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Telgraf: Ulus • Ankara 

TELEFON 
imtiyaz sahibi 1144 
Başmuhul'ir 1371 -5 KURUŞ 
Yazı işleri 1062·1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ANOIMIZDIR. 

Bazı fransız gazetelerine göre !ta/ya 
Fransa'ya karşı askeri hazırlıklar yap
maktadır. Fransa da Cibuti'ye harp ge
misi ve asker göndermektedir. ltal
yan. fransız vaziyetine dair gelen son 
telgrafları bugün üçüncü sayfamızda 
bulacaksınız. 

Birinci Köy ve Ziraat kalkınma ko~gresine gelen delegeler dün sabah saat 9,5 de ve öğle
clen sonra saat 13,5 de Ebedi Se/'in tabutu önünde bir t/izim geçidi yapmışlardır 

Bütiin delet:eler, köylüler büyük bir teessür içinde Ebedi Se/'in tabutu önii.nde eğilmi§ler
dir. Eınoğrafya müzesinde alman diğer resimlerimiz yedinci sayfamızdadır. 

Maarif, I ktısat Vekô letleri nde değişiklik 
''Bu Kurultay 
ve onun 
mttnası •.. ,, 

F. R. ATAY 
İyi bir demok- ----·----"'\ 

rasi kurmak i
çin milleti mut
laka parçalama
ga, yahut, mil-

\u~li?zt,,nffla' 
kurtarmak için 
mutlaka bir zor 
reıımı kurma • 
ğa ihtiyaç var 
mıdır? Türkiye, 
19 mayıs 1919 
'dan inkılap ni
zamı kuruluncı
ya kadar, za
man zaman, her 
iki cereyanı , 
kendi taraftar

"Bence ebe
di Şefimiz A
tatürkün, kerr
disine kadar 

son Ta"" biif'r/aa" 
ve diğer mem
leketlerde ya
pılan milli mü-
cadelelerden 

en kıymetli 

farikasını, bu 
kurutaly ve o-
nun manası 

teşkil etmek
tedir. Sulh ve 
harbin siyase
tini inkıtasız 
bir Millet Mec-

ları arasında , Jisiyle idare 
haklı zannetti- edebilmek zih-

niyetini ve kud 
retİni, bugün 
dahi çok mem
leketlerde gö
remiyoruz. A
tatürk kurul-
tayı yalnız 

millet hayatı
mn lüzumlu 
bir mekanı'z • 
ması olarak 
takdir etmek
le kalmazdı, 

onu samimi ve 
derin bir sev
gi ile severdi.,, 

recek safhalar
dan geçti. Mut
lak hüküm sahi
bi bir meclisin 
serbest müna
kaşaları arasın
da, milli müca
deleyi ba§ar • 
mak imkansız 
olduğunu söyli
yenler, ve daha 
sonra, siyasi fa
aliyetlerden hiç 
birini kayıt altı
na almaksızın, 
zaferi politika- 1NONU 
crlarm eline tes- '-------..J 
lim etmek demokrui iycabı 
olduğunu iddia edenler olmuş
tur. 
Osmanlı saltanatının son on 

beş yılı istibdat, anarşi ve örfi 
idare altından geçti. Hepsi bir
likte inkıraz faciasını hazırla -
mıştır. Kuvayı - milliye, düşman 
istilasına olduğu kadar, yakın 
maziynin mesuliyetlerine karşı 
da milli vicdanın derin aksüla -
melini temsil eder. Erzurum kon
gresinden son büyük kurul • 
taya kadar, bu millet, bir mil
letin uğrıyabileceği en ağır im· 
tihanlardan geçti. Bu imtihanlar 
onun yalnız kahramanlık fazile
tini değil, şuur olgunluğunu da 
ispat etmiştir. Harpte ve sulhta, 
silahlı isyanlara kadar her türlü 
buhran karşısında kaldık: Ka
mutay'ın kanun tedbirleri ile bu 
buhranları karşılıyamamak ve 
sınıf kavgası parlamentarizmi
nin aczi içine düşmek gibi bir 
hali olmuş mudur? 
Şunu unutmamak doğru olur 

ki Kemalist inkılapçılar, halk 
(Sonu 7. inci sayfada) 

Milli Şefimiz ismet lnönü di.in refakatlerinde Büyük Millet Mec
lisi Reisi B. Abdülhalik Renda ve BCJ§vekilimiz Celal Bayar 

olduğu halde Yeni.şehir' de bir yürüyüş yapmışlardır 

MÜNHAL BULUNAN 13 MEBUSLUK İÇİN 

CUMARTESİ GÜNÜ SE(İM YAPILACAK 

Kimler nerelerden Parti 
ncimzedi gösterilecek? 
Münhal bulunan 13 mebusluk için önümüzdeki cumartesi gÜ· 

nü 13 vilayette mebusluk seçimi yapılacaktır. Dahiliye Vekaleti 
bu vilayetlere lazımgelen emirleri vermiştir. C. H. P. de ayrıca 
Parti teşkilatına seçim haznlığı yapılmasını bildirmiştir. Parti 
namzetlerinin bugün resmen ilan edilmesi kuvetle muhtemeldir. 

Haber aldığımıza göre Lon- rabekir İstanbul' dan, münhal 
dra Büyük Elçisi Fethi Okyar mebusluklara Cümhuriyet Halk 
Bolu' dan, Hüseyin Cahit Yalçın Partisi namzedi olarak gösterile· 
Çankırı' dan, Şükrü Kasapoğlu cektir. 
Elazığ'dan, Denizbank erkanın· 
dan Sadettin Serin Kayseri' den, 
Emekli Korgeneral Naci Tınaz 
Bursa' dan, Ziraat Bankası U · 
mum Müdür Muavini Cezmi Er
çin Antalya' dan, Cümhurreisliiği 
Umumi Katibi Hasan Rıza Soy
ak Burdur' dan, Devlet Şurası 
Reisi Reşat Mimaroğlu lzmir
den, Ziraat Vekaleti Müsteşarı 
Naki Bekmen Siirt'ten, lktısat 
Vekaleti Müsteşarı Sadullah Gü
ney Muğla' dan, Nafıa Vekaleti 
Müsteşarı Arif Baytın Ankara -
dan, Emekli General Kazım Ka-

ikinci müntehiplerin 

nazara dikkatine 
Mebus seçimi Teftiş Heyeti Baş

kanlığından: 
1 - Açık olan Ankara Mebusluğu 

için 31 Birinci kanun 1938 cumartesi 
günü seçim yapılacaktır. 

2 - Seçim dokuzdan on üçe kadar 
devam edecektir. 

3 - İkinci müntehiplerin mazbata
lariyle beraber bu ıraatler zarfında 
Bolcdiye salonuna teşrifleri rica olu
nur. 

B. SAFFET ARI KAN VE B. ŞAKİR KESE BİR 

RAHATSIZLIKLARINDAN DOLAYI İSTİFA ETTİLER 

Hasan -Ali Yücel Maarif 
Vekili, Hüsnü Cakır 
i lısaf Yek il old lar 

Ankara, 28 a.a. - T ansyon düşüklüğü ile müterafik şiddetli sürme -
najdan rahatsız bulunan Maarif Vekili Saffet Ankan'la, safra kesesi il
tihabından mustarip olan İktisat Vekili Şakir Kesebir, uzun tedaviyi is
tilzam eden rahatsızlıkları vazifelerinde devamlarını müşkülleştirdiğin
den dolayı af edilmelerini dilemişlerdir. Reisicümhur tarafından istifala
rı kabul edilmiştir. 

Maarif VekilJiğine İzmir Mebusu Hasan -Ali Yücel'in ve iktisat Ve
killiğine İzmir Mebusu Hüsnü Çakır'm tayinleri Başvekil tarafından 
Reisi~ümhura arz.v~ .~nha edilmiş ve bu inh~ tasvip buyurulm~tur. 

. lstıfalarmın Reısıcumhur tarafından kabul buyurulduğunun Başve. 
kıl tarafından B. Saffet Arrkan'la Şakir Kesebir'e tebliğ ve vekaletleri 
~~manmdaki kıymetli hizmet ve başarılarından dolayı teşekkür edildi • 
gı de aynca istihbar edilmiştir. 

Dahiliye Vekili Parti Genel 
Sekreteri doktor Relik Saydam 

Yeni Genyönkurul ilk 

i~fimaını dün yaptı 

{ Yeni Maarif Vekilimiz 
j Yeni Maarif Vekilimiz B. Hasan • 

ı Ali Yücel, İstanbul'da 1897 senesinde 
doğmuştur. Vefa Sultanisinden ve İs
tanbul üniversi tesi edebiyat fakültesi 
felsefe şubesinden mezundur. İzmir 
muallim mektebi, Kuleli askeri lisesi, 
İstanbul erkek lisesi, Galatasaray li
sesi edebiyat ve felsefe muallimlikle
rinde bulunduktan sonra Maarif Ve -
kaleti umum müfettişliğine tayin e
dilmiştir. Bir müddet Gazi Terbiye 
enstitüsü ve orta tedrisat umum mü -
dürlüğünü ifa eden B. Hasan - Ali Yü
cel 1935 senesinde C. H. P, namzedi o
larak İzmir mebusluğuna seçilmiştir. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti mer
kez heyeti, C. H. P. Genyör>kurul ü
yeliklerini senelerden beri ifa etmek
tedir. 

Eski ve yeni muhtelif gazete ve 
mecmualardaki yazılarmcfan başka ki
tap şeklinde bir çok eserleri vardır. 
Türk edibaytı nümuneleri, Ruhiyat 
alfabesi, Mantık, Mevlana'nın rubai
ler:, "Türkiye'de orta tedrisat", Geot
he'nin hayatına ait olan bir Dehanın 
romanı, Fransada teftiş teşkilatı, Türk 
edebiyatına bir bakJ.ş, Dönen ses, Pa
zartesi musahabeleri bunlardan bir ka-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

Maarif Vekil imiz B. 
Hasan - Ali Yiicc# 

l ktısat Vekil imiz B. 
Hüsnü Çakır 

Cüınhuriyet Halk Partisinin Bü -
yük Kurultayının fevkalade içtimaın
da yeniden seçilen Genyönkurul he
yeti ilk içtimaını dün saat onda Da
hiliye Vekili Cümhuriyet Halk Par
tisi Genel Sekreteri Doktor Refik 
Saydam'm Başkanlığında yapmış ve 
bu toplantı 13 e kadar devam etmiş
tir. Toplantıda parti programı ve ni
zamnamesine göre işlerin tedviri hak 
kında müzakerelerde bulunulmuş ve 
Genyönkurul'un mesaisi 13 büroya 
taksim edilerek üyelerin vazifesi ay
rılnuştır. 

Birinci Köy ve Ziraat K~lkınma Kongresinde 
~ . 

Komisyonlar müzakereye 
başladılar ve bir çok 

mühim kararlar aldılar 
[Komisyon müzakerelerine ait tafsil at 7 inci sayfadadır] 
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. . 
İnsan ve kü llür : Halkevinde Atatürk gecesi 

Göz sıhatini korumak ıçın 

Kongrenin mônası 
Kemalist Türkiye'nin kabineleri, İnanan ve hayata İnandıkları ıçm 

kendilerini, milletin tamamına atfe- daima daha İyi ve daha güzel ya§a
derler, çünkü milletin tamamının mak İstiyen İnsanlar yaratmıt olan 
mümeaaili ve mahsulüdürler. Bu at- inkılabımızın, bizleri daima daha 
fediı keyfiyeti kendine hemen her ıleriye itici hamleleri mevcuttur. 
itte ifade bulur. Fakat iki nokta var- Türkiye, bir yeniden doğQfun bütün 
dır ki, burada, hükümetin icraatı, 

1 

müabet ve feyizli vasıflarmı taııyan 
milletin tamamına ıamil olmak vas- bir memleket olmuttur ve onun bu 
fmı, muvaffakiyeti temin eden bir hali komtularmuzı ve daha uzakta
hamle gibi kullanır. Bu iki noktadan kileri hayretler içimle bırakmıthr. 
birisi, memleket ölçüsünde olan iti Elbette ki, böyle bir memlekette, 
ortaya açıkça ve olduğu gibi koyup ana kaynak olan ziraat di.vaaı üze • 
danıımak, ikincisi de, üzerin-de mu- rinde durulacak, hem de memleket 
tabık kalınan bu İti , bir baıarma ölçüsünde durulacak bir &\in gele
planma bağlamaktır. Yani, milletle cekti. lıte, kongrenin toplanmasiy
mü,.vere edip, onunla birlikte bir le, bu gün gelmiıtir. Baıvekil, bütün 
huaua hakkında mutabık kaldık- bu noktaları ayrı ayrı ortaya koy
lan 80llra, milleti, tayin edilen gaye- makla, ziraat ekonomimiz ile milli e
ye doğru hesapla ve planla yürüt- konomimiz ve ziraat bünyemizle 
mek. Danıtma ile, millet, hakkını, memleket bünyemiz arasındaki bü
devlet, vazifesini; heaap ve plan da- yük muvasala hatlarını tayin etmiı
.ireainde gayeye eritmek bahsinde tir. Ve kongrenin böyle geniı bir 
~' devlet, hakkını, millet vazifesini gÖrÜf ufku içinde ve bunun kucakla
idrak ebnek mevkiindedir. dığı gaye istikametinde ç.ahtmaaı 

Sanki her defasında, devlet ile lazım geleceğini itaret eylemiıtir. 
mill~t ar~aında bir sosyal kontrato Şu var ki, ve gene cümhuriyet hükü
teatı edılmekte ve bunun arkasın- metlerine has olan zihniyetle, Bat
da~, millete devletine uymak vazi- vekil, davayı hem apaçık hem de 
feaı, devlete de milletini yürütmek millet ve memleket ölçüıünde tah • 
hakkı dü~mektedir. Bu, dışardan lil edip ortaya koymakla kalmamıf, 
gelen iatlla ve iatismar ve içeride davanın halle·dilmeaine yarıyacak 
sürüp giden İstipda·rla karşı bir mil- ana terkibi de ilave ederek vennit -
let halinde kıyam ettiğimiz günden tir: 
beri böyledir. 

Bugün de, Ankara'da, birinci 
Ziraat Kongresi toplanmıı bulunu
yor. Bunun toplanma tarihinden ·,;n
ce gelen hadiselerin bir kaçı üzerin
de durmak lüzumunu duyan Başve
kilimiz Celal Bayar, vuzuhu ve ka
tiyetiyle temayüz eden açılma nut
kunda, bilhaua tunu tebarüz ettir
miftir ki, bize şimdi, bugünkü genç 
ve iddialı devletimize göre bir zira
at lazımdır. 

Çiftçiliğin girift, müşkül olan 
iktısadi meseleleri, bugün ziraat 
meselelerine tamamen müvazi hat
ta hakim olarak yürütülüyor. 

Ziraat, toprağın verdiğini al
maktan tamamen çıkmı~tır. 
Piyasanın istediğini, istediği 

miktar ve şartlarla istihsal etmek 
lazımdır. 

Numarah gözlük sotlşı 
kayıt ve şarta 
tobi tutulacak 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mihraklı (numaralı) ıözlük 
ıatııını kontrol altına almak üzere bir gözlükçülük kanun proje
si hazırlamıttır. Bakanlık projenin hazırlanmaıını projenin mu -
cip sebepler layihaıında töyle anlatmaktadır: 

Şair Akif 
• • 
ıçın 

ihtifaller 

lstiklôl marşı şairi 
heyecanla anıldı 

Milli şair Mehmet Akif'in ölümü -
nün yıldönümü münasebetiyle dün ak· 
şam iızeri yüksek ziraat enstitüsünde 
bir ihtifal yapılmıştır. 

lhtifalde enstitü hoca ve talebeleri 
bulunmuşlar ve büyük şairin hatırası 
yad edilmiş bir çok şiirleri okunmuş 
bu arada söz alan bir çok hatipler A -
kif'in şahsiyeti ve faziletleri hakkın
da izahat vermişlerdir. Bundan aonra 
büyük ölünün istirahat ruhu için bir 
dakika sükut edilmiştir. 

"Yurdumuzda gözlü~ülük yapmak, 
numaralı gözlük camı utmak ve göz
lük ticaretaneıi açmak hiç bir kayıt 
ve prta tabi değildir. Göz gibi nuik 
bir görme uzvu önürıe, geliti güzel 
takılan gözlüklerin bu uzvun fizyo • 
lojik vazifesi üzerine olan muzır te
sirlerinden batka. diğer bir takım ra
hatıızlrklara ve göz bozukluldarma 
da sebebiyet vereceği maliimdur. Göz
lük satıtındaki yolsuzluklara mani 
olmak ve yalnız ehil lrinwelere mü
saade etmek bu aanata kendi fenni 
çevresi içinde layık olduğu mevkii 
vermek için diğer bir~ok memleket
lerde olduğu gibi bir kanun hazırlan
masına lüzum ve zaruret görülmüt -
tür.,, 

Projenin ihtiva ettiği c&aslara gö
re yurt içinde numaralı gözlük camı 
satabilmek için türk olmak, yirmi bet 
yaşınr bitirmiş ve en az orta tahsilli 
bulunmak, sağlık ve sosyal yardım 
bakanlığından ruhsatiye almıı buluo
mak şart olacaktır. Sağlık bakanlığın
dan verilecek ruhsatiye göılUkçUlük 
kurslarına devam edenlere verilec~
tir. Kursların müddetleri, mahallt 
programları ve diğer şartları sağlık 
bakanlığınca tayin olunacaktır. 

Bu genç devlet, şimdiye kadarki 
metodlu çalıtmaları sayesinde, milli 
ekonomimizin birçok sahalarını ye
niden yaratmıya muvaff k olmut· 
tur. Bugün milli ve müstakil bir ma
liyemiz, bankalarımız,. münakalat 
:ıvaartalarımız, ticaretimiz ve endüs
trimiz mevcutt1JT. Ve bunların hep
ai, ziraatimizin, memleket hesabına 
teraküm ettirilerek İstihsal değer
lerine kalbedilmiş verimleridir. Bun
lara genç devlet yapımızı ve emni
yet içinde çalışmamızı temin eden 
müdafaa silahlarımızla bunları kıiJ
lanan kıymetli ordumuzu da ilave 

işte bütün bu söylediklerimiz -
den anlaşılıyor ki bugünün çiftçi
liği aynı zamanda bir len, bir sa
nat ve bilhassa bir ticaret işidir. 

Yalnız atalardan kalma görene
ğe saplanmış köylü ve çiftçinin, i
~inde yaşadığı mesleğin bu üç kat
lı mahiyetini layikiyle kavrıyabil
mesi tabii kolay bir şey değildir. 
Fakat zaruri olan bir şeydir. 

Ankara Halkevin•de evelki gece, Atatürk'ün Ankara'ya ilk geliıinin 

yılclönümü dolayısiyle bir toplantı yapıldığmı yazmııtık. Yukardaki re
simde Halkevinde toplananların, Ebedi Şef'in istirahat ettiği Etnografya 
müzesine dönerek ayakta tazim sükutu yaptıklarını görüyorsunuz. Af&· 
ğıdaki resim toplantıdan bir ba§ka görünüştür. 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri, 
müdür ve muallimlerinin de iştirakiy

le, evelki gece istiklal marşı piri 
Mehmet Akif'in ölümünün 3 üncü se

nesi için bir toplantı yapmışlardrr. 

Bu toplantıya İstiklal mar§iyle ve 

lstiklfil marşının okunmasiyle başlan

mış, bunu, hayatı, ferdi ve içtimai ka· 
rakteri, miliyetçiliği, vatanaeverliği ve 

pirliğini izah eden bir konuşma takip 

etmittir. Bundan sonra da Mehmet A
kif'in Çanakkale isimli tiriyle Bertin 

batır'alanndan bir parçası okunmut-

Bir gözlükçü ticaretane11inde en a
şağı dört sene çalışarak buna dair 
musaddak bir vesika ibraz edenler, 
ecnebi memleketlerden alınmış ruh -
satname veya diploması olanlar im
tihana tabi tutularak kursa devam et
meden ruhsatiye alabileceklerdir. İm
tihanlarda muvaffak olamıyanlar en 
az altı ay ve en çok bir sene 80nra 
tekrar imtihan edilecekler ve bu im
tihanda da muvaffak olamıyanlar 
kurslara ve imtihanlara bir daha alın
mıyacaklardır. 

edebiliriz. 
Bir yandan da, bizlerden hayata 

Havalar her yerde 

soğqk gidiyor 

Çünkü, kazancı, refahı ancak bu 
anlayışındaki ilerleyiş nisbetinde 
artabilecektir. 
Bu bir kaç cümlede tekıif edil

mit olan hükümler, kongre mesaisi
ne iatikamet Yerici oldukları kadar, 
kongreaen sonra gelecek 6üyü1C zi
raat plananı:ıun da özü ve canı ola • 
caklardır. 

Burhan BELGE 

Yılbaşı hediyeleri 
Yılbaşı geliyor. Yavrularınıza yeni 

yılı kutlamak için senin evlat, sevgi 
ve yardımına dayanark Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Merkezinin 
kurduğu ve bugün binlerce yavruyu 
sefalet, yoksulluktan kurtasdığı Ke
çiörende Ana kucağındaki yavrula
rı da hatırla. Onları da sevindir. 

Yeni hir mecmua 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü

nün •·Beden terbiyesi ve spor" adlı ay· 
lık bir mecmua çıkarmak kararında ol
duğunu cvelce haber vermiştik. Öğ
rendiğimize göre, bu mecmuanın ilk 
sayısı ıkincikanun ayı içinde çıkacak
tır. 

Umum müdürlüğün bundan başka, 
bir haftalık mecmua ile ayrıca bir 
bülten neşretmeği düşündüğü haber 
verilmektedir. 

Merhum Necati için 

ihtifal yapılacak 
Merhum Maarif Vekili Necati'nin 

ölümünün onuncu yılı dolayısiyle 1 
ikincikanun pazar günü mezarı l..ıa • 
şmda bir ihtifal yapılacaktır. . 

Haber verildigine göre, o gece Gazı 
Terbiye Enstitüsünde bir Necati ge -
cesi tertip edilecektir. Bu toplantıda, 
maarifçi Necati'nin hayatı, kültür ta
rihimizdeki değeri, talebeler tarafın -
dan izah edilecek ve Cümhurreisimiz 
İnönü'nün, Necati'nin ölümü günü 
mezarı bafında söylediği kıymetli 
sözlerle, hakkındaki bir iki tahassüs 
tekrarlanacaktır. 

Vilayetlerin yaphracaklan 

Abide ve an1tlar 
Bakanlar Heyetinin kabul etmiş ol: 

duğu bir karara göre abide ve anıtlar 
üzerindeki tetkikler, İstanbul'da güzel 
sanatlar akademisinde toplanmakta o
lan bir jüri heyeti tarafından yapılma
sını kabul etmiştir. 1~ Bakanlık bu ka· 

rarnameye istinaden vilayetler dahilin

de inşası mutasavvur ve mukarrer abi

de ve anıtlar için İç Bakanlık tavsit 

edilmeksizin kültür bakanlığı vasıta

siyle bu jüri heyetine müracaat etme

lerini vilayetlere bildirmiştir. 

Göz mütehassısı tabipler ticareta • 
ne açabilecekler ve fakat ticaretane 
açtıkları müddet içinde ~ doktor· 
luğu yapamıyacaklardır. 

tc~&r~atnşpıa~i t1~pi!ri11JM h~,r }!= 
Toplantıya tairin ruhunu taziz için 

bir dakika sükütla nihayet verilmittiT. 

I sıanbul' daki. men.uim 
Şair Mehmet Akif'in ölümünün U -

çüncü yıh münasebetile bugün bir ih

tifal yapıldı ve şairin hayatı ve eser

leri anıldı. Üniversite gençliği pirin 

ailesi erkanı, dostları, ıııabah saat on • 

da Edirnckapı'daki mezarını ziyaret 

ettiler. İstiklal martından sonra Ha

fız Sadettin Meçhul Şehidin be11telen

miş bir parçasıını okudu. Hitabc'ler 

söylendi. Öğleden sonra Beyuıt ca -

miinde hafızlar mevlfid okudular. 

Üniversitede de saat 18 de ihtifal 

yapıldı. İhtifale İ&tiklil marşyle hq· 
landı. Şairin hatırası anıldı. Edebiyat 
fakültesi doçenti Ali Nihat hayatı, e
debi şahsiyeti üzerinde bir konferans 
verdi. Edebiyat talebesinden birisi 1s 
tiklal marşının güftesini diğer talebe
ler de bazı şiirtuini okudular. 

Son olarak şairin Mahalle kahvesi 
ve Bülbül şiirleri okundu, heyecanlı 
bir hava içinde ihtifale nihayet veril

di. 

kat bunlar muayyen zaman içinde hü
kümet tabiplerine müracaat ve be· 
yanname vermeğe mecbur olacaklar
dır. Gözlükçüler yalnız göz doktor
larının reçetelerine dayanarak mih • 
raklı gözlük satabileceklerdir. Göz• 
lük ticaretaneleri Sağlık Bakanhtı • 
nm daimi tefti§ ve murakabesine t1 • 
bi olacaklardır. 
Ruhıatnamesiz gözlükçülük unva

nını kullananlar ve gözlükçülük ya -
panlar bir haftadan bir aya kadar h~ 
pis 25 liradan 100 liraya kadar hafıf 
para cezası görcekler ve gözlükçülük 
için kullandıkları mallar muaadere ~ 
lunacaktır. Reçettsiz gözlük satanlar 
elli liradan yUz liraya kadar para ce
zasiyle cezalandırılacaklardır. Te • 
kerrüründe ise ellerinde rubutname
leri alınacaktır. 

Bu projenin kanuniyet ke•petme • 
sinden itibaren en az iki sene evel 
ticaretane açmıt olanlar ve yahut ec
zanesinde gözlükçülük yaptıkları an
laşılanlar üç ay içinde müracaat ede
rek imtihana tabi tutularak ruhaatna
me alacaklardır. 

On aencdenberi muvaffakiyetle 
gözlükçülük yapanlar imtihana tlbi 
tutulmadan ve kendilerinden orta 
mektep şahadetnamcsi aranmadan sa
natlarına devam edebileceklerdir. 

Şehrimizde hava bulutlu geçmiş 

rtızglr cenuptan en çok saniyede S 

metre kadar hızla esmiştir. En yük

.ek ısı 8 dereceye kadar yükselmiştir. 

Yurtta hava Kanıdeniz kıyılariyle Do
ğu ve Orta Anadolu'nun şark kısımla

rında kapalı ve diğer bölgcleı.'\ie yer 

yer yağışlı geçmiştir. 24 saat içindeki 

yağışların kare metreye bıraktıkları 

ıu miktarı Sinop'ta 31, Mardin'de 20, 

Tokat'da 16, 1stanbul'da 14, Berga
ma'da 13, Siirt'de 11, Edremit'de 9, 

Balıkesir ve Muğla'da 8, Van'da ve Bi

ga'da 7, Malatya'da 6 ve diqer yağış 

gören birçok yerlerde de 1-S kilogram 

arasındadır. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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muhakemeıınan gızb olarak yapıl-

Rüzgarlar Trakya'da şimalden di-

ğer bölgelerde de umumiyetle şarktan 

en çok saniyede 7 metre hızla esmiş· 

tir. 

Yurtta en yüksek ısılar Bur.sa'da 10, 

Bodrum ve Trabzon'da 11, Antalya ve 

Adana'da 13, en düşük ısılar da sıfı

rın altında Çorum ve Eskişehir'de 1, 

Afyonkarahisar'da 2, Kastamonu ve 

Kırşehir'de 3, Van, Uhıkışla'da 4, 

Kayseri ve Kars'da 5 derecedir. 

Ahmet Han şerefine 

%İyafet 

Sovyetler Birligi Maslahatgüzarı 

N .k.tnikova ve Bayan Nikitnıkova 
1 1 

• d ' l An Moskova seıare t ine tayın e ı en : 
kara Büy:.ik Elçis i Ahmet H an fe~e~ı-

lk. gün bir ziyafet vermıştır. 
ne eve ı k· ı · . B 
B . fette Hariciye Ve ı ımız. . 

u zıya k d. 1 matıge 
Ş .. k .. Saraçoğlu ve or ıp o 

u ru b. t'Ok kimseler hazır bulun -
mensup ır :s 

ınugtur. 

Ziraat ve Abdülhak 
Hômit 

Bundan elli sekiz, elli dokuz se
ne eve/ lstanbul'da Vasıtai Servet 
isimli bir ticaret ve ziraat gazete
sinin neşrine başlanmıştı. Bu gaze
tenin ikinci ve yahut üçüncü sayı
sına büyük şair Abdülhak Hamit, 
bir tebrik mektubu gönderdi. Şai
rin ta o zamanlarda bile ziraat hak
kında taşıdığı fikirleri gösteren bu 
mektubun birkaç parçasnr, birinci 
Ziraat ve Köy Kalkınma Kongresi 
dolayısiyle şuraya nakletmeyi mu
vafık buldum: 

"Ziraat le ticaret mevcudatı me
deniyenin zavahiridir. llmin, mari
fetin ameliyatıdır. Ziraat, toprak 
kazıp elmas çıkarmaktır. Ticaret 
demir satıp altın kaunmalıtır. 

Tabiatle sanatı birbirine mezcet
mek ziraatle ticarettir. Ticaretgah 
olan bilad, dünyanın en büyük şe
nirleridir ki ziraatgih olan arazi, 
hep onlarrn civarrnda bulunur. 

..... Ziraat, ticaretin iptidaıdır. 
Ticaret, ziraatin muktazasıdır. Ser

vet ve bereket ise bu ilci fili baytın 

neticei bi - nihayetidir. Ziraat ik
dam, ticaret muvallakiyet, ıtervet 

mükiiattıt. 

...... Ziraat bir sahradır ki ticaret 
sayesinde bir bahçe haline girer. 
Ticaret bir bahçedir ki ziraat ley
zile mahsuldar olur. Servet bir de
finedir ki - ekseriyet üzere • o bah
çenin altında zuhur eder. 

...... Bir çiftçi mensub olduğu dev
lete bir asker neleri, bir ilim talibi 
kadar hizmet etmeğe kafi bilinmiş
tir. 

Erbabı ziraat asarım safahatı ze
min üzerine yazmış üdebayı tabii . 
yedir. Bir saksı çiçek ziraattir. Bir 
nebatat sergisi gene ziraattir. 
Bahçıvan, üstadı kudretin hamei 

zi - hayatıdır. 

•..•.. Bir ziraatçi tiirab Ostünde 
olan muharreratzna bet yerde kari 
bulut. 

•..... Bir münşi, bir Mim. bir zabit 

gurbette açlıktan ölebilir. Ziraat ve 

ticaret mektebinden çıkmış bir a
dam için mevtten başka hail ve 

hliil yoktur. 
Şiir fikirdir; ziraat ve ticaret ii

liyattır: fikir her yerde satılmaz; 
fiil her yerde geçer. 

Bir kitap daima anlaşılmaz, bir 
tarla daima anlaşılır ..... .. 

Şairin 1880 senesinde ziraat mev
zuuna kaqı gösterdiği bu alika ve 
ehemiyetin ne kadar doğru, ne ka
dar yerinde olduğunu 1938 senesi
nin son günlerinde Ankara'da top
lanan Ziraat ve Köy kalkınma kon
gresinin müzakerelerinden anlıyo
ruz. - T. 1. 

Gizli bir muhalMme ! 

Lt.Dbw'da Madam Atina'mn 

dığını gazeteler yazıyor. 
Doğrusu öyle olsa gerek. Çün

kü merkume senelerce icra ettiii 
kirli sanatı da gizli olarak icra et

mişti! 

Yılanların muhafaza.•undaki 

nıiibed! 

AVTUpa gazeteleri, Hindiatan

da bir mabedin zehirli yılanlar 

tarafından muhafaza edilmekte 
olduğunu haber veriyorlar. Hat

ta, bu mabeddeki vasikaları ele 

geçirmiye uğratan bir rahip, bu 

yılanlar tarafından sokul mut, öl

dürülmüttür. 

Bu haberi okuduktan sonra 

Rudyard Kipling'in hayallerinin 

hakikat olcluiuna hükmediyoruz. 

Yoksa methur İngiliz edibi, böyle 

bir mabed bulunduiunu bilerek 

mi Cengel kitabında yılanlar tıa

rafmdan muhafaza edilen mabe

di kaleme almıtb 7 

İstanbul' da üç çocıik 

banndırma yurdu açılıyor 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Uç ç~ 

cuk barındırma yurduna ait hazırlık
lar bitti. Bunlar bir ikinci kinun sa-
lı günü açılacaktır. ' 

lstanbul'da iki randevü evi 
kapatıldı 

lıtanbul, 28 (Telefonla) - Polis 
biri Taksimde diğeri Alemdar'da iki 
randevu evi tesbit ederek kapatmıt 
ve sahiplerini mahkemeye vermiştir. 

Acı bir kayıp 
Aıkeri mütekaitlerden ve umumi 

harpte Medine altıncı süvari kuman -
danlığında bulunmu9 kıymetli bir as
ker olan Ahmet Refik Ağar'ın vefat 
ettiğini teessürle haber aldık. Mer -
hum Edhem pafanın damadı, Deniz -
bank umumi müfettişi İsmail ve lh • 
un Azan'ın hebası, ve Merkez Banka
sından Feyzi Gökçe'nin kainpederi -
dir. Vefatı kendisini sevenler arasın • 
da büyük bir teeuür uyandırmı9tır. 

Ailesine taziyelorimizi beyan ederb. 



Fransız Sovyet 'artisi 
ve dıı politika 

p..._._ - ........... pu6. 
li .... ,..&.t flrkall, birkaç ...... 

~zsa.a.
Jfaliye Nanrı Pol 
•Jll09 b tı t il n 
franlu radyo • 
tayoalariyle net -
redlleaı bir beya
natta buluD"Mlf ve 
esctladl. demlttir 
kb 
•-B~, mil

let tarafmduı ma -
ıs" .. oanik kal
.__ için kabul 

lmıiıııMlım• I ectu.n fedakarlık • 
ıara llk neıticele
rin.l 11Syllyebileçek 
.alyetteyim. 

8 

Almanya'nın tayyare 
gemisi in1e1ah ka11ısında 

Yeni Maarif Vekilimiz 
(Bqı 1 iacl ayla~ 

l E 
-----------·-

Ani madığımız bir 

FRANSIZ GAZETEL~l E ~ 

F ransa'ya karşı 
az1rhk yapıyor 

filo Spezzia'da toplanacak 

B. 
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Edebi fenkid ;~~~;~· yorgun bir başta nasıl tesir 

Görülüyor ki Munis Faik, eşya ve 
hadisatın en ince ve derin noktaları
na kadar inmeğe çalışmaktadır. Ve 
onu "tahlil" ve "izah" yoluna gitmek
tedir. 

KÖYLERİMİZ RADYO 

'' Büyük mabedin eşiğinde 
'' 1111111111111111111111111111111111111111111111111 

Şiir mecmuası. Müellifi: 
Munis Faik Ozansoy 

Cümhuriyet Matbaası 
76 sayfa - 40 kuruş 

Çonktanbri, şiir almimizde, gönül
lri saran, bizi düşündürmğe sevke
den şiirler okuyamaz olmuştuk. Ne 
zaman yeni yeni şiirler okumak ar
zusuna kapılmışsak bundan zevk a-

Onları hususi bir görüşle tavsif ve 
terennüm etmek istiyor. Şu misralar, 
akşamm ta kendisidir, hatta ondan da 
fazla bir şeydir: 

Hep gölgelerle dolu ufuklar, deniz, 
koru; 

Yağmakta sanki toz gibi bir gölge 

Doktor, bir hastanın nabzını yok
lar ve kalbin vuruşlarını takip eder. 
Haddizatında durmuş bir kalbe saat 
ne yapsın? Esas olan yine kalbimiz 
değil rrıidir? 

Bugün nasıldır ? Dün nasıldı ? 
Yarın nasıl olmalıdır ? 

TtİRKlYE RADYO DİFÜZYON 
POSTALARI 

TÜRKİYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Dalga uzunlugu ; 
--------

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

( Türkiye Saatile ) 
Anka:-~: Kalbin saatle değil, 

Saat kalbinle vurur. · 

yağmuur .. 
Boşluk .. Ve dalgalanmada sesler 

l derin derin .. 
amamak korkusu ile bir tereddüt dev- Kayboldu . . . ince hatları müphem 

Şair, (geceydi, nihayet şafak sök
tü) demez. Onun ince buluşu ve se
zişi kendisini burada da gösterecek
tir: 

ııı 
H. Reşit TANKUT 

Kervan yollarının Anadoluyu br k tl · d 
rakmasx, Anadolu köyleri için büyü~ l u;e erın en kaçıyorlardı. 

l'c.fü;>"-nı BE, 29.12.1938: - 12.30 Müzik 
{Muhtelif memleketlerin halk şarkıları • 
Pi) - 13.00 Saat ,ajans haberleri; meteor 
Ankara - 13.10 - 14 Türk müzigi (şarkılar 
ve türkıiler • Pi). 

resı geçırdiğimizi duymamak müın- Bak, bir kara rüyadan ufuk da 
kün olmxyordu. Hasretle beklenen şekillerin. 

1 Bir bitmemiş resim gibi evler ve 
~o cular gibi, meçhul ufuklardan do-

l k bahçeler, 
~~p .g~ ece bir sanat eserine karşı, Yollar, siyah ve korkulu yollar, 

Bir pembe tebessümle uyandı. 
Munis'te, etrafımızda cereyan eden 

bir felaket idi. Fakat felaketin ondan ve u çarpışma Bursadan, Erzuruma 

d h b .. .. - .. it 
0 

Boludan Halebe kadar asırlarca a a uyugu on a ıncx asrın sınan- dev . 
1 · r · b · · 1' - · d r anı ettı. Artık Anadoluda bozgun 

1 rıca ının eyınsız ~gın en ge ıyor- ve bir iç muhaceret başlamıştı. Şehir-

18.30 Müzik (Şübertin eserlerinden) -
l~.45 Konuşma (Ziraat saati) - 19.05 Saat. 
aJans, meteoroloji, ve ziraat borsası ha • 
berleri - 19.20 Türk müzi(:i (Fasıl heyeti -
Hicazkar faslı) - 20.00 Konuşma - 20.35 
Miızik (Sololar · muhtelif parçalar) Cum
mur Başkan. Bandosundan: Flüt: (Ahmet 
Andiçen) Klarinet: (Rauf Öktem) Fağot: 
~~stafa Sesar) - 21.20 Saat, Esham, tah
vılat ve kambiyo - nukut borsası fiyatları -
21.30 .Türk mtiziği - (Peşrev ve şarkılar(: 
1 ~ Nıhavend peşrevi (tanburi Osman). 2 • 
Nıhavend ağır semai - Seni hükmü ezel (İs
maıl IIakkı bey) 3 - Nihavent şarkı. Ne ya
n~n kalbime baktı (Rakım) 4 - Söyle ne -
d~r bahisi ahm ( Hacı Arif bey ) 5 • Su -
zınak şarkı - Müptelayı derd olan dil • 
ler ( Doktor Şükrü Osman ) 6 - Rast 
şarkı - Senin aşkınla çak oldum ( Ab • 
d~llah efendi ) 7 . Mahur şarkı • Gülşe -
nı ezhar (Abdullah efendi). Okuyan. Mus
tafa Çağlar. Okuyan - Safiye Tokay. 8 • 
Mahu~ saz. semaisi. 9 . Giriş taksimi (Ke
mal Nıyazı}. 10 . Hicaz şarkı - bilmiyorum 
bana ne oldu · (Şevki). 11 Karcığar şa.kı • 
yet~.r Çeşmanınla saycl ettin dili avareyi -
(Uaı Ahmet). 12 Karcıgar şarkı - bilmemki 
sefa. neşe bu ömrün. neresinde (Hancı). 13 
- Huzam şarkı · Açmam Açamam (Meh -
n:ı.et Nasip). 14 · Hüıam şarkı • Küşade ta: 
lıım • (Şevki). ıs - Hüzam saz semaisi -
(Kanuni Mehmet bey) Çalanlar; Vecibe 

ı~ırr,ıı~ın yanıp kavrulduğunu, gözle-
rımızın sönüp kuruduğunu, varlığı- Onlar şekil değil, d:Z;:~~~derbir 
mızın artrk insana usanc veren bu , 1 düşüncedir. 

tabii hadiselerin, karışık ve muhtelif 
şekillerin hususiyetlerini, onlardaki 
ahenk ve güzellikleri arayan bir "tah
lilcilik" var. 

du. Onlar ne yazık ki Sokullu devri ler kabı'] ld - k d k b' · · ı· · k · d d -·1d. • o ugu a ar oruna ılı-
nca mm rymetın e egı ı. Ne Coğ- yordu Ç" k" k 1 1 · 1• f · . · un u a e erı ve u u ecı mu-
rafyadan, ne tarıhten, ne de ekono- hafızla ·d F k 11 k" .. 

· d B' .. . rr vaı ı. a at zava ı oylu 
:n~aanid in~izar. mihnet1eriyle uyuş- Her çehre bir hayal, 0 kadar 
ugunu derın bır acı ile hissediyor- .. h · d' 

duk mup em, ınce ır 
• .. .. A • Bu mısralarla birlikte, siyah etek-

b ~an~t o b~yu.~ mabet, ışte yıllardan- !eriyle gittikçe yaklaşan geceyi de ne 
~.rı boyle oksuz, böyle perişan ve kadar canlz görmekteyiz. 

boyl~ uzak bir hayal halinde kaldı. Akşam, ah günün bu en h.. .. ı .. 
Şaır he d .. b' . , uzun u 

• . r şey en once, ır ınsarıdır. vakti; o, yalnzz (Toz gibi bir öl e 
Fakat bızden daha üstün bizden d ~ ~ · g g 
ha uk d . . ' . . a. yagmuru) degıl, aynx zamanda (sular 

Y. arı a bır ınsan. Bu ıtıbarla üstünde acrlmıs kırmızı bir gül) 
mahvı yet. ve t~vazu en çok ona yakı- dür: ' ' 

Yalnrz kendimize şu noktayı sorabi
liriz: Munis'in m:sralarmda akisler
den ve renklerden başka, ruha sirayet 
eden titrek ve sxcak bir alev, nüfuz 
kabiliyeti olan bir kuvet ve heyecan, 
bir titreyiş ve yakış, bir humma var 
mı? Onun hüneri kafasının sakin 
"tahlilciliği"nden ibaret midir? Yok
sa heyecanlar, iztırap1ar, girdibatlar
la bizi sarsabiliyor mu? 

mıden an!Iyorlar r. ırer gul gıbi sahipsi d' M 11 · _ z ı. a arından vazgeçmış-
solmaga başlamış olan şen, şakrak ve !er canlar d" .. .. 

1 
d H" · 

b h · T" k k" 1 · · d d' d • ını uşunuyor ar ı. urıye-
a tıyar ur oy erının er ıne er- te kavuşabilm k · · 1 ~ f 

k h 1 d b·ı e ıçın aç ıga ve se a-
man arama atır arın an ı e geç. Jete razı id'l z b 1 1 · . . ı er. or a arın ge mıye-
mıyordu. Onlara para lazımdı ve A- cekleri yerle k'J' 1 1 . . re çe ı ıyor ar, on arın 
nadolu artık para vermıyordu. Hazı- katlanamxyaca - h · 'b k d' . . gı ayata ıntı a e ı· 
ne boşalınca ılk tedbır olarak Anado- yorlardı Böyl k" 1 b . . . _ · ece oy er eşer, onar 
lu tımar ve zaametlerını zaptetmege evlere dağılmıştı. Ovala da sular a-
başladrlar. Netayicülvukuat, bu ted- tağını bırakmış k" 1 .. 1 r 'b' y . , oy u er gı ı serse-
bir yüzünden "at, eslahaca mükemmel rı olmuştu. Her tarafta bataklıklar ve 

şır. Munıs Faık Ozansoy, işe evela Akşam, sular üstünde 
böyle bir tevazula başlıyor : Bir k!rmızı güldü .. 

açrlmrş 

Şöyl.~, .:rüz s_ürmek istedim, ben de, Munis Faik'ın şiirlerindeki hayal 
O buyuk mabedin eşiklerine... inceliklerine dikkat etmek Hizımdır; 
Anlıyoruz ki, genç sair, kendisini (bir kase kızıl mey)de de akşamın 

o büyük mabede girmiŞ telakki etmi- bütün füsunu var: 
yor, onun ancak eşiğindedir: Kalbi- Bir kase kızıl meydi ufuklar, 

· · d h içtim ve bosalttım bir icimde. mızı a a ilk hamlede kazanan bir te- · ' 
vazu. Seyretmedeyim akşamı şimdi 

Ben, onun, kendi mecmuası olan Ben kendi içimde ... 
(Marmara)da çıkan şiirlerini oku Renkler ve gölgeler şairinin işte 

güzel bir buluşu daha: 
muştum. Bunlardan bazıları aruzla, 
bazıları da hece ile yazrlmışlardx. Loş gözlerinin bahcelerinde 
M . Açmıstr sema renkli cicekler 

unıs, şiirlerini neşretmekte çok kıs- • J J ' 

kanç davranıyordu ... Sanat, aceleye Güya, o çiçekler üzerinde, 
Titredi alevden kelebekler .. 

gelmiş eserleri kabul etmez. (Büyük 
Mabedin eşiğinde şiirlerinin ince ve O, şiiri böyle istiyor. Bir şair, renk-

ten, kokudan, gölgeden, pırıltıdan, 
değerli şairi bu sırrı pek iyi biliyor- rüya ve hülyadan uzaklaşmak nisbe-
du.) tinde şairlikten uzak kalrr. Eşyayı ve 

Bir çoklarımız, şiir namma, bida-
yette, neler yazmışsak, ilk heves ve hadisatı, bütün çıplak hüviyetiyle 

ve olduğu gibi görmekte harikulade
iştiyakın, ilk heyecanların şuursuz l 'k 
sevkiyle bunları, üzerinde durup iş- 1 yoktur. Bambaşka bir görüş sahibi 

olmak, herkes tarafından yalnız bir lemeden mecmualarda veya kitap ha· 
tinde neşretmekle acele etmis oldu- türlü bilinen ve görülen şeylerin ayrı 
ğumuzu esef ve nedamet duya~ak an- bir (izah)ını yapabilmek ve hatta o
lamış değil miyiz? nu tamamen ters görebilmek.. Bun-

da mantık yoktur, diyeceksiniz. Fa
Munis Faik, bütün bu hakikatları kat bir görüş farkı, bir hayal inceli-

• çok iyi biliyordu. Bu itibarla verdiği ği vardır, muhakkak. 
eser, onu büyük mabedin eşiğinden 
içeri adım atmasına müsaade edecek 
bir kudret ve incelik taşımaktadır. 

Munis Faik Ozansoy, edebiyatımr
zm meşhur simalarından Faik Ali'nin 
oğludur. Muntazam geçen tahsil ha
yatını bir tarafa bırak, yalnız Faik 
Ali'ye mensup olması bile onun iyi 
bir kültürle ve edebi bir zevk üstün
lüğü i1e kemale gelmiş bulunduğuna 
kafi bir delil değil midir? 

(Büyük Mabedin Eşiğinde), yet
miş altı sayfadan ibarettir. 

Ve şu kısımlara ayrılmıştır: "Renk
ler ve ••Gölgeler", "Günün saatleri" 
"Mevsimler", "Nergis", "Rüyadaki': 
Sevda", "Denizin sesi", "Dinle". 

Bunlardan yalnız en son kısmı he
ce ile yazılmış şiirlerdir. Munis Fa
ik Ozansoy, daha ziyade aruzla meş
gul olmaktadır. Ve onu daha cok sev
mektedir. Heceyi de büyük Jbir mu
vaffakiyetle kullanan genç şairin a
ruzua daha çok ehemiyet vermesi bir 
zevk meselesidir. 

Munis, daha ziyade, renklerin, pa
rıltıların, gölgelerin ve müphem eşya 
ve hadiselerin şairi olarak görünüyor. 

Zaten mantık nedir? Şiiri, mantı

ğın dar hendesesinden kurtarmak nis
betinde ·· ·~ ki, ona yaklaşmak müm
kün olur. Herkesin mantık ve kaide 
diye kabul ettiği umumi fikirler ve 
noktalar haricinde, kati düsturlardan 
uzak, rüyalı iklimler, hülyalı serap
lar, renkli ve gölgeli semalar ve fü. 
sunlu muhayyel diyarlar içinde, eşya 
ve hadisatın - hakik1 hüviyetleri ne 
olursa olsun • türlü tecellilerini sihir-
kar bir elle tersim eden, nafiz gözler
le seçen, titrek ve harikulade bir 
ruhla tahlil ve tefsir eden bir şair i
çin bu kadar yükseldikten sonra 
mantık dediğimiz dar ve mahdut çem
berin kenarlarında cevelan etmenin 
kıymeti nedir? 

(Sükut) dediğimiz şey bizce ne o
labilir? Munis Faik, ona titreyen has
sas ve özlü ruhiyle mana vermistir: 

Sükut, o her sesin üstünde titreyen 
ahenk, 

Derin sular gibi, yorgun başımda 
çağlamadz. 

Dikkat ediyor musunuz? (Derin su
lar gibi) diyor. "coşkun sular gibi" 
demiyor. Derin bir suyun korkunç 

Böyle coşan bir şey yok. Fakat, he
yecanlarmr eserin heyeti umumiyesi
ne taksim ve tamim etmenin sırrına 
vakrftır. Onun heyecanları mazbut
tur. Ve hiç bir mısraı diğerinden nok
san veya fazla sürükleyici değildir. 
Böyle olunca büyük, kuvetli ve cos
kun ihtirasların gürültülü tezahür};. 
rine §ahit olmak mümkün olmaz. 
Onun zayıf tarafı bu ise, asıl ona ku
vet olan tarafı da budur. En heyecan
lı, en coşkun olmak icapeden mısra
larda bile bu heyecanlarını israf et
memesi ve eserin umumi heyetinde 
müşterek bir tevazün teminindeki hü
neri, onun şiirde gösterdiği hususi
yetlerden ve vasıflardan birisidir sa
nıyorum. Belli ki Munis, her mısra 
üzerinde ayrı ayrı durmuş, onları is
lemiş, hepsinin hakkını vermisti;: 
Payidar eserler böyle yaratılm;zlar 
m· ? 

Munis Faik'te ilk göze çarpan hu
siyetlcrden birisi de, onun, lisana o
lan hakimiyetidir. Gerek aruzla yaz
dıklarmda ve gerekse beyceye müra
caat ettiğinde bu lisan hakimiyeti
kendisini adım adım takip eder. Ye
di hecelik küçük bir manzum~de sık 
sık vuku - bulan kelime tekerrürü 
bizi sıkmıyor: 

Sakın senin kalbin de 

Muammasxz kalmasın, 
Muammalar içinde 

Sen de bir muammasın. 

Munis Faik, eski edebiyatımıza va

kıftır. Ondan zevk almıştır. Şiirlerin-
de eskiden kullanzlan bazx kelimelere 
de iltifat etmiştir. Ben, (buudlar) ke
limesine itiraz edeceğim: 

Boştur eşyayı bizden 
Ayıran felsefeler, 
Uzayor içimizden 
BuudJar, mesafeler. 
Her halde bugünkü türkçemizde 

ve bilhassa kısa heceli mini mini bir 
şiirde bu gibi kelimelerin bulunma
masını, kendi hesabıma daha muvafık 
görüyorum. Mamafi, Munis Faik, bu
nu bile kullanırken muvaffak olmuş-

tur. 
Kendisini, neşrettiği eserinden do

layı hararetle tebrik ediyor ve istik
baldeki Munis Faik'ı düşünerek şim· 
diden o büyük mabedin ince sanatka· 
rmı alkışlıyorum. 

Hamdi AKALIN 

BAL 1 K 
meği kararlaştırıyor. 
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Belki basit bir adamdır, fakat muhakkak ki na
mussuz değildir. Hatta Barabaş'a müdahanede 
bulunmağa da kalkışını§ değildir Ancak Barabaş 
Halley'in ziyaretini bir müdahane teıebbüsü telak

ki ebniştir. 

1stvan ile Halley kalkıp gittikten sonra Klari'

ye varıncaya kadar herkesin itti~ak e~tiğ.i bir. ail.e 
meclisi toplanıyor. Anna ile Yanı proJeyı kati hır 
''hayır'' la karşıhyorlar. Klari bunun eğlenceli bir 
ey olabileceğini söylüyor. Bayan Barabaş sıkıntılı 

§b'r sükut için•de susuyor. Biriktirmit oldukları azı· 
l b" cık paranın üzerine titriyorsa da lstvan'a ve u-

yük kazançlar serabına emniyeti vardır. Barabaş 

ittibah ediyor. 
Anna ile Y ani'nin teklifi red hususundaki sert 

hitabelerinden sonra aile istenilen borcu verme-

lstvan beş gün görünmüyor. Kudurmuş gibidir. 
Nihayet, bir aktam geliyor, çünkü açtır. Barab aş 
meyhanede ve karısı uyumuştur. 

lstvan: 

- Kabareye gitmeden evel size uğramak iste· 
dim, Biraz bir şey yiyebilir miyim? Orada supe e
derim ••• Bugünlerde kendimi istakoz ve istridya ile 
besliyoruın ... Supe zamanına ka•dar içimi bastıra
cak bir lokma bir şey. 

Anna yemek dolabını boşaltıyor, fakat ihtiyat 
ediyor, ve lstvan peşine takılmamak için, Klari'yi 
de mutfağa yanında götürüyor. Sonra, dördü bir
den masa başına geçiyorlar. lstvan obur gibi yiyor 
ve söylüyor: 

- Babanız Halley'le ortak olmak istememekle 
budalalık etti. Bu kabare bir altun madenidir. Bir
kaç yıla varmaz birçok para kazanıp işten çekile
bilirim. Dinleyıniz beni çocuklar: Bizim bir metr
dotelimiz var ki pek acayip bir tiptir. Getirip size 
tanıtacağım ... Anna, liitfen biraz tuz verir misiniz? 

Anna ona tuzluğu veriyor. lstvan hikayesine de
vam ediyor: 

- Zannedermisiniz ki pek çok para kazanmak 
kolay bir iştir? Çekle mühim bir iş yapmak, bir 
vurgun vurmak hususunda benim bir fikrim var. 
Size bunu anlatmamı ister misiniz? 

Klari emir veriyor: 

- Anlatınız. 

Şaşıran Yani soruyor: 

- Vurgun mu? 

- Tabii bu vurgunu yapacak değilim ... Yalnız 
aklıma geldi de .. Fakat, dahice bir fikir. Tasavvur 
ediniz ki §ık giyinmi§ bir Amerikalı Kredi Liyone'-

ve fenni feresnanide mahir 80-10 at- sxtma yatakları meyda ı· d . . na ge ıyor u. 
lının adetçe rub'a ve işe yaramak ıtı· Kervansaraylar issız kalını tı. Şen· 
bariyle öşrü derecesine indiği"ni lik1i kervan yolları artık ma~ur köy-
kaydcd:r. . . . . . . lere uğram.ıyordu. Onlar çöl ortala· 

Bu yuz bın sıpahının bırdenbıre ba- rından geçıp gidiyordu. Bu cölün 
şıbozuklaştığını ve artık istihsali br- ortasında en korkunç bulut siıahh 
rakmış köy halkına saldrrdığnr düşü- kuvet karaltısı idi. Atlının 'tırmana
n~nüz. Üç beşer yüz atlı halinde sipa- matlığı ve barınamadığı taş içleri çıp
hı müfrezeleri köylere dağılıyor, ev- lak dağ dorukları, yol vermiyen or
lere yerleşiyorlar. Köylünün rızkına man izbeleri ve susuz step ortaJan .... 
o~tak oluyorlardx. Zaman sipahinin a- Ah bunlar ne mukaddes yerlerdi. 0-
sıl duygularını, köylünün uluvvuce- ra1arda ne sipahi, ne celali, ne Le· 
nabrnı aşındırdı~ Köylü vermemeğe, vent, ne Saruca ne Deli ve ne de hü
o. da zorla almaga başladı. Mücadele kümet kuvetleri vardı. Onlar olma
bıdaye:te sessiz, fakat çok feci idi. dıktan sonra hayat ne kadar tatlı olu
Mukabıl koruma teşk~1~tr kuvetlenin- yordu. At, pu~at ve çuha elbiseye 
ce bu feceat, derecesını arttırıyordu. veda etmişlerdı. Altlarından atları 
N • t 'h' b , d afım_: arı 1 u kanlı, korkunç, çok sırtlarından pusatlan, terkilerinden 

e .a 1.grenç ve sefil boğuşmanm karak azıkları almıyordu. Ancak srrtta rul 
terıstık tas · 1 · · ~ ' . vır ~rını yapar. çaput ayakta çarık olursa taarruz gö-

Epşır paş~. ~~are.~i, Seydi paşanın rülmezdi. Babayiğit tavurlar, sert ba-
tnadolu ~valılıgı, Kurt Mchmedin Bo- kışlar dayak ve hakaret görüyordu. 
u sancagx voyvodalığı, Abaza paşa Hınrs'm kolu krsa Çukurovanın 
htreti Anadolu köylerini yerlerinden çevik, caniğin acar atl~rı ve bütün A
oyn~tıp .boşlukta savuran kanır haile- nadoluyu dolduran Türkmen Kühey
lerd.ır. Sıpah, Le':'en~, Saruca, Sekpan lanları yerlerini eşeklere bırakmış
Delı tayfaları - ıddıaları ve davaları lardr. Meyva bahçeleri ancak şehir kr 
ne. olursa olsu.? - b.ir noktada ittifak yı1armda görülebiliyordu. Köylü, 
edıyorlardr; koylerı basmak, köylüyü sebzeyi tamamiyle unutmuştu. Yeni 
soymak. sxğmaJclarında, kendileri için bile, 

Evliya Çelebi "Anadoluda Abaza çapa ziraati yapmıyorlardx. Sığır ve 
W!>e:!>n f'\'!)ı;""'3n1'rı C"aln.•o.., 'h1-- ~e< ı,.A,..lc C""c tl'!>u~ırl2rT 'lrnlrtn 
fere memur padişah kuluyle asi olup Bu sefil göçün ne vakit dindiğını 
sefere gitmediğinden maada Sekpan, bilmiyorum. Fakat Anadolu köylüsü
Saruca haşeratiyle memleketi nehbü- nün bu hayata asırlarca katlandığını 
garete başlayıp yüz bin askerle Bursa kayıtlar ispat ediyor. 
şehri üzerine yürdüğü"nü tarif eder- Kemalist ihtilali başlangıcında 
ken "Ahırkar bu kadar eziyetten son~ Tokat taraflarında bulunuyordum. Bu 
ra raaya ve beraya bu hale takat getir- feci sahne yeniden canlanmıştı. Ar
mı:yip cemi Anadolu, Karaman, Ma- tuvada kuvvayi Milliye ile, postacı 

raş, Sivas eyaletlerinin ahalisi ekip Nazım'm şeriat ordusundan müfreze~ 
biçmeyi, yiyip içmeyi şehirlerde bna- ler çarpıştı. Kaçaklar dağları doldur
kxp, götürmede yenğli ve bahada ağır du ve köylerden birçok aileler silfilı
ziykıymet mallarını, ehlüıyallerini a- lı müfrezelerin gelmiyeceği yerlere 
hp kimi diyarı aceme kimi Bağdat çekildi. Şimdi kaza merkezi olan 
çölüne, kimi Erzurum yoluna vilayet Sulusaray'da yatacak mahfuz bir oda 
vilayet gidip, vilayet perişan ve pera- arıyordum. Koca köyde toprak üstün
kende olunca Hasan paşa askeri içre de bir tek oda vardı. Diğerleri hep 
kahtı galayı azım oldu. Guya bahtı yerin içinde ve gömülü vaziyette idi
Mısır idi." Büyük Köprülünün Celali ler. Halbuki bu Sulusaray Miladdan 
tenkili bu bakımdan daha az yıkıcı ve önceki eski zamanlarda Pala medeni
dağıttcx değildi. Her vilayetten Celali yetinin mamur bir sitesi idi. Romalılar 
istiyordu. Onlar da rastgele insan top- orada saraylar kurmuşlardı. Ovada, 
layıp gönderiyorlardı. iki sıra cellat artrk oğulları hayratından yirmi küsur 
bu eUeri bağlı sözde cetalileri dizi ha- beratlı cami v-1rdı. Ev sahibine sor
linde yürürken ağac;; yarar gibi par- dum. 
çalıyordu. Bu yüzden zavallı köylü- - Neden toprakların içine gömü-
ler hem zorbalardan, hem hükumet lüyorsunuz? 

, Fahire Fersan, Refik Fersan Ke
mal Niyazi Seyhun. - 22.30 Müzik (kÜçük 
orkestra): 1 - L' Arlessienne No. I Pasto
ral (Bizet. 2 - Vien du Stadt meiner Trau
me (R. Siecz ynski ). 3 . İdiUio . enterme
zo - (Solazzi). 4. Du, Du,. ... Der Zigeuner
primas (E. Kalman). 5 - Gopak (Mous
şorgski). 6 • Aubacle du Berger (Aletter) -
23.30 Müzik (operetler - Pi) - 23.4S - 24 
Son haberler ve yarınki program. 
Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER: 14 Ştutgart 
- 20.10 Breslav - 20.15 Frankfurt - 21 
Roma - 21.30 Paris . Eyfel kulesi, Bordo, 
Liyon, Monpelye - 24 Ştutgart. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSERLER: 16 Laypzig -
20.10 Hamburg, Königsberg - 21 London -
Recyonal, Milano - 21.30 Paris - 22 Brük
sel - 23.20 Droytviç. 

ODA MUStKtSi: 18.5 Paris - 18.20 
Münih - 22 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ: 14 Laypzig -
18 Königsberg, Viyana - 20 Monte Cene
ri. 

ORG KONSERLERİ: 17.10 Varşova -
19 Breslav - 19.40 Beromünster - 20.10 
Kolonya. 

HAF iF MÜZİK: 6.30 Hamburg, Kolon. 
ya, Laypzig - 8.30 Frankfurt, Münih, Kö
nigsberg - 10.30 Hamburg - 12 Alman is
tasyonları - 14.10 Kolonya, Viyana. -
15.30 Berlin - 16 Alman istasyonları -
~~12. Königs_!>erg.=, l_~erlin - 19 ~Iam
Berlin, Münili - 21.,40 Hamburg - 22.35 
Hamburg - 22.40 Königsberg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart -
ıs.ıs Kolonva - 22.30 Ştutgart. 

DANS MO'Ztôt: 22.2S Droytviç -22.30 
Floran~a - 22.3S Tuluz - 23.2S London -
Recyonal - 23.4S Paris · P. T. T. - 24 
Lüksemburg - o.ıs Droytviç. 

ihtiyar, maksadımı anladı ve ufkun 
içinde sızının başladığx ilk karanlık 
hadiseyi arar gibi durgun durgun bak 
tıktan sonra; 

- Dedem anlatırdı dedi. Deliler 
varmrş, köyü basar karı ve tavuk is
terlermiş. Onları temin edince yatak
ların yüzünü ve erkeklerin elbisesini 
soyar ve ahırlardan atları çeker, gi
derlermiş. Dillerinden anlamamış di
ye dedemi bu odanın içinde döve dö
ve öldürmüşler ... 

Dikkat ettim, gözlerinden akan 
yaşlar, üzerinde oturduğum Roma sti
li krrık bir sütun başlığına damlı
yordu. 

Türk köylüsünün niçin topraklara 
gömüldüğünü de bu hikaye1 izah e
debilir. 

ye giriyor. Bir Amerikan bankası üzerine çekilmiş 
çeki, mühmel bir eda ile, gişeye uzatıyor. Çekin 
ihtiva ettiği para yarım milyon franktır. 

- Elbette hayır. 

Yani soruyor: 
- Bu çek sahici bir çek mi? 
- Tabii, hayır. Amerikalı çeki Paris'te tabettir-

miştir. Belli ki Kredi Liyone tanımadığı bir banka 
üzerine bu kadar ehemiyetli bir çeki kabul ede
mez. ilk önce malumat alınmak, çekin karşılığı o
lup olmadığı öğrenilmek lazım geldiği birçok Ö· 

zürler dilenerek Amerika'hya bildiriliyor. Bu zd 
da gişeye beş dolarlık bir para atıp, Amerikah şi
vesiyle: ''Pek tabii'' diyor, ve asil bir tavırla: "işte 
çekeceğiniz telgrafın ücreti" sözlerini ilave edip 
gidiyor. 

Klari, istihza ile gülerek: 
- Parasız öyle mi? Güç iş değil. Bu kadarını 

ben de yapabilirim. 
lstvan: 
- Hele dur, kaz palazı, dedi. Ne diyorum? E

vet, kredi Liyon'e telgraf çekiyor. Ertesi gün kü
çük bir telgraf müvezzii amerikan bankasmm ce • 
vahım getiriyor: ''Bay Flan'm üç ınilyon dolarlık 
bir hesabı vardır." 

Hayretler içinde kalan.Yani: 

- Hiç bunun imkanı var mı? 
Klari soruyor: 

- Şu halde çek sahte değildi, öyle mi? 
- Düşündüğünüzü söyleyin bakalım. Kabilse 

ta.hmin ediniz. Ve yarım saat geçmiyor, ıunerikalı 
zat gelip beklemeğe mahal kalmaksızın paraları a
lıyor. 

Gene Klari isticevaba devam ediyor: 
- Cek hakiki mi idi 7 

Yani §U tahminde bulunuyor: 

- Öyle ise telgraf da uydurma idi. Fakat tel-
graf nasıl taklit edilir? ' 

lstvan tesliın ediyor: 

- Sen ipin ucunu yakaladın. Artık boı yere zi
hin yormayın. Her halde işin aslını bulup meydana 
çıkaramıyacaksınız. Bunun için benim deham la
zımdır. 

- Öyle ise bunun püf tarafı ne? 

::- Dinleyiniz. Kendi adresinize iki telgraf gön
'~e~ıyorsunuz. B.unlardan birinde şöyle yazılıdır:. 
Fılancanrn Parıste kredi Liyone bankasında ikiyiiz 
dolarlık bir mevduat hesabı varıdır.'' imza ne olur
sa olabilir. İkinci telgrafda da §U cümle vardır: 
"Nevyork'taki falanca bankanın - burada bahse 
mevzu b~nkanm adı yazılıdır - üç milyon dolar 
sermayesı vardır." Bundaki imzanın da ehemiyeti 
o~amaz. Şimdi İ§in püf tarafını anlaıdınız mı? İşte i
kı m~~um telgraf ki mefruz bankanın vereceği ce
vap ıçın zaruri bütün kelimeleri hatta adresi ihti-
va ediyor· ''P · 't k d' . ' • arıs e, re ı Lıyone"; ve fazla olarak 
telgrafın çekildiği yeri de "N k" G · k 1 . . . h evyor . erıye a an 
.l§ınız er h · b' angı ır postahaneden boş bir telgraf 
kağıdı temin etmek ve b .. k'l d d'kk una ote ı er en ı at ve 
~htima~la kesilmi! olan kelimeleri yapıştırmaktan 
ıbarettir. Telgraf memu k 1 - . . b' 'k ru ı ıgına gırmı~ ır ferı 
bu telgrafı bankay "'t" .. Eh .. I . b . . a go urur. , soy eyın akalım, 
bu fıkıre ne dersiniz? 

Hepsi abdallaşn11~Iardır. lstvan son lokmasını 
da yutup kalkıyor. 

- Şimdi artık kabareye gitmeli Mü§terilerin 
gelmeg-c ba•ladıg-1 •mattır y k d • ...... .. "' .... • a ın a gene goruturuz. 

(Sonu var) 
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Yakında Cibuti 
sarahat alacağa 

üzerinde 
benziyor 

lhl&murla papatya ve hatmiden 
belki hiç birini aevmezsiniz ama, bu 
kıt mevsiminde, grip hastalığının ba
zı evlere misafir gekliği bu sıralar
da, üçü de sıcak sıcak içildiği vakit 
insanın midesiyle bera.ber göğsünü 
de ıaıtwlar ve itimize yararlar. 

lhl&mur insanı hafifçe terlettik
ten baıka yorulmuı sinirleri teskin 
eder. Bazıları onun kokusundan da 
hotlanarak seve seve içerler. Siz ih
limurun kendi kokusunu kafi gör
meueniz Pİtirirken İçerisine birkaç 
tane de limon yaprağı koydururau • 
nu:ıı, o vakit - tabii bir fincana iki 
parça da teker koymak tartiyle - ih
lamurun kokusuna da, lezzetine de 
bir diyeceiiniz kalmaz. 

Mideai bozuk olanflra yemekten 
iki üç saat sonra ihl&mur suyu haz
mı kolaylaıtıran ve tamamlıyan iyi 
bir iliç olur .•• Eski zaman hekimleri 
en aZ&'lft sinirleri yatııtımıak için 
haatalarını ihl&mur ağacınm altında 
yUJrırlarmlf. Bu zamanda azgın si
nirler ihl&mur ağacııun yalnız ko
kuaiyle yatıtmazaa da, hiç olruazaa 
çok çay içmekten bozulan sinirleri 
y&llflırarak geceleyin tatlı bir uyku 
getinniye yarar ..• Bazı hekimlerin 
fikirlerine göre ihl&murun suyu da· 
marlardaki tansiYonun azalmasına 
da hizmet eder. Bu türlü tesiri bel
ki terlettiği içindir, fa.kat ne de olsa 
bir kirdır. 

Hatminin göğsü yumuıattıktan 
bqka ökaüriiğü dindirmiye yaradı · 
imı elbette bilirsiniz. Hele boğaz 
airılanna karıı hatmi suyuyla gar· 
gare yapmak yakın zamanlara ge · 
linciye kadar pek meıhurdu. Hem 
bundan dolayı, hem de diılerin ça • 
buk çıkmasına yardım eder diye ço
cuklara hatminin suyu içirildikten 
batka yaprakları da ağızlarına ve
rilerek çifnettirilirdi. Bu zamanda 
o kadar çoialan hazır ilaçların ve 
wtamin hulU.larınm yanında hat
minin bu türlü haualarına inanma
umz da, a1eak aıcak içirildiği vakit 
hafif ök.ürüklere iyi geleceğine 
inanmalısmız. 

Papatyaya gelince, bakınız, onun 
pek eski zamanlardan beri takdir 
edilen faziletleri çoktur. Bizim, ber
aamalı Calinoa hekim onu kırıklığa, 
.. • • "'9 
ye tav•ıye ederdi. Onun zamanmda 

sir götsennesi için, suyunun koyu 
olmasını, yüz gram suya dolu dolu 
bir çorba katığı papatya koymayı 
da unutmamak lazımdır. 

Bu sıcak içkilerin büyük bir fay
dası da çok su içmiye mani olmala -
rıdır. İnsan soğuk su içtiği vakit az
la kanaat etmez, çok İçmek ister. 
Halbuki aıçak içilen ıeyler susuzlu
ğu daha çabuk giderirler... Ondan 
aonra, bu kıt mevsiminde vücudu 
ıaıtmıya, vücudun mikroplarla mü
cadelesinde daha iyi muvaffak ol
maaına yararlar. Daha sonra da her 
birinin kendine mahsus tesirleri var
dır. 

Bunların hepsi de geceleyin kah
ve veya çay içmekten iyi•dir, çünkü 
çayla kahve uyku kaçırırlar. , 

G.A. 

Mesleki tedrisatta 

tayinler 
Açıktan Meliha Selçuk Beyoğlu ak

şam kız sanat okulu biçki, dikiş staj
yerlıgine, açıktan Adil Haydar Anka
ra sanat okulu tesviye atölyesi staj
yerliğine, açıktan Nusret Tuna Dor 
İstanbul akşam kız sanat okulu idare 
memur namzetliğine, açıktan Fethi El
başı İstanbul sanat okulu model atöl
yesi stajyerliğine, Elazrğ memleket 
hastanesi doktorlarından Ekrem Akm 
ilave olarak Elazığ kız enstitüsü dok
toııluğuna açıktan Hayriye Baykoca 
İzmir cümhuriyet krz enstitüsü idare 
işleri memur namzetliğine tayin olun
muşlardır. 

Pendik ve Samsun' da yeni 
istasyon binalar1 

Fransız dıt bakanı Bone'nin 
Fransa'nın hiç bir veçhile 

İtalya'ya bir karış toprak terkede
miyeceği hususundaki beyanatı Ro
ma'da, faşist mahfillerde derin bir 
inkisar uyandırmıftır. Bu kadar ka
ti ve bu kadar sarih bir durumla kar
şılaşacaklarını her halde beklCJni -
yorlardı. İtalya'nın iddiaları kar -
şısında fransız kamoyunun tecanü
sü de hayret uyandırmıştır. İtalyan 
gazeteleri bu tecanüste en küçük 
bir gedik bulamamışlardır. Korsika'
da kalkanlar yükselmiştir; Tunus'
ta, yerlilerin hükümete bağlılıkları 
geniş ölçüde tt:zahür etmektedir. 
Netice beklenilenden bam başka 
çıkmıştır. 

Hoşnutsuzluk ve can sıkıntısı ga
zetelerde bellı olmaktadır. Bu hu -
susta Giornale d'ltalia'nın bir izahı 
çok dikkate değer mahiyettedir. Bu 
yazıda kin ve tehdit alametleri se -
zilmektedir. B. Bone'nin Fransa' -
nın bir karış toprak terketmiyece
ğini bir çok defalar tekrar etmiş ol
ması keyfiyeti ile alay edilmekte -
dir. 

8 u gazete fransız vatandaşla -
rının müsterih olabileceğini, 

fakat sulh ve adalet davasının te -
min edilmiş olmadığını yazıy~~· _B. 
Bone'nin beyanatını fazla ıtılaf-
giriz ve bir milletin politikası için 
tehlikeli buluyor. Bu yazının so · 
nunda, 1935 Laval - Musolini anlaş
masını mefsuh ve gayııi mevcut ol
duğuna göre, Fransa'nın 1915 Lond
ra paktının 13 üncü maddesi hük
münü yerine getirmek mecburiye -
tinde olduğu hakkındaki İtalyan te-

Devlet Demiey.oları itletme umum zi ileri sürülüyor. 
müdürılüğü bet senelik programının Netice olarak, Giornale d'İtalia, 
tatbikine devam etmektedir. Geçenler- !talya'nın B. Bone'nin hayır'ından 
de yeniden inşası ikmal olunan Afyon telaşa düşmediğini, bunu kaydet -

· d mekle iktifa ettiğini ve ömrü vefa istasyon binasından sonra şimdı e 
edenin meselenin ne şekil alacağını Pendik ve Samsun'da yeni ve modern 

. ka göreceğini söylüyor. 
istasyon binaları_ ~~as~n""'a=_,,,r ... a..,r ... v_e_r~· ... ,_,. _ _ ...... .._ ...... _ _ , __ ... ı ..... ı ... : -·· 
kezlerden batlamak suretiyle birçok amması yavaş yavaş aydınlanmakta, 
istasyonların binalarını yeniliyecektir. dır. Artık mevzu bahis olan doğru

Günün politik 
meseleleri 

Lö Tan gazete1Jinden 

nakletmi1 olmaktadır. Bu şartlar i
çinde, bugün en ziyade göz dikilen 
fransız arazisinin Somali sahili ol
duğu ttbarüz etmektedir. Her şey
den önce, Cibuti Akdeniz üzerinde 
değildir ve İtalya'nın bu mıntaka · 
daki bir talebi hiç bir veçhile Akde
niz ıtatükoıuna dokunmaz. Fransız 
Somalisi Kızıldeniz'de de değildir, 
bu mıntakanın mukadderatı Süveyş
le Ba!>el - Mendeb arasında İtalyan 
- İngiliz anlaşmaları mucibince gö
zetilmiş olan nüfuz mıntakaları 
sisteminde hiç bir değişiklik yapa
cak mahiyette değildir. 

Esasen, malfımatdar mahfiller -

de, 1938 son kanununda, 1 -
talya'nın, 1897 de tC6bit edilmiş o· 
lan eski fransız - habeş hududuna i
tiraz ederek, fransız Somalisi'nin 
en mlinbit sahalarından biri olan 
Henle>h ovasını işgal etmiş olduğu 
ve o zaınandanıberi bu mıntakada 

fransız ve İtalyan karakollarının 

çok çapra§ık bir vaziyette bulun • 

dukları rivayet edilmektedir. 

İlk defa olarak 

Beyşehir'den Konya'ya 

Bir kamyon 
knmiir geldi 
Konya, 28 a.a. - Beyşehir'de çıka

rılan maden kömürlerinden bir kam-

Hadiselere bakılacak oluraa İtal
yan emellerinin yakmda Cibuti ü
zerinde sarahat kesbedeceii bekle
nebilir. 

1 talya'nın, Londra paktının 13 

üncü maddesini yeniden ile
ri sürmekle keaıdi sömürge taleple
riyle alman talepleri arasında bir 
irtibat tesis etmiş olduğuna da ip
ret edilmektedir. Filhakika, Fransa 
ve İngiltere Almanya'ya eaki ıö -
mürgelerini iade etmedikleri için -
dir ki İtalya, fransız ve ingiliz im -
paratorlukları harbın neticesinde 
Afrika'daki sömürgelerini arttır • 
dıkları takdirde kendisine tavizler
de bulunulacağı hakkındaki 13 üncü 
maddenin bütün şümuliyle tatbik 
edilmemiş olduğunu iddia edecek • 
tir. 

Bir nokta daha. Livourne'de çı -
kan Telegrafo gazetesi bir makale
sinde, franıız dış bakanının Fran
sa'nın bir karış toprak terketmiye
ceğini mükerreren tekrarlamakla, 
1870 de büyük bir hiffetle harp me
suliyetini kabul etmiş olan Emile 
Ollivier'nin mevkiine düştüğünü 
yazmaktadır. Fakat bu teşbih yerin
de değildir. Ernille Ollivier'nin 
Franst'sı harp ilan etmişti; bugün
kü Fransa ancak kendisine taarruz 
edildiği takdirde harbcdecektir. Bu 

itibarla hafiflik ancak hasımlarının 

tarafında olabiJir. 

İlk tedrisat muallimleri umumi 
muvazeneye alınıyor 

İlk tedrisat muallimlerinin umumi 

müvazeneye alınacakları etrafında ya
zılan haberleri alakalılar nezdinde 
tahkik ettik. İlk tedrisat muallimleri 

halen vilayet hususi idare bütçelerin

den maa.s almaktadırlar. Bu muallim· 
terin umumi müvazeneye alınması u-

zun tetkiklerden sonra lüzumlu birçok 

tedbirlerin alınmasına bağlı bulun-
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Köylüleri dinlerken 
Evelki gün Uhu meydanında bu· 

lunup orada köylülerimizin .öyle 
dikleri nutukları dinlemeli idiniz: 
edebiyat oyunlarından hiç birine aı
ğmmaluızm doadofru, dümdüz, he
defleri ne ise ancak ona eritmek ni
yeti ile konutan bu uil insanlann 
hakikatlerimizi ne kadar müsbet bir 
nazarla rördüklerini anlardmız. 

Soyadı Köylü olan bir çiftçi Hki 
ile yeniyi mukayese ediyor. v. aenç
lere dönerek: 

- Gençler, dünü •İze hanıi vuıta 
ile anlatmak iateaek anlıyamazaı
nız. Fakat, içinde bulunduğunuz bu 
güzel günlerle bizim yetıitmiı oldu
ğumuz acıklı günleri karıılattırma
nm yolunu ne yapıp yapıp buhmuz;, 
o zaman bu memleketi ve bu rejimi 
daha çok sever ve ona dört el ile aa
rılnmız, diyor, ilave ediyordu: 

- Ben buraya 1400 kilometre u
zaktan ve dört &'ünde reLdim. On 
bet aene evel 1400 kilometre, en az, 
yirmi günlük yoldu. İtte aize bir öl· 
çü. (Onu dinliyen ben de Ulukıfla
dan Zigana tepesine 41 günde &'İl· 
mi• olduiumu hatırladım.) 

Bir başka köylü §Öyle diyordu: 

- Ankara'ya sekiz on aene evel 
de geldim. Şöyle bir etrafıma bakı
yor, o günkü Ankara ile bucünkü &• 

raamda bir münasebet bulamıyo
rum: Asfalt caddeler, yeni yeni bi
nalar, mağazalar, mektepler, veka
letler ... Bunları batarmıı olan Cüm
huriyettir. (Onu dinliyen benim ~ 
bu yaz Ankara köylerinden birinde 
ihtiyar bir köylünün anlattıiı fU hi
kaye aklıma geldi: ''Ankara'da bir 
vilayet konağı kurmak istemitlerdi. 
Tam hasat zamanı idi. Arabalarınız 
ve hayvanlarmızla geliniz, dediler. 
Geldik. Harmanlarnnız yüzüstü bi
zi beklerken burada günlerce tq ta
tıdık. Bir yılda mı, iki yılda mı, ÜÇ 
yılda mı vilayet konağı bitebildi. 
Şimdi hükümet günde bir, böyle de 
deiil, memleket kadar binalar yap
tırıyor. Ve bizden ne ta4, ne toprak 
istiyor.) 

Ulus meydanındaki köylü devam 
ediyordu: 

- Bunlan gördükten sonra bir 
rün benim köyümün de böyle gÜ

.aell.,.ceiine inanıyorum. 
Bir köylü ıair tiirini okudu: Ata

türk heykeli. 

itte bir mıaraı: 

p-ip haatalığınm daha adı bulunma
dığmdan, büyük hekimin anlattığı 

• U..nı paçavra gibi halsiz bırakan • 
kırıklık ile bel ağrılarının ıimdiki 
grip hastalığınm alametleri olduğu
na büyÜk ihtimal vardır. 

Denizde bir kadın cesedi 
bulundu 

dan doğruya Tunus değildir. B. 
Çemberlayn'in beyanatı, ne kadar , 
mutedil olsa da, İtalya'ya, İngilte -
re'nin Akdenizdc statükonun değiş
mesini kabul edemiyeceğini anlata
cak kadar sarih olmuştur. 

yonu su ve maden işleri memurılan ile maktadır. Top :mermiai taııyan tilrlriin korkmaz kadJlll 
kaymakam tarafından Konya'ya geti- Hususi idarelerin kültür tahaiaatla- Kılmç, ok, yay kullanır, tarih bilir adını, 

Papatyanın solucan düıürme&ine 
ehemiyet verilmese bile, kanaız kız
larda belli aıünlerin gecikmesine ve 
dit airılariyle, vücudun her tarafın· 
da ve en ziyade kıtın yÜzde peyda 
olan ainir ağrılarına karıı iyi geh:li · 
iini kabul etmek lazımdır. Vakıa bu 
rahatsızlıklara kartı timdi ıüphesiz 
cl&ha tesirli ilaçlar varsa da onların 
bep•İ u çok mideyi bozarlar. Hal
buki papatyanm bozulmuı mideleri 
düzeltmekle de töhreti vardır. 

Henüz pek yeni zamanlarda bi
le bazı hekimler papatyanın iıtahı 
~a ç.ok hizmet ettiiini aöylerler. 
Onun için papatyanm suyunu he
men yemek üzerine değil, yemekler
den bir kaç saat sonra içmek daha 
cloiru olur .. Papatya çiçeğinin iyi te-

. 
Hayatın 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Bu sa
bah Kasımpap'da denizyollarının 2 

numaralı havuzu sahilinde bir kadın 

cesedi görülmü9tür. 70 yaılarında tah 

min edilen bu kadının hüviyeti anla
şılamamıştır. Sol avcu içinde dört ta
ne birer kuruşluk para bulunmu9tur. 
Cesed 1 morga kaldırılmıştır. 

Mevlud 
Annemiz merhum Zeliha Savran'ın 

ruhuna bugün öğle namazını mütea-
kip Hacıbayram camiinde mevlUdu şe
rif okunacaktır. Arzu buyuran zeva . 
tın teşrifleri rica olunur. 

içyüzü 

Avukat 
Selami Savran 
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Dizleri, bu sefer sinirlilikten ziya

de zayıflıktan titriyordu. Civardaki 
ucuz ve kötü bir pansiyonda yatıp kal
kıyor ve suyuna tirit yemeklerle kar
nını doyuruyordu. Haftada iki lira i· 
le yaşıyor. bunu da, muvaffakiyetsiz • 
liklere uğradığı için, canı istemeksi
zin, kabul ediyordu. Her akşam For 
caddesindekı depoya uğradığı zaman 
ise, sanki mahşer meydanında hesaba 
çekilmeğe gider gibi oluyordu. Depo
nun eşiğine ayak basar basmaz bu hal 
başlıyordu. Depoda nümunelik sobayı 
parlatmakla mefgul olan anbar memu
ru, işini bırakarak onun ne haber ge
tirdiğini soran bir bakışla yüzüne ba
kardı. Mister Masters, kendisini ek -
seriya yazihane kapısında karşılardı. 
Onun her gün sormak itiyadında bu
lunduğu şu suali her gün biraz daha 
afır gelirdi: 

- Hayırlı haber var inşallah Bliıı? 
Kumral saçlı kız da bu aralık işini 

bırakır ve onun yüzüne bakardı. Blis, 
her defasında aynı cevabı vermeğe 

mecbur kalıyordu. Yirmi altıncı gü -
nü, artık, ayağı ağrıdığından topallı · 
yordu. Aylington'danberi, yayan yü-

Yazan: Filipı Openlaaym 

rümüştü. Daha kapıyı açmadan, göz -
!eri yarı kapalı konuflll&ğa başladı. 
Bugün bü&bütün sunturlu bir hoşnut
suzlukla karşılaşacağını hissediyor 
gibi idi. Bugün, Mister Maıtenı'in bü
yük ümitlerle siparif beklediği bir 
yerden dönüyordu. 

-Hayırlı haber yok, dedi, bir sipa
rişin hayaleti bile gözüktnedi 1 Mües: 
sesenin patronları beni yanlarına bile 
almadılar. Kati.pleri, şirketin, bizim -
kinden çok daha mükemmel bir soba
yı, bizimkinden yüzde bef eksiğine al
mak üzere bir kontrat yaptığını söy
ledi. 
Kızın çehresi, birdenbire, değifti. 

Mister Masterı, bir şeyler homurda -
narak yerinden kalktı; depoya gitti. 
Blis, orada bo§ duran sandalyesine 
çöktü ve yüzünü elleriyle kapadı. Kız, 
odanın öte tarafından delikanlıya bak
tı ve göğüs geçirdi: 

- Yorgun görünüyorsunuz, dedi, 
size bir çay yapayım mı? 
Kızın sesindeki şefkat, ahengi o gün 

duyduğu en hot ıeydi. Minnetdar göz
lerle kıza baktı. 

- Eğer lütf ederseniz, dedi, çok iyi 

· D iğer taraftan Suriye'de dava-
nın dışında kalmaktadır; bu 

bakımdan, fransız hükümetinin du
rumu burada beklenen şekilde ol -
mamıştır. Fransız - Suriye muahe • 
desinin fransız parlamentosunca 
tasdik edilmesi bekleniyordu. Bu 
tasdik keyfiyeti, İtalya'ya manda • 
ter devlet ııfatiyle Fransa'nın bu 
hareketine itiraz etmek ve Fransa'
nın Akdeniz statükosunu bozmu§ 
olduğuna lngiltere'nin dikkatini 
çekmek fırsatını verecekti. 

Ne de olsa, 1915 Londra anlaşma
sını ileri sürmekle, Giornale d'İtalia 
İtalya'nın toprak taleplerini mün -
hasıran sömürge ve Afrika sahasına 

olur. Belki ben pısırığın biriyim; fa. 
kat öyle sanırım ki cebrail aleyhisse
lam da yer yüzüne inse bu sobaları sa
tamazdı. 

Daktilo, elinde bir çay filcaniyle 
odanın bir tarafından bir tarafına 

doğru yürürken: 

- Korkarım ki, dedi, simsarın ada
mı bu işi yapabilirdi. 

- Ne diyorsunuz? Biz o kadar sü
ratli davranabilir miydik? Mallar ih
raç edilmek üzere gemilere yükleni -
yor bile. 

Kız dedi ki : 

- Blöf, dedi, hepsi blöf! Bunu si
ze söylemekte bir ziyan olmadığını sa
nıyorum. Mister Masters Şeffild'de 
iflas etmiş bir fabrikacının bütün de
mirlerini elden düşme satın aldı. Bu, 
kendisi için fevkalade bir fırsat idi. 
Fakat ne yapalım ki böyle fırsatlar -
dan istifade etmesini beceremez. Beş 
yüz tane soba yaptığı halde bunlar -
dan yirmi tanesi ya satılmış, ya satıl
mamıştır. Bu malların ilk bonc,.u ge
çen hafta ödendi; ikincisini de önü -
müzdeki salı günü ödenmek lazım ge
liyor. Bunu yapamıyacağız. Cumarte
si günü, ancak, gündelik masrafları -
mızı ödeyebildik. Önümüzdeki sah 
günü elimizde beş yüz sobamız bulu -
nacak; fakat bankada tek meteliğimiz 
olmıyacak. 

Blis, hiç bir şey söyleyemiyor, yal
nız oturduğu yerden kızuı yüzüne ba-
kıyordu. · 

rildi. Yapılan muayene ile kalorisinin 

5961 olduğu anlaşılmıştır. Şimdi açı

lan kuyu dört metre genişlik ve 12 

metre uzunluğundadır. Kömür fasıla
sız 14 metre derinliğe kadar inmekte 

olup ondan sonra gelen ecnebi tabaka

lardan sonra fasıla ile gene devam ey

lemektedir. Şimdiki sondajın altı mil
yar tonluk bir kömür hazinesini ihtiva 
etmekte olduğu jeologlarca hesaplan~ 
mıştır. Yapılan tecrübelerde kömürün 
süratle iştial etmekte olduğu anlaşıl
mıştır. Böyle birçok ocakların buluna
cağı, kömürün çok geniş bir sahayı 
kapladığı temin olunuyor. Alman bu 
müsbet neticeden sonra bazı formali
telerin tekemmülü için şimdilik ocak 
kapatılacak, vilayet jeoloğu ayrı civar 
sahalarda aramalara devam edecektir. 

Daktilo, yumu~ak sesiyle sözüne de
vam etti: 

- Bu Mister Masters'e çok acıyo
rum, dedi, kendisi gayet iyi bir işçi -
dir. Her hafta kazandıklarından bir 
kaç yüz lira biriktirerek bir işe giriş
ti. İsminden ve karakterinden mağ -
rurdur. Şimdi eğer bu işte iflas ede -
cek olursa kederinden ölür; fakat ya
pacak bir fey de yok gibi geliyor ba
na. 

Blis mırıldanır gibi dedi ki: 
- Elde b~ yüz soba. Her biri on 

dört lira. P~ki, bu adam, bunları bi -
raz daha ucuz satıp da bonosunu öde
meği neden aklından geçirmiyor? 

- Her ne kadar böyle bir hareketin 
dürüst bir hareket olmadığını düşün
düğü, bundan nefret ettiği halde bunu 
da yapmak iatedi. Gelecek hafta va
desi gelen bonoyu ödeyebilmek için 
bunlardan iki yüz tane11ini ucuz fiyat
la bir şirkete satmak teklifinde bulun
du; fakat berikiler yanaımadılar. 
Bundan dolayı da sanııldı ya. 

- Subhanellah ,dedi Blis, ben de 
bunları on dörder liradan satamadı -
ğım için kendimi yiyip bitiriyordum. 

- Bu, tjlmamiyle farklı bir şeydir. 
Siz perakende satış için on dört lira 
istiyorsunuz; bu, pek ala bir fiyattır. 
Fakat doğrusunu ister misiniz, ben si
zin şimdiye kadar hiç bir satış yapa -
madığınıza elan hayret ediyorum. İşe 
baflarken kendinize pek emin görü -
nüyordunuz. 

rından maaş kıaımlarıru umumi müva

zeneye vermelerinin temini batlı batı· 

na bir kanun işi olarak görillmektedir. 

Bu ceph~den kültür bakanlığı bugün 
için ilk tedrisat muallimlerinin umumt 

müvazeneye alınmaılarınm zaman ip 

olmakla beraber henüz dütünülmemiı 
olduğunu söylemektedir. 

Üniversite taleht-.8i 8Öm8trde 
Balkanlara gidecek 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Univer
site iktısat hukuk faküJteleri talebe
lerinden mürekkep bir grup sömestr 
tatilinde Balkan üniversitelerini zi -
yaret için rektörlükten müsaade iste
mi§lerdir. 

Blis, dişlerini sıktı. Simasında öyle 
bir ifade vardı ki bunu Sir Ceyms Al
royd görse, hayret ederdi. 

- Ortada iki günümüz kaldı, dedi. 
Kapı açıldı ve Mister Masters, mu

tat patırdısı ile içeri girdi. Ağzında 

bir şarkı mırıldanıyordu. Fakat mutat 
neşesini kay.betmiş olduğu belli idi. 

- Vay, burada mısın Bliıı, r:ledi, sa
na hatırlatayım ki senin müddetin cu
martesi günü nihayet buluyor. Bir ay 
tecrübe ettik, öyle değil mi? 

Blis, omuzlarında ağır bir yük var -
mış gibi ayağa kalktı ve yavaşça: 

- Muvaffakiyetsizlik gösterdiğim
den dolayı çok esefleniyorum efen -
dim, dedi, daha iki günüm kaldı. Bu -
ounla beraber, burada otururken aklı
ma bir §ey geldi. Belki bu o kadar 
kıymetli bir fikir değil ama, yarın mu
hakkak bir tecrübe edeceğim. 

Masters, biraz merak etmişti: 

- Yeni bir bölgede tecrübeler yap
mağa mı gideceksin? Diye sordu, iate
diğin sahada çalıp.biliAin; elinde de 
dünyanın en mükemmel aobaları var
dır; daha ne istersin? Yalnız adamını 
bulup satmak kalıyor. 

- Benim de düşündüğüm budur e
fendim, yalnız müşterilere göstermek 
için soba lazım geline ...• 

- Dışarıda bir tane ambalajlı var. 
Tim, daha gitmemiıtir. Bunu istediği
niz yere götür.ebilir. Bütün gün bir 
tek iş bile görmedi. Bu sandığı bir a
rabaya yüklemeaini aöyliycyim mi?. 

Tarlada çiftçi ırpt, evde iıçi bayan, 
Barut kokusu duyarsa o da olur bir aralan. 

Gene bir hatıra: Cihan barbmcla 
ve Zigana yolunda, at üstünde, bir 
dilim ekmeli kemirerek yokUfu tr
manll'k•, Ul'tmda bir çuval zahra 
ile, batı ve omuzl.arı ileride, in.iti 
inen genç bir kadmla kartılatt.D. 
Durdu, batmı kaldırdı: ''Aiam, ek
mekten bana da bir lokma verir mi
ain 7" dedi. 

Ekmekle beraber ona bir de ıü
mut bet kurut verdim. 

- Ben aenden para istaneclim! 
Kadını ve erkeği böyle olan türk 

köylü.ü, hükümet ona elini uzatm
~a, bu memleketin istikbali timdi
den temin edilmit sayılabilir. 

Yarını emniyet ve huzur içinde 
kartılıyoru:ıı. - N. Baydar 

Blis, kararını vermitti: 
- Lütfen, dedi. 

Mister Masters, dışarıya fırladı ve 
mağaza hamalına hemen emir verdi. Ye 
niden ümide dil§miiştü. Bu hali gören 
kız, itap eder gibi Blis'in yüzüne bak-
tr. 

- Adamcağızı böyle 
ümide düşürmek doğru 
midir? Dedi. 

Blis, p.pkaaını alarak: 

OO.u bof\lna 
bir hareket 

~ .... 

- Bunda yalancı bir ümit falan 
yok, dedi, bu sobayı da, bunlardan bir 
düzinesini de yarın geceden önce u
tacağım muhakkaktır. 

Kız, "bakalım, görüşürüz" der gibi 
başını salladı. Bugünkü Blis'te bun -
dan bir ay önce sandalyede oturan a
damdan büsbütün başka bir phsiyet 
seziyor gibi idi. O za.nan kendisine 
karşı hiç bir itimat besliyememişti. 
Şimdi sesinde başka türlü bir ihtizaz 
vardı. Ağzı daha katileımi§, tavrına 
bir emniyet gelmişti. Kız, sesinde bir 
ümit ahengi ile: 

- Ah, kefke satabilseniz 1 DedL 
Daktilonun gözleri parlamıştı. De

likanlı da bir an içinde, içerisinde ye
ni bir kudretin doğduğunu hiasedi -
yordu. Adeta bir Samson olmuştu. 

Eakiden, nasıl olmuştu da, bu kızın 
cazibesini hissetmemişti? Daktilo, o -
na fevkalade tatlı bir gülüıle baktı ve 
tekrar makinesinin başına geçti: 

- Pek ili, görürüz 1 

" (Sonu uar) 
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lnönü' nün son yurt gezisi leyizli 
neli<elerini vermeğe başladı 
Zonguldak' ta 

Amelenin kalorili ve 
ucuz ıekilde beslenmesi 

meselesi hallediliyoyor 
Ameleye ucuz ve koni orlu 

hayal temin edilecek 
' Zonguldak, (Hu
ausi - Milli Şef 

!nönünün ıon yurt 
aeyahati daha 'im -
didflı faydalı neti
celerini v e r m i -
ye baflamıştır. Ma
lfiln olduğu üzere 
Cümhurrciıimiz, 

gerek köylerde ge -
rek gezdikleri ıe -
birlerde köy ve 
köylü davasile, kö -
mür havzasında ça
hf&ll amele i'iyle 
çok yakından ala -
kadar olmuşlar -

• 
• Kastamonu' da 

İnönü'nün mühim 

direktifleri yakında 
tahakkuk ediyor 
Vali, ihtiyaçları ve alınan 

kararlara anlat.yor: 

Kastamonu vali -
si B. Avni Doğan, 

Cümhurreisimiz 
tnönü'nün son se -
vahatleri hakkında 
beyanatta buluna -
rak demiştir ki : 
"- Reisicümhu -

run seyahatlerinde 
takip ettikleri ga • 
ye. halkın şikayet
lerini gene halkın 

dilinden vasıtasız 

olarak işitmekti. 
Bu suretle yapı -

lacak tetkikatın a -

lzmir kültür merkezi 
İzmir vilayetinde f 
64530 talebe var 

463 mektep ve 1436 
muallim vardır 

İzmir (Hususi) - Okullardan gelen malumat 
üzerine lzmir ki.iltiir direktörlüğü, vilayetin bu se
neki talebe, okul ve öğretmen miktarı hakkında 
bir istatistik hazırlamıştır. Bu istatistiğe göre İzmir 
vilayetinde 53.876 sı ilk okul, 10.654 ü orta okul 
ve lise derecesindeki okullar talebesi olmak üzere 
64.530 talebe vardır. Öğretmen sayısı da 1.436 
dır. Bunların 1.013 ü ilk okul öğretmeni, 82 si e
ğitmen, 341 orta okul öğretmenidi:. 

Yalnız lzmir'le kaza merkezlerınde talebe mik
tarı 22.450 dir. İzmir merkezi köylerindeki talebe 
miktarı 4.829, vilayetin bütün köylerindeki talebe 

miktarı da 24.459 dur. 
Erkek lisesinde 359, erkek lisesi şu

besinde 1.085, Gazi orta okulunda 600, 
kız lisesinde 1.600, tecim lisesinde 300, 
akşam tecim okulunda 130, Cumhuri -
yet kız enstitüsünde 250, akşam kız sa
nat okulunda 1.054, bölge sanat oku -
lunda 399, Karataş orta okulunda 750, 
Tilkilik orta okulunda 740, Tilkilik 
orta okulu şubesinde 560, Karşıyaka 
orta okulunda 790, Buca orta okulun
da 381, Buca orta okulu şubesi olan 
Bornova orta okulunda 250, Kızılçul
lu öğretmen ok•.ılunda 287, Ödemiş 
orta okulunda 545 talebe vardır . 

Bütün vilayette ilk okulların sayısı 
383 t ür. Yalnız köylerde bulunan o
kulların miktarı 312 dir. İzmir'de 37, 
kaza merkezlerinde 71 okul vardır. E
ğitmenli köy okulları da 82 ol~uguna 
göre köy okulları 465 dir. 
İzmir merkezinde 527, köylerde 486 

öğretmen ve 62 si erkek, 18 i kadın ol
mak üzere 80 eğitmen olmak üzere ilk 
okullarda 1.095 öğretmen vardır. 

341 orta okul öğretmeni bu hesaba 
dahil değildir. Onlarla vilayetimiz da
hilindeki öğretmen sayısı 1.436 ya ba
liğ olmaktadır. 

. ........ .., i 
.................. . 
l zmir'de nıelr.tepli 

• kızlarımIZdan b; r 
: grup. ve ılk mektep 

1 
y~v:uiarı . heykelın 
dıbmde bır miısa • 

merede 

Bergama ve Tire orta okullarında -
kital~ veöğretmenmiktarıhakkı~··-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

da hen üz yerlerin den kültür aıretffi>r- Bu rsa ctaki süt sanayii 
lUğUne mal&nat gelsnemiftir. 

Alsancak'ta 
cami yapılacak 
İzmir, (Hususi) - Vakıflar idaresi 

tarafından Alsank'ta yeni bir cami 
yaptırılacaktır. Camiin proje ve plan
ları hazırlanmıştır. İnşaata yakında 
başlanacaktır. Cami on bin liraya çı -
kacaktı r. Başturak camii de 4 bin lira 
harcanarak tamir edilecektir. 

killerle yapacakları temastan sonra 
müsbet olarak elde edileceğine kani -
ım. 

3 - K astamonu ve mülhakatının şi
mendifer yapılıncaya kadar kalın mak 
talı güzel şose lerle Sinob'a, Çorum'a 
ve Karabük'e raptı, İnebolu - Ankara 
yolunun yeni baştan kalın maktalı yol 
haline ifrağı için (22) milyon liralık 
bir inşaat m utasavverdir. Buna ait tet
kikatta bulunmak üzere Nafıa Veka -
let ince bir mühendis gönderilmesi 
emrolunmuştur. 

4 - Reisicümhurumuz, lisenin ya -
takane ve sair ihtiyatını karşılamak 
üzere istenilen (100.000) liralık tahsi
sat için Maarif Vekili ile görüşecek -
!erini beyan buyurmuşlardır. 

5 - Halkevimizin nevaksı için 25 
bin liralık tahsisat verilmesi de ta -
karrür etmiştir. Bu sayede borçları 
ödemek, binaya kalorifer koymak 
mümkün olacağı gibi önümü zdeki yıl 
içinde bir kısım kazalarımızda halke -
vi binalarına başlanması kabil olacak · 
tı r. 

6 - Tosya, Kargı ve Taşköprti'de 
sulama işleri üzerinde tetkikat ~ap • 
mak üzere bir m ühendis gelecektır. 

7 - Milli Şefimiz, Kastamonu'yu 
görmiyen vekillerimizin yakında. bu -
rayı ziyaret etmelerini temin eylıye -
c.ekleri vadinde bulundular. 

8 - Meyvalı ağaçlar fidanlığının 
yılda köylilye en az yarım milyon fi -
dan tevzi edecek bir programla çalış -
masını emir ve buna ait tahsisatın te -
m in buyuru lacağını işaret etti ler. 

'Görülüyor k i, esaslı der t lerimiz ve 
ihtiyaçlarımız R eisicümhur büyük İs
met İnönü tarafından anlaşılmış ve 
meseleye bizazt kendiler i tarafından 
vaziyet edilmiş bulunuyor. 

B u meıut tetkikatın müsbet netice -
s ini ta hakkuk etirmek işini takipten 
bir an geri kalmıyacağım. Cümhuri -
yet hüktimetinin her suretle müzaha -
retine layik olan bölgemizin talii ar -
tık parlamı§ telakki olunabilir. 

B üyük misafirimizin Kastamonu'da 
bulunduğu müddetçe, halk ve memur 
arkadaşlarımdan gördüğüm müzahe -
retin şükranını ifade etmek de bor -
cumd ur . ., 

Merl11eketlrı -mühlln-bir 
ihtiyacına cevap verecktir 

Bursa, (Hususi) - H er bakımdan Türkiye'nin en verimli b ir 
mıntakası sayılan Bursa' da hayvancılığın ıslahı ve inkiıafı iti 
devletçe ehemiyetle ele alınmış bulunmaktadır. Bilhassa at ve 
koyun nesillerinin ıslahı için son yıllarda devlet bütçesinden 

ayrılan ve mühim birer yekun tutan fenni ve emin vasıtalarla uza~ ~ınta
paralar, halkın kazancı uğrunda bü- katardan buraya nakletmek ıçın ln
yük fedakarlıklar yapıldığını göste- giltere'den süt tankları denilen huıu
ren delillerdir. Bir Merinos davası si otomobiller getirtmektedir. Ayrıca 
Bursa'yı muazzam ve modern bir fab- bugün kontrplak fabrikalarında ve 
rikaya sahip ettikten başka Balıke- doğrama sanayiinde kullanılan kaze
sir'den Çanakkale'ye kadar uzıyan inin imali için de tesisat yapmak ta. 
geniş bir mıntaka{a şamil yepyeni savvurundadır. 
bir gelir kaynağı da temin etmiş bu- Bu sene Süttozu fabrikasına lngil
lunmaktadır. Ayrıca. Karacabey ha- tere'den 500 ton, Almanya'dan da 
rasının bu vadideki müsbet çalışma- 1000 ton süttozu siparişi verilmiıtir. 
sını ve mücavir köyler halkının hay. Fakat fabrika 15 milyon kilo ıütü it
vanları üzerinde oynadığı ıslah edici lemek demek olan bu siparişlere cc
rolü de şükranla kaydetmek lazımdır. vap verememek vaziyetinde kalmıt-

Ancak; çok süt veren hayvanlar tır. 
bahsinde ve sütcülük sanayiinde Süttozu fabrikasında işlenen bütUn 
Bursa mıntakasına yeni bir istikamet iptidai maddeler yerli olduğuna ve 
verilmek tazım geldiği anlaşılmakta. yalnız makineleri Avrupa'dan getir
dır. Muhterem Başvekilimiz B. Celil tilmiş olduğuna göre; fabrikanın faz. 
Bayar'ın eliyle açılmış olan süttozu la çalışması süt mütehassıslarının de
fabrikasının bu mevzu üzerindeki e- vamh kazanç temin etmelerine matuf 
tüdleri, memleketimizde bol süt ve· bulunmaktadır. 
ren hayvanların az yetişmekte ve üre· Bur,ün memleketin her köşesinde 
tilmemekte olduğunu göstermekte- ucuz ve temiz süt temini hallolunma
dir. Fabrika 934 yılından bugüne ka- mış bir mesele halindedir. Halbuki 
dar çukulata fabrikalarının ilk mad- umumi sıhat ve bilhassa çocuk hasta
desi olan süttozunu, Avrupa tipinde hkları. noktasından hususi bir ehemi
muhtelif peynirleri yapmış, pastorize yeti olan süt işinin gıda maddeleri 
edilmiş yağ imalinde de muvaffak ol- arasında en başta mütalea edilmeıi 
muştur. Yalnız çocuklara mahsus tek- zarureti vardır. Binaenaleyh bizde 
sif edilmiş şekerli ve şekersiz süt i· yeni başlamış olan bu milli sanayiin 
malinde bir müşkülle karşılaşmıştır. de himayesi devlet geliri bakımından 
İsviçreli bir mütehassısın yaptığı al· da faydalı olacaktır. - Musa A T AŞ 
tı aylık tetkikattan sonra ineklerimi-
zin bol süt vermiye müsait olmadığı 
neticesine varılmış ve Romanya'dan 
bol sütlü Montofon cinsi ineklerden 
30 tane getirtilerek, fabrika bu ihti

yacını Montofonlardan temine başla

mıştır. Şimdi fabrika, bu cins inek

leri yurdumuzda da üretmek için te· 

şebbüslere girişmiş ve bu maksatla 
Romanya'dan getirtilecek Montofon
ların halka taksitle satılmasını müm
kün kılmak üzere vekaletten bu inek
lerin memleketimize gümrüksüz ola
rak ithaline müsaade edilmesini rica 
e~miştir. Bu sayede iş hacmini ge
nışletecek olan fabrika, hariçten ge. 
len nestele sütlerini burada aynı a-

yarda yapacak ve o sütlere nazaran 
yarı yarıya ucuz satacaktır. Bu ima
lat bütün türkiye ihtiyacı niıbetinde 
olacaktır. 

Süttozu fabrikası bu sütler i seri, 

Manisa' da 
şarapçılık 

Manisa, (Hususi) - Satış koopera
tifleri birliğinin Manisa merkezinde 
inşa ettirdiği çorap fabrikası önümüz
deki yıl faaliyete geçecektir. Bu fab • 
rika 10 milyon litre şarap istihsal ede
cek büyüklükte olacaktır. Birlik koo • 
peratifler merkezlerinde bir şarap fab
rikası yaptıracaktır. 940 senesinde Sa
lihli, Alaşehir, Menemen, Urla ve Tur
gutlu'da birer şaraphane kuracak, bir 
taraftan dahilde fazla şarap istihlaki 
için çalışılırken ihracata da ehemiyet 
verilecektir. İstanbul'da olduğu gibi 
birlik A nkara' da da bir satıı mağaza -
sı açacaktu. 

• 
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e i Sel 'in huzurlarında 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi murahhasları dün Ebedi Şel'in tabutları 
önünde bir tazim geridi yapmrılardır 

• 

Ebedi Şel'in Etnografya müzesind.,,Jıi tabutu önünden geçenler 

Kongre azaları büyük bir hufii içinde Atatürk'ün tabutu önünde eğiliyorlar 

Kongre maları köylüler ebedi ŞJ.'in ıabuıaı önünden ge~erlerken 

Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresinde "Bu Kurultay 

Komisyonlar müzakereye 
başladılar ve bir çok 

mühim kararlar aldılar 
Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi komisyonları dün 

öğleden önce ve sonra B. M. Meclisinde ve Ziraat Vekaletinde 
kendilerine tahsis edilen salonlarda toplanarak kendilerine tev· 
di edilmiş olan meseleler üzerinde tetkikatta bulunmuşlardır. 

Bu komisyonlardan bilhassa tarla 
ziraati, bağ ve bahçe ziraati teşkilatı 
komisyonlarındaki müzakereler ve 
münakaşalar canlı ve hararetli olmuş
tur. Esas itibariyle vekaletin tesbit 
ettiği esaslar, noktai nazarlar aynen 
kabul edilmiştir. Vil5.yet, kaza ve köy 
mümessilleri de kendi vilayetlerini 
ve mıntakalarmı alakadar eden nok
talar hakkında temennilerde bulun. 
muşlardır. 

Komisyonların toplantısı bugün ve 
yarın da devam edecektir. 

komisyonunda 
Dün toplanan komisyonlardan Tah

sin Coşkan 'ın başkanlığı altında top
lanan tedrisat komisyonunda şu ka -
rarlar ittihaz edildi: 

1. - Tedrisat üyelerinin iştiraki i
le evela vekaletçe hazırlanan muhte
lif raporlar müzakere olundu. Öğle
den sonra Ziraat Vekili Faik Kurd -
oğlu'nun tedrisat hakkındaki izahatı 
dinlenerek üç tali komisyon halinde 
çalışmasına karar verildi. Bunlardan 
yüksek tedrisat komisyonu müzakere 
!erine devam eylemektedir. Ayrıca 
orta ziraat ve ilk ziraat tedrisatı ko
misyonları birleşerek ilk ve orta ted
risat hakkında encümenlerine arzedil
mek üzere bazı kararlara varmıştır. 

Görüşülen mevzular arasında kurslar, 
ilk ziraat mektepleri, ilk ihtisas mek
tepleri ve orta ziraat mektepleri hak
kındaki konuşmalar sona ermiştir. 

Tcırltı ~İrailtİ konıisyonucla 

Yaşar Ozey'in başkanlığı altında 
toplanan tarla ziraati komisyonu u -
mumi ziraat kısmı, kuru ve sulu zi -
raat, gübre ve gübreleme, mücadele 
işleri, nebatların ısllihı, makineler 
meselelerini canlı ve hararetli bir şe
kilde müzakere ve münakaşa cylemiş-
ır~oaın:nın""IKntnt hıra- :;stnre"en 

buğday, arpa, çavdar, yulaf, pırınç, 
mısır mevzularını tetkik etmiş ve ay-
nen kabul edilen vekalet tekliflerine 
bazı yeni temenniler ilave eylemiştir. 
Bunu müteakip tütün ve pamugun ya
rın ayrıca iki komisyon halinde mü -
zakerelerine girişilmesine ve bu tali 
komisyonlarda verilecek kararların 
encümen heyeti umumiyesinde bir 
kere daha görüşülmesine karar veril
miştir. 

Bu arada köylü murahhasların çok 
pratik ve faydalı söz ve noktai nazar
ları komisyonca ehemiyctle nazarı 

dikkate alınmıştır. 

Mevzuat, dilekler, zirai kredi ve zi
rai sigorta komisyonunda görüşülen 
muhtelif ve mütenevvi meselelerin 
en mühimleri şunlardır: 

1. - Topraksız çiftçiye toprak tev
zii ve dağlık toprakların tevhidi me
selelerini ihtiva edecek bir toprak 
ların tevhidi mese-lelerini ihtiva ede
cek bir toprak kanununun bir an evei 
ihzar ve istarı, 
~ - At ve pullukla ziraat usulü -

nün teşvik, temin ve himayesi, 

3. - Küçük çiftçiye elle kullanıla
cak veya herhangi bir vasıta ile tah
rik edilecek ekonomik makine ve a
letlerin, büyük işletmelere de trak
tör ve biçer bağlar ve saire makine -
lerin ucuzca ve uzun vade ile temini, 

4. - Memlekete ithal olunacak zi
raat makinelerinin her mıntakanın 

hususiyet ve icaplarına göre devlet
çe kararlaştırılacak muayyen tiplere 
ircaı, her yerde bu makinelerin satı -
şınr yapacak müesseselerin, tamira -
neler açmaları ve yedek parça bulun
durmalarının temini, 

5. - Gaz, mazot sair muharrik mad
de fiyatlarının ve gümrük resimleri
nin hafifletilmesi. 

6 - Köylüyü aydınlatmak, teknik 
bilgisini arttırmak, kültür seviyesini 
yükseltmek için programlı bir mesai 
tanzimi ve bunun bir merkezden ida -
resi, bu cümleden olarak köylüye u -
cuz radyo temini haftalık bir gazete
nin neşri ve meccanen tevzii, 

Ziraat sancıtları komitJyonları 

Süreyya Gençalın başkanlığında top 
lanan ziraat sana :ları komisyonunda 
memlekette konserve sanayiinin inki· 
şafı ve bu suretle memleket malları -
nın kıymetlendirilmeıi , 

Bira, şarap, konyak sanayiinin esas· 
h şekilde ilerlemesi maksadiyle mem
lekette bir fıçı şanayii kurulması, şa
rap, bira rüsumu azaltılmak suretiyle 
bunların ucuza mal edilmesi ve bir de 
şişe sanayiinin bira, şarap ve süt sa • 
natlarını ilerletecek şekle ifrağı mese 
leleri görüşülmüştür. Yarın çiftçilik 
mevzuu üzerinde çalışılacaktır. 

:Mahalli idareler i<;in 
mfltetla '"' gelnıfyor 

Mahalli idare işlerinin düzenlenme· 

sini temin için Belçika'dan bir müte

hassıs getirtileceğini bazı gazeteler 
yazmıştı. İç Bakanlık böyle bir müte
hassısın getirtilmesinin dahi düşünül
mediğini bildirmektedir. 

Çan-Kay-Şek 

B. Konoye'ye 

cevap verdi 

" Mücadele azmimiz daha 

ziyade kuvellenmiılir ,, 
Şunking, 28 a .a. - Umumi karar· 

gahta toplanan kuomintang kongre
sinde söz söyliyen Mareşal Çan-Kay
Şek, demiştir ki: 

ve onun 
m(ınası .. -.,, 

(Başı 1 inci sayfada) 

hakimiyeti davasını, ona en iyi 
intiball usuJlerini arıyarak, ve 
hüriyeti anarşiye karşı müdafaa 
etmesini bilerek muvaffak kıldı· 
lar. Halk hakimiyeti davası ile, 
politika ve demagoji simsarları
nın riyakar kitapperesliğini ve. 
ya nazariye papaganlarının ağız 
taklitçiliğini biribirine karıt
tırmadılar. Garp demokrasileri. 
nin buhranı karşısında, en iyi is
tikametleri tayin etmek mevkiin
de idik; bu fırsatı kaybedemez
dik. 

Davada muvaff akiyetimizin 
büyük sırrı, halkı inandırmıt 
olmaktır . Bu ise ihtiyaçları 
iyi anlamak, tedbirleri tam bul
mak ve söylediğini yapmakla, 
ve halkı, mümkün olmıyan it
lerde, çetin hakikatleri din -
lemeğe alıştırmakla mümkün 
olabilir. Bizim ıeflerimiz ıehri 
olmıyan köylerin ahalisine köprü 
vadetmediler ve siyasi hayatı bir 
rey oyunu hünerbazlığına dütür
mediler. 

Bu kurultayın manası, Kema
lizm'in, hür ve hakim millet ide
alini vücutlandırmaktan, kurtu
luş davasını bilerek, anlıyarak 
ve istiyerek bu milletin kendi 
iradesine tahakkuk ettirilmekten 
ve herkeı için bir olan kanunun 
kati disiplin ve murakabesini te
sis etmekten ibarettir. İnkılabı. 
mızrn, vicdan ve tefekkür hüri
yetlerimizin, hepsinin en emin 
müdafaa kuveti, kanundur. Eıki 
adamlar "şeriatin kestiği parmak 
acımaz!,, derlerdi. Bunun yeni 
ifadesi ıudur: kanunun herkes 
için bir olan mükellefiyeti kim -
seye ağır gelmez ! 

Biz şikayetlerden, dileklerden, 
tenkitlerden, bize bu milletin ih· 
tiyaç ve arzularını bildiren hiç 
bir ıeyden korkmayız. Bilakis 
onların açıkça ve serbestçe bil • 
dirilmesine ve münakaşa edilme
sine mütkülit gösterenlerin ba • 
sit ve basitçi zihniyetlerinden 
ürkeriz. Hepsinin doğrusu yan -
lııı, haklısı haksızı olabilir. Hal
kı münakaıanrn menfaati lehi -
ne ve aleyhine, her türlü fazilet
lerine ikna etmek lazımdır. 

lımet İnönü cümhuriyet ikti
darının köklerini halkın bağrın
da her gün biraz daha derinleı
miş görmek istiyor. Saksı ağacı 
fırtınaya gelmez! 

Şimdiye kadar bizim yapmıt 
olduğumuzdan baıka türlü olan 
her ıeyi yapmak daha kolaydı. 
Atatürk ve büyük arkadaşı lımet 
İnönü, güç fakat sağlam yol inti
hap ettiler. Hür ve hakim türk 
milleti demokrasisinin tarihi, 
onların ıerefli isimleri ile batlı· 
yacaktır. 

F. R. ATAY. 

Sovyet radyolarında 

Türkiye için konser 

Moskova, 28 a.a. - Tas ajansı b~ 
diriyor: 

''- Prens Konoye'nin 22 kanunue
velde yaptığı beyanat Çin'in politik 
bakımdan inkisama uğratılmasını is
tihdaf eden japon entrikalarını sarih 
surette göstermektedir. Tokyo'nun 
son teklifleri, Çin milletine düşmanın 
hedefleri hakkında tam malüll"at ver· 
mekte ve milleti her türlü uzlaşmayı 
bir tarafa bırakarak sonuna kadar mü
cadele azminde daha ziyade kuvetleş
tirmektedir.'' 

Mareşal, bundan sonra halkçı poli

tilc konsey reisi Vanşingvey'in Ha

noy'a gitmesinin japonlarla sulh şera

iti görüşmeleri yapmayı istihdaf ettiği 
hakkında yabancı memleketlerde dola· 
şan şayiaları yalanlamış ve mumailey
hin sırf aıhi sebeplerle ve tedavi edil
mek üzere Hanoy'a gittiğini tasrih et
miştir. 

Yabancı memleketlerle kültür mü
naıebetleri idame umum sovyet "v~ 
ks" cemiyetiyle S.S.C.B. radyo komite
si, 29 birincikanun perşembe günü, 
Türkiye için bir radyo konseri tertip 
etmiştir. Bu konser, Türkiye saatiyle 
tam saat 21 de, 1744 metrede Mosk~ 
va, 1060 metrede Bitlis, 309,9 metre
de Odesa ve 349,2 metrede Simfere
pol radyo istasyonlariyle neşredilecek
tir. 

Japon kabinelfi toplantılarını 
talik etti 

Tokyo, 28 a.a. - Yılbaıı münasebe
tiyle kabine toplantıları 6 kanunusa
niye kadar talik edilmiştir. 

Bununla beraber, gazetelerin ver
diği malümata göre, nazırlar beynel
milel vaziyet ve bilhaasa Çin ve Sov
yetler Birliği meseleleri icabettirdiği 
takdirde kabinenin fevkalade toplantı
" için ima.de bulunacaklardır. 

Konserin programında, sovyet kom· 
pozitörlerinin aşağıdaki eserleri vaJ'lo 

dır: 

Şastakoviç - Birinci 
ilk kısmı. 

senfonisinin 

Kovalcvski - Klamsili usta opera· 
sın dan parçalar. 

Prokofiyev - Romeo ve Jülyet, Sil· 
iti. 

Bu eserleri, rodyo komit~inin sen
fonik orkestrası büyük akademik dev
let tiyatrosunun kuvarte i ve radyo 
komitesinin solistleri çalacaktır. 

İstanbul valiıd şehrimizde 

İstanbul Valisi B. Lfıtfi Kırdar dfln 
şehrimize gelmiş vekalette alakalı ma
kamlarla temaslarda bulunmuftur. 
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1 H K y E . ... 

Korku ile geçen bir gece .•. 
Umran NAZiF 

Postadan, Kaaaba'ya gecenin saat i- Sanki dertsiz ve kaygısu: baılarına 
kisinden sonra iki yolcu çıktı. Birinin dert arayıp bulmak için kalkıp bura -
elinde ufak bir çanda diğerinde de kil- lara kadar gelmişlerdi. Maksatları; 
çüık bir paket vardı. Giyinif}erinden muhiıt ve insan tanımak ve ( .•. ) kaza
ye yüzlerinden İstanbul'dan geldikle- sındaki eski bir arkadaşlarını görmek 
ri ürkek ve yabancılayan hallerindeıa üzere on on beş ilin sürecek ufak bir 
de buraya ve hatta Anadolu'ya ilk de- Aaadolu turnesi yapmaktı. Fakat mu
fa çıktıkları bes belli idi. haJrkak ki çok tecrübesiz ve tedbirsiz 

Tren Kasaba'nın az ilerisindeki insanlardı. lnun böyle yerlerde seya
lröprüden geçerek gözden kaybolası- hat ederlren hiç olmazsa yanma bir ta
ya kadar oldukları yerde sanki oraya bancada mı almazdı? Şimdi gözlerini 
nublanmıtlar gibi ayuta ve aeHizce odanın dört bir tarafında dolaştırma
durdular. Ve trenin rayiar üzerinde- ğa baılamışlardı. Karşılıklı iki dıvar
ki son kızıl ztrğı da kaybolunca uzun da, büyük bir harp gemisiyle boru ça
boylusu yanındaıki kısa boylu ve tık- lan ve sancak tutan asker resimleri ve 
nazma doğru eğilip: acemice yapılmış bir takım vahşi hay-

- Çok vakitsiz bir zamanda geldik 1 van tabloları vardı. Peykelerde yatak-
Dedi. Sabah treniyle gelecektik. lar ve ekserisinin içlerinde, ayakları 
Kırmızı yüzlü, sarı seyrek bıyıklı ufak yorganlarından dışarı çıkmış u-

muhatabı tırnaklarını yiyerekten: yuyan insanlar vardı. Ve bunların he-
- Hakilcatcn öyle .. Dedi. Tanıma- men hepsi aç bir arslan gibi hırıltılar

dığmıu: ve hiç bir yerini bilmediğimiz la uyuyorlardı. Yalnız bir tanesi bu 
bu iptidai muhitte şimdi ne yapaca - vakıı.ız gelen müfterilerin gürültüle
ğız? riyle rahatsız olarak uyanmıt olacak-

Öbttrii mkalide bir ,eyi ketfetmiı tı ki yatatının içinde oturmuş kuca -
&l>i haykırdı: imdaki teneke bir tabakadan aldığı tel 

- Buldum.. Kolayını buldum. ıc... tel tütiinlcrle sigara sarıyor ve ken
rakola gider, bize yatacak yer bulma - diterinc ters ters bakıp duruyordu. 
lırını söyleriz. Ve yarın sabah gün- Bu aksi yüzlü adamın baş ucunda 
düz göziyle erkenden yolumuza de - tavandaki sarı ve kuvetsiz ışığın aza -
vam ederiz. metle gölgesini çizdiği bir çift mavzc-

Kolkota girip, istasyondan dar ve ri andıran bir §eylerin dıvarda asılı ol
ufak Kasaba yoluna çıktılar. Hava ha- dutu görülüyordu. 
fif yağıtlı idi. Rüzgar deli dolu esi - Oldukça uzun devam eden bu suküt 
yordu. Fakat buna rağmen gök yüzün- ve §U meşkük, müphem dekor yolcu -
deki yer yer mavi bulut parçamı il- tarın üzerinde büsbütün sebebini kcn
zerinde mıhlanmı§ gibi duran yıldız - dilerinin de bilmedikleri bir korku u
lar göz alıyorlar ... Ve yol kenarındaki yandudı. Bu korkunun daha fazlalaş
çitlerin üzerinden uzanan büyüle ıhla- mamumı istiyen uzun boylusu öksü -
mur ağaçlarından bu dar ve karanlık rerck sesine bir ton ve ağırlık verdik -
yollara ruha ferahlık veren hafif ve ten sonra sertçe: 
tatlı bir koku serpiliyordu. - Ba.ksanıza buraya! Dedi. 

••• Ocağın ~ında duran genç adam 
Karakol kumandanının yanlarına yerinden zıplayarak yanlarına geldi. 

kattığı jandarma., Kaaaba'nın on ocı Şimdi karıılarında bir heykel azamc
bet dakika ilerisindeki "Kuyuluhan"- tiyle dik ve vakur duruyardu. Uzun 
ın lfrklarmı görünce: boylu yoku: 

- Aha beyler 1 Bizim buraıım biri - - Bize bu gecelik temiz birer yatak 
cik oteli.. Allah vire de temiz birer verebilecek misiniz? Diye sordu. 
dÖfek bulabilseniz 1 Deyip köprü ba - Ve bir an durduktan sonra: 
tından gerisi yüzü döndü. Gene yal - - Yarın sabah ( ••• ) kalkacak kam-

ı::::::::~:::::~:::::~:: ::~: :::~:: :::::::ı 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yeniıebir Ecz.leri 
Pazartesi : t atanbul Eczanesi 
Salı - Merkea Eczanesi 
Çareamba : Ankara Eczanesi 
Pereembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ese ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalide bir 

hastalık vulruunda acele imdat istemek 
ic;in belediyeler baıtaneaine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yancın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, tehir: (1023-1024 ). - Sehirlerara
sı: (2341-Z342). - Elt"ktrik YO Hava
cuı irıza memurlueu: (1846). - Me
aajeri $ehir anbarı: (3705). - Tabi 
telefon numaralan: Zincirlicami civa· 
rı: (2645-1050-11~). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259) •• Y eni•ehir. Havuz
ba•ı Bizim taksi: (2323). • Havuzbaıı. 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333) •• Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul takaisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Ulus M . dan K. dere')e 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Cankaya'Jan Ulus M. na 

Ulus M . dan Dıkmen' e 
Dikmen°den Ulua M. na 

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Keçiören'den Ulus M. na 

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

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

t;ebeci'den As. fabl.ra 
Aıı. fabl. dan Cebeci'ye 

Sabab 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Aksam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.0I 

-.-
17.00 

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

S. pazarından Akkoprü'ye 6.15 7.00 
Akköpriı'den S. pazarı'na 7.30 9.45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 -.-
U luı M.dan Bahçeli Evlere.-.- 20.00 
~ U. Meydanı'yle istasyon arasında neı 
beş dakıırada bır sefer olup tren za
manları Hferler d'lha sıktır. 

U. Meydanı'yle Yeni•ehir. Bakanlık· 
lar. Cebeci. Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vaaati her bet daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

uı:us 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -- -: Ankara Borsası : - -- -E 28 llkkinun 1938 fiyatlan E -E ÇEKLER ----- ---- Ac;ıhş F. Kapanış F. : --: Londra 
: ~evyork 
: Paris -: Milino 
: Cenevre 
: Amsterdam -: Berlin 
: Brüksel 
: Atina -: Sofya 
: Praı 
: Madrid --- Varıova 
: Budapeıte 

: Bükreş 
: Belcrad 
: Yokohama 
: Stokholm --- Moskova --

5.17 
125.7975 

3.3150 
6.6225 

28.3925 
68.3650 
50.43 
21.2025 

1.07 
1.5450 
4.32 
5.87 

23.7850 
24.8525 
0.90 
2.8175 

34.27 
30.2225 
23.8125 

5.87 
125.7975 

3.3150 
6.6225 

28.3925 
68.3650 
50.43 
21.2025 

1.07 
1.5450 
4.32 
5.17 

23.7850 
24.8525 
0.90 
2.8175 

34.27 
30.2225 
23.8125 

--- ESHAM VE TAHViLAT -

-----------------------------------------------------E 1933 Türk Borcu I. : 
: 1933 Tiırk Borcu il. : 
: J933 Türk Borcu III. : 
: 1933 İkramiyeli : 
: Ercani : 
: Emlik ve Eytam : 
: Bankası 50.- 50.- : 

'1l1111111111111111111111111111111111111i=' 

X V-.inıton- Cümhur başkanı B. 
Ruzvelt, matbuata verdiği beyanatta 
federal hava ofisini ordu ve donanma 
için senede 20 bin pilot yetittirmcğc 
davet ettiğini söylemiıtir. 

X Roma - İtalya ile Uruguay ara
sında imza edilmiş olan yeni tıicaret 

itilafı, iki memleket arasındaki müba
deleleri üç mialine çıkaracaktır. Bu 
münasebetler, bu ana kadar senede 
120 milyon lıirct kıymetinde idi. 

X Pnc - Neşrolunan bir emirna
me ile Çek09lovakya"daki komünisa 
partisi asayişi tehdit eden faaliyetin
den dolayı fesholunmuştur. 

X Meksiko - Mebusan meclisi yeni 
bütçeyi kabul etmiştir. Masraf faslı 

245 milyon pesos olup bunun 93 mil
yonu ordu içindir. 

X Stokholm - Haber alındığına 
göre, alman bankası direktörü Schacht 

1939 YILBAŞI GECESİ HERKES 
iMREN LOKANTASINDA 

EGLENİYOR 
DANS 

KOTYON 
CAZ-BAND 

VE BOYOK SÜRPRiZ 

Şimdiden yerlerinizi ayırtınız 
..1ııııııııııııııııııııııııı1111111111111111111111111111111111111111L. - ------- o mahsus yemek listesi - geceye -- ------
- Haviyar Lakerda --- Ruı Salatası --- -- ----- Levrek fileto -- ----- Mayonez Salçalı --- -------
- Hindi dolması ---- Kestaneli --- ------------
- Beyinli Nemse Böreği --- ..........._ -- Meyveli Dondurma --- Bisküitli --- ..........._ ------ Meyve --- --------
- 300 Kuruş -------- -: Telefon: 2155 9600 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Satılık Ev 
Ankara Defterdarlığın-dan : 

Metruke 
Mahallesi sokatı Cinsi kapı No. Hisse 

Vattarin aralık lG. 
2 

136 Tamamı 

Muhammen Depozito 
Iradı Bedeli 
L. K. Lira K. Lira K. 

120 3500 263 25 

mz ve baş bqa kaldıklarını görünce yocıla hareket edeceğiz ı Diye ilave et
ber uman yaptrkları gibi cveli biri - ti. Muhatabı: 
birlerinin yüzlerine şafkın nazarlarla _Otur ı Dedi. Elbette size birer dö-

~ Attam!an Ulus Meydanı'ndaa aat 23 Finlandiya hWd1met merkezi Helsins
deki IOD seferlerle banlann Ulm ibe)'• kıi'den avdetinde kanunusaninin ikinci 
danı'na döntt.leri ainemalanıı mnhı haft d ğ St kh 1 • d 

1 - Yukarda yazılı üç oda bir mutbah hela, taşlık ve iki sofadan ibaret 
elektrik tesisatını havi evin mülkiyeti 4-1-939 günü saat 15 te ihale edil· 
mek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

haktılar. Sonra birer sigara yakıp kol tek bulacağız. 
mta girerek hana doğru ağır adımlar-
la yürüdüler. Ve gene aynı çeviklikle yanların -

u----... ---·~b.__.•~-a..~~.._._.a..__.,,__+.i~~e~e~me~l~ıui\~~ ~~~ıX~i~i 
dikleri zaman bir köpek havladı. Ve 

kıımızı bez perdeyi arahyarak çabuk bir horozun kanat çırpıp uzun uzun 
öttüğü duyuldu. Gök yüzü bulutlu i _ çabuk tahta merdivenlerden çıkmağa 
di. Ay ışığı gümüş renkti tarlalardan batladı. 
ancak bazılarını ve parça parça aydın- Şimdi yatakta oturan çıplak başlı 
latabiliyordu. Sesler madeni bir kub- aksi yüzlü adam sigarasını yakmış i
be altındaki akislerle kulaklara geli - çiyor, ııığın cilaladığı büfenin renkli 
yordu. kalıt raflarındaki nargilelerin made-

İki taı merdiveni çıkınca kartıları- ni parçaları göz alıyor ... Ve peynl'tr
na üzerinde bot kovalar duran ufak deki y~taklarında yatan iri yarı kabar
bir kuyu çıktı. Kuyunun az ilerisinde tılar birer görük gibi yorganlarını ti
de büyük bir cam kapı görünüyordu. tirere-kten ve horuldayaraktan uyu -
Ayaklarının ucuna basarak buraya ka- yorlardı. 
dar geldiler. İkisi de tecessüsle baş - Ve yukarıda da bir takım ayak ses
larmı cama dayayıp ellerini almluına leri ve f11ıltılar ... Ve hatti ince, titrek 
ıötürerek ıiper yaptıktan tonra içeri- fakat tatlı bir kadın scai duyuluyor
ye baktılar. Buruı, alçak kaplamaaız du. 
tavanlı büyilk bir salondu. Ta karıda- Odalarına çıktıkları zaman ikisinin 
nna o.tünde bir kandil yanan o- de ilk iıi kapınm anahtarı olup olma
cak celiyordu. Ve ocatm iki tarafm. dıtma bakalak oldu. Fuat DJa&tees
dan kapıya kadar uzanan genit peyke- süf değil anahtar, kapının kilidi dahi 
ler görünüyordu. Bu peykelerde yan yoktu. Biri derhal eski bir koltuğu 
yana serilmiş bir çok yataklar ve ya _ kapının arkasına dayadı. Diğeri de 
takların yanında d• heybeler, ıepetler paltoları.çantayı ve paketi bu koltu -
ft diğer bir takım eıyalar vardı. ğun üzerine koydu. 

Bir tanesi camı tıkladı. Hemen bij- İkisi de caketlerini çıkarıp da~çi -
fenin yanına tesadüf eden yataktan çeii kokan beyaz çarşaflı, kırmızı de
blr adamuı kalkıp bir saniye kadar sen üzerine b,eyaz yetil yorgan seril
yatağında oturduktan sonra yerinden mlt yataklarının üzerine uzandılar. 
fırlayarak kapıya doğru koftuğu gö - Gözlerine bir türlü uyku girmediği 
rlldü. Kapı açılınca odun ve nefes ko- ıibi artık konuşamıyorlardı da ... 
bn bu salona girdiler. Kapıyı açan i- Saat yavaı yavaş fakat mütemadi
ri yarı beyaz gömlekli karayağu a - yen ilerliyordu. lşte sofada hala dola
dam takonyalarını sürüye sürüye on- pnlar vardı. Şimdi belki de kapı açı
lara yol gösterdi. Ve büfenin yanma Jacak içeriye giren iki izbandut gibi 
ptince chvara çakılmıı bir çivi- adam etlerindeki kazmalar ve çifteler
)"e sarılı urgMlı eline alıp tavan di - le etrafa bir sürü tehdit ve küfür sa -
relderindeki bir makarada asılı duran vurduktan sonra oracıkta duran ve i
bllyük bir lambayı ap.ğı indirmeie çinde mühim bir servetin saklı oldu -
bqladı. Ve lamba atağıya inince gi- ğunu zannettikleri çantayı ve paketi 
dip ocaktan ufak bir ateş parçası ala. atacaklar ve yarın jandarmayı vaka -
rak tekrar limbanın başına geldi. İki· dan haberdar etmemeleri için de genç 
ai de ayakta durmuşlar ona bakıyor - bir kadının tuttuğu şamdanın titrek ı
lardı. O, ate9i lambanın gazlı fitiline fığı altında yolcuları param parça e-
18türmüt ıert sert üfürüyordu. Niba- decekt.rdi. 
,et limba yandı. Ve kara yağız adam Artık sessizce ölüme intizardan bat-
lfdip, ağır ağır lambayı tavana çek - ka elden ne ı\lirdi? 
meğe bqladı. Odada makaranın vızıl- • • • 
tamdan batka ıeı yoktu. Umbaam Sabahleyin cUneşle .,_rli>er odaya 
ipl dıvara baflanırken onlar da tahta yavatça ıirea otelci bu iki kibar mii•
mualarm üzerine konmuı sandalye - terisini bozulınamıt yataklarının ize
leıden birer tane alıp ocatın başına rinde ıırtlarmd.a elbiseleri :.ldvju 
cCStürdükten aoara uclarına llitlverdi- halde kartı ktrfıya gepil,f otururhl
ler. Dlf&rdaki rüzgir kiğıt kaplı cam du. İkisinin rengi uykuauztuktaırol -
kapıda ve tahta kapaklı pencerelerde malı sap sarı idi. Otelci bu bale flba 
imanın içine korku ve fÜphe aerpen halde eseflenerek: 
tuhaf oğultularla esiyor ... Ve pek•· - KM>aııatimiai balıtlaym ... Bey· 
~lardan da olsa bi li köpek ve horoz ter 1 Akpm beni sıtma tuttu. Gece ei-
1e1leri geliyordu. zin geldiiinizi duydum. Fakat kaliıp 

İkisi de biribirleri11in yüzlerine da hizmet edemedim. A~da (Tiflı
baktılar. Ve bu tavandan uzanan sarı bayrr'dan) bir çocuk vardı. UŞMSk 

191k huzmeleri altında ikisi de biribi- kalkıP. kendi döıeğiyle ni,anlıstnın 
rlaicı yüzlerinden korku ve teesıürle- döıeğini ıizlere sermif ama sizin ~i 
riDi obyuverdiler. bt7ler böyle 1• dötei,iaöe .uııu: mu 

1Utlel'ine tibidirler. -,-- asına 0 ru o o m a a gele· 
Poata Saatleri ccktir. 

2 - İhale bedeli aekiz sene sekiz müsavi taksitte birisi peıin diğerleri 
her ıenenin 1 eylQHhıde tediy, edilecktir. 

Teahhütlü saat (18) e kadard·r. X Sofya - Bulgar meclisi Fransa 
Posta saat (19) a kadar lstanbul ciheti- ile Bulgaristan arasında 6 kinunuevel
--~r -----~ ~-f~-..WrW"artlilrf""NIİİrt"'l!ft!iıi'ret"Iİftllltl!l'lmlifif' 

3 - lstklilerin sözü geçen gün ve saatte yukarda miktarı yazılı depo
..,si•e =·k•mı ..vqa banka m•ktubıı ile .Defterdarlıkta kurulan satıı lromil
yonuna gelmeleri ve bu husustaki ıartname ve evi görmek fçin Defterdar· Tren Saatleri 

Haydarpaaa'ya : Her sabah 8.20. Her 
akprr 19.lS ve 19.SO 
de (Pazartesi. Per· 
ıembe. Cwnarteaı 
Toros sürat.) 

Samıun hattına : Herciın 9.35 (Kayse
ri. Sıvaa. Amasya bu 
bat li&erindedir,) 

Diyarbakır hattı ; Hercün 9.35 
Zonsuldak battı ı 15.00 

';ündelilr: 

Hıcrf - 1357 
Zilkade: 7 

S. D. 
Güneı: 7 24 

Rumi - 1354 
Birinciklnuıt: 16 

S. D. 
Akeam: 16 49 

biç? Ben kalkabilıeydim ıize Ranza 
kurar hiç olmazsa orada yatırırdım ... 
Diye söylendi durdu. 

• • • 
Az sonra Kasaba ile - ( ... ) arasında 

haftada iıki gün i•liyen kamyon Ku
yuluhan'ın kapısına gelmi,ti. htan -
bul'dan gelen iki yolcu Tathbayır'a 
gidecek akfamki kara yağız adamla 
nişanlısı ve diğer bir kaç yolcu binip 
ora bakkallarına gönderilen erzak 
yüklendikten sonra kamyon otelcinin 
"güle güle" sealeri arasında hareket 
eıtti. 

Kamyon, iki tarafta köprüler, servi
ler, çitler ve mavi su yolları bıraka • 
raktan cennet gibi bir ovadan ilerli -
yip gidiyordu. Yumup.k ve tatlı bir 
seale orta yatlı bir yoku iki kibar 
müşteriye hitaben: 

- Eh beyler ... Dedi. Akfalll görüşe
medik. Fırsat bu fırsattır. Bize lstan
bul'dan bah1edinig. Seneler varki o 
güzel diyarı görmedim. Halbuki ye -
zit dütman beni bu hale orada koydu .. 

İkiai de o tarafa baktılar. Bu akfam 
yata&ında sigara saran çıplak baılı ak
si yüzlü görünen adamdı. Akpm göl
geaini bir çift mavzere benzettikleri 
koltuk deineıklorini yere vurarak ko
nuıuyordu: 

- Eğer fU maHU ma&flDU bu yıl 
bağlatabilirsem ilk i§im gidip orayı 
görmek olacaktır evladlar. Şimdi para 
nerede? .. Köyden kasabaya. kasaba -
dan tclıire belediyeden blediyeye acvk 
olunarak gidip geliıyorum. (Biraz mü
tebeuim) bu ziyaret f(Syle efendi iti 
bir ziyaret olacak infallah ... 

O susunca bu sefer aktam kapıyı a
çan kara yağız delikanlı kırmızı yüz
lü kısa boylu yolcu ite yan yana ve 
diz dize ıeyahat eden mavi boncuk o
yalı beyaz bat örtülü aar19m bir kızı 
göatererek: 

- Beyef endL.. Nui,P.te varu aha 

tasdik etmiştir. 
X Stokholm - Danimarka, Norveç 

ve İsveç siyonist cemiyetleri burada 
bir konferans akdetmişlerdir. 

hk Milli emllk müdürlüğüne müracaatları. (5169) 9320 

X Bertin - 20.000 nüfualu bir sü
det fehri olan Jagernsdo'daki sinagog, 
umumi bir pazar haline ifrağ edilerek 
kiifat reemi yapılnuıtır. 

Süveyş 

Mısır 

kanah ve 

hükümeti 
Kahire, 28 a .a. - D. N. B. bildiriyor: 

Abdülfettah Yahya paşa, Mısır'ın Sü
veY! kanalı meselesindeki hattı hare -
ket hakkında mecliste beyanatta bulu
narak •imdiye kadar bu hususta enter 
nasyonat müzakere yapılmadığını v • 

hükümetin Mısır'ın hukukuna doku . 
nulmamaıına dikkatle takip edeceğini • 
bildirmi,tir . 

Mohammet Mahmut paşa da bir ga -
zeteyc verdiği mülikatta, Mısır'ın Sü
veyı kanalı 'irketinin imtiyazını u -
zatmak niyetinde olmadığını söyle -
mittir. 

Çeko!'lovakya' da sansür 

Prag, 28 a.a. - Sansür memurları, 
bugünden itibaren gazete idarehane -
lcrinde faaliyetlerini icraya batJamıı
tır. "Matbuat kontrolu mutemedi" is -
mini taşıyan bu memurlar, şimdiye ka
dar olduğu gibi gazetelerin geç çık -
masının önüne geçmek üzere yazıları 
bizzat idarehanede göreceklerdir. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- -a Daktilo kursu a - -- -- -: 54 üncü devresine sonklnunun : 
S ilk haft&dlnda bafbyacaktır. Me· S 
5 zunlara 2 ayda diploma verilir. 5 
: Denler kıt kurlan münuebetiyle : 
: sabah 8 den aktam 1 O a kadar de- E 
: vam edecektir. Talebenin istediği : 
: saat kabul edilir. Memurlar Koo- : = peratifi üzerinde kat 1 n: 3714 = 
'=tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Enstitüler 

Satılık mazot 

tenekeleri 
YüJuek Ziraat Enatitüaü Rektör

lüjünden: 

1 - 700 tane bot muot tenekesı 
açık artırma ite satılacaktır. 

2 - - ihalesi 30-12-938 cuma güno.ı 
saat 10 da rektörlük binasında müte
şekkil komisyon tarafından yapıla . 
caktır. 

3 - Bo§ tenekeler eski ziraat mek
tebinde su itleri ıcfliğinde hf'r gün 
görülebilir. Daha fazla izahat almak 
istiyenler enatitU daire müdürlüğüne 
müracaatları. (5139) 9249 

bununla beni evereceklcr.. Bu bıldır Kayıp pllıka -Ankara Belediyesin
belki sekizincidir kasabaya iniyoruz. den almıt olduğwn 2283 ve 2284 nu
Fakat kızın yaşı ufaktır diye nikih maralı Kamyon plakalan kaybolmut
kıymıyorlar. Halbuki ise kütüğe yan- tur, hükmü yoktur - Halid Uz g5gg 
ht geçirmişler .. Şimdi hakime çıka- ---------------
cağız §ahit dinleteceğiz ve ya,ını bil- Zayi - latanbul Feriköy nilfuaun- ı 
yüteccğiz... dan almıı olduğum nüfus cüzdanım 

Sizlerin elbette hakimle-rden, bey - kaybolmuıtur. Yenisini alacağımdan 

9553 

lerden tanıdı&mız vardır... Şunun eskisinin hü:lı:mü katmamııtır. 
doğrusunu anlatıp bir çaresine baksa- s. Göktuna 
nız •. I Diye dert yanıp derdine deva a-
rıyor ... Ve geride heybelerine dayan-

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 

ımı sarı ff}'l'ek bıysklı iki köylü fO -
förle beraber tutturdukta.rı bir köy 
şarkıaını mırıldanıyorlar ve lstallbul'
dan gelen iki yolcu yanla.rın<M\ki ye -
til gözlü ufak köylü kızının ve kor
ku ile geçen bir geceden sonra kavu,. 
tukları ıüneıti ve sakin tabiatin ver
diği hazlar içerisinde yarı sarhof bir 
halde ve betuı bir çehre ile ıeya
hat ediyorlardı. 

p ................. ..... 
~ ...... "tedavi eder. 
AcDi,.~ ,_. s.n.t 

H .... A....,tuwNo 1 

latanbut Haydarpaea hHtaneai sabık 
cöz müteha&1111 ve Gülhane haatan•i 

sabık cöz baş muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samaun'dan Anka
ra'ya nakletmiıtir. Muayene : Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye ıırası, Talas Ap. lıat: 1 

Dans dersleri - Bilmiyenlere öfr• 
ılir. Bilenlere mükemmellettirilir. Mil 

sait yer ve fiat temin editmiıtir. Ulua-

ta ilan M. yazı ite müracaat. 9491 

Ötedenbed piyaaada tanılan 
taş, toprak ve posa bırakmaz Ka-

raköy, Bozüyük, Atpköy ve Bey- · 
likahır çalı kireçlerinin satıt a

eentalığını bu sene de Hüseyin 

Orak'a verdim. Sayın müıterilere 
ilan olunur. 

Pazarcıklı Mehmet Çavut 9578 
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RESMİ İLANLAR 
iç işler BakanhQı 

Sef erihisara isale edilecek su 
işine ait kapah zarfla 

münakasa ilam 
Dahiliye Vekaletinden : 

. Seferihisar'a takriben 8 km. de su 
ıaales~. kap.t:3'j• depo inşaı;ı şehir şe· 
be~e~ı ve dıger bilcümle müteferri iş· 
lerının yapılması kapalı zarfla eksilt· 
meye ç ıkarılmışt ır. 

1 - İşin muhammen bedeli 59672 
lira 62 kuruştur. 

2 .- istekliler bu işe ait şartname, 
P:~Je ve sair evrak• 300 kuruş muka
?ılınde Dahiliye vekaleti belediyeler 
ımar heyeti fen şefüğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 30. 1. 1939 tarihine 
rastlıyarı pazartesi günü saat on bir
de dahiliye veka:eti binasında topla
nacak belediyeler imar heyetinde ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmis olma· 
lan lazımdır: -

A) 2490 sayıl• kanunun lt: ve 17 
inci maddelerine uygun 4233 lira 65 
kuruşluk muvakkat teminat. 

B) Kanunun t~yin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup, 

D) Belediyeler imar heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

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

Posta ile gönderilecek teklif mek 
tuplarının iadeli teahhütlü olması V t' 

nihayet bu saate kadar komisyona gel 
miş bulunması Hizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler İmar heyeti 
Fen Şefliğine müracaat etmeleri. 

(5090) 9207 

Sıhat Bakanlıoı 

Afiş basnrılacak 

Sıhat ve içtimai Muavenet Veka
letinden : 

1-Nushaları vekalette mevcut (ha
va ve zehirli gaz tehlikesinden korun
ma levhaları) isimli afislerden dokuz 
ç~şidi, muh~elif renkli o~larak açık ek
aıltme uısulıyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27.000 adet bas
tırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen bede
li 3,000 lira olup% 7.5 muvakkat temi
n~' 225 lıradır. 

4 - Eksiltme 10.1.939 tarihine mü -
aadif salı günü saat on beşte sıhat ve 
içtimai muavenet vekaletinde topla -
nan hususi komisyon marifetiyle icra 
oluna;:aktır. 

5 - Muvakkat teminat nakid veya 
nakid mahiyetinde tahvilat olurısa 
bunlar komisyon tarafından kabul e -
dilemiyeceği için daha eve) maliye 
veznesine yatırılarak makbuzunun ko 
misyona tevdi edilmesi lazımdır. 

6 - Şartnameler Ankarada sıhat ve 
içtimai muavenet vekaleti içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliği ile 1stan
bulda sıhat ve içtimai muavenet mü . 
dürlüğünde görülebilir. 

7 - Nümuneler sıhat ve içtimai mu
avenet vekaletinde olup bunları gör
mek istiyenlerin vekalet içtimai mu
avenet işleri dairesi reisliğine müra -
caatları Jazımdır. (5182) 9446 

Bayındırlik. Bakanhtaı 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden : 

1 _ istekli çıkmamış olan Ankara 

Akk .. prü ile Orman çiftliği yolu ~~e
rinde ve orman çiftliği arazisi dahılın· 
de yapılacak tavukçuluk enstitüsü bi· 
naları inşaatı tekrar kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşıf 
bedeli 48696 lira 96 kuruştur. 

2 _ Eksiltme 11-1-939 çarşamba ~ün~ 
saat 16 da Nafia Vekalet~ yapı ışlerı 
eksiltme komisyonu odasında yapıla-

caktır. . b 
3 - Eksiltme şartnamcsı ve .u.na 
.. . k 245 kuruş mukabılın· 

mutcferrı evra M " d .. r·-··nden 
de yapı işleri Umum u ur ugu 

alınabilir· . ·ı ek için is-
4 _ Eksiltmeye gırebı m 

l tekliler~n 3652 lira 28 kuruşluk muvak ı 
kat temınat vermeleri ve Nafia Veka· 
!etinden alınmış ehliyet vesikası gös-

1 
tern:eleri Hizım~ır. ~u vesaika eksilt- ı 
menın yapılacagı gunden en az sekiz 
gün eve! bir istida ile Nafia Vekaleti
ne müracaatları muktazidir. 

Ankara Defterdarlığı 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 11-1-1939 çarşamba gü
nü saat 15 e kadar yapı işleri eksiltme 
komi:;yonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (5243) 9506 

. 
• ~ 4 •• r • 

G . k~ t m,,-. Umrü ve~ nY.::B~' · .. 
• t L~· .:.._ ~~ --" .~ _,

11
4 "!.:_,_." ' l .~ 

Betonarme inşaat 
1 . ' nhasarlar Umum Mü·dürlüğün-

den: 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrika
sında yaptırılacağı ve 26-12-938 tari
hinde ihale edileceği ilan edilen 15202 
lira 40 kuruş muhammen bedellı be· 
ton arme döşemelerle sair müteferrık 
işlerin eksiltmesi görülen lüzum üze
rine bir hafta sonraya talik edilmış
tir. 

2 - Eksiltme 3-1-939 tarihine rast
layan sah günü saat 15 te Kabataştcı 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mühiirlü teklif mektubunu ka 
nuni vesaik ile inşaat şubemizden 

alınacak ehliyet vesikası ve ~"tı 7,5 gü· 
venme parası makbuzunu veya ban. 
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların eksiltme gün ü 
en geç saat 14 de kadar yukarda ad ı 

geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde verilmesi ıa -
zımdır. (9409-5269) 

0486 

Askeri Fabrikalar,. 

Tornacı 
alınacaktır 

Daktilo alınacak 
Ankara Defterdarlığından: 
Ankara de fterdarlığ ı muhasebe mü

dürlüğünde münhal bulunan 40 lira 
ücretli daktiloluğa müsabaka ile me -
mur alınacağından memurin kanunun
daki şeraiti haiz yazı makinesinde se -
ri bir surette yazabilen taliplerin ev
rakı müsbiteleriyle birlikte 29-12-938 
perşembe günü saat 14 de muhasebe -
de yapılacak imtihanda ha.zır bulun -
maları itan olunur. 

(5279 ) 9587 

r Milli 

.. .,.,. 

Müdafaa 

Seyyar tamirhane 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

uıısyonı..ından : 
ı - .üener adedine dört bin lira tah

mın edılen 25 adet seyyar tamirhane 
malzemcısı ve karoserleriyle birlıkte 

montesı kapalı zar.tla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltmesi 25.1.939 çarşamba 
günü saat 11 eledir. 

3 - 1lk temınat 7500 lira olup şart
namesi beş lıra mukabilinde komis -
yandan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte ihale saatından behemehal bir 
saat evveline katlar zarflarını M .M. 
V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5026) 9079 

Satılık köhne otomobil 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

nıısyonundan: 

1 - Ankara ha va malzeme depo
sunda mevcut bir adet köhne fort o
tomobili satılıktır. 

2 - Pazarlığı 3. 1. 939 salı günü sa
at 11 de vekalet .satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

A eri Fabri 
lüğünden : 

3 - Mezk\ir otomobil her gün hava 
alar Umum Müdür malzeme dt-posunda glJrUlo1'ilir. 

Kırıkkalede istihdam edilmek üze-
re tornacı alınacaktır. Fabrikalarımı
za girmek istiyenlerden İstanbuldaki
lerin Zeytinburnu fabrikasına, lzmir
dekilerin İzmir Silfıh fabrikasına, ve
sair yerdekilerin de Umum Müdürlü-
ğe müracaatları. (5230) 9495 

15 Ton 8 No. Çinko ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü·dür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 4050) lira o • 
lan 15 ton 8 No .. çinko askeri fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 16-1-1939 pazartesi 
günil saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (303) lira (75) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları . 

(5291) 9588 

Tercüman ve Dil 
öğretmeni alınacak 

!'a_va <:?kulları Komutanlığından: 
. Eskışchır hava okullarına ingilızce 
lısanına hakkiyle vakıf aynı zaman
da tercüme işlerinde kullanılmak Ü· 
zere 165-210 lira ücretle iki tercüman 
ve yine İngilizce, fransızca ve alman
ca lisanlarına aşına ve keza tercüme 
şlerinde de kullanılmak üzere 98-165 

iira ücretle üç dil öğretmeni alına_ 
caktır. Aşağıda yazılı evsafı haiz o
lan isteklilerin vesaiki ile birlikte 
Eskişehirde hava okulları komutanlı
ğına müracaatları. 

1 - Türk olmak 
2 - Hüsnühal sahibi olmak 
~ - Askeri mükellefiyetini bitir. 

mış olmak 
4 - Sıhhi durumu müsait bulun -

mak 
5 - Lisana hakkiyle vakıf ve tercü 

meye muktedir bulunmak 
6 - Yapılacak müscı.baka imtiha -

nında kaıanmak • imtihanlar zuhur e
decek isteklilerin bulundukları yer
lere nazaran Ankara'da hava müste
şarlığında, lstanbul'da hava akademi· 
sinde, Izmirde tayyare alayında, Es
kişehirde hava okullarında yapılacak· 
tır. ' (5267) 9485 

4 - İsteklilerin belli saatte komis-
yona gelmeleri. (5295) 9590 

1 An~ara _L~vazım . ~-~-~r!iği"'I 
3950 Kilo sade yağı ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
\ lma Komisyonundan : 

1 - Yozgat piyade alayı ihtiyacı 

3950 kilo S. yağı açık eksiltmeye kon 
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 37 52 Lr. SOK. o 
lup muvakkat teminatı 282 liradır. 

3 - Eksiltmesi 30.12.938 cuma gü
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
;ü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatmdan en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Yozgat alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5124) 9233 

Muhtelif yağlar vesaire ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve mikdarları yazılı 

malzeme pazarlıkla alınacaktır. Talip
lerin teminatlariyle birlikte 31-12-938 
cumartesi günü saat 10 da Ankara Lv. 
ilmirliği satınalma komisyonuna gel 
meleri (5270) 
Kilo Cins 
120 Benzin 
12 Maden yağ 
6 Gres yağ . 

12 Gaz yağ 
2,400 Arap sabunu 
3 Saf sabun 
6 Kaul 

24 Tabak sıfır zımpara kağıdı 
12 Ad. Güderi 
12 Kilo. Üstüpü 

9515 

13500 Kilo sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Etazığ merkezi ihtiyacı ıçın 

13500 kilo sade yağı K. zarfla eksilt
meye· konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli lira o· 
lup muvakat teminatı 1012 lira 50 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 16. 1. 939 pazartesi 
günU saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün-

cü maddelerinde istenilen belgelerle 
b~rliktc ihal~ gün ve saatinden en geç 
hır saat evelıne kadar teminat ve tek
lif mektuplarım Elazığ satın alma ko
misyonuna vermeleri (5305) 9591 

Bir tavla yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

ı 
1 - Müstahkem mevki ihtiyacı için 

yapılacak bir tavla kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 16-1-939 pazartesi günü 
saat 16 da müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Yaptırılacak tavlanın keşif be_ 
deli 19038 lira 38 kuruş olup muvak _ 
kat teminatı 2310 liradır. 
4-Bu inşaata ait hususi ve fenni şart 

nameleri ve plfinları Ankara ve İstan
bul levazım amirlikleri satın alma ko
misyonlariyle Çanakkale müstahkem 
mevki satın alma komisyonunda gö _ 
rülebilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla bu bina işini müte -
ahhidin ve mühendisinin muvaffaki -
yetle yapmış olduklarına dair vesika 
ve nafıa vekaletinin ehliyet ve müte -
ahhitlik vesikalariyle teminatı. mu -
vakkatalarının veya banka mektupla
riyle beraber teklif mektuplarının ha
vi kapalı ve mühürlü olan zarflar iha
le günü olan 16-1-939 parzartesi günü 
saat 15 e kadar MST. MV. satın alma 
lcomisyon una makbuz mukabilinde tes 
lim edilir. 

6 - Postada vaki geçikmeler kabul 
edilmez. 

7 - Mahalli gazeteler ve bel-.:diye -
ler vaısıtasiyle dörd er defa ilanın ve i
hale gününden eve! ilan edildiğinin 
telle bildirilmesini ve gönderilen şart
name ve planların ilanların sonunda 
geriye gönderilmesini rica ederim. 

(5318) 9596 

Tahin, Pekmez alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Garnizon için pazarlıkla 500: 1000 ki 

lo pekmez 800:1600 tahin alınacak
tır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte 
30-12-938 cuma günü saat14 de Ankara 
Lv. amirliği satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 5271) 9516 

Fakülteler· 
Elbise yaptırılacak 

Ankara Hukuk Fakültesinden: 
Leyli talebe için 170-180 ve hademe

ler için 25 takım elbise yaptırılacak -
tır. Talebe elbisesinin muhammen be
deli (2950) lira ve muvakkat teminatı 
(371) lira (25) kuruştur. Hademe el -
bisesinin muhammen fiyatı (625) lira 
ve muvakkat teminatı ( 46) lira (88) 
kuruştur. İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için 13-1-1939 cuma günü saat 
11.30 da fakülteye müracaatları. 

:.-."fAn~ara Belediyesi 

Muhasebe şefi aranıyor 
Belediye Reisliğin·den : 

Otobüs idaresinin 100 ila 125 lira üc· 
retli, muhasebe şefliği için müsabaka 
imtihanı açılmıştır. 
İmtihan, güzel yazı ile ticaret he · 

sabından, umumi muhasebeden rılmak 
üzere otobüs 'idaresinde ilkkanunun 31 I 
inci cumartesi günü saat 15 de yapıla- . 
caktır. 1 

En az ticaret ve lise mezunu olmak 
1 

üzere isteklilerin imtihan gününden e. 
vel 2 foto ile nüfus ve tahsil vesika · 1 

!arını rapten belediye reisliğine isti · 
da vermeleri ve bankalarda çalışmış O· 

lanların tercih edilecekleri iian olu -
nur. (5280) 9529 

Münakasa tehiri 
Ankara Belediyesinden : 
13. ı. 939 salı günü saat 11 de ka

palı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu
ğu itan edilen otobüs idaresine yaptı
rılacak kalorifer tesisatı bazı tadilat 
dolayısiyle ikinci iliina kadar tehir e-
dilmiştir. (5314) 9591 

Her çeşit ölçü ve f artı aleti 
satan . ve kullananlar1n 

dikkat nazanna 
Ankara Belediyesinden : 
Ölçü ve tartı aletlerinin 1939 yılı se

nelik muayenesine başlanacaktır. E • 
linde 937 damgalı ölçü ve tartı aleti 
bulunanların cinsini, çekerini ve mik -
tarını bildirir birer pullu beyanname 
ile 2 inci kanun ayının 1 inci günün -
den 31 inci günü akşamına kadar be. 
lediye ayar memurluğuna müracaatla 
birer müracaat vesikası almaları ve bu 
müddet zarfında müracaat etmiyenle. 
rin ölçüler kanununun 24 üncü madde
si mucibince ceza görecekleri ilan olu
nur. (5315) 9594 

Vücudünüz bir tehlikenin yaklaşttğını haber veriyor : 

Grip! 
Hemen ASP 1R1 N ; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetn 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

göreceksiniz. . 

ısrarla 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldığınız malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 
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~ Nazarı dikkate : 
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= 
--------

-
Maliye Vekôletinden : ----------1 - 31 - Kanunueve) • 1937 tarihinde ilan edildiği üzere 

eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku
ruşluklar 31 • Kanuevel • 1938 akşamından itibaren teda - : -

----
vü)den kaldırılacaktır. -----Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel -1938 : -akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet : 
Merkez ve Ziraat banaklarma müracaat ederek mübadele : --ettirmelidirler. -----2-Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara
lı k:ınunun selci2inci ınaddP_"i mucibince 1 - Kanunusani . ;J; 
1939 tarihinden itibaren bir aene zarfında ancak malaan - : 
dıklarma ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- § 
yatta kulJanılabilecektir. ( 4964) 8959 : 

= -., .................................................................. .............. ;: 

111111111 İ L A Ç LA R 1 N 1 Z 1 111111111 
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Soka rya Eczane sinden atınız. Az zamanda muhterem§ 

Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete 

ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai-

-------mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu- = -susta azami teshilat gösterilir. Ulus Meydanı İş Bankası = 
1111111111111111111 karşısı. Ti: 2018 9025 1111111111111111111~ 

lzmir, incir 
ve üzüm 
tarımı 

TA R i 
Mamulatı 

• I 

Satış Koo
peratifleri 

birliği 

ş 

incir, üzüm, şarap, 
üzüm balı ve sirke 
Satışa çıkarılmıştır. 

Ankara Memurlar Kooperatifi 
9540 



Böbreklerden idrar torbasrna kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için 

( HELMOBLÖ ) kullanınız. 

HEL OBLEU 
Böbreklerdeki çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini, 
giderir. Bol idrar temin eder. Sihhat Vekaletinin ruhsatını haizdiı 
Her Eczanede bulunur. 

DIKKA T: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
9211 

Zayi - 5. 12. 938 tarihinde Ankara ı Zayi - Gazi ilk okulundan 1929 Zayi Dıplorna - Yüksek mühendis 

ı 
.................................................... ] 

Vilôyetler .................................................... 
Kapalı zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Çifteler Ayg.~ Deposu Müdürlü

ğünden : 
Mahmudiye merkezinde mevcut tay 

ahırının 16501,09 lira keşif bedelli 
tamiratı 20-12-938 tarihinden 5-1-939 
tarihine müsadif perşembe günü sa
at 15 e kadar kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme Es
kişehir nafıa müdürlüğünde toplana
cak komisyon huzurunda yapılacak
tır. Muvakkat teminat 1237 lira 58 ku
ruştur. 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık: 

Kiralık daire - Geniş 5 oda, 1 hol 
ve sair müştemilat, ehven fiatla dev -
ren Meşrutiyet cad. Konur &0kak No. 
21. 1. ci kat. 9321 

Kiralık Daireler Yenişehir' de 
Karanfil sokağının Vekaletlerin karşı
sına tesadüf eden Bilge sokağında bü -
tün konforu havi dört ve beş odalx dai
reler. Görmek için kapıcrya ve 8 No. 
lu daireye müracaat. 9331 

Kiralık oda - Y. Şehir Atatürk bul
varı Orduevi karşısı Dirim Ap. daire 
3 konforlu sıcaksu banyo kalorifer eh
ven fiat kapıcıya müracaat. 9387 

f "' '''''''''' '"' ''"'',,' ""' "' 1111111' '''' '" .. 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilanlardan: 

Bir defa iı;in 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört dcla için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
ne:ıredilecek bir ilin için, 14-0 kuruıı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralanndaki boşluk-

tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için be
her seferine ayrıca on kuruş alınır. 

1 
Küçük ilanlann 120 harfi 1 

geçmemesi lazımdır. Bu mik-

f.,;~~~f ~;r,;;,,~~\~.~~;.~.~.~~~~.~.~~ .. belediyesinden aldığım 2227 numaralr senesinde almış olduğum şahadetna- mektebinden 340 senesinde almış ol -
bisiklet plakasını kaybettim. Yenisini memi zayi ettim. Yenisini alacağımdan duğum 444 No. lu mühendislik diplo-

alacagvımdan eskı"sı'nı'n hu"kmu·· olmadı- k" . ·n hükmü olmadıg- ·1· 1 mam ziyaa uğramıştır. Yenisini alaca -
es ısını ı ı an o unur. - d ski · · h''k ·· ı d - ·ı· · 

gım an e sının u mu o ma ıgı ı an 
'ğı ilan olunur. Fikret Gökırmak Ankara Kalaba M. 64 No:da Meh- , olunuz. Y. Mühendis Asım Hayri Cin-

Bu işe ait proje, tafsilat ve hulasa 
keşifleri, fenni şartname, eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi her za· 
man nafıa müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin ihale tarihinden en az se
kiz gün evel Eskişehir vilayetine mü
racaatla alacakları ehliyetname ve 
senesi için muteber ticaret odası ve
sikalarınr 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına ekleme -
Jeri lazımdır. Mektuplar 5-1-939 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 de kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine tevdi edilmiş ola
cak ve posta ile gönderilecek mektup 
lar iadeli teahhütlü ve mühür mumu 
ile mühürlü olacaktır. Postada ola-

Kiralık - Ucuz kalorifer vebolit ve 
sair tesisatlı apartman dairesi ayrı 

konforlu odalar Demirtepe Emek a
partmanına mracaat Tel: 3295 9391 

Kiralık kaJociferli daire -Tam kon
for 4 oda 1 hol azimet dolayısiyle dev
ren veya yeniden. Bakanlıklar postane 

Kiralık - Yenişehir'de Meşrutiyet 
Cad. Türe .sokağında Şen Yuva apart
manında müstakil bir oda. 9584 

9583 met Oğ. Mahmut 329 9581 gi 9561 

Muhtelif yiyecek aJınacak 
:.\nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemini~. kan~nusani 939 dan 31 mayıs nihayetine kadar aşağıda gösterildi
ği üzere 7 grupta ayrı, ayrı ve hizalarında gosterılen şekilde bir kısmı kapalı zarfla, bir kısmı da açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - lhaleler her grup hizasında yazılr gün ve saatlerde Yüksek Ziraat Enstitüsü rektörlük binasında müte-
şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat·% 7,5 dur. 
4 - Teminatlar ihale saatından bir saat evetine kadar komisyona teslim edilecektir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire müdürlüğüne müracaatları 

ClNSI 
Ekmek 

Sadeyağ 
Tereyağ 

Zeytinyağr 

Zeytin tanesı 

Dana eti 
Koyun eti 
Kuzu eti 

Beyaz peynir 
Kaşar • 
Süt 
Yoğurt 

Yumurta 

Uskumru 
Lüfer 
Torik 
Tavuk 

Kesme şeker 
Toz §eker 
Kuru fasulya 
Un 
Makarna 
Şehriye 
lrmik 
Ararot , 
Çay 
Kekik 
MercimelC 
Bulgur 
Ceviz içi 
Fındık 

Fıstrk 

Sirke 
Limon tuzu 
Darçın 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Salça 
Sabun 
Tuz 
Buğday 

Nohut 
Kuru üzüm 
Tahan 
Taban helva 
Pekmez 
Reçel 
Börülce 
Turşu 

Barbunya 

Patates 
Ebegömeci 
Yeşil salata ve maful 
Balkabağı 

Ispanak 
Pırasa 

Lahna 
Kereviz 
Havuç 
Limon 
Tereotu 
Maydanoz 
Ayva 
Elma 
Portakal (80) lik 
Soğan 

Taze zerdali 
Taze kaysi 
Vişne 

Kiraz 
Hıyar 

Taze bakla 
Bezelya 
Enginar 
Sarrmsak 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Turp " ... 
Kamı bahar 

Miktarı 

75000 

3000 
1000 
3000 
2000 

5000 
10000 

1000 

1500 
1000 
2000 
2000 

30000 

2000 
1000 
1000 
3000 

3500 
\0000 
4000 
2000 
2000 

500 
500 
100 
150 
25 

1000 
1000 
400 
500 
200 

2000 
50 
25 

100 
100 

1500 
2000 
2500 

500 

2000 
1000 
1000 
1000 
1000 
3000 
1000 
1000 
3000 

10000 
1000 
7000 
2000 
5000 
5000 
3000 
2000 

• 4000 
10000 

1000 
2000 
2000 

2000 
0000 
6000 
1000 
1000 
1000 

1000 
1000 
2500 
1000 
5000 
250 
500 

1000 
2000 
3000 

Kilo 

.. 
" 
" .. 
" 
" .. 
.. .. 
.. 

Adet 

Kilo 
Kilo 
Adet 

,, 
" 

'C.ilo 

" .. 
n .. 
•• .. 
,, 
H 

" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
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Adet 
Kilo 

" 
" .. .. 
" Adet 

Demet 
Demet 
Kilo 

" Adet 
Kilo 

" 
" 
" 
" Adet 

Kilo 

" 
Adet 
Kilo .. 
Kilo 
Demet 
Kilo 

FIYATI 

9,75 Kuruı 

110 
140 

60 
40 

40 
37,5 

100 

50 
70 
20 
25 
2 

50 
50 
70 
55 

.1.lU 

32 
28 
12 
15 
26 
26 
22 
50 

380 
60 
15 
11 
50 

110 
220 

12 
110 
150 
lhl 
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Teminatı 

1548,44 

l 112,50 

1 

l 567,oo 

1 

1 
221,25 

1435,00 

I 

Ihale günü ve saati 
9. 1. 939 cuma günü saat 10. 
kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saa 11. 
kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma1 giinü saat 12. 
kapalı zarf usulü 

9. 1. 939 cuma günü saat 14. 
açık ekı;iltme 

9. 1. 939 cuma günü saat 15. 
kapalı zarf 

998,00 9, 1. 939 cuma giinü saat 16. 
kaı~alı .zarf usulü 

701,00 9. 1. 939 cuma günü saat 17 
de kap.alı zarfla 

9449 

cak gecikmeler nazarı 
rnaz. (9215-5204) 

itibare alın · 
9364 

· Dem.it.Yollar~.. .. 
6 Adel torna tezgahı ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

Muhammen bedeli 22500 lira olan 6 
adet muhtelif Antrtuvaz torna tezga -
hı 14-2-1939 sah günü saat 15 de ka -
palı zarf usuliyle Ankarada idare bi -
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1687,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (5236 ) 9586 

karşısı Ersin. Ap. 9423 

Kiralık Ev - Cebeci istasyonu kar
şısında bahçe içinde 9 No. lu ev. Ya -
nındaki evin orta katına müracaat edil-
mesi. 9441 

Kiralık - Bakanlıklar karşısı Akay 
sokak Fethi B. köşkü kar~ısı Aka Ap. 
3 oda, 1 hol, konforlu manzaralı daire. 
6 No. ya müracaat. 9442 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil sokak 
Adalar ap. 3,5 odalı ve tek odalar eh -
ven fiat. 10 No. lu daireye müracaat. 
Ti: 2884 9451 

Kiralık Apartıman __:Kalorifer, mu· 
şambalı, tam konforlu, 6 oda, banyo ve 
saire Çankaya cad. Sarıköşk karşısı 
No. 49 Tl: 3050 9463 

Kiralık - Alman ailesi yanında. 
Çankaya cad. Sarıköşk karşıı;ı Japon 
sefareti arkası No. 4 Sabiha Ap. 5 ten 
sonra görülür. 9503 

Bir Bayana kiralık oda - Aile 
yanında Bakanlıklar karşrsı bulvarı 
görür 1 oda kiralıktır. Müracaat Nu
ri Tel: 3921 9504 

Kiralık - K. Oğlan hükümet cad. 
Merkez Ap. müstakil asma katı ile bi
rinci katta 1 oda kapı önündeki gaze -
teciye müracaat. 9517 

Kiralık iki oda - Bahçeli evl~r koo
peratifi 144 numara ehven fiyatla acele 

•·-·-..J-- •==--=c=====-·~==--=-~~ı::kirııh.ICtır. Milrlıcaat Ziraat Ban1casm-
Samsun istasyonunda yapılacak is • da Rüstem 9520 

istasyon binası yapllr1lacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis-

tasyon binası inşaatı kapalı zarf usu
liy le ve vahidi fiyat üzerinden eksilt
meya konulmuştur. 

1 - Bu inşaatın muhammen bede -
li 85000 lira.dır . 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı ve devlet demiryolları -
nın Ankara, Sirkeci, Kayseri ve Sam
sun veznelerinden 425 kuruş mukabi -
linde alablirler. 

3 - Eksiltme 19-1-939 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de Ankarada 
D. D. Yolları yol dairesinde toplana -
cak merkez birinci komisyonunca ya
pılacaktır. 

Kiralık ev - Bahçeli evler koope -
ratifi asfalt üzerinde No. 9. Bodrum 
katı: İki oda, çama~ırane, birinci kat: 
Salon 7 x 4 ve mütbah, ikinci kat: üç 
oda ve banyo, müracaat: Evkaf apar -
tımanı kapı 4, daire 6 Cemal 9521 

Kiralık - Ost kat ap. 4 oda, hol, 
banyo, elektrik, su, havagazı, mükem
mel konfor. Emııal!\İz nezaret şehrin 
güzel yeri. Ti: 3163 9523 

Kiralık ucuz daire - 4 oda, 1 salon 
ve tam konfor 5 5 lira; Sıhiye Ve kale • 
ti karşısında Arman sok. Omit apartı -
manr üst kata müracaat. 9542 

Devren kiralrk apartman - Ana
fartalar C. Halep sokak 16 numaralı 

Kiralık oda - Aile içinde güzel ra
hat bir oda bir bay veya bayan için 
Işıldar caddesi Meçhul asker sokak 
Cevat bey apartmanı No: 1 Kat 1 

9585 

Satılık: 

Satılık - Bahçeli evler kooperatif 
hisselerinden B. 4 tipinde Kınacı han 
No. 16 Tl: 2406 9335 

Satılık Apartıman - Y. Şehir Paşa
lar tepesinde 6 ve 3 daireli tam iratlı 
Ti: 2406 Kınacı han No. 16. 9347 

Satılık Apartıınan - Cebeci'de tam 
iratlı asfalta ya.kın yeni inşa edilmiş. 

Yolculuk dolayısiyle. Kınacı han lô 
Tl: 2406 9349 

Satılık fırın ve ev - Leblebici ma 
hallesi 3/5 No. mülk arsa fiatına ace
le satılıktır. Müracaat Kırşehir haıu 

Tel. 3313 Bay İhsan Ovez. 9392 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşıaı 
Karanfil aokak 785 m 2 11 numaralı 

parsel. Her gün 12-13,5 ve 17,5 dan 
sonra Tel: 2048 9404 

Sablık ev - Y. Şehir'de iki katlı 
beşer odalı 800 M. arsalı münferit CT 

Tl: 1538 9417 

Satılık arsa - Yenişehir'in her so
kak ve caddesinde istasyon arkası Bo
monti önünde küçük arsa. Tl: 1538 

9424 

Satılık - 33 model fort m!ı.rka kap-
tıkaçtı. Bankalar Cad. Çiçin yurt so 
kak No: 9 Ahmet Rafet'e müracaat. 

9435 

Acele ıablık arsa - Maltepe' de jan
darma okulu karşısında 644 M. arsa 
uygun fiyatla verilecektir. Tl: 1558 

9437 

Satılık otomobil - 938 modeli Spe
siyal Buik. Bakım garajına müracaat 
edilmesi. 9572 

Sahlık otomobil Vaziyeti mü-
kemmel, 1931 model "BUICK'' oto· 
mobil. Çekoslovakya Sefaretine müra • 
cat. Telefon: 1981 - 1991. 9559 4 - Eksiltmeye girebilmek için is

tek1ilerin teklif mektubu ile birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı 
gün saat 14 e kadar komisyon reisli -
ğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

Içöz Ap. 3 ncü daire Tel: ı 624 9544 Aranıyor: 

Ev apartman aranıyor - Y. Şehir a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy -
gun olarak 5500 liralık muvakkat temi
nat 

Kiralık oda - Bir bay için Necati 
bey mektebi sırasında Öktü sokak 
Cemal bey apartmanı No: 2 9545 ve Cebeci'de apartman ve ev aranıyor. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak 
ehliyet vesikası .. 

Kiralık daire - 3 oda, mutbak, 
banyo, havagazı, elektrik. Müdafaai 
Hukuk cad. Halk sinemasr sirası No. 
51 Er~k Ap. kapıcıya müracaat. 9556 

Ehliyet vesikasr ıçın isteklilerin 
vakit zayi etmeden ve ihale gününden Kiralık - Mobilyalı, mobilyasız, a
en az sekiz gün evel tahriren Nafıa ile içinde, bir oda kiralıkteır. Yenişe-
vekaletine müracaat etmeleri lazım - hir, Karanfil sok. 15 A. 955 7 
dır. 

(5294) 9589 

Mahkemeler · 

Acele kiralık - 2 oda geniş hol kon
forlu ehven fiyat Y. Şehir Dikmen 

1 
Cad. Sözenler sokak Oyhon Ap. No: 3 

9582 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. 

--PEK YAKINDA 

or AHBAP C:A YUSLAR § 
-Ankara Ar.liyc Mahkemesi Tica- : 

ret Dairesi Rei5Jjğinden : 
Müddeialeyh: Mevlut dede Anka

ra'da Suluhan'da 9 No. da . 
Müddei Suluhan'da komisyoncu Ze

keriya velrili avukat Asım Ruacan ta
rafından müddeialeyh Mevlut dede a
leyhine ikame olunan 4. 8. 938 tarih ve 
91 gün vadeli bir kıta bono bedeli o
lan 500 lira alacağın tahsili için veri
len arzuhal sureti berayı tebliğ müd
deialeyh Mevlut Dede'ye gönderilmiş 
ise de mumaileyhin terki ticaret ede
rek İstanbul'a gittiği ve İstanbul'daki 
adresinin malüm olmadığı beyaniyle 
mübaşir tarafından bila tebliğ iade e
dildiği anlaşılmakla davacı vekilinin 
talebiyle usulün 141 inci maddesi mu
cibince ita.nen tebligat yapr1masına ve 
cevap verilmesi için on beş gün müd
det tayinine karar verilmiş ve arzuhal 
sureti de mahkeme divanhanesine ta
lik edilmiş olduğundan keyfiyet ma
IUmu olmak üzere ilan olunur . 

(5319) 9597 

--- -- HAYDUTLAR ARASINDA -

., ı 111111111111111111111111111111111111 ı;: 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

İtfaiye meydanında Karyağdı türbe
si yanında Recep Ulusoğlu matbaasın
da mücelit Mehmet oğlu İ$1Nil'e: 
Kazım vekili Avukat Arif Hikmet 

tarafından aleyhinize açılan kira bede
li yüz yirmi lira ecri misil davasından 
dolayı ikametgahınızın meçhuliyetine 
mebni ilanen davetiye ve gıyap kararı 
tebliği suretiyle yapılan duruşma 1<>

nunda ehli vukuf raporuna göre iki se
nelik ayda dört liradan 96 liranın% 10 
avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı
nın beşte dördü ile birlikte tahsiline 
4. 11. 93R de kara verilmiş olduğundan 
işbu hüküm hulasasının tebliği günün
den itibaren sekiz gün içinde temyiz 
etmediğiniz takdirde hükmün katile
şeceği ilanen bildirilir. (5313) 9592 

Ti: 1538 9438 

İş ~·erenler: 

Ortak aranıyor - Bir matbaayı ida
re edebilecek işten anlar kara bir, or -
tak aranıyor. M. T. A. resimhanesinde 
Hıfzı'ya müracaat. 9490 

Sabt memuru aranıyor - Lisan bi
len bir satı! memuruna ihtiyaç vardrr. 
Almanca bilenler tercih edilir. Akba 
kitapevi. 9560 

Katip aranıyor - Hesap yazı işle
rinde tecrübeli bir katibe ihtiyaç var -
dır. Yeni hal 22 No. Alem Dağ yağ ti-
caretanesine müracaat. 9 5 71 

Muhasebeci aranıyor - Usulu mu
zaaf üzerine defter tutar tecrübeli bon
servisi bulunan bir Türk muhasebeci 
aranıyor. Tl: 2791 - 3300 9576 

Muhasip aranıyor - Ankara'da bir 
ticaret müessesesi muhasebesinde ça -
hşmak üzere ticari muhasebeye vakıf 
bir muhasip aranıyor. Mufassal tercü
meihal. muvazzah adresi bir kıta fo
tograi kimlerden referans ahnabileceği 
hakkındaki malumat ile Ankara po!\ta 
kutusu 382 adresine müracaat. 9519 

fş arıyan1ar: 

İt arıyor - Alaturka, alafranga ye· 
mek ve çamaşır, ütü işleri yapan bir 
bayan iş arıyor. Ulus'ta (S) rumuzuna 
mektupla müracaat. 9557 
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'~-- -- - · -'._ - -



HAYIR ! 
80$ VAİTllRl KULAK ASilAH 

İSTEDiGiniz KADAR \ 
BAGIRIN •• 

BEH ~RADYOLARINDAN 
VAZliECMEM 1 

~er satıcı bağırıyof ama, Radyoda senelerce garanti olur mu ? 
\H·er sene yeni bir şey keşfedilen telsiz gibi bir şubede kelepir 
lfTialzeme, ~o 85 tenzilat ve senelerce garanti. sahte ve kula~ asıı
mıyacak boş vaitlerden başka bir şey değildir. 

JNedeo R . c ~ ~adyoıarına emniyetim var? 

(çunkı: ,· 

Yalınız R.CA ·nıar - asi t5a·na bir radyo m 'akinesinden beklediğim 
bütün faideleri temin eder. Sahte. şatafatlı ve boş vaadlerle be n .i 
aldatmaz: RC A 11 modellik zengin bir makine serisini ı n ti ha b ı m a 
arzetmiştir. Bu makineler arasından en ehven fiatlısını dahi şeç
sem, o .sınıfın en iyi cinsini aldığıma emin olurum. Bu 11 modellik 
seri arasında birinci sınıf lüks mobilyalı en yüksek cinsten ahize-. 
ıer ve. radvo-gramofonıar vardır. 

Bir R C A radyosu' için vereceğim paraya katiyen acımam. Çünki, 
her hangi mpdelden olursa olsun alacağım bir RCA mutlaka o 
nevin en yüksek cinsidir. ' ~ 

1938 senesinde 40•nc• yaşını kutlulayan RCA firması 40 sene zarfın
da dünyanın ~er tarafındaki müşterilerine daima radyo tekemmü
ıatının en yüksek derecelerini göstermiştir. Buna şaşmamalı Y ı z · 

Zira, R C A radyoda dünyanın en ileri gitmiş firmasıdır. 

$u yukarda kısaca topladıaım avantajları içindir ki, daima RC A 
radyolarını in,!ihap ederim. 

e il C A NIAGARA ı..Gde.ti 
5 LAMBALI i 

Taksitli Fiyat : T. L. '130 

R C A 98 U46deU 
8 LAMBALI 

Taksitl i Fiyat: T. L. 195 

il C A 911 WJddi : 
11 LAM BALI 

Taksitli Fiyat:. T. L. 285' 

e il C A 912 uwdeti. 
12 LAMBALI 

Taksitli Fiyat : T. L. 330 

Bi LDiR iL E N 
F İ YATLAR 
İ STANBU L 
DAH İLİND E 

............................ !1:1 2 - A V 
T AKS İ TL E 
T EDİYE 
İÇ İ N D 1 A 

BOURLA BiRADERLER 
~ADYO İSTANBUL - ANKARA - İZMİR 


