından hulasa edilerek ki
tabın başına eklenmiştir. 

plıik neşriyatı - 19.15 Türk musik' 
halk şarkıları (Makbule) - 20.00 
yarı ve arapça neşriyat - 20.15 Tiırk 
siki&i ve halk şarkıları (Muzaffer 
Safiye Tokay) - 21.00 Sıhi konuşma ( 
tor Vefik Vassaf) - 21.15 Stüdyo sal 
kestrası: 1 - Alfons Plink: Melodi• 
Sterne. 2 • Reiny Rolant- Verklungene 
ga. 3 • Tschaikowsky: Dorarösch 
Becce: Sccne passiannce. 5 • Rossini: 
cred - 22.00 Ajans haberleri ve hava 
ru - 22.15 Yannki program ve son. 

İstanbul : 

Öğle Neşriyatr : 
12.30 Turk m 

si (Plak) - 12.50 Havadis - 13.05 
musikisi (Plak) - 13.30 • 14 Muhtelif 

Havacılık şehrinin; talebe, mual
lim ve idare memurlarmm dışında 

kalan bir kadrosu daha vardır. Bun
ların hepsini, hemen hemen civarda
ki köylüler teşkil ediyor. 
Paraşüt salonunu geziyorduk. Ter 

temiz giyinmiş bir ihtiyarca kadın, 
arkadaşına seslendi: 

"- Şu paraşütün bağları açılmış, 
vidalarını takıver ! 
Diğeri, senelerdenberi bu iş üze

rinde çalışmış ve kalifiye bir işçi iti
yadiyle arkadaşının dediklerini ya
pıyordu. 

Paraşütten; su ve havadan bahis 
kadar tabii konuşan bu yaşlıca ka· 
dın, İnönü nahiyesi sakinlerinden
dir. Kendisine kampta sık sık söyle

nen bütün havacılık tabirlerini sor-
duğunuz zaman cevap verebiliyor, 
Bir fabrika civarında oturan, nasıl 
bacaya ve makinesine, alışmışsa bu 
çevrede oturanlar da havacılık şart
larına öylece intiba!t etmi~lcr. 
Hava şehri, kendi yakınında bir ha
vacı halk da yaratıyor. 

Kampta bozulan planörleri tamir 
işlerinde kullanılan bir Ali oğlu 

Mehmet var ... Yeni askerliğini yap
mış bir gens-·· Yazma okuma bili
yor. 

Ali oğlu Mehmet, ayda 20 lira ma
aş almaktadır. Bu 20 lira. İnönü'nün 
kazanç seviyesine göre mükemmel 
bir paradır. Fakat asıl enter«'san o
lan, Mehmet'in öğrendiği türlü iş
lerdir ki, onu, kendi muhiti öJ!ilisün
de türlü sınıflara sahip bir şahsiyet 
yapıyor. Mesela makinelerin basit 
arızalarını tamir etmeyi, ı.fax tefek 
marangozluk işlerini, basit bir tesvi
yeciliği öğrenmiş. Asıl öğrendiği i
yi yaşama itiyadıdır. Elektrik kui
lanmasını bilmek, karyolada yatmak, 
çeşitli yemek yemek, radyo sesi duy
mak, sinema seyretmek ... 

Ali oğlu Mehmet, hem motörlü tay
yareye hem planöre bindigini, bü
yük bir iftihar hissi duyarak anlatı
yor ve içini çekiyor: 
"- Ah ne olur, ben de mektebe 

gitmi§ olsaydım, şimdi ben de tay
yareci olurdum"' 
İnönü'lü çocuklar arasında ilk 

mektebe gidenlerin çoğu, havacı o!
mak arzusundadır. Bizim l:-3.zı mes
lekler üzerinde rekoru -:lin.l.! tu!an 
şehirlerimiz vardır. İnönü, bu 1,:0il· 
reti havacılık bakımından kendisin
de toplayacak ... 

1 nönü'nde bugünkü öğle ye
meği pek neşeli geçti: Bu-

Burada tam bir karargah hayatı 
olduğunu her şeyden anlıyoruz. Me
sela saat on ikiye doğru, kamp ku
mandanına bir tepsi içinde üç tabak 
yemek getirdiler. Her gün hazırla
nan yemeklerin evela kamp kuman
danı tarafından tadılması adettir. 
Bayan 'Gökçen, başkana gülerek :ii
yor ki: 
"- Buranın pilavının tadını hiç 

unutamıyorum. O kadar nefis bir pi
lavı var ki.." 

Yemekte sorulan şu suali, bir me
sul insan alakasının en güzel örne
ğidir: Sıra yemişe gelmişti. Sofra
ya kesilmemiş karpuzlar getirdiler. 
Talebe, bunları ancak kendi kesip 
taksim ediyor. Reis, kamp direktö
rüne sordu: 

"-Peki, ya karpuz fena çıkarsa? 
"- O zaman hemen değiştiririz, 

Çünkü müteahhitle anlaşmamız böy
ledir. 

Bir çok kimselerin, değil hayat 
mesuliyetini, iyi ve güzel meyve ye
mek ihtiyaçlarını temin etmek bile 
insanın hislerini değiştiriyor. İyi 
kalp, şefkat ve ince görüş; amirlik
le birleştiği zaman çok güzel hadi
seler yaratabiliyor. 

Yemekte şu hadise de dikkati çek
ti: Bir genç, kuvetli, çelik vücutlu 
çocuklar, evela tabaklarını dolduru
yorlar, doymadıkları zaman istedik
leri yemekten yeniden alıyorlardı . 
Burada bir istihkak meselesi mev
zuubahis değil ki! .... 

Başkan bunun sebebini anlatıyor: 
"-Buraya gelen talebe, dokuz ay 

süren devamlı bir talim devresinden 
yorgun çıkmaktadır. Enerjisini har
camıştır, hatta zayıf düşmüştür. 
Sonra, rr..:kteplerimizde bütün tale
benin, tam sıhar şartlarına uygun 
bir hayat geçirdiğini iddia edeme
yiz. Halbuki buraya gelen talebenin, 
dinç, sıhatli, kuvetli, gürbüz olması 
şarttır. Bu itibarla bir yemek tahdi
di yoktur. Enerji sarfeden ve gün
de on bir saat emek harcıyan bu ço
cuklar için bir yemek tahdidi ka

bul etmiş değiliz. Günün birinde 
milli müdafaamız emrinde büyük 
hizmetler göre<:eğine kani olduğu
muz bu gençliğin bütün ihtiyaçları
nı düşünmeyi bir vazife sayıyoru.ı: ." 

Yemekte yan yana oturduğumuz 
kampın genç doktoruna, talebenin 
sıhi vaziyetini sordum: 

"-Mükemmel, dedi... Burada 2 -
3 kilo almıyan talebemiz yok gibi 
bir şey ... Burası, inanınız ki bir sa
natoryom kadar çocukların sıhati ü-

Bu mıntakada bulunan sıtma ile 
devamlı bir mücadele yapmaktayız. 
Koruma tedavisi çok iyi neticeler 
verdi. Bu sene, hiç bir vakaya rast
lamadık." 

Kampın bir Je ufak reviri var. Ec
zane, bir laboratuvar, lüzumlu ilaç
lar, her hangi bir vaka halinde der
hal müdahele için bütün tedbirlerin 
alındığını anlatıyor. Eskişehir'den 
bir diş doktoru haftada iki gün ge
lerek muayeneyi yapmaktadır. Ço
cukların uçuş yaptxkları A. B. C. te
pelerinde üç sıhi imdat çantası, dai
ma ha.zır bulunduruluyor. 

Burada her şey düşünülerek ya
pılmıştır: Plan program ve imkan ... 
Türk çocuğu bu üç varlığı bir arada 
bulduğu gün derhal örnek olmak 
vasfını kazanmıştxr. 

Bir milli muadeleyı hallederek 
dört sene evel sessiz ve ıssız olan b~ 
Ana~o.lu yaylasında, bir istiklal ga
rantısı olarak koca bir tesis yapan 
Türk Hava kurumunu takdir 
~tmemek bir günah işlemiş kadar 
ınsanı muazzep ediyor. 

Kaymakamlar 
arasında yeni tayin 

ve nakiller 
Manavgat kaymakamlığına Gölköy 

kaymakamı A. Rıza Köstepenin, 
Çumra kaymakamlığına maiyet me • 
muru Feyzi Göngerin, Tosya kayma
kamlığına Bulanık kaymakamı Şahap 
Oral'ın, Bulanık kaymakamlığına Mu
cur kaymakamı Cemil Sarutun, Çor
lu kaymakamlığına Bor kaymakamı 
Niyazi Olkü'nün, Bor kaymakamlığı
na Beytüşşebap kaymakamı Esref 
Aygün'ün, Beytüşşebap kaymaka~lx
ğma Ürgüp kaymakamı Necmi Ka -
laşlar'ın, Erbaa kaymakamlığına Çor
lu lCaymakamı Nedim Aker'in, İski
lip kaymakamlığına Darende kayma
kamı Memduh Payzen'in, Turgutlu 
kaymakamlığına Kırkağaç Kaymaka
mı Salfilıattin Kıpçak'm, Kırkağaç 
kaymakamlığına Geyve kaymakamı 
Hamdi Kalcı'nın, İnebolu kaymakam· 
lığına Pınarbaşı kaymakamı Faik 
Türegün'ün, naklen ve yeniden ta· 
yinleri yüksek tasdikten çıkmxştır. 

Erzurum'Ja zelzele 
Erzurum, 6 a.a. - Dün sabahaha 

karşı 3.25 de şimalden cenuba hafif 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Zayiat 
yoktur. 

Klasik edebiyatın bu eşsiz ,şahese
rini dilimizde okumak imkanı olma
yışı kütüphanemizin başlıca eksikle
rinden biriydi. Şimdi bu mahrumiyet 
sona ermiş bulunuyor. İlahi komedi, 
510 sayfalık kalın bir cilt halin.de 
neşredilmiştir. Eseri itina ve dikkat
le tercüme eden Hamdi Varoğludur. 
Kitap İbrahim Hilmi Kitaphanesi se
risi arasında çıkmıştır. Başında ta
biin Dante hakkında 16 sayfalık bir 
önsözü, M. Turhan Tan'ın bir takrizi, 
mütercimin bir izahı vardır. Bütün 
bu mukaddimeler, gerek Dante ge
rekse eseri hakkında etraflı ma!Umat 
vermek suretiyle karii bu derin ve 
büyük esere mücehhez olarak girmiye 
hazırlama tadır. 

510 sayfalık kitaba ayrıca, bu ese
rin en meşhur ressamlara ilham et
miş olduğu birçok kıymetli tablolar 
ilave halinde eklenmiş ve bu suretle 
bu büyük esere layık nefis bir tabı 
hazırlanmıştır. Fiyatı 175 kuruştur. 

Mütercimi bu kadar çetin, uzun ve 
nankör bir işi azimle muvaffakiyetle 
sona erdirmiş olduğu için tebrik e
derken Hilmi Kitapevini de, klasik 
edebiyatı memleketimize tanıtmak 

hususunda gösterdiği gayretten do
layı takdir etmeliyiz. Bu kitabın 

türkçeye kazandırılması hakiki bir 
hizmettir. 

Harp ve sulh 
Rus ediplerinin, Dostoyevski ile 

beraber en büyüğü sayılan Tolstoy 
bize yabancı değildir. Bu dev mu
harririn kıymetli eserlerinden bir 
çoğu şimdiye kadar müteaddit defa
lar dilimize çevrilmiş ve halkımızdan 
büyük bir rağbet görmüştür. Fakat 
hiç şüphesiz onun eserleri arasında 
en kıymetlisi "Harp ve Sulh" dur. 
Bu romanın 2000 sayfaya yaklaşan 
metni, tercümesine karşı en büyük 
engeli teşkil ediyordu. Hiç şüphesiz 
bu kadar kıymetli bir eserin aynen 
tercümesi tazım ve faydalıdır. Ancak 
birçok memleketler, büyük eserlerin 
hulasa tercümelerini de vermek ci-

neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı · 

100 kuruş fi}-atla satılan bu eseri 
edebiyata meraklı ola.ti bütün karile
rimize bilhassa tavsiye ederiz. 

18.30 Dans 
kisi (Plak) - 19.00 Konferans: Em" 
halkevi namına: Dr. Hilmi Ziya 
(Efsanelerde türk tefekkürü) - 19.30 
musikisi (Plak) - rn.ss Borsa haberi 
20.00 Saat ayarı: Grenviç rasathane · 
naklen Faide Yıldız ve arkadaşları tar 
dan turk musikisi ve halk şarkıları -
Ha va raporu - 20.48 Ömer Rıza Doğrul 
rafından arapça söylev - 21.00 Şan
riye Tüzün, stüdyo orkestrası refaka 
- 21.30 Nezihe Uyar ve arkadaşları 
fından türk musikisi ve halk şarkıla 
22.10 Darültalim musiki heyeti, Fahrt 
arkadaşları - 22.50 - 23 Ajans habe 
ertesi günün programı. Saat ayarı: S 

Boğaziçi - Yakından 
Ruşen Eşref Onaydın, on sene evel 

bir gündelik gazetede neşretmiş ol
duğu Boğaziçine dair mensurelerini, 
yeni baştan Üzerlerinde işliyerek, 
yeni tadil ve ilavelerle "Boğaziçi
Yakından" başlığını taşıyan 150 say
falık bir kitapta toplamıştır. 

Müellif eserinin "önce" kısmında, 
eserinin neden bu kadar gecikmeyle 
neşredildiğini izah ediyor ve yazıla
rını Boğaziçi'nin güzelliğine layık 
bulamadığı için uzun müddet beklet
tiğini, daha iyilerini yazmaktan ümit 
kesince, üzerinde işlemek suretiyle 
neşrettiğini söyliyerek büyük bir te
vazu gösteriyor. 

Eser boğaz dekorunu anlatan muh
telif parçalardan mürekkeptir. Bu ya
zılarda her şeyden evel üslUbun iş
lenmişliği ve mükemmeliyeti göze 
çarpmaktadır. 

Oslfıpcu bir muharrir olan Ruşen 
Eşref, Boğaziçi'ni anlatan yazılarını 
mevzuunun güzelliğine yaklaştırabil

mek için azami bir itina ile işlemiş
tir. Ruşen Eşrefin kendine has üs
Hlbu, muhakkak ki, bu yazılarda ke
mal derecesini bulmuştur. Türkçenin 
bu mensurelerde eriştiği ahenk bize 
Boğazı yUbck bir haasasiyetin men
şurundan aüızaralc duy11,.""lilkt~ıhr 
Rupon E<Jref'in Bolaır.isi'ai edebiyatı-

mızın özlediği mükemmel ve yaşıya
cak nadir eserlerden biridir. 

Müellif bize, Boğaziçi'ne dair o
kuduklariyle hatıralarının intibala
rından mürekkep "Boğaziçi • uzak
tan" isimli bir eser daha hazırladığı
nı haber veriyor. Bu nefis eserin son 
sayfasını çevirdikleri zaman, duy
dukları hazın bu kadar kısa sürmüş 
olmasına üzülenler, yeni eseri elbet
te ki sabırzıshkla bekliyeceklerdir. 

Muharriri tebrik etmeyi ve eseri 
i:ıütün okurlarımıza tavsiye etmeyi 
zayit addediyoruz. 

Kıbrıs Türkleri 
Denizli lisesi tarih öğretmeni İs· 

met Konur, "Kıbrıs Türkleri" ismiy
le dikkate değer ve vesikalara müste
nit bir eser neşretmiştir. Müellifin 
kitabının başında da işaret ettiği gi
bi üç asırdan fazla türk idaresi altın
da kalmış olan bu ada hakkında muh
telif dillerde yazılmış binden fazla 

Avrupa 

OPERA VE OPERETLER: 12 B 
mtinster - 19 Sarbruk - 20 Berom"" 
- 20.55 Brno - 21 Milano - 21.30 B 
lin. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE S 
FONlK KONSERLER: 14.10 Frankfu 
17.15 Roma - 17.35 Beromünster - 1 
Münih - 19 Doyçlandzender - 20 B 
sel, Droytviç - 20.10 Stokholm -
Kolonya, Par is - P. T. T. - 21.20 Straz 
- 22.2Ô Münib. 

ODA MUSİKİSİ: 22 Varşova -
Kopenhag. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Ham 
- 15.30 Sarbrük - 17 Paris. P.T.T. -
Konigsberg - 18.10 Varşova - 18.15 D 
landzender - 18.25 London - Recyonal 
21.10 Varşova - 22.30 Prag. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): 

Breslav - 8.30 Keza - 2'2.20 Droytviç. 
ORG KONSERLERİ VE KORO 

21 Strazburır. 
HAFİF MÜZİK: 5 Breslav - 6.10 H 

burı - 6.30 Kolonya - 9.30 B~rlin -
Ştutgart - 13 Berlin - 13.15 Kolonyt 
14 Laypziır, Ştutgart - 14.10 Kolonyt 
14.15 Berlin - 15.30 Keza - 16 alman i 
yonları 17 Berlin - 18 Frankfurt - 1 
Hamburg - 18.30 Kolonya - 19 Be 
B reslav - 18.12 Post Parizyen - 1 
Mon~e Ceneri - 20.10 Laypzig - 20 
:Pf.SY1.köiiılJr.&l' 1~ :::3.~0 Laypzi' 

HAL KMUStxıst: 11.30 Ştutgart -
Berlin, Ştutgart - 23.10 Budapeşte (Si 
müziği). 

DANS MÜZİCİ: 21.40 Floransa -
Budapeşte - 22.10 Brüksel - 22.15 St 
burg - 2"2.25 London - Recyonal -
Laypzig, Sottens - 22.40 Königııberl 
22.50 Lüksemburg - 23 Droytviç, Flo 
ıa, Roma. 

eser bulunmasına rağmen 
bir tek kitap bulmak mümkün de 
dir. İşte muharrir, kütüphanemi 
bu eksiğini doldurmak düşüncesi 
hareket ederek bize Kıbrıs adası 

bahusus Kıbrıs'ta oturan türkle 
tarihi, etnoğrafik, folklorik ve 
hususiyetleri hakkında etraflı ma 
mat veren kıymetli eserini meyd 

getirmiştir. 

104 sayfalık esere ayrıca Kıbrıs 
dasınm bir haritası ve birçok res" 
leri ilave edilmiştir. 75 kuruş fiyat 

satılan bu eseri tavsiye ederiz. 

Tenha adada oturan bir garson, iki iskemle, bir 
masa, bir piyano ve bir aedirle mefruş bir kır oda
sında onlara çay getirdi. Divar~n alt kısrrnlarmı 

süsliyen ahtap kmm çürük, yerde tahtalar biribi
rinden ayrıktı. F efüi pencereden çimenliğe ve ko
caman ağaçlara baktı. Sordu : GULUN( HiKAYE 

bahat bende değil ... Yapamıyorum, yapamıyonun. 

Canmı, beni affet, sevgilim. Seni seviyor, sana tapı· 

nıyor, seni istiyorum. Fakat onu aen kov. Sen erkek
.sin. Ne yapılacağmı bilinin. Onu sen öldürdün. Ben 
değil; sen. Haydi onu iyice öldür ... Deli oluyorwn, 
Allahrrn, deli oluyorum. 

Ertesi gün, Linyi, Lahey'e üçüncü katip olarak 
gönderilmesini istedi. Bir hafta sonra tayin edildi, 
ve F elisi'yi bir daha görmeden, derhal hareket et
ti. 

- Ihlamur ağacmdaki bu toparlak §ey ne? 
- Ökse otu yavrum. 
- insan onu Üzerine çömelip dalı kemiren bir 

hayvan zannediyor. Zevksiz bir manzara ..• 
Sonra, batını hafifçe dostunun omuzuna dayı

yarak: 
- Seni aeviyorum, dedi, 
Rober onu sedire doğru götürdü. Felisi sevgili

ainm, ayaklarına doğru kayarak, sabırsızlıktan be
ceriksizleıen elleriyle kendisini oktamakta oldu
ğunu hissediyor, ve bunun beyhude bir §ey oldu
ğunu tahmin ederek cansız, cesaretsiz, sesini çı

karmıyordu. Kulaklan çm çm ötüyordu. Bu çınla
na dinince sağ tarafından acaip, sarih, ve buz 
gibi bir sesin: ''sizi biribirinizin olmaktan menedi
yorum," dediğini ititti. Öyle zannetti ki ses bir ay
dınlık arasında yukarıclan söylüyordu. Fakat batı· 
nı çevirip bakmağa cesaret edemedi. Bu meçhul 
bir sesti. 

lstemiyerek ve kendi rağmına, onun sesini hatır· 
lamağa çah~tı ve tonunu unutmut olduğunu, ve ar
tık onu katiyen bulamıyacağmı farketti. Dütündü: 
'Belki bu onun şimdiki sesidir.,, Korkarak, acele 
acele etekliğini dizlerine doğru çekti. Fakat, çıJ.dır
nıı olduğu zannedilmemesi, ve her ne olursa olsun, 
bunun bir hakikat olmadığını sezdiği için bağır· 
maktan kendini menedip itibnit olduğu aeaten de 
hiç bahsetmedi. 
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Yazan: ANATOL FRANS 

Linyi uzaklaıtı: 
- Eğer beni artık istemiyorsan açıkça söyle. 

Sana zorla tasallut edecek değilim. 
- Kalabalık içinde, herkesle beraber bulundu

ğumuz müddetçe seni arzulıyor, seni istiyorwn; 
yalnız kalır kalmaz korkuyorum. 

Rober buna kolay ve kalp krrıcı bir alayla cevap 
verdi: 

- Ah! Seni tehyic etmek için bir seyirci kala -
balığı lazım ise bilmem! .... 

Felir.i kalkıp pencerenin önüne geçti. Yanakla· 
'rmdan bir damla yaş aktı. Uzun zaman sessız -
ce ağladı. Sonra çabuk çabuk onu çağrrdı: 

- Hele bak! 
Ona, çayırda genç bir kadınla dola,makta olan 

Jan Perren'i gösteriyordu. Bunlar biribirinin bclle
·ine kollarını dolamış, bh·ibirine menek~ler kok • 
lalıp gülümsüyorlardı. 

- iş.tel Bu kadm rahat ve mesut. 
Ve Jan Perren, uzun itiyatlarm sükununu tada· 

rak, acaip tercihlerinin gururunu bile göstermiye
rek, mutmain ve sakin, yürüyordu. 

F el isi ona, bizzat kendine itiraf etmediği bir te
ce.ssüsle bakıyor ve sük\ınetine imreniyordu. 

- O korkmuyor. 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

- Brrak tunu. Bize ne fecıalıklar ediyor? 
Rober böyle diyerek tiddetle Filis.i'nin beline sa· 

rıldı. 

Felisi, titriyerek kendisini kurtardı. Rober niha
yet, münkesir, mahrum, mahcup, hiddetlendi, Feli
si'yi ahmaklıkla itham etti. Bu gülünç hallerine da
ha fazla tahammül edemiyeceğine yemin etti. 

F elisi ona hiç cevap vermiyerek tekrar ağlamağa 
bafladı. 

Rober, bu göz yaşlarına sinirlenerek ona çıkııtı: 
- Mademki senden istediğimi bana arlık vermi -

yorsun, bulutUP gÖrÜJmemiz beyhude. Artrk biribi
rimize bir &Öyliyeceğiıniz yok. Zaten beni hiç sevme· 
diğini pek ala görüyorum. Ve eğer bir kerecik doğ
ru aöyliyebilirsen itiraf edenin: Sen ancak bu sefil
tiyatrocuyu sevdin. 

O zaman, Filisi, kızdı ve ümitsizce inledi : 
- Yalancı! Yalancı! Söylediğin feci bir fCY· Ağ

ladığanı görüyor, ve beni daha fazla mustarip et
mek istiyorsun. Beni betbaht etmek için seni sev
memden istifade ediyorsun. Bu kahpece bir şeydir! 
Pek ala, işte artık seni sevmiyorum. Defol! Seni ar
tık gözüın görmesin. Defol.. Sahih, burada ne itimiz 
var? Bütün hayatımızı böyle biri birimize kinle, 
ümitsizlikle, gayrıda bakarak mı geçireceğiz? Ka -

XVll. 

Madam Nantöy yalnız kızmı düıünüyordu. Kli~i 
aokağmdaki tablo taciri Toni Meyer'le olan müna
sebeti ona bot zaman ve gönül serbestliği temin e
diyordu. Tiyatroda mösyö Bondua admda henüz 
genç, işlerinin fevkinde ve fevkalade terbiyeli bir 
elektrik aletleri fabrikatörüne tesadüf etti. Bu, aıık 
mizaçlı ve çekingen tabiatli bir adam·dı ki gÜzel ve 
genç kadınlardan ürktüğü için ancak diğerlerini ar
zulamağa kendini alıttırmı§tı. Madam Nantöy he • 
nüz çok cazipti. Fakat iyi giyimli ve keyfli olmadı
ğı bir aktam mösyö Bondua ona kendini arzetti. Ma
dam ,evinin idaresi ve kızının hiç bir şeyden mahrum 
olmaması için bu teklifi kabul etti. Sadakati ona saa
det verdi. Mösyö Bondua onu seviyor ve hara
retle alB.kalatıyordu. Ma·dam, ilk önce şa,ırdı, ve 
&0nra, bununla saadet ve .sükunet buldu. Sevilmek 
ona tabii ve iyi göründü. Aksi ispat edildiği zaman 
da mev.siminin geçmi§ olduğuna inanmamak ikti:tn 
ederdi. 

Madam Nantöy dalına hayırhah, uysal karakter
li ve sakin görünmüıtü. Fakat o vakte kadar evinde 

(Sonu var) 
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Patlıcanı nıcın yeriz? 
,~ Terkibine bakılınca, insanı besli-

Yecck bir tarafını pek de göremez&i· 
niz: Patlıcanına göre, yüzde dok
sandan doksan iki buçuğuna kadar 
sade su. Azotlu maddeleri yüzde bir 
buçuk ve nihayet üç. Yağma gelince, 
en yağlı patlıcan yüzde yarım bile 
Vermez (tabii pişmeden önce). Ger· 
çi şeker yapacak karbon idrathrı 
yüzde dördü geçerse de insan patlı
canı ağzını tatlılamak için yemez. 
Madenleri bile ehemiyetsiz, vitamin 
cetvellerinde bile yerini bulama:uı
nız ... 

Bununla beraber, yalnız bizim 
memleketimizde değil, sebze yiyen 
her memlekette en çok yenilen sebze 
ı>atlıcandır. Hele bizim imambayıl
dıyı Avrupa'da, Amerika'da her kim 
tattıyaa ona bayılmı§ ve imamba • 
yıldı bugün fudeta milletlerarası bir 
yemek olmuştur. Hangi dilde yemek 
kitabma baksanız onun adını ve ta· 
rifini bulursunuz. 

Patlicanın böyle her memlekette 
ıevilmesinden, bir de her dilde hemen 
hemen aynı adı olmasından dolayı 
bir aralık onu - Babil kuleaindenberi 
kayıp olan - dil birliğini yeniden 
kurmak üzere sembol olarak teklif 
edenler bile çıknııştı •.. 

Böyle ne bizi besliyen, ne maden
lerini, ne de vitaminleri bulunan bir 
sebzeyi herkes neden bu kadar se
ver? 

Bunda hazmının kolay olmasının 
bir tesiri bulunsa gerektir. Çünkü 
patlıcanın kendisinin güç hazmedi· 
lecek bir tarafı yoktur. Zeytin yağı 
İçinde yüzen imambayıldıyı bile mi
desi pek zayıf olmıyanlar hazmede
bilirler. Hele midelerinin ekşisi faz
la olanlara adeta tavsiye edilecek 
bir yemektir. Böbrekleri bozuk o· 
lanlara kanlarında azot fazla bulu
nanlara, damarlarında tansiyon art· 
mı§ olanlara dokunacak yeri yoktur. 
Şekerli haatalara, hele inkıhazdan 
şikayet edenlere bire bir iyi gelecek 
bir yemektir... imambayıldı böyle 
olunca aade yağla ve biraz kıymayla 
pifirilmiı karnıyarığın, oturtmanın 

hastalara perhiz yemeği olabilece
ğini kolayca tahmin edersiniz. Yo
gurtlu patlıcan kızartmasına gelince, 
o da pekala bir hasta yemeği olur. 
Patlıcan dolmasının görünüşü İn· 

aa.na dokunacak gibi gelir. Dolmanın 

j~ tfu.lü tur Ü §ey eroen dolayı Ço 
Yenilirse dokunmıyacağını kimse id
dia etmez. Fakat bu k&bahat patlı· 
canm kendisinde değil, dolmasını 
fazla yiyenlerdedir. Zaten onlar bile 
patlıcanın linet vermek hassaaından 
dolayı karın şişliğindcn çabuk kur
tulurlar ... 

Ancak, hazmı kolay olmak bir ye· 
meği ıevdirmiyc yetişmez. Mesela 

sakız kabağı da hazmı kolay ve has
talara tavsiye edilen bir yemektir. 

Böyle olduğu halde kabağı sevenler 
az bulunur. Bazıları onun cennet ta· 
amı olduğuna inanırlar da bu dünya
da alıtmak için ondan çokça yerler. 
Halbuki Medine'de kabaktan bat· 
ka aebze yetiımediği için ona bu a
dın verilmİ§ olduğunu bilenler kabak 
yemeğini • hazmının kolaylığiyle be· 
raber • hiç aevmezler. 

Bence, patlıcanın o kadar çok se
vilmesine sebep, sadece hazmının ko· 
lay olması değil, her türlü yemek ye· 

.;, 

miye kolaylık venneaidir. Patlıcanı 
Yıllnız baıına yediğimizi farzettiği
miz zaman bile onunla birlikte hay
lica sade yağ yahut zeylin yağı ye
mi§ oluruz. Çok yağ içtiği için, ken
disi beslemeae de, bizim yağla bes· 
lenmeınize veaile olur. 

Batka sebzelere karı§ınca da on· 
lara lezzet verir, derler. Mesela pat· 
lıcan çıkma•dan aebze türlüsü yapıl
maz. Gene yağ meselesi. Patlıca::ı 
çok yağ içer, öteki aebzelere de lez· 
zet verdirir. 

Patlıcanın her türlü yemekle u
yuşması da onu •evdiren bir hassa· 
sıdır. Onun kırk türlü yemeği olur, 
belki daha ziyade, fakat hepsinde 
patlıcan başka bir yemekle birleşir. 
Birleşmeae bile bir yemeğin yanında 
garnitür olur. Patlıcan ekşi sirkeyle 
bile uyu§ur, İ§tah açmıya yarar. 

Böyle her ıeyle uyu~tuğu ve her 
şeyi yedirmeyi vesile olduğu için pat
lıcanı herkes sever. Bu ela yalnız ba
§ma bir ite yarıyamıyan bir sebze 
için gene bir meziyet demektir. 

İstanbul Belediyesi 
havaga11 ile iıliyen 

otobüsler alacak 

G.A. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Belediye 
garajlar müdürü 'B. Tarık önümüzde· 
ki perşembe günü Viyana:ya gidec:k, 
bundan bir müddet evel Vıyana temız
Hk işleri kongresinde bulunmal< Ü.ze
re şehrimizden hareket ecien beledıye 
temizlik işleri müdürü B. Nüzhctle 
birleıterek belediyenin alacağı yeni o
tobüsler için tetkikat yapacaktır. 

Dahiliye Vekaletinde teşkil edilen 
komisyon otobüs işleri üzerindeki tet
kikatı sonunda gerek ekonomik, gerek 
rahat seyahat imkanı olması bakımın
dan havagazı ile işliyen otobüsler a
lınmasının muvafık olacağı anlaşıl

mıştr. 

Belediyenin temizlik işleri müdü
riyle garajlar direktörü Viyana'da bil~ 
hassa havagazı ile işliyen otobüslerı 
tet.kik edeceklerdir. Bu tetkikler so
nunda münasip görülen tip otobüsler 
satın alınacak ve şehir dahilindeki O· 

obüs imtiyazını belediye işletecektir. 

l\luallimlcr haftada 24· saatten 
fazla okutnııyacaklar 

Kültür Bakanlığı orta tedrisat öğ· 
retmenlerinin haftalık ders saatleri • 
nin mikdarı üzerinde tetkikler yap • 
maktadır. Her öğretmen şimdiye ka • 
dar 24 saatten fazla ders okutabili ~ 
yordu. 

Bundan sonra 24 saatten fazla hiç 
bir öğretmene ders verilmiyecektir. 

24 saatin bir kısmını öğretmenler, 
arzu ettiği takdirde ecnebi ve ekalli
yet okullariyle hususi okullarda vere
bileceklerdir. 

Resmi okullarda haftalık ders sa
atinin miktarı 18 olarak tesbit edil -
miştir. 

Orta tedrisat müesııeselerinde faz
la öğretmene ihtiyaç bulunan semt -
lerde öğretmenlerin bu yirmi dört 
saatlik çalışması reami okullara bağ
lanacaktır. 
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GÖKLERİN CASUSU 
Yazan: Allred Matar 
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Ah 1 Kurtarıcı kanatlar ne kadar gc:· 
cikiyordu ! ... 

Bir fırın sıcağı içinde bunalmış bir 
halde geçirilen saatlerden sonra, al<
şam yaklaşınca, o zamana kadar yap· 
rakların gölgesinde uzanmış olan er • 
kekle kadın ayağa kalkmışlardı. 
Giineş ufukta kaybolmuş, hemen ar

dından mükemmel bir serinlik doğ -
tnuştu. Karınları acıkmış olduğu içın 
konserve yemekler, meyvalar yemiş -
ler, her ikisi de birer yudum konyak 
içmişlerdi. 
Kadının biraz kuveti yerine gelir 

gibi olmuştu. Şimd~ ayakta durabili · 
Yordu, fakat hilla yilzü soluktu ve bir 
eliyle ağaca dayanıyordu. 

Vidal karar verdi: 

- Gece çabuk inecektir ... Yukarıda 
Yerleşmeliyiz... Burada kalmak çok 
tehlikelidir ı 

Bu tehlikeyi tebarüz ettirmek isti· 
Yormuş gibi, aynı lahzada, su istikame
tinde yakın bir yerde boğazlanan bir 
hayvan haykırışına benzer bir çığlık 
Yükselmişti. 

Vidal, ipi gürbüz bir hareketle en 
:Yakın kalın dala attı. İp dala sarılarak 

öte taraftan yere düştü. İpin iki ucu
nu birleştirdi ve tüfeğini kayışından 

omuzuna geçirdikten sonra, sportmen 
bir tavırla bileklerinin kuvetiyle yu -
karı tırmandı. 

Daha evel emretmişti: 
- Ben yukarıya çıkınca, bu ipin u

cuna büyük yiyecek sandığı bağhya • 
caksınız. Onu çabucak yukarıya çeke
ceğim ... Sonra cephane sandığını aynı 
şekilde çıkaracağız ... Öteki şeyler a -
ğacın eteğinde kalabilirler... Nihayet 
siz de kollarınızın altından ipi sıkıca 
bağlıyacaksınız. Sizi de yukarıya çe· 
keceğim. 

Kadın münakaşasız kabul etmişti. 
Bo~azlanmış veya mağlup olmuş 

hayvanın trajik haykırışı, haşin kadı
nı kuzu gibi muti yapmıştı. 

Bu, günün uyuşukluğundan sıyrı -
lan vahşi hayvanların su içmeye gel -
dikleri nazik saatti. Rüzgar hiç şüphe
siz onlara insan kokusunu götürüyor· 
du. Çünkü etraftan kızgın kökremeler, 
böğürmeler işitiliyordu. 

Kadın, dakikadan dakikaya kalınla· 
şan ve manzaraya dramatik bir hal ve
ren karanlığın i!jinde bütün kuvetiyle 
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MEDENİYET CELLADI • 
• 

IQın 
Sıcaklarla söze baılanz, ve ... 

- Bu uca.ldardan kurtulamıya
cak nuyız? 

B ir gün reiı Vilıon "Bütün 
milletler medenidirler" Diye 

haykırmı9tı. Fakat gazeteleri oku
dukça inaan, hakikaten bir mcde· 
ni halk var mıdır yoksa bu medeni
yet bir hayalden ibaret midir, diye 
kendi kendine soruyor. 

Medeniyet eğer hakikaten mev
cut olmuşsa bile, şu ıon zamanlarda 
bir haylı gerilemittir. Bugünkü har· 
bın zalimliği hiç bir 9eyle kıyas e· 
dilemez. On altıncı ve on yedinci a
sırlar dini harplerin katliamları 
Çin ve İspanya bombardımanları 
yanında bir hiç kalır. 

Bugünün katliamları hakkınd_a, 
binlerce kilometre mesafeden sakın 
bürolarda hüküm verilmektedir. Ka
dınlar evlerinde rahat oturur, ço
cuklar bahçelerde oynarlarken baş· 
ka yavrular öldürülilyor, başka ka
dınlar açlıktan ölüyorlar. Yavaş ya
vaş insanlar başkalarının felaketle-
rine alışıyorlar. . 

Zengin bir şehri harabeye çevı
ren bu bombardımanlara karşı nasıl 
bir mukabelede bulunulabilir? Kan
ton cepheckn yüzlerce kilomet~e 
mesafededir. Nüfusu 1.143.000 dır 
ve ekseriyet itibariyle garplıların 
tasavvur etmekte güçlük çekeceği • 
miz şartlar içinde yaşıyan fakir in
sanlardan miırekkeptir. 

Bir kaç yangın bombası bir kaç sa
niye içinde, sefil mülkleri alevlerin 
kurbanı olan binlerce aileyi sefalet 
ve istirabın kucağına atabilir. 

28 mayısta, japonlar Kanton'u 
bombardımana başladıkları zaman 
hava son derece sıcaktı. Oç günlük 
bombardımandan ıonra ölenlerin 
mikdarı 1100 e ve yaralıların yeku
nu 1600 e çıkmıştı. Be9 gün sonunda 
ölenler 5.500 ü buldu; yaralıları say· 
maya bile imkan yoktu. On gün son
ra hastalık ve aıtmanın yerleflllit ol
duğu şehirden yarım milyon insan 
kaçmıştı. Son on bir ay zarfında 
Kanton üezrinde sekiz yüz defa tay
yareler uçmuş olduğu bugün bilin
mektedir. Bu harbın korkunçluğu, 

......__,. ..,. . --- ., , --- --
vire sığmaz ve bunun bütün traje
disini ifade için tam yerinde tabir· 
ler bulmak mümkün değildir. 

Halbuki, bu cinayetlerden haber
dar olmak bizim vazifemizdir. Çin'· 
de ve lspanya'da olan şeyler, birgün 
Londra'da, Paris'te ve Berlin'de de 
vukua gelebilir. 

Dünyada hila kalpleri merhamet· 
le dolu mert insanlar vardır ki, bir 
araya geldikleri takdirde böyle u
ıullere karşı ayak direyebilirler. On· 
ları meseleden haberdar etmezsek, 
böyle bir aksiyona imkan kalmaz. 
Bütün bu canavarlıkları yazmak ve 
söylemek cesaretini göıterelim. , 

1 şte bir İngiliz şahid tarafın· 

dan Kanton bombardımanı 

hakkında yapılmış bir tasvir: 
"Sokaklar hazan yüzlerce metre 

ötede bulunan vücutlara ait batlar, 
kollar, ayaklarla örtülmüştü. Kolla
rını bir bombanın götürmüş olduğu 

gayret ediyordu. Fazla eğilince başı 
döndüğü için diz çökmüştü. Bu vazi
yette sandıkları bağladı. 

Erkek, iple eveli yiyecekleri, sonra 
silahları, nihayet cephaneyi yukarı 
çekti. 
Ağaç çok 11k yapraklı ve büyüktü. 
Vida!, sandıkları ikiz iki dalın üze

rine kolaylıkla yerleştinli. 
Birden, aşa~ıdan endişeli bir se::; İ· 

şitti: 

- Bitti mi? 
Mühendis kötü bir tebessümle gü · 

lümsedi. 
Ya yaptıklarının cezasını vermek i

çin şimdi onu aşağıda bıraksaydı? Ya 
onu karanlığın ve yırtıcı hayvanların 
dehşetiyle karşı karşıya bıraksaydı? 

Ya onun ağlamasını, yalvarmasını 
zevkle seyretseydi. Ya ... 

Bu zalimce intikamı tahayyül eder
ken, topuklarını kalın bir dala dayıya
rak, kadını yukarıya çekiyordu. 
Ağır davranıyordu, çünkü hareket -

teri bacağmdaıki ağrıyı nüksettiriyor· 
du, hem hızlı çekince kadının vücudu
nu ağaca çarparak acıtmak ihtimali 
vardı. 

Genç kadm, elleri ve dizleriyle bu 
çekiliıe yardım ediyordu, Ansızın 

gece bastırdı. Fakat ay çıkmıya baş
lamıştı. Ormanda ağaçların tepelerine 
mavi bir toz serpiyor ve kırda kaya
lıklarla, kuru otları ıııldatıyordü. 

Vidal, kadın ayakları ucuna eriştiği 
zaman, onun yüziinü &~lükle farke· 
d\!bildi. Emretti: 

RP 
- Sabahleyin, ıördünüz ya, bava 

bulutluydu. Emin olun ki bu ıece, 
dün ıeceden aerin olacaktır. Bir~ 
ıiin daha: Güz yajmurları pardesü
leır.imizi aandddardan çıkartacak, ve 
aonra, kıt birdenbire ııelecektir. 
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- Bu kadar çabuk mu? 
- Evıiz olduium için vaktinde 

tedarik edemiyeceiim kömürü, kur
durannyacajım sobayı, ııecikecek o
lan yerlqmeyi dütünerek belki kı§ı 
fazla yakın ıöriiyorum. on dört ya.§mda bir kızcağız benden 

bir kaç metre mesafede müthiş isti
raplar içinde ölüyordu ve hayat ı 
Çektiğini azaltmak için elimden bir 
şey gelmiyordu. Onun yanında tama· 
miyle doğranmıt bet adam, küçük 
bir tepecik halinde üst üste yığılmış
tı ve bu tepecikten kan akıyordu. 
Ogün ölenlerin sayısı 1.~J') olduğu
nu söylemekle mübaleğa etmiyo
rum. Bin ev tamamiyle harap olmuş
tu. Şehir halkının çoğu şehirden ay
rılmış olmasalardı kurbanlar çok 
daha fazla olacaktı. 

"Muhacirler, yanan evler, yıkılmış 
hastaneler ve taaffünle dolu şehir
deki on iki günlük bombardımandan 
daha feci bir şey tasavvur edilemez. 
Bütün bunlara çaresi bulunamıyan 

açlık ve bulaşıcı hastalıkları ilave 
ediniz." 

8 haziranda, Deyli Ekspres'in mu
habiri hadiseleri anlatıyordu: 

"Alevler içind'e yanan Kanton'a 
kırk sekiz saatten fazla bir zaman
danberi bir bomba yağmuru yağmak
tadır." 

On iki günlük katliamdan sonra, 
Nyus Kronikl'in muhabiri Gunter 
Ştayn bir pilanço çıkarıyor: 

"Bu 1.143.000 nüfusluk şehir ta
mamiyle ölmüş gibidir. Ne bir SC'li 

ne bir hareket. Hararet gittikçe ar
tıyor ve tehlike de birlikte artıyor. 
Bulaşıcı hastalıklardan, vebadan, 
koleradan, malaryadan korkuluyor. 
Şehrin büyük bir kısmı sudan tama
miy le mahrum gibidir ve sağ kalmış 
olanlar günün devamınca cesetleri 
sürüyen nehire gitmek mecburiye
tindedirler. Gıda kıtlığı vardır." 

İnsanların, medeni mahlukların 
etraflarına biraz refah getirmek için 
yarattıkları ne varsa tahrip edilmiş, 
yakılmış, harabe haline getirilmiş
tir. 

Harp devam ederse medeniyet 

ölecek, ortadan kalkacaktır. 
Her gün gazeteler Çin' de bombar-

dımanların haberini vermektedirler. · 
Şu satırları yazdığım lahzada bile 
radyo ıbildiriyor: 

"Hankeu civarında bir japon ha
va taarruzu neticesinde altı yüz ki
gi kadar ölmÜ§tÜr. Amerikan koleji 
üzerine Uç bomba d.üşmüg ve üç me
muru öldürmüıtür. Bu taarruza yü.z 
japon tayyaresi iştirak etmiştir.,, 

İapanya'dakiler gibi, sakin köy
ler, karşı tarafın hiç bir müdahalesi
vaki olmadan tahrip ediliyorsa, ya
rın, aynı tayyarelerin bizim şehirle
rimize ve köylerimize taarruza gel
miyeceklerini bize kim temin eder? 
Guernika Bask'ların mukaddes şeh
riydi ve bir tek mitralyöze, bir tek 
topa bile malik değildi. Bununla be· 
raber alınanlar, işin ehli sıfatiyle, 
gelip her şeyi tahrip ve mahvetmiş· 
lerdir. 

Akdeniz kıyılarında, çalışkan kil· 

- Şimdi, beceriksiz bir harekette 
bulunmayınız! ... Size haber vermemi 
bekleyin. 

Karanhkta nasıl bir nazik manevra 
yapacaktı? Kadın, ipe asılmış, bekle
di. Her halde, muvazenesini kaybet
memeye itina ederek, ipi bağiamaya 
çalışıyordu. Bu suretle elleri serbest 
kalacak ve kadını yukarı alabilecekti. 

Koltukları altından dört defa sarıl· 
mış ipin tazyiki altında göğsü daralı· 
yordu. 

Nihayet mühendis haber verdi: 
- Sizi yukarı alacağım ... Bana asıl

maya çalışmayınız... Hareketlerime 
mani olursunuz... Kendinizi bırakı
nız ... Ha şöyle .. Kımıldamayın artık! .. 
Kadın, bir kolun vücudünü sardığını 

hissetti. Mühendis, bir eliyle yakın 
dallardan birine asılmış olmalıydı. 

- Dikkat! Diye fısıldadı. 
Sonra onu yavaş!ia ve güçlükle yu -

karı çekti. 
Nihayet kadını kendi hizas.na ge

tirdi ve sıkı surette kendisine yapıştı
rarak sordu: 

- Ayağınız dayanacak bir yer bul
du mu? 
Kadının evela boşlukta sallanan a -

yakları bir dala rastladı. 
- Evet, dedi. 
- Tecrübe edin bakalım, hastığmız 

yer sağlam mı? 
- Oldu. 

- İyi, elinizi t>ana verin ... Ha şura-
ya tutunun ... ~imdi ıizi bırakıyorum. 
Sıkı durun .. . 

çUk kasabalar, aakin, mlidafaaıız, 

askeri himayeden mahrum köyler 
bombardıman ediliyor; çocuklar, 
kadınlar, ihtiyarlar öldürülüyor. Ak
deniz böyle tecavüzlere maruz ka· 
hrsa neden ''channel" olmasın? A· 
merika kendini böyle bir tehlikeden 
çok uzakta sanıyor. Fakat hakikatte 
böyle midir? 

Mesafeler her gün biraz daha kı
salıyor. Şimdi Berlin'le Nevyork a
rasında muntazam bir servis tesis e
dilmiştir. Asor adalan bir askeri 
merke.z bir harp üssü haline getiri
lebilir. 

Bu harplerin dışında kalan millet
ler, kendi menfaatlerine olarak, bu 
neviden usullere kartı bir karar ver
melidirler. Korkunç taırvirl~r kifi 
gelemez ve gelmemelidir. Harekete 
geçmek lazımdır. Bu modern He
rod'lara: "Masumları öldürmek çok 
fena bir 9eydir" demek kafi değil
dir. 

Mekteplerde zehirli gazlar 
hak km da konferanslar 

verilecek 
Önümüzdeki dere senesi baJından 

itibaren orta okullarda haftada bir 
gün zehirli gazlardan korunma ça
releri etrafında konferanslar verile • 
cektir. Konferansları okul kimya ve 
tabiiye öğretmenleri verecektir. 

Atatürk köprüı;ü in~aatı 
ilerliyor 

İstanbul, 6 ( Telefonla) - Ata
türk köprUıü . dubalarının mon
taj ameliyesi bitirilerek denize indi
rilmiştir. Bunlardan bir kısmı Unka
panına getirilmiş, yerlerine konul
muştur. Bir kısmı da Balat atölyesi
nin önündedir. Bunlar da bir iki güne 

_.__..._, ,_-a....ı- .-•JrJJ.--k baC'lana-

cak ve bu suretle köprünün duba kıs
mına ait iş bitmiş olacaktır. Ondan 
sonra üst kısmının inşaatına başlana
caktır. 

Sıhiycd<~ hir ta}in 
Cerrahpaşa hastanesi baş eczacısı Fe

ridun Ersoy'un üçüncti sınıf Sıhat ve 
İçtimai Muavenet mUfettiJliğine tayi
ni yüksek taıdikten çıkmııtır. 

Eminönii meydanında yeni 
istimlakler yapıldı 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Eminö
nü'nde Valde hanının bulunduğu ada
da istimlak edilerek yıkılma işi müte
ahhide verilen altı dükkandan Bahk
pazarı caddesine tesadtif eden iki ta
nesi yıkılmaktadır. Bu atı dükkandan 
bnşka ıeki.z dükkanın daha iatimlik 
muamelesi bitmif, bunlar da yıkılmak 
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üzere müteahhide vcrilmiıtir. Bunla
rın da biran evel boşaltılarak yıktırıl
masına çalışılmaktadr. 

Kadın, Vidal vücudunu saran ipleri 
ırıkarmakla meşgul olduğunu anladı. 

Bu iş t.ıittikten ıonra mühendis izah 
etti: 

- Oturabileceğimiz bir yer bul
dum ... Demin bize yastık hizmetini 
görecek şekilde dallan serm:~tim ... 
Bugünlük bununla iktifa edelim, ya -
rın daha iyi düzeltiriz ... Şimdi durun, 
sizi oraya götüreyim. 

Tekrar onu kendine doğru çekti ve 
ayak yordamiyle dar ve arızalı yolunı.ı 
ihtimamla arıyarak birlikte sürükledi. 
Vücutları değiyor ve bacakları biribi
rine karışıyordu. Fakat, düşmekten 

başka bir endişeleri olmıyan her ikiı.i 
de bunun farkmda bile olmuyorlardı. 
Esasen aralarında kin yok muydu? 

Vidal haber verdi: , 
-Geldik. 
Kadını oturttu. 

- Bu evsizliğin mana11 kira mev
simi •onunda evden eve t&fmm&k 
mecburiyetinden mi kinaye? 

- Hayır. Diıimden bmaiundan 
arttırdıitın birkaç .parayla kendime 
ıöre bir ev yaptırmak aevduma düş. 
tüm. Anlatılrnuı ıüç bir takım müc
bir sebeplerle irqa ıeciktikçe ıecikti. 
Şimdi anlaııbyor ki eve belki iıkinci
teşrin ortasında, belki daha aonra si· 
receğiz. 

" Niçin böyle bir ite te§Cbbüı eL 
tim? Çocuklarımı dii§ünerek, gözleri -
mi kaparımn onlara baJlannı sokacak 
bir yuva bıraknut olmak kay1r111 ile 
hareket ederek ... 

" Fakat, buna lüzum var 1n1ydı? 
Bu kadar yıl kiracı olarak yqadlktan 
ıonra ev sahibi olnuya kalkıtımk ade
ta talihi zorlamak ıil>i bir 19ydi. Hem, 
efendim, çocuklara evi, aünü.n birin • 
de .. tarak ellerine geçecek parayı bar 
vurup harman savunnalan için mi, ve 
hatti. bu 1Uretle bolca para barcamıya 
alıttıktan aonra, daha fazla aervet bı
rakmamıt olduğumdan dolayı beni 
acı acı anmalan için mi bır6acajmı? 

- Biz hakikaten realiat inaanlanz. 
Ben, hakikatlerimizi ıayet iyi sördü
ğümüze meaellerimizle kaniim. Firenk
ler meaeli. "iyilik hiç unutulmaz," der. 
ler. Bilikiı; iyilik daima unutulur. 
Dostlannuzla kötü kiti olmamız için 
onlara iyilik ebnİf olmamız kafidir. 
Bunu biz ıu sözlerle ifade etmiıizdir: 
"lyilik et ki kemlik göresin." 

Gene frenk: ''Cübbe inaanı keti! 
yapmaz" demittir. Halbuki papa11n 
cübbesini çıkarınız, papaıbğmdan are
riye ne kalır? 

"Buyunın lriirl<ürn!" buna Yerdiği
miz cevap ıayılmalıdır. 

- Hıriatiyan mistiği "bir tokat 
vurana öteki yanaimı da arzet!" le 
baılar. Bizim l"ealilıt görüıümüzde 
ıu-.. kı ... Yardır. 

- Fenalığı da, iyiliği de unutna.. 
malı. 

- Böyle kati hükümler vennek 
doinı mu? Fenalık vardır ki unutul -
ma.aı, iyilik vardır ki unutulmama -
ıı lazımdır. 

- Bahiı unutnuya intikal etmit· 
ken aöyliyeyim: Ben bugünlerde çok 
unutkan oldum. Acaba aıcaldardan 
mı? 

- Fazla ..cek elbette yorucudur; 
yorıunluktan olmalı. Dinleniniz. 

- Dinlenmek, zam&mm1zda, bir 
lüka oldu. Dinlenmek üzere bir ay la. 
tanbul'a ıiden bir arkadat büdceıincle 
haaıl olan açığı kapatabilmek için on 
bir ay taaırrufa mecbur kalacağından 
bahsediyordu. 

- Demek ki bu zahn bir büdceai 
vamııt! 

- Hah, hah, hah! 
• • • 

Sıcaklardan bahse baılar, bin bir 
kapının ipini çektikten aonra, kahka • 
hada karar kılarız. 

Nuıl konuımalı! - N. Baydar 

mıştı. 

Şimdi, ağacın etrafında yeniden ge
ce hayatı ve orman kanunu hüküm ıür
meye başlamıştı. Fakat bu akJam man
zaraya busbütun· acaiplik veren aia 
yoktu. 

Uzaklarda, yübek otlar üstünde .gü
rültüsüzce zıplayan sırtla:ılar, kaya
lıklarda antilopların hafif sıçramaları 
görülüyor ve orman tarafında, açılan 

çalılıklar arasından a!i hayvan başları 
uzanıyordu. 

Fakat yapraklardan yapılmış havai 
kulübelerinde erkekle kadın bu:ıları 
görmüyorlardı bile. 
Yorgunluğa mağlup olan kadın, u

yumakta gecikmedi. Vidal, bunu onun 
hızlı nefes alışından anlamıştı. 

MühenJıa, birden bir motörün uğul
tusunu işitmek ümidiyle uykuya karşı 
mücadele ediyordu. 

- Dayanın, korkmaym... Hızlı bir Fakat bu ham bir hayaldi. 
hareket yapmazsanız, arkaya düşmek Önceden kararlaştırıldığı gibi ateş 
tehlikesi yoktur ... Böyle uyuyabilirsi- yalı:mamıştı, çünkü, düşününce imda
niz... dına gönderilecek tayyarelerin, gün • 

Kendisi de onun yanına yerleşti ve düzün bile inmek güç olan bu mınta-
sonra ilave etti: kada kendisini geceleyin aramaya gel-

- E~sen bir ihtiyat tedbiri olarak miyeceklerine kanaat getirmişti. Esa
bu akşamlık biribirimize bağlanacağız. sen, yukarıdan görülebilecek derececk 

Vida! ipi kendi bedenine doladık • ıtık neşredecek bir ateş yakılması için 
tan so:ıra kcdının da vücudu etrafında bir Jıayh udun ve dal biriktirmek la • 
sardı, sonra ucunu başı ucundaki ka • zımdı. Halbuki, sabahtanberi bu işle 
lın bir dala bağladı. uğraşmak için zaman ve kuvet bula -

Daha evci, tam kolunun yetişebile • ı mamıştı. 
ceği bir mesafede - kadının bulundu- Demek ki kulağı kirişte beklemesi 
ğu tarafın akai istikametinde - kara· lizımdı. 

binaıını aiacm bir çıkıntıır.ıa daya - (Sonu var) 
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30 Ağustos bayramından inhbalar 

a. Cevdet Kerim lncedayı o günlerin b.üyük 
heyecanını tekrar yCl§atıyor 

Afyonlular Kocatepe' de 

Meçhul askeranıtl önünde 
Büyük zaferin kazanlldığı tepelerde 
Yapılan büyük tören 

["'""~~· ;. 0%(:ğ;;] 
{ ................................... ' ""'" "" ... .. 

· · bo k ·· ine hasret· ls-Dışım, pHijların güneşinde yanmış, ıçım ~ ırın guneş • • ..• 

b l'd k" 30 gu··nlük bir ruh ve vücut rehavetınden sonra, Ankara ya do 
tan u a ı . · k w atop 

k A kara'yı Ankara yapan yerleri görmek, sınesıne oştugum an • 
ner en, n . · d" 
a ~ ın bir kalb gibi çarptığı noktalarda onu dınlemek ıste ım. 

r g Geçen sene olduğu gibi bu yıl da Meçhul asker abidesinde, Başkumandan 
meydan muharebesi yerinde, Dumlupınar'da merasim yapılacağını g~zet~
lerde okumuştum; memleketin dört bucağından gelecek halk ve par.tı m.~
messillerinin, izciler ve mekteplilerin ve bir kısım ordunun bu merasıme ış· 

tirak edeceği yazılıyordu. , . . 
Bu soğukkanlı satırlardan orada bütün bir mil!i heyecanı~ bır nab_ız _gı~ı 

atacağını, o günleri yaşamış ve çocuklarnı w~u ugurda -~opr~ga vermış ıh~ı~ 
yarlarla başbaşa yalnız 0 günleri anmak degıl, tam o gunlerın havasına gır 
mek kabil olacagını, orduya mermi taşımış kadınların meydana_ çık~rak kag: 
nılarının başında ve çocuklarının kundagı yanında mermi taklıt~erı~l.e a!m 
yollara dökülüp seyredenleri gururla a_glat~c~gı~ı nasıl ~estıre_bılırdım; 
fakat içimde coşan hisler, bana oranın bır mıllı zıyaret yen oldugunu, .du· 
rulmak ve arınmak için, coşmak ve hızlanmak için en iyi ve güzel çarenın o 
topraklarda dolaşmak olacagını ta içimden haber verd_iler ve giı~lerce gcm
lüme fısıldayıp durdular. Geldim. Ankara istasyon bınasının bır az ~uçuk 
ve gi.ızel bir eşme kavuşmak üzere olan Afyon'un garında trenden ındık. 
İstasyonda İstanbul'dan ve Ankara'.ıan gelen mümessillerle karşılaştık. 
Biı· az sonra Cevdet Kerim 1ncedayı ile Afyon Valisi'ni getiren hususı va
gonlar önümiızde d~rdular, koşup yer aldık ve abideye en yakın olan Sil-

kisaray istasyonuna dogru yola çıktık. .. . 
Tepeler, kırlar, sakın ve mahmur uzanıyorlar; 16 yıl evel uzerlerınde 

kopan kıyameti unutmuşlar gibi; yahut hala o muhte:;;em hadisenin şaşkın· 
lıgı ıçinde dalgınlar .. Arada bir, sanki bir tepe, bu durgunluktan silkıniyor, 
şoyle oir başını kaldırıyor ve bize yassı sırtların ardından goninüyor; Cev
det Kerim, derhal parmagını uzatıyor, onu işaret ediyor, adını söylüyor ve 
o buyiık gunlerdekı durumunu bir kaç kelimeyle belirtiyor. Düşmanın, na
sıl canlı hır arz daırcsi denecek kadar geniş çelik bir çemberle sarılmış ol
dugunu gözlerimızde ıyice canlandırabıhyoruz. Dudaklaı'ımda eski bir mıs
ra. yepyeni bir manayla dolaşıyor; 

Daglar lısana gelse de anlatsa hepsini. 

Dagların dıle gelmesıne ne luzum var t ü <lağlarda bütün bir dünyayı 

hayretten dılsiz bırakmış olan En Büyi.ık ve O'nun sılah arkadaşları, uu gun· 
len buralarda anlattılar ve anlatıyorlar; onları dinlemek, ınsanı boy le bir 
mucizenin içinde yaşatıyor. 

Bu topraklardan boyle trenle hızlı ve avare geçmek, insanın içine sinmi
yor: inmek, bu topraklara yalınayak, yüzsiırmek için, basmak istiyor. Kız
gın bir yaz güneşinin susamış dudaklar gibi çatlayıp halsiz bırakırken can· 
!andırdığı bu topraklara yalmayak basınca; sıcak, deriden sinirlere tesir et
mekle kalmıyacak, ruha bile sinecek ve kalpteki gündelik kaygıları dagla
yıvericek sanki ... 

Şehit askere daha buralardan sesleniyorum: 

Bozkır, engin, guneşli, alımlı, zorlu, sıcak; 
Neredeyse ruhun tutup topraklardan çıkacak. 

A\atürk, bu tepelerin a<llarını da kendi adlariyle beraber ebedileştirmiş. 
Görenler, anlatıyorlar: bu tepeden şu emri verdi, şu tepeden vaziyeti gördıi, 
öteki tepe karda bir kaç dakika dinlenmek için uzandığı yer ve nihayet işte, 
eli çenesinde, bir adım daha atarsa gökte bile yürüyecek gibi bütün vücudu 

Abidenin etrafını dolduran binlerce ki§i büyük 
günün yıldönümünü heyecanla kutluyor 

Zafer abidesi 

bir ayağı üzerinde ileride, büyük taarruz planını kafasınd~ _geçirdiği Ko
catepe .. Bu kadar dilsiz fakat bu kadar muhteşem ve tesırlı destan olur 

muymuş yarabbi!.. · . . 
Silkisaray'dayız. Küçük bir derenin yanıbaşında, on onbeş aıleden ıbaret 

yapıcıları, gözümuzde hır kat daha aslan ini kesilen yer.den ~itme evler~_e ~
turan, bir çiftlik - köy .. Biricik çeşmesinin soguk ve kıreçlı suyunda yuzu
muzü yıkarken, etrafımızı küçük köylü kızları alıyor: Emeti, Emine, Gü
listan, Kezban. Buldugu taşın içindeki cevheri meydana çıkartmıya uğra
şan bir madenci gayretiyle epiyce bir zahmetten sonra, yüzlerini ova ovayı

kayıp, onların renkli yanaklarını ve pırıltıli gözlerini hazla seyrediyoruz. 
ötede, yaşlı karakavaklarm altında, büyük badireden arta kalan bir uşak· 

1ı mcyvacının kuçiık pazarı yanında, merasim amirligini deruhte eden Ge
ncıal Tevfik'i birkaç subayı, Kütahya ve Balıkesir delegelerini buluyoruz. 
Otcki mümessiller abideye daha evel yollanmışlar. Beş, altı kamyon, hiç 
durmadan civar köylerden dün geceden beri yollara düşmüş kalabalığı abi
deye gôtürmek için sıksık 5eferler yapıyor .. 

1kı büyük askerin ortasında, iyi te5viye edilmiş toprak bir yoldan, yassı 
tepeleri geçerek, abidenin göründüğü tepeye doğru ilerliyoruz; şimdiye 
kadar ancak maketini ve fotoğrafını görmüş oldugum abidenin sad:: ve ulvi 
hüviyeti beni daha geriden büyülüyor; konuşmam, kekelemeden farksız. 
Komutan, "Abide ne gibi yükseliyor,, diye sorarak benden bir marifet ve bir 
teşbih bekliyor. "Büyük şeyleri başka bir şeye benzetmek zor; türk bay· 
ragı gibi, turk bileği gibi, kendisi gibi yükseliyor,, diyorum. 

Geriden tepenin, abidenin etrafındaki dıvarlardan dışarıda kalan sırtla· 
rı, rüzgarla kımıldanan bir çiçek tarlası gibi renk renk: bayramlık fistanla
rını giymiş köylü delikanlılar, kızlar ve çocuklar arasında izciler, sporcular, 
yüksek tahsil gençleri, askerler var .. 
Yalnız adalesinin kuvetini değil, ruhunun itimadı nefsini de belirten bir 

vekar ve kıvraklıkla, mermerden çıkmış bir tunç kol, tunçtan yapılmış bir 
türk bayrağını tutuyor. Yüksek, temiz, sade mermer kaide ve çevresi, yur
dun dört bucağından gelmiş yüze yakın çelenkle kaplandı. 

Behfet Kemal Çağlar nutkunu 
.öylüyor 

Bir komutan nutuk aö~üyor 

7 - 9 - 1938 

Abideyi binlerce yurttaş sardı; mermer ve tunç. Bu eşsiz şefkat ve mi 
netle yumuşryacak ve bütün kalabalık birden onu canlanıyormuş sanar 
kucaklıyacak farzedilebilirdi. 

Genç bir subay ve iki yüksek tahsil genci, biribiri ardına, mehmetçi 
seslendiler ve bıraktığı emanetin uyanık bekçileri olduklarını anlattıla 

"Büyükler ve şehitler l Bize güvenilebilir,. diye haykırdılar. Civar vilaye 
ler halkı adına söz alan bir yurttaş, türk milletinin, bu günlerin yaratıcı 
e~iz Başkumandan'a şehit asker'e ve kahraman türk ordusuna duyduğu d 
rin şükran hislerini dile getirdi. 

Yolda gelirken, bu şehamet diyarının müstesna havasını koklıyarak 

ulvi sermesti içinde mırıldandığım ve başka birisinin söylediğini notediy 
gibi bir kağıda kaydettiğim mısralarımı hay kırmama fırsat düştü: 

Sayende yaşıyanlar, bu gün sana kul, şehit! 
Görmiye geldik seni, kalk, doğrul, meçhul şehit 1 
Kalk, dogrul, yaklaş bize ve bağrımıza yaslan; 
"Her yigitin gönlünde yatar, derler, bir arslan"; 
Hepimizin gonlünde şimdi bir nıehmetçik var. 
Çok mu bu c;oraklara getirmişsek bir bahar: 
Fani vecdi degil hu eskimiş bir masalın. 
Gökte sana degecek gibi şimdi her alın, 
tabutunu taşıyor gibi şimdi her omuz; 
On yedi milyon birden alnından opuyoruz 1 
Sen nasıl ulaştınsa "İlk hedef Akdeniz" e 
Ve nasıl getirdinse dünyayı orda dize, 
Sehit askeri Bizde de aynı hamle, aynı hız, 
Sana Jayik bir vatan yapmak davasındayız l 

Cevdet Kerim lncedayı, sesinde bu tepelerin içli vekariyle türkün bütü 
tarih boyunca üstünlüğünü anlatan bir mukaddemeden sonra, birden Saka 
ya gibi taşarak, şiir olmak için yalnız vezne muhtaç, bir epope söyledi; za 
ferin safhalarını ve sevincimizin manasını göz önüne koydu; sıra generalin· 
di; muazzam eserin nasıl hazırlandığını salahiyetli bir ağızdan dinli yere 
heyecanlandık ve birden 16 yılın ötesine varmış olduk .. Adamakıllı işliy 
bir hoparlör, sesleri bütün sahraya yayıyor, hitaplar o kadar içten, alkışı 
o kadar candan, merasim o kadar gönülden kopmaydı ki: eski devirlerin hu 
rafelerle uyuşmuş ve mucizeler beklemiye alışmış bir halkı olsaydık, m 
hakkak abidenin kımıldanmasını ve kolun altındaki muhayyel vücudun ha 
rekete gelip görünmesini bekliyebilirdik .. 

Biraz aşağıdaki düzlükte, dünden kurulmuş beş, on çadırın altına bit 
türlü sığamıyan misafir kalabalık, geçit resmini seyre toplandı. Bir kıta pi 
yade, bir kıta topçu, bir kıta süvari geçti; bu topraklarda daha 16 yıl önce, 
isterlerse, emir alırlarsa g<'çişlerinin bütün bir düşman dünyayı mahvede· 
bileceğini ispat etmiş olan kahramanları alkışlamak için fırsat arıyan halk, 
nasıl çoştu tarif edemem; hizasını geçen askeri alkışlamakta ve alkışını du
yurmakta devam etmek için kıtaların arkasından koşarak alkışı kolay kolay 
kesmemi ye ahtedenler görüldü. İzcileri ve yüksek tahsil gençlerini; yeni 
fetihlerin aydın mehmetçiklerini de uzun uzun alkışladık. Bu kutsal savaş 
yerlerinin sivil erleri köylüler, atlarına binmişler, tozu dumana katarak, a
kın akın önümüzden geçtiler; onların seyrine doyamazken bir yepyeni ve 
ulvi manzarayla karşılaştık: kağnılarının başında, sırtlarındaki kundak ço
cuklariyle birlikte cepheye mermi taşıyan kadınların kafilesi göründü; he
pimiz aglıyorduk; gidip onların mintanlarının veya kuntlaklarınrn bir u
cundan bir bez koparmak ve onu ilerideki her bunalışımda öpmek istiyor
dum. 

'Gittikçe maddileşen bir asır içinde, öksüz ve avare gördüğümüz ruhları
mıza niçin sevgili şu bu diye iğreti analar arıyoruz? İşte asil ve ulvi ruh ana
ları .. Onların yüzünü güldürmek ve alnını ağartmak için çalışmaktan daha 
güzel ne olabilir? .. 

Gece; çetin kayalıkların gölgesinde, eski devirlerin bütün ihmallerini 
parçahyarak cümhuriyetin bir beton ve demir kayalığı gibi fakat süslü ve 
alımlı yükselmekte olan Afyon, ışık ve şenlik içinde. Kayalıklar ve tepeler, 
karanlıkta daha sık, daha müphem görünüyor; sanki bu gün gördüğümüz o 
uzaklardaki bütün şehamet tepeleri de karanlıkta, kimseyi şaşırtmıyacağın
dan emin, yolalmış ve şehrin dört bir yanına sıralanmış gibi. Bütün silüetler 
yavaş yavaş siliniyor; koyu gecenin ortasında, kaldırımlarda yürünürken 
ancak başı yıldızları görecek gibi kaldırınca, görülebilen tepe üstünde am• 
pullerle yazılmıı:ı "l{urtuhı'" ır,.}jm,.c:; a"'-•- b ..... , tow• · - • •·~·· .1 

eib i dur u o r .. B~l·r~ pıarkl&r, •O aklar dolu p ta§ıyor; milli havalar oyna
nryor, yerli türküler söyleniyor. Belediye gazinosunda merasim için gelen· 
lere verilen büyük ziyafetteki konuşmalar biribirinden güzel.. Bir an geli
yor, bütün Afyon, bütün bir memlekete terceman olmuş, bir tek ağız gibi, 
bu günleri yaratana sesleniyor: Sağol ! 

Oturduğu yerde yazmıya mevzu bulamıyan, heyecansızlıktan katılaşa:ı. 
gündelik dertler ve kaygılarla betbinleşen, içindeki ateş ve cevheri küllen
n.:ye yüztutan münevverlere candan bir tavsiyem var: 

On beş günlük bir seyahat bileti alıp bu mübarek gaza topraklarını gör
miye; bu şehit askerin huzurunda yeni baştan dolmıya, arınmıya gelsinler. 
Buraya hissiz gelen heyecanlı; umutsuz gelen, imanlı gider. Başka yerde 
tılsım, büyü filan hepsi yalan; fakat burada hepsi doğru, hepsi var ... 
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Ancak tulum ve aallarla geçit oeren ve geçilmez .anılan Frat'ı cumhuriyet treni bu köprü ile' aıacakhr. Cumhuriyet enerjiM. burada da tabiati yenmiıtir. 

DtD ve ıarp boğazlar, korkunç uçurumlarla dolu bir geçit. 

I 
Demir kemer derin boğazın iki ucunu birlc!jtirmck üzere ... 

1 ulıım iiıtiinıtle Jemiryol nvılzeme•i götiiriilii~r 

- .,, 

Yukarıdaki dört resim, tabiat 
zorluklariyle cumhuriyet enerji -

.ini mücadele halinde 
gö•teriyor 

... 

Tabiat güılüklerini 
nasll yeniyoruz ! 

Frat'ın korkun, aahillerinde bir aeyahat .•• 

Çıplak tabiat ortcmna kireçten otomobile kadar her mal
zemeyi götürmek lazım. Bazan .andal, bazan aalla, 

bazan J a katır aırtınd a ••• 

Sarp dağlar arasında kurulmu1 muvakkat bir arma köprü 

Çaltı boi~a l.«T& demir ).'Pi beton büyük bir köı?_rii. 

Bir uçurum yamacında katırlcu 
malzeme ta§ıyor 

Bu büyük İ§te kazmanın ve alın 
terinin rolü büyüktür 

Artık tunel açılmı§, tabiat ira
demize esir edilmiştir 

Dağlar arcuında varagele 
malzeme ta§ıyor 
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Cermen İmparatorluk 
tacı Nuremberg'de 
Hftler'ln beyannamesi okundu 

Hitler, 
iktisadi 

daha çok dahili ve 
işlerden bahsediyor 

N ....... beq, 8 LL - Bü,ok c.men imparatorluk tacı ba aabah 
bG,uk meıuimle AYUlturJa umumi Yaliai Sa11 lnlmart taralm. 
elan Nanmbers belediye reisine tndi edilmit •• Nurmabers pto
w ~. Bu emaneti• 1808 denberi ViJ&D&'cla bulu· 
na1orcliı. 

Hitler'in beyannameai l 
Bu sahih bUyitk koaıre salonunda 

partiye mensup yirmi bin aı:a iıle iki 
bin miliaciniııı önünde Va&ner, Hitler
ln beylDllllDCNnl okumuıtur. 

Hklw, Almmya'ya ,efler aeçmek ba
kmvn4111 partinin bUyilk ebemiyetini 
tebuils ettirmekteclir. 

Almanya da 
hudutta tedbir 

ahyor 
JIOtealdben DMyonal-10eyaliatlifin (Baıı ı. inci u.yfada) 

enterDMyoml yahudillle kartı yaptı- sa fena etmez. 
iz milc&dılıyl anlatmakta ve bu sene 
&41& koncre 8nünde yeni umdelerle I hıiyutlann IDllm nıüdded 
çdmc•lma 4klr lflıl edilen pyiaları u21Gtıldı 
tebip eylemektedir. . Bedin, 6 a.a. - SeJihiyettar maha-

NJbayet italyuı fqfet hareketinı filden bildirildiğine göre 45 yaıından 
doltça eelAmlwmak.ta ve artık Alman- a w 1 da h ·· ~L l"k h" · 

' 1k ıuıdl llbluka al al ıagı o up enuz -er ı. ı:mıetı-
ya mn t tma mma- ni ,apmamıı olaı ihtiyatlar, ,velce 
lllUD mOeelir bir ıiWı olmaktan çıktı- telbLt edildili &ibi illli ay delil Uç 
imı tebarils ettirmektedir. ay ukerllk yapacaklardır. Almanya'-

..4.,ıuturya hakkında da huıusl kıtaat halinde tepil edil-
Hlder, Myanname9iılde, Avustur- mit bulunan irtibat kuvetleri iae dört 

'--'-'---.a- ıı-'- 1 -sıyle- aylık bir hlı:mete tlbl tutulacaklar. ya u•uuuuu. ezcuuıl'll: tun arı wu d 
mektediır • ır. 

BUyilk Abmnya ilk defa olarak Nü· İhtiyatların talim m6ddetlerinln bu 
rembe 'd '- ndL.=-i -t . Eğ ıuretle uı:atılmıı olmuına eebebp o-rg e ae .uı gu. erıyor. er 1 ..:.1.. 11..i 1..a~i ı-ı --'-' . t 1 w ~·A t araa uı; ayın aiU ıe gujyecell ile-
cuı.ı cermen ımpara or ugunun cuame - . ıı..ııım 1..... dl 
1 ri b. b k' alman h . iad rı s'""u e""e r. e ~e u es ı ıe rıne e e-
dilinlt bulunuyoru bunu altı buçuk sımaı denülnde mane"ralar 
milyon alman ıetlrlp vermittir. Bu Bertin, a a.a. - Ordu Kurmay rel
aknanlar bucUn burada fikren ve ru- ıi general Bek'iıı ve diler buı yük
hen mlUetimldn biltiln erkek ve ka- ıek subayların iıtifa ettillne dair bu 
dınlariyle birletmit bulunuyor. aablılı ecnebi memleketlerde çıkan ba-

Avueturya'nm, alman imparatorlu- berlerl, harbiye nezareti katiyen tek
ğunun bu eakl hudut eyaletinin tek- zip etmektedir. General B"k, kıtaa -
rar imparatorluta awet etme-' bize tın teftitiyle metıuldUr. , 
önUmUsdekl 1ene için mütemmim va- Diler taraftan harbiye nezareti ti· 
ı:ifeler yilklemektedlr. mal denizindeki donanma manevrala-

N nal aa.yalüı te§lcilôıı rının tehir edildill haberlerini de 

i~o =-.1-- A 'da tekzip eyleme-ktedir. Bu mmıevralara 
8 ı- bakıuaw1 vuM:urya . nas- bu sabah baflanmııtır. 

yonal • 909yalt.t tefkillt; aM ıtiba-

uı.:us 

Prag'ın teki itleri karşısınaa 

Fransı.z ve lngiliz 
gazetelerinin tefsirleri 

Praa hükümell kanton usulünü kabul 
ile ıavlılerln en sonuna kadar gltmlıtlr 
Paria, 8 a.a. - Gazeteler, Çekoaloftk meeeletini Ye bilhaua 

dün intitu eden Çek tebliiini uzun madıya mnzuubalıia eyle
mektedir. 

"0w" ıazeteei diyor ki: 
Çekoalonk bükümeti memleketin kanton tabimatma uira· 

mumı kabul etmekle taYizin aon haddine kadar ıltmiftir. Al
manlar tarafmdan iae Pras'la anlqmak huausunda açık bir sui
niyet göateriliyor. 

Bununla beraber, Praı' daki 
ecnebi aiyui mahafili, Nurem· 
bers konıreıi kapanmadan evel 
bir uzlaıma zemininin bulunup 
bulunmıyacağını tetkik ile met
guldür. Mevcut kanaata göre, 
franaız • İngiliz hazırlıkları kar
ıumda, ilerde daha ıenit taviz
ler iıtemek üzere, timdilik bu 
kanton taluimatma muvafakat 
göstermeıi muhtemeldir. 

"Pöti Pariziyen" şöyle yazıyor : 
Söz, ıene tekrar Henlayn'dedir. 

Eler bir tesviye sureti istiyorsa, uy
ut davranmak mecburiyetindedir. 

tnıiltere'nin sulhu muhafaza et -
mek azmi, her gU.n daha kati bir ,ekil 
almaktadır. tnıiltere bilyU.k elçisi dUn 
franaıı: Hariciye Nazırı ile yaptıtı 
mUlAkatta, hükümetinin iki taraf a
ruıııı bulmak için bütün nüf uzu.nu 
aarfedeceğini söylemittir. 

••Umanite" diyor ki: 
Bir hUlrilmet ki, devlet otoritesine 

olan itaatın, Hitler'e devredilmesine 
muftfakat eder, o hUkUmet, Çekot -
lonkya'nm idamını imza etmit olur. 
Bu idam kararı pahasına olarak Av -
rupa ıulhu kurtarılabilir mi? Hayır ... 
Blllkiı, umumt harbın patlamaıına 
en 10n mani de ortadan kalkmıt olur. 

"Jur" gueteai de, franeıız - ingi -
liz birlifine, Amerika'nın müzahare -

Dünya 

tine ve alman hegemonyası altında 
kalmak iatemi')'en küçWıc antant dev -
Jetlerinin franaq taraftarı siyuetine 
istinat ederek JÖ)'le yazıyor : 

Hitler'in aldıfı vuiyetin m&nur 
nedir? Devamlı bir blöf mU yapıyor? 
Yoku Avrupa'nın dörtte üçüne kar -
ıı haktkaten harp mı yapmak i91:iyor? 

Tamamiyle seyirci vaziyette olan 
İskandinavya memleketleri, eğer Al
manya mrar ederse 1918 den daha a -
ğll' bir mafl~biyete uğrıyacağı kana
atini ileri silrüyorlar. 

I ngili:s gaıseıelerinin 
ytudıldan 

Londra, 6 a. a. - Prag h.Uılcümeti -
nin dün aqamki tebliği gazetelerde 
ilk yeri tutmaktadır. 

Gece geç vakit ahndıfı için hak -
kında tefıiratta bulunulamamııtır. 
Fakat Prag'daki :ıuıual muhabirler -
den ıelen telgrafların İngiliz halkına 
verdili intiba tudur ki, Çekoelonk -
ya'nın yeni teklifleri ıon hadde ka
dar sltmittir ve daha ilerisi bizzat 
devletin bekuınr tehlikeye koyar. 
Bu ~ekliflerin reddi, red meauliyeti -
ni üzerine alacak olanlar, bütün dün
ya ve hatta hıdieelere iatinaden mu -
hakeme yUrlltebilecek bir takım al -
manlar önünde harbı kuten iıtemek 
mevkiinde kalacaklardır. 

sulhü riyle tmlplluımıt sayılabilir. 
Ekonomik be1mndm1 Avuatm,a'n:m Bertin, e a.a. - Haa AJmı bil- (Bqı ı. 1ııoı _,,_,., 

Alman-~ ha-• uyclurulmuı da dı'riyor·. Alman ılWı -.anıtrlıl tam .a-1.-• '--'-l ..WWlt ki elinden plebllecek itte ı- 1 - ed cın1u H UUlll& - katı mecbullyetten çıka- kendWnl tefldl edenlerin mı.aç " 
aUratll terakkfler göttermekt ir. randımanı ile çalışmaktadır. FabrJ • rrp ortaya koymaktır. Öyle olunca da tıtbiatine, hususi menfaat ve ideolo -

Hlt*, Ahmnya'nm ekonomik va- kaların eberlıl nklser uat plıpn kullanacakları metod pol1tikacıftin - jfeine ve en nlıl-.ret mncut kudreti -
U,etinden bahsederek ciddi iki nok- Uç ekip halinde mOtemadl fullyette kinden blW>ütün ayrıdır. ne mUnuip olmak .zaruretindedir. 
IMldan IDU9tM'lp oldutunu ve bunla- bulunmaktadır. limdi kendi kendimize sorabiliriz: 
nn da umumi,et itibariyle itçl nokta- SUih endU.trlslyle allbdar 4llır Acaba Milletler Caniyetini imanlı - Acaba bu kudret, fimdiki halde 
nı ve bilhaılu endilltri itçilerinin u- buı fabrikalar meseli pamıman le • 1ın mUatakbel ıulh ve selimeti için cihan eulhunu her aman her hangi 
hiı olduiunu kaydetmittir. t 1 bir tehditten kurtarabilecek bir de -

vuımı yapan lmalltaneler hueusl ı • yectne can kurtaran tellkki edenle -
Hltlll', bu eene ekinin fevkallde be- parlılerl .,,.,ıl!ln'-lı temin edeblllyor. 1 Utal b•- d . ti -L ed b"l" recede midir?. BUtiln tıem pbi biı: de 

reılıDetli oldulunu " idhaır edllmlt bu- ..... va r n m euına ~ e 'i r- e 1 ır biliyoruz ki bayır 1 Fakat bu kimin 
lunan muHıram erzak ltokuna H&ve e- lar. miyls? Yaba, Vilson'un lnunhla bı- kabahati? Eler bu ~r kabahatle he-

le ln,uı.lerln fıldrlen raktılı bu yadialı ıı.kkında bir tıUr • al 
diline Almanya'nm bir çok Hile r Hl Omit bealemlyen kim1eledn d"•Un- men töyllyclim ki bltiln cihana t 
için lafeei endltnlnla ortadan kalktı- Londra, e a.a. - laplls matbuatı, -Y olmaaı lbım ıellr. Mademki buıtm 
lmı 18ylemiftk. framıs Uitlyat ukırlerinin eeferber- ce1l ml dolfudur? dünyada emperyaUet iftlhaları her 

Bitler, d8rt HDtll.k pllnm hayret tilin• bUyilk ehemiyet vermemekte• On befincl yılmı, 7.tunda teelt e- &Un kabaran yeni uuurlar vardır, ve 
edilecek neticeler velmlye bafı.dıimı dir. dec:ellmls Türkiye CUmbAarlyeti P,i, bunlar kendilerinden evel kürenin 
.,.,_ ettikten soma. alman panıı1ma NiyCls Kronlkl ve Deyll Jlıyl p· bem ideale Jr.opn, hem de realiat me- bllyUk parçalarım tutmut aanayici 
fili bir kıymet vermek UHre iatlhla- zetelerl, bu tedbirin yenl bir harp toc:llardan ayrılmı)'an. ıene, dinç ve memleketleri kAb kı*anlnakta. klh 
Ha arttmimuı 1t1nmuDda llrar eyle- teblikeai tetkil etmedili bnutinde- inkılapçı bir memleketten bu aorıu- onlarla atbqı bir yürümek " endila-
mlt ".demlttir ki : dir. yu IOl1Dak pek yerinde bir ıual olur. trllerini ilerleterek dilnya piyualan-

Dlnya .ıaoaoml mUn•ebatmm t.- ------------- Afaildaki 1&tırlarda böyle bir ıor- na hakim olmak dhaundadırlar, gene 
tlkbalde ne olacalmı keetlrmlye im- ıununı .ce~abını kanaatimize göre mademki dilnyanm en mUteraıkki 
LA- ...... __ El mlll tl iatlhlalle yetine ve ekonomik mtlnMebet· vermek ııtıyoruı:. memleketlerinde blrlblrlerlne en dtlf-
a.a JOa~ll&". ır e er • lerı"ne ı'nhı'••• edaı bu beyannamede t ti 1"" rlnl artt•acak y•rdı mlıhvetmek llıti- - ka d"' p da insan ı.ın hukuk ve bilhaıaa man ideolojiler ~ıtmaktadır, el . 

7. 9 - 1938 

Prağ'ın teklifleri 
l - Südetlerin toprak muhtariyeti 

2 - Südetlere tam statü müsavatı 
3 - Südetlere tam di 1 muhtariyeti 

Tanımak ıekllnde hülasa edlllyor 
(B•fl ı. inci uy/ada) 

nin ıüdet almanlarına yaptıfı yeni 
teklifler fU Uç nua dayanmaktadır: 

1 - SUdetlerin toprak muhtariyeti
ni tanımak, 

2 - Südetlere tam bir statil musava
tını tanımak, 

3 - Keza tam bir dil muhtariyetini 
tanımak. 

Bu noktalar Henlayn'ın üzerinde iı
rar ettiği prenıipleri tatmin etmemek
tedir. Henlayn, teferruat hakkında 
müzakerelere girif1Deden evel bizzat 
kendi prenıiplerinin tamamiyle kabu
lünde iarar etmektedir. 

Ortada hakikat olan bir ıey varsa o 
da, bütün tethit ve tazyiklere rağmen 
ıiidet almanlarının kendi mıntakala· 
rında müe11ir bir tarzda tetkilit vücu
de getirmit olmalarıdır. Hatta bir ka· 
bine denebilecek teıekkül de yarat
mı9lardır. 

Almanların hücum kıtaları mode
linde kuvetli bir polis tetkilitı da yap
mıılardır. Bütün nakil vasıtaları tescil 
edilmiıtir, ti ki parti icabında bunları 
kuJlanabilıin. 

Hühümeıin teklifi ü:serinde 

ettikten sonra, Romanya'nm Parfe el
çfeini, Franu'nm Vqinıton Büyük 
Elçiılni ve keza Fransa'nm Belırad 
eJçlılyle F• umumi valiıl ıeneral 
Noeuea'le &öriipU,tllr. 

Çeh meaeleal 1'B Yugo•la"Yfl 
Ue Romanya'nın vtUiyeıi 

Cenevre, 6 a.a. - Tas ajansından: 
Çekoalovakya'ya kartı ı.Uihh bir te
cavüz huırlıyan alman fqiıttliğl bu 
pllnın tahakkukunu kolaylaıtıracak 
prtları huırlamak için büyük bir 
diplomatik faaliyet göstermektedir. 

Alman f aıiatlifi bu cUmleden ola
rak Yuıoslavya'nın ve Romanya'nın 
bitanflıfını temine çalıııyor. Bel
ırad ve BUkreı'teki alman mıilmeail
leri son ıUnlerde bu iki memleket 
ricali ile sıkı temuta bulunuyorlar. 

Jsviçre gaaıetelerine göre, alman 
diplomatları Romanya ile Yugoalav
ya'nın alman - çek ibtillf ma karıt -
mamaları için bu Hd memleket hüku
metleri üzerinde tiddetli tuyik yap
maktadırlar • 

Rıın•bnan'ın ıemaalan 
Praı, 6 a.L - Saat 15 de Lord Rwı-

le/•irler ıiman, riyuetic:Umhur ptosuna gide-
Prag, 6 a.a. - Havu: rek B. Beneı ile görüpüıtür. Saat 
Nazırlar mecliıi toplantısından ıon- 15.20 de lord'un mesai arkaclqlan, ka

ra ne9redilen teblii fevkalide mühim- binede to1yaliat • nuyonol fırkuının 
dir. Südetlere yapılacak yeni teklifltr mUmeaili olan maarif nazırı B. 
kati olarak tavsif edilmektedir. Bu- Fank'm neı:dine &itmitlerdir. 
nun ehemmiyetini anlamak için tun- Bay Kvatkin, çek hükUmetinin 7eni 
tarı hatırlamak lhımdır: Runsiman'ın teklif ini buıUn öileden ıonra Slldet 
Hitler'e yaptıtı müracaatm cevabını reislerinden Bay Xund ile Bay Rot'a 
Henlayn, Runıiman'ın muavinine bil- iı:ah etmit olduiu ı:annolundupna gö 
dirmesini müteakip Runıiman Çekos- re bu izahın neticesi millait mahiyet
lovak reisicümhuru Beneı ile göri19- tedir. Bu bah esnuında Lord Runıi
müt ve nihayet Beneı de meı:kOr ka- manda hazır bulunuyordu. Bu görüş-
bine toplantısına riyaset etmittir. me uzun müddet devam etmi9tir. 

Binaena:r'eyh, eter ingiliı: tavaiye- Saat 18,30 da Bay Benet. Bay Xund 
terini Praı hUkUmeti hiçe saymadı ile Bay Sebkovıki'yi kabul etmiftir. 
ise öyle denebilir ki, Çekoslovakya hU- Zınnolundutuna göre iki ıildet murah 
kUmeti biı:ı:at Runıiman'm tuvip hası, timdi müzakerata tekrar bafla
ettifi tekliflerde bulunmaktadır. E- nılmak huıusunu müzakere etmek ü
ıasen Runıiman, Prağ hükümetinin zere Bay Hodza tarafından kabul cdi
taviı:lerde daha ziyade ileri ıidemiye- lecektir. 
cel~i ~enen beyan etmlttir. ı..rd lhqlsimen'm bu~ öileden 

Şımdı bilinmesi Jbım gelen bir nok- sonra B. Bcnet'i :zlyaretl ve hlnmmet 
ta vana o eli; 10D jiS1i mtllüatliHi .....,......_men-.• ., ..... fsrb
ber halde kendilerine muf...ı olarak lar icra komitesinin toplantısı, kati 
bitdidlmit oJan bu teklifleri aüdet al· bir adım atılacaiı anın arifesinde bu
manlannm kabul edip etmiyecelderi- lunuldulu intibamı vermektedir. 
dir. Eter kabul ederlerse, Avrupt bir Henlayn deleıelerinin bugün cevap 
uzlqmanın arifeeinde bulunuyor ele- verecekleri tahmin olunmaktadır, fa· 
mektir. Eter kllbul etme..ıu.e kuvete kat B. Henlayn'm Nuremberg'e git
mUracuta yol açılmzt olacaktır, mnl, artık yapılacak bir lf. oynana-
Buı ipretlere büıhru. bu teklifle- cak blr oyun kalmamıt olcluiu intiba

rin kabul ectııecellne hükmetmek l&- mı buıl etmektedir. Kund ile Sebeko
zımdw. SUdetlll' X.lebad'da temk vaki her ne kadar Henlayn tarafmdan 
ettikleri teıkls noktfdan hiç bf.rlni fe- mura:hhu tayiıi edllmltlerae de, fırka
d;t etmiyecolderini 6e)'la etmlt olduık· nm Henlayn bulunıukıısm bir ademi 
larma nuaran, çekler bilıtUG fedalrlr- kabuliln mnullyetlnl Ozerlne almaaı
hğı ylklenmlfler demektir. na ~imal verilmemektedir. Busen 

Bqtln hWrUmet ve atldet mu.ne. hllkmet tarafmdan babudlJmlt olan 
ıilleri aramda bir toplantı yapılmalı imtlyular o kadar ıenlttlr ki dilnya 
ve meı:kQr teldifleria oaı.ra remıen kamoyu mUaakeratl akamete uirat
teğlil edilmeei ve muvaf81ratı..mın a- mak maullyetlnl O.erlerine. alanlar 
lınıwı bekleniyor. Yarın da kati ve takbih etmekten hali lralmıyacaklar· 
ıarih bir teblliin nqrolunması muh- dır. 
temeldir. 

I talyanlaıYJ göre mslyeı 
yorlaraa bu felaketli bir ıey olacak- Hitler, Avusturya'nın atman nı o- beynelmilel hukuk alanındaki tekimü- bette milletleri, kendi bayat ve istik
tır. llU~leaialik yilzilnden dünya külmeksizin ana vatana ilhakına mu- lü dUtilnUlecek oluru her türlü eksiği- llllerlni korumak killfetinden mlia· 
ticareti &ecektir. Binaenaleyh, bir vaffakiyet hul1 oldupdMı dolayı ne, her tUrltl sufma rap.en. :Milletler tafnl bırakac_. bir Cemiyeti Akvam 
milletin bizzat kendi ekonomiaine derin memnunlyetlnl lfadı Mmlftk. Cemiyetlnln bqer tarlhlnde pek bUyilk vücut bulamu. . R~, 6 a.L - İtalyan slyul mah· 

b yibd dllha bil bir terakki merbaleel l1&ret ettliine fıllerı lnıiliı: matbuatının Çekoalo-

Gaziantep 
manevraları 
baılıyor 

tablp bulualll89ı ~'--'-~- - llenlayn, Nürernber; e pııyor blıl! 
9
nphe olunamaz. Zaten me .. "'ul ÇtlnkU hem bUtUn cihanda gerçek , vakya m11eleainin hallini Almanyuım 

yUk bir ebemlyet ..--~. .. u ~ imt • ı d il 
Praı, e L a. - SUdlt ı•mınluı fır- delildir ki, milletler aramda tabad- ve sam manuıy e tam ve e ımez battı hareketine ballı tutmak yolun· 

Denaolcraı fle1,leı adamlarını kaaı teblil ediyor 1 dili eden ihtillflar harp yoluna lir· bir ıulbteYerHk fikri ve ruhu mwc:ut daki teıebbUslerlni kötil bir manevra 
tenlda B. Henlayn, öil• vakti NUrem. meden mutlihane bir ıureıte hallet. delil, hem de bunu kati eurette teels olarak tavaif eylemektedir. 

ber(e psecek ve orada nuyonal· mek pyeel eüi uırlardan beri diltU- ederek ideal bir Milletler Cemiyeti Londra, Çekoelovakya'nm dahili 
Bitler, demokrat devletlerin devlet aosyali.ı koqrnine ııtırak edecek • nWmGt ve bu bepta muhtelif devirle- kurulabilmeelni kolaylaftıracaık bir bir meıel11l olan lildet almanları me

adlmlaimı flddetle tenkit etmit ve tir. B. Henlayn, B. Hltler'ln bu ml • rin mUtefeJddrleri, muhtelif projeler orıaniı:uyon 7ok 1 ıelesini enternasyonal lalıaya intikal 
Almmya'nm otartl ıieteminl müdafaa safiri olacaktır. B. Henı.,a. ıOdetle- ortaya koymuftUr, son devirlerde Su halde, her akıllı millete dil,e- ettirmek pynlni ,acıtıyor. tnıilb 
ederek pnları 18ylemlftk : rin 15. 16 tqrlnievelde Uıti'de bir Çarlık Rmya'ıının tqebbU.lyle La cek ödev nedir?.. makamatı. Polonya'nm mUnharetini 

Bundan baylı alman ekonomiei di- toplantı yapmalarını emretmiftlr. Bu Haye'de toplanan konferans bu nevi Türkiye CUmbudyetinin timdiye elde etmek için hayret ettirecek gay-
ler memleketlere tlbi olmakaısın toplantı ıUdetlerln ilk toplatıaı ola· tlıbmlnleritı Cemlıyeti Akftm'dan e- kadar takip ettlli dıt ııyua bu hu- retler &öttermitti~. İngiliz. ~af.ili 
bqbbqma yqıyabilir. Arak Alman- caktır. Stldet almatılar fırkuı adim· velld yalan bir mlMllıdlr. auata hıerkeae pek açlk bir ders olabi- bir takım .ekonomık ve P'!lıtık tavıı:-
ya'ya kartı abluka slllhı ıömillmtlttilr. 4an olan bütün mahalli ıefler lle be- Ancak dlkbt 18rinden hfl! bir ı:a- lk Zira la.kıl&p TUrldye'ıl, hem kı - ler mukabilinde Romanya nın ve hat· 
Bu ılWa mil ... lr olamu. Blsim eko- tediye reialerl ilk lildet koncral ola· ,. ~ğın en yükıek ve münevver bir tl Yuıoalavya'nın "müzaharetini ka-
nomlmise h&kim olan yük.ek brar fU• cak olan bu toplantıya l9tlrak ede • man. hiç bir vnlleyle kaçırılmlnlall ideale varmak için pek haklı olan di- ı:anmata çallflD&ktadır. Bütün hun-
dur: llllletln emniyeti her ttYin Us- ceklerdir. Bu nUmayltl lbı:ara B. icap eden noktaya ıelelim: lekledni beııilmiyerek tekmil aulbçu lara rapıen h&ll Londra'da Çekotlo-
tilndedir. Henlayn tarafından fırka tefkilat şe- Dünyada gerek millt, gerek bey - lıabever milleti 1 t..---s..... Jb" vakya maeleeiniıı entemuyonal aa-

1 'l 1 mah' v~w. ere llÇ~~r e ır· ha- Hitler • Henl"'"' milllkatı ile 
Binaenaleyh, kendi ekon=-ik mev- fi mebm B. Friç Kolner memur edil· ne mı e ı7ette olıun, hiç bir te - lıgı et.mit hem de bupn~n ~ıç un~ • A~ tarafındaıı-ı;tlkal ettiril. 

cudiyetimizi biı:ıat ana topraklarımız· mittir. tekkUlden onun veremiyeceği bir tulmama11 lb1111 gelen büyük hakı • ya 
da tam""iyle temin etmemiz zaruridir. ,eyi iatememeli, bir tarla bire yüz katı her an ıöz önünde tutmuıtur. mit oldulu pervuıı:ca ileri ıUrillilyor. 
Ancak bu takdlrdedir ki, ordu, her aı vermiyor diye onu ekmekten vaqeç- O hakibt fee IUlh a .. incle -pmak B. Bone'nln temaalan 
AJmmya'nm menfaatlerini Jmvetli m.,U ~nıs dlkbt ve ltlna ederls ~ ı-
hlma-a altında bulundurabilir. muhlblrlncleaı ld bu verim mlkdarmı mUmkUn oldu- ve BUyiJık Onder'ln cledlll pbl hem Parls, CS a.a. - Hariciye nuın Bo-
-~fben Hitler, Almanya'nm ıe- Flbnr, kali huırdaki ılyalt "9 • Is kadar fulalattırabm. yurtta. hem clhenda eulhu koruya - ne, !npltere BU.yWE Elçiıinl kabul 

rık alyaaeten ıerek lktlaclen mtlnfe· seleler Mkkmda ancak kapamt n11t • lu Mbeple bir Sok lhvalde ıer- bilmek için en dolru VMltanm dalma 
rlt ftllyette bulundup devrenin hl· kun.S. vasiyet almak nl11tlndedir. çekten, bir ıulh vı dk6n lmlll olmak kuvetli olmak oldu1u4'ur. 
wa baldulunu taylemit vı doet olank Hltler. 8nUmbde1d puartesl c0 • ftllJıtlnde bulunan Ceml7eti Ak· Bu Jnrreti kencll mlllıdmlsln mad-
ba,tk ve kuvetU devletler kaı:aaıdılı· ntı kapanıı nutkunu Irat ıdıcektlr. Yllll'dan hl~ bir mucla beıldememell, dl YI manevt, her eahadald, kudrfltlni 
nı lllve etmlftlr. ıcn•..n cel ;ı fakat ondan lltihlal kabil ollll hayır· mlltemadlyen arttırmakta oldup p -

Hltler, bolf"lk ve yahudi tehlike· ....,.r ~ Jı nıdcılırl de almütan prl kalma· bl, kamfularımula 1111.,..,. dotltluk 
Jeıialn hala mevcut olduiunu ve ilmi- Ndnmbera. e a. a. - N..,..ı • mıbdır. muahedeleri akdetmek ve nihayet Ce-
nl slkretmeden bUyUk bir Avrupa dev- 10t1yallat lmonfll'ımmm ldlltUr celae- llademld Ceml7etl A.1mm, dtın • mlyetl Akvml p1eelne mupyk dlit
tetlnln DMJOD&l • tot1yalist devleti dU- il, bu aq.m Ndrllllberl openllllda yada mevcut kavimlerin • o da ne lra· mlyen, bll&kla onu takvl,eye yanyan 
ıbcelerlnı tm"l!!liyle tıtirak ettliin· aktedllmlftir. Bu celeeclı B. Bitler dar ebDr olarak 1 • mllmeaallldlr, ve mmtakavt itlllflar vGcude ptlrmeık 
den ctotmyı memnuniyetini beyan eyle- de bu .. bulunmuftar. Celle cenum· mademki bu cemiyet, deyJetlerln hu· gibi VMJtalarta perldcttlrmek ml111 
mittir. da B. Hitler, B. G8belı ve B. Roı:en - kuku hOkGmranili U.tllne çıkacak pyemb olmu9tur. Şu sebeble, Cemi-
~ya'Dlll daha siyadtı dahill vaıl bere birer hitabe Irat ecleceklentir. kımıl: ve tUltalara malik delildir, 7eti Akv11111, ne bi)'ilk hUlyalara lra-

pıbp hakiikati nuarmdan bçKan blr 
'8•1e, ne de onu bili lüzum lbma1 e
der bir nuarla bakmak taraftarıyıa. 
her ıeyde, fWllDll, dolrW1*. vercllll 
.a.e imzaya ladakıt. ve füat hw ve
.ne ile her tUrlU baldmn•suı her nok· 
tMına kadar ihlr&k edllmetlnl temln 
cİO.tunı oldulu lçla blslm vaziyeti 
blıtka ıuretlı mUtalea etmemlq ihti
mal yoktur. 

E.,,.. Nayman ..,.... ...... 

(Bap 1. lacl uyle•) 

baJl'&lll ,-apuı ballcgnızm ae
Yinçleri mannr&J& iftirlk ede
cek kıtaatm buraya ıelifleriyle 
bir kat daha arbmftır. 
Kadınlarına varıncıya kadar aıker 

olan Antep halkı, kahraman Mehmet
çiği görmek~ onun tatbikatını yakın
dan takip etmekle orduya karfı sar
ııhus inan ve cuvenlerinl tekrarla. 
mak fıraatlal bulacaklardır. 

Marep Bırecih'e.ıtd 
Antep, CS a.a. - BUyilk Erklnıhar

biye Relıi llarefal Pevı:i Çalııimıak bu 
lllblh beraberinde Orpnefa! Aum 
GilndU., Korıeneral CJallp Denis ol
dulu halde Bireclk'e ptmit ve akpm 
tekrar tehrimln dBnmUftilr. Mare
,.ı•m Blreclk'e pdeceilnl duyan çev
re k8yler halkı klmilen yollara dö -
killmlltler, Marepl'a uyıı ve eevıi
lerlni ıunmuılardır. 

Nulp'te, Blreclk'te bUtUn kasaba 
balkı Genel Kurmay Bafkanını can
dan sevrt ıa.terllerlyle Jrartılamıt -
lardır. Birec:ik'te kar911ıyanlar arum
da Urfa valisi lıle Urfa'daıı gelen bir 
heyet de bulunuyordu. Marepl Sile 
yemefinl Bireclk'te halk aramda 
çok neıeM yemiılerdir. Mareşal, hal
kın g&terdifi sevgi ve bağlılık te
aıbttrlırbaden mltellMliltirler • 
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H 1 K A y E 
Y anhş kapı çahnınca 

~ Qzan: Franz Rudoll Vinkler 

1 Serbest meslekte çalışanlar hazan 
h~:dar gülünç şeylerle karşıla§ırlar 

!
M:eseıa adamın biri gelip evin kapı
rını kurşuni renge boyar ve boyadı· 
ı evden kendi evine tek değil, çift 
tıner. Fakat, başına böyle bir hadise 
ltlnıiş olan adam, kapı boyamak şöyt dursun, bunu rüyasında bile görme· 

Şti. Bu adam, on dördüncü Lüi'nin 
ray ressamı ve bir zamanlar Fransa
ın en mükemmel portrecisi olan Hya
tıthe Riguad'dır. Atelyesinin kapısı 
aldır güldür açılır ve hemeD ırka
tıdan, 

- Hanimefendi resim yapasmız di
t, hemen gelmenizi söyledi 1 
biye biri avazı çıktığı kadar haykır· 

1raa, kendini yapmakta olduğu tablo
na vermiş olan bir sanatkr hiç hay

tt etmez mi? 
:Riguad, yerinden kalkarak, kendi 
linde fakat Jaübali bir tavırla kapı

a duran genç kıza dikkatle baktı. On
an ııonra fırçaları elinden bıraktı. 

. -~gru.... • '"'nR~ 

essanıa giderken, hastanın hekime 
;0§trıasından daha ziyade acele edecek 
Lerecede aanat aıkiyle içi yanan bu 
~san da acaba kim? 

~
l{ızcağız, 
-. Benim efendilerim, madam de 
uıx •.• 

:Oiyerek reverans yaptı. 
''Madam de Gouix - !" Riguad, a

tta kendinden geçer gibi oldu. Ku -
ltlanna inanamıyordu. Kendini bir 
aaı kahramanı sandı. Kocasının Ö· 

11tnünden sonra, ressamın ikametga-
1na yakın olan evinde münzevi bir 
ayat siıren, genç, ve güzel Elisabeth 

Gouix idi bu kadın. Hususiyle, cı-
lın gizli bir aşk olarak kalbinde ya
ttıgı, fakat bu aşkın günün birinde 
aaıı tecelli edecegini bilmediği Eli-
il.beth I 

~ayan de Gouix, gevşek ve hafif sos
ttelerde rastlanan bir kadın degildı; 
iguad'ya gelince, o da, hayat arkada-
1nı, on dördüncü Liıi'nin etrafında 
~\trilen sefahat çevresinden seçecek 
'Ynette bir adam degildi. Diger taraf

, bayan EJisabeth'e rastlayıp, ona 
kını itiraf edecegi yeri de bılmiyor

ıı. Nerede? Hiç bir fırsat diışmüyor
ll. Lakin bu defa onu bizzat kendi 

Çeviren: Hikmrt Tuna 

' . 

- Şayet bayın işine elvermediyse, 
bari başımın çaresine bakayım. 

Riguad, küçük kıza cesaret veren bir 
eda ile gülümsedi. 

- Sana verdikleri adres yanlış de -
ğildir. Yalnız, biraz bekle 1 Kapılar ne 
renge boyanacak? 

- Hanimefendi, açık kurşuni, dedi. 
- Peki, öyleyse l 
Ressam bu beklenmiyen siparişe ih

tiyacı olan şeyleri hazırlamağa koyul
du. Öteyi beriyi araştırırken, yavaşça 
ıslık çalıyordu. Zihninden hem kadı:ıı 
hem de mukadderatı geçiren Riguad, 
bir Jrovanın içinde arzu edilen kurşu
ni boyayı karıştırıyordu; en büyük i
ki hrçasını eline alarak sırtına eski 
bir iş gömleği geçirdikten sonra, onun 
yaptığı hazırlıkları sükunetle seyre -
derek, aradığı boyacıyı bulmuş olma -
sından sevinç duyan kızcağıza, büyük 
bir ciddiyetle, 

- Şimdi gidebiliriz; dedi. 
Kızcağız seviniyordu. Çünkü, ya

bancısı bulunduğu bir şehirde, birini 
-"''" 
diye, onu bırakıp başka bir boyacı ara-
mağa sıkmak çok zor olacaktı. Kız, 
zıplaya, hoplaya merdivenlerden iner
ken, dudaklarını şimdi bir tebessüm 
halesi çevirmiş olan Riguad, elinde 
kova olduğu halde onu yavaş yavaş ta· 
kibediyordu. 

Bayan de Gouix'in evine geldikten 
sonra, Riguad hiç vakıt kaybetmeden 
iıinc başladı. Madam evde yok mu? 
Onun evde bulunmaması çok iyi oldu. 
Bu suretle, kapılar boyanm19 ve !<ika
da tekemmül etmiş olacaktı. Ressam 
büyük bir alakayla eserine birinci ka
pıdan başladı. Büyük bir dikkat ve i
tina ile fırçasını bir aşağı bir yukarı 
sürerek kapıyı boyayıp bitirdikten 
sonra, ikinci kapıyı da aynı ihtimam i
le boyuyordu. Başına kır düştükter. 

sonra, günün birinde kurşuni renkle 
ümidinin en güzel tablosunu yapaca
ğını hayalinden bile geçirmemişti. 
Bayan Elisabeth hayretler içinde kal
sın diye, fırçayı büyük bir düzenle ka
pıya surüyordu. 

Uçünciı kapıya sıra gelmişti ki, res
sam, çalışırken çaldıgı ıslıgı birden · 
bire kestı. Dışaruan bazı sesler geli -
yordu. Anlaşııan bayan de Uouıx eve 
gelmişti. 

'iet ediyordu; belki de bu hareket, Riguad, 
llun yüreginin için için döktügü dil- - Demek boyacı geldi. Bakayım, 
tre bir cevaptı ı yaptıkları neye benzemıt. Harı bugun 
. - Efendim, eğer işinize elverme- bitırse. Denildigini işitmeııiyle, baya-
1fae, gidip başka birini çağırayım 1 nın odaya ghmeıai bir oldu. 
1Ye, kız, inatçı bir ifade tarziyle re~- Yüzünü çevirmemiş olan Riguad, 
rnın hülyalarını alt üst etti. kadının esvaplarından gelen hışırtıyı 
:Riguad başiyle, peki dedi. işitiyordu. 
- Elvermez olur mu, hay hay. Yal - .Fena olmamış! Renk de tam be • 

12, portresini yaptırmak, böyle ani o- nim istediğim gibi; fakat boya bir 
ak bayanın aklına nereden geldi. parça koyu galiba. 

tn onu bana soylcr misin? Riguad, bu son yaptığı eıcr etrafın· 
. İ(ızcagız, bir parça kızarır, bozarır daki tenkitten hiç müteessir olmadı. 
tbi oldu. • Büyük ne§e içinde gülümsiyerek dön-

dükten aonra, yerlere kadar eğilerek b - Mösyö beni affetsin, Paris'in ki-
~ il.t ve ince dilini henüz adam akıllı bir reverans yaptı. 
hlllayamıyorum; bilmiyorum, acaba - Madam, nasıl emredeı lcrae öyle 
dttrada portre mi diyorlar? Bizim köy· yaparım. Beni cimri sanmasınlar diye 
c portre diyorJar; Hanımefendi bana boyayı koyu yaptım efendim. Dedi. 

Orteleri boyattırmamı emretti. Elisabeth de Gouix, bu zarif boyacı-
1 .Q.essam gülmekten kendini güç zab- yı tepeden tırnağına kadar hayretle 
Cdebıldi. Ne masum bir köylü kızı ı süzdü. Kadının bakışları, boyadan le
. - Demek ki, kapıları boyatmak i- kelerle dolu it gömleği üzerinde do-

~111, buldun buldun beni mi buldun? laıtıktan aonra, re11amın, hatları keı-
- Köyümden geleli çok olmadı; o- kin yüzüne takıldı. Madamm 5chresi

~~n için kapıları iyi boyayan ustaların ~çlarınm dibin~ kadar latif bir te· 
11lıler olduklarını bilmiyorum. Yolda, kılde kızarıverdı. 

tcainı yapan boya boyayan birini sor- - Ne .... ? Sa majcıte kıralm rcıumı 
~llrn. Bana bay Riguad'yi sağlık verdi- möıyö Riguad nu benim kapılarımı 
tr. lier halde yanlış kapı çalmadım, 1 boyuyor? Aklım almadı ... 

dcgil rni efendim? Kızcağız ağlar gibi Riguad gülümsiyerek eğildi. 
Oldu. - Sizin tcnbihiniz üzerine vcrilmiı 

ULUS -9-

İstanbul ıehir 
tiyatrosunun yeni 

repertuvarı 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Şehir 

tiyatrosunda bu yaz ba9ından itiba -
ren on bın lira sarfiyle bilhassa sah
ne tertibatında yapılan inşaat bitmek 
üzeredir. 

Yeni tiyatro, birinciteJrİnin ilk 
haftasında nihayete erecek inşaatı 
müteakip derhal yeni m~im faaliye
tine ba91ıyacaktır. Haber aldığıma 
göre, bu sene göreceğimiz eserler a -
rasında üç telif eser vardır. Bunlar -
dan biri Vedat Ncdim'in (lmralı'nın 
insanları), ikincisi şair Ahmet Kud -
sinin (Köroğlu dcatanı), üçüncüsü de 
aktör Galip Arcan'ın bir cscridir. Bu 
eserin ismi tiyatro mahfiline henüz 
ifşa edilmemiş olmakla beraıbcr mev
zuu kısaca 'udur: 

Bir insan bir hafta yalan söyle -
meden durabilir mi? 

Tercüme eserler arasında Şeb
pir'den Mefharet Ersin imzasiyle 
çevrilen (Vindsorun şen kadınları) 
ve gene Şebpir'dcn Mehmet Şükrü 
tarafından çevrilen (Romeo Jülyet) 
bulunmaktadır. Bu eserler birinciteş
rinden itibaren hemen temsile baş -
!anmakla beraber Tepeıbaşındaki ti -
yatronun inşaatı mutat açılma günü 
olan bir teşrinde bitmiyeceği için ilk 
hafta komedi ve dram artistleri İs
tiklal caddesindeki tiyatroda müştc -
rek bir temsil vereceklerdir. 

Yunanislan'la yeni li<arel 
mukavelesi müzakereleri 

baılıyor 
Yunanistan'la aramızda yeni bir 

ticaret anlaşması yapılmasına karar 
verilmittir. 

Bunun için İktısat Vekaleti Tür -
kofis merkezinden bütün ofis şubele
rine birer tamim yapılarak Yunanis
tan'la aramızda mevcut iktısadt mü -
nasc-bctlerimiz ha~kında bir etüd ya
pılması istenilmiştir. Ofis şubeleri, 
bu maksatla piyaeadan alikadar ihra
cat tüccarlariylc tcmaalara geçmişler
dir. 

Anlaşmanın her iki memleket için 
faydalı olması hususunda icap eden 
bütün tedbirler alınacaktır. 

A 
e

timizi Atina elçimiz B. Ruşen Eşrc
f'in· riyasetinde, TUrkofüı reisi B. 
Burhan Zihni, Merkez banıkasından 
Cabir, Türkofiı Balkan devletleri 

masası şefi Hasan'dan mürekkep bir 
heyet temsil edecektir. 

olan bir siparişi reddetmemek lazım
geldğine kani idim efendru. 

- Ne klldar ayıp. Patavatsız kızın 
yaptığı işlere bakın .. ! Bunu timdi ha· 
bcr aldım. Fakat ben ona ••• 

- Hayır madam .• 
Diye kadının sözünü kesen Riguai, 
- Bu masum köyle kızı, büyük bir 

saflıkla bir boyacı aramı,. Benim ad -
resimi kendisine vermişlerse, onun 
bunda ne kabahati var. Beni tanıma
mış, ne zararı var; ben öyle kibirli bir 
adam değilim 1 

Elisabeth, hafif ve yumuJak bir ~es
le, 

- Kızın hatasını niçin tashih etme -
diniz? 
Diye sorduktan sonra, utanarak yan:t 

baktı. 

- Çünkü, bana, teveccühünüzü siz
den dılemek fırsatını vermiş olan te
sadüfe müteşekkir kaldım da onun i
çin ... Bayan Elısabeth, agzınızdan çı

kacak bir tek kelime ile siz beni mes · 
leğime iade edebilecek kudrettesiniz. 
Portrenizi yapmama müsaade eder 
misiniz? 

-Ben yabancılar için resmimi yap
tırmam. 

Büyük bir şaşkınlık içinde çırpman 
kadın, küçük dantela meıtdilinı elinde 
yoğuruyordu. 

- Bu resim sırf benim tahsıma ait 
olunca da mı, bana portrenizi yaptır
mıyacaksınız? 

Riguad'in iı;rarlı bakışları Elisa • 
beth'ın çehresini daha ziyade kızart
tı. Ondan sonra, hisaedilmiyecek de -
recede hafif bir bat hareketiyle peki 
dedi. 

- Şüpheıiz ki, ıize ufak bir revant 
borçluyum. Fakat, kapı ne olacak ..• 

- Onun da boyası tamamlanacak. 
Diğer kapıları salahiyet aahibi mes
lekdqlarım temin ederler sanırım. 

Baıladığımı yarıda bırakmak idctim 
değildir. 

Bayan Eliıabcth'in de ondan edin
diği intiba bu değildi. Bundan dolayı 
ona giicenmemif olduğunu Riguad da 
ıeziyordu. Erteıi giin o bir i,e ba9la
mak iıtcdiği zaman, kadm bunu red
detmedi. Zaten, sevilen kadının rea· 
mini Riguad'inin ıırf kendine hasret
mesi manasızdı. Daha portre bitmeden, 
k~dın onun olmuıtu. 

r · .................. · · ...... · .................... · ı 
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(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - latanbul araımda 

Pazardan mada her gÜn : 

Ye,ilköy'den hareket 8.3C 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cwnartesi günleri 115.00 

Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çareamba 
Perıembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenlıehir • 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara " 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra
caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
irıza memurluğu (18415). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645, 
1050, 11915). - Samanpazarı civan: 
(2806, 3259). - Yenisehir, Havuzbaeı, 
Bizim taksi: (2323) - Havuzbaıı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 

Otobüslerin ilk ve son 
seferleri 

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

Sabah 
tik 

sefer 
IS.45 
7.15 

Akpm 
Son 

sefer 
23.00 
23.20 

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

Ulus M. dan Dikmen'e IS.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiörcn'den Uluı M. na 6.30 21.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 
Etlik'ten Uluı 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"dcn As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 

Yeniıehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycniıehir'e 7.10 23.00 

S. pazan'ndan Akköprü'ye IS.15 7.00 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

§ U. Mcydanıyle istasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren :sa
manları 11eferler daha sıkur. 

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

§ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus mey· 
daru'na dönüşleri sinemaların dağıhs 
saatlerine tabidirler. 

_. •= •w 

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

Tren Saatleri 

Haydarpaıa'ya : Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ıcmbe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herııun Y.35 (Ka:vae· 
ri. Sıvas. Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hatu : Hergiln 9.35 

ZonıtUldak hattı : .. 15.00 
Kmkkale'ye rayotobllı .. 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 12 

S. D. 
Güneş: 5 30 

Rumi - 1354 
Aiustoa: 25 

S. D. 
A~şam- 18 33 

Halkevi av bayramı 

Doğup, batan, sonra 
tekrar dirilen şehir 

Sanfransisko 
' 

San - Frans's' o'nun gece manzarcut 

Uz.ak bir iıtikbalJe San - Franıiıko fehrinin manzara..: 
Hava cebelüttarıkı 

Sanfranaisko müthif bir müstah
kem mevkidir. Onun için havaların 
Cebclüttarık'ı diye anılmaktadır. Bu 
şehrin adı da Los Anjeloe, San Diego 
ve daha birçok Kaliforniya şehirleri 
gibi ilk doğufiyle allkalrdır. Bu şe-

. • ~Jıka'da deilıJc W:C. 
aya ı:lt arazıyı aşıp BUyUk Okya-

nus'a nasıl varılacağına bir türlü akıl 
kcstirilemiyen bir devirde Meksika
dan hicret edenler taraf mdan kurul
mu§tur. 

On sekizinci asır ortalarında Kali
forniya dahi, aadece kızıl derili yerli
lerin yaşadtkları ve adeta bomboş de
necek derecede nüfusu az olan bir 
memleketti. Arazisi münbit olmadığın 
dan hiç bir müstevli için cazibeli bir 
yer değildi. İspanyolların Kaliforni
ya sahillerini arayıp bulduktan son -

ratında büyük bir rol oynıyan yd ge
liyor: 1906. 

Zemini kımıldanmıya, yerinden 
oynamııya başlıyarak insanları bütün 
mal ve mWkleriylc birlikte yutuyor. 
Üç neslin meydana getirdiği eeer 
me'--nh...-.. :Büdia ciıbaıua ~ de
ğil de, hasetle gözünü diktiği bir te
hir, şaşkınlık sefalet ika.ynağı oluyor. 

Geçen yıllar, bir sinema filmi ha
zırlanm~tır. Bu filmde, bu eş.siz yer 
sarsıntısının tüyleri ürpertici bütün 
dehşeti tebarüz ettirilmişti. Fakat 
bu dehşet gösterilirken, yapmak az -
minin tabiatın gizli kuvetlerini de 
yenebileceği ve nasıl yenmig olduğu 

gözlerimizin önüne getirilmiştir. San 
Fraınsisko yapmak azminde olan bir 
camiamın en güzel bir örneğidir 1 

ra, birçok masraflara girip buralarını, Zevtin mütehassısı Bursa'da 
iJgal etmelerinin sebebi vardı. İspan- · " 
yollar, rusların Amcrika'nın 'imalin- 1 tetkikler yapıyor 
den ine-rek bu toprakları istiHl ve iş- j tktısat Vekaletinin bir müddet 
gal etn_ıcler.~n~e? kor~.u~~rlardı. Da • evet Almanya'dan getirdiği zeytin 
vanın ıç yuzu ııe Buyuk Okyanus- mütehassısı şehrimizden Bursa'ya 
ta scyrüsefaine hakim olmak me.cle • hareket etmiştir. 

siydi. İspanya ~l~ R~.1~~ ar~sında bu Mütehassıs, Bur.sa'da zeytin mah-
bo-h,..n yerler ıı-ın buyuk hır reka • l "' .. b ek" '- lt . . t tk"k ...~ ~ ·~. .. su unun u sen ı re.KO esını e ı 
bet başlayıp devam ettıgı muddetçe, a . . . 

Halkevi Başkanlığından : .. .. . . burada dün anın en edecek, azalmasının mıllerını mey -
. k 1 gunun bırındc ~ . dana çıkardıktan başka bu hususta ne 

Ankara Halkevı Avcılar o u büyük harp limanlıtrından bırı kuru - "b" t db" 1 l k ıa ld' - . 
1 b ı bayramını . h" gL ı e ır er a ma zım gc ıgı 

mutat o an av.. ..aş ama .. _. 1 la cağı bu sahillerden geçenlerın ıç hakkında da lktısat Vekaletine bir 
11 9-938 pazar gunu Nenek çehrılıgın· ı b" · · kl 1 · t' V aten o - . . ırının a ına ge memı§ 1• e z rapor hazırhyarak gönderecektir. 
de kutlıyacaktır. Evımız avcılar ~o: tarihlerde bu yerlere hiç bir avrupah 
tuna kayıtlı. ü.yelerin bu bayrama ıştı· ı ayak basmamı§tı. Bu itibarla, Ja~ 
rak etmelerı ılin olunur. Bayram ye- Botista de Anza'nın 1774 de, yenı 
rine hareket ve yapılacak şenliklere , Meksiko'dan kalkarak bir kızıl derili 
ait bilgi edinmek için halkevi daire amerikahnın kılavuzluğu ile bu kör
müdürlüğüne müracaat edilmesi. fezc gelip karaya çıkması ve ondan 

sonra burada yerleşmesi tarihi bir e
hemiyeti haizdir . 

lstanburda turizm çalı~maları Bu zat o devirde yeni Meksiko va

Memlekette iç ve dış turizmin inki
şafını temin için çahımalara devam c· 
dilmektedir. Üç senelik turizm prog
ramının tatbikında birçok daireler va· 
zife alacaklardır. 

Bu arada belediye, turing ve otomo
bil klüb mümessillerjyle emlak sahip· 
lerindcn mürekkep milteaddit komis
yonlar tetkili kararlattırılmıttır. Bu 
komisyonlar seyyah celbi i§leri ve 
memlekete gelen seyyahlarla yakın

dan alakadar olacaklardır. 

İhtiyaç nisbetinde bu komiıyonla
rın adedi artırılacak ve bir federasyo
na bağlanacaktır. 

İstanbul' da temizlik işleri 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Şehir da
hilinde temizlik itlerine riayet edil
mediğinden 9ikiyct edilmektedir. Bu
nun üzerine belediye ıehrin temizlik 
işlerinin azami titizlikle görülmesine 
karar vermiı ve bu maksatla da kaza 
kaymakamlarına bir tamim gönder
IDİftir. 

liliğini yapan bir aıdamdı. 
O tarihlerde şimali Kaliforniya 

Fransiskan katolik misyonerlerinin 
faaliyet sahasına dahildi. Bunun için, 
buldukları bu yeni hareket üssüne bir 
kudsilik izafe ederek, San Fransisko 
adını verdiler. 

Ne büNyük bir tezat: 
Yoksulluk telkininde bulunan bir 

adam, bir asır sonra altın ihtirasının 

kaynağı olan bir şehre kendi adını ve
riyor 1 Fevkaladeliklerin a.rdı arkası 

kesilmiyor: 10 mart 1848 de harptan 
mağlQp çıkınca, tekmil K.aliforniya -
yıı birıe,ik Amcdka'ya terkediyor. 
Halbuki meksikahların ,bu toprakları 
birle9ik Amerika'ya terkettikleri ta -
rihten altı hafta evci, yani 24 sonka • 
nunda Saıkromento vadisinde büyük 
bir altın madeni meydana çıkarılıyor 1 

Jül Vem•• seksen günde dünyayı 
dolqmak" adındaki eserinde uzun u
zadıya anlattığı gibi, altın diyarının 
limanı olan San Fransisko, zenginlik 
ve refaha en çabuık kavupnak imkAnı 
olan bir §ehir oluyor. 

Ondan eonra. bu §ehrtn mukaddc • 

Ankara Borsası 
6 - Eylül - 1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
:Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Bruksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
:Madrit 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acı tıs 

IS.10 
126.4750 

3.4208 
6.615 

28.6650 
68.38125 
50.6650 
21.3550 
ı.115 
ı.so5 
4.3150 
6.10 

23.5525 
24.8975 
0.91 
2.8375 

35.6125 
Sl.4525 

Knpanrt 

6.10 
124.07 

3.-4208 
6.6625 

28.6575 
68.3375 
50.7375 
21.3550 

1.115 
1.505 
4.3150 
6.10 

23.5525 
24.8975 

0.91 
2.8375 

35.6125 
31.4525 

ESHAl\1 VE T AHVILAT 
1933 Türk liorcu 1. 19.25 19.25 

Peıin 

" II. 1933 
1933 " .. ili. 19.325 19.325 

193.3 ikramiyeli Er&ani 
l'c~in 

96.
Sıvas • Erzurum hattı İ&. il. 

96.-

100.- 100.-
1935 % 5 hazine tahvili 

54.- 54.-

Arslan Çimento 
Pe"in 

8.20 8.20 
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RESMİ İLANLAR 
Bayındarhk BakanhQı 

Demir köprü 
. 
ınşası 

Nafıa Vekaletinden 
Sivas - Erzurum hattının 499 + 825 

inci kilometrelerinde güzergahın kat 
ettiği Serçme deresi iizerinde inşa o
h.ınacak iki defa elli metrelik demir 
köprünün inşa ve montajı kapalı zar! 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 19.9.938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat onda veka
let demiryollar inşaat dairesindeki 
münakasa komisyonu odasında yapı
lacaktır. 

2 - Bu köprünün muhammen bede
li doksan bin iki yüz elli iki liradır. 

3 - Muvakkat teminatı beş bin ye
di yüz altmış iki lira altmış kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksıltm:: 

şartnamesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, 15062 numaralı köprü şe
ması, ray profili, 388 numaralı inbisat 
tertibatı 390 numaralı telgraf hattı 
konsolu, 389 numaralı kiriş resimle -
rinden ibaret bir takım münakasa ev
rakı dört yüz elli iki kuruş mukabi
linde demiryollar inşaat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti yen
lerin 2490 numaralı arttırma, eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibince ibrazt
na mecbur oldukları evrak ve vesika
ları ve 938 senesi için muteber olmak 
üzere vekaletimizden verilmiş müte -
ahhitlik vesikalarını, ve fiat teklifıni 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını ek· 
ıiltme şartnamesi ile mezkur kanunun 
tarifatı dairesinde hazırhyarak 19.9. 
938 tarihinde saat dokuza kadar de • 
miryollar inşaat dairesindeki müna -
kasa komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

! - Bu münakasaya gireceklerden 
laakal elli metrelik bir demir köprü i· 
mal ve montajını yapmıf olmak şartı 
aranacaktır. (2766) 5274 

Matbaacılara 
Gümrük ve lnhiaarlar Vekale

tinden : 

1 - 1938 senesinde neşredilecek 
tahminen 18 formalık gümrük mevzu
atı adlı kitabın bastırılması pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Bu iş için ( 465) lira bedel tah
min edilmiş olup muvakkat teminatı 34 
lira 88 kuruştur. 

3 - İhale 8.9.938 perşembe günü sa
at 11 de vekalet levazım müdürlüğün· 
de kurulu alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler şartnameyi levazım 
müdürlüğünde her gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin teminat paralarını 
vekalet veznesine yatırarak alacakları 
makbuzlarla belli gün ve saatte alım 
satım komisyonuna müracaatları. 

(3530) 6305 

4 - Şartname ve projeler 76 kuruş 

bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle İzmir - Ankara 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaiki 10,000 
liralık bu gibi işleri yaıımış oldukla
rını gösterir vesaiki ih'l\e gününden 
üç gün evveline kadar İnhisarlar in
şaat şubesine ibraz ederek ayrıca fen
ni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka
nuni vesaik ile beşinci maddede ya
zılı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve yüzde 7 ,5 güvenme 
parası makbuz veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa
lı zarfların eksiltme günü en geç sa
at ona kadar yukarda adı geçen ko
misyon başkanlığına makbuz muka -
bilinde verilmesi laznn<lır. 

(6184-3577) 6371 

Anbar ve müdürlük 

apartmonı yaptırılacak 
lnhi5arlar Umum Müdürlüğün

den : 
1 - Şartname ve projesi mucibince 

Adana'da yaptırılacak tuz anbarı ve 
başmüdürlük apartımanı inşaatı ka -
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

11 - Keşif bedeli 22917 lira 15 ku
ruş ve muvakkat teminatı 1718.79 lira
dır. 

III - Eksiltme 19.9.1938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 
IV - Şartname ve projeler 115 ku

ruş bedel mukabilinde İnhisarlar le
vazım ve mübayaat şubesiyle Adana ve 
Ankara Başmüdürlüklerinden alınabi
lir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti· 
yenlerin fenni evrak ve vesaikini ih.ı· 
le gününden üç gün eveline kadar İn
hisarlar Umum müdürlüğü inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
sikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaikle 5 inci maddede yazılı 
inşaat fubemizden alınacak ehliyet ve
sikası ve yüzde 7 .S güvenme parası 
makbuzu veya banka mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfları eksilt-
me günü en geç saat 10 na kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır .(6014-3491) 6254 

Garaj yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Al~ Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için bir garaj kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. !ha
lesi 22-Q-938 perşembe saat 17 de Ça
nakkalede müstahkem mevki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir garajın keşif bedeli 27723 
lira 39 kuruş olup muvakkat teminatı 
2079 lira 30 kuruştur. Yaptırılacak 

inhisarlar Umwn Müuürlüğün- bir garaja ait plan, keşif, tediye şart-
den : ları umumi ve fenni ve hususi şart-

Tamirat ve inşaat işi 

1 - İdaremizin Çamaltı tuzlası is- nameleri An!<ara, ve İstanbul Lv. A
kelesinde şartname ve projesi muti- mirlikleri satmalma komisyonlarında 
hince yaptırılacak tamirat ve inşaat ve müstahkem mevki satınalma ko -
işi kapalı zarf usulile eksiltmeye kon misyonlarında görülebilir. 
muştur. 3 - İkinci maddede yazılı plan ve 

2 - Keşif bedeli 15386 lira 67 ku- saireye ilave edilmek üzere bir garaja 
ruş ve muvakkat teminatı 1154 lira- ait tediye şartnamesi ek şartname ve 
dır. temel tafsilatı planı Ankara ve !stan-

3 - Eksiltme 22-'.J-938 tarihine bul Lv. Amirlikleri satmalma komis-
rastlıyan perşembe günü saat 11 de ı yonlarına gönderilmiş ve birer nüs
Kabataşta Levazım ve Milbayaat şu - hası da müstahkem Mv. satınalma ko
besindeki alım komisyonunda yapıla- ı misyonunda alakonmuştur. 
caktır. 

Muhtelif inşaat 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mahalli 

Muvakkat 
Keşif bedeli Teminat 

lşin mahiyeti Lira kuruş Lira kuruş 
Eksiltme Eksiltme 

saati tarihi 

Melefan ldare binası ve ) 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 10) 
Çay idare binası ve ) 17-9-938 
tuzlası 600 tonluk ambar 15609. 52 1170. 72 11) 

1 - İdaremizin Siirt Müstakil Müdürlüğüne bağlı Melefan ve Çay 
tuzlalarında şartname ve projeleri mucibince yaptırılacak idare binaları 

ve tuz ambarları inşaatı 19-8-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden 
ayrı ayrı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 - Eksiltme 17-9-938 tarihine rasthyan cumartesi günü hizalarında 

yazılı saatlerde Siirt müstakil müdürlüğünde müteşekkil komisyonda ya

pılacaktır. 

4 - Her iki işe aid şartnameler beheri 78 kuruş bedel mukabilinde İn
hisarlar U. Müdürlüğü Tuz Fen şubesi ile Ankara Başmüdürlüğünden ve 
Siirt rııüstakil Müdürlüğünden alınabilir. 

5 - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde ye
di buçuk güvenme paralariyle birlikte Siirt Müstakil Müdürlüğiinde ınü 
teıekkil komisyona müracaatları ilan olunur. (6050) 6234 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla bu mikdar işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 

vesika ve nafıa vekaletinin ehliyet 
ve müteahhitlik vesikalariyle muvak
kat teminatı yatırdığına dair makbuz 
veya banka mektuplariyle beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı ve 
mühürlü zarflar ihale günü 22-9-938 
perşembe günü saat 16 ya kadar Ça
nakkale müstahkem mevki satınalma 
komisyonuna makbuz mukabilinde 
te.., lim edilmelidir. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. 

5 - Zarfları kilşadında plan ve 
keşifleri tadil mahiyetindeki teklif -
ler kabul edilmez. (3560) 6359 

Ekmeklik un alınacak 
, 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Adanadaki birliklerin senelik 
ihtiyacı için 360,000 kilo ekmeklik 
un mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 43,200 lira
dır. Unun şartnamesi her gün tümen 
:;atınalma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 23-9-938 cuma günü saat 16 
da kapalı zarfla tümen karargahında 
ki satınalma komisyonunda yapıla -
taktır. 

3 - Muvakkat teminatı 3240 lira -
dır. Talipler teklif mektuplarını en 
az ihale saatından bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. Ta
liplerin ticaret odasında kayıtlı ol -
duklarına dair vesikalarını teklif 
mektuplarının içerisine koymaları lii-
zımdır. (3551) 6357 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiye kıtaatının senelik ih

tiyacı olan 153,000 kilo sığır veya ke
çi eti kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Muhammen tutarı 28300 lira 5 
kuruş ilk teminatı 2123 liradır. Şart
namesi Islahiye tuğay Sa. Al. Ko. da
dır. Eksiltme 14 - eylül - 938 saat 15 
de Istahiyede tuğay Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Ve teklif mektupları 14 
9-938 saat 14 e kadar Islahiyede tuğay 
Sa. Al. Ko. na verilecektir. 

(3373) 6059 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Cizre hudut taburunun sene

lik ihtiyacı için 65,000 kilo koyun 
keçi, sığır eti kapalı zarf usulile han
gisi daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - tık teminatı koyun etinin 1072 
lira 50 kuruş keçi etinin 975 lira sı
ğır etinin 877 lira 50 kuruştur. Eksilt
me 17 eylül 938 cumartesi günü 9 da 
tabur Sa. Al. Ko. salonunda yapıla
caktır. Şartnameler parasız tabur le
vazımından alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber teklif mektuplarını eksiltme 
saatından bir saat evvel tabur Sa. Al. 
Komisyonuna vermeleri. (3479) 6223 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi5yonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu ihtiyacı

na sarfedilmek üzere 18.000 kilo sade 
yağı kapalı zarfla eksiltmeye konul
muş ise de istekli çıkmadığından 28 
eylfıl 938 tarihine müsadif cuma gü
nü saat 16 da pazarlıkla mübayaa e
dilecektir. 

2 - İtaya talip olacakların bildi
rilen gün ve saatte Vize'deki satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

(3274) 5941 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazcm Amirliği Satın 

Alma Komi5yonundan : 
1 - Islahiyedeki kıtaatın senelik 

532,000 kilo kuru otu kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen tutarı 38620 lira 
ilk teminatı 1396 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi Islahiyede tuğay Sa. Al. 
Ko. dadır. Eksiltme 14 eylUl 938 çar
şamba günü saat 15,30 da Islahiye tu
ğay Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Ve 
teklif mektupları 14-9-938 saat 14,30 
kadar Istahiyede tuğaya verilmiş ola
caktır. (3372) 6058 

Sığır eti alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Samsun garnizonunda bulunan 
birliklerin senelik ihtiyacı için 100,000 
kilo sığır eti kapalı zarf "usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18,000 lira ilk 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 22-9-938 
P.erşembe günü saat 10 da tümen bi -
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nasındaki komisyonda yapılacaktıı:. 

Şartnamesini görmek ve almak isti -
yenlerin her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin teminat vesikalarile beraber 
belli edilen günde ve saat 9 da zarf
larını komisyon başkanlığına verme-
leri. (3564) 6363 

Buğday öğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satmal
ma Komİ5yonundan: 

1 - Buğday ciheti askeriyeden ve
rilmek üzere 900.000 kilo buğday ö
ğütme ve ambar nakli işinin kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 15750 lira 

olup muvakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. İhalesi 26-eylfıl-938 pazar -
tesi günü saat 11 de D. Bakır Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyen • 
ler her gün mesai saatleri dahilinde 
komisyonda görebilirler. İsteklilerin 
eksiltme günü ve saatte teminatlariy . 
le ve muktazi vesaikle bi::likte D . Ba -
kır Lv. Amirlii>i satın alma komisyo • 
nuna müracaatları ve ihale saatından 
bir saat evel zarflarını vermeleri. 

(3466) 6195 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islahiyedeki kıt\atın ihtiyacı 

olan 19700 kilo sadeyağın kapalı zarf
la rksiltmesi 12 eylül 938 pazartesi 
günü saat 17,30 da Islfilıiye tuğay Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi 
İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri Is
Jahiyede tuğay Sa. Al. Komisyonun
dadır. 

2 - Kilosu 95 kuruştur. Muham
men tutarı 18715 lira ilk teminatı 404 
liradır. Mektupların bir saat evveline 
kadar komisyona verilmesi. (3423) 

6086 

2 Hangar yaptınlocak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komİ5yonundan : 

1 - Kolordunun motörlü ağır 

topçu taburu için Adana'da yeniden 
birer bataryalık iki hangar yapıla
caktır. 

2 - Keşif bedeli 80 bin liradır. 

Tahsjs edilen 80 bin liranın beş bin 
lirası 938 senesi büdçesinden verile
cek ve yetmiş beş bin lirası bonoya 
raptedilmek şartiyle 939 senesinde 
tediye edilmek ve ıs - eylul - 938 
perşembe günü saat 16 da ihale yapıl
mak şartiyle kapalı .zarfla eksiltme -
ye konulmuştur. 

3 - Buna ait şartname ve keşif 
suretleri Ankara Lv. Amirliği satın 
alma komisyonu ve komisyonumuzda 
görülebilir. (3401) 6082 

Un olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Islilıiyedeki kıtaatın ihtiyacı 

olan 701,000 kilo unun kapalı zarfla 
eksiltmesi 12 eylül 1938 pazartesi gü
nü saat 17 de Islahiye tuğay Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi İs
tanbul, Ankara Lv. Amirlikleri ve Is
lahiyede tuğay Sa. Al. komisyonun
dadır. 

2 - Muhammen tutarı 94635 lira ilk 
teminatı 5981 liradır. Mektuplar ek
siltme saatından bir saat evveline ka
rlar komisyona vermeleri. (3424) 

6087 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kilis alayı eratının senelik ih
tiyacı için 207,000 kilo un kapalı zarf 
usulile 23-9-938 saat 16 da münakasa
ya konacaktır. Buna ait şartname, ev
saf Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
da ve komisyonumuzda görülür. 

2 - Muhammen bedeli 28980 lira
dır. Muvakkat temiantı 2173 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi Kiliste dağ ala
yı satınalma komisyonunda yapıla-

caktır. (3561) 6360 

Pilavhk pirin~ alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi5yonundan : 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 senesi ihtiyacı için kapalı zarfla 
eksiltmeye konulan 90.000 kilo pilav
luk pirinçe talip çıkmadığından ye
niden kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen 
bedeli 24 kuruş olup ilk teminatı 1620 
liradır. İhalesi 8 eyHil 938 perşembe 
günü saat 17 dedir. İstekliler şartna
mesini her gün tümen satınalma ko
misyonunda görebilirler. İsteklilerin 
kanunun 2, 3, maddelerindeki vesaik 
ile teminat mektuplarını havi zarfla
rını belli gün ve saatten en az bir sa
at eveline kadar tümen satınalma ko
misy .ınoına vermeleri. 

~3322) 5960 

7 - 9 - 19"ı 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Levazım Amirlıiği S..tm.Alma Komi.yonwadan 

Miktarı Muh. B. tık T. 
Cinsi Kilo L. K. L. K. ' Gün Saat Şckl 

Un 598000 62790 00 4389 50 27-9-938 Salı 15 Kapalı 
Bulgur 60000 5400 00 495 00 27 " ,, ., 16 ., 
K. Fasulye 57600 5184 00 388 80 27 .. .. ., 17 ,. 
Sade yağ 18000 16200 00 1215 00 26 .. ,. pazartesi 15 " 
Pirinç 48000 10080 00 756 00 26 ., ,, ,. 16 ,. 
Yulaf 4 76000 19040 00 1428 00 26 ., ,. ,, 17 ,, 

1 - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yu 
cins, mikdar, muhammen bedeli ve muvakkat teminatile ihale gün, s 
şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. 
Mersin As. Şubesinin üst katında As. Mahfelde As. Sa. Al. Ko. taraf 
yapılacaktır. 

2 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar 
edilir. Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler A. Sa. A. komisyonunda 
cut olan şartnameleri her zaman görebilirler. (3563) 6362 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komİ5yonundan ı 

1 - Kars garnizonu ile Ardıhan alayı ihtiyaçları için un kapalı 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Mikdarı eksiltme nevi tahmin bedel 
vakkat teminatı mikdarları aşağıda yazılıdır. İhalesi Kars. Sa. Al. K 
vaprlacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek istiyenlerin her gün ve ihale 
tirak edeceklerin helli zamandan bir saat evveline kadar teklif ve te 
mektuplariyle ticaret odaları vesikalarını komisyona vermiş bulunaca 
dır. (3400) 

Mevkii Cinsi , 

Kars Un 
Ardahan Un 

Mikdarı 
Kilo 

450,000 
200,000 

İhale T. Günü 

13-9-938 Salı 

13-9-938 Salı 

Saat 

11 
13 

Yulaf ahnacak 

Th. B. Mu 
Lira K. Li 

58,500 4 
28,000 2 

6081 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Ko1nisyonundan 

1 - Tümen garnizonlarının ihtiyacı olan aşağıda mikdarı tasını 
fiatları ve ilk inançları yazılı 1014000. kilo yulafın kapalı zarfla eksil 
si 19 eylül 1938 pazartesi günü saat 15 de İzmitte tümen satınalma k 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhide ihale edilebilir, 
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tüme 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupl 
tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 

Mikdarı Tasınlanan F. Tutarı İlk inanç 
Mevkileri Kilo K. S. L. K. L. 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

95000 
64000 
74000 

561000 
220000 

1014000 

5 
5 
5 
5 
5 

4750 00 
3200 00 
3700 00 

28050 00 
11000 00 

50700 00 

357 
240 
277 

2104 
825 

3803 
(3375) 

Un oh nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Tümen garnizonları ihtiyacı olan aşağıdaki miktarı tasın1an 
atları ve ilk inançları yazılı 886,000 kilo unun kapalı zarfla eksiltmes 
eylül 1938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte tümen satınalma komisyo 
da yapılacaktır. 

2 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. 
namesi Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. Amirlikleri ve İzmitte tümen 
tınalma komisyonunda görülebilir. 

3 - İstekliler belli gün ve saatten bir saat evvel teklif 
tümen satınalma komisyonuna vermeleri. (3374) 

Mevkileri 

lzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 
Gebze 

Mikdarı Tasınlanan Tutarı 
Kilo K. S. L. K. 

255000 
225000 
225000 
70000 

111000 

886000 

12 50 
., ,, 
,, .. .. .. 
H n 

31875 00 
28125 00 
28125 00 
8750 00 

13975 00 

110750 00 

Yulaf alınacak 

mektupla 
6060 

İlk inançl 
L. 

2390 
2110 
2110 
657 

1040 

8307 

Ankara Levazım Amirliği SatmAlma Komisyonundan ı 
Birlik Miktarı M. Bede. tık T. 
lsmi Cinsi Ton Lira Lira Ek. şekli: Ek. tarihi S 

B. Eski. Sv. A. Yulaf 720 35280 2656 Kapalı 22-9-938 1 
Topçu. Tb. ,. 360 17280 1336,50 ,, 22-9-938 

Yukarda yazılı tümen birliklerinin yulaflarına ihale günü talip çı 
dığından tekrar kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde 
rinde yazılı vesikalarile ihale günü ihale saatından bir saat evveline 
dar teklif mektuplarını Lüleburgaz süvari satınalma komisyonuna ve 
leri. (3552) 6358 

5 hangar yaphrı!acak Arpa veya yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Ankara Levazım Amirliği Sıt 

Alma Komisyonundan : Alma Komisyonundan : 
1 - lzmir'de Gaziemir'de yaptırı-

lacak beş adet hangar kapalı zarf u- 1 - İsHihiyedeki kıtaat hayvana 
suliyle eksiltmeye konulmuştur. nın senelik ihtiyacı için 654.000 k 

2 - Keşif bedeli 100327 lira 95 ku- arpa veya bu mikdar yulaf kapalı z 
ruştur. Eksiltme 8 eylfıl 938 perşem· usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
be günü saat 12 de kışlada İzmir paya kırma ücreti de zam edilerek 
müstahkem mevki satın alma komis- siltme esnasında arpa veya yul 
yonunda yapılacaktır. Keşif proje ve teklif edilen fiyatlara nazaran biri 
şartnameler 550 kuruşa lzmir müs- hale edilecektir. 
tahkem mevki satın alma komisyo- 2 - Şartnamesi İstanbul, Ank 
nundan alınır. LV. amirli'lcleri ve İslahiyede tu 

3 - İlk teminatı 6266 lira 40 ku -, satın alma komisyonlarındadır. 
ruştur. İstekliler ticaret odasında 3 - Muhammen tutarı 29430 lira İ 
kayıtlı olduklarına dair vesika gös- teminatı 2208 liradır. Kapalı zarf us 
termek mecburiyetindedirler. Eksilt- liyle eksiltmesi 18 eylül 938 pazart 
meye girecekler 2490 sayılı kanunun günü saat 16 da İslahiyede tugay 
2, 3 ncü maddelerinde ve şartname- tınalma komisyonunda yapılacağınd 
sinde yazılı vesikalariyle teminat ve istekliler teklif mektuplarını 18 eyi 
teklif mektuplarını ihale saatından 938 pazartesi günü saat 15 e kadar f 
en az bir saat evel komisyona vermiş lahiyede tugay satın alma komisyo 
bulunacaklardır. nu başkanlığına verilecektir. 

(3321) 5959 (3449) 6213 
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Yün ~orap ipliği ahnacak 

M. M. Vekiıleti Satın Alma Ko· 
lllİsyonun·dan : 

1 - Beher kilosuna tahmin edilen 
fiyatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 
olan (17900) on yedi bin dokuz yüz 
kilo yün çorap ipliği kapalı zarf usu
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 938 salı günü 
saat 11 onbirdedir. 

(Sekiz yüz elli sekiz) lira 75 (yetmiş 3 - Muvakkat teminatı 1593,75 li-
beş) kuruştur. radır. 

3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi glinil 4 - Şartnamesini görmek isti yen- ' 
saat 11.30 dadır. lerin her gün yazı işleri kalemine 

4 - Şartname ve nümunesini gör - müracaatları ve ihale 23 eylül 1938 
mek için M. M. V. SA. AL. KO. sına cuma günü belediye encilmeninde sa
müracaat edilebilir. at on birde yapılacağından isteklile-

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 rin teminatlarile birlikte teklif mek
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncil madde- tuplarını saat ona kadar belediye en-
lerinde istenilen vesikalarla birlikte cümenine vermeleri. (3574) 
teminat ve teklif mektuplarını belli ADET 
gün ve saatten en geç bir saat eveline ---
kadar komisyona vermeleri lazımdır 6 000 

(3469) 6216 21 000 
11 500 

Muhtelif yol ağaçları 
Ufak fidanlar 
Muhtelif çiçekler 

3 - İlk teminatı (3343) ilç bin üç 
yüz kırk üç liradır. 1 

4 - Evsaf ve şartnamesi (223) iki 
yüz yirmi üç kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı -
nır. 

... 
Deniz 

500 
5 500 

Çam 
Gül 6369 

Kavak fidanı alınacak 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarının ihale saatm -
dan en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3432) 

6209 

Çadır al.nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonun-dan : 
1 - 300 adet subay çadırı kapalı 

ıarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 24000 Ji. 

ra olup ilk teminat parası 1800 liradır. 
3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi günü 

saat 15 tedir. 
4 - Şartnamesini görmek için M. 

M. V. satın alma komisyonuna müra
caat edilmelidir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kanunun 2, 3 cü maddelerinde isteni
len vesikalarla birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gün ve saatın • 
dan en geç bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3468) 6215 

Konserve alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

Ampul alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1-Tahmin edilen bedeli (17123.08) 

lira olan { 49470) adet ampul 13 eylül 
938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
11.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur . 

2 - Muvakkat teminatı (1284) lira 
{23) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasız olarak alınabı
lir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
\eri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli giln ve saatten bir aaat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon baıkanlığına vermeleri. 

(579S-3380) 6062 

Divanı Muhasebat 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 

(5000) adet kavak fidanı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Muhammen bedeli (3750) lira· 

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (281,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her giln yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 23. 9. 938 cuma günü saat 
on buçukta belediye encümenine müra 
caatları. (3570) 6365 

Dükkôn arttırılması 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarında bulunan üç 

dükkana istekli çıkmadığından açık 

artırılması on gün uzatılmştr. 
2 - Muhammen bedelleri beşer yüz 

liradır. 

3 - Muvakkat teminatları otuz bi
Kok kömürü ahnacak rer buçuk liradır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle· 
Divanı Muhasebat Riyasetinden : rin her gün yazı işleri kalemine ve is· 
Ankarada Divanı Muhasebat daire- teklilerin de 16 eylul 938 cuma günü 

si kaloriferi için kapalı zarf usulü saat on buçukta belediye encümenine 
ile alınacak yerli kok kömürüne dair müracaatları. (3571) 6366 
ilan. 

ınısyonun•aan : 
1 - Beher kutusuna tahmin edilen kat'i ve 50 tonu ihtiyari olmak üzere Ôyetler 

Askeri F abrikalar 

Muhtelif 

malzemesi 

kimya 

ahnôcak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Satınalma Konıisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (11.350) lira o

lan muhtelif kimya malzemeai Aakeri 
Fabrikalar umum müdürlğü merkez 
satın alma komisyonunca 21.9.1938 
çar,amba günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (851) lira 
(25) kuruşu havi teklif mektuplarını 
mezkQr günde saat 14 de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(3434) 6183 

1162 Kilo yatakhk pamuk 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli 2383,84 lira 
olan 7762 kilo yataklık pamuk Kırık
kale Askeri fabrikalar gurup müdür
lüğünde müteşekkil satın alma ko
misyonunca 26-9-1938 pazartesi günü 
saat 15 te açık eksiltme suretiyle iha
le edilecektir. Şartnamesi parasız ola
rak Ankara'da Askeri Fabrikalar U -
mum Müdürlüğü ve Kırıkkale'd~ As
keri Fabrikalar gurup mildürlüğü sa
tın alma komisyonlarından verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
178 lira 79 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki ve
saikle birlikte mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (3506) 6356 

Hava K urumu 
• , Miktan: 120 tonu dai« ~,af.odan r::::::::::::::::::::""""'""'"""""'"'""I 

fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 170 tondur. 1 
(80000) kutu muhtelif sebze konser· Münakasa tarihi, mahalli: 28-9-938 '""'"""11

""
111111111111

" Sömikok, krible kömür 
vesi kapalı zarf usuliyle münakasaya çarşamba günü saat 11 de Divanı Mu-
konulmuştur. hasebat idare ve hesap işleri müdür- i ncaat mü na kasası 

İ lüğünde müteşekkil satınalma komis- :1 

gü~ü sa!a~~s~i!~ee~~~l 938 perşembe yonunda. Diyarbakır Nafia Müdürlüğünden: Türkkıqu Genel D.irektörlüğün-
Muhammen bedeli: 4420 liradır. Ta den : 

3 - Evsaf ve ~rtnamcsi bedelsiz ı İhaleye ko lan ·Q 19311 50 ı· 

ve odun alınacak 

-11-

Pirinç alınacak 
Ankara Okulları Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat 
Muhammen fiatı Tutarı teminatı lhale tarih "" 

Erzakrn adı Miktarı kuruş L. K. L. K. saatı 

Pirinç 27600 kilo 24 6624 Lira 496.80 12-9-938 pazartesi 
saat 10 

I - Miktaq muhammen bedeli, muvakkat teminatı, ve ihale zamanı 
yukarda yazılı pirinç artırma, eksiltme kanununa tevfikan kapalı zarf su
retile talibine ihale edilecektir. 

il - Eksiltme Ankara'da okullar sayışmanlığında toplanacak okullK 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 

III - Eksiltmeye gireceklerin 1938 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı ı.a. 
nunun 2 ve 3 UncU maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticaret· 
hane namına işe-gireceklerin işbu kanunda yazılı şartlar içinde Noterlik
ten alınan vekaletname ile komisyona gelmeleri. 

IV - Teminatların eksiltme saatlerinden daha evel Ankara Okullar Sa-
yışmanlığına yatırılması lazımdır. 

V - Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenler 
Sayışmanlığında komisyon katibine baş vurabilirler. 

Ankara'da Okullar 
(3367) 6039 

Okullar 
Siyasal bilgiler 

okulu kabul şartları 

Siyasal Bilgiler Okulu 
lüğünden : 

Direktör-

Sıyasal bilgiler okuluna lise me· 
zunları müsabaka ile alınır. Kayıt ve 
müsabaka lstanbul'da Yüksek öğret 
men, Ankara'da Sıyaaal bilgiler okul
larında yapılır. Kayıt 25 ağustosta baş 
lar 25 eylülde biter ve yalnı.z pazarte
si ve perşembe günleri mesai saatle
rinde yapılır. Müsabaka 26 eylülde 
başlar. Futa maliımat almak istiyen
ler Ankarada okul direktörlüğüne, ls
tanbul'da Yüksek öğretmen okuluna 
ve diğer yerlerde kültür ve lise direk 
törlüklerine müracaat etmelidirler. 

(3493) 6255 

Tapu ve Kadastro 

Demir sürme kapakla 

dolap alınacak 

Ankara'da Kavaklıdere'de 1101 nci a
danın 50 parsel numarasını alan bağın 
tarafların murisleri 'Garip Ali'nin mil
ki olduğu ve davacı Emine'nin de 
21/ 144 hissesi bulunduğu tahakkuk e
derek işbu ıhi11enin davacı Emine na
mına tesciline ve müddeialeyhlerin taw 
pularının ıslahına karar verildiği teb
liğ yerine kaim olmak üzere ilan olu-
nur. 6346 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Gerze ~ecliye Riyaaetinden : 
1 - Gerze kasabası dahilinde yeni 

yapılacak elektrik tesisatı kapalı zarf 
uıulile (2490) sayılı artınna ve ek. 
siltme kanununa göre yirmi gün m\id.. 
detle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu itin muhammen keşif bede
li (23933) liradır. 

3 - Muvakkat teminat (1794) lira 
(97) kuruştur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için na. 
fıa vekaletinden alınmI! elektrik t~ 
sisatr müteahhitliği vesikası ile 1938 
senesine ait ticaret odası vesikasını 
almış bulunmak lazımdır. 

" !ipler muvakkat teminatları ve kanu- - nu ı:ı: · 1• Türkkuşu teşkilatı irin ceman 250 
olarak her gün M. M. V. satın alma al k b ·· · ı·k · · t k :ı nen muayyen vesaik ve tekliflerin ay· r 1 aş muşavır 1 evı ınşaa 1 apa· - 300 ton yerli sömikok, 45 ton krible U M 
komisyonundan alınır. ı af rı k ·ıt k 1 Tapu ve Kadaetro mum üdiir-

nı gün ve saatte Ankarada mezkur ı z usu 1 c e 51 meye onu muş- kömür ve 10000 • 20000 kilo kuru me- lu·•gwu··nc1en •• 

5 - İstekliler bu işe ait §artname. 
projeler her zaman Gerze belediye .. 
sinde görebilecekleri gibi istenildiği 
takdirde şartname sureti paraaı.z gön
derilir. 4 - İlk teminatı (1680) bin altı yüz tur 

seksen liradır. müdürlüğe müracaatla makbuz muka- • §e odunu mübayaası kapalı zarf usu- tdarei Umwniye tapu sicilleri mah-

5 Ek .
1 

. ki . bilinde teslim etmeleri lazımdır. Bu- 2 - Bu i§e aid işleri şunlardır tiyle eksiltmeye konulmuştur. zenı·nde me .. cut ı·sıor kapaklı demı·r 
6 - Eksiltme 26-9-938 pazartesi 

- sı tmeye gırece erın 2490 A Ek"ı.ltme •artn ı· "' 
na dair "'-artname parasız olarak dai- • • :ır • am. e 1 Tahm·ın olunan bedel yerlı· s·o·mı·-sayılı kanunun ikinci ve ü,.üncü mad- :ı B Mukavele pro e"' dolaplar üzerine ilave edilecek on a-

gUnü saat on altıda Ger.ze 
enoümcninde yapılacaktır. 

beledi}'8 

delerinde gösterilen vesaikle teminat reden alınabilir. (3573) 6368 C • H • f • l .ı b d 1 k kok için beher tonu 25 lira, krible kö- det demir sürme kapaklı dolaplar i-
.... t.ı:" -~ı....~,..ı.~,..,........., .. _ _... ... .._.-+.... - ususı, ennı ve ayın ır_ı _,:_ ._._ L-L _ ·--··...2Q..liu.,_v,e.Qdu,ıı, .·~~ ~tmc •ilnil vaki tek.lif· 

7 - Teklif mektupları altıncı ma~ 
dacle .,ar&ulı uatten bir uat evvel be
led iye riyasetine gelmi' bulunmalı
dır. Postada vaki gecikmeler bbul 

crı az bir saat evel M. M. V. satın al- D • Bu evrak Nafıa dairesinde gö- için beher ifosu 2,S kurujhir. Tek--" 1er liaddi U.yrkmda glSrUlmediğindcn 
tna komisyonuna vermeleri. rülebilir. liflerde her üç cins mahrukat ayrı eksiltme on gün daha uzatılmıştır. 

(3433) 6210 3 _Bu işin ihalesi 13·9-938 sah gü- ayrı zikredilmelidir. Dolapların beherinin muhammen be-

Sıh·ıye arka rantası alınacak Kriple kömürü olanacak nü saat 11 de kapalı zarf usulü ile İhalesi 19-eylCıl-1938 tarihine ras- deli 200 liradır talip olanlar şartna-
olunmaz. 6374 

) nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. lıyan pazartesi günü saat 11 de ya - mesini levazım dairesinde görebilir -
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Ankara '.Adliye.İ Satm Alma Ko- 4 _ Eksiltmeye girebilmek için prlacaktır. Muvakkat teminatı 667.50 ler eksiltme 17 eylül 938 cwnartesi Muhasip aranıyor 

nıisyonundan : misyonundan : 1448.36 liralık muvakkat teminat ca- liradır. Şartnamesi her gün Türkku· günü saat dokuz buçuktadır. latekli-
l _ Beher adedine tahmin edilen 1 - Ankara Adliyesi için 160 ton ri senet, ticaret odası vesikası. şu levazım bürosunda görülebilir. İs- lerin o gün % 7,5 pey akçelerini ya· 

fiyatı 26 lira olan 1000 tane sıhhiye kriple kömürü açık eksiltme ile sa- A _ Bu eksiltmeye girebilmek için tekliler muayyen günde eksiltme sa- tırmak suretiyle levazım müdürlüğün-
k tın alınacaktır. Nafıa Vekt>. letı.nden alınmıı mu'"teah- atinden bir saat eveline kadar usulü de teq.ekkül eden komisyona müra-

İnşaat işlerinde çalışmış tecrübeli 
mesut muhasip aranmaktadır. Talip • 
!erin vesikalariyle acele müracaattan. 
Adres: Emlik Bank. yapı Limited fir
keti Ankara posta kutusu. 366 6201 

ar a çantası kapalı zarfla eksiltmeye cı. :ı 
konulmuştur. 2 - Muhammen bedeli 3040 üç bin bitlik vesikası bu vesika ihale günün- dairesinde kapatılmış zarflarını mak- caatları ilan olunur. (3576) 6370 

kırk liradır. den en az sekiz giln evvel ı'stı·da ı·ıe buz mukabilinde Türkkuşu Levazım 2 - Eksiltme 10 eylQI 938 cumarte- M kk ·k Ankara Kadutro Mahkemesin-· 3 - uva at teminat mı dan 228 Nafıa Vek!>.Jetine müracaatla alına. Bürosuna teslim etmiq. bulunmalıdır. 
ıı günü saat 11 de Ankara'da M.M.V. cı. :ı 
latm alma Ko. da yapılacaktır. iki yüz yirmi sekiz liradır. caktır. Ve bu zaman zarfında vesika lar. 6265 den : 

İ 4 - Eksiltme 15-9-938 perşembe talebı0nde bulunmıyanlar ekıı'ltmeye A k ' H h 11 ' E d b• k• d 3 - Ik teminat 1950 lira olup şart- n ara nm acettepe ma a esın- U 
namesi 130 kuruşa M.M.V. satın al- günü saat IS de Ankara Adliyesi bi- giremiyeceklerdir. de Garip Ali karısı Emine'nin İsmail, f em iÇ 1 YU f 
ına Ko. dan alınır. nasında toplanacak satın alma komis- s - Taliplerin zarfları ihale saatın Dem.. Ahmet ve Mustafa aleyhlerine açtığı 

yonunda yapılacaktır. dan bir saat evvel komisyon reı·sı"ne • · di d d 1 4 - Eksiltmeye girecekler kanuni ıptah senet vasın an o ayı muma-
Müdürü Bn. N a c i y e 

teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 5 - Fenni ve hususi !Utnamesi makbuz mukabili vermeleri, posta ge- ileyhlerden ikametgahı meçhul Mus- Avrupadan dönmUt talebe kayıt ve 
3 .. dd 1 . d 1 b l 1 1 Ankara c. Müddeiumumiliğinden pa- cikmeleri kabul edilmez. (5811-3383) Atec tug'"' lası alınacak tafa'nın gıyap kararının teblig-ine rag-- kabulüne ba•lamıştır. Adliye sarayı 
· cu ma e erın e yazı ı e ge er e rasız olarak verilir. (3238) 6056 11:.108 :1 :ı 

birlikte teklif mektuplarını eksiltme u men muayyen günde gelmediğinden j karşısında 58 numaralı apartımanın 
saatından behemehal bir saat evetine ı• . . k D. Demiryollan Satın Alma Ko- cari muhakeme neticesinde müddeabih 2. ci katı. 6355 
kadar Ankara'da M.M.V. satın alma nşaat muna aSaSI misyonundan : Ankara Belediyesi 
Ko. na vermeleri. 

(3220) 5910 

Yatak kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıisyonundan: 
1) 2000 adet dikilmiş yatak kılıfı a

çık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3900 lira o

lup ilk teminat parası 292 lira 50 ku
ruştur. 

3)İhalesi 13 eylül 938 salı günü saat 
10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa· 
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (3296) 6027 

İhale günü tebdiJi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko ... is

Yonundan : 
4. 9. 938 günü ihalesi yapılacağı ilfın 

edilen 5000 adet dikilmiş mintanm 
ihale gününün pazara tesadüf etmesi 
hasebiy le mezkur ihalenin 9. 9. 938 cu
nıa günü saat onda yapı l acağı ilan olu-
nur. (3572) 6367 

Arka çantası ve Ekmek 

torbası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

lllİsyonun-dan : 
l - 1500 : 2.000 tane arka çantası ve 

ıooo tane ekmek torbası kapalı zarfla 
eks iltmeye konmuştur. 

2 - H epsinin tahmin edilen bedeli 
11250 lira olup ilk terninat parası 858 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
19.9.1938 pazartesi günü saat 15 de 

İstanbul'da Nafıa müdürlüğünde ek· 
Ankara Belediyeainden ı siltme komisyonu odasında (27058.44) 
1 - Dört metreden 12 metreye ka- lira keşif bedelli yüksek mühendis 

dar muhtelif boyda 385 adet vecizenin mektebi yatakanelerinin dersanc ola-
yapılması on beş gün müddetle ka - rak tadil ve inşası kapalı zarf usuliyle 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. eksiltmeye konulmuştur. 

385 Adet vecize 

2 - Muhammen bedeli 8500 liradır Mukavele, eksiltme, bayındırlık iş-
3 - Muvakkat teminatı 637,5 lira- leri genel, hususi ve fenni şartnamele-

dır. ri, proje, keşif .hulasasiyle buna müte-
4 - Şartnamesini görmek istiyen- ferri diğer evrak dairesinde görüle

lerin her gün fen işleri müdürlüğüne cektir. Muvakkat teminat (2030) lira
müracaatları ve ihale 20 eylül 938 sa- dır. 

lı günü saat on birde belediye encü- İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
meninde yapılacağından isteklilerin ihale gününden en az sekiz gün evel 
teminatlariyle birlikte teklif mektup- müracaatla bu iş için Nafıa vekaletin· 
!arını o gün saat ona kadar belediye den alınmış ehliyet ve ticaret odası 
encümenine vermeleri. (3511) 6261 vesikalarını havi kapalı zarflarını 19. 

Mazot alınacak 
Ankal'a Belodiyeainden : 
İtfaiye vesaiti için alınacak 55000 

kilo mazot 7 teırinievel 938 cuma gü
nüne kadar bir ay içinde pazarlıkla a
lınacağından isteklilerin her cuma ve 
salı giinü saat on buçukta belediye en
cümenine müracaatları. 

(3569) 6364 

9. 1938 pazartesi gilnü saat 14 e kadar 
İstanbul Nafıa müdürlüğüne vermele-
ri. (5993-3489) 6253 

Sınai imalat münakasası 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 
15-8-938 pazartesi günü ihalesi ya

pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek -
siltmeye çıkarılan Ünye - Terme yo • 
lunun 1 + 365 - 11 + 680 inci kilo· 

A • 1 k metreleri ara11ndaki 24892 lira 18ku • 
ğaç vesa 1 re a 1 naca ruı ketif bedelli imalatı srnaiye inşa • 

Ankara Belediyesinden : atma istekli çıkmadığından ihalesi 
1 - Bahçeler idaresi için alınacak 15·8-938 tarihinden itibaren bir ay 

aşagıda cins ve miktarları yazılı ağaç müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Ta -
ve saire on beş gün müddetle kapalı lip olanların 15 • eylUl • 938 perıem
zarfla eksiltmeye konulmuıtur. be günü saat on ikiye kadar Viliyet 

2 - Muhammen bedeli 21250 lira- Daimi encümenine müracaatlan ilan 
dır. olunut. _(5934 • 3452). 6190 

Muhammen bedeli 55075 lira olan 
muhtelif ateş tuğlaları 24.10.1938 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4003.75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re· 
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (275) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (3505) 6300 

Muhtelif binalar yıkllnlacak 
D. Demiryollan Sabn Alma Ko

misyonundan : 

Haydarpaşa'da eski istasyon bina
sı ve rejisörlük binası ile vagon gara
jının yıkılması ve yıkılan bina malze
mesinin yıkıcı tarafından alınması işi 
5.000 lira muhammen bedelle artırma· 
ya konulmuştur. 
Artırma 12 eylül 938 tarihine rast· 

layan pazartesi günü saat 11 de gar 
binası dahilinde birinci işletme ko -
misyonunca yapılacaktır. İstekliler 
şartname ve mukavelesinde yazılı mu 
vakkat teminat ve 2490 numaralı ka· 
nun ve 1-7-937 tarih 3645 numaralı 
resmi gazetede ilan edilmiş ola.n tali· 
matnamede yazılı vesaik ile teklif 
mektuplarının artırma günil saat ona 
kadar komisyon reisliğine verilmiş ol
maları lazımdır. İstekliler bu işe aid 
şartname ve mukavele projesini pa· 
rasız olarak Haydarpaşa yol baş mü
f ettigliğinden alabilirler. (5809-3364) 

6020 

Sığır eti ah nacak 
Bayramiç Askeri Satmalma Komisyonu Batkanlrimdan: 

Erzakın 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 

Teminatı 

Tutarı Muvakk atesi 
Lira Lira 

İhalenin 
Günü Saati Şekli 

Sığır eti 113.000 30510 2289 22- 9. 938 15 Açık eksiltme 
Pazartesi 

ı - Bayramiç'te bulunan kıtaların senelik ihtiyaçları için 113.000 kilo 
sığır etine ihtiyaç olduğundan 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 40 ıncı maddesine tevfikan 22. 8. 938 gününden itibaren 22.9.93& 
gününe kadar bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Müracaat edecek taliplerin kor.ıl<Jyona bu müddet zarfında müra
caatları. 

3 - Hususi !artnamcler komisyonumuzda parasız verilir. 
4 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü maddesinde yazılı 

beraber gelmeleri ilan olunur. (5930/ 3451) 
evsafta 
6189 

4 Kalem elbiselik kumaş ahnacak 
D. Demiryolları Satm Alma Komnyonundan : 

Muhammen bedeli (150000) lira olan apfıda yazılı 4 kalem elbiselik ku
maş 16.9.1938 cuma günü saat ıs de kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (10250) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 18.zımdır. 

Şartnameler 750 kurup Ankara ve Haydarpap veznelerinde satılmak
tadır. (3350) 

10.000 metre memur elbises.i için kumaş 
5.000 metre memur paltosu için kutnaf 

10.000 metre müstahdem elbi•e si için kumaş 
5.000 metre mU.tahdem paltoeu için kumaf 6150 
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Fikir biraz cüretkôrane görülebilir 
Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

F EMİL 

F E i L 
F EMİL 

F EMİL 

Kadın olmanm yegane 
mahzurunu unutturur. 
İcat edilince, kadın inanılmıyacak derecede 
büyük bir serbestiye ve emsalsiz bir 
kavuştu. 

Her ay tekerrür eden müşkül ve üzücü gün· 
!erde kadını bütün düşünce ve eziyetlerden 
kurtardı. Hayatını ve aile saadetini sigorta 
etti. 
En ince elbise ve en dar banyo mayol~rı al· 
tında sezilmez, kullanan kadın bile mevcudi· 
yetini kat'iyyen farketmez. 
Mikroplu bezlerin ve pamuk tamponların ka· 
dınların blitün hayatlarına mal olan rahim ve 
tenasüli ıstırablarını ortadan kaldırır. 
Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırını· 
zı hususi iki cins pamuktan kimya harikala· 
riyle mikropsuz bir şekilde yapılmıştır. 

Bayanların (ayhk temizliklerinde) en bi· 
rinci yardımcısıdır. Sıhatini seven her kadın, 

ve Gı 
kullanmalıdır. FEMlL küçük ve yumuşak olduğundan el 
çantanız<la bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde 

bulunur. 5555 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ ~ 6 ve 12 ay taksitle ~ ~ 
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: En iyi, en sağlam, en ucuz ve en iyi şerait : 
= Yıldız ticaretevi M. Bilman, Ulus meydanı No: 6 Telefon: 1847 - : 
: Telgraf: Bilınan - P.K. No: 399 : 

.,_.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sahhk odun deposu 
Ticaret Türk Anonim Sirl<etinden : 
Şirketimizin Çankırı caddesinde kain odun deposu bütün müş

temilatı ile satılıktır. Taliplerin Ulus meydanında Koçak apartı-
mamndaki şirketimize müracaatları. 6269 

ömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Vehbi Koc 
.> 

Ve ortağı 

Terazi ah nacak 
P. T . T. Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Adet Tartı siansı Lira Lira kuruş 

448 
484 
600 

20 ve 40 kiloluk 
10 .. 

2 .. . 
7685 
5808 
5400 

576 38 
435 60 
405 00 

1 - Eksiltme ve ihaleleri ayrı ayrı yapılmak üzere yukarda miktarla· 
rile tartı siası, muhammen bedel ve muvakkat teminatları yazılı üç kalem 
teraziler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1-10-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat 12 de An· 
kara'da P. T. T. Umumi Müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İstekliler her kalem için muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün saat onbire kadar mezkur ko
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T.Levazım ve İstanbul'da Beyoğlun· 
da P. T. T. Levazım Ayniyclt şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. 

(3094) 5699 

rr:====== Sayın Ankaralılara 
Ucuzluğu ile az zamanda m11h• m Ankara halkının rağbetini kazanan 

YA ECZA 
Iş Bankası karşısında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Tl: 2018 5197 

Cebecide Yeni Doğan bahçe 
. 
sıneması 

Bu akşam Türkçe sözlü Selahattin Eyyubi 
Ehli Salip Muharebeleri. , 

ULUS ., • 9 - 1938 _.! 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 3. 9. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

17.157,343 

Altın: Safi kilogram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest döviıcler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
klirina bakiveleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte, edi evrakı nakdiye karsıhğı 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından voki tediyat 

Sencdat Cüzdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - karsılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

B - Serhest esham ve tahvilat 

,ı\ vanslar : 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilat iizerinc 

Hissedarlar: 
Muhtelit 

KÜCÜK 

Lira 
24.133.175,93 
17.219.226,-
1.277.432,-

335.388,04 

12.736.038,33 
16.833,34 

10.357.432,49 

158.748.363,-

15.057.949,-

2.600.000,-
63.036.472,18 

39.073.548,48 
6.864.698,14 

6.227.500,-
102.513,65 

9.264.17 5,58 

Yekün 

Lira 

42.629.833,93 

3.'.:5.388,04 

23.110.304,16 

143.690.614,-

65.636.472,18 

45.938.2%,62 

15.594.189,23 

4.500.000,-
11.616.827, 77 

353.051.87 5,93 

P AS 1 F : 
Sennaye 

ihtiyat Akçeıi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesı 
Karşılığı tamamen altıo olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. v:ııcd. 

Türk Lirası Mevduab : 

Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinıı bakiyeleri 

Muhtelit 

2.712..234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,

.143.690.614,-

19.000.000,-
23.000.000,-

995,22 

41.335.293,56 

Yekun 

Lira 
15.000.000.-

8.712.234,l l 

185.690.614,-

17.181.499,21 

41.336.288,?'8 

85.131.239,84 

353.051.875,93 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine avans% 3. 
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Kiralık : 

Kiralık ev - Yenişehir'in en mu -
tena mevkiindc yedi odalı ve icabında 
iki ailenin ikametine elverişli bir ev, 
eyllıl iptidasından önümüzdeki mayıs 

sonuna kadar dokuz ay için kiralıktır . 
İsti yenlerin ( 1098) telefon numarası -
na müracaatları. 6161 

:···· ... ·· ....................................... .... 
ı 

İ Küçük ilôn şartları 

1 
1 

Dört satırlık küçük ilfi.nlardan: 
Bir deta için 30. Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

ı 

- ---------
-- PİYANGOSU BÜYÜK --- ------------

Beşinci keşide 11 -Eylül-938 dedir. ------- ----------
Kiralık - Beş oda bir hizmetçi o- ı 

dası mutbak banyo. Birinciteşrin be
şinda boşalacaktır. Havuzbaşı Karan-

~~vamh kuçtik ilanlardan her defası 
ıçın 10 kuruş alınır. Mesela 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alıııacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk: 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçtik illin 120 harften ıbaret ol· 
malıdır • 

--

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 15.000, 
12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .• --Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango- ::::= 

:= ya iştirak etmek suertile siz de taliinizi deneyiniz... := - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ fil sokak No. 5 6207 .i Dört satırdan fazla her satır için ayrı

ca 10 kuruş alınır. 
Kiralık apartıman daireleri - Ha

vagazı, elektrik, su vardır. Kooperatif 
arkasında Güzeller sokak Yusuf Esen-
demir aparttmanı Tel: 2454 6272 

Kiralık daireler - Tam konforlu 
ve kaloriferli 4 ve 5 oda ve büyük hol
leri olan daireler Sıhat Bakanlığı Ça -
ğatay sokak No. 1 Ap. Tel. 1962 6282 

Kirahk - Yenişehir Tuna caddesi 
19 No. lu ev dahilinde 2 oda, banyo 
müşterek mutbak, 30 lira. İçindekilere 
müracaat. 6336 

Kiralık Daire - Maltepe (son oto
büs durağı) Akıncılar sokağı Sait 
Barlas apartımanı 4 oda hol, kalorifer, 
sı<:ak su, ucuz fiyat. Telefon 3948. 

6310 

Kiralık depolar - Ankara istasyo· 
nunda mektep binasına bitişik, bir ça
tı altında elverişli depolar vardır. İs· 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem'e mü · 
racaatları. 6323 

Kiralık - Maltepe Akıncılar so
kak 4 No. Ap. Kat 2, 3 Büyük 1 kü
çük oda, 1 hol, tam konforu h:ı.vi su 
dahil 45 lira. İçindekilere müracaat. 

6338 

Kiralık iki veya bir oda - Yenişe
hir Mühendisler Birliği karşısında 
Ölçerler sokak No. 2 birinci kat bahçe 
içinde bir aile yanında moôleli veya 
moblesiz iki üç ay için acele kirahktrr. 

6347 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ma
hallesinde beş büyük, iki küçük oda, 
ayrıca sandık odası bulunan muşamba 
döşeli, kalorifer, sıcak su tesisatı ve 
bütün konforu haiz bir ev möbleli ve
ya möblesiz kiralıktır. Telefon 3703 

6354 

Kiralık ev - 3 oda alt kat. Yeni • 
şehir İsmet İnönü caddesi No. 74 

6372 

Kalörifer ve banyolu oda - Yal
nız bayan için, aile yanında. Tel. 3437 
den 14 H. Arel 6373 

fş yerenler : 

Kasiyer aranıyor - Bay veya ba
yan kefil verebilecek bir kasiyer ar~
nıyor. Merkez eczanesine baş vurul
ması. 6217 

Muhasip aranıyor - Dekor ve bo
ya işleriyle iştigal eden bir firmanın 
muhasebe işlerini idare edebilecek bir 
muhasip aranıyor. Taliplerin bon ser
vis ve istedikleri ücret mikdannı bil -
diren bir mektupla Ankara posta kutu-
su 214 adresine müracaatları. 6275 

Kasiyer aranıyor - Bir bayan ka
siyere ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin 
Bankalar caddesinde 48-2 Yıldız kır. 
tasiıc mağazas na mü~~tları: 63,Sl 

i 
: ............................................ ........ 
Satılık : 

Satılık otomobil - Beş kişilik se
kiz silindirli bir Buik otomobili satı -
lıktır. Görmek için saat 14 den son
ra 1062 telefon numarasında B. Rüş
tü'yc müracaat. 

Satılık arsa, ev, apartman - Anka
ra'nın her tarafında satılık arsalar irat 
getirir apartmanlar, evler. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6095 

Satılık arsa - istasyon arkasında 
imarca parsellenmiş küçük çapta arsa
lar Tl : 2487 Vahdi Doğruer. 6096 

Satılık ana - Maltepe'nin en na
zır yerinde küçük çapta. Tl: 2487 
Vahdi Doğruer. 6097 

Satılık - Yenişehir'de bakanlıklar 
karşısında mutena mevkide bir arsa 
ucuz fiyatla satılıktır. Ebadı 7 50 met
redir. Tlf. 2314 e müracaat. 6236, 

Satılık motosiklet - Harley David 

Sablık - Ankara'nın her tarafın - ı 
da ev, apartıman, arsa almak ve sat -
mak istiyenler. Tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 6351 

lş arayanlar : 

Diplornab (yüksek) mühendis -

(Su • yol - demiryol - JCöprü mühen -
disi) iş arıyor. Mühendis D. W. An-
kara Yenişehir Birlik oteli. 6344 

İt anyorum - Orta tahsilli ve as
kerliğimi de bitirmiş bir gencim veri
lecek her işte çalışırım. Ulus T. B. ru· 
muzuna mektupla müracaat. 6165 

Daktilo - Çok seri ve hatasız ya
zan bir bayan daktilo evinde kendi 
makinesiyle yazı işleri aramaktadır. U
lus'ta M. rumuzuna mektupla müra-
caat edilmesi. 6267 

"1·ah·kemeler ·. 
son marka yeni denilecek kadar az 1 , Ankara Asliye Birinci Hukuk 
kullanılmıştır. Yeni sinema yanında Mahkemesind~n : 
tütüncü Ali Ekber'e müracaat. 6266 Ankara'nın Koyunpazarında mani-

Satılık e§ya - Kadın bisikleti, beş faturacı Hacı Sabri taratından açılan 
parça mobilya, kadın elbiseleri kürk ve Algur soyadının (Dedeoğlu) adile 
manto ve halılar. Atatürk bulvan Ali değiştirilmesine karar verilmesi hak
Nazmi Ap. 57 birinci kat. 6337 kında olan davanın yapılan duruşması 

sonunda: Algur soyadının (Dedcoğ-

Satılık arsa - Aşağı Eğlence as -
falt üzerinde ilk otobüs durağında bağ 
ve meyva ağaçlı bir arsa müsait fiat -
la acele satlıktır. Ulus'ta fransızca 

Ankra muhasibi Bay Muhsin'e müra· 
caat. 6345 

Satılık - İstasyon arkasında ve 
jandarma mektebi civarında ve Anka. 
ra'nın her tarafında inşaata elverişli 
arsalar. Tel: 2406 Neşet Şeren , 6349 

Satılık - Ankara'mn her tarafın -
da irat getirir beton ahşap ev ve apar
tımanlarla bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

6350 

YENİ 

lu) ile değiştirilmek suretiyle nüfusa 
tescil ve ilanına 25. 1. 937 gününde ka
rar verilmiş olduğu ilan olunur. 

Zayi - Ankara Memurlar koope • 
ratifindeki 3234 numaralı 35 Iirahk 
muvakkat hisse senedimi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisin:n hükmü 
yoktur. Hariciye Vekaleti memurla -
rından Reşat Hakkı Karabuda 

Zayi - 330 yılında Mersin rüşti • 
yesinden aldığım şehadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. Ankara 
Hacettepesi Yaldaç sokak No. 16-18 
Zehra Ünal 6348 

SİNEMALAR 

Fakülteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlara 
Ankara Fakülte Talim T~ ~ 

mu an ığmclan : 
1 - Ankara'da yüksek mekteplere 

girecek okurların yüksek askeri ehli
yetname tedrisatını takip etmek üzere 
fakülte talim taburuna kayıt ve kabul
leri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her gün cu· 
martesi, pazar günleri hariç saat 9 dan 
11,30 a 14 den 17 ye kadar aşağıdaki ve• 
sikalarla beraber Sarıkışla'da fakülte 
talim taburu 3. Bl. K.lığına müracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur . 

3 - Altı adet fotoğraf 4 X 6 eba
dında fotoğrafın alt kenarında bıra
kılacak bir santimetrelik boş yere 
mektep No. su adı soyadı yazılmak 

suretiyle 
4 - Nüfus cüzdanı sureti örnegıne 

göre matbu ve nüfus memurluğu tara
fından musaddak. 

5 - Tam askeri ehliyetname. Tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han· 
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam tM-ıliyetnameye hak kazandığına 

dair bir vesika. (3562) 6361 

ULUS - 19. uncu yıl. - No: 6145 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Ki.mil SUNER 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Ut.US Basımevi : ANKARA 

~======================·~ 

HALK 
BU GECE 

BiR KADIN TALlHl .ılllllL. -
GECE ANAHTARI 

Büyük zabıta filmi 
Baş Rolde 

JOAN CRA VFORD 
---- Gündüz iki film birden ----Gündüz iki film birden : - 1 - Zengin Çocuğu 

1 - Bir Kadm Talihi : ~ 2 - Şarkıcı Kovboy 
2 - tik Acı E: : SEANSLAR 
Baı Rolde : M. SCHNEIDER = : 2.30 - 5.30 - Gece 21 de 

SEANSLAR ~lllll~ HALK MATiNESi 12.20 DE 
2.30 - 5.45 • Gece 21 de GiZLi lZDlV AÇ 

BU GON SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
Bu gece aaat 21 de Açık Hava Sinemaaında 

SEVİŞMEK ARZUSU 
BQf Rolde : Marlene Dietrich 

~:.;;;;;;================================================;;:;:==============~~ 
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