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Gönüllüler ispanya' dan çekiliyorlar 
Başvekil istanbul'da 1 

lstanbul, 1 O a.a. - Başvekilimiz Cdill Bayar bugün muhtdit trene 1 
bağlı hususi vagonla saat 11.38 de şehrımıze ~~lmıştır. w A 

Başvekilimizi Haydarpaşa istasyonunda Cumhurbaşkanlrgı t.:m~mı 
Katibi Hasan Rıza Soyak, Başyaver Celal, komut~nlar~~ız •. şehrımızde 
bulunan mebuslar, mail ve iktısadi müesseseler dırektorlerı ve kalaba-
lık bir halk kütlesi karşılamıştır. 

Sulh ve 
• 

emnıyet 
F. R. ATAY 

Kahire'de büyük 
bir ar.bede oldu 

lspanya'daki yabancı gönüllülerden birisi 

Muhterem Misafir Taksim 
Abidesine bir çelenk koydu 

İstanbul 10 a.a. -Alman milli lktısat Na.zırı doktor Fuınk, &.. 
gün hususi trenle, refikası ve maiyetiyle birlikte Ankara'dan aaat 
10.46 da !ehrimize gelmiştir. 

Doktor F unk ve refikası Hay· ı ' 
darpaıa garında Vali, E?1niyet Alman ordusu 
Direktörü, alman konsol Jenera-

İngiltere Başvekili Mösyö Çem
herleyn, veya istifa eden Çekoslo
l'ak Cümhur Reisi Mösyö Beneş, 
Nobel sulh mükafatrnı ikisinden 
hangisinin kazanacağını rey ve -
tecek olanlar düşünsünler. Eğer 
tnaksat bir yeni cihan harbi ol
tnamaktan ibaretse, sulh bu se
nelik temin edilmiştir. Aksi hiç 
§Üphesiz pek feci olacaktı. Mil
letler yeniden milyonlarca evlat
larını feda edecekler, belki umu
ı:ni bir harbi bütün Avrupa kıta
aını altüst eden ihtilaller takip 
edecekti. Belki de lngiltere'yi 
harp kadar, onun arkasından ge
leceğinde şüphe olmıyan bu ih
tilaller düşündürmüştür. Herhal
de yeni bir umumi harbin, bir 
nizam ve istikrar amili olmıya -
cağına şüphe yoktu. 

Nahas Paşa 
yaralandı 

Taluninen tOO yarıh varı ilk kaliteler Sevilden 
yola cıkarlla<aklar 

li konsolosu ve konsolosane er
kim ve kalabalık bir halk kütle
si tarafından karşılanmış, bir po

lis müfrezesi selam resmini ifa 

etmiştir. 

Muhterem misafirlerimiz Hay
darpaşa' dan Araba vapuriyle ls

tanbul'a geçmişler ve doğruca 
Perapalas oteline gitmişlerdir. 
Doktor Funk otelde bir müddet 

istirahattan sonra saat 12.30 da 
Taksim'e gelerek abideye çelenk 

koymut ve müteakiben, lstan
bul'a geçerek valiyi .ziyaret et

miştir. 

Bütün Südet bölgesini 

İşgal etti 
Berlin, 10 a.a. - Başkumandanlrk 

tarafından neşredilen bir tebliğde, 
alman ordusunun planda gösterilen 
ve 10 teşrinievele kadar i~gali icap e
den bütün araziyi işgal ettiği bildi· 
rilmektedir. 

Hükümetçiler de 
1 ivayı resmen 

enternasyona 1 
' lôğvetti ler. 

Bayon, 10 a.a. - Frankist lspanya'dan alman haberlere göre 
"23 mart" ve "Littorio" isimlerini taşıyan iki İtalyan fırkası salı 
ve çarşamba günü 1talya'ya avdet etmek üzere Sevil' den vapura 
bindirileceklerdir. Bu fırkaların mevcudu 17 bin ile 18 bin ara .. 
sındadır. 

Hükümetriler de beynelmüel 

Doktor Funk'a Berlin elçimiz 

Hamdi Arpağ refakat etmekte 
idi. 

Alman hava kuvetleri i~al edilen 
topraklardaki çek hava tesisatına va· 
ziyet etmiş ve orada ha.va kuvetleri 
teşkilatı ve hava müdafaaları vücuda 
getirmiştir. 

Hususi krtalar demiryollarının ta
mir için emir almıştır. Bu demir yol· 
larının büyük bir kısmı üzerinde mü
nakalata başlanmış bulunuyor. 

Fakat sulh başka, emniyet ba§
kadır. Hakiki bir sulh, ancak ha
~iflınn_ivet sartlarınrn teessüs . ... oaguaır. ıYuu~uer ~c; -
lnıyeti şimdiye kadar harbi mü
temadiyen, hatta bazı devletle. 
rin yok olması pahasına önle
miştir. Ne Mançuri, ne Habeıis
tan, ne Çin, ne de Avrupa ihti -
lafları için harp edilmiştir. Fakat 
böyle bir sulh, emniyet kurmağa 
kafi gelmiş midir? Yarın endi
fesi, bir in bile kimin gönlünden 
giderilebilmiştir? Hiç bir taar
ruz niyetinde olmıyan, yurtları 
ve bölgeleri içinde sükun ve say 
ile yaşamak istiyen milletler bu 
endişeden kurtulmak istiyorlar. 

livayı Uiğvetıiler 
Londra, 10 a.a. - Taymis gazetesi 

ı;ıu haberi vcrmcıttc• r; "lspa;.1ya nu· 
kümetinin emrindeki beyneJ.ınilel 
liva geçen hafta resmen ilga edilmiş
tir. İngiliz müfrezesiı:ıin bir kaç güne 
kadar İngiltere'ye döneceği tahmin 
edilmektedir. 
İspanya'ya giden ingiliz müfreze-

sini teşkil eden 2000 ki~iden 402 si 
ölmüş, bir çoğu kaybolmuş ve 1203 ,ıil 
yaralanmıştır. Yaralılardan büyük 
bir kısmı tedavi edilerek cepheye 
dönmüşse de bunlardan 494 ü sakat 
kalmıştır. Hususi bir komite yaralı

lar ve İspanya'da çarpışan gönüllüle
rin ailelerine verilmek üzere 45574 
lira toplamıştır. Komite geçende ya
ralıların memlekete avdet işini üzeri
ne almıştı.,. 

Bütün Elen askeri kuvellerl namına 

Kıral Jorj'a Mareşallık 
asası takdim edildi 

/§sizlikle mücadele 
Berlin. 10 a.a. - Hükümet südet a

razisinde işsizliğe karşı mücadeleye 
karar vermiştir. 
Mareşal Göring, i§gal edilon top

raklardaki bütün işsizlerin dört sene
lik p&m tatbiki~ kullanılmasını 
emretmittir. 

B. Hiıler,iıı ıe/3iri 
Sarbrük, 1-0 a..a. - Hitler gönüllü

lerden müre'kkep ıstidct müfrezsinc 
hitaben bir beyanname ne,rederek 
cermanlık uğrunda yapılan mücade
leye iştid.kinden dolayı müfrezeyi 
tebrik etmiş ve gönüllü südet müfre
zesinin lağvedildiğini bildirmiıştir. 

Yaralanan Vaid partİ•i lideri 
Nahas Pa§a 

Kahfre, 10 (a.a.) - Vaft partisinin 
liderlerinden Nahas ve Makram Pa
şalar öğleden sonra bir seyahatten 
buraya avdet ettikleri esnada, Vafd 
taraftarı 5000 kişi toplanarak liderle
ri alkışlamak ve bir alay teşkil ede
rek liderleri şehrin soka·klarında ta
kip etmek istemiştir. Bunun üzerine 
polis intizamı temin etmek üzere mü
dahale etmiş., fakat polis kuvetleri ile 
vaftçılar arasında büyük bir arbede 
çıkmıştrr. Vaftçılar polise taşlar ve 
sopalarla hücum etmişler, sokak fe
nerlerini yıkmışlardır. Polis silah 
kullanmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Atina, 11 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: Baıvekil Metaksas, 
Harbiye, Bahriye ve Hava Bakanı sıfatiyle, kırala memleketin 
~ütün kuvetleri adına ve hal"biye, bahriye ve bava müsteşarları 
ıle kıtaat hazır olduğu halde mareşallık asasını takdim etmiftir. 

Hitler, hudut boyunda dolaşarak 
istihkamları ve garnizonları teftiş et
miıştir. 

Son hadisede sulh kurtulmuş 
değil, yeniden vakit kazanılmıı
tır. Acaba büyük mesuller bu ka
~anılan vakitten, beynelmilel bir 
eınniyet rejimi kurmak için isti
fade edecekler midir? Milletler 
Ceıniyeti sulhu, şimdiye kadar 
kurban eti ile beslendi. Bu gıda 
Uzun müddet temin edilemez. 

Nahas ve Makram paşalarla Mısır 
polis müdürü Russel paşa ve takriben 
yüz kadar vaftçı yaralanmıştır. Bir 
veya iki kişinin de öldüğü söylen
mektedir. 

Alınan kararın mahiyeti 
Roma, 11 a.a. - Stefani ajansı bil

diriyor: 
İnformaziona Diplomatika gazete

si, İspanya'dan italyan gönüllüleri
nin dönmesi meselesine tahsis ettiği 
bir makalede ezcümle diyor ki: 

"Roma mesul mahfilleri, mühim 
miktarda gönüllünün dönmesi için 
General Franko tara'fından İtalya ile 
mutabık kalınarak Münih mülakatın
dan çok önce emir verilmiş olduğu-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yunan kıralı S. M. Jorj 

Merasimden sonra kıral meç
hul askerin mezarına bir çelenk 
koymuştur. 

Başvekil B. Metaksas, kırala mare-
şallık asasını takdim ederken, bütün 
memleket kuvetlerinin, mezkur ku -
vetlerin en yüksek şefi olan hüküm· 
darın bu sıfatının mareşalhk asasını 
kabul suretiyle daha mütebariz olma
sını arzu ettiğini kaydederek demiş
tir ki: 

Kıral Kostantin' den kıral 
Jorj'a 

"- Bu arzu, ezcümle kırat Kostan
tin heykelinin açılması münasebetiy
le ifade edilmiş bulunmaktadır. Or -
dunun hissiyatı, eski şefi krral Kos
tantine tevdi ettiği mareşallrk asası

Çek elçisi Berline döndü 
Berlin, 10 a.a. - Prag'a, hüküme

tiylc temas etmek üzere bir kaç gün 
eve! gitmiş olan Çekoslovakya'nın 

Berlin orta elçisi bugün Berlin'e 
dönmüştür. 

Bulgar Genel 
Kurmay Reisi 

katledildi 
Zamanımızın insanlık tarihine 

lıediye edebileceği hakiki teref, 
hür milletler arasında elbirliği 
rüyasını tahakkuk ettirmek, hiç 
kimsenin inkar edemiyeceği in
tani haklar için bir garanti bul
bıaktır .Bu hediyeyi, beşeriyet 
ıulh kahrama:nbğı tacı ile ödiye
cekti:r. 

Çekler Macarlarla 
da anlaşmak üzere 

--------·------ nın bugün memleket kuvetlerini in -

1 
zibatlı ve vazifesine merbut bir hale 
koyan kıral Jorj'un eline devredilme
sidir.,, 

Sofya, 10 aa. - Bulgar ordusu er
kanrharbiye reisi general Peeff har
biye nezaretine giderken bir sivil ta
rafından rovelver kurşuniyle öldürüJ... 
müştür. Generale refakat etmekte o
lan yaveri binbaşı Stayanof yaralan
mıştır. Katil, cinayeti müteakip ken
disini öldürmüştür. Cinayetin esbabı 
henüz malfun değildir. 

Yalnız kuvet mantığına isti
nat eden 1918 .zaferinin yirmi se
tle içinde ne hale girdiğini gör
llıüyor muyuz? Bugünkü kuvet -
lere ha.kim olanlar, yakın hadi· 
•elerden ders almalıdırlar. Tesir 
\ı'e tezahürleri şimdilik me~edile
bilıniş olsa dahi, milletlerın de • 
rin bir ruhi değişikliğe uğramıt 
oldukları hakikati reddedilemez. 

Müzakereler müsait bir hava 
içinde ilerlemektedir 

Boyuna işittiğimiz .. ~:Ul~ keli- Morvska • Ostrava. 10 a.a. - Hava5 ajansının muhabiri bil-
lllesi bize emniyet sozunu ve o- diriyor: T~ten mmtakasının tahliye~~ hakkında .. Çe~oslov~ ve 
nun 'yirmi senedenberi bir türlü macar heyetleri arasında başhyan mu~akereler musaıt hatta dos
İçinden çıkılamıyan davalarını tane bir hava içinde cereyan etmektedır. 
unutturmamalıdır. Her t~r~flı . --------------

Filistin' e takviye 
kılaları yollanıyor 

Londra, 10 a.a. - Müstemlekat ne
zaretinin bir tebliğinde Filistin'e ye
ni takviye kıtaatı gönderilmesinin 
kararlaştırılmış olduğu beyan edil • 
mektedir. Bu takviye kıtaatı ile Fi
listin'deki askeri kuvetler, 17 piyade 
taburile iki süvari alayına ve bir top
çu ve mitralyöz bataryasına baliğ o
lacaktır. 

lngiltere şUldedi luırekeı 
edecek hesapsız ve hudutsuz bir sılıih • Dün muayyen tarıhten e~el 

lanma ile, gene her taraflı bir Polonya krtaları ~a~afm~~n lfk- Veni Romanımız Londra, 10 a.a. - Filistin'e beş bin 
. • . . ·netleri gal edilen Bohumın ı henuz çe ı ı kişilik bir takviye kıtası göndermek 

eınnıyetsızlık, nıhayet mı ' ·· ··k rları ve ı·andarma- hususunda müstemlekat nezar .. tı·nı·n 
• • w • ••1 _ gumru memu .. 
Şımdı sıcagına bıle taham~u e ları terkedememişlerdir. Bunlar· verdiği kararı mevzuubahs eden Ti-
deınediğimiz harbin müthış ce- la Polonya askeri memurları ara- Bu•• .,.. ... ,u. 1. Yemı•D mes gazetesi, hükümetin orada şid-
hennemi içinde buluşturur. Bu smda tamamiyle dürüst bir müna- Y Uft. detle hareket ~derek_ asayişi iadeye 
sebeple bizler bugünü kurtar- sebet teessüs etmiştir. Jngiliz kadın ediplerinden azmetmiş olduğunu yazmaktadır. 

h . · Budapeşte, 10 a.a. - Resmen teb- Barones Ork:.ıin'in eseri D 1° T ı af t · d p·1· · rnak ıçi·n çalışan erkesın eserı- .
1 

. t. · ey ı e egr gaze esı e ı ıstı-
• . • . lig~ edı mış ır: · tak · · · · d k 

ne, ancak yarınkı hakıkı vazıfe Macar ve Çekoslovak deJeuasyonla~ 5 yf' d mn sımı pro1esın en artı vazge-
b _ Bugu·· n inci !'la amız a ·1 • ı 

ve hizmetlerin görülmesine yar- saat 19 da toplanmışlardır. Evela çı rnış olduğunu ve ngiltere'nin Fi-
dım ettiği kadar kıymet verebi- ~~zari mahiyetteki mes:ıeı:r go1·rud·şu)·ı- , "' okuyunuz listin'i askeri kuvetle fethe karar 

ı
. . (Sonu J. uncu say a a _____ ,,, ___ ,. __ ... ____ J Yenniıe benzediğini kayd«mc.ktedir. 
ırız.. 

Kıralın cevabı 
Kırat şu sözlerle cevap vermiştir: 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Polonya T eşen Silezyasını 
kati olarak ilhak etti 

Yeni leh • (ek hududu pleblsitsiı 

ve müzakere yollyle lesblt edile<ek 
Varıova, 10 a.a. - Cümhur Reisi, dün Polonya ordusu tarafın

dan işgal edilen T eıen Silizyasmın Polonya devleti arazisine kati 
surette ilhak edildiğine dair bir kararname neşretmiştir. 

Bu arazi şimdi Katoviç Voy- sı~a._geln:ıiştir. Bu s~retle Polonya 
vod'unun idaresine verilmiştir. hukumetı erkanından bir zat ilk de
Bu kararname mucibince bun- fa olarak yeni ilhak edilen mmtakayı 
dan sonra yeni mmtakada Polon- resmen ziyaret etmiş oluyor. Teşen'e 
ya' da meriyette olan kanunlar bu sabah gelen Bek, Trzinice ve Jab -
tatbik edilecektir. lonkov'u da ziyaret ederek hararetle 

alkışlanmışhr. 
B. Bek Teşen Silezyasın:dtı Nazı·r akşam Katoviç'e dönmüştüır. 
Hariciye nazm Bek, Teşen Silizya- (Sonu 8. iııcı sayfada) 
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Bir temenni 
Son senelerde güzel ve yerinde bir cereyana _şahit oluyorduk: şehir 

ve kasabalarımızda kadmlamnızı çarşaf ve peçenin esaretinden kurta
rarak modem kılığa kavutturmak için belediye veya halkevlerinin ça
lışrnalarından ve bu sahadan alman kıymetli neticelerden bahseden 
telgraf haberleri gazetelerimizde sıksık görülüyordu. 

Bir müddettir, bu neviden haberleri okumaz olduk. Bu keyfiyet, 
başlanmış olan eserin muvaffakiyetle sona erdirilmiş olmasından mı, 
cereyanın tavsamasından mı, yoksa işin sessizce ve gürültüsüzce mu
tat seyrinde devam etmesin4en mi ileri geliyor? 

Mü§ahedelerimiz birinci şıkkı kabule imkan vermediğine göre, ü
çüncü şıkkın doğru olmasını temenni edelim. 

Cümhuriyet rejimi, kadına içtimai hayatımızda layik olduğu hür ve 
şerefli mevkii temin yolunda elinden gelen her şeyi yapmıştır. Memle
ketimizin kanunları, türk kadınına, henüz medeni memleketlerden pek 
çoğunun hasret çektikleri en ileri siyasi ve idari haklan vermiştir. Bü
tün mesleklerin ve bu mesleklere götüren bütün ihtıaas mekteplerinin 
kapıları kadınlarımıza geniş açılmıştır. Kamutay' da ve belediye meclis
lerinde türk kadını vazife sahibidir. 

Bu kadar geniş haklara sahip olan türk kadınının, - velev küçük bir 
azlık halinde de olsa - memleketin şu veya bu köşesinde, sakat bir zih
niyetin mahsulü köhne kılıklar içinde mahpus kalmakta devam etmesi, 
erkek ve kadın, her münevver türke eza veren bir müşahededir. Artık 
en sağlam temeller üzerinde kökleşmi~ bir rejim, elbette ki güzel ve ye
rinde bir fikri bile cebre tenezzül etmez. Ancak, bu sahada cebir vasıta
sına müracaat etmeden de, sırf ikna ve telkin yoluyle kuvetli neticeler 
elde etmek imkanı mevcuttur. Halkevleri teşkilatımız, on beşinci yıldö
nümü yaklaşırken, bütün türk kadınlarının bu büyük bayrama medeni 
bir kdrlı::la iftirak etmelerini temin için propaganda çalıımalanna hız ver· 
melidir. - Yatar NABi 

C. H.· P. neşriyatı 
Seri konferanslar ·broşür 

halinde basıldı 
Cümliuriyet Halk Partisinin yardım ve teşviki ile genç 

adamlarımızın Halkevlerinde vermit olduğu konferansları, 
ti bu defa bir brotür halinde baatınmtbr. 

ilim 
Par-

Her birlai, bir saıl!ıhiyetli dille bir 1 
ınedeniyet ve memleket meselesine te
ama eden bu konferansları dinliyemi
yenler ba kitaplardan takip edebil
mek imkinına kavuşmu§ oluyorlar. Q. 

kw:lanmi&a tavsiye ederiz. Bu ne§Ci -
yatm bir listesini basıyoruz: 

Bir mandayı deniz canavan 
zannetmişler 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Ahırka

pı açıklarında balık avlamakla meı
gul olan Hndalcılan telif •• korku
ya dil91lreo oldukça garip bir h&dlae 
olmu§tUr. Hldlse ıudur: 

Sandalcılar kendi işleriyle meşgul 

bulundukları b~r sırada gayet büyük 
bir cismin yüzerek kendilerine doğru 
gelmekte olduğunu görmüşler ve bu
nu bir deniz canavarı zannederek kor 
ku ile sahile kaçmağa ba,lamıılardır. 
Fakat biraz sonra arkalarından gelip 
yetişen bu mahlukun kocaman bir 
manda olduğunu görerek kendileri 
de hallerine gülmüşlerdir. Mandanın 
Kadıköy veya Usküdar cihetlerinden 
kurtularak buraya düştüğü tahmin o
lunmaktadır. Tahkikat yapılmakta, 
manda sahibi aranmaktadır. 

Bir gardiyan mevkullara 
eroin tedarik ediyormuş 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Son 
günlerde Usküdar ceza evine eroin ve 
esrar g~bi uyufturucu maddelerin 
sokulduğu ve bu yüzden de buradaki 
mevkuflar arasında ufa'k tefek bazı 
hidiseler zuhur eylemekte bulundu
ğu görülmüş ve hemen tahkikata giri
,nmiştir. Neticede bu iti yapanm bir 
gardiyan olduğu meydana çıkarılmıt 
ve aorgwıu yapıldıktan sonra tevkifi
ne karar verilmittir. 

ULUS - 10 

Londra-İstanbul 
·asfalt yolu 

inşaat her tarafta 

süratle ilerliyor 
Beynelmilel İstanbul - Londra as

falt yolunun insaatı süratle ilerle
mektedir. Bu ydıun inşasına 8 dev
let iştirak etmektedir. Fakat Anşlus
tan sonra bu devletler 7 ye inmiştir. 

Onlar daşunlardır: Türkiye, Bulga
ristan, Yugoslavya, Macaristan, Al
manya, Belçika ve İngiltere. 

Türkiye'de, bu yolun lstanbul'dan 
Lüleburgaz'a kadar olan kısmı yapıl· 
mı,tır. 

Yolun Bulgaristan'dan geçmekte 
olan kramı 1940 senesinde bitirilc-
cektir. Bu yolun Yugoslavya Hududu 
ile Sofya arası 56 kilometredir. Bura
dan yugoelav hududuna kadar olan 
kısmın iae beton olarak yapılmasına 
devam ediliyor. Sofya'dan yugoslav 
hududuna kadar olan bu yol, 1939 yı
lının eylül ayına kadar tamamen ya
pılıp hazır olacaktr. Soyfa'dan Svi
lengrad'a yani türk hududuna kadar 
olan kııım ise 316 kilometredir. Bu 
kıamın da 11 kilometrelik mesafesi 
dö,enmiıtir. Halen 11 kilometre ile 
39 kilometre arasındaki Varna ve Va
karel köyü yolunun yapılması sürat
le ilerliyor. Bu kısım da 1939 yılının 
ilkbaharında tamamlanacaktır. 

Yugoslavya'ya düşen kısım bitmek 
üzeredir. Yalnız macar ve bulgar hu
dutlarına doğru bir kısım kalmıstır. 

lıtanbul - Londra yolunun Maca
ristan'daki kısmı yapılmış ve hazır
dır. Yolun Macaristan'dan geçen kıs
mının çok iyi yapıldığı iddia edil
mektedir. 

Yolun Almanya'daki kısmı en uzun 
olup 1020 kilometredir. Bu kısım bü
tün yolunuzunluğunun hemen üçte 
birini tetkil ediyor.. Almanlar, bu 
yolu 1940 senesinde bitireceklerdir. 

Üsküdar' da yeni bir 
spor sahası yapıhyor 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Şehir 

mütehassısı Prost Kadıköy ve Üskü
dar cihetinin imar planını tanzim et
mek maksadiyle bu taraflarda tetkik
lo,de bulunurken Uaküdar~msi
pap•dald 8IM* -.lil h ınt"~Ü§, sağ
lık bakımından bu sahanın spora mü
sait olmadığını, şiddetli poyraza dai
mi surette maruz bulunması dolayı -
siyle, bu sahada maç yapacak gençle
rin haatalanmak tehlikesi karşısında 
olduğunu söylemişti. Esasen bir müd 
det ıonra Belediye de bu sahanın ye
rine merasim havuzu inşa edince sa
ha büsbütün ortadan kalkmış, Uskü
dar cihetinin sporcuları sahasız kal
mışlardır. 

Belediye, günden güne inkitaf et
mekte olan Usküdar cihetinin böyle 
bir ıpor sahaaından mahrum kalma -
sını tecviz etmemiş, Usküdarlılara 
ihtiyaca tekabül edecek derecede kU
çUk mikyuta bir spor sahası tesis et
meğe karar vermiştir. Yapılan tetkik
ler neticesinde YeniÇeşme'de Hale si
nemasının arkasında ve Kasap çeşme
sine kadar deavm eden bostan yerle
rinin, spor sahası için en 111-üsait yer 
olduğu anlaşılnuttır. Bu yer, şimali 
ıarkl tarafından kısmen Çınar bayır
ları, kıemen de Toygar tepesiyle çev
rili 9imal ve cenup tarafları iıe ke -
sif mahallelerle kapalı olduğu için 
her nevi rilzgirdan mahfuz, spora el
verişli bir yerdir. Şehir mütehassısı
Prost dün Belediye İmar Mü.düriy
le beraber Uaküdara giderek bu sa-

(ek ıomklı ailelere Köylüden hangi halle 
verllen mükifat sıkı para cezası alınabilece 

iŞ 

kontrol edile<ek 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veki -

leti çok çocuklu annelerinin mükerrer 
müracaatlarına meydaın verilmemesi 
ve bunların para mükifatı hakkında 
bir tamim neşredilerek alakadarlara 
göndermiştir. 

Umumi bıfzıssıhJıa kanununun 
156 mcı maddesine t~fıi.kan bu kanu
nun netrinden sonra sağ çocuğu altı 
veya altıdan fazlaya baliğ olan anne -
lere verilmekte olan para mükafatı 
için müracaat eden annelerin hazan i
ki defa müracaat ettikleri görülmek
tedir. Srhat Yek.ileti gönderdiği bu 
tamimle ala.kadar memurlara müraca
atları iıki defa ve ııkı euertte kontrol 
etmelerini bildirmittir. 

Bundan bafka mülcafa.t havaleleri 
gönderilen annelerin ve yahut çocuk
lraın.dan herhangi birisinin ölmesi yü
zünden bazı vil!yetlerce mükafatın 
tediyesinde tereddüt edilmekte ve 
keyfüyet Vekiletten aorulara.k işin u
zun bir zaman ıUrüncemede kalması -
na sebebiyet verilmoktedir. Kanuna 
göre ölen annenin bUtiln haıkları mi -
rasçılarına intikal etmektedir. Bu mü
nasebetle mükafatı gönderilen anne -
nin vefatı tarihi milracaati tarihinden 
sonra vuku bulmu115a mükafatının ka
nuni mir~ılarına tediyesi ve yahut 
çocuklarından birisinin vefatı halin
de de gene milıka.faıtın anneıye veril -
mesi lhımgeldiği de gene bu tamimle 
alakadarlara bildirilmi,tir. 

Sümerbank Umum 
Müdürü geldi 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Kara
bük demir ve çelik fabrikalarına ait 
bazı hususatın halli için bir müddet
tenberi Londra'da bulunan Sümer
bank umum müdürü Nurullah Eaat 
dün şehri.mi.ze gelmittir. Nurullah 
Eaat, tunları eöylemi§tir: 
"- Karabük demir ve çelik fabri

kalarının işletilmesi için bazı mü
temmim anlqmalar yapılmasına lü
zum vardı. Londra'ya ıbilhaasa bu hu
susatın halli için gitmi9tim. Halen bu 
..,..,1-a- 1 .J- _;;o-.+ \...:. '"_..ı ., ..J. --

tİcelenmi§ bulunmaktadır. Şimdilik 
size fazla bir şey aöyliyemiyeceğim. 
Bir'kaç gün lstanbul'da kalacağım. 
Bu müddet zarfında yapacağım te
maslar neticesinde eaaslı izahat vere
bileceğimi zannediyorum.,. 

Türk - İtalyan ticaret 
anlaşması 

İtalyanlarla yapılmakta olan ti • 
caret anlapnaaı müzakereleri de müa
bet bir sahada ilerlemektedir. Yakın· 
da bir neticeye varıla.caktıır. 

İstanbul' da yakalanan 
kumarbazlar 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Dün 
öğleden sonra, Salkımsöğüt'tJ, tıbbı 
adli arkasında Güzel sanatlar cadde
sinde, Nevzat'la Mehmed'in beraber 
oturdukları S numaralı evde kumar 
oynanırken ikinci şube üçüncü kısım 
memurları tarafından ev baslmışı 
Mehmet, Nevzat, Ekrem, Besim, Vey
sel ve Mümin mCfhut cürüm halinde 
yakalanmışlardır. 

hada tetkikler yapmııtır. Prost da bu
rayı spor aalıaaı için muvafık görür
se derhal istimlak edilecektir. 

Köylünü·n sanat, çift ve geçim 
ôletleri iş sermayesi haczedilemiyec 

Köylerin müıterek itlerinin, köylülere tahmil ettiği vuif 
vaktinde ifaaı ve bunları yerine getirmek iıtemiyenler h 
alınacak tedbirler için hükümet yeni hükümler koyan bir 
hazırlamııtır. Projeye göre, muhtarın demek ve encümen a 
nın, köy memurlarının vazifeainden doian veya vazife ya 
meydana gelen suçlan hakkında kanuni takibat yapılması 
murların muhakemeleri kanun hükümlerine tabi olacaktır. 

Muhtar, demek, ve encümen 
azaları hakkında kanuni takibat 
vali ve kaymakamın emriyle ya
pılacak ve lüzumunda vali ve 
kaymakam tarafından bunlara 
İ§ten el çektirilebilecektir. Eli 
işten çektirilen muhtarın yerine 
dernek azalarının biri vali veya 
kaymakam tarafından vekil ta
yin olunacaktır. 

Dernek ve encümen azalarından 
biribiri ardınca üç defa mazeretsiz 
toplantıya gelmemiş bulunanlar der -
nek ve encümen azası için de encü -
men karariyle istifa etmiş sayılacak -
lardır. Vali veya kaymakam veya na
hiye müdürü bunların vazifelerini 
yapmadıklarıtıı görür veya bir teftiş 
sonunda anlarsa bunları yazılı emirle 
iki defa vazifeye davet edecektir. O -
çüncli defa, bağlı oldukları encümen 
k.arariyle istifa etmiş sayılacaklardır. 

Vali, veya kaymakam veya nahiye 
müdürü, muhtarın, köy katibinin ve 
diğer memurların kanunlarla kendi -
lerine verilen köy ve devlet işlerini 
yapmadıklarını görür veya bunları bir 
teftif sonunda anlarlarsa yazılı emir
lerle kendilerini vazifeye davet ede -
bileceklerdir. İkinci defa da itlerini 
yapmadıkları anla,ılıraa mahalli ka -
za idare heyeti karariyle S liradan 25 
liraya kadar para cezsı alıııacktır. 

Ceza hükümleri : 
Seçim zamanı geldiği halde aıcçimi 

zamanında yapmıyan, itirazları vak -
tında tetkik edip .karara bağlamıyan 
ve kararlara göre defterlcci tashih et
miyen, ıeçim günü sandık ba9ına gel
miye~ aeçmenlerin rey kağıtlarını at
,_. ı, ... _ .. -"r~1;. -x-·~sPiôıt_;... 
IU.ı. .. "'"JI atı ına V Ol• 

mıyanlarm rey vermesine müsamaha 
eden, reylere fesat karıştırılmasına 
sebep olan velhasıl seçimde tarafıız 
sayılamıyacak hareketler g8ateren 
muhtar ve encümen A.zaamdan kaza i
dare heyeti karariyle 5 liradan 25 li · 
raya kadar para cezası alınacaktır. 

Köy büdcesinl nnanında tanzim ve 
tetkik ettirmiyen, itleri görmiyen, pa
ra yardımı tevziini vaktında yapıp i
lan ettirmiyen, köy paralarını tayin 
edilen taksit zamanlarında, taksitlere 
bağlı olmıyanları t.ahakkukunda tah
sil etmiyen veya ettirmiyen, para yar
dımı borçlarını ödemiyenler hakkın • 
da kanun hükümlerini tatbik etmiyen 
muhtarlar ile köy encümen baları 
hakkında köyün bağlı olduğu idare 
heyeti tarafından gene S liradan 25 li
raya kadar pan cezası hUkmoluna -
caktır. 

Köyde dernekçe kabul, kaymakam 
veya vali tarafından kabul olunan 
kadrolar haricinde köy sandığından 
para verilerek memur ve müstahdem 
kullanılmıyacaktır. Köy ve memurla
rı ve müstahdemleri köy haricinde 
ve köy itlerinden bagka işlerde vazi
fe alamıyacaklardır. Bu hükümlere 
aykırı hareket edenlerin her birinden 
tevzi ve tahSıil olunan paranın yeku
nu ve kullanılan imece tutarı, istih -

dam olunan memur ve müatahd 
rin kullanıldıkları köy mik 
maaş ve ücretleri ayrı ayrı ve bit 1111110.1111 

li fazlasiyle kaza idare heyeti 
üzerine kendilerine tazmin etti 
cek ve köy sandığına yatırıla 

Yardım ve imece; aahipleriae reel 
ya köy sandığına borçları va.rtl 
borçlara mahıup olunacaktır. N 
müdürleriyle diğer memurlara aiS 
lanlar, kaymakam veya valilerin 
riyle, vali veya kaymakamlara ait 
lanlar da dahiliye vekaletinin en:ll"lllt.M.-.ı 
maaşlarından kesilecektir. İdare 
yetlerinin köy işlerine dair verdi 
ri kararların aksine hareket ed 
hakkında idare heyetlerince 1426 
yılı vilayet idareli kanununun 68 
ci maddesi tatbik olunacaktır. 

Köy sınırları içinde etrafı 
olmıyan yerlerde batı hof hayvan 
mak yaıak olacaktır. Yalnız köy 
neğinin karar verdiğ~ mevsimlerde 
yerlerde bagıboı hayvan bıra.kıl..Jııı·..,ıu 
cektir. 

Mezruat tamamen biçilip kaldır 
dıktan sonra encümen karariyle tat 
lık ve çayırlıklara hayvan salınabi 
cektir. Ancak başkalarınnı mahaull 
rine zarar vermemek ve getirilip g 
türülürken de yedekte götürül 
şartiyle sahipleri kendi hayvanlar 
kendi tarla ve çayırlarına mahsulle 
ni ve otlarını kaldırmadan aalabil 
ceklerdir. 

Köylü bu kanunla derneğe, eneli 
ne, muhtara verilen köy ve devlet • 
leri hakkında bunlar tarafından ve 
len karar ce emirleri yapmak, yaı 
edilen 'eylerden çekinmek mecburi 
yetindedir. Buna aykırı gidenlerd 
enc~n karariyle 25 kuruıtan 

Tekrarlanması halinde ceza iki mllli 
ne çıkarılaeaktır. 

icra ve lıacıs : 
lcrada ıu aıra g8z önünde butuıı 

durulacaktır: İlk önce maq, Ucret, 
ra gibi gelirler, ıonra fazla zatl ve 
qyaları; daha sonra g~inme, sanat 
mesleğine lüzumu olmıyan c,yalar 
hayvanlarla çift hayvanları, damızl 
hayvanlar, ziraat lletleri ve makioel • 
ri, yemlik, yemeklik ve tohumluk! 
sanatkarın sanatını icraya malwua b 
tün aletleri, iptidai maddeleri, sana 
tını iıletmekte zararı olan mikdarl 
dak.i mütedavil sermaye&i aatılamı 
ca.k ve almamıyacaktır. 

En ıonra bağ, bahçe, çayır, anıa, k 
ru, orman ve tarla gibi topraklar 
dUkldın, değirmen, mağaza gibi eml 
(Kendisine, ailesi efraclma kiti C> 

ları ve mü,temili.tı havi w ve hay 
vanlarına yetitecek ahır, samanlık 
ağıl gibi kendiıinin ve ailesinin geçi 
mi için lazım olan ve 2510 sayılı ia ~ 
kanununun göstercliği iskan istihka" 
kından aşağı dUtnıiyen topraklar satı" 
lamıyacaktır.) 

Verasetin biyolojisi Sadi Irmak, 
Hukı*çu gözii ile milliyetçilik ve 
halkçılık Yavuz Abadan, CUmburiyet
ten tlOD18ki para sistemimiz Muhlis 
Ete, Evlenme ve boşanma Hıfzı Ve/
det, Bait ekincilik yapan tabiat in
sanları ft sapan kültürünUn doğuşu 

Dr. Niyazi Çıtakoğlu, ÇÇ>Cuk dişleri

nin chemiyeti Suat lsmail Gürkan, 
Tarihin tarihine kut bakışı Dr. Şükrü 
Akkaya, Spor - Sağlık - Kültür Dr. 
Zeki Galip Yalrm, Virjil, hayatı ve e
ıerleri Hamit Dereli, Türlriye'nin ha
rici tediye meseleleri Dr. Relil Şükrü 
Suvla, Genetik bilgisinin biyolojik, e
konomik ve ulusal bakımdan ehemiye
ti Sara Akdik, Byron ve Türkler Or
baa Burian, Sokak kazaları Dr. A. 
Fabri Arel, Goethe'nin cihan edebiya
tındaki ıahsiyeti Melahat Özgü, Ke
miklerimiz, vazifeleri ve hastalıkları 

Dr. Zeki Zeren, Shaksipeare kimdir? 
Saffet. Dengi, Beşer ırklarının tasni

finde eeaılar Muine Atasayan, Bugün· 
kü Avrupa devletler . manzumesinin 

doğuıu ve Türkiye'nin bu manzumeye 
duhulil Cemal Tukin, 19 uncu asra ka
dar Akdenizde hikimiyet davası Be -
kir Sıtlu Baykal, Ahmet Haşim ve 
SenboUzm Suut Kemal Yetkin, Ve
rem ileti karıısında hali hazu tababe
tin durumu Nabi b.astarlanoğlu, Dev
letin tarifi Orhan Arsal, Pedagojik 
temtıilleT Nurettin Sevin, İdrodinamik 
Ratrp Berker, Anadolu'da yaylacılık 

Cemal Arif Alagöz, Arkeolojik tet
kiklerde çömlek sanatının ehemiyeti 
Feridun Fevzi Andolsun, 'Tabiat ka
nunu meselesi Dr. Hans Raynbah, Kö
mür ve teşekkülü hakkında Dr. Ah
met Can Akay, Çarpıntı Dr. Nurettin 
Kamıl lrdelp, Hukukta diyaletik ha -
reket Dr. Orhan Arsal, İnkılip ve in· 
kılapçılık Yavuz Abadan, Günün me· 
ıelelerinden: Ulusal yakacak ve sen
tetik petrol Haldun N. 'Cerem, XI 
inci asırda bir tUrk mütefekkiri ve ah
laki düşünceleri Ziyaettin Fahri Fın -
dıkoğlu, Mikropların hayatı Dr. Ziya 
Öktem, Modem diş tababetinin içti
mai bakımdan faydaları Feyzullah 
Doğruel, İklim, sağlık, kültür Dr. Ze
ki Ragıp Yalım, Enfraruj şualarla fo
tograf ya ve tatbikatı Nusret Kürkçü-
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Cekoslouakya mahpusları ! 

Her borçlu için satılabilecek top
rak ve binalar hakkında bağlı bulu,.. 
duğu idare heyetinin bir "iskin had" 
dinden fazla" karar vermit olmat' 
tart olacaktır. İcrada bu sırayı gözet• 
miyenler hakkında kanuni takibat yr. 
pılacaktır. 

oğlu, Çağdaı İran şiiri Dr. Ali Nihat 
Tarlan. 

Bu· kitaplar, 10 kurut fiyatla An· 
kara'da Akba, lst.anbul'da Ahmet 
Halit kitap eYl«inden tedarik olu
nabilir. 

Tuhaf kitabeler.! 
Karı S. Klansi isi.mli bir ameri

Jıalınzn merakıdır, arada sırada me
zarlıklardan tuhaf, acaip kiti.beler 
toplar ve mecmualarda Mfreder. 

Geçenlerde gene bunlardan bl,.. 
kaç tanesini okudum. !Jir tanesi şu: 

''Burada bir muz yOziladea ölen 
Anna Hopvefin cesedi yatar. Onu 
yere yıkan bu yemiş değildi; o ye
mişin kabuğu idi ki kendisini öteki 
dünyaya göçertti •• 

Bir tanesi de p : 
"6 ağustos 1800 de ölen ]ared Ba· 

tes'in hatırasına hJrmet. 
Z4 yqıadaki karnı Elm cadde

sfrıde 7 numarada oturur. Kendisi i
yi bir zevce olabilmek için bliıün 
vasıfları haizdir ve gönlünü alacalc 
birisini beklemektedir." 

Bir tane daha : 
"1 ağustos 1688 de doğup 20 ma

yıs 1146 tarihinde ölen Peter Dan
yels'ia mezarıdır. 

Bu taıın altında, üzerinde bir yı
ğın toprak bulunan Peter Danyels 
amca yatıyor. Zavallı, daha mayısta 
havalar ısınmadan kışlık fanill.sını 
çıkarmak zorunda lralllll§tır . ., 

Size amerilrali Klansi'llİn lıollek-

siyonunda bulunnuyan bir kitabe 
daha okuyacağım. Bu, genç şairle
rimizden Orhan Veli tarafından ya
zıl11llŞ ve iNSAN mecmuasının son 
sayı:unda çıkmrştır: 

Kitabei sengi mezar 
Hiç bir eeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiii kadar. 
Hattl çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteeaıir değildi. 
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı amma Allahın adını 
Günahkllr da sayılmazdı . 
Yazılı: oldu Süleyman Efendiye! 
Bu kitibe, bana kalırsa. amerika

lınıa kolleksiyonuna kırk dela ta§ 
çıkartmıştır. - T. 1. 

Takliı ve neticeleri ! 

Taklit, doğrudan doğruya iyi 
teY midir, kötü ıey midir, o ayrı 
hikaye; fakat taklidin kötüai ka
dar berbat bir leJ'. tua.VLVUI" ede-
~ 

Bundan bet on sene Öllce baba
sı göz doktoru olan küçük bir ço
cuk, babulDID baatalu-a yaptıiı 
ameliyatı, bir cam parçasiyle bir 
arkadaıma tatbik ederken görül
müı, zavaHı çocujun gözü zor 
kurtarılmıfb. 

Gazeteler, latanbul'da bir k~· 
boy filmini taklide yeltenen on 

yedi yaımda bir çocuğun evinden 
getinliii bir tel>anca ile bir arka
daıım öldürdüfünü yazıyor. 

itte aize kötü taklidin ne büyük 

facialar doğ111'abilecei·ine dair İ· 
ki misal! 

Edebiyat ve unat aahumda 
yapılan kötü ve acemice taklit· 
lerden Çlk.an neticeler, bu ,aka

nda anlatt.ıarwmPa daha az 
feci deiilclid 

Prag'da umumi af ili.n edildiği
ni Ye çek bükümetinin alman, leh 
ve macar bütün mahkUnıları ser
best bıraktığmı Londra'dan gelen 
huausi bir telgraf haber veri.yor, 

Lehleri, macarlan ve alın.anla
n serbest bR'aktrktan sonra acaba 
çek bapisanelerine lüzum kalacak 
mı? 

Bence çek mahkUınlar da affe
dilecek oluraa bu lüzum ortadan 
t.amamiyle kalkacaktır. Onlan da 
bD'akıvenneli ! Eğer bir yere bkıl· 

maları mutlaka icap ediyorsa el
bette bir temerküz kampı bulu

nur. 

Ecnebi gibi ! 

Geçen gece radyoda dört bet 
dille konllf&D apikeri clinliyen iki 
kiti aralarında §Öyle konutbalar: 

- Bravo birader adama! O dil
den o dile geçiyor ve beptini ec
nebi gibi konUfUyor! 

- Gerçekten ö;Pt; hMta tidı· 
S07-İ bile! 

Havalar gittikçe soğuyor 
Dün Ankara'da hava umumiyetle 

bulutlu ve durgun g~iştir. GünUO 
en yübek ısısı gölgede ıs derece 
kaydedilmi.ftir. 

Yurdda haıva Karadeniz .kıyılarif -
le doğu ve cenu.p doğueu bölgeleri~ 
kapalı ve ~r yer yağıtlı, diğer böl -
gelerde umumiyetle bulutlu geçmif" 
tir. 24 saat içindeki yağışların kare " 
metreye bıraktığı su mikdarı Hopa'dll 
70, Rize'de 43, Valdrkeıbir'de 4', Zoıı " 
guldak'ta 17, Ordu'da 15 diğer yağır 
b yorlerde de 1 • 14 kilogram arasıfl" 
dadır. Rüzgarlar Trakya ve doğu A• 
nadolu'da saniyede 4, diğer böLgeler .. 
de umumiyetle timalden en çok 9 
metre kadar hımla eemiıtir. 

En dUtük 11ılar eıf ırın altında ol " 
mak üzere Kütahya'da 1, en ytıksdt 
ısılar da Adana'da sıf mn üetü:nde 2' 
Antalya'da 30 derecedir. 
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Jlugoslavya'da seçim 

D 0 N YA H A·rs· E R L ·E R İ 
texoılovakya'nın ikJbeti, biç bir 
lekette, Yugoslavya'daki kadar 
teesaiir uyandrı b_.,br. Her iki
Slav memleketidir. 8- ikUi de 

lıurya • Macari&&Ma impa19torha • 

Hitler'in son nutku 

Paris ve Londra'da endiş~ 
dolu akisler uyandırdı 

Fran.a gaz:«elerinin tefairleri 

enkazı iizerirule kundmuttur. 
-'.tan aonra her ikiei d9 .,.. tebli -

kaı-Jıla§mlı. Her ilôıi de yuna 
~~ kad- IHa t.blik.Jere kartı 

tedbirleri almrılar, Çekoslovakya 
Yet'.ini fnuua ittifakma, Küçük 

_J.nt itilafına ve kollektif banta el. 
11\ıtı. Yugoslavya da iki sene eveli • 

kadar aynı harici siyaseti takip Paris, 10 a.a. - B. Hitler'in n•\lm haklun.d&· mütalıealar aerde-
~tı. Binaenaleyh kan kardqleri- den Lö Jumal, ezcümle §Öyle demektedir: 
• ;.-e uyaaet yoldaılannm bu akJbeti- "Hiç ,üphesiz alman deYlet reiıi, bir tehdit telildd edilebile · 
r •10ı&laYlar heyecaale karplamq • cek hiç bir ıey söylememi,tir. 
~- F.akat ÜÇ seneden beri, Yqos • Fakat Hitles, Münib itiliflanıu yerinde olmaksızın ' "dünyanın sair 
~·nm :maı,~..ı::.l'Mml idin edeıa k" illetl · p·ı· · · _!Wi ___ llQUC tenkit etınit olanları taarruz ailihla- yerlerinde ı m erıu ı ıstın hidı-

po: Stoyadinoviç, Çekoalovakya'nıa r ... • ıc-~ct.miyc YC hatalarını kabul ve selesine kar11 alika göaternx:leri için 
-..L.- ._ __ :JI! .. ---~ .. ;baldı..,;;.._ ·- ,,. 
<an:u - ,._ •- teslim eylcmiyc tetvik edecek bir JCY bua.n pek lulrlı sebeplere malik ol-

bir netice de çıkarmaktadır. de söylemif delildir. duklarmı.,, söylemiştir. Çünk.ü Filis-
aclinoviç ikbdara gelinciye kadar Hitlu'iıı garp devletleriyle lazım tin'deki mandater devlet, kendi siya-

la•ya'nm dq politikası, Çeko• • olan tcmaaı henüz bulamamış oldu • seti hakkında milletler cemiyeti aza
a'nın harici aiyueti silM, 7al1U2 ğunda bugün kimsenin filphesi yok • smdan olan bütün milletlere daimi su-

ııı; dostluğuna w K~ anhmla tur.'" rette hesap vermektedir. 

aıtrnaktayd.ı. Yugoslavya, INr • - ''Hnvallere kapilmıylllım ! ,, Pek o kadar memnuniyete ta Yan 

Polo ..::...ı- 1-.1- -J · olmadı~ını herkesten evel kendimizin 
ar nya ve aon a-.-.- ... - Lo" • Jur _ Eko • dö Pari, yazıyor: 
lo .-:a.: A 'da f kabul ve tealim etmekte olduğumuz 09 •ak7• a-. Ynapa ........ .. Antant kordiyali t~kil eden mil- ' 

1
.....ı..:: .,~........:-..ı..cfi. o derece 

1
. . h k vaziyet hakkında ecnebılerc:e serdedi-

~,.ILI __.,,..,.uu"""ı Jetler, Münib sulhunun ka ıtesı a • .1 k " tal la kar b" ·· 
IQ vaziyetindeydi ki 1935 ...... iniD kın.da asla" .. .,ham ve b.ayalata kapıl • lebı ece mu ea ra Jı ır guna 

"• itirazımız yoktur. Elverir ki bu müıta-
nda Laval, MusoliAİ ile göriİfÜp mamaktadırlar. Bu sulh onlara tarih • lealarla s•tematik surette bu '\la.Ziyeti 

L...ıl,..ın.k için Roma'ya aittiii ......an, te misli görulmemiş olan tazyikler ve bü5ıbütüıı vahiaılettirınek için yapıl
oılavya namına teahhide hile ai · tehdidlerle kaıbul ettirilmiştir. İşte D11f olmuın_ 

Mebus seçimi arifesinde 

Yugoslav 
kabinesinde 
değişildik 

Belgrad, 10 a.a. - Stoyadinoviç ka
binesi bugün tetekkülündenberi ae
kizinci defa olarak tadilata uğramıt
tır . 
Şimdiye kadar içtimat muavenet 

nazırının idare ettiği terbiye nezare
tine Maıkaskar valisi Mahtroviç ta
yin edilmit ve eski yugoslav halk 
partisi reiai Foçera da devlet bakanı 
olmuştur. 

Mebuaan meclisi için yakında ya
pılacak olan umumi seçim itibariyle 
bu iki tayine büyük bir ehemiyet ve
rilmektedir. Çünkü bu her iki nazır 
da .sağ cenah muhalefet partisine meo
suptur. 

H. Ruzvdt Vasinbrton'a gitti 

Nevyork, 10 a.a. - B. Ruzve1t, sa
at 4 de Vaşington'a gitmek üzere 
Haydpark'tan ayrılmı§tır. Bir hafta 
Vaşington'da kaldıktan sonra aile i
kametgihına dönecektir. 

tti. StoyadiaoYiç, Yugollavya'nm bctslenilen hissiyat ve infialler, bun -
e Politikuına yeni bir oriyantadyon tardır ve bunları bizde tevlit etmi9 o- -----------------------------

• • §tİ ki, kendi.i, bunu fU eöderie laınları affetmek mümkün değildir. ç k 1 M · ı 1 
ede elmiıtir: "E.ki doatluldan aakvi- Bu &iıbi hi.aiyat ve infialatm bir i- e er a c a r a r .a 

d etınek ve yeni dostlukl# karmak.• kinci defa bwerde tevellüd etmesine 
r~ndan sonra Yuaroslavya'nın clrı po _ bais olacak ahvalin kabulü de a.ıola ka-
1.Skası, yakından tetkik ediJeak olur• bil değildir. Hitler, müdafaası kabil d la k 
1 üç cereyan sezilir: Stoyadinoviç, olmıyaıı uauller muvaceheı&inde gerek a a n ş m a. . u• • zere 

k-.ı -taob devletleriJle münase- Fransa ve gerek İn&iltere'nin hi6aet -
lerini takviye ebniye çalrtımıtır. mckte oldukları infiale tam kıymeti-
.. •nın " Çekoaloıvakya'ma tid _ ni venniyecok oluna aldanmıt olur.,. 

• lli ısrarlarına raji-nen, yanız Maca. Hider arlıh durmıyacalc! 
'• karı• luarulm"! olaa Küçük Epok gazeteernden : 

"Almanya, bun<laın böyle bulundu -
~lı mutlak bir ittifaka çevirmek - ğu noktada tavalckuf edeceık değildir" 
bçaıumfbr. Yani bu ..-. nki dan F'--

\idlerini ıenitlet11.-.lttir. Oçtm. ButeJlo, Londra' .,.-o gaııe. 
1 test.ne yuıyor: 

ClehY- da balya ... ~'la "Sarbrtıt"te ı8ylentlmfı olan nu-

M07Jıkereler müsait bir hava 
içiDde ilerleınektedir 

. doıtlukı- kunna••clır. tuk, bt)yılik bir itimatla fngiliz: ·alman (Bqz l. IDt:l mylada) 

Mülayim pehlioan 
• 

Taşköprü'de yapılan 

güreş maçlarında 

MülAyim 
&baeskili'ye 
hükmen galip 

Til§köprü 10 a.a. - Ta§lköprü pa
nayırı mü~aaebetiy!e tertip edilen 
profesyonel serbest güre_şler.de !.'ir
mişer dakikalık üç devrelık bır muaa· 
bakada Milliyim Babaeskili İbrahi· 
me hükmen galip gelmi,tir. Daha 
sonra mindere Türkiye bat pehlivanı 
teddrdağlı Hüseyin Kız~l~ay.~ r~kip
siz olarak çıktığından b~rıncılık ı~~a
miyesini almıt ve manıaalı Halıl le 
gösteriı gürefi yapmıttır. .. . 
'Güreıi müteakip bet sınıf uzerıne 

yapılan at koşusunun tay • yarıJlnda 
Ahmed'in Yıldız'ı, sürat koşusunda 
Mehmet Ali Usta'nn Ceylan'ı, muka
vemet koşusunda Mahir :ı.~dız'ın 
Mesud'u, yerli koşusunda S~ı? 1~ Şa
hin'i birinci gelmişler ve bırıncılere 
mahsus ikramiyeleri almışlardır. 

Elli bin aeyirci ve iıçi ittirak eden 
panayır bilyük bir intizam içinde ka-
panmJ!tır . 

A9"1pa politika ı 1an inkitafı, 5tıo • mukareneti i~ln hazırlrklar yavd - müştür. Çekoslovak mümessilleri mü-
• .,. ı..-~~- ı .-.. .. ---· .!.-ol•:- .....ı .... 1:-ı . 11.m 

eOliW ~tir. H& .. ıl l>W hayrete dllt-Urmüfttir. Bu nutule; 
ııırtnn• .... .......,, ... hM' • .. • balkı yet. ve fOıtun dDtGnnltıt ve bil

Stoyadino~'ia Yu8'oela'Y)'a'düi h..a yeni aJmaaı lmparatorlufunan 
vkii ıüpla..iz kuv .... miıw. Ylllmz buciJn Jaelllz imparatodupun ve 

ız doatluğuna ve Kiiçiik antant yakuz orıwı karfı9ma dWJa\ekte ol -
üdüne dayanmak w demokraai • d\aiwıu henb anlamamıt olanların 

cloiı'u yiiriiınek iatiy• lll'p w Jur _ eoa fÜphelerini izale etmittir. Süpbe-

--ı.....••\.•,.• ~..:..,. 1"U. auıra._t.• e.or .ıe:yan 

ve iyi bir neticeye iktiran edeceği 
huauaunda bealemekte oldukları ltl
madm bir nfpnesf olmak 11%ere bu ak 
tam eece yanaıııdatı itibaren %4 saat 
içinde macar memurlarına flmdfye 
kadar Çekoslovakların ellerinde bu -
lwımakta olan Satoraja ,ehrfnf ve o
tuz altı saat aonra da lpolisag şehri
ni tealim etmeğe lmade olduklarmı 
beyan etmiılerdir. Bunun Dzerfne iki 
deleiaayon esas meselenin müzakere
sine iİrİ§111itlerdir. Bu müzakere ea
naaında macar delegasyonu Macarls
tan'ın mutalibatı ne olduğunu izah 

Ma«:arlar Slo~akla'ntn _ 

'' Bu§day amban,, nı 

almak istiyorltar 

Bir İngi iz 
Hava Heyeti 

Fransa'da tnuhalefetinin aiy ... ti IMlsin iflaı lerlı dolu olan bu saatlerde ptkın 
· bul ... uy<M'. MuUlif partiler •· bir halde bulunan milletler üzerinde 

.. ancak bu kadar tiddetli bir nutıak te-
:zamandan beri seçimin tu ınnıe- sir icra edebilirdi ve memleketin ma: ·.a iatemekteydiler. Son~ Kıral 

...... .,,... ölüaııiaclen birlraç rl 
nevi kalkınmaaını kabinede yapılacak 
her nevi değişikliklerden daha ziya -

nra 1935 senesinde yapılmııtı. Ve de bayle bir nutuk teshil edebllfrdf ... 
akopçina'nın müddeti, 1939 ~i 
Yıaında bitecekti. Şimdi Stoyadıno- Nutkun Londra'da uyandırdığı 

iç, seçimi tazelemiye karar venniı • tesirler 
"r. Belgrad'dan bildirildiiine göte, Övr gazetesinde Bayan Tabui di • 
~ 'Anuevelin on birinci günü seçim ya- yor ki: 
ılacaktır. Esasen son günler zarfında .. Hitler'ln nut1cu Londra'da bir ne• 
a.pılan ~tediye seçimlerinin neticesi • vl korkutma tedbiri ve 1 kinunusani· 
bakılacak olursa, Stoyadinoviç'in den itibaren İngiltere ile müstemlc • 

a.dikaJ birliği lskopçina seçiminde de keler için mücadeleye girifl!loden e • 
kaeriyeti kaxanmahydı. Fakat muha • vel yapılmıı bir nevi kuvet tefbiri ad

letctin senelerden beri dayandrfr bir dedillnektedir. İngilizler, şu mütale • 
litikanm iflası gün6nde yapılacak alarda bulunmaktadırlar : 

leçirn. tiç seneden beri memleketm "Bu nutuk, sarahaten irade etme
blukadderatını büyük liyakatle idare mekle beraber bilyük alman impara · 
eden baıwekile kahir bir ekseriyet te - torlu~unun vahdetini vücude ietir"!i
~ ye devam edeceg~ini isbat etnıektedır n etmelidir. 

A. $. ESMER Yalnıı Flihrerin bu t~i başarmak için 
ne .uretle hareket edeceği malum de-

İstanbul hılkl ylıde 
lildir." 

ln6'lt,ere'nin iç lflerine 
mildahale 1 

85 nisbetlnde 

etmiıtir. • 
Çekoslovak deterasyonu bu muta -

libatı tetkik edebilmesi için yarın Bğ 
leden sonraya kadar mühlet talebin
de bulunmuıtur. Her iki delegasyon, 
bu ilk temasın iki memleket efldrı 
üzerinde aUkQn hasıl edecek bir te
siri olacağı ümidindedirler. 

Macar mahpuılan tahliye 
ediliyor 

Budapeıte, 10' a.a. - lyi bir men
badan öğrenildiğine göre Çekoslovak 
makamatı daha timdiden biltiin macar 
siyast mahpusların tahliyesi.rte ve ma
car ukerlcrin terhisine kasar ver· 
miştir. 

M ii:::sakereler mütttıiı bir hat10 
içinde ilerliyor 

Komarno; 10 a.a. - Havas ajansı • 
DID muhabiri bildiriyor: 

Abn.n bazı maliimata göre macar
lar Slovakya'da Karpatlaralb Rusya • 
unda Batiılava ile Sevljus araıında 40 
kilometre genifliiinde ve takriben 500 
kilometre uzunlufunda bir arni par -
~ım istemektedirler. Bu arazide 600 
bin mac:ar ve 100 bin slovak Te rüton 
ohırmaktadır. 

Bu kısımdaki mühim tehirler ara -
unda Cudin, timendüfer hatlarının te
laki noktası olan KoUç ve Karpatlar • 
altı Ruıya'sının aanayi merkezi olan 
Mukacevo bulunmaktdır. 

Macarlann iıtediii mıntaka Slo • 
Yakya'nın buğday ambandı.r. 

...... U'.IS 6 5 6 6. "' 05 05. 

1 KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 1 

X Varıova.- Polonya münakalat 
nazırı Budapeşte'ye hareket etmi§tir. 
Kendisine Polonya sıvil tayyareciligi
nin milmesllilleri refakat etmektedir. 
Na.ıır macar mUnakalat nazınnm ge • 
çenlerde Vattova'ya yapmış olduğu zi-
yareti iade etmektedir. 

Pariı, 10 a.a. - Hava nurrr Gi La
şambr, hava marepb Sir Sitil Neval
ın riyasetindeki ingiliz hava heyeti
nin şerefine bir öğle yemeği vermiş
tir. Nuır lngiJisce bir nutuk aöyli
yerek Franaa'da bir halta kalacak o
lan misafirlerine "'hoı geldiniz., de
dikten sonra aon hidiıelerin Fransa 
ile lngiltere'nin muslihane teSYiye 
suretlerine ne kadar baflr oldukları
nı gösterdiğini kaydetmİJ ve demiş
tir ki: 
"- Endişe anı geçtikten sonra ya

kın istikbaldeki meseleleri soğuk
kanhhlda derpiş etmekliğimiz Jlzım 
geliyor . ., 
Nazır bilahna töyle deml!ıftlr: 
.. _ Eğer sulhu iatiyonak, biltün 

gayretlerimisle ve her sahada yapa -
cağımız fedakarlıklarla ona llyık ol
mağa çalıJlnalıyrı:. ••ç~~n memleket
lerimllıin ukeri kuvetının aulhun en 
emin zamini olacağından samimi su
rette eminim . ., 

Nazır sözlerini bitirdikten sonra 
kadehini kıra! ve krraliçenin sıhatine 
ve ingiliz milletinin refahına kaldır
mıştır. 

Fransız kabinESi yarın 

-3-

ITORKiYE BASIN.r] 

Türk - Alman iktisadi 

münasebetlerinde 

inkişaflar 
KURUN'da 8. Asrın Uı bu baflık

la yazdığı ve Almanya tarafından 

Türkiye'ye açılacak olan krediden 

beıbsedeo batyaZwnda tunları söyle· 
mektedir : 

"Alman lkhllll: Nazın doktor Fun· 
k'ua Ankara ziyareti münuebetile 

neıredilen re&mi tebliğ, Almanya tara
fnldan Türki:re hesabına 150 milyon 

Rayf1DIU'khk bir kredi aplac:afm1, bu 
kredinin bükümetin ~a'ya yapa

c:aiı sınai ve aakeri aipariıler ile nafi. 
aya ve aaireye müteallik mübayaat ile 
ödeneceğini bl1dirdi. Bu tebliğin daha 

açık olan manası ıudur: Hükümet 
memleket ibtiyaç1-ı için Almanya'ya 

60 - 70 milyon liralık mal ıipariı ede
cektir. Huauıi alman fabrilcalarrndan 
alrnacM olan ba mallar alman hiilrii • 
meti tarafından açılan krediler ile kar
ıılanarak Türkiye hesabına borç kay· 
dolunac:akbr. Bu borçlar iki tm'llf ara

ıında takarrür edecek tartlar dairesin

de hükünıetçe taksitlerle ödenecektir. 
Bu auretle bir müddet eve! lqiltere 

ile Türkiye ara.unda lranrlatmıt olan 
OD alb milyon aterlinlilr maJİ nmmlle • 

lenin batka bir ..-rı de Almanya ile 
Türkiye arasında cereyan edecek de • 

mektir. 
Tarihi hidiseler neticesi olarak u

mumi harp içinde aynı safta aiJih ar

kadatlıiı yapnllf olan türk ve alman 

milletleri aruındaki ittifak ıulh ile Dİ· 

hayet buldu; fakat iki millet sene biri
birini unutmadı. Sulhtan sonra Tiir • 
kiye ile Alnw.nya aruıııdaki ikbaadi 

münasebetler gittikçe genifledi. Tür
kiye Almanya'ya pamuk, üzüm, incir, 
fındık ve saire cibi mahıuller verdi. 
Buna mukabit Almanya'dan nwlrine • 

ler, 'Yllpur, harp mabemeai 8ilııİ unai 
ve aabri mamulit aldr. lki mmmeket 

biribirinin sağlam birer tDÜ§teriaİ ol • 
du. 

HükümetimizJe Unan iktrsat nazı. 

n ........ da Jaııwlatbrllaa bu kredi iti 
her lirli ,....... hfaıia a.i • &-. hk
zip ediyar Ba ib'harla nmhtwem dok • 
tor Funk'un Ankara ziyareti~• 
milel ninaaebetler balmnmdan ela hu
susi bir kıymet " ebemi1et U.,.or. 
Nasıl ki, doktor FUDk lkbaat Vekili 

Şakir Keııebir tarafından tenfine '" • 
rilen ziyafette söylediji nutukla da bu 
mevzua temas etmiıtir: Almuıya'nm 
Tiirlüye'delü ticari miinuebetlerini 
gittikçe smifletmesi '" ........... 
arzaıunda bulunman eliler mmnlebt
lere reluıhet fikrinden çok uzak olcla -
ğunu, ıu veya bu türlü l'ayeler ile as-

la alikadar bulmımadliuu aç.lkça ·
lemijtir. 

Almanya'nm Türkiye')"e kartı va • 
ziyetini ifade eden bu sözleT aynı za
manda Türkiye'nin beynelmilel aiya • 

seti büamndan da kıymetlidir. Onun 

için alman de•let aclammm Ankara m• 
yanti ftlileaiyle bu haılöbtlerin .ı · 
Jrinamuna,ecle aydmJatllllf olc4ıa.

memauniyetle kayc:leclerİL 

iKTiSADi BiR MUVAF· 
FAKIYEnMlz 

YENi SABAH'ta .. Her eahah" aü· 
tununda A. C. imzuiyle yazılan ve 
yukarıki batlriı tafıyan hir yazKla 

deniliyor ki: 

sep11e ilfirık eHi 

Nevyork, ıo a.a. - Nevyork Tay· 
mi• gazetesi Hitler tarafından yapı· 
lan beyanatın lngiltere'nln dahili it
lerine bir müdahale mahiyetinde ol
duğunu yazmakta ve müstehr:lyane 
bir tonla §Öyle devam etmcktedi.r:. 

X Varıova - Polonya halk partiai 
kongresi önümüzdeki pralamento se • 
çirrilerine iştirak etmemekle beraber 
nahiye seçimlerine iştirake karar ver- toplamyor 

Mali vazi7etimiain cliirii.tlüğü, 
' iktraadi bünyemizin eaflamlıiı bize 

lstanbuı, 10 (Telef'Onla) - Seledi
}'e seçimine lstanbul'da 4" 85 ni.tJedll· 
de istirb edthniftir. Seçim yarın :•· 
lova'da, ayın 12 ıinde Sllivrl'de, 13 un
de Çataka'da, 14 ünde Şile'de yapıla· 
caktır. 

"'Hitler garp istihkamlarını &ıttık
çe artan bir enerjile inpya devam e
dccetini yadedenk yeni bir sulh 

devresi açıyor.,, 

Komor, 10 a.a. - Çeko~lovaklar ile 
müzakereye memur macar heyeti iz:a
smdan ve Macarlatan maarif nasırı 
bulunan Kont Teleki macar matbua
tı mUmessillerine yaptığı beyanatta 
asıl milAkerelerin bugün öğleden 
sonra başladığını, her iki tarafın da 
hUsnllnlyetle hareket ettiğini ve a. 
car mutallbatmm ırkt prenaiplere ve 
ekalliyetlerin kendi mukadderatları
na kendilerinin bakim olmaları eea
ama istinat ottiiini tıöylemit ve de
mittir ki: 

"Macariatan, Almanya'nın aUdetler
de elde ettiiinden ne !azla ne de az 
bir ıey iatememektedlr. Mllıalt bir 
hava içinde baştıyan mftsakereJer 
herhalde silratle mu'Y&'ffaklyetle ne
ticelenecektir. 

miftir. 
X Briikıel - Bir Belçika yolcu 

tayyareıi V estifa'lya'da kain Soe•de 
yere düıerek parçalanmıştır. İçinde 
bulunan mürettebattan dört kişi ile 
hepsi alman olan 16 yolcu ölmüıtUr. 

Paris, 10 a.a. - Fransız kabinesi 
ReiaicUmhurun riyaseti altında çar -
pmba günü sabahı saat 10 da topla
nacak ve harici meseleleri görüşecek
tir. 

Roma'ya gidecek olan fransız eJçi
ainin tayini keyfiyeti bu suretle tet
kik edilen baıhca meselelerden biri
ni teıkil edecektir. 

yeni bir muvaffaki,..t kaundırmıt 
bulU1layor: Almanya ile yap~lan son 
iktisadi anlatma Berlin pi7aaumda 
türke tamam 150 milyon marklsk 
bir kredi kazandırdı. Bundan evel 
Londra piyasası da türkün doğrulu -
iuna 16 milyon İngiliz liraıı emanet 
etmiıti. Enterbalkanik atış 

müsabakalar1 başladı 

Herald Tribün gazetesi alman ihti
yat kıtalarmın terhisini sükunet eae
ri olarak kaydetmekle beraber Hitler 
tarafından eöylenen nutkun sulhun 
devsnı hakkında ızhar edilen ş.ilp~e
leri takviye etmekten başka bır ışe 
yaramıyacaıınr ve silah yarrşmt dur
durmak hususunda hiç bir faydası do
kunamryacağınr yazmaktadır. 

X l..ahey - Kıraliçe Vilhelmina 
bir çok devlet adamının matbuatta 
Hollanda'nm manevi ailihanmuı için 
neırettikleri beyannameye iftidk ede
rek millete hitaben pha! bir meuj 
nqretmiftir. 

X Paris - Umu mi iş konfccieraayo
nunun millt komitesi, umumi kitip 
Juho'nun riyasetinde toplanmıftır. Ju -
ho komiteye vui.yet hakkında izahat 
vennİf ve kongrenin ~elecek toplan -
tw için yapılacak hazırlıkları tesbit et· 
miıtir. 

- Türk sibi kuvetli cümleai avru-

lngiliz hiikümdarlannın paluun türk cücüne, :bedeni türk 
kudretine kartı duyduiu hayranlı. 
iın iladeei olaa bir freıak darbı me. 
selidir. Yav&f 7a•at bu clarb. l8MeJe: Sof ya, ı 1 a.a. - Bulgar kıralı Bo

ı is, Romanya kıralı Kacol vo Klcnlor 
kıralı Jorj'un lhda ettili kupalar için 

enterbalkanik atış mUabalcaları dQn 
Öğleden ıonra başlamıftrr. 

30 kiıidcn mürekkep bir elen eki
Pinin, 49 ki~iden mürekkep bir ru -
itlen ekipinin, kalabalık bir bul&ar 'YO 

gene kalabalık bir yugoslav ekipinin 
iştirak ettigi bu müsabakalar bir haf-

lngiliz gazetelerinin tefsirleri Leh iJçi partisi 
. 

seçıme girmiyecek 
Londra. ıo a.a. _ Deyli Telegraf 

guetesi, B. Hltler'ln nutkunu "müte
arrııane,. diye tanlf ~tmekte '" !llft. 
lan nan eylemelraedır: • . VarfO'Ya, 10 a.&. - Amele fırlr.a11 o-

"'HUkUıDetin en esaslı .uifnı. .a- lan halkçı fırkaaı, bucihı &kdetuıit ol· 
kit kaybetıne.ksiain tedafüi tetkilatı- duğu fevdcalade bir koncrcde öiıu-

ıı tamamlamaktır . ., müzdeki sontCfı-iıı ayında yapılacak 
mı d" k " tearil intibabMa iatirik ctmemiye 

Taynıit ıyor ı: . .,.... "'T 

''Hitler, dün hem de ılk defa olmı~a karar vermiftir. 
k B" ük Britanya'nın demokratık Sosyalist fırkaeiyle naayonal • de-

ra u.y • tibkarla memzuç telmih- mokrat fırkaları, aynı kararı daha ~-
usullerıne 18 

• • le l l dl. 
rde bulunmuıtur. B. Hıtler, haç de ~e e verm J er 

X Pariı - Demokratlar birliğinin 
ikinci reisi Şarl Raybel, mebususabık 
bqvekil ve demokratlar birliff reW 
Flanden•e istifasını g6ndennlttir. Mu
maileyh, P!anden'in H"ıtler9e bir tel
graf g5nderdlffnl haber aldrfr için ia • 
tifa etmmte olc1ufuna bOdfrmektedir. 

Kanada seyahatleri 
Londra. 10 a.a. - Haber almdıiı· 

na g8re kıral ve kıraliçenin Kanada- - Tiirk maliyeü gibi sağlam 
ya yapacakları ıeyahatin programı cümlesini de ilave ettinni)"e hak ka-
yakmda ne§redilecektlr. zanmıı olduk. 
HfikUmdarların bu seyahat esna - E.kiden Babıali maliye nazırları 

sında Birleşik Amerika hfikümetleri- bedi bulmak için diyar diyar dola • 
nl de siyaret edeceklerinin muhte- fll'lnack. Şiıındi doet denet mali,_· _ 
mel oldufa eöyleniyor. Birleşik Ame- leri kredi vermek içia ~ 
rika hükümetlerini ziyaret eden aoa pli}"Ol"l.r. 
fnCUb kıralı Jedinci Eduvard olmut- Araclalü farkı takdir etmek· · 
tur. büyük 1..-...te lüawa 7oktur. JÇm 
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Kozak' ta bir de 
mülteciler 

meselesi var ... 
Fakat halk bunları aman 

vermeksizin öldürüyor! 
Çarlık Rusya'smm yıkılması, bolşevik ihtilali, bü

tlin dünyada yer yer patlak veren ideoloji kavgaları 
V<" bunların doğurduğu dahili harpler, ortaya mühim 
bir mesele çıkarmıştı: Mülteciler meselesi ... 

Milletler Cemiyetinde bunlarla 
1t1eşgul olan bir büro vardı. Pasa -
portları bile hususi bir isim taşıyor
du: Bir mülteci, Nansen pasaportu
nu cebine koyarak, kendini daha zi-

yade emniyette hissettiği bir mem
lekete gidip orada ikamet ediyordu. 
Hatta bu mesele ile meşgul olmak 
üzere Avrupa'da bir konferans bile 
toplandı. 

Fakat Kozak'da da istiklal har -
binden sonra bir mülteciler mesele
sinin ortaya çıkmış olduğunu duy
sanız, hayret etmez misiniz? Bu me
sele, bugün dahi bütün ehemiyetıy
le ortadadır. Bu mülteciler rahat 
dursalar iyi; fakat Kozak'a geldik
ten sonra, gittikleri yerlerde de 
tahriklere devam eden bazı mülteci
ler gibi ora sakinlerinin rahatını 

kaçıracak . bir takım şeyler yapmış
lar. Hilkaten nazik ve misafirperver 
olan Kozak halkının sabrı tüken -
mif, radikal bir tedbir almayı dii
tünmüşler; tedbirlerin de en radi
kalini seçmişler, bunları öldiinniye 
karar vermişler ve şimdiye kadar 
binden fazla mülteciyi öteki dün -
yaya göndenniıter 1 •• 

• • • 
Tüylerinizin diken diken olduğu-

nu hisseder gibiyim. Fakat durun, 
daha sözümü bitirmedim: Ben ya
ban domuzlarından bahsetmek iste -
yorum ... Şimdi de galiba gülümsi -
yeceksiniz, hiç yaban domuzundan 
mülteci olur mu diye. Onu da anla
tayım: lstiıklal harbinin çetin çar -
pıfm&larından bir çoğu, bu güzel 
;yaylanın etrafındaki ovalarda, va
dilerde cereyan etmiş. Top, tüfek 
ateşi karşısında neye uğradıklarını 
filş.ıran yaban domuzları, bu hale bir 
çare aramayı kararlaştırmışlar: Her 
sürünün en yaşlısı bir araya gelmiş. 
Düşünmüşler, taşınmışlar: Artık bi
ze buralarda ekmek - daha doğrusu, 
bozacak tarla, aşıracak mısır koçanı 
ve saire - kalmadı, hep birden ıu 
karşıki çamlıklara gidelim. Baka -
kalım halimiz ne olacak? demişler. 
Filhakika o taraflarda arazi daha 
sarp olduğu için, çarpışmalar daha 
ıeyrek oluyormuş. 

Yaban domuzları vakıa rahat bir 
nefes almışlar ama, kozaklıların bu 
ife tahammülü kalmamış. Onun için 

Gene kızararak devam etti: 

.................. ~:·;~·~··;""""'""'"! 
Samih Tiryakioğlu 1 

biraz evci anlattığım çareye baş -
vurmuşlar. 

Fakat iş bununla bitmemiş: köy -
lüler yaban domuzunu ne yapsınlar? 
Domuzlar için de - bunca iş arasın -
da - hususi bir mezarlık yapacak 
d~ğiller ya ... Onun için yüzlerce ki
lo et ziyan oluyormuş. Maamafih, 
bir konserve fabrikası kurmak ve 
bu etleri ihraç etmek için teşebbüs
ler yapılmakta .... O zaman Kozak 
yaylasının "mültecileri,, bura sa -
kinleri için yeni bir kazanç menbaı 
olacak. 

• • • 
Kozak'ta nüfus süratle artmak 

istidadını gösteriyor. Zaten havası 

sağlam, suyu güzel olan bu yerde, 

başka türlü bir netice de beklene -
mezdi. Nahiye merkezinde her eve 
vuatl olarak U.ç çocuk isabet edi

yor. Bütün Kozak yaylasında ise 
rekor, Karavlılar köyünde olsa ge

rek. Çünkü bu köyün her evinde 
vasati beş çocuk var. 

Kozaklıların bir başka dertleri de 
var. Diyorlar ki : 

- Biz Kazdaglılara oğul göndere
meyiz. Onlar bütün oğullarımızı aç
lıktan öldürüyorlar l ... 
Sakın bu sözlerden, Kozak nüfu -

sunun azalacağı gibi felaketli bir 
mana çıkarmayın: Bu sefer de arı 
oğullarından bahsetmek istiyorum: 

Kozaklılar aynı zamanda arıcılrk 
da yapıyorlar. O civarlarda beş yüz 
kadar kovan var. Kazdağlılar da a
rıcılık yaptıkları için, arı oğulları
nı Kozak'dan alıyorlar. lş buraya 
kadar iyi, bundan sonra çatallaşı -
yor. 

Çünkü Kazdağ'lılar, kovanlarda
ki balın hepsini alıyor ve ogulları 
açlıktan öldürüyorlarmış. Kozaklı
lar da haklı olarak : 

• - Hepsini açlıktan öldürecek ol-

Kozak'ta çamlıklar 

duktan sonra, biz onlara nereden o
ğul yetiştirelim? diyorlar. 

•• * 
Kozak'daki meselelerden bahse -

derken, kaplumbağa meselesini de 
ihmal edemezdim. Bu bati hayvan
lar, mahsullere zarar vermek husu
sunda sok seri davranıyorlarmış. 
Kozak kôyliıleri bunların beş yüz 
tanesini toplayıp bir temerküz kam
pına - pardon, derin bir çukura - yer
leştirmişler. Sonra da çukuru toprak
la doldurmuşlar. Fakat kaplumba -
ğa kabuğunun bilhassa tuvalet 
efyasında kullanılan kıymetli bir 
madde olduğunu de duymuşlar . On
lara rehberlik eden olsa, bugün za
rarlı olan kaplumbağa yarın avı kar 
getiren bir hayvan olacak. 

* "' • Göbeller köyilnden geçtikten, O-
vacık köprinünü 8fıp hemen orada 
toprağın altına g irerek kilometreler
ce ileride, ta Altın ovada tekrar 
meydana çıkan Madra çayının kuru
muf yatağını gördükten sonra, Hi
sar köyüne geldik. 

Ankara Borsası 
10/ l. teırin/1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paria 
Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Beri in 
Brıikıel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Bı•dapeşte 
Bukreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Acılıı 

6.08 
127.58 

3.3975 
6.71 

29.035 
69.3275 
51.0075 
21.565 

1.11 
1.56 
4.385 
6.08 

23.8425 
25.2025 
0.9175 
2.855 

35.495 
31.315 
23.9925 

Kapanıı. 

6.08 
127.58 

3.3975 
6.71 

29.035 
69.3275 
51.0075 
21.565 

1.11 
1.56 
4.385 
6.08 

23.8425 
25.2025 
0.9175 
2.855 

35.495 
31.315 
23.9925 

ESHAM VE TAHViLAT 
1934 hazne tahvili 

yüzde 5 F. 42.- 42.-

Kitaplar arasında 

Fındık bahçelerinde 
... 

kooperatif 

Kıymetli iktiaatÇJ Remzi Saka mem
lekete özlü bir eıer daha verdi. Mem -
leketirnizin esaslı bir serveti olan fın
dığın kıymetlendirilmesi üzerinde 
takibedilen yolları sarih ve vakıfane 
bir surette teşrih eden bu kitap ikti -
sat kütüpan,'1lızin muhtaç olduğu 

ihtisas eserlerinden güzel bir nümu -
nedir. 

lktısadi müesseseler cemiyetlerin 
hayat ve medeniyet seviyelerini öl -
çen kıstaslardır. Bir cemiyet kenuisi· 
ni teşkil eden fertlerin hayat hadise
leri üzerinde müşterek kıymet hükiım 
lerine sahip oldukları nisbette taaz -
zuv etmiş ve •hakiki bir varlık haline 
gelmiş sayılabilir. İktisadi ve içtimaı 
tesaniıt bunların neticesi olan mües -
seselerin mevcudiyetiyle tezahür e -
der. 

Her fert tabii bir mahliık olarak ay
nı zamanda hem hudgam hem diger -
gamdır; cemiyet bu iki tabii temayü
lü telif eden bir taazzuvdur ve bu te -
lifteki ahenk nisbetinde kuvetlidir. 
Büyük hayat mücadelesinin bir saf -
hası olan sınıf mücadelesi en ahenk -
dar telife varmak için yapılan mi.ıca -
deledir. En ahenkdar telifin hangi va 
sıfları haiz telif olduğu da bu müca -
delenin muhtelif ve karşılıklı kuvet -
lerini idare eden nazari ideallerini 
doğurmuştur. 

Işte kooperatif bu ideallerden bi -
risidir. 

Müellif kitabının ilk sayfalarında 
kooperatif idealini biraz lirik olmakla 
beraber esaslı bir surette meydana 
koymuftur. Bu idealin ahlaki kıyme -
ti iktisadi kıymetinden daha fazladır; 
Bunun içindir ki kooperatif ahlaki 
mefhumlara samimi bir surette bağlı 

olan cemiyetlerin, ileri yani ahlaki bir 
iktisat nizamının mahsulüdür. 

Kitap ticari bir mal olan fındığın iç 
ve dış piyasa vaziyetinin tahlilinden 
batlam8ktadır ve çok haklı olarak fın
dığa aynı zamanda bir iç piyasa istih
lak maddesi kıymetinin verilmesinde -
ki faydalara işaret etmektedir. Bun
dan sonra ~elen standard fındık1 fi vat, 
youar ve ın~u· wı. ..-..ııucuuıua ı u\J'ı.n. 

larmuzın istihsal ve maliyet fiyatları
na te6ir eden amiller etraflı bir suret
te etüd edilmiş ve maliyeti yükselten 
sebeplerin izakei tedbirleri gösteril
mittir. 

Bu bahisler biraz dağnık bir manza
ra göstermektedir. Kitabın şayanı dik 
kat bir bahsı da istihsal bahsıdır. Bu -
rada memleketimiz ziraatının müşte -
rek dertlerine kuvetli temas edilmiş -
tir. Rekolte tahmin hatalarının tevlit 
ettiği neticeler hakikaten bütün zi
raUstihsalimiıin müştereık derdini 
teşkil eder. Adana pamuk havalisinde 
de aynı hatanın ağır neticeleriyle za
man zaman karşılaşılmaktadır. 

Eserin asıl mevzuu olan teıkilat 
bahsında biraz duralım: Zaten Remzi 
Saka'nın eseri de bu bahiste bir tez 
halini alıyor. Buraya kadar tamamen 
bitaraf, ilmi bir gözün müşahedeleri 
mecmuu olan kitap teşkilat bahsinde 
bu müşahedelerin tek taraflı bir neti
cesine ve bu neticenin doğruluğuna 
iman etmiye varıyor. 

Bu netice zıraı kalkınmamızın 

umumiyetle kooperatife dayanabile -
ccği fikridir. Bir memleketin bün
yesine uygun iktısadi teşkilatı bul-

YCQGR: Rema SAKA 
KENAN Baıımevi 1938 

mak her şeyden evel o memleketin 
iktisadi ve içtimat bünye.inin bir etü
dünü zaruri kılar. Yolksa filan teşki -
latın bir çok mernleıketlerde muvaffa
kiyetli olması onun mesela: Türkiye'
de faydalı olabileceğine garanti teş -
kil edemez. Remzi Saka'nın kitabında 
kooperatifin memleketimiz için en 
muvafık şekil olduğundaki iman mem
leketimizin tam bir tetkikini değil, 
muhtelif memleketlerin ve bünyeleri 
Tiirkiye'nin bünyesine müşabih mem
leketlerin (meseli: Bulgaristan) tec
rübelerine istinat etmektedir. 

Evela: yukarıda söylediğimiz ve biz
zat müellifin de eserinde işaret ettiği 
gibi kooperatif cebri bir birleşme de
ğil, iktisadi tesanüdün, taazzuv et -

mesiyle kendiliginden doğan bir te -
şekkül tarzıdır. 

Buradaki cebri sözünü izah edelim: 
Devletin empoze etmesi hadisesini 
kastetmiyoruz. Çünkü devlet şartları 
tahakkuk etmiş olan teşekküllerin 
meydana getirilmesini emredebilir. 
Şartları tahakkuk etmemiş ise zaten 
cebir müsbet bir semere veremez. Biz 
cebri birleşme sözü ile kartel, trust 
gibi kıymetli sermayenin zayıf ser -
mayeyi zorla bel etmesini kastediyo
ruz. 

Dernek ki kooperatif her şeyden e -
vel iktisadi tesanüdün taazzuv ettiği 

muhitlerde muvaffak olabilir. Memle
ketimizde iktisadi tesanüdün ne de -
receye kadar müteazzıv olduğunu ta
yin müşkül olmakla beraber diyebili
riz ki iktisadi taazzuv nüfus kesafeti 
olan yerlerde tezahür eder. Nüfusu 
az, arazisi çok yerlerde, biribirinden 
uzak mesafelerle ayrılmış toprakları 

işliyenler arasında zirai kooperatif 
tesisi imkansız gibidir. 

O halde zirai kalkınmanın koopera
tife müstenit olacağı fikri memleke -
timizin kesif mıntakaları için doğru, 
nüfusu az mıntakalar için 1se eksik 
bir görüştür. Hatta denilebilir ki nü -
!usu az ve arazisi çok olan yerlerde 
kuvetli sermaye teşebbüsleri daha mu 
vaffakivetli neticeler verebilir. Remzi 

UCl.Acl Jo.L&f ......... .,.... ... aa•._a. •U• ~-
derken bunlara görüfümüze göı-e bi -
ru kooperatif faaliyet ve hududunu 
qan vazifeler ve işler tahmil ediyor. 

Bu ıöderle bu itlerin kooperatif -
lerce yaprlmıyaoağıru söylemek iste • 
miyoruz; fakat kooperatiflere gördü
rülmesinin miltkül olacağını ve bu va
zifelerin aynı meseleler üzerinde tesis 
edilecek başka mahiyette teşekküller 
için daha müsait olduğunu anlatmak 
istiyoruz. 
Kıymetli kooperatif çiye göre satış 

kooperatifleri birlikleri istihlakin, is
tihsalin• fiyatların kontrolu, ihracatın 

tahdidi, fiyat tesbiti gibi işler göre -
bilirler . 

Halbuki bunlar aşağı yukarı büyük 
müstahsil sendikalarının yani kartel, 
tröst, ve kontuar şeklinde teşekkülle
rin bilhassa meşgul olduğu hususlar -
dır. Çünkü bütün bu işler çok kir he
defi üzerindeki mevzuu bahis olan ve 
büyük sermaye hareketlerini arz ve ta
lebin normal şartları dahinlinde idare 
etmek fikrinden doğmuş işlerdir. 

Remzi Saka'nın kitabı vesilesiyle 
.kısaca İfi1ret ettiğimiz bu memleketi -

1 - 10 
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RADYO 

Ankara : 

(Ölle neşriyatı tecrube -_ 
de olaralc yeni studyoda ya 

ÖCiLE NEŞRİYATI: 12.30 m 
plilı: nC1riyatı - 13 Haberler evlen 
Karışık plik nC1riyatı. 110D. ga 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 

pllk neşriyatı - 19.15 Turk anlat 
halk prkıları (Hikmet Rıza) - ·, olaa 
yan ve arapça ıoylev - 20.10 "B' 
20.15 Türk muıiki&i (Muzaffer ır 
Müzeyyen Senar) - 21 Şan P erdiw• 
21.15 Stüdyo salon orkestrası : J n de 
Eva. 2- Loniı Ancel: Carın . 
Tschaikovvsky; Barcarole - geldı 
Haberler ve hava rap0ru, aon. izde 

İstanbul : adan a 
tbihte 

AKŞAM NEŞRİYATI: 19.30 ~e ati 
ıikiıi (plilı:) - 19 Konferan~: la e 
halkevi namına, Vecihi Bereketolt ek 
leketimizde resim) - 19.30 İ 
Halk sarkılan - 19.55 Borsa ha ı h 
20 Saat ayarı: Faide ve arka.dal çir 
hndan turk muııkııi ve halk p d w 

20.40 Ajans haberleri - 20.47 ö eı 
Doğrul tarafından arapc;a &Oylev dan 
at ayarı: Orkestra: 1- Balayeff: 
2- Danı musikisı - 21.30 Cemal 
arkadaıJları tarafından turk muı 
halk şarkıları - 22.10 Hava 
22'.13 Fasıl saz heyeti: İbrahim U 
arkadaşları tarafından - 22.50 So• 
!er ve ertesi gunun programı - Fak 
ayarı, lıtiklil marıı. ıon. ı~· 

,..,_ın 

A vru 1)3 : e<:e 1 

OPERA VE OPERETLER: 
romunster - 14.10 Frankfurt - 1 
yana - 18 Beromunster - 18.30 Br 
19 Ştutgart - 20.10 Breslav - 20 
burg - 21 Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ V 
FONIK KONSERLER: 14 La 
19.40 Droytviç - 20.5 Beromunst·,.,.ao!IQ 
Berlin, Frankfurt - 21.30 Lil, Pa 
fel kulesi - 22 Pariı • P.T.T. 
Stokholm, Droytviç, -

ODA MUSİKİSİ: 18.20 Munill 
Vaf1ova - 22.30 Doyçlandzender, 
gart. 

SOLO KONSERLERİ : 15 J.'ran 
15.4 5Stokholm - 18.20 Laypıia: 
Kolonya - 18.30 Doyc;landzender 
Konlgsberg - 20.10 Doyçlandzend 
Pariı - Eyfel kulesi. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V. 

Breslav - 20.10 Berlin. 
ORG KONSERLERİ VE KOR 

19 Beromunster - 22 Milano -
Doyçlandzender. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman is 

lan - 7.10 Kolonya - 8.30 Frankf 
10 Kolonya - 10.30 Hambura: - 12 
istasyonları - 14 Stutgart - 14.10 
lonya, Viyana - 14.15 Berlin - 16 
istasyonları - 18 Berlin - 18.20 K 
berg, Viyana - 18.30 Frankfurt 
Hamburg - 19.15 Kolonya. Munih
Viyana - 22.35 Konigaberg - 23 Şt 
- 23.10 Hamburc - 24 Franldurt, o1 
Viyana. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart • 
Berlin - 19.15 Breılav - 23.10 B r.~ 
te (Sigan orkestrası). ..gl 
... ~..--1;);, ıtı· 'Deromımsıt ş· 
Floransa - 22.4-0 Milano - 22.45 B 
- 23.25 London - Rec.J'OG&} - 34 nrıııru 
- Tuluz, Pirene. 

PoWmya ile Türkiye araaıncı-ıL 
caret görüşmelerine başlanmlftlt• 
rüşmeler İktısat Vekaletinde ce 
etmektedir. 

Tür.kiye - Polonya ticaret an 
maaı kliring esaslarına göre ya 
caktır. 

miz bünyesine en uygun gelen ik 
di tefkili.tı bulmak meeelesi, üze 
de ciddi bir alaka ile durulmağa 
ğer bir ehemiyeti haizdir. Müellif 
eherniyeti de tebarüz ettirmekle 
tabın ehemiyetini arttırmış bulu 
tadır. 

Bir noktaya işa~t edelim: Ki 
56 ıncı sayfasında Gireaon fındı 
tihaal müdürüne ait satırlar 
Bir gazete makalesinde çok yer 
olan bu teşvikkar cümelelerin 
bir ihtisas kitabnda yeri olmlmlll'I 
di. 

Viktoria, gene bir an dütündü. Ve birdenbire 
bütün kibrini takmarak: - Bizde bir eğlence var. Şehirden do.tlar gele

cek; birkaç güne kadar bu eğlenti yapılacak. Tam 
gününü .ize aynca bildiririm. Bana cevap veriniz: 
Gelmek iater miainiz? 

Johannea hiç bir cevap vermedi. Bu eğlence o
nun için değildi. O ptoya girip çıldanlardan değildi. 

- Bana hayır demeyiniz. Canınız adulmıyacak-

ViKTORiA 
- Pekala, dedi. Hakik.ten bunu dütümnelıi:rdim. 

Bu hidiae üzerinizde bu derece müeMir cık "t· 
iyi ya. Artık bahaebniyelim. 

- Hayır, bundan bahaetmiyelim. m.lwim ..... 

tır. Bunu dütündüm. Size bir aürpriz bazırlıyormn. 
Suatular. 
Johannea: 
- Siz bana artık hiç bir aürpriz yapamazanuz, 

dedi. 
Viktoria dudağını ısırdı. Yüzünden gene ümitsiz 

bir gülümseme gelip geçti. Baygm bir aeale: 
- Ne istersiniz ki yapayım? dedi. 
- Sizden hiç bir talepte bulunmak iatemiyo-

nun, Matmazel Viktoria. Ben burada, bir tat ü ... 
tünde oturuyordum. Beni yerimden kaldll'Dlanızı 
teklif ediyorum, ve h

0

epsi bu. 
- Ah! evet, evde bütün sün aaia M>la kottmn. 

Sonra buraya geldim. Nehir boyunca yürüyebilir, 
batka bir yola gidebilirdim. Ve o zaman buraya da 
gelmemiı olurdum ... 

- Aziz matmazel, burası sizindir, benim değil. 
- Size bir kere fenalık ettim, Jo.lannea; onu u-

nutturarak hafızanızdan silmek istiyordwn. 
Temin ederim ki benim öyle bir aürprizim var ki.... 
Yani, hoıunuza gideceğini umuyorum... Size daha 
fazla söyliyemem. Fakat bu defa tatocla bulunma
nızı rica ederim. 

- Eğer bundan mahzuz olacaksanız gelirim. 
- Vadediyor muawıuz? 
- Evet, lütufkarlığmızdan dolayı ben aize mü-

Y cwın: Knuı Hanuun -19 - Çeoiren: Nauhi BAYDAR 
tetekkiTim. 

Orman kryıuna gelince Johannea dönüp geriye 
baktı. Viktoria oturnuq, sepeti yanma, y•e koy
muttu. Jobannea evine dönmeyip yolda gidip gele
rek gezintisine devam etti. Bin dütiince birden zih
nine hüciım ediyordu. Bir sürpriz ha? Viktoria bir 
an evel böyle demitti, ve o anda sesi de titre
mitti. içinde tiddetli, aaabi bir heyecan hisaetti ve 
kalbi aık sık vurmıya baıladı. Sanki yoldan ayakla
rı havaya yÜkaelmit gibi idi. Ve bugün de arı bir 
elbiae giymiı olması tesadüf eaeri miydi?... Geçen 
sefer bir yüzük tatıyan eline bakmııtı ... Yüzük par
mağmda değildi. 

Bir aaat geçti. Ormanın •e tarlalann kokusu o
nu kaplıyor, kalbine nüfuz ediyordu.. Oturdu, ye
re uzandı, ellerini enaesine kavutturup suyun öte 
tarafından gelen kukumav kutunun ötütünü bir an 
dinledi. Etrafında hava kut cıvıltılariyle çmlıyordu. 

Demek ki o anı bir daha yatamııtı l Viktoria, aa
rı elbisesi ve kan kmnızıaı fApkaaiyle taı ocağında 
ona doğru çıkarken taıtan tap konarak önünde 
durmut olan haylaz bir kelebek denilebilirdi. Gü
lümaiyerek: "Sizi rahatsız etmek istemiyorum," 
demitti. Gülümseyiti bir laal rengindeydi, " bütün 
çehreaini onımla aydmlatıyordu. Etrafa 7.1ldızlar 

aaçıyordu. Bo,nuncla ince maYİ damarlar bel innitti, 
Ye gözlerinin üat tarafmdaki bnaç çil ona aıcak 
bir bal •wiyordu. Viktoria yirmi yaf1DA yaklqı· 
yorda. 

Bir aürpriz? niyeti ne idi? Yoku ona kitaplarmı 
mı gö.terecek; gözleri önüne iki üç kitabmı yayıp 
onları aatm alarak yapraklarını da keamit olduğu
nu mütahecle etmek zevkini mi verecekti? itte aize 
bir parçacık alaka ve tatlı bir teeelli l Bu IDÜteYazİ 
yardanBDJ ietihfaf etmeyiniz 1 

Hiddetle ayağa kalktı ••. V iktoria da geldi. Sepe-
ti bombottu. 

J ohannes dalgm dalgm aordu: 
- Demek ki çiçek bulamadmız? 
- Hayır, vazgeçtim. Aramadmı da. Sadece ora-

da oturdum. 
- Aklımda iken aöyliyeyim: Bana fenahk et

mİf olduğunuz zehabma dütmeyiniz. Ortada, h• -
hangi bir teaelli ile tamir veya tahfif edeceiiniz bir 
hadise yoktur. 

V iktoria, taıırarak: 
- Ya, öyle mi? dedi. Zannediyordum ki bu aefer •. 

Olup bitenlerden dolayı ilanihaye bana kin be.le
memenizi istiyordum. 

- Hayır, size kutı kinim yok. 

her vakitki gibi, b~ de müsavidir. 
Viktoria ~ 

- Allahaımıarladrk, 7akmda göriİfÜriız, cle4. 
- Allaha1111aladık. 

"- ikiai de kendi yollanna gittil•. , ........... 
durdu, bqmı çevirdi n onun uzaklqmakta oldaia
nu gördü. Ellerini ona doğru uzatıp fıaıldar gibi 
mütfik sözler mrıldandı: ''Size kartı hiç garezim 
yok, hayır, oh, bayır. Sizi hila aeviyorum. Sevi70 .. 
rum sizi ..• 

Baiırdı: 

- V.iktoria 1 
Çağrıldığını ititerek birdenbire aaraılan Vitrtoria 

batmı döndürüp baktı, fakat yoluna devam etti. 
Bir kaç gÜn geçti. Son derece müteheyyiç olan 

JohaııDM artık çalıpnıyor, uyumuyor, •e hemen he
men bütün gününü hep ormanda geçiriyordu. Şato
nun b.yrak gönderinin bulunduğu yüksek tepeye 
çıktı; bayrak dalı al anıp duruyordu. Köfkün yuvar-
1.,k kulesine de bayraklar çekilmifti. 

Johannea acaip bir teeaaüre kapıldı: Şat07a de.· 
•etliler gelecek, tenlik olacaktı ... 

Öğle IODU aakin ve ılıldı. Günq içinde yanan tabi
at araaında nehir bir nabız gibi akıyordu. Bir •apur, 
ıuda beyaz izlerden bir yelpaze çizerek aahile doğ
na ilerledi. 

(Sonu varı 
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HAYAT 

Sakat bir teşbih 
merikalı üniversite profesörü - Bizim, iman yetiftirmek meraklı-

Son 
bir 

Uzak 

Avrupa 

müddet 

Sark harbi ne 

hôdiseleri Uzak 
ıçın unutturur gibi 

sonu Çin-Japon kavgasının ne 
dair en küçük bir işaret var .. 

anlatması kanh harbin iç yüzünü 

halde? 

kanlı boğuşmayı 

oldu. Fakat, hakikatte, 

alınmışt1r, ne de buna 

bu Aşağıdaki makale, 
itibariyle dikkate değer. 

ler -ı, evlenecek gençlere verdiği - ıu methur doktor da tamam tamam 
s.30 lhl gazetelerden birinin de tatlı öyle dütünmüı~: ."•>:•!indeki in· 
m~'I anlattığı - öğütler gözünüze i - san harasında bırıbırlermm hıaım ve 

fı! ıi~ olsa gerektir. Bu aaym profe - akrab~ı, ha~~i. ~aha ziy.ade, kar: 
fer ~ Bir çiftçinin at aatm alırken detlerı olan guçlu, kuveth erkeklerı 

pl'lcrdiği dikkat ve itinayı gençleri- ve kadınlan tophyarak harada on-
1: 

1:in de evlenirken göstermeleri li- Jarın düğünlerini yapmak ... 
rmeıır:- b • 

l geldiğni de söylüyormuı... insanları atlara enzetmenm na-
Bizdc de eski bir söz uğur bakı· sıl netice çıkardığmı görüyoraunuz. 
ıdan atla avrah yan yana getirir. Kitabın müellifi bu neticenin çirkin
tbihte hata olmaz, derlerse de liğini kem:liıi de görmüş olacak ki o-

Hankov etrafında 
30 JJIACe atla avratı yahut at satın al- nu güya hafifletm~.k üzere baz~ ka- Birkaç hafta süren bir istira
s: Skla evlenmeyi biribirlcrine ben· vimlerde bu usulun bulundugwıu hat devresinden sonra ja
to~~ ınek aaknt bir teıbihtir. Bir kere yazar. Fakat. gösterd.~ği k~aallehrin ponlar yeniden Vuhan üzerine 
hab(llnı herhangi bir hayvana benzet· hepsi med~nıyet~.en on~e ı, .ya ut ileri harekete geçtiler. Uzak §ark 
slaıi- çirkin bir !CYdir. Hayvan ne ka- hala meden~yet g~rm~ıı kav~ler- harp sahnesinde muvakkaten 
~al dcierli olsa, insan fizyoloji bakı- de. Onun rıva~.etıne gore, ~erıı:ıos hüküm sürmüş ola:n sükunetin 
v .... ndan hayvanlara ne kadar ben- koyunları d~, ~Y~~· k~rdeılerı çıft- iki sebebi vardı .. 

f: ~, hayvanlarla bizim aramızda leştirerek yetıştırılınnıf ... 
1 J{ d M d · d . . . d Kiukiang sukut ettikten sonra, mü-
usı • ınedeniyet farkı var ır. e enı· Ancak, me en_ıyet ıçın e yaşıyan tearrızlar, dağlı ve tepeli bir arazide 
rı;t İnsanlarla hayvanlar arasında bir insanın aklı, insan neslinin ıslahı büyük bir enerjiyle müdafaa edilen 

s~:'1zeyişi kaldınnııtır. için insanların kısırlaştırılmasını ka- ve çok mlikemmel bir şekilde tahkim 
- Fakat te§bihin asıl aakat'ığı teh • bul edemediği gibi kardeşleri kar- edilmiş olan bir Çin hattiyle karşılaş

<esinden gelir. Hem de bu tehlike deılerle evlendirmeği de kabul ede- tılar. Fakat, asıl ehemiyetli olan nok
dece bir kuruntu değil - gerçek - mez. ta, yazın sıcak aylarında japon tü -
il ıneydana çıkmamıısa da - ame- Evlenmek at almıya hiç benze- menlerini zayıf düşüren ve hatta mü-

ız«ah profesör gibi bu tetbihi yapan mez. Evlenirken dikkat ve itina et- cadele edemiyecek derecede derman-
15..- fransız profesörünün kitabında mek , at alırken dikkat ve itina et- su bırakan salgın halindeki hastahk-

~~~ıtrlı olarak görülmektedir. Aıneri • mek batka batka ıeylerdir. }ardır. Kiukiang'ın garbındaki saha, 
llı profesör gibi, insanı ata benze· G. A. korkunç bir malarya bölgesidir. Bu -

V~ bu franaız profesörü - Paris'te rada yaşıyan sivil halk, bu hastalık 
:ıe:hkoloji mektebinde hoca - doktor yüzünden her yıl bir çok kurban ver-

arıbıe Sangle "lnaan harası,, diye bir xv. ı·ncı· yıldo .. nu .. mu .. nu.. mektedir. Japonlar, kinin dağıtmak 
· .... ~p yazmıt ve orada at neslinin ıs- suretiyle vaktinde tedbir almış olma-
nitııhı gibi İnşan neslinin ıalahı çarele- larına rağmen, askerlerini bu afetten 

er. Rıi aramıt ve kendi aklınca bulduk- . kullama hazırlıkları kurtaramamışlardır. Yangste vadisin-
nkllt'nıı göstermiıti. de bulunan japon askerlerinin yüzde 

g - Bu kitap Almanya'da ve Ameri • 30 ila 40 ı malaryaya, yüzde 25 i de 
~~t.,da in&anları kısırla,tırarak inaan Burdur, 10 a.a. - Cümhuriyet bay- içme sularının kötülüğü, haşlanmamış 

ealini düzeltmek usulünün icadm- ramının on beşinci yıldönümünün meyva ve sebze yüzünden dizanteri -
V.San çok önce yazılmıt olduğundan parlak bir şekilde kutlanması için il, ye tutulmuşlardır. Bu derece zayıf 
ROL- baknndan daha makuldür: Fa- ilçeı kamun ve köylerimizde hararet- düşmüş olan bir ordunun mükemmel 
-~t o da, iruanı ata benzetmek neti· li bir surette çalışılmaktadır. Kutla- b}r surette tahkim ve teçhiz edilmiş 

ist ai olarak ba§ka türlü bir so.kathğa ma komisyonları program ve urtip e- ol.an bir müdafaa hattına taarruz ede
~fA Ü§.tnii§tür. dilecek eğlenceleri tespit için topla- miycceği apaşikardır. Bundan dola -
.ıo K.ite.bm müellifi, hayalinde kur- narak çalışmalarına devam etmeıkte- yı, japonlar, yeni ve taze kuvet gelin-
~ ).j\lğu insan harasmda iki nokta gö. dir. ceye kadar, faaliyetlerini çinlilerin 

rt tir: Biri fikirleri fevkalade yük- zayıf noktalarını araştırmağa tahsis 
1 stanbul' da cümhuriyeı -ek büyilk adamlar yeti~tirmek, biri ettiler. 

S~e (galiba, herıkea pek yüksek fikir· bayramına lıa;;ırlık Bu arada yeni tümenler gelmiş bu-
• i olursa, yükaekliğin mukayeae e- tstanbul, ıo (Telefonla) - Milli lunuyordu. Japonlar bir müddetten • 
rt lilrnesi kabil olamaz diye) fikirce bayram ve meraaim günleri için dai- beri, beı; muhtelif noktadan olmak ü
udl P.t' ,w_ır.. .... ı,. "1-u.. ~il ~cutça tam mi tesisatı Hı ti va etmek üzere Saray- zere garp istikametinde taarruza geç

~gıa ve dınç Jnsan ar-ytaıy ...... .._. u-ı.ırnu ııe ~emsıpaşa'ôa yapılmakta u111211:ıu11. r.v .. D ...__ ..... , ı.... .... ..,.a. ....... -
Be( Şimdiye kadar meydana çıkmıt o- olan havuzların beton kısmından aon- nun deniz kuvetleriııden büyük bir 

n büyük adamlerın birçoğu batka ra elektrik ve su tesisatı yapılmasına yardım görmekte olduğu Yangste 
Ni§ka ırkların karıtması mahsulü başlanmıştı. Ameliyat sliratle ilerle- nehrinin iki sahiline tevcih edilmiş -
•hna.aından - yahut öyle rivayet e- mekte olup birkaç güne kadar ikmal tir. Aynı zamanda &inlilerin ricat hat
liltneıinden - dolayı büyük adam ye- edilecektir. Bundan sonra da Galata tını kesmek maksadiyle cenuptan da 
tiıtirmek için dÜ§Ündüğü çareye bir ve Beyazıt kulelerinde aynı 9ekilde Kinkiang - Nançang demiryolu hat

alJiyecek yoktur: Başka başka ırk- renkli elektrik tesisatı yapılmasına tından, Hankov - Kanton demiryolu -
~dan erkekler ve kadınları insan başlanacaktır. na, şimalde Çu gölü üzerinden garbe 

r)ıaraama getirerek orada düğünleri- doğru taarruza geçilmiştir. Ancak as-
r ili yapmak makul ve eğlenceli bir Çorum' da keri mütehassıslar, arazideki zorluk-
ıry olabilir. Çorum, 10 a.a. - Cümhuriyetin on- lar yüzünden bu manevranın pek zi -n' Fakat ... Pek yüksek fik~rli olma· beşinci yıldönilmU için hazırlıklara yade muvaffakiyet vadetmediği kana· 

P da.il vücutça sağlam ve dınç adam- devam edilmektedir. Büyük bayram- atindedirler. Buna mukabil, nehir bo
l-.. yetiştirmek için düşündüğü çare da açılış törenleri yapılacak bir çok yunca yapılmakta olan taarruza çin • 

eni adamların akıllarının alamı- yapı, yol ve köprü işleri vardır. lilerin uzun müddet mukavemet ede-
kfl'llcağı bir §eydir. Bilirsiniz ki ist4:" miyecekleri sanılmaktadır. Yangtse • 
e~dikleri §ekillerde ve hassalarda. ~ı- kiang'daki japon donanmasının çok 

Çek veya hayvan yetiıtirmek ıçın N ı·şa n ehemiyetli bir amil olduğu ve kara 
if bahçıvanlar ve çiftçiler aradıkları kuvetlerine yardım bakımından sa • 
'~killeri ve hassaları hangi çiçekler· nıldığından çok daha biiyük faydası 
d 1 Maliye kazanç temyiz komisyonu dokunduğu anlaşılmıştır. 

Çin ordusunun parolası şudur: 

Son sipere son 

nefere kadar! 
nın üstünlüğünü katmak lazımdır. 
Çin mudafaa noktalarının tayyare de
ti topları olmadığından, japon tayya -
raleri çok alçaktan uçarak bombala -
rını atmaktadır. 

Yangtsekiang bölgesinde, japonla -
rın, her biri 20.000 kişilik 15 tümeni 
harbetmektedir. Bundan baıka, müsa
kil topçu, tank ve gaz kıtaları ve de
niz kuvetleri de vardır. Bu kuvetin 
karşısında, gerek silah ve gerekse teç
hizat itibariyle hasım tarafla mukaye
se edilemiyecek derecede geri olan ı 
milyon 200 bin kadar çiııli bulunmak
tadır: Msela, 7.5 santimetrelik bir ja
pon bataryasındaki cepane, aynı ev-
63.f ta.ki bir Çin bataryasındaki cepa
nedcn dört misli fazladır; hele ma
kineli tüf eklerde bu nisbet kat kat da
ha büyüktür. Ccpane eksikliği, ja
ponların zehirli gaz kullanmaları ve 
japon hava kuvetlerinin üstünlüğü, 
bire karşı üçün mahzurunu telafi et· 
mektedir. 

Mamafi, bütün bu mahzurlara rağ -
men, general Çankayşek Vuhan'ı mü
dafaaya azmetmiştir. Nankin düttük -
ten sonra, şehir, hem ideolojik sebep
ler hem de prestij bakımından müda
faa edilmeden teslim edilmesine im
kan olmıyan siyasi ve askeri bir mer
koa aQ\\ni .. \mı,tu. 

A skeri erkan Vuhan'ı müdafaaya 
karar verdiği gündenberi, nü

fusu 1.5 milyonu bulmakta olan üç 
bü~ k şehrin sistematik bir surette 
tahliyesine başlanmıştır. 
Yangtsekiang'ın cenub sahilinde 

bulunan Vuçang'da hemen hemen 
hiç kimse kalmamıştır. Eskiden kal
ma büyük tersanenin bacaları hfila 
durmakta olan Hanyang şehrinden 

her gün yüzlerce aile kayıklarla göç 
etmektedir. 

Buna mukabil Hankov'daki 

---Yazan:--

Valter Bosshard 
Noye Zürher Saytung'un 

Uzak Şark muhabiri 

mamışlardır. Çinlilere göre, buna mu
vafakat ettikleri takdirde bütün mü
dafaa sisteminin bozulması lazım ge
lecektir. Bundan başka, bugüne kadar 
edinilen tecrübelere göre, imtiyazlı 
bölgelerdeki yabancılar, sivil halkı 
koruyacaklarına dair vermiş oldukla
rı sözü tutamamışlardır. Bundan do
layı, halkın şehri boşaltıp gitmesi ter
cih edilmektedir. 

Askeri idarenin şehri tamamiyle bo
p.ltmak istemesinin daha başka se -
hepleri vardır. Evelii, Çin tüccarları
nın bir kısmı imtiyazlı bölgede kala
rak, japonlar geldikten sonra onlarla 
alış verişe giriFlelerinden korkul -
maktadır. Bu gibi ihtimaller göz ö -
nünde tutulduğu için, tekmil Çin fab
rikalarındaki makineler sökillmekte 
ve memleketin içine taşınmaktadır. 
Japonların, hiç bir değeri olmıyan. h~
rap bir Hankov'la Jcarşılaşmaları ıçın 
her türlü tedbir alınmaktadır. 

H ankov'un ikinci bir Madrid o
lacağı anlaşılıyor. Vuhan ku

mandanı general Çençeng, ahaliye 
neşrettiği bir beyann~~de ·:.son ne
fere ve son sipere kadar mudafaada 
bulunulacağını söylemektedir; fakat 
aynı zamanda da, japonlara kati dar • 
beyi iooirmek ve nihai zaferi kazan
mak için, Çin ordusunu korumak za
ruretinden bahsetmektedir. Biribiri • 
ne aykırı olan bu iki mütaleayi nasıl 
tefsir etmeli, bilmiyorum. Her halde, 
Hankov'un mukadderatı sokak muha
rebelerinde değil, Kiangsi ve Hupeh 
dağlarında belli olacaktır. 
Vuhan'ın günün birinde §inliler ta

rafından boşaltılacağına hiç kimse 
şüphe etmemektedir. Ancak, böyle bir 
hareket, Çin müttehit ceph~inin ne 
derece kuvetli o1duğunu gosterecek 
olan bir tecrübe, bir imtihan olacak -
tır. Bu imtihan, çinlilerin mukavemet 
kudretleri bundan böyle de mücade
leye devam edip etmiyeceğini göste
recektir. 

······································\. t . . . 
TÜRK ÇANAK KALE 

. . . . . . . . . . 
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Çocuk büyüğü korur 
Bu fikir bir mücerret di.va, bir 

paradoka değildir; çocuk hakika
ten büyüğü korur. Yumruğu ve &ili.
hı ile mi? Hayır! Kendi canlı, ne§eli 
ve kuvetli mevcudiyetiyle: Seven 
için kU§ cıvıltıamdan tatlı olan ço
cuk aeşİnİn babayı ve anayı bin tür
lü tehlikeden kurtarabileceğini söy
lemek de iatemiyorum. Vakıa, bağ
ları çözülen kaç aile betik batında 
eSki aağlamJığı ile yeniden kurul
mU§tur. Fakat, bu bq.k.a, ÇolUk ço
cuk sahibi insanın daha temkinli, 
daha çok sinirlerine hakim olmak 
mecburiyetinde bulunduiundan da 
bahaetmek niyetinde defjlİm; evde
ki yavrularmı diifünenin bir hırka~ 
bir lokma demesi imkWız olması
na rağmen .•. 

Son hadiseler karşısında elem du
yan bir fransız muharririnin kaygı • 
sı, çocuk yetiıtirmekten çekinenle
rin mÜ§terek ve milli kayg~ı olmak 
laznn geldiğini anlabnak istiyorum. 
Bu muharri1', hülau.tan diyor ki: 
"Napoleon :zamanında Avnıpa,nın 

en müteki.&if nüfualu :memleketle
rinden biri idik. K<>m§ularımızm te
pesinden bakıyol"duk. Zamanla, dün
yaya çocuk getirmek aanki köylü ka
dınlarnnıza haa bir vazife oldu. Bu
gün kırk iki milyonuz. Fakat müte• 
haasıslarm verdikleri haber mülhİ§· 
tir: Bu gidi§le 1980 de yok olabili
riz. Demografinin müıahedelerine 
bakılırsa endü&trileıme neticeainde 
nüfusım ıehirlerde toplanması genç
leri evlenmekten, evlileri çocuk sa• 
hibi olmaktan mcnediyormU§. Uf! 
Büyük kom§umuz bizden geri bir 
endüstriye mi maliktir? Almanya'· 
da nüfusun ekseriyeti !köylerde mi
dir? Mesele ,gençlere aile kunnağı, 
evlilere de aile kurmak meauliyeti
nin ne olduğunu, çoculuuz ailenin 
aile aayılamıyacağmı İyice anla.t
maktadl1'. Daha kalabahk olsaydJk 
sesimiz dafoı yiikaek çıkardı.,, 

Fransız muhanirinin demek iet-. 
diği ıu olsa gerekt:iı-: Çok nüfualu 
milletlere yan lfÖzle bakmıya kolay 
kolay cüret edilemez. Zayıf aü'ün· 
memek ve aaygı telkin edebilmek i • 
erin kalabalık olmak lazımdır. Fa
kat, buna ilave edilmesi iktiza eden 
bir ,ey var~ o da "bütün nisbetler 
muhafaza edilmek ıartiyle., kaydı -
dır. Y alnı:z kalabalık olmak kafi 
gelmez; kalabalığm yüluek MWİye
de olmaaı da aarldrr. 

Çocuğu bir yük aayan genç 9"i
lerin ne büyük bir vebal altına 1ıir· 

diklerini izaha çah§IDalıyrz. Onların 
mesuliyeti millete kar§ıdır. •iÇocu
iun biri ana, biri baha, biri vatan, 
biri ihtiyat" sözünü belki çok maddi 
bir görü§ mahsulü telakki edecek
ler bulunabilir. Fakat hakikat bu
dur. Bu gibi vecizeleri zihinlerine 
yerle~tinniı olan milletler çoğalıp 
kuvetleniyorJar. Çocuk büyüfü ko
rur, demekten makat da ancak bu
dur . 

. " v~ hayvanlarda bulur~arsa o?" arı reisi Bay Abdullah Aytemizin kızı 
Çıfl-.tirı·rıer ve istediklerı §eklı da·. 
ı.. ~ Belkis'lc mahkemei temyiz reislerin -
11a. kuvetli olarak elde ederler. Aynı 

t.ıı d b · ·b · den Bay Ali Himmet Bekir,in oğlu 
1' fd'iller ve haSMllar en ziya e ırı ır· gen"' hukukçularımızdan Osman'ın ni-

1 r' erine yakın - yani h11ım, akraba - :s 
. çiçeklerde ve hayvanlarda bulundu· şanları 9 teşrinievel 938 pazar akşamı 
~ iu İrin meraklılar en ziyade hısnn, Ankara'da Bay Ali Himmet'in köşkle-
~. :r rinde dostları arasında tcai.t edilmiştir. 

ala-aba çiçekleri ve hayvanları &e· • 7 04 ~ler. Tarafeyne mesudiyetler dilenz. 5 

Çinlilerin sahil bataryaları bir 
çok harp gemilerini tahrip et

mi\> veya batırmış olmakla beraber, 
cepane eksikliği ve yeni harp leva
zımını kullanmaktaki bilgisizlik ken
dini var kuvetiyle hissettirmektedir. 
Bu vaziyete bir de japon hava ail&hı-

800.000 kişiyi göçe tahrik etmek bir 
parça zor oluyor. Bunlar, imtiyazlı 

bölgelere iltica etmeği düşünmekte -
dirler. Bu imtiyazlı bölgelerde, bir 
kilometre karenin üçte birinde sulh 
zamanında 12.000 kişi yaşardı; şimdi 
aynı yere 50.000 &inli sığınmıştır . 

İmtiyazlı bölgelerde bulunan ya -
hancı müesseseler, bu bölgelerin, ge
rek japonlar gerekse çinliler tarafın
dan emniyet bölgeleri olarak kabul e
dilmesine çalışmaktadırlar. Japonlar, 
bölgenin askerlikten tecridi şartiylc 
buna muvafakat edebileceklerini bil
dirmişler, fakat çinliler buna yanaf -

. . 
Senenin en muvaffak askeri 

. . . . 
milli eseri 

. . . 
kitap halinde çıktı. Bütün 

. . . . 
kitapçılarda arayınız . . . . 

Yazan: ;\f. Şevki Yazman . . . . 
9\ı······································"' 

Bu satırları evleıvniyen, evlenip 
dünyaya çocuk getinnekten ürken. 
gelmekte olan çocuğunu eohbetin
den hoılanmıyan bir miaa.fir bek· 
lercesine bekliyen bazı gençlere ve 
genç evlilere ithaf ediyorum. Fran -
ıız muharririnin ıstıraba hiç ,...iz 
değildir. - N. Baydar 

'!!zz 

BÜYÜK YEMiN ı 
~=============- 1 ---- './ 

Önfasıl 
1 

-Alçak! Alçak! Alça~! ... 
Perde perde yükselen bır hıddet fe

veranı içinde bu kelimeler, berrak, 
keskin, ihtiraslı, çınladı. . . k 

Gen"' adam tehevvürden tıtrıyere ' 
b' :s ' Kumar ır hamlede ayağa kalkmıştı. . 
nıasasının üstüne eğilerek herkes 1 

-

Şİtsin diye, karşısında oturan adama 
tahkiri tekrar haykırmıya çalış~•· ~a
kat takallüs eden boğazından bır tur
lU ses çıkmıyordu. Ve muhatabını.o 
Yilzüne atmak istiyormuş gibi, bır 
Yandan titrek eliyle dağılmış kağıtla· 
rz topl~ken, genç adam, anca.k boğuk 
bir sesle: 

-Alçak! ... 
Diye tekrarlıyabildi. 

Etraflarında, faraon ve lansköne 
(*) partileri durmuştu. Sahnenin se· 
)'İrcileri arasında muhtelif hareketler 
oldu. Yaşlılar araya girmeye çalıştı • -(*) lki nevi iskambil oyuau 

Yazan: Barone• Orkzi 

lar fakat gençler gülmekle iktifa et· 
til;r. Bu neviden bir kavganın ancak 
tek bir neticeye vara.bileceğini ~ili : 
yor ve bunu takip e.decek .~adııer,ı 
bekliyorlardı. Genç.vıkont ~? Marı_':ı • 
nin yanında Adel do Mo~l~rı den ~u~
metsizce bahsedilmemeaı ıc~p ettı~ı
ni Delatur'un bilmesi lazımdı. Vı • 
kontun bu fazlaca meşhur güzele kar
şı tutkunluğu sarayda ve şehirde ay -
lardan beri muhaverelere mevzu te§· 
kil ediyordu. 

Adel'in, şüphesiz, çok cazibesi var
dı; maharet ve tasannuu da. da?a az d~
ğildi. Marni'ler pek zeogındıler, kU· 
. k vikont pek gençti, ve güzel avcı 

çu · · .. · ha ku§ şiındilik cedle.rının guvercın • 
nesinden daha yenı fırlamıf ~u yavru 

üvercinl yolmakla meşguldu. 
g . ·ık Genç adam henüz ihtırasmuı ı a-

. ·çindeydi. Adcl'i bütün fazilet -
~:::0

1 örneği te~akki ediyordu v
1
e za • 

n en hafıfmeşrep kadın arın -
ınanıb~ı : ... e beslediği körü körüne iti -
dan ır.... ·dd. 

dını haklı göstermek çılgınca ı . ı-
~ 1 b"tün fransız asalet alemıne 
asıy .ı~ ... ~umıyamuktedirdi. Mükcm
ıney.:uo< .. 

mel bir eskrimci şöhretine malik ol - kında hararetli sitayi§lerde bulun. 
duğu i&in ,arkadaşları onun yanında maktan kendini alamamıştı. Delatur'
Adel'in güzelliğine ve zaaflarına her un ~ir omuz silkişi, söylediği bir kaç 
hangi bir telmihte bulunmaktan çe - kelıme barutu ateşlemiye kafi gel • 
kinmeyi tercih ederlerdi. mişti. Vikont dö Marni, hiddetten kıp 

Fakat taban bir hayli dalgın olan kırmızı kesilerek doğrulmuş ve mua
Delatur, bu neviden potlar kırmıya rızının yüzüne hakaretler fırlatmış • 
muktedirdi. Tonu ve tavırlariyle, mü- tı. 
davemet ettiği yüksek sosyeteden biraz Delatur iskemlesinden kımıldama _ 
farklıydı. Büyük serveti ve kırat ta • mıştı. Oturduğu yerde vücudu dik 
rafından teveccühe mazhar olması do- b~r ayağını ötekinin üstüne atmış, aa~ 
layısiyle kabul edilmiş olduğu aris • kın duruyordu. Esmer ve ciddi yüzü 
tokrasi.nin bu kapalı mahfelinde, bir yalnız mutaddan biraz daha soluktu, 
nevi türedi gibi kalıyordu. bu da olmasa hakareti kulaklarının i-

Delatur asil bir aileye mensup de - şitmemiş olduğuna insanın hükmede
ğildi; şeceresi karanlı.ktı, as&let işa - ceği gelirdi. 
retleriyle süslii bir arması yoktu. Ai- İ§ işten geçtikten sonra hatasını 
lesi hakkında pek az şey biliniyordu: fark ederek münasebet almıyan sözler 
Maceracı bir ceddi Hindistan'da ehe- söylemiş olduğu için kendine kızıyor 
sniyetli bir ervet yapmı§ ve talihli bir· ve genç adamı gücendirmiş olduğuna 
takım mali muameleler bu serveti bir esef ediyordu; fakat artık aözlerini 
ıkat daha artırmıştı. Delatur'un babası geri almanın zamanı geçmilJti. Şüphe
mütefevva kıralın hassaten teveccü • siz ki, eğer mümkün olsaydı, dalgın • 
hüne mazhar olmuştu, alçak sesle söy- lığını mazur görmesini vikonttan 
lendiği gibi, Hind al tunları bir çok rica ederdi; fakat kavgadan hoşlanan 
defalar Franaa'ının en büyük asilza - bir şeref kaidesi bu kadar mantıki bir 
desinin kasalarını doldurduğu doğru hareketi menediyordu; böyle bir ha • 
ise bunda şaşılacak bir fCY yoktur. reket hadisenin tabii neticesini önle-

Bu kavgaya gelince, Delatur'un bir meden şerefini ihUU ederdi. 

sık bir dost çenberiyle sarıldığını 
gördü. lsmi, serveti ona Paris'te ve 
Versay'da bütün kapıları açardı. Ha • 
zırlarunakta olan çarpışmada, isterse 
bir ordu şahit bulabilirdi. 

Buna mukabil, artık fitilinin kesil
mesi hatırlanmıyan mumların çıtırda
dığı ve tüttüğü kumar masası yanın -
da Delatur kısa bir müddet yalnız ıkal
dı. Hadisenin aldığı süratli seyirden 
biraz şaşkın bir halde, ayağa kalk -
mıştı ve siyah gözleri, bir dost araş
tırarak salonu devrediyordu. Fakat 
vikontun doğuştan bir hak olarak 
kendi evindeymiş gibi bulunduğu ye· 
re, Delatur sadece serveti dolayısiyle 
kabul ediliyordu. Bu mahfelde birçok 
tanıdıkları, bir kaç müdahenecisi, fa
kat pek az doatu vardı. 

Jlk defa olarak bunun bu derece 
sarahatle farkına varıyordu. Bu sa -
londa, herkes, kendisinin bu kavga • 
ya istiyerek sebebiyet vermemiş ve 
daima bir asilzadeye layik 9ekilde ha· 
reket etmiş olduğunu müdrik olmak 
lizımdı. Bununla beraber, kimse ya • 
nında yer almak üzere ilerlemiyordu. 

- Mösyö, usul mucibince tahitle • 
rinizi seçmek lütbnda bulunur musu
nuz? 

di: 
- Bu intihabı bizzat yaptığınız 

takdirde size minnetdar olurum, mös
yö. Gördüğünüz gibi burada pek az 
dostum var. 

Mar.ki dantel mendilini kibar bk 
jestle ıoallıyarak eğildi. Etikete veya 
düello usul ve kaidelerine taalluku o -
lan bütün mcstleler için ona baş vu • 
rulmak mutaddı, ve kumar salonunun 
parke zemini üzerinde oynanacak o • 
lan trajik komedinin teferruatını tan
zim hususunda kendisinin intihap e
dildiğini görmek bu sevimli beyinsizin 
çok ıhoşuna giderdi. 

Yüzleri tetkik ederek, gözleriyle, 
salonu çepçevre devretti. Gençler vi • 
kont dö Mami'nin etrafmda toplan • 
mıştı. Daha yaşlı bir kaç adam biraz 
kenarda bir grup te§kil etmişlerdi. 
Marki o tarafa doğru yürüdti ve aske
ri tavırlı, itinayla biçilmif kahve ren
gi bir elbise taşıyan orta yaşlı bir ada
ma hitap ederek ve seHunhyarak: 

- Kolonel'im, dedi. M. Delatur bu 
şere.f meselesinde kendisine yardım 
edecek şahitler bulmayı bana tevdi 
etti. Lütfunuza güvenebilir miyim? 

Koloncl: 

. - Elbette, elbette, diye cevap ver
dı. M. Delatur'u yakından tanımam. 
Fakat madam ki siz kefalet ediyorsu
nuz ... 

kasdı yoktu. Cknç vikontun hususi i§- Meşhur kumar salonunun oyma pa
lerinden ve hele Adel dö Monleri ile noları tıdı: sık bu neviden sahnelere 
alAkasından haberdar değildi, fakat şahit olmuştu. Orada hazır bulunanla
bu kadının şöhretini bilecek kadarı rrn hepsi mutat veçhile hareket etti
Paris hayatına vukufu vardı. Konuş- lcr, ve düello hususunda etiketin i . 
ma arasında Adel'in ismi telfiffuz edi· cap ettirdiği formaliteler süratle ye
tince, herkes susmuştu, yalnız dilda - rine getirildi. 

Kıralhğın en aetl aıılz:adelerinden 
biriyle kılıç çarpıftırmak terefine na
il olmak üzere bulunan zengin burju
yava, sesinde bir istihza aksaniyle ve 
biraz müteazzımane bir tavırla böyle 
hitap edem gen.ç marki dö Vilfranş'dı. 

dö Vilfranş hafif bir tonla sözünü 
kC6tic 

desine P.ek vurgun olan vi~t hak - :Q..e~J, g~l)S dö Mami, etrafım:ı Delatur soğuk bir tavırla cevap ver· (Sonu var) 
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Adana modern 
bir stadyom 

kazanmak üzere 
Stadyom, otuzar bin lira 

sorfiyle a iti senede bitecek 
Ad.ana (Hususi Muhabirimizden) - Ada

na, cıdden büyük bir faaliyet merkezi oldu 
Geniş ve canlı bir insan kalabalığını içind~ 
barındıran bu şehir, bir çiftçi memleketi ol·
duğu kadar cenubun en faal bir spor merkezi
dir de ... 

Adana'da mevcut üç spor kulübünden her 

Stadyom 
. 
ınşa 

halinde 

biri, birçok bölgelerdeki kulüp 
faaliyetlerinin esasını teşkil eden 
futbol şubesinden başka, tenis, 
güreş, bisiklet, voleybol ve atle
tizm ile de ayrıca meşgul olmak
ta ve bu kulüpler mütevazı büt -
çelerinin kifayetsizliğine rağ-

11 - 10 - t93! 

Beypazarı'ndan bir görünüş 

Beypazar'ında kültür ve 
Bayındırhk çahşmaları 

Manisa 'da yol çalışma/an 
---, men birçok fedakarlıklara katla

! narak Çukurova' daki spor hare-
' ketlerinde mühim bir rol oyna-

Su, elektrik ihtiyaçlan karıılamyor, 
fabrikası kuruluyor 

Manisa yurdun 
her tarafına yeni 
yollarla bağlanıyor 

Manisa, (Hususi) - Yıllardanberi Manisa'yr tz
mir'e bağlıyan uçurumlar ve keskin virajlarla dolu 
olan Sabuncubeli yolu daimi tamirlerle iyi bir bale 
k~~~uş~ur. İktısadi bakımdan ve her cihetten çok 
muhım olan Manisa - Menemen - İzmir yolu da bit
miştir. Bu yol Sabuncubeli yolundan birkaç kilomet
re daha uzundur. Bu yol daha düzgün olduğu için 
otomobiller bilhassa tercih etmektedirler. 

Bu yolun Alaşehir'e kadar temdidi 1, .... - - - - --

için projeler hazırlanmıştır. Buna e- Salihli 
sas olmak üzere Manisa - Turgutlu Ôde.mİf yolu 
yolu 105 bin liraya ihale edilmiştir. 
Bu yolun nihayeti Ankara, Afyon, /E 
Konya'ya varacak ve vilayetimizi 
yurdun her tarafına bağhyacaktır. Gaziantep Belediye se~imi 

İlçe merkezlerini derniryollarına 
ve bu ana yola bağlıyan amud yollar- Gaziantep (Hususi) - Şehrimizde 
dan Salihli - Borlu, Borlu - Demirci, belediye seçimi bitmiştir 21919 seç • 
Borlu - Kürdes; Alaşehir - Kule yol- menden 14880 vatandaş reyini kullan
ları vardır. Geçen yıldanberi Borlu- dı ve Cüırnhuriyet Halk Paı-twi n
Demirci kısmı üzerinde inşaat devam zetlerini ittifakla şehir meclisi aza -
etmektedir. Bu yolun ehemiyet i göz lığına seçti. 

önüne alınarak gidip gelmenin ko - İntihap edilen şehir meclisi aza -
tay, tehlikesiz bir hale konması ve bir lar ·ı A t A al kl t bl · • ed.l 

1 • . . . d ma vı aye çe az r arı e ıg ı -
an eve ıkmalı ıçın son parçası a d. 
müteahhide ihale edilmiştir. ı. 

Salihli - Borlu arasında ve Alaşe
hir çayının geçtiği Taytan ahşap köp
rüsü, kışın suların hücumiyle bozu
lur. Alaşehir, Kule, Kürdes, Demirci 
ilçeleriyle Salihli'nin muvasalası ke
silir ve yahut köprüden tehlike için
de geçilirdi. Nafıa Vekaletince bu 
köprünün betonarme olarak yapılma
sı tekarrür etmiş ilk yapılacak köp
rüler arasına konulmuştur. 

Tekirdağ' da benzin 

yüklü bir motör yandı 
Tekirdağ, 10 a.a. - Dün akşam, li

manıfmızda bulunan benzin yüklü bir 
motör yanmıştır. Motörün söndürül
mesine imkan bulunamamış, yangın 

sekiz saat sürmüştür. 

Çorum'da imôr faaliyeti 
Çorum, 1 O a.a. - Vilayetin her ta

rafında humalı bir bayındırlık faali
yeti vardır. Bozuk yol ve köprüler 
9\lr-l• ~ •clÔ<l~t.ı.4ir ~---•-! 
büyük sellerde ayaklarını su götür-
müş olan Osmancık kazasında Karça
yrr köprüsünün tamirine başlanmış
tır. 

Bisikletle aiti günde 

600 kilometre 
Tekirdağr 10 a.a. - Trakya'yı dola

şan Çanakkale bisikletçilerinden dört 
gençı Tekirdağ'ma gelmişlerdir. Bi
sikletçiler altr günde 600 kilometre 

yapmrşlardır. Gelibolu yolu ile Ça
nakkale'ye dönmüşlerdir. 

1 

maktadırlar. 

B~.g~n Adana yeni bir hipodrum 
v~ butun modern tesisatı ile yepyeni 
?ır stadyu.~ kazanmaktadır. Bu spor 
ınşaatına ılaveten enternasyonal kai
delere uygun bir de yüzme havuzu 
hazırlanmaktadır. 

Mevcut stadyum, genel merkezin 
planlaştırdığr bir program altında her 
sene otuz bin lira sarfedilerek altı se
nede tahakkuk etmek üzere inşa edi
lecektir. İçerisinde tenis kortları ve 
atlama havuzları ile bir jimnastik sa
lonunu da ihtiva edecek olan bir spor 
sahasının bu sene ilk kısmr olan fut
bol sahası tesviye edilmiş ve mükem
mel bir hale konulmuştur. Futbol sa
hası cümhuriyet bayramında açıla. 
caktrr. 

~~şu ~i.sti, panolar ve bütün diı;e
na1 ~şlerı ı~mal edilen stadyumun ay
rı bır tertıbatla sulama tesisatı da 
kurulmuş bulunuyor. 

İnkrlabın azametini müdrik ve onu 
koruyacak olan münevver ve canlı 
bir gençlik yetiştirme gayesini ele 
alan rejim evlatlarının böyle temiz 
mükemmel tesisatı ile modern stad~ 
yumdan çok faydalanacağı muhak
kaktır. 

........ v~T guı~ n.vy,c:ce .ıraaar yayıı-

maktadır. 

Tenis hareketlerine gelince; İstan
bul, İzmir ve Ankara gibi büyük vi -
Hiyetlerimizi istisna edecek olursak, 
Çukurova'daki tenis hareketlerinin 
Türkiye mikyasında iyi ve verimli 
bir program tahtında inkişaf etmek
te olduğunu söyliyebiliriz. Bugün A
dana'da sayısı beş bini aşan bisiklet 
mevcuttur. Bu rakam açıkça gösteri
yor ki, adanalıların bisikletle alakası 
fazladır. Yakın zamanda milJi takım
da birkaç Çukurovalı bisikletcinin 
yer aldrğrnı göreceğiz. ~ 

Adana, sporu olduğu kadar, spor
cuyu da seven bir muhittir. -

Tangüner 

bir de çeltik 
BeJ:'pazarı, (Hususi) - Ankara'ya 

100 kılometreliık muntazam biı: şose i
le bağlı bulunan Beypazarı vilayetin 
en büyük kazasıdır. 1.500 den faz
la evi ve 6000 nüfusuyle bilhassa bağ 
ve bahçeleriyle Beypazarı görülmiyı! 
değer bir kaza merkezidir. 

Kiiltür işleri : 
Kaza merkezinde tam teşkilatlı iki 

ilk okul ve 12 öğretmen vardır. Tale
be mevcudu her yıl 600-700 ve gene 
her yılki mezun adedi de 70-80 arasın
dadır. Birinci ilk okulda geçen sene 
tatbika başlanan ve çok iyi semereler 
veren bir de pansiyon teşkilatı mev
cuttur. İlk yılda yansiyoner talebe 
mevcudu 12 iken bu yıl bu yekUn 55 e 
varmıştır. Okul bulunmıyan her köy
den ücreti o köy halkınca müştereken 
ödenmek şartiyle bir talebe bu pansi
yona kaydolunur ve yahut köyünde 
mektep bulunmayıp da çocuğunun 
tahsilini ikmal ettirmek istiyen her
kes yalnız 30 lira ücretle çocuğunu 
burada okutabilir. 

80 e yakm köye sahip olan Beypa
zarı köylerinde ikisi tam diğerleri üç 
sınıflı olmaık üzere 13 okul vardır. 
ını 1 ··- I •• -· 

Belediyemiz bilhassa son seneler
de faaliyetini arttrmıştır. Bu arada 
Beypazarına kazandırdığı iyi içme 
suyunu 10.000 metre uzunluğunda 

çelik borularla kaza merkezine getir
miş ve kaza içinde mevcut 35 çeşmeye 
nispet dahilinde taksimat yapmış ve 
yangına karşı da biri 160, diğeri 60 
tonluk iki büyük itfaiye su deposu 
inşa ettirmiştir. Belediye itfaiye teş
kilatı da ihtiyacı karşılıyacak vazi
yettedir. 15 beygir kuvetinde bir mo
torpompla 4 emme basma tulumbası 
ve diğer teçhizatiyle beraber mevcut
tur. 

Önümüzdeki şubat ayı içinde me
rasimle açılması takarrür eden hal-Borlu - Kürdes yolu muntazam ve 

yeni yapılmış yollardandır. Bu yol 
üzerinde de tamiratı mü temadiye a -
melesi çalıştırıldığından yol güzel
dir. 

.................................................................................................................................................................... 

Alaşehir - Kule yolu da iyidir. Bu
rada da mütemadi tamirat amelesi ça
lıştırılmakta ve tamire muhtaç olan 
köprüler de tamir edilmeğe başlan' -
mıştır. 

I kinci ana yol 
Bu yol Manisa - Akhisar, Kırka -

ğaç, Soma arasında kollar vermekte
dir. Bu yollar da esaslı bir şekilde 
son yıllarda tamir edilmiş iyi bir hale 
konulmuştur. Yolun bozuk olan kıs

mı Akhisar - Kırkağaç arasıdır. Bu -
nun da önümüzdeki yıl yapılmasına 

başlanacaktır. Bu yolun Balıkesir -
Bergama ile de irtibatı vardır. 

Akhisar'la, Turgutlu'ya giden yol

ların Manisa şehri içinde tesadüf e

den kısımları geçen yıl doksan bin 
lira sarfiyle parke taşlariyle örülmüş 
ve yolların iki tarafına belediyece 
kaldırımlar yaptırılmış ve ağaçlandı
rılarak hem Manisa'ya güzellik ver
miş ve hem de otomobillerin tozun
dan kurtulunmuştur. Merkez ve ilçe
lerden bütün köylere muntazam yol
lar vardır. 

Salihli - ÔJe.mif yolu 
Bu sene on beş temmuzda sona e

ren bu yol, Salihli'den Bandırma ve 
Balıkesir'e kadar geniş bir bölgeyi 
Odemiş ve Aydm'a bağlamaktadır. 

Bozdağı'nın geçilmez yerleri aşıl -
mış ve az bir para ile bu yol başarıl
mrştrr. 108 rakımlı Salihli istasyo
nundan başlıyan ve 55 kilometre u -
zunluğunda olan bu yol 1250 rakımı
na kadar yükselmektedir. 

Yolun Allahdiyen köyünden Ode -
miş - Salihli hududuna kadar olan 
(7+875) kilometrelik kısmı sarp ve 
en tehlikeli yerlerdir. Fakat en cazip 
ve tabiatin en müstesna güzellikleri 
ile dolu olan kısmıdır. - ô. Kaya. 

YURTTAN RESİMLER 

Mersin sahilinClen bir • • •• •• 
gorunuş 

Beypa:z.arlı kadınlar milli 
elbiseleriyle 

kevi binasının hazırlıkları bitmek 
her sene gene bütçesinden saf'retme 
suretiyle ve en geç üç sene içind' 
Beypa.zarını elektriğe kavuşturacak 
tır. Santral binasının ihalesi yapıl 

mış, pek yaknda da inşaatına başlana 
caktrr. 

Tic<ıret ve sanat : 
Beypazarı bir tıcaret ve küçük sa 

natlar memleketidir. Her sanatın bu· 
rada az veya çok yer aldıgı görülür· 
Bu kaza esasen kuruluşundan bu ta· 
rafa ticaret merkezi olmaktan geri 
kalmamıştır. Bilhassa tiftik, yapağı· 
Afyon ve Avderesi diğer taraftaıl 

her nevi hububatla sebze, meyva ve 
kavun-karpuz ve tereyağı, ceviı• 

sucuklau ıle şöhret bulmuştur. 

Mallarımız 20 kadar kamyonla her
gün mevsimıne göre Ankara - Eski• 
:;ehir ve lstanbuı'a sevkedilir. 

Beypazarı kadınları kocalarınıD 

kazancına göre giyinmesini bildikle• 
ri gibi evlerinin işini de münhasıra.ti 
kendileri yaparlar. Altı bin nüfusla 
Beypazarında aşağı yukarı bin be~ 
yüzcıen iazla çitt vardır. Ne mutlu kİ 
ourada boşanma hadisesine belki beŞ 
senede bir kere ancak tesadüf edile· 
bilir. Bu mevsim kadınlarımızın krf' 
lık yiyeceklerini yapmak, kurutmak 
ve hazırlamak zamandır. 

Çeltik Jabrikası : 
5 kişinin i~tirakiyle 84 beygir ku• 

vctinde ve 29 teşrinievel Cümhuri· 
yet bayramında faaliyete geçecek <Y 

lan büyük bir çeltik fabrikası inşa C" 

dilmektedir. 

Gerek kazamız ve gerekse civarın• 
da bulunan Nallıhan gibi çeltik d-iya• 
rı olan Beypazanna kurulan bu fab• 
rika cidden büyük ihtiyaçlara cevap 
verecektir. 30.000 lira ile başlanaıı 

fabr,ika 24 saatte 40.000 kilo çeltik iş
letebilecek kabiliyettedir. -

Kazım Güneş 

İzmir lisc~inin 50 inci 
)ıh kutlaıulı 

İzmir, 9 (Hususi muhabirimiz bil • 

diriyor) - İzmir erkek lisesinin el • 

linci yıldönümü çok paclak merasim· 

le kutlandı. Merasimde eski mezun • 
lardan maruf simalar vardı. Bu aradll 
Halil Menteş, Refik İnce, Manisll 

mektep müdürü Hilmi bulunuyordLl 
Bir çok nutuklar söylendi. Birlikte 
yemek yenildikten sonra Atatürk abi· 
desine giderek çelenk koydular ve es· 
ki İzmir lisesinin bulunduğu şimdikİ 
adliye binasını gezdiler, 
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Evleri yalnız oda oda 

kiraya verilen mahalle! 

K im ne derse desin, her "an
karalıymı : .. diyen Ankara'

yı tanımıyor. Kaçunız Hisar'ın ar
kasındaki ıbam başka alemin iç yü
zünü biliyoruz? İç yüzü bir yanda 
dursun, dış yüzünü kaçımız görmü
şüzdür? Oranın yolunu bile, ancak 
orada oturanlar çıkarabiliyorlar. 

Telsiz mahallesi demek kolay, fa
kat Telsiz mahallesinin yolunu bul
mak güç. Etlik, Keçiören asfaltla
rının ayrıldığı dörtyol ağzından sa
ğa kıvrılırken şoför: 

- Vallahi beyim. dedi, hani ben 
bu yola ilk defa giriyorum. 

Bizden bi.ru evci oradan geçen 
bir kum kamyonu ortalığı toza du
mana boğmuş bizim şoförün işini 
hüslıiitih-, ~iicle~tirmişti. Sağ tara -
fımudakı cvlerın pencerelerinöen 
sarkan mütecessis başlar otomobili 
garip garip süzüyoc, belki de içle
rinden: 

- Bir düğün huırltğı mı acaba. 
diye düşünüyorlardı. 

Solumuzdaki Telsiz direkleri ar
tık gözümüze eskisi kadar haşmet· 
li görünmüyor, boşluğu dolduran 
Ziraat Enstitüsü mahallesinde, i -
çindcn geçtiğimiz yerlere hiç ben
zcmiycn başka bir canlılık ve ayrı 
bir güzellik göze çarpıyordu. 

Burası - eğer sırtın arkasındaki 
mamur Ankara'yı tanımıyorsanız -
ileri bir kasaba zannedilebilir. E -
tekleri Telsiz direklerinin önünde 
sertliğini kaybeden sırtın üstünde 
biribirine yaslanmış beyaz, sarı, çi· 
vidi, kurşuni dıvarlı; tek, bir buçuk 
ve nadiren iik katlı evler görülü • 
yor, içinizden: 

- Allah, all<:.h diyorsunuz, fakat 
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buranın, Ankara'nın bir parçası, cia~ • 
ha doğrusu bir mahallesi olduğuna 
kimi inandırabiliriz? Burası haya -
tın ve hidiselerin kurouğu bir ma -
halledir, hayat mahallesi diye a
sıl buraya ad vermek lazım ... 

t 

Mahallenin kenar hududunu ta-
kibediyoruz. Set gibi bir dı

varın dibinde bir kaç küçük kız ço· 
cuğu ellerindeki işi bıraktılar; bi· 
zi tetkika koyuldular. 

Ellerindeki uzun bir sicim, işleri 
ip atlamaktı. 

- Cemal, hadi konuşmıya küçük· 
!erden başlıyalım dedim, sen de re
sim alırsın. 

Fakat o yana doğru iki adrm at • 
rnıya k~lm•d•. Ortada ne ip kaldı, 
ne çocuk ... Ne zaman kaçtılar, nere
ye girdiler allahüalem biuevap ... 
Halbuki guya biz o değilden, hani 
birinin evini soracakmış gibi gidi· 
yorduk. 

Gerisin, geriye döndük, ağır ağır 
yürüyoruz. Fakat yabancılık yüzü
müzden akıyor; anlaşılan bu mahal
le halkı biribirini o kadar iyi tanı
yor ki bir yabancı derhal farkolu -
nuyor. 
Artık solumuzda Ziraat Enstitü

sü filan da görünmez olmuştu. Tah· 
minimize göre Yenihayat mahalle -
sinin tam arkasında, tepenin öbür 
tarafında bulunuyorduk. Yeniha -
yat mahallesinin mukabilinde eski 
ama, epeyce eski bir mahalle garip 
tecelli değil mi? 

Beyaz dıvarlı, alçak ve büyük ka· 
pılı bir evin önünde, bir kadın ka· 
vun, karpuz, üzüm sergiai kurmuş, 

Hadi hanun ablalar, kalmcuın piJriiaJiler 

Sohbete dalınca .onunu 
alamadık 

Yazan: 

Kemal Zeki 
Gencosman 

'! 

kendisi de bir gölgeye sığınmış çift 
şi§le yün çorap örüyordu. Kapının 
açık kanadından içeriye baktık. Ge
ni' bir avlu ve kaçamak bir bakışla 
sayılamıyacak kadar çok kapı ... BÜ· 
tün kapılar avluya açılıyor ve her bi
tinin önünde ya mısır koçanı kemi· 
ren, ya burnunu karıştıran veya 
doğrudan doğruya dalga geçen ço
cuklar ... 
Kadın, bizim dikkatimizden bir 

mana çıkaramadı. Yüz örtüsüne i
yice dolandı. Bu yetmiyormuş gibi 
yüzünü yana çevirdi: 

- Ne istediz gardaşım, kiracılık 
mı yoksa ... Diye sordu. 

Bir konuşma zemini yaratmış ol
mak için: 

- Evet, dedik, var mı burada ki
ralık yer? 

Sualimizle pek az aliikadar gö
ründü. Tekrar şişine yününe daldı· 

- Alemin evinde bu zamanda kı· 
ralık oda bulunur mu ki? Diye kes· 
tirip attı. 

Ve hal5 oradan ayrılmadığımızı 
görünce arkasını bize döndü, ka -
vunlarını karpuzlarını düzeltmiye; 
üzümünün sineklerini kovmıya baş
ladı. 

- Burada fiyatlar nasıl, diye sor-
duk. 

Kavunlarla konuşuyormuş gibi, 
yüzünü dönmeden cevap verdi: 

- Ucuz ..• 
- Mesela ... 
- Karpuz beş, üzüm altı on pa • 

ra .. 
Sonra, yüzümüze baktı, paraya 

davranmadığımızı görünce, biraz 
da sertçe: 

- Allahisseniz işiniz mi yok si
zin, dedi, alış veriş etmiyeceksiniz 
dekleşmeyin benimle, çorabım da 
yarım kaldıydı .. Dedi ve geçti, de· 
minki yerine oturdu. 

A rtrk yavaş yavaş mahallenin 
içine giriyoruz. Evlerin 

Telsiz mahallesinin toptan görünÜ§Ü böyledir 

Mahalleli tasdik etti: "Tümü 
· Hacı Hüıeyin elendinindir,~ 
planları, yalnız yaptıranların key
fine göre çizilmiş olduğu için biri 
ötekine benzemiyor. Fakat bir ta
nesini gördük ki, ötekileri bir yan
da dursun, eve benzemiyor. 

Yolun solunda biraz çarpık bir 
kaptı kaçtıdır bu.. "Kaptı kaçtı" 

maliım; üç dört sene eveline kadar 
koltuğu, kanapesi, şoförü, biletçi
siyle şehir içindeki nakıl vasıtamız
dı. Pek alaturka şeylerdi ama, pi
yadeden daha seri gider, karbonat
tan daha müessir olurdu. Neyse, al
lah selamet versin, belediye ömür
lerine hatime çektikten, yeni oto
büsler yerlerini kaptıktan sonra 
her biri bir yana kaçtı. Bir tanesi 
de Telsiz mahallesine uğramış; ha
la orada ... Fakat artık ne tekeı den 
eser va.r, ne şoförden ... Açık kapı· 
~ı~dan içeri~i görülüyor, karşılıklı 
ıkı penceresı arasında bir beşik, bir 
kenarında bir kaç çanak çömlek ve 
'Ortada bir kadın ... 

Bizi görünce kadın "şırrak" o:ıiye 
kapısını çekti. kapattı. Hem öylesi
ne kapattı ki kapının önünde: 

- Ana aç, ana aç diye sızlanan 
küçük çocuğunu - biz hala oralar
?ay~z diye - belki bir çeyrek saat 
ıçerı almadı; çocuk vıngırdadı, dur
·du. 

Aman bu mahallede de ne çok 
k~vun karpuz sergisi varmış; her 
koş~ ~a~ı sarılı, kırmızılı bir pazar 
yen gıbı ... Fakat - alış veris saati
ne rastlamadığımız için mi nedir -
sergi sahiplerini birer minder üs • 
'tünde buluyoruz. 

İlk rastladığımız erkek kalabalı
ğının içine bir "Selamünaleyküm" le 
'daldık. Gene bir sergi başıydı. Top-
1uca bizi belediye memuru sandılar. 
'Hatta kavuncu bu yüzden biraz sa
ıarır gibi oldu. Başka bir sıfatla ta 
buralara kadar kalkıp gideceğimizi 
akıllarına getiremiyorlardı. İnan -
dırıncıya kadar akla karayı seçtik 
Fakat bir kere de sohbete dalınca 
lafın sonunu alamaz olduk. 

Öteki mahalleden olduğunu, fa -
kat arsalarını gö.rmek için boğun 
buraya geldiğini söyliyen Hüseyin 
Akol: 

- Siz soracaklarınızı bana sorun 
bibahiyim, dedi. 

- Hani dedik 9u mahaUcniaı c.
'ki bili filin. .. 

Bu sual yetti. Asıl adiyle Hacı 
Hüseyin efendi 58 senelik ömrü • 
nün yarısından çoğunu bura<la ge • 
çirmiş. Söylediklerinin doğruluğu 
hakkında bir fikir vermiş olmak i
çin iki kolunu var genişliğiyle ma· 
hallenin ve telsiz direklerinin bu • 
lunduğu arsaların ufkunda gezdir-

di: 
- Bütün bu yerler benim, dedi. 
Etrafdakiler başlarını salladı • 

lar: 
- Tümü hacı Hüseyin efendinin· 

dir. 
Sonra hacı Hüseyin efendi yüzü-

nü sırta doğru çevirdi: 
- Buraları eskiden menşur bos · 

tanlıktı, dedi. 
Mahalledeki kavun karpuz bollu-

ğunun hikmetini daha yeni anla -
mıştık. 

- Peki ne zaman şenlendi bu boa· 
tanlar? 
Hacı Hüseyin efendi orada iken 

kimse konutmuyordu. Konutmayı 
adeta onun bu husustaki geniş bil· 
gisine hürmetsizlik sayıyorlardı. 

- Telsiz'in arsasını sattıydım 
925 de ... Direkler çekilince burada 
tek tük evler görünmiye başladı. 
Önce ustalar, ırgadlar birer dam 
kurdular. Ama sonraları kimler gel
medi kimler bu ınaıhalleye? 

- lyi ama, dedik, inşaat serbest 

mi? 
Buna kimse cevap vermedi. Ön -

terine baktılar. 'Galiba içlerinden 
bizim belediye memuı~ olduğumuz 
hakkında yeni bir şüphe geldi, geç· 
ti. Sonra gene hacı Hüseyin efen· 

di başladı: 
- Yooo, dedi, yasak... Ve Jakin 

işte mahalle de meydanda ... Benden 
arsa istiyene satarım. Ama kimisi 
benden de habersiz iş görür, bit de 
gelir bakarım ki perdeler takılı ... 
Hele haçten dönüşümde burayı az 
daha ben de tanıyamıyacaktım. 

Bir başka mahalleli eksiklexi ta· 
mamladı: 

- Burada ev kuranlar hep ceza 
verdiler. Bir pencereye beş lira. ka· 
pıya yirmi lira .. Tam 15 kere ceza 
yazıldı, 300 lira yatırdım. 

- Kiralık evler de bulunur mu 
burada? 

- Bulunur neye bulunmasın, de
diler, yalnız mevsimi geçti artık. 
Şimdensonra kimse yerinden çık • 
maz. 

- Fiyatlar? 
Kira bedelleri burada bir çeşit 

bareme bağlanmış. Aşağı yukarı 
muayyen rakamlar üstünde dönüP, 
dolaşıyor. 

Hüseyin Çalış: 
- Bir kere dedi bizim mahalle· 

mizde müstakil ev ki.raya verilmez. 
Bizim işimiz oda odadır. 

Biri itiraz etti: 
- Canım Hüseyin Sabri'nin evi 

müstakil değil mi? 
Sabri'nin evi koca mahallede müs· 

takilen kiraya verilmiş olmasiyle 
meşhurmuş. Hüseyin: 

- Bir tene o var, dedi, doğru söy-
lediler. 

- Kaç oda bu Sabri'nin evi.
Hep bir ağızdan: 
- Bir .... Ama mutfağı da var. 
- Peki odalar pahalı mı? 
- Tahtalı tavan olursa 6 kaime-

ye kadar yolu var. Ama toprak ol
(Sonu 9. ncu sayfada) 

Hüıeyin Akol ufuklarda ıöylemeıine bir hudut çizdi: 
Buralar benim, dedi 

Sıra •ıra odalar IJe çocuklar 



-8-

Bütün Elen askeri kuvellerl namına 

K1ral Jorj'a Mareşalhk 
as6sı takdim edildi 

(Başı 1. inci sayfada) 
•• Ordunun ricasını heyecan ve 

iftiharla kabul ediyorum ve babamın 
kudretle tutmuş olduğu mareşal asa
sını alıyorum. Bu asa mesut günler
de kırat ile ordu arasında bir muhab
bet ve minnettarlık rehinesi olmuş 
ve istikbalde de silahlı kuvetlerimi -
zin inzibatlr, teşkilatlı ve fedakar bir 
surette yüksek kumandam altında 

şeref ve vazife yolunda eserine de -
vam hususundaki sarsılmaz arzusu -
nun sembolü olacaktır.,, 

Pazar gii.nkü açılı§ töreninin 
ıaJsilaıı 

Kırat Kostantin'in heykeli dün hü
kümet azası, kordiplomatik ve bütün 
teşkilatların mümessilleri hazır ol
duğu halde kırat tarafından açılmış
tır. Meydanda ve civar sokaklarda 
toplanan büyük bir kalabalk kıralı ve 
Metaksas'ı hararetle alkışlamıştır. 

Yaplan dini bir merasimden sonra 
bu heykelin masrafını teberru sure
tiyle veren Demetre ve Hariklea Tzi
r~upolos tarafından bu heykelin 
millete hediye edildiği hakkındaki 

senet krrala takdim edilmiş ve kırat 
heykeli örten bayrağı çekmek sure
tiyle küşadı yapmıştır. 

Büyiik bir geçit resmi 
Bunu müteakip Başvekil Metaksas, 

bir nutuk söyliyerek hayatını mille
tine vakfetmiş olan kırat Kostan
tin'in eserini izah etmiştir. 

Nutuktan sonra kıtaat, harp ma
lfilleri, eski muharipler, ihtiyat za
bitleri ve diğer teşekküller kıralın 

önünden geçmişlerdir. 

Halk, avdetlerinde de, kıralı ve ve
liahti, başvekili, ve kıtaatı uzun uzun 
alkışlamıştır. 

· l'oliıel,nik mektebindeki 
'ihtifal 

Dün Atina politeknik mektebinde 
de kıral Kostantin ihtifali yapılmış
tır. Dün aynı ihtifal, Yunanistan'ın 

bütün mekteplerinde vukua gelmiş 
ve ayrıca blitün kiliselerde de ruha
ni ayin icra edilmiştir. 

Dahiliye Nazırı Durantis, radyoda 
söylediği .bir nutukta büyük kıralm 
heykelinin açılışındaki ehemiyeti te
barüz ettirmiştir. 

Matbuat ve turizm müsteşarı Ni
koludis, yabancı memleketlerdeki e
len cemaatlerinden bir çok telgraf al· 
mıştır. Elen cemaatleri ,dün Atina'da 
yapılan törene kalben iştidik etmiş 

bulunduklarını bildirmektedir. 
Münakalit nazırı, Kıral Kostan

tin'in heykelini gösteren bir pul çı
karılacağını söylemiştir. 

Polonya T eşen _Silezyasını 
kati olarak ilhak etti 

r (Ba§ı I. inci sayfada) 

, l' eni hu'dut nasıl tesbiı 
olunacak?. 

Vaf!Ova, 10 a.a. - Zannedildiğine 
göre yeni Polonya - Çek hududu iki 
hüküımct arasında plebisite müracaat 
edilmeden doğrudan doğruya yapıla
cak olan müzakerelerle kati surette 
teabit edilecektir. 

ı Bir leh tekzibi •• 
Varşova, :1 a.a. - Pat ajansı bildi

riyor: 

Yabancı gazeteler, Lehistan'la Ma
caristan arasında müşterek bir hudut 
hakkında İngiltere'nin Varşova'da bir 
dcımarı yaptığını yazmışlardu. Bu 
yazılara göre, İngiltere ,tamamen ırki 
mülahazalara dayanmıyan ekalliyetler 

· isteklerine muzaharet etmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Leh ajansı, böyle bir demarşın ya
pılmadığını ve bu meselenin Lehistan 
ile İngiltere arsında bir görüş teatisi
ne mevzu teşkil etmediğini beyana me
.zundur. 

Bir leh gazetesi B. Yorga'ya 
lıücum ediyor 

Varşova, 11 a.a. - Pat-ajansx bildi
riyor: 

IWrjer Poranni gazetesi, Romanya 
politik adamlarından profesör Yorga
nın Neamul Romanesco gazetesinde 
yazdığı makaleyi şiddetle tenkit et
mektedir. 

Profesör bu yazısında Lebistan'ın 
Çckdıslovakya'ya karşı olan politikası
na nadir görülür bir şiddetle hücum 
etmekte ve "milyonlarca rusla meskun 
olan,, Pomeranya'nın ve doğu vilayet
lerinin Lehistan'a aidiyeti meselesini 
ortaya koymaktadır • . 

Gazete, bu makaleyi bir "iftira,, o -

!arak tavsif etmekte ve profesör Yor
ga'nın leh millet ve düşmanları ara

sında yer aldığını kaydetmektedir. 

l'olonya J.ıtaları Orlova'ycı 
girdiler 

Moravska - Ostrava, 10 a.a. - Ha
vas: Polonya kıtaatı bugün öğleden 

sonra Orlova'ya girmiştir. Bu şehirde 
yalnız 1000 polonyalı ve halbuki 7000 
çek vardır. 

Rutenya valisi dcği§tirildi 
Prag, 10 a.a. - Çeketa ajansı bildi -

riyor: 

Reisicümhurun salahiyetini haiz 
bulunan Çekoslovakya cümhuriyet 
hükilmeti, Kılrpatlaraltı Rusya'eının 

valisi Rabar'ı talebi üzerine vazifesin
den affederek yerine nazır İvan Par
kani'yi tayin etmiştir. Yeni vali ka· 
nunda gösterildiği veçhile yemin et
migtir. 

Komünist partisi muhtar slovak 
hükümetinin karadyle lağvedilmiştir. 

1 ngilix ihtiyat o~dusu 

yeniden tensik ediliyor 

Londra, 10 a.a. - Harbiye nazırı 
Belişa, Manionhouse'de bu akşam 
söylediği bir nutukta ihtiyat ordu
sunun yenl-'baJtan tenenı:ı programmı 
izah etmiştir. 
Alınan tedbirlere nazaran ihtiyat 

ordusunun kadrosu on sekiz fırkaya 
çıkarılacaktır. Bu ordu ultramodern 
olacak ve icabında derhal muvazzaf 
orduyu takviye edebilecektir. 

Bu 18' fırkanın dokuzu muvazzaf 
ordunun aynı t,eşkilatıru haiz olacak
tır. Fırkalardan üçü baştan başa mo
torize olacak, fırkalardan biri seyyar 
bir hale getirilecek ve be•i de hava 
müdafaasına tahsis olunacaktır. 

B. Daladiye orduya 

te~ekkür ediyor 

Paris, 10 a.a. - Başvekil ve harbi
ye nazırı Daladiye orduya hitaben bu 
gün aşagı.daki emriyevmiyi neşretmiş
tir. 

'•Son ihtiyatlar da evlerine dönme
den evel sizlere cümhuriyet hüküıneti
nin teşekkürlerini bildirmek isterim. 
Hadisatın emrettiği ağırba§lılıkla 
memleketin davetine icabet ettiniz. Bu 
suretle memleketin selametine hiz -
met ettiniz. Fransa bundan dolayı 
size müteşekkirdir.'' 

Pananıerikcn konf cransıncla 
konuşulacak meseleler 

Meksiko, 1 O a.a. - Universal gaze -
tesi, 9 kanunuevelde Lima'da toplana
cak olan panameriken konferansı prog
ramında aşağıdaki noktaların bulun -
duğunu yazmaktadır : 

Muhtelif amerikan sulh muahede -
}erinin xslahı, amerikalı devletler için 
bir adalet divanı teşkili, bir Amerika 
Milletler cemiyeti kurulması ve niha • 
yet kuvetle elde edilecek topraklar fü
tuhatının katiyen tanınmaması husu
su0nda müşterek bir beyanname neşre
dilmesi. 

Enternasyonal tediyat bankası 
idare meclisinin toplantısı 
Baler, 1 O a.a. - Enternasyonal te· 

diyat bankası idare meclisi bugün top
lanmıştır. 

Muhtelif merkez bankalarının en -
ternasyonal banka ne.zdindeki mevdu· 
atı eyHU ayı içinde altmıı altı mil -
yon isviçre frangı azalmıt ve mevcut 
100 milyon isviçre grangına düşmüş
tür. Maamafih bu mevcut aon günler
de gene artmrya başlamıştır. 

İdare meclisi eylUI ayı bilançosu -
nu tasdik et:miştir • 

ULUS 

20.000 Japon . 
imha edildi 

Londra, 10 a.a. - Bir Çin askeri 
membaından alınan bir telgrafa göre 
mevcudu 20 bin kişiye baliğ olan iki 
japon fırkası Yangçe'nin cenup cep
hesinde Tehan'ın garbinde çinliler 
tarafından imha edilmiştir. 

Sinyang düştü 
Tokyo, 10 a.a. - Domei ajansı, ja

pon kıtaatının bu sabah Pekin - Han
keu demiryolu üzerinde Hankeu'nun 
160 kilometre şimalinde kain Sinyan
gı zaptetmiş olduklarını haber ver
mektedir. 

Bir tekzip 
Hankov. 10 a.a. - Cenubi Çinin ja

pon kuvetleri tarafından istila edil
diğine dair çıkan haberleri Çin ajan
sı katiyen tekzip etmektedir. 

Mareşal Çan Kay Şek' in 
bir beyannamesi 

Hankov, 10 a.a. - Çin'de cümhuri
yetin i.lfuunın yıldönümü münasebeti -
le Mareşal Çan Kay Şek millete hitap 
eden neşreylediği bir beyannamede, 
insanca ve toprakça bütün zayiatına 
rağmen Çin'in bugünkü vaziyetinin 
harbm başlangıcındakinden daha iyi 
olduğunu kaydetmekte ve Çin'in enin
de ve sonunda japon tecavüzünü aklın 
bıraktıracağını söylemektedir. 

Kardinal İnn·tzer 
Yeni nümayişlere karşı 

Muhafaza altında 
Berlin, 10 a.a. - MalUmatlarına 

müracaat edilen resmi makamlar, kar
dinal lnnitzer'in Viyana'daki sarayı
nın önüne bir muhafız kıtası ikame e
dildiğini itiraf etmekte, fakat bu 
tedbirin Kardinal'e dü~ olan ele
manların, Sentetyen kilisesinin ö
nünde katoliklerin hücumu gibi, yeni 
bir nümayişe mani olmak maksadiyle 
alındığını beyan etmektedirler. Bu 
makamlar hiç bir dayak hadisesi ce
reyan etmediğiniı polisin ciddi su
rette müdahale etmek mecburiyetin
de kalmadığını iddia etme&te ve şim
di sükunetin hüküm sürdüğünü ilave 
eylemektedirler. 

Kardinal göz lıapsin'de 
Londra. 10 a.a. - Viyana'dan Röy-
~ ..... ,_.,., ''•'.. .,M-• V ..--c::_ 

dinal lnnitzer, Başpeskoposluk s ara
yında göz hapsine alınmıştır. 

Roma protesto ediyor 
Vatikan, 10 a.a. - Osservatora Ro

mano, Viyanada Kardinal İnnitzere ve 
ba§ peskoposluğa karşı yapılan nüma
yişler hakkındaki haberi. ilk sayfada 
neşrediyor ve bu haberin altında yaz -
dxğı bir notta bu emsalsiz hakareti şid
detle protesto ederek bütün hıristiyan 
lık namına Kardinala taziyede bulu -
nuyor. 

Ü~ Sovyef kadm f ayyarecisinin 

yeni bir muvaflakiyeti 
Moskova, 10 a.a. - Tass ajansın

dan: Polin, Asipenko ve Kopsikipier 
adında üç sovyet kadın tayyareci, 
kadınlara mahsus mesafe rekorunu 
kırmışlardır. Moskova'dan hareke~ 
etmil} olan tayyareciler Amur nehrı 
üzerinde bulunan Komsomolsk şehri
ne 170 kilometre mesafede kain Duki 
kasabasında yere inmişlerdir. 

1 lanbul' da a faltlaştırılaıı 
yollar 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Boru 
döşenmesi ve asfalt inşaatı dolayısiyle 
bir müddetten beri üzerinde çalışılan 
Ankara ve Babıfili caddeleri, herhangi 
bir kazaya mani olmak için, bütün na
kil vasıtalarına kapatılmıştır. Kamyon, 
otobüs ve atlı arabalar S~tanahmet 
ve Alemdar caddesini takiben geliş 
ve gidiş yapacaklardır. Motosiklet ve 
otomobiller ise eskisi gibi, Sirkeciden 
Divanyoluna çıkarken, Ankara cadde· 
sinden gideceklerdir .Ancak inşaat do
layısiyle daralan yerlerden itibaren 
yan sokaklara sapacaklar ve Sultan • 
ahmet türbesine yakın bir yerden tek
·rar caddeye çxkacaklardır. 

Gazi köprüsü inşaatı 
ilerliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Gazi 
köprüsünün inşaatı devam etmekte -
dir. Unkapanı cihetine raptedilecek 10 
dubanın eklenme ameliyesi bitmiştir. 
Şimdi de Azapkapı cihetiyle köprünün 
orta yerine konacak dubaların .eklen -
mesiyle meşgul olunmaktadır .Köprü
nün Azapkapı cihetindeki tahkimat ve 
inşaat ta oldukça ilerlemiştir. Burada 
birinci ayakların inşaatı bitmiş, ikinci 
ayakların inşaatına başlanmıştır. Bun
lar da bittikten sonra eklenen dubala
rın sahile bağlıunasına baıtana~aktn:. 

Gönüllüler 
İspanya' dan 
çekiliyorlar 

( BB§ı 1. inci sayfada ) 

nu hatırlatmaktadırlar. Bunlar 1937 
sonkanunundan beri İspanya'da bu
lunan ve bütün kanlı muharebelere 
iştirak ederek şimdi artık general 
Fran1r:o'nun muzafferiyetine muhak
kak nazariyle bakılaeildiği için mem
leketlerine dönmeyi hak etmiş olan 
gönüllülerdir. Bu fCkilde mühim 
miktarda gönüllünün dönmesi beynel 
milel politika veya Akdeniz politika
sı mülahazalarından ileri gelmiş de
ğildir. 

Tedbirin karı§mazlık komitesi 
karariyle alakası yok 

Keza bir taraflı olarak alınmış olan 
bu tedbir karışmazlık komitesi karar
lariyle de alakadar değildir. Esasen 
bu komitenin faaliyeti hakkında son 
zamanlarda pek müphem malfunat 
mevcuttur. Ancak bu tedbir italyan -
ingiliz münasebetlerinin inkişafıyle 

münasebeti olmamakla beraber, mü
him bir miktar mev.zuubahstir ve Ro
ma mahfilleri bu tedbirin İngiltere'
ye, aylardanberi Hariciye nezareti 
dosyalarında yatmakta olan 16 nisan 
anla9masını tatbik mevkiine koymak 
fırsatını vereceği mütaleasmdadır
lar. Bu düşünce tahakkuk ederse ne 
ala. Aksi taktirde, mezkur mahfille
rin kanaatine göre, İtalya, sembolik 
olmaktan ileri olan bu miktar askerin 
geri alınmasından sonra bir taraflı 
olarak başka hiç bir icraatta bulun
mıyacaktır: Akdeniz'de yeni anlaş

malar hak'kında neşredilen haberler 
tahrikamiz ve mevsimsizdir ve mev
cut ve muayyen meselelerin hallini 
kolaylaştıracak mahiyette değildir. 

Frankisılerin t.ebliği 

Salamanka, 11 a.a. - Umumi ka
rargahtan tebliğ edilmiştir: 

Ebre cephesinde, hükümetçilerin 
bazı mevzilerini zaptcttik ve ileri 
hatlarımxzı düzelttik. 

Madrit cephesinde, Anover de Ta
jo bölgesinde ve Andalozya'da da 
Villa Franka bölgesinde ilk hatları
mızı tashih ettik. 

Tarragone, Valansiya ve Barsclon 
"l"l.l.Jal.lla.&& ..., ... .__~ __ ... ~ ........ ·--....--

tayyareciler tarafından muvaff aki
yetle bombardıman edilmiştir. 

Hava bombardımanları 

Kartagena, 10 a.a. - Franko tay
yareleri bugün öğle üzeri şehri bom
bardıman etmiştir. İki ölü ve 27 yara
lı vardır. 12 bina yıkılmıştır. 

Amerika' dan İspanyol 
çocuklarına lıediye 

Vaşington, 10 a.a. - Amerikan kı
zilhaç cemiyeti tarafından kiralanan 
üç yük gemisi ilk t~rinin sonunda 
Amerika'dan hareket ederek Çin'e ve 
İspanya'nın her iki kuımına noel mü
nasebetiyle çocuklara dağıtilmak üze
re oyuncak, şekerleme, gıda malları 
ve ilaç götürecektir. 

İngiliz . itiılyan görüşmeleri 
devam edecek 

Londra, 10 a.a. - Salahiyetli mah -
filclrden bildirildiğine göre, bir teşri
nisanide parlamento toplanıncıya ka -
dar, Roma müzakereleri hakkında hiç 
bir tebliğ neşredilmiyecektir. Bununla 

beraber Roma'da diplomatik müzake -

relere devam olunacaktır-. 

İstanbul üniversitesinde 
derslere haşlanıyor 

İstanbul, 10 (Tlefonla) - Üniversi
te fakültelerinde yeni ders yılı bu a
yın on beşinde başlıyacaktır. O vakte 
kadar fakültelere yeni giren talebenin 
kayıt ve kabul muamelesi tamamlan
mış olacaktır. Açxlış günü rektör Ce
mil Bilsen bir nutuk söyliyecek, bir 
yıllık randıman neticesini izah ede
cektir. Bu münasebetle konferans sa -
lonunda merasim yapılacaktır. 

İstanbul' da halka parasız 
sinema gösterilecek 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Son fes
tivalde Beyazıt ve diğer meydanlarda 
halka bedava meydan temsilleri veril
mişti. Halk bu temsillere çok rağbet 
etmişti. Haber aldığımıza göre, bele
diye Avrupa'dan seyyar sinema maki
neleri- getirtecektir. , Bu makinelerle 
Beyazıt, Taksim gibi müsait meydan
larda perde kurulacak ve halka mec
cani filimler gösterilecektir. Bu hu
sustaki tasavvur henüz tetkik safha
Jmdidıı. 

Brezilya' da 
gazeteler 

Brezilya' da 500 gazele 
ve mecmua ~ıkıyor 

Berezilya'nın muhtelif şehir ve ka. 
sahalarında 500 gazete ve mecmua in
tişar etmektedir. Ancak bunun kaçı 
gazete kaçı da mecmua olduğu malfun 
değildir. Bir tahmine göre, Berezil • 
ya'.da 200 gündelik .gazete çıkmakta
dır. Fakat bunların içinde belli başlı 
rol oynıyan gazetelerin sayısı 50 yi 
geçmemektedir. Geriye kalan yüz el
liye yakın gazete, kendi çev're ve &er
çevelerinin dışına çıkamıyan gazete
lerdir. 

Bu 50 gazeteden, takriben 10 u Be
rezilya'nın şimal kısmında, 20 si Rio 
de Janeiro ve civarında, 20 si de ce
nup kısmında intişar etmektedir. Re
sife, Salvador ve Bclem şehirleri, şi
malde çıkan gündelik gazetelerin 
merkezleridir. Ancak, bu gazeteler, 
mahalli ve mıntakavi bakımdan ehe -
mi yeti haiz bulunuyorlarsa da, ne mil
li ve ne de enternasyonal olarak bü
yük bir değerleri yoktur. Cenupta ve 
Rio'da çıkan gazetelerin de rolleri 
mahallidir. 
Diğer taraftan nüfusu 1,5 milyonu 

bulan Sao Paulo'da 12 gazete çıkmak
tadır. Bunların arasında, mesela "A 
Ga.zeta" şehrin içinde tutunmuş, ha· 
tırı sayılır bir gazete ise de, hiç biri 
"Estado de S. Paulo" mertebesine va· 
ramamıştır. 

Anayasa ve cumhuriyet taraftarla -
rınm imparatorluğa durmadan hü -
cum ettikleri devirlerde, 1875 tarihin
de tesis edilmiş olan bu gazete, hafta 
içinde ha.zan 16 bazan da 20 sayfa ola
rak çıkmaktadır. 32 sayfa olan pazar 
nüshalarının yüzde 50 sinden fazlası 
ilandır. Bu ilanların çoğu, sinemaya, 
tiyatroya, devlet piyangosuna, vapur 
ve sigorta kumpanyalarına aittir. Bi
zim paramızla yüz paraya satılan bu 
gazete, 100.000 basmakta ve Berezil
ya'nın en çok basan gazetesi olduğu
nu iddia etmektedir. 

"Estado de S. Paulo" 100.000 nüs -
hayla, Berezilya'nın en çok basan ga
zetesi olduğunu iddia ederken, Rio'
da çıkan "A Noite" yüz binden çok 
fazla basmaktadır. Ne var ki, Noite, 
bir bulvar 2'azetesi karakterini haiz -
aır.-,ınamatt, !?uu:ıl:;u uı;-1 u ~ • ·---

de yalnız Birleşik Amerika'.da değil, 
bütün dünyada en büyük gazete oldu
ğunu iddia ederken, Nevyork'ta çıkan 
Deyli Nüys, Londra'da çı'kan altı ga
zete ve Paris'te çıkan iki gazete, on -
dan çok fazla basmaktadırlar. 

Brezilya'nm en C6ki gazetesi bun • 
dan yüz on bir yıl evel tesis edilmiş 
olan "Jornal do Coımmercio" adındaki 
gazetedir. Bu gazete, Brezilya Por
tekiz'den kurtulduktan sonra çıkma
ğa başlamıştır. O günlerde Rio bu
günkü gibi, iki milyon nüfuslu değil, 
100.000 nüfusu olan bir şehirdi. 30 bin 
basan bu gazetenin de yüzde 50 sini 
ilan teşkil etmektedir. Muhafazakar 
olduğu için hemen hemen şeklini hiç 
değiştirmemiştir • 

Yeni basın kanunu Brezilya gaze
teciliğine yep yeni bir çığır açmıştır. 

Cumhur reisi doktor Gctulio Var
gas, 10 ikinci teşrin 1937 tarihli ana
yasasiyle birlikte çıkardığı basın ka
nununun 122 inci maddesiyle gazete
lere resmi bir mahiyet vermiştir. Ga
zeteler sıkı bir kontrola tabidir. Hiç 
bir gazete, hükümetin muayyen bir 
ölçüsü olan haber, beyann~m~ . veya 
buna benzer bir yazı veya fıkrını neş
redemem, diyemez. Gazetede çıkan ya 
zılar dolayısiyle terettüp edecek olan 
mesuliyet hapis ve para cezasiyle ce
zalandırılır. Makineler de dahil oldu
ğu halde, matbaanın bütün tesisatı, 
para cezasına bir garanti olmak üze
re hükümete karşılık gösterilmiştir. 
Mamafi, bu garanti paraya da tahvil 
edilebilir. Ancak, para garantisinin 
mikdarı, gazetenin ehemiyet tirajı~a 
göre her yıl başında yeniden takdır 
ve tespit edilmektedir. 
Sermayedarları arasında yabancıla -

rın da bulundukları anonim sosyete -
ler gazete ve haber alma m~e~se~~le
rine sahip olamıyacakları gıbı, huk -
mi şahsiyetler yahut .yabancılar g~e: 
te müesseselerinin hısse senetlerını 
satın alamazlar. 

Bir gazetenin gerek fikir gerek i
dari işlerini yalnız Brezilya idare e
der. 

Romanya' dan hir ticaret 
heyeti geliyor 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Türk -
Romen ticaret odası reisi, M. Sloves
ks ve romen iktisatçılarından mü
rekkep heyetin bu günlerde şehrimi
ze gelmesi beklenmektedir. 
Roımen iktısat heyeti, ıehrimizde 

birkaç gün kaldıktan sonra Ankara
ya gide<:ek, orada tilrk - romen iktı
sadi münasobatının artırılması husu
sunda alakadarlarla temaslarda bulu
nacaktır. 

G . , 
:aazıantep te 
at koşuları 

Gaziantep (Huausi) - Sonbahar 
koşuları intizam içinde yapıldı. O' 
general Kazım Urbay, valimiz :Rı 
Çevik, generaller, komutanlar, yii 
sek memurlar ve on binlerce vataJl 
daş koşuyu alaka ve heyecanla tal< 
ettiler. 

Birinci koşu: hiç kO§u kazanma 
3 ya§ında halis kan arap taylara rna 
sustu. Kersentaşlı Musa'nrn doru 1' 
rak tayı birinci, Razı Kale'nin al e 
kek tayı ikinci, tsmailin al erkek 
yı üçüncü geldiler. Birinciye 155, 
kinciye 50, üçüncüye 20 lira ikr 
ye VCl'ildi. 

!kinci koşu: hiç koşu kazanın 
halis kan arap kısraklara mahsus 
mesafe 2400 metre idi. Mehmet Ak 
melek'in Güzelkızı birinci, 1brahi 
Can'ın Şimşeği ikinci, Hüseyin !{ 
çak'ın Mercanı üçüncü geldi. Birin 
ciye 155, ikinciye 50, üçüncüye 20 1 
ra ikramiye verildi. 

Uçüncü koşu: hiç koşu kazanmam 
halis kan arap at ve kısraklarma ma 
sus, mesafe 1800 metre idi. Bu koş 
ya da sekiz hayvan iştirak etti. Ha 
san O. Abmet'in al erkek Atmac 
birinci, Ahmet Oğu.z'un demirikır e 
kek Seyfisi ikinci, Halil Konukseve 
in doru erkek Gürbüzü üçüncü geld 
Birinciye 100, ikinciye 35, üçüncü 
15 lira ikramiye verildi. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yuk 
rı yaşta halis kan arap at ve kısra 
!arma mahsus, mesafe 3500 metre • 
di. Bu koşuya dokuz hayvan iştira 
.etti. Ali Kaya'nın deınirikır erke 
Bozkurdu birinci, Ali Arpacı'nın d 
ru erkek Canı ikinci, Albay Selimi 
doru erkek benli Mesudu üçüncü gel 
di. 'Birinciye 300 lira ile bu koşuya 
giren hayvanların duhuliyeleri, ikin· 
ciye 75, üçüncüye 75 lira ikramiye 
verildi. 

İstanbul lise ve orta 
okullarında 

talebe fazlalığı 
lo 

İstanbul, 10 (Telefonla) - İstan--aı 
bul lise ve orta okullarında talebe sa • 
yısı çok fazla olduğundan yeniden şu-~ 
beler açılmasına, mekıteplcr arasında~. 

rar · ~e.riımi§iir: Keyfiyet Dakanİığa 
arzedilmiştir. it 

lzmir'de limon 
çahşmaları 

İzmir, (Hususi) - EyHH 938 ayı t 
zarfında limanımıza girip çı:ka.n va -
pur mikdarı hak.kında ticaret odasın - \' 
ca bir istatistiJc haz,rlarunıttır. lsta - \ 
tistikte 9u mal&nat vardır: ~ 

152 türık, 7 alman, 2 Amerika, 1 ° 
Belçika, 1 bulgar, 5 Danimarka, S Fe· 
lemenk, 3 fransız, 11 ingiliz, Z İsveç, 
14 italyan, 1 Polonya, 3 macar, 4 Nor· 
veç, 1 Romanya, 3 Yugoslavya, 14 yu
nan vapuru olmak üzere 229 vaypur 
limanımıza gir.ip çrkmtşxu Bunların 
safi tonilatosu 171,051 dir. 

Çorum'da C. H. P. Ocak ve 
Kamun kongreleri ~ahııyor 

Çorum, 10 a.a. - Vilayetin her ta
rafında Halk partisi ocaık ve kamun 
kongreleri büyük bir faaliyetle de
vam etmekte ve halk, kongrelere de
ı;in bir alika göstermektedir. Çorum, 
Alaca, Sungurlu, Osmancık ve Meci
tözü belediye seçimleri bitmiş ve hep
sinde Cümhuriyet Halk partisinin 
namzetlerine müttefiikan rey veril· 
miştir. İskilip belediye intihabatı da 
yarın bitecektir. 

Burdur' da 
Burdur, 10 a.a. - C.H.P. ocak, ka

mun ve ilçe kongrelerinin hazırlıkla
rı devam etmektedir. Dünden itiba· 
ren ocak kongreleri toplanmıya baş· 

lamıştır. 

TUNA KIYILARI 
- Yeni çıkb-

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Y ııgoslavyıı' da yapı
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem de en eski zamanlar
dan bugüne kadar Yugos-

lavya 'mn bir tarihi 



• 
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Jaftan hikareler 
----~---------....--------· 
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(Başı 7. inci sayfamızda) 

du mu üçten yukarı çdrma . ' 'Fuzuli masraflar 11 Dedikodu Anbra • lstanbuJ ..... 

Pazardan m•-da berıün: 
Kemal Zem GENCOSM AN 

Yeıilköy'den hareket : 8.30 
Anbra'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 

Mahallenin medhalinde uğradı • 
ğmuz "zabitin evi" tam 12 oda imiş 
ve en pahalı odasında.- 4 liraya
Hiiseyin çallf oturuyormuı. 
Hacı Hüseyin efendiye sorduk; 
- Peki ya araa fiyatlarL. 

nikôh bir türlü 

Kadın 

dolayısiyle 
kıyllamayınca 

Panr 
Pazartesi 
Salı 
Çarpmba 
Pertembe: 

: Ece ,,. Çankan eczaneleri 
: Sebet " y eaiıehir 
: 1ıtaııbul ec:zanai .. 

"Pek ince iflere aklım ermez" der 
gibi başını salladı, sonra beyaz sa
kalım parmaklariyle ta.rakladıktan 
sonra: 

mahkemeye 
mecbur oldu müracaata 

Cuma 
Cumarteai. 

: Merkez ,. 
: AnJcara .. 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 

haber de göndermedi. Bir kaç giln bek 
ledim, yok. Ben : 

Bir )'anlanaıa. bir bu. feYkalide bir 
baıtalık vukuunda acele imdat iıtemek için 
belediyeler hastanesine (%2'57) numara ile 
telefon edilir. 

- Ben sana, dedi, hesabını söy
liyeyim. Sen var kaç .kuru' eder 
bul... 927 den evel buradaki 245 dö
nüm arsamın fiyatı 60 kaime idi. 
Kalabalık: 

- Yapma be hacı baba, kim verir
di buraya altmış lirayı? dedi. 

Yazın çiçekli ağaç dallarmda keyif
li keyifli prkılar okuduktan sonra kı
Jlll kapl&Ulıda kara kara dilfüncelere 
varan ağustos böceği gibi, genç .k.a.
dın, elini şakağına koydu ve : 

- Kara kıt göründü bile, dedi, peki 
fimdi ben ne yapacağım? 

- 'v eıaaından eminim. ncrdeyae 
bir gün çıkar gelir, diye avmıp duna
yordum. 

Neden sonra haberini aldnn ki le -
metpaşa mahallesinde bir kadmla o • 
turuyor muf. 

u 
in-
iyı :-- Dedim ya. iki gözüm. nefret e

. llla dedikodudan- Nene gerek ae. 
~ elin üç koyunu bq keçisi. efen
lll? Şu dört günlük dan dünyada 
fqsinın ayağına takılmaktan, şu • 

111lla bununla uğraşmaktan ne kaza-
1hr bilmem? Doğru söylemiyor mu-

ama? 

lleıe bazılarını görüyorum ki kör 
~tere ile kanlarına giraem yüreiim 
gumaz. Vay efendim falan yan bas· 
§ da, öteki de çamura batmıg.. Ama 
a ne banlardmı canım, yan da ba· 
dofru da ; çamura 'da batar, ha • 
~ da.. Ser-Jtendj işine, kendi ~

e bak .•. 

nı bir araya getirip kar§ıdakine yiıt -
turmak olur marifetlerden değildir 
ha... Sen buna gülersin ama, becere -
mezsin. 

Biz nedense, birader, yalan aöy -
lüyemiyoruz. Sen meseli; timdiye 
kadar ağzından bir eğri ah dayma -
mJ§Jmdır. Bilirsin ki ben de söyle -
yemem. Yo yo, bak gülmene tahaaı -
mili edemem. Duydunsa söyle: ha ta
ka olsun diye mi sırrttın neyse... di -
;,ecelim .. ld bis yalanı. dtlseaf. da
lavireyi beceremiyoruz vesselam. t -
nan ki bu apayn bir sanat i.ld gö-

Dün bizim Emced'e raataeldim. Hele IU dedikodu yok mu? Bir 
ced'i tanırsın değil mi? Nuıl ha· yerde • tanıyayım taııımıyayJID • bir 

.laaııyoraun canım. hani mektepte hatkaa•ua çekiftirildiiiııi 1ör1C1D 
tüyledm dikcıı diken olur. kalkıp o 

l acııc döndüğü için koğulmuıtu ya. dedikodu yapan ablah•am botuma 
do· ensesinin kalınlığından kinaye sarılacağım ğelir. 

ıııuztepen" derdik. hatta bu adı Sen : 
: ben takıvermiftim. Canını. sen ha- - Nene gerek canım, dünyayı doğ-
lanı mı kaybettin yoksa, Emced'i rultacak sen mi kaldın? dersin, senin 

olur musun? Hani mektep- huyun zaten böyledir; ama gel geJe
lı:oğulduktan sonra --firketine lim ben durabilir miyim ya? 

ebcci yamağı girdi de zimme - Geçen gfin bir mecliste otunayo -
• e Uç bin lira ıeçirdiii için mah - ruz. Senin adın geçti. Adı lhım de -

tılıeye verildi. Sonra da af fa uğra- iil .biri. .nuıl adaDhr o, diye aordu. :p çıktıydı .. Hala tanımadrnsa deli Saidan soldan bir weyler . aöyliyecek 
atağım. Yahu hani hapisaneden oldular; ben bırakmadım. Seni tanı -

1~11rtan sonra fU Nazif beyin hanı - dığun gibi söyledim. Şimdi yüzüne 
l)Je aralarında .. Vebali günahı boy- söylemi§ gibi olmıyaynn, seni ne ka
lına ama ne bileyim söylerler .. O ço- dar aevdilimi bilinin. I>Oııyada, ne

•d 1r itte... Şimdi tabii koılrocaman ye yalan a5yllyeyim. merdlik. arka -
ur 'Ilı olmuı.- da1Jhk, .efakArhk gibi ne kadar iyi 
ın 

1 
.Yalnız Nazif beyin hanımı mese - hisler varaa hepsini sende bulurum. 

' 1lndc bUtün kabahat Emced'de mi Sonra bilirsin ki ben seYgislnde çok 
b~rn? o kan da şırfıntının biridir samimi insanımdır .. Bir kere birine 
ı,ten .. Geçen sene de Nuriyle adı .bağlandım mı artık be~i o~dan iSl~m 
~~lcnıı§tı hani. Nazif beyi tanıdın de- ayırır. Neyse, bunları şı~dı una aöy
ttl illi? Züppenin biri yahu. karısı - leoıek beyhude :o meclıste ~ulun~p 
rıııı Parası için evlendiğini söyler. da seni nasıl göklere çıkardıgımı hır 
:ıırurlar. Sabahlara kadar pokerin görmeliydin. . . . . 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yaocm ibban: (1511). - Telefon miira

caat, şehir: (1023-1024). - Sehirlerara
ıı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava. 
san lrua memarlatu: (1846). - Me
aajui Şehir anban: (3705). - Tabi 
telefon nıunaralan: Zin :irlicami civa
n: (264S-1050-1196). • Samanpaz;ın ci
van: (2806-3259). - Yeaiııebir, HaYUZ
baıı Bizim tabi: (2323). ~ Havuzbap. 
Güven tak&i: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankın caddesi, Ulus takai: 
(1291). - İstanbul tabisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akıam 
llk Son 

aefer sefer 
Ulus .M. dan K. dere'yc 6.45 23.00 
K. dere'den Ulu M. na 7.15 ~.20 

Uluı M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulaa M. na 7.10 23.20 
Ula M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 20.30 

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

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

Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulua 14. na 7.00 23.0I 

Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl dan Cebeci'7e -.- 17.00 

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

s. puarmdm Aklcıöpri'::re 6.15 7.00 
Akköprii'dcn S. pazarı'na 7.30 9-45 

§ U. Meydanı'ylc İltaayoa araıında her 
beı dakikada bir ıefer olup tren za
-ıarı seferler daha srlrtır. 

1 U. llqda.m'Jrie Yeniıeblr, Bakanhk
ıv. Cebeci. lem-an aramda aaat 
1 den 20 7e kadar vuatl hu bet daki
kada; aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; aut 7 den a ..... 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Aktamlan Ulus Meydaru'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunlarm Ulus mcy-
clllluW ... ~-· •in- ..... daiıhı ....ı .... tabidider. 

Poeta s..t1eri 
TeahhUtlll aaat (18) e kadardır. 
Posta aaat (19) a kadar llltanhal dheti
M mektup kaJN) ecler. 

Tren Saatleri 
'flayJarpap'ya : Her aabah 8.20. Her 

akl8m 19.15 ve 19.50 
de (Puartesi, Pu
ıcmbe. Cumaneai 
Toros 91rat.) 

aaa..n hattma ı Herdn US (K.Qae
ri. Sıwu. Amu)'a ba 
hat herindedlr.) 

Diyarbakır hattı : Her&iin f.35 
Zoqpldalt Utta ı • 15.00 

Bu itiraz hacı babanın kanına do
kundu: 

- insafa gelin be ağalar, dedi, 
245 dönüm bu.- Ama kimae almaz
dı o da başka. Kim ne yapsındı bu
radaki aaayı o zaman ... Şimdi ise 
metresi 50 ye gidiyor. 

- Vergi? 
-·Ha vergiye gelince dedi, hacı 

baba, eıkiden 245 dönüme 25 verir
dim. 

- 25 lira. öyle mi? 
Yalnız haca baba değil, oradaki

lerin topu birden güldüler: 
- Aman efendi ne lirası, senede 

25 kuruş ... Fakat bu yirmi beş ku
ruşa da biz şaştık. 

- Peki ya fİmdi? 
. Şimdi, elimde kalan 60 - 70 dö -
nUm için 18 lira ... 

Ey muhterem okuyucular, arada
ki farkın hesabını, ben de hacı ba
badan devren, size bırakıyorum. 

.. Kırk sözü bir söz keser" kabi
linden Sabri Dumanlı lUa karıştı: 

- Canım eskiden alım satım ki
min aklına gelirdi ki fiyatını sor -
sun, hacı baba da aklında tutsun ... 

S onra laf piyasaya döküldü. 
Bir müddet pazarlıksız sa

tıt kanunundan bahsettik. Ama ko· 
nuşmamızın en tath tarafa siyasi 
mübahaseler oldu. 

- Gazete okur musunuz, diye 
sorduk. . 

- Elbette. her giln dediler. 
- Peki o halde şu son günlerin 

hadiseleri hakkında düıündükl~ri
niz ... Hani Avrupa meseleleri, Ala
manya işi ... 

Suali nerede sorduğumu bilmi -
yor, değildim. Alacağım cevabı me
rak ediyordum. Fakat onlar biribir
lerinin ylbUne baktılar. 

Sonra bize döndüler: 
- O siyaset taraf mı biz es geçe

ria, dediler. 
Bahtiyar mahalle veaelam. SU • 

det fehirlerine gamalı haç bayrak· 
ları çekilmi,, polonyalılar Teıen'e 
eirmifler. macıarlar da arsa iatiyor-
1armı, i lapaiıya'da fÖyle. Çln'de 
böyle oluyormuş. Alimallah bunla
rın topu birden fU Hiaar'ın arka • 
amdaki hemgerilere vız geliyor. 
Hani merak edip sormadılar bile •• 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 16 

Rumi - 1354 
Eylül: 28 

S. D. 

Za~en sorulardı aualleri güme 
liderdi. Çünkü mahallenin tep~in

' den cırlak bir aca. bir vaveyla kop
tu: 

S. D. 
Gifaee: 6 05 Akeanıı: 17 S6 

Taze aimit, nane şeker 
Benim gönlüm seni çeker 

Ama bunlar öyle makamlar, öyle 
keyfli, öyle iştahlı aöyleniyordu ki 
hepimiz birden doğrulduk; kıeten 
halvacıyı aeyre daldık. 

Ne yapacağını daha evci düşünüp 
çaresini arasaydı şimdi elbette yers.iz 
yurtsuz ve daha kötüs üefendisiz kal
mazdı. Ama., kan atq gibi kaynarken, 
serde kavak yelleri ese.rken kim böy -
le hurda teferruatla kafasını yorar ? 

Erkek şimdilik o taraflı görünmü -
yordu. Öyle ya, kendisine - o da biı 
zaman için • pamuk ipliğiyle bağlan
mış oldugu bir kadın mahkeme huzu
runda ondan ne istiyebilir, istese bile 
ne koparabilirdi 

Kadına soruldu: 
- Evlimiydin bu adamla ? 
- Hayır!. 
- Peki hizmetçi filan.. 
- O da değil. 
Soracak bir ıey ikalmamıttı. Yalnız 

kadın evin içindeki vuiyetıni fÖyle' kı
aaca anlatmayı cıa taycıalı ıoruu : 

- Yalnız beraberce bir evde otu -
rurduk. 

- Şımdi? 
- ~ımdi de ayn ayn yerlerdeyiı. 
Kadın, delikanlıya ni51.>eti hakkında 

bu etraflı mali'ım&tı vıerdikten aonra 
aaıl divaanu, kendisinin tabiriyle 
"Yürekler acııı., hayatını aalatmıya 
başladı : 
-" Gül gibi geçinip gidiyorduk 

hakim bey, kendiaimn )Fazancı da ~ena 
değildi. Başka kimsemiz yoktu kı za
ten ... Ben yokken dipnda boğumdan 
bir lokma geçmez, bir teftali bu1A 
pkkaaını bana getirirdi. Bir iki ~ -
re : 

- Arbk nJıcithnnrın 1aydınak Na-
dir, diyecek oldum. GOidü. 

- Senden bunu beklemezdim kısım, 
Bana itimat etmiyor musun yoltsa. 
Neyin ek,ik kalıyor. Hem şimdi başı
mıza, yok nifandı, nikihtı. dUfilndü 
gibi bir takım fuzuli maaraf lar çıkar
manm zamanı mı ya... dedi. Ben de i -
nandan gitthn bu ite-

.Ama 10nraları büyümü yopbkr, c
pğe muska mı kodular, saadetimize 
göz mü diktiler, ne oldu iae oldu, Na
dire bir hal oldu. Ama. ben : 

- Sencle bir hal var riadir. dedik -
çe. o hiç o taraflı olma : 

Komşularım bana : 
- Nadir efendi nerede, görünmii • 

yor, diye sordukça ben utancımdan 
yerlerin dibine geçiyor : 

- Bir kaç gün izin aldı da •.. Bahk'
esir'e annesinin yanına gitti de ... gibi 
guya onlan avutuyordum. Fakat aon
ra ogrendim ki ı§ın aslını faslını ben -
den ba)llca bilmiyen kalmam". 

Bir kaç gün sonra ev aahibi de gel -
di, dayandı kapıya : 

- Ben zaten sizin halinizi beğen • 
miyordum, karı kocaya benzemiyor -
dunu.t, demesin mi? O dakika da yer 
açılsaydı da içine girseydim daha iyi 
olurdu. Kırk biçak vursalar bir damla 
kanım akmazdı. Ama kime ne söyle -
miye hakkım var ki .. Talüme sitem et
tim oturdum apğı .. Ama oturtur mu 
el, konu komşu söylenir, mahalle de
ıı.kanlıları evımin etrafından ekeiık ol-
maz. ve hepsinden beteri ev sahibi ka
p11 .• an ayrnmaz. Eldeki avuçtaki bir 
Aaç .ıı.uruşu da yedıkten sonra ev sa -
ıııoı : 

- Hadi bakalım pılıyı pırtıyı topla 
da kendine başka yer bul, dedi. Ben
de topladım, çıktım. Gittim bir ailenin 
yanında bir odacağız buldum. Aylığı 
45U kuruşa ... Çamaşır yıkıyor. diki' 
dıluyor bu parayı çıkarıyorum ama. 
yıyeccğim ıçecegim yok. 

- .Peki ne ıstıyorsun şimdi ? 
- Şuııu istiyorum. ben bu adamdan 

nafaka filen istemiyorum. Ama, vic -
danına havale .. Hiç olmana ayda bir 
kaç kuruş venıin bana ..• 

Delikanlı gayet namuakir bir halle 
ayağa kalktı : 

- Baş üstüne ef cndimı dedi, bu be -
nim dünya ahret borcumdur. Kendiai 
bir müddet evimde hizmetçi diye kal· 
dı. Sonra bicim aile gelioce ayrılmak 
icap etti. Ama ben gene onu terket • 
mif aayılmam. Bir kaç kere nimin 
gittim. 
:- Buradan çıktı. bqka yere tatm • 

dr. dediler. Ben de bir tilrlil izini bu• 
lamadrm. ÇiftJiktıenberi ilk def& kea • 
disini şimdi huzurunuzda ıörüyo • 
rmn. . - Canım kızım dıprrdaki itlerim 

bozuk gidiyor bilmiyor musun. diye 
üzüntüsünün batka ıebeplerdcn oldu
ğunu anlatırdı. 

Derken ieçen paıarlardan birinde, 
sabahleyin : 

- Bugün Çiftliğe gitsek nasıl olur 
elmasım, diye ıordu biraz hava alır, 
dolajlrız. Bira Parkında da dinleni -

Hakim. bu ite ba;ka mak.amların 
bakabileceğini, mahKemenin böyle ka
nunun kabul etmediii bir yapma tek
lini boaao için hiç bir karar alamı

yacatınr anıattı. 

riz. 
Ben: 
- Peık münasip olur, dedim, zaten 

benim de aklımdan geçmiyor değildi. 
Biz kalktık, trenle de değil de oto -

büsle Çiftliğe gıttik. Bakın h&kim bey 
furasını söyliyeyim ki gözü gayetle 
toktur. Ufak tefek masrafların arka -
sında gizl~nmez, elileme kartı han -
çerin tatmı yere düşürmez. 

Kadın süklüm büklüm çıktı. ama. 
koridorda hikimden iatediii lıcararı 
bizzat kocasından ( !) almadan da ay -
r.llmadı; Nihayet erkeğin ıu ısöaleriyle 
hüküm kcabi katiyet etti: 

- Sen hiç üıülme iki &özüm, günde 
aJtı kuruf kuanıraam üçü aeııindiı. 
Ev kiran batım iiıtüne ••• 

Sonra biraz durdu : 
- Nerede oturuyorsun, araııra seni 

ziyarete geleyim mi? 
K.adm katıyle, göziyle, eliyle : 
- Hayır işareti, yaptı ve : a· a,ından kalkmazmış. Kendi maIJarı- Fakat herkes benım ~ıbı mı ya? 

n ~ı cr~ttikten sonra karısının evini de Adı şimdi lazı!11 de.gil, senin uzun za: 
e- \l ugurda kaybetmiı. man nan ve nımetınle perverde olan 
e· ifa, neyi söylüyordum, dUn Em- Iardan biri. ~al.k!,P da .. ahli~ısın. d~: 

Ctd'i Cördüm. KüçilklUiünde iyi oğ - :ırenbazm bırıdır. deme:ır mı? O dak 
land b" . . b ·· ·· 1.. kada kalkıp bogazına sanlacaktun. . ı, ılırsın Ama urnunu pusur u . . . d b" · 

başta ıu senin ifc koyduğun, günler
ce kapı kapı dolaııp ekmek sahibi et
tiğin çocuk var. Neydi onun adı ca
nım; hani ıu yil%ünden meymenetsiz
lik akan biri var •.• Celil, Celil ••. Par
mağını 111rırsın itte böyle ... Otekiler 
de hep Celil &ibi mallar .• Demedikle
rini bırakmadılar birader aleyhinde ; 
ne hırsızlık koydular, ne sahtekirlrk .. 

Hatta geçen seneki §U İsmail be
yin kızı meaelesl yok mu? Hani adı
nı tıllığa çıkardılardı, gQya onda da 
senin parmaiın varmıt-

Arkaa111dan bir aiirü, ama berc
kCf:li. bir sürü "çocuk, bizimkilerin 
~bırıle _bebe belik, bir hay huyla 
bıze doaru geliyorlar. 

Cam kafesin içinde tomar tomar 
ince kAğıtlar, bir kaç bisküvi ve ya
rım kese kağıdı nane şekeri .. Bil
tOn sermaye bu .. Fakat İzmirli Rı
za hayatından o kadar memnun ki. 
Alsınlar, almasınlar, onun zn-ki ba
ğırmaktadır: 

Çiftlikte bir aşağı bir yukarı do -
laprken bizim Fer.tıunde hanımlara 
rastladık. Beraberce bir ağacın di -
binde biraz dinlenelim. dedik. Şöyle 
yarım saat kadar ya oturduk ya otur-
madık, bizimki ayağa kalktı ; ' 

- Aman dedi, rahatımı bomıa. pa -
rayı da bafkasiyle gonder, aeni ben~m 
yanımda gbrürlene o evden de atarlar 
aonra ... - Kezese 

'llcr · k • d Fakat baktım ki alemın ıçın e ır ıs-e aoktuktan sonra ço sogu um ...; 
doğrusu. Beni görür görmez boynu - kanda! ol~· ~em adını neye •·z: -• Kalıbımı basarım. Karaoğlan-
Qıa atıld · · d n deli divane 0 • liyoruın. soylıyeyım de sen de dqstu 
1 ı, sevmem e .. bil Şu mahut sulu Se
l acaırtr nerdeyse ... Ama ben, neye ya- nu ~upnanuıı . . h. ç Selimi'den 
lll S6yUyeyim pek yil% vermekten lamı._ Şapram ~a • . ı . 

St\indim. Adı bu kadar kötüye çık - böyle şey bcklenır __mıydı? 

da namu11uzum diye gezerim eğer o 
çocuğun böyle iften haberi varsa, d• 
dün ama irim dinlerdi ki_ DUnya ıo
nin aleyhine dönmiif bir kere •.• 

• llııı bir adamla pek dost görünmek Bilvasıta yaptıgın yardımlar ~r 
dofru mu a ? Ayak üstü bana mek - tarafa. kaç kere kendisine para verdı
t~Pten son~aki ha atmm na•rl geçti- ğine ben phit oldum. Onca .zaman. e
lanı huliaa etmek ~•tedi. o kadar ku- vinde yattı, kalktı. Gel gel~hm,.~erıf
l~\. da asmadım. Tuttuğu iflerde ta - te kedi cinai varmış; nankor mu nan-
lıh • . "k" '- k"" ının ya · d"ğini. bır ı ı .e- or.... .. re . . ver gıtme 1 •• • _ Dün a böyle işte, iki gözüm. boy-
dıı. d; ıftıraya u~ra~ığrnı ıoyl~ı. d~~i le ... ~e iyilik ederaen ondan kötü· 
Pa alan .. Ne ıftırası be •• B gı lilk bekle 

tayı ye · · A • • 

mıı. Neyse hadi sulu Selamı bu vıc • 
g Bu yalancılık da Emced'e n~rden dansızhğ; yaptı. Zaten adı Uattlnde, 
ıc:~ti bilirs1n. Onun can ciğer bır ar- ondan başka türlüsü de beldenmes ~ 
tc aş~yok muydu? Canım ha~i mek- di kil ya ötekilere ne ?1~~~·. H~peı 
h l>te zargana Mahmut" derdık ya • de senin zaman .aman ıyı~ı~ını gör • 
su. Anıa sen iyiden iyiye bunamıt · miif, acı tatlı kahveni içmıt ınaanlar •. 
1~ doğrusu. Hani llOll amıfta kopye · Hepsi birden ondan ,.na olmaslar mı? 
tu Yalralannuıtı da, kotulacak olmuş- Koca mecliste seni müdafaa eden ben
huı l!lektepten sonradan bir yolunu den başka kimle 1Ealmaym~ kalk • 
~p kurtulduydu. lıte yalancılık ıırrak diye kapıyı yiblenne vur
ltr ed'e o çocuktan eeçmedir. Der - ~": çıktım. 
h Ya lcır atın yanında bulunan ya u Onlar kimlerdi di,. merak edi • 
u>'tından, ya tüyünden .. Bizimki hu· n deiil mi? Söyleılek doiru ol· 

l'unu alaııı. Dün ayak Ülttı bana ne yorsu ben aeni '"erim. etrafm • 

~rledlyıe hepsi yalandı. Zaten ben ::u:: içini bil~in, .:::u :~ 
e külahıma dinlettim. Ayak Ustti, rnanını ayıraanı diyeb"l" im. Bir kere 

. an borcu ı ır 

O günden sonra : 
- Çocuğu bir yerde glSraem de et

rafmdaklleri bir anlatum. o da ylrı
nr, ağyarını bir tanısa. der, durur -
dum. Kaf!JIDll çılrtıfın iyi oldu. 

Dünya k8till81ı dünyası birader; 
megbur a6sdDr: Kargayı bUyUt ki, 
gö:ırünU ?yeun. demesler mi? tıte se
ninki de o hesap .•• 

Ne oluna ol•un, iki gösllm, her 
insanda bir buy nrdır ya. hani irimi 
clpra dumanmdan. kimi içkiden. ki
mi pastırma kolruaundan nefret eder: 
Ben de dedikodudan ... Bir yerde de
dikodu yapıldığını görmiyeyim. kal
kıp o ahllk11sm botuma uralaca • 
ğım, tepeliyecellm plir. 

Nefret edlyorum fU clecllkocla clln
yasrndan vcaeliml 

•Dedim ya. iki 18zUm. nefret ede
rim dedikodudan ... Nene gerek senin 
elin Uç koyunu bet keçlel. efendim? 
Şu d5rt sOnlillr darı dflnyada bafka
aınm ayağına takılmaktan, ıunıınla 
bununla ufrapmJıtan ne lruuıılır 
bilmem? 

Kollar ~ifer. parmak dütcr 
Aman vıodana gelin milftcriler 
Şu veletlere alm feker 

Bayatlamasın biskUviler .•. 
. Ve daha, zemine zamana ·uygun 

bır aürü beyitler, mıeralar, kıtalar._ 
Yanına yaklagtık. Kağıt kalem 

çıkardım-

- Biraz ranı, makamerz aliyle 
de not edeyım ıu sözlerini dedim. 

Ne mümkün. bu ltfları konuıur 
gibi söyleyemiyor, ille bağıracak 
bilttın kelimeler onun hafızasın~ 
ahe~gf ve makamiyle beraber yer
etmıt-

Çok uğra~ık. Fabt Rıza'yr doğ
ru dürüst konutturmak mümkün 
olmadı. 

Ayrılıyorduk. Arkamısdan Rı:ıra
nrn gene o cırlak sesini bu sefer 
yalHrrrlren ve gene llihl okur gibi: 

- Amanın efencliler cea yazma
yın bana. derken duyıduk. 

Ve biz aormad.a suçunu da a6y· 
ledi: 

- Bfras bafırdrm da. .• 
Mahalleliye allllba ısmarladık, 

dedik. Gene geldilimlz yola clilt • 
tik. Rua'nm nezle ~rmemit aeai 

- Aınan çocuklar, dedi, bizim Ali 
ile bu saatte bir sözüm vardı. beni 
Tafhan'da be"Uyecekti. Gitmeliyim, 
~ok ayıp olur. 

Sonra da beni ıbir yana çekti : 
- Darılma sakm, dedi, para mese -

lesi. .. Ben t:iir saat• kadar buradayım. 
Ve kalktı gitti. 
Kadın lifın bura.ında derin derin 

içini çekti. 
- Gidit o gidif, dedi, bir saat oldu 

yok, iki saat oldu yok .. Nihayet orta -
lık kararmıya baıladı. Ben meraktan 
çatlıyordum. Biletimi Ferhunde ha -
nımlar aldılar. çıkıp geldik. Bir de 
ne göreyim, n tamtalan kuru bakır .. 
Kendisine ait ne kadar etya vana or· 
tadan ur oknuı .• O gece eve selmedi. 

bizi ti uzaklara kadar takip etti: 
Allar, altıa beşili sattırrr 

banrmlaıa 

AlDla lı&nım abla biskDvi al 
sacuklua 

Alzn.zsaa bu dlJaya da blmaz 
Hila 

Ve biru defltik bir ahenkle: 

Tramvay işçileri şirketten 
paraJarım istiyorlar 

latanbul, 10 (Telefonla) - Tram -
vay işçilerinin ihtiyat sandıiında bu -
lunan parayı ıirket vermemit ve mese
le mahkemeye intikal etmiJti. lıtan
bul ikinci ticaret mahkemesi davaya 
bakmıf, meselenin Nafıa Vek&letinın 
hakemliğine bıraJulmaaını ve bu tekil
de de halledilemediği takdirde dava • 
nm rüyetine karar vermiftir. Amele • 
nin tlrketten iıtediği para 400.000 hra 
kadardır. 

Yeni mahalle istasyonu 

İstanbul, 10 (Telefonla) _ Demir_ 
>:ol.~a~ı idaresi tarafından Sirkeci ban
lıyosunde yaptırılan yeni mahalle is _ 
tuyonu cilmhuriyet bayramında tö
renle açılacaktır. 

Eminönü meydanının 
genitletilmesi iti 

Deaimfltlir ayıklar 
Sad• oymr balılt/ar ' 
Kllçlik haan ablalar 
Na• di~ •yıklar. 

İstanbul, 10 (Telefonla) Em" .. 
nü'nde Sellnik Bonmarıeıin: bu1~°:-
duğu kıamın yıktuılmuı ı· •• b il 

·· ah :ır ug n 
~ute bide ihale edilmittir. Birka 
gün aonrı burası yıkılmıı olacaktır. ç 
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İspirto mahlutu benzin 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - 288461 kilo ispirto mahlutu 

benzin kapah zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 14. 10. 938 cuma 
günü saat 11 dedir. Şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - İlk teminat 5625 beş bin altı 
yüz yirmi beş liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M.M.V. 
satın alma kamisyonuna vermeleri. 

(3946) 7027 

Sade yağı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı 90 kuruş olan 100.000 kilo sade
yağı kapalı zarf usuliyle münakao.aya 
konulmu;;tur. 

2 - İhalesi 18.10.1938 salı günü sa· 
at 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 5700 liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi 450 kuruş 

mukabilinde M.M.V. satın alma ko
misyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
ı-ayılı kanunda gösterilen vesaikle te
minat ve teklif mektuplarını ıhale

:sac.tinden en az bir saat eve-1 M.M.V. 
s..tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4084) 7184 

Montaj atelyesi yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komiı

yonundan : 

1 - Kayseri tayyar~ fabrikasında 
bir montaj atelyesi yaptırılacaktır. 
Tahmin ı bedeli (87369) lira (20) ku· 

ruş ve ilk teminatı (5618) lira (50) 
kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 14.10 1938 cuma gü
nü saat 15 de Vekalet satın alma ka. 
misyonunda kapalı zarfla yapılacak· 
tır. 

3 - Şartnamesi ( 438 kuruş mukabi
linde alınabildiği gibi keşif , proje 
ve resimler her gün komisyonda ı;ö· 
rülebilir. 

4 - Eksiltmeye 5irecekler kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı ve· 
sikalarla birlikte kanunı teklif ve te· 
minat mektuplarını ıı:ıalc saatinden 
bir saat eveline kadar komisyona ver· 
meleri lazımdır. (3941} ~ JOO 

Hastane yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Eskişehirde 300 yataklı bir 
hava hastane;;i yaptırılacaktır. Keşif 

bedeli (99276) lira 10 kı..ru;. ve ilk te
mınau 6214 liradır. 

2 - İhalesi 15.10.1938 cumartesi 
günü saat 11 de Vekalet satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesi 497 kuruş mukabi
linde komisyondan a u .. abilir. 

4 - İsteklilerin belli s aatten bir sa· 
at eveline kadar kanunda yazılı V('SI· 

kalada teklif ve ilk temi.tat mektup· 
tarını komisyona vermeleri lazımdır. 

(3940) 6999 

Satılık köhne malzeme 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 

yonundan : 
1 - Akköprü'de nakliye deposun . 

da köhneye ayrılan muhtelif cins ve 
miktarda nakliye, marangoz ve saraç 
malzemesi .arttırma suretiyle 13-10-938 
perşembe günü saat 14 de Akköprü' · 
de nakliye deposunda peşin para ile 
satılacaktır. 

2 - Arttırmaya gireceklerin satış 

günii mezkur depoda bulunmaları. 
(4166) 7387 

. 
lsterlizasyon takımı ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

15 - ikinciteşrin - 938 salı günü sa
at 11 ,30 da kapalı zarfla sabn alınaca
ğı ilan edilen 20 tane seyyar isterli -( 
zasyon takımı şartnamesinde tadilat 
yapıldığından evelce yapılan itanlar 
hükiimsüz olduğu ve yeniden ilana ve· 
rilerek eksiltme giinü 1 - birincikanun 
• 938 perşembe giinü saat 11 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

{A..,..,O, - --

Muhtelif inşaat 
M. M. V eületi Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesi su 

deposu, kanalizasyon kömür deposu ve 
saire inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İnşaatın heyeti umuıniyesine 
tahmin edilen keşif bedeli 69650 alt -
mış dokuz bin altı yüz elli lira olup ilk 
teminatı 4 722 lira 50 kuruştur. Şart

name ve keşifleri 350 kuruşa M.M.V. 
satın alına Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltme 27 • ilkteşrin • 938 
perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak -
tır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale .saa
tmdan behemehal bir saat eveline ka
dar Ankara'da M.M.V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (4227) 7497 

G
Ut1teeetee111eeuueue1eA 

kara Leva11m Amirliği ............................................ 
Bulgur al.nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alına Komisyonun·~an : 

1 - Ankara garnizonu için 10.000 
kilo bulgur şartname evsafı ve nümu -
nesine göre pazarlıkla 12-10-938 saat 
15,30 da Ankara levazım amirliği satın 
alma komisyonunda mübayaa edile • 
cektir. 

2 - Şartname ve nümunesi komis -
yonda görülür. Pazarlık için belli va -
kitte komisyona müracaat edilmesi. 

(4224) 7458 

Hayvan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al • 

ma Komisyonundan : 

olacaklardır. 

5 - Milas, Bodrum sade yağları 
ayrı ayrı şartname ile ihale edileceği 

gibi Milas, Bodrum sade yağları bir 
istekliye ihale edilecektir. 

6 - Arzu edenler komisyondan 
parasız şartname alabilirler. 

(3982) 7034 

Sadeyağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al -

ına ~~omisyonundan : 
1 - 26000 kilo sade yağ satın alı • 

nacaktır . Tahmin ebedeli 19240 lira 
ilk teminatı 1443 liradır. 

2 - Yağın evsafiyle teslim mahal ve 
şartlan §artnamesinde yazılıdır. Şart • 
name Erzurum'da Sa. Al. Ko. da gö
rülür veya istenir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olur 28-10-938 cuma günü saat 11 de 
Erzurum'da Lv. A. Sa. Ko.da yapı • 
lacaktır. 

4 - Teklif mektupları 28-10-938 cu 
ma günü saat 9 dan dahil saat 10 da
hil kadar Sa. Al. Ko. baş. makbuz mu
kabilinde verilmiş bulunacaktır. Bu 
saattan sonra mektuplar kabul edilmez. 

5 - Kanunen ticari vesaikinde ek -
siltmeye iştirak edeceklerin Ko. baş
kanlığına ibraz etmesi lazımdır. 

4186) 7393 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Samsun garnizonunda bulunan bir

liklerin senelik ihtiyacı olan 350.000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuş ve verilen fiyat pahalı görül
müştür. Bedeli 45500 lira ilk teminatı 
3412 lira 50 kuruş olup bir ay içinde 
pazarlıkla satın alınacaktır. llk pa -
zarlığı 15-10-938 cumartesi günü saat 
onda şartnamesinde değişiklik yok -
tur. 

2 - İsteklilerin belli edilen gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
olan ve olmıyan birlikler namına ko
misyonda mevcut ewafı dahilinde bi
nek nakliye koşumu makineli tüfek 
koşumu ve mekkarı hayvanı pazarlık
la satın alınacaktır. Hayvan sahiple
rinin ha~anlariyle birliktıe Faadılr:- -
lıda komutanlık satın alma komits • 

(4225) 7496 

Kültür Bakanhğı 

Kitap yazma 
müsabakası 

yQnuna gelmeleri. ( 4121) 7209 

Sade yağı ,alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al • 

ma Komisyonundan : 
1 - 28.000 kilo sade yağı alınacaktır. 

Tahmin bedeli 21000 lira ve ilk temi· 
natı 1575 liradır. 

2 - Yağın evsafıyle teslim mahal 
ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 
Şartname Erzurum'da Sa. Al. Ko. da 
görülür ve istenilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
27. I. ci teşrin 938 perşembe günü sa· 
at 11 de Erzurum'da Lv. amirliği Sa. 
Al. Ko. da yapılacak. 

4 - Teklif mektupları 27.lC.938 
perşembe günü saat 9 dan dahil lC da
hil kadar satın Al. Ko. nu ba,..kanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmiş 
bulunması. Bu saatten sonra mektup
lar kabul edilmez. 

5 - Kanunen bulunması lazım ge
len ticari vesaikin de eksiltmeye işti
rak edeceklerin komisyon başkanlığı • 
na ibraz etmesi lazımdır. ( 4188) 7395 

Ekmeklik un al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al • 

ma Komisyonundan : 
1 - Giresun garnizonu ihtiyacı için 

140.000 kilo ekmeklik un satın alına • 
cağından kapalı zarfla ihalesi 28-10· 
938 cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. Muhammen tutan 21.000 liradır. 
İlk teminatı 157 5 liradır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla -
riyle 2490 kanununun 2-3 üncü mad -
delerinde yazılı vesikalarla beraber i
hale günü belli saattan bir saat eveli
ne kadar kapalı zarflariyle beraber a • 
lay satın alma komisyonuna müracaat· 
lan ilan olunur. 

(4185) 7392 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan: 
1 - Milas, Küllük, Bodrum garni

zonlarının senelik ihtiyacı olan 13650 
kilo s ade yağı 29-25-938 günü teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden kapa
lı zarf usuliyle 14-10-938 günü saat 
16 da eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13948 lira
dır. Muvakkat teminatı 1048 liradır. 

3 - İstekliler ticaret odasından 
alacakları ticaret vesikalarını komis -
yona ibraz edeceklerdir. 

4 - İstekliler ihale saatinden bir 
saat evel yani saat 15 te tek1if mek • 
tuplarını Milas'ta askert gazinoda . . 

Kültür Bakanlığından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için 
iki ciltten müteşekkil bir aritmetik 
kitabı yazılması müsabakaya konul
muştur. 

2 - Müsabaka müddeti 27 teşrini
evel 1938 den başlamak ve 26 nisan 
1939 çarşamba günü akşamı bitmek 
üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar ve
renler 26 kanunusani 1939 perşembe 
günü akşama kadar bir dilekçe ıle 

Kültür Bakanlığına müracaat ede
rek bu müsabakaya girecekler defter
lerine adlarını yazdırarak bir numara 
alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kaza
nan kitap serisi üç yıl süre ile okul
larda okutulacak ve müellifine her 
yıl için biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördün&ü ve beşinci 
çıkanlara da bir defaya mahsus ol
mak üzere dörder yüz lira mükafat 
verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eser
lerini üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne 
yazılmış olarak Kültür Bakanlığı Ya
yın direktörlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri veya göndermeleri 
lazımdır. Kitaba konulacak resim, şe
kil, grafikler ve sairenin asıllarının 
yalnız bu nüshala,rdan birine ve yer
lerine konulmuş bulunması kafidir. 
Müsabakaya basılmış bir kitapla gi
renler de kitabın üç nüshasını vere
cek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser 
müsveddeleriyle birlikte, eserleri ka
bul edildiği takdirde eserlerini ilan 
edilen telif hakkı mukabilinde 
ve her türlü tasarruf hakkından vaz 
geçerek Kültür Bakanlığınca üç yıl· 
lık bir devre için terk ettiklerini ve 
kitabın o devre içindeki her basılışı· 
nın son tashihlerinin kendileri veya 
kendi mesuliyetleri altında tayin e
decekleri diğer bir zat tarafından ya
pılacağını gösterir Noterlikten tas
dikli bir taahüt senedi verilmesi de 
lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım 
gelen pedagojik ve teknik vasıflan 
gösteren şartname ve Noterlikçe tas
dik ettirilecek taahhüt senedinin for
mülü Kültür Bakanlığı Yayın direk
törlüğünden alınabilir. Mektupla is
tiyenlerin bir kuruşluk posta pulunu 
da birlikte göndermeleri lazımdır. 

._GümrüJt ve lr.:4'''8. 
Font boru ahnacak 

lnlUsarlar Umum Müdürlüğün -
den: 

1 - İdaremizin Yavşan tuzlasına 
getirilecek tatlı suyun tuzlaya isale
si için şartnamesi mucibince 25.000 
metre inşaat tulinde 60 m/ m kutrun
da font boru ve listC6inde müfredatı 
yazılı hususi aksamı kapalı zarf usu
liyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25.000 lira ve muvakkat temina
tı 1875 liradır. 

3 - Eksiltme 19. 10. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her 
gün levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve İzmir başmüdürlüğünden 
alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların ihale gününden yedi 
gün evelline kadar fiyatsız fenni tek
lif mektup ve kataloglarını İnhisar
lar umum müdürlüğü tuz fen Şube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabu· 
lünü mutazammın vesika almaları la-

zımdır. Bu vesikayı haiz olmıyanlar 
münakasaya iştirak edemezler. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu, 
kanuni vesaik ile 5 nci maddede yazı
lı tuz fen şubesinden alınacak eksilt-

meye iştirak vesikası ve % 7,5 güven· 
me parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 

saat 10 a kadar yukarıda adı geçen 
alım komisyonu başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(6011 / 3490) 6277 

Rakı mantarı alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den : 

1 - Şartname ve nümune mucibin
ce 20X25 eb'adında on milyon silin
drik rakı mantarı pazarlık usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bin 

adedi 400 kuruş hesabile 40000 lira ve 
muvakkat teminatı 3.000 liradır. 

3 - Pazarlık 31-10.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube-
-~,.~ alMft ............ :-.--:.s- "9 ... 

caktır. 

4 - Şartnameler iki lira bedel mu
kabilinde İnhisarlar levazım ve mü
bayaat şube11iyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarda adı geçen 
komisyona gelmeleri. (7311-4260) 

7517 

. emiryolları · 
Ray ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alına Komis 
yonundan: • 

Muhammen bedeli 576009,93 lira O· 

lan 100 kilometrelik takriben 800Cı • 
ton ray 25.11.1938 cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 26790.40 
liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (4131) 7499 

1 
.................................................... : 
P. T. ve Telefon 1 

11 ............... 111 ... 1111"'''111 ......... "' ... .. 

İnşaat yaptırılacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremize ait otomobil garajı am

bar haline sokulması açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 1259 lira 21 kuruş mu
vakkat teminat 94 lira 44 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve keşif evrakı 
müdürlük kaleminde görülebilir. 

Eksiltme 21.10.1938 cuma günü sa
at 15 te P.T.T. müdürlüğünde topla
nacak komisyonda yapılacaıktır. 

Taliplerin o gün teminatlarını ya
tırmış olarak komisyona müracaatla-
rı. (4253) 7513 

Askeri Fabrikalar 

50 ton sUt kostik ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (12.500) lira 

kalar umum müdürlüğü merkez sabn ı 
alma komisyonunca 22-11-938 salı gü
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (937) lira (50) kuruşu 
havi teklif mektuplarını mezkur gün -
de saat 14 de kadar komisyona verme 
leri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

Hava Kurumu 

Elbise ve pajto 

yaphnlecok 
Türk Hava Kurumu Geael"" kanunun 2. ve 3. üncü maddelerinde -

ki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko -
misyona müracaattan. (4120) 7297 

4 ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü. 

ğÜ Merkez Sabn Alma Komisyonun • 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (8800) lira a. 
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 24-11-1938 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak kır 
misyonda verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (660) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar komisyona vermeleri ve kendi -
terinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkiir 
gün ve saatta komisyona müracatla -
rı. (4160) 7385 

Ankara V~liliği 

Kum ihzarah 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (2748) liradan ibaret 
bulunan Ankara lstanhul yolunun 
39+ 000--51 + 000 inci kilometreleri 
arasında yaptırılacak kum ihzaratı 
17.10.938 pazartesi günü saat on beş
te vilayet binasında daimi encümen -
de pazarlıkla ihalesi yapılmak Uzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (206) lira (10) 
kuruştur. 

İstekliler teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle 
birlikte sözü geçen gün ve saatte da· 
imi encümene müracaatları. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün nafıa dairesinde görebilirler. 

(4119) 7210 

Muhtelif tamirat yaphrllacak 
Ankara V afiliğinden : 
~ "" -~ .... .,,,. ----- . 

cak lağım kuyu ve sair dahili tami . 
rata ait iş 27 ... 10.938 perşembe g un u 
saat on beşte vilayet binasında topla
nan Nafıa komisyonunda ihaletıi ya
pılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

Keşif bedeli (1880) lira (19) ku -
ruştur. Muvakkat teminatı (141) lira 
(12) kuruştur. İsteklilerin teminat 
mektubu veya makbuzu, ticaret odası 
vesikasiyle birlikte sözü geçen gün 
ve saate Nafıa Komisyonuna gelme
leri . 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebilir-
ler. {4255) 7515 

·Enstitüler 
Bayrak ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör· 

lüğünden : 

1 - Kurumumuz binaları için lü -
zumlu olan aşağıda ebat ve adetleri 
yazılı 3 kalem bayrak açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 26-10-1938 çarşamba 
günü saat 10 da Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (2445,50) ve 
muvakkat teminat (182,42) liradır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

Adet Ebatlarr 

150 150 X 100 Naturel 
4 1500 x 1000 " 
2 1125 x 750 .. 

(4232) 7500 

Projektör ve malzemesi ahnacak 
Yüksek Ziraat Enatitüaü Rektör • 

lüğünden : 

1 - Rektörlük ve talebe pansiyon 
binalarının etrafına yaptırılacak 10 a· 
det projektör ve malzemesinin müba -
vaasiyle işçilik, tesisatı açık eksiltme
ıe konulmuştur. 
İhalesi 14.10.938 cuma günü saat 10 

da rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1898.60) ve 
muvakkat teminat 142,39 liradır. 

3 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin enstitü 
idare müdürlüğüne mücacaatları. 

zinden : 

Türk Hava Kurumu Merke:ı 
meleri için açık pazarlıkla eJbİI 
palto yaptırılacaktır. Talip 01'1 
teşrinievelin 12 inci günü saat 
Hava Kurumu merkez binasmııa' 
tın alma komisyonuna miir 

11t1J 

Odvn ve kimir akıac' 
Türk.lu19u Genel 

den: 

Türkku!JU için 45 ton kı:iplıe 
ile 25 ton kesilmiş kuru meşe 
açık pazarlıkla satın alınacaktıt 

Muhammen bedeli kriple kö 
çin tonu 20 lira, odun için kilos 
kuruştur. tık teminat 114.37 lir 

Eksiltme 12 T. evcl 1998 g .. 
rastlayan çarşamba günü saat l 
yapılacaktır. İsteklilerin belli · 
saatte vesaik ve teminatlariyk 
bulunmaları 7175 

Fakülteler 
Yüksek lftekleplere 

kaydedilecek obrlar 
Ankara Fakülte Talim T 

Komutanlığmdan : 

1 - Ankara Yüksek mektepler 
recek okurların yüksek askeri 
yetname tedrisatını takip etmek 
re fakülte talim taburuna kay 
kabülleri yapılacaktır. 

2 - Kayıt ve kabul için her güıı 
martesi, pazar günleri har iç s 
dan 11,30 a 14 ten 17 e kadar a 
daki vesikalarla beraber Sarı kı 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lı 

müracaat etmeleri lüzumu ilan 
nur. 

3 - 6 adet fotograf 4::ıt6 ebad 
fotografın alt kenarında bırakıl 
bir santimetrelik bot yere ıne 

.,- ; _.. ••.ı1J.4l• w u "'I. "' 

4 - N üfus cüzdanı sureti (örn 
ne göre matbu ve nüfus memur} 
tarafından musaddak). 

5 - Tam asker! ehliyetname 
ehli~tnamesi hcnfiz gelmemipe 
gi liseden çıkmıpa mödüriyıet" 
tam ehliyetnameye bak kazandı 

dair bir vesika. (402") 72't5 

Mahkemeler 

Bireciğin Kurtuluş mahallesin 
Mehmet kızı Fatma tarafından 

1 cak mahallesinden Ahmet Oğlu İ 
him aleyhine verilen boşanma da 
sından dolayı Müddcaaleyhin ma 
1i ikameti meçhul bulunduğu arı 
şıldığından kendisine ilanen tebli 
ifasına ve duruşmanın 24.10.1938 
rihine müsadif pazartesi günü 
dokuza talikine karar verilmiş oıd 
ğundan muayyen gün ve saatte 
maileyhin Birecik asliye hukuk rol 
kemesinde hazır bulunmaaı daveti 
makamına kaim olmak üzere ilan o 
nur. (4249) 7512 

DiJ Tababeti Kongresi 

Üçüncü milli diş tababeti kong 
17 - 19 birinciteşrin 1938 de Ank 
da yapılacaktır. Meslektaşların j 
kartlarım genel sekreterlikten aldı 

lan ve kongre hakkında gerek t 
yapmak ve gerekse izahat almak is~ 
yenlerin aşağıdaki adrese müracaat 
meleri lazımdır. 

Bütün arkadaşların tıp kongr 
beraber yapılacak olan bu kong 
iştirak etmelerini dileriz. 

Taksim Cümhuriyet meydanı Ziıgl 
na apartrmanı Genel Sekreter Or 
Okyay 

Fen Fakültesi Sınai Kim}" 
Enstitüsü için erkek veya kadı" 
bir "Laborant" a ihtiyaç vardt!· 
Verilecek ücret 30 - 40 lira oluP 
evelce böyle bir vazifede bulıl' 

nanlar ve bir ecnebi lisanı bilC'fY 
ler tercih edileceklerdir. İstekli ' 
lerin İstanbul, CağaJoğlunda Sı· 
nai Kimya Enstitüsüne müracaat' 
lan. 7518 



T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kurul ut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleleri 

P.a birikfil'lllere 28.800 lirı ikramiye Yerecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
dald plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

" .. .. .. .. .. 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

.. .. .. .. 
" 
• 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" .. 
• .. 
" .. 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan cqağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---------------------------·--------..1 

ü.7 T aşdelen ve 
8~ 1 f• 

Defneli 
:~ su arı ıyatı 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Salan itletme Müdirliifinden: 

Vakıflar idaresinin Ta§delen ve Defneli sularının Ankara bayii An -

1 
ara'da Hal karımmda 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 

~rait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuı olan şişe 

~
~uunaaıtıacaıuuıu ' .. . • • ıu 11 .. pod oııt•! Iiyatilo ov1ero teelim fiyatı aaağıda 
0ıterılmıştır. • 

'l§delen Defneli 

~uruı Kuruı 

4 4,50 
5,25 

16,50 
100,00 

110,00 

Şişe 0,30 Litrelik 
,,. 0,50 " 

Galon 3,00 
Damacana 30,00 
Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. .. 
" 

Galonlar umum bakkal dükkAnlarında 17,50 kurup satılacaktır. Bu fi
J ~atlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U

lbuın Müdilrlüğilne veya İstanbul Vakıflar BaımUdilrlilfUnde sular ftlet-
llleai Müdilrlüğüne matOmat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

O 
........................ ~ 

Vilayetler ........................ 
Lise binası inşaatı 

Afyon Vilayetinden : 

Evelce yapılan münakasada talibi 
h~Iunmamış olan afyon lisesinin i -
kınci kısım inşaatı keşfi tadil edile · 
r~k ( 40006 lira 64 kuruş) bedeli ke -
lıfle kapalı zarf usuliyle yenıden 
tbUnakasaya konulmuştur. 
. 1 - İhale 18 birinci teşrin 938 ta -
rıhinc müsiıdif •h günü saat on beı· 
te Afyon nafıa müdürlügündc topla
nan komisyonca yapılacaktı.r. 

2 - Muvakkat teminat 3000 lira 50 
lı:uruftur. 
f. 3 - Plan, hülaaai keşfi ye, A vahidi 
ıat bordrosu, umumi, hususı, fennı 

lartncıme, bayındırlık itleri gcn~l 
fartnamcıi ve münakasa şartnamesı, 
tnukavele örneği nafıa müdürlüğün.· 
~en görülebilir. Veya iki lira mukabı-
lınde alınabilir. . 
. 4 - İstekli olanlar bu i,e girmek .1• 

~ın alacakları ehliyet vesikaları ıçın 
ıhaıe gününden 8 gün eveline ka~ar 
lltndiye kadar 40.000 liralık yapı ı~· 
:atı yaptığına dair olan vesaikle vı-

Yete müracaat etmelidir. 
ı S - Miınakaaaya iştirak için yazı • 
an ehliyet vesikasını, teminatı mu • 
~akkateyi ve ticaret odası kayıt vara· 
h~sını ve teklif mektubunu havi mil 

urJü zarfı yukarıda yazılan gün sa3• 

tınden lıir saat eveline kadar ınakbUJ 
:Ukabilinde komisyon reisliğine tev
l 1 ~trneleri veya posta ile göndeı ıne • 
erı lizımdır. (6973/ 4069) 7204 

Su tesisatı 
kara Daimi Encümeninden 

1 - Borluk suyu şehir tesisatı ka-

eksiltmeye konmuıtur. 
Z - İhalesi 17.10.1938 pazartesi gü

nü saat 14 de Kars hükümet konağı 
içindeki daimi encümen odasında ic
ra olunacaktır. 

3 - Keşif ve eksiltmesi şartname
si sureti komisyonda ve Nafıa direk· 
törlüğünde görülebilir. 

4 - Keşif bedeli 22936 lira 31 ku-
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat 1761 liradır. 
6 - Taliplerin teklif mektuplarını 

mühür mumu ile iyice kapatılmıı ola 
rak saat 14 de ka<iar daimi encümen 
komisyonu riyasetine vermiş olmala· 

rı. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (7186-4174) 7351 

Eksiltme ilônı 

Konya Kültür Direktörlüiünden: 
1 - Eksiltmeye konulan i': Kon

ya'da iplikçi camii tamiri, 
2 - .Kegit bedeli 24232 lira 49 ku-

ruştur. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle· 

dir. 
4- Ekailt.ınc müddeti 3.10.38 ta· 

rihinden 27.10.38 tarihine kadar 24 

gündür. 
5 - Muvakkat teminatı 1817 lira 

50 kuruştur. 
6 - İhale 27.10.1938 perıembe gü

nü ıaat 10 da Konya hilkilmet daire· 
ıinde Kültür direktörlilğil makamın· 
da yapılacaktır. 

7 
_ İsteklilerin teklif mektupları· 
e 2490 sayılı kanun mucibince Ti· 

nı v . b ... N et odası vesikaaını ve u 1f ıçın a-

: Veklletinden alı~ ~~yet .ve 
"k ını haiz 0tmaaı ve ıstekbnın dıp· 

sı as .. h d" .. ,_.k 
1 
y~ıek mu en ıa veya yu-. ... 

l~• 1 buluıunası veyahut bir yüksek 
~~r diı veya mimarla müştereken 
muben 

1 
aktede<:e ğine dair noterden 

mukave e hhu··tnaıne Ue birlikte 1817 
1 n-ı• tea . a ı &&" ır 1 k muvakkat tcawıat 
· ra 50 kurut u 

ULUS -11-

makbuz veya moktubunu altınıcı mad
dede yazılı günde ihale saatinden en 
az bir saat evel Konya kültür direk
törlüğünde müteşekkil ihale komis
yonu riyasetine vermiş olmaları şart
tır. P0&ta ile gönderilecek mektupla
rın ihale saatine kadar Kültür direk
törlüğüne gel.mit olmaıı ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapanmış bu
lunmaaı lizımdır. Poatada vaki ola· 
cak teahhür kabul olunmaz. 

8 - Keıif evrakı, fenni ve eksiltme 
şartnameleri ve mukavelename her
gün Konya Nafıa direktörlüğünde 
görülür .. (7320-4248) 7511 

Münakasa tehiri 
Konya lli Kültür U.İrektorıuğwı 

den: · 
Ulus gazeteaini.n 28.9.1938, 1.10.38, 

4.10.938 tarihli ve Cümhuriyet gaze
tesinin 29.9.1938, 1.10.1938, 4.10.938 
tarihli nüshalarında Konya'da İnce

minare ve Karatay medreseleriyle 
İplikçi camiinin tamirlerine ait iha!e 
ilanının Kültur bakanlığının 4034-
1848 sayılı ve 1.10.938 tarihli emir ve 
mucipleriyle İnceminare ve Karatay 
medreselerinin tamirlerinin görüleıı 

lüzum üzerine emaneten yapılma.sına 

karar verilmiş olduğundan yukarıda 
sözü geçen ilanların hükmü olmadığı 
ilan olunur. (7319-4247) 7510 

A.ziz Oğlu Ahmet'in 

vergi borcu 
Kütahya Defterdarlığından 

Nerede olduğu anlaşılmıyan Kü -
tahya'nın Lala Hüseyin paşa mahalle
sinden Aziz oğlu Ahmet nanuna 937 
senesi için 11 lira 51 kuruş kazanç "ve 
buhran vergisi tarh edilmiştir. Tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. 7 519 

Bronz tel alınacak 

İ&tanbul Telefon Müdürlüğün
den : 

Muhammen bedeli 24.000 lira olan 
200 kilometre kapalı Bronz tel 14-11-
938 pazartesi günü saat ıs de kapalı 
zarf usuliyle müdüriyet binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1800 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
havi kapalı zarflarını aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameleri her gün Levazım dal· 
remizde görülebilir. (4017) 7077 

Hükümet konağı inşası 
Babkeair ViliY.eti Nafıa Müdür • 

lüjünden ·' 
1 - Kapalı zarf uauliyle eksiltmiye 

koınulmuı iken Ulus gazeteaindeki i -
lanlarm kanunen muayyen günler 
zarfında neşredilmemesinden dolayı 
ihalesi yapılamıyan Bürhaniye hükü
met konağı ikmali iD§A&tı tekrar ka
palı zarf uauliyle eksiltmiye konul
muıtur. 

2 - lşin bedeli keşfi 22500 liradır. 
3 - Bu ite ait evrak : 
A - Projeler 
B - Fiat bordrosu, meaaha cetveli, 

ketif hülha cetveli 
C - Fenni ve hususi şartname 
D - Nafıa yapı işleri fenni ve umu· 

mi prtnamesi 
E - Bayındırlık itleri genel tart

namesi 
olup bu evrakı her gün Balıkesir 
nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 18. 10. 938 tarihinde 
sah günü saat 14 te Bürhaniye bükü -
met konağında kaymakamlık odasın -
da kurulu nafıa komisyonu huzurun
da yapılacağından istekliler zarfları 
bundan bir saat evel mezkür komisyo
na vermeleri. 

iLANLAR 
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Satılık : i 11..KTEŞRIN SA Y19I 

Küçük ilôn uwrtlan = Hatay Devleti (Kemal Onal), -

KÜÇÜK 

Sabhk - Ankara'nm her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak isti yenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 
Kelepir Ana - Maltepe'nin en hl • 

kim yerinde "903" M2 araa ucuz veri
lecek Hayri Alıcıoğlu Tel: 1538 

7322 
Sabbk Ar1a - Yeniıehir Selanik 

cad. "373" M2 arsa uygun fiyatla ve -
rilecek. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 

7323 

Sabhk arsalar - İstasyon arkasın
da, jandarma okulu yanında ve Yeni • 
şehir'in her sokağında küçük çapta ar
salar. Hayri Alıcıoğlu Tl: 1538 

7324 

Sablık ev, aparbman - Ankara' 
nın her semtinde irad getirir, beton, 
kargir, ahşap ev ve apartıman . Hayri 
Alıcıoğlu Ti: 1538 7325 

Satılık motosiklet - 11 O lira, her 
gün öğleyin ve tatil günlerinde görüle· 
bilir. Hama.mönü eski kömür depolan 
karşısında Gediz sokak No. 29 7328 

Satılık Eıya - Maltepe son durak 
son apartımanda muhtelif halılar bat
taniyeler kuvertürler kuştüyü yastık -
lar karyolalar lokanta mutfak elektrik 
donanma levazımı her gün satılmak -
tadır. 7373 

Satılık - Ucuz otomobil Fiyat mar
ka kapalı spor. Taliplerin 1855 numa -
raya telefonla müracaatları. 7375 

Satılık Aparbnan - Azimet dolayı
siyle kelepir acele satılık apartman. 
lsmetpaşa mahallesi mektep civarın
da yüksek iratlı 3 daire büyük bahçe· 
ti. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Satılık - Ucuz fiyatla az kullanıl
mış bir frak, smokin, boncur, siyah el
bise ve silindir şapka satılıktır. P06t 
restant A. T. merkez postanetai. 7470 

r- E Bilgi ve Kafa (Prof. Ş. Aziz i 
E Kansu), Neden Soma Kendine ! 
: Gelirken (Şiir) (B. K. Çağlar).: 

Dört satırlık küçük ilinlardaıı: 
Bir defa için 30 K11n11 
İki defa için 50 KQI'lq 
Uç defa için 70 Kuru$ 
Dört defa için 80 Kuru, 

Devamlı kiiçilk ilAnlardan her defası 
için 10 kurut alımr. Meseli. 10 defa 
neşredilecek bir ilin için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boşluk
lar müstesna, 30 harf itibar ed:tmit
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için ay-
rıca 10 kunı11 alınır. ................................ 

nında 5 büyük oda, 1 hol. Fevkalade 
nezaretli ve konforlu bir daire. İçinde· 
kilere. 719 S 

Kiralık daire - İki oda, bir hol, Ye
nişehir' de, elektrik tirketinin tam ö 
nünde No. 34 Ekrem Özkan evinde. 

7200 

Kiralık oda - Yenişehir' de Lozan 
meydanında aile içinde bir bayan için 
möbleli ve möblesiz bir oda kiralıktır 
Telefon: 2406 7218 

Kiralık - Dahiliye Vekaleti kar · 
tısında tepede Kızıhnnak sokak Nr. 4 
her tarafa hakim manzaralı geniş 4 o
dalı her bir konforu havi daire. Tl: 
3046 7265 

Kiralık daire - Bankalar caddesi, 
İnhisarlar Baı Müdürlüğü yanı, dok -
tor Salahi Ap.: 4 oda, mutbah, banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7278 

Kiralık - lkinci kat daire. Yenişe· 
hir, Demirtepe, Akbay sokağı No. 9. 
beş oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala
turka, alafranga 2 hela. Önde, arkada 
biri çok genit 2 balkon. Bakanlıkların, 
asfaltın yanı bap. Taksimat, nezaret, 
hava mükemmel. 7283 

Kiralık - Bir veya iki bay için her 
türlü konforu mevcut güzel bir oda ki
ralıktır. Müdafaayıhukuk caddesı No. 
16 birinci kat M. Maria. 7447 

E Şir-ü Hurtit Armasında T"kk ! 
: kültürü (W. Hinz) "Çe..-. A. Ca- 5 
: feroğlu .. , Ortazaman Türk - İs- : - -- ıam dünyasında devlet (Prof. A. : 
E Mez. "Çeviren: Cemal Köprülü", E 
: AhlAk ve içtimaiyat (Levy Brul) E 
: 

0 Çeviren: z. F.", Beden terbiye- : 
: si kanunu (Rahmi Apak), Halk· 5 
E evlerinde beden terbiyesi (Niza- 5 
E: mettin Kırşan), Birleşik Ame· 5 
E rika Devletlerinde Sosyoloji 5 
: (Niyazi Berkez), İsl&miyet dev- 5 
: rinde tfük sanatı (Ekrem Akur- : 
: gal), Giresun'un bir köyünde 5 
: tetkikler (A. Süreyya lwgör), E 
: Gidene • Ne diye unutayım (şiir) E 
: (Şemaa Karatay), Şer'i mahkeme E 
: sicilleri (T. Mümtaz Yaman), E: 
: Ankara'da Cirit Oyunu {E. B. E 
: Şapolyo), Aydın yaylalarında E: 
: (şiir) (Basri Gocul), : - -= NOTLAR VE İKTİBASLAR: E 
: Prof. Nalino'nun öümü (Fahir : 
E: lz), Bosna ·Hersek mUslüman- E 
E larının Milli Destanları (Mithat E 
E Sertoğlu}, E = KÜLTÜR HABERLERİ: ~ 
E Dil Bayramı • Büyük Ekonomis E = plan (K. U.), : 
E HALKEVLERl HABERLERİ : E 
§ Halkevlerinde çalışmalar (B. K . E 
: Çağlar), HaJkevleri neşriyatı. E 
§ FlKlR HAYATI: § 
: Dil Bayramı İçin - Joseph BC- : 
E dier -. Boğaziçi -. Çocuklar E 
: - . Hindistan notları (Nahid E 

Sırrı). : - -= BlBL1YOGRAFY A: 5 
: Arkeoloji kılavuzu: Ziya Şö- : 
: len (Prof. Ş. A. Kansu). Sibirya : 
E Ansiklopedisi (H. Ortekin). : 
E Ülkü'nün bu sayısı da 96 say- E 
: fadır. Fiatı 25 kuruı. : 

~lııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 
Kiralek oda - Aile yanında bir ba

yan için Yen.itdür Atatürk alanı Aran tı 
apartımaru No. 9 veya Tl: 3480/ 35 de r. 4 dönüm bağ ve bahçesi vardır. 
Ali Altuğa mDrauat· 7493 Görmek ve tutmak için bu dairelere 

müracaat. 7420 

Sablrk - Bahçeli evkr kooperati • 
finde müstakil küçük tip evlerine ait 
bir hisse gayet acele satılıktır. Saat 
18 - 20 araamda Yenitebir'de Özen 
pastanesi yanındaki Uçar sokak No. 
1 7 - A ya müracaat. 7 522 Kiralık - Yenişehir Dcmirtepe as-

• faJt üzerinde otobüs durağında No. 24 Kiralık oda - Atatürk bulvarında 
Kıralık : apartı.manda 4 oda, 1 salon bütün kon- her türlü konforlu mobilyalı bir oda 

Kl't l f.orlu daire. lı?ndckilett müracaat. kiralıktır. P. K. 1046 Yenişehir'e mü. 
~RALIK KAT- Havuzlu güzel 7494 racaat. 7422 

bir bahçe içinde bet oda iki salon mut-
bak kiler hiametçi oduı. Yeniıehir Kirabk iki ~ .. -. Yeni§ehir 9\1 de- KiraLk Oda - Güzel aydınlık; IO • 

Düzenli sokak No. 10 Tel 2676 posu arkasında Kuçük Esat mevkiinde kak üatil oda mobilyalı veya bot ola • 

Kiralık - Yenigehir Yüksel caddesi 
Özenli sobJıc köıe bqmda kardefler 
apartımanında bet oda, bir hol, banyo 
ve sair müştemilatı havi birinci kat. 
Telefon: 2935 7219 

otobüs durağında yeni yaptırdığım rak. İtfaiye meydanı İhsan bey apart· 
dört oda, bir aalon. bir mud:Mlh, bit manı 7427 
banyo ve içinde terkoı, elektnlr, gene Kiralık EY - Yenişehir'in mutena 
aynı yerde iki oda, bir aalon, bir mut· yerinde la.met İnönü ve Kizım Özalp 
hah, bir kile-r, biraz bağı kiralıktır. A:ı- asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
kara Ticaret odasında Hüsnü'ye mü • 7 oda, mutfak, banyolu, kaloriferden 

Kiralık - Kocatepe Meteoroloji raca~t. 1495 başka her türlü konforlu ev hemen ki-
enatitüsü arkaaında Aıulmıf apartıma- Kinlik oda_ 1 Bn. için, 2 Bn. ralıktrr. 1162 numaraya telefonla mil -

inşaat veya teaiut iti yaptıklarını 

göıterir bir veıika ile birli.kte ihale 
gününden en az s~kiz gün evel vila
yete müracaatla bu işe girebilecekle
rine dair ehliyet veaikaaı almaları la· 
zımdır. 

6 - İsteklilerin ikinci maddede 
ya.zıh muvakkat teminat ve beıinci 
maddede yazılı ehliyet vesikası ile 
birlikte ihale saatinden bir saat eve
line kadar teklif mektuplarını mak
buz mukabilinde Daimi encümen re
isliğine vermeleri lazımdır. Postada
ki gecikmeler kabul olunmaz. 

(4233) 7501 

Ekmek alınacak 
htanbu& C. Muudeı Umwı.aııaı•n • 

den: 

dan ibaret aile yanında Bakanlıklara racak. 7419 
çok yakın gibel mıaıuarah. İttatistik Kiralık - Y enitehir'in en havadar 
U. Müd. lüğünde Ş. Kaya'ya müraca - mevkilnde İsmet İnönü caddesi 80ll 

at. 1505 durak 92 numaralı hanen.in Ülıt katı ki-

Kiralık müstakil odalar .,.. daire
ler - Havuzba§I civarında bahçeli ve 
güzel manzaralı odalar ve daireler. 
Çok müaait kiralı Selinik cad. No. 16 

7327 

Kiralık - Tek daireli müstakil kat 

ralıktır. 7 508 

Kiralık ev - Kavaldıdere Güven 
mahallesi No. 29 iki oda, bir sandık o
du!, hol, çamaprhkh mutfak müeta. 
kil daire. Telefon 3773 7523 

balkonlu servi• kapısı ayn çok kulla· Kurs]ar : 
nışlı tam konforlu 4 oda, 1 hol. Sıhiye 
Vekaleti karıısında Çağatay sokak 
No. 5 7471 Daktilo kurıu - 51 incl devreaine 

ilkteıri.-ıin ilk haftasında baflıyor. 2 
Kiralık oda - Vekaletlere ya.kın ayda diploma verilir. Memurlar Koo • 

aile yanında bir oda kiralıktır. Çanka· peratifi üstünde kat 1 Tel: 3714 6834 
ya caddesi No. 3 çe müracaat edilme • 
ai. 7 4 72 Steno kurıu - 5 inci devresine ilk· 

Y 
. h. K fı·l teşrinin ilk haftasında bqlıyor. 6 ay _ 

Kiralık ev - enışe ır aran da diploma verilir. Memurlar Koope • 

5 - İsteklilerin bu işe ait 1687 lira 
50 kuruşluk muvakkat teminatı Bur • 
haniye mal sandığına yatı~dıklarına 

dair makbuz veya bu miktarda şayanı 
kabul banka mektubiyle asgari 8500 
liralık yapı igini bir defada muvaffa • 
kiyetle baprdığına dair Balıkesir na
fıa müdürlüğünden tasdikli ehliyet 
veaikaaını ve ticaret odası vesikasını 
ve 2490 numaralı kanunun hüki.ımleri 
dairesinde eksiltme komisyonuna mü
racaatları. 

6 - Postada vuku bulacak gecikme· 
ter kabul edilmez. (7030/ 4092) 

İstanbul ceza ve tevkif evleri ihti • 
yacı için 31-5-939 akşaıruna kadar 
satın alınacak 300.000 kilo ikincı nevi 
ekmek kapalı zarf uauliyle eksiltme • 
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
"28.500,, yirmi sekiz bin beı yüz Jira
d~~· Muvakkat teminatı "2137,, iki bin 
yuz otu~ y~di lira "50'' elli kuruştur. 

İsteklılenn gartnameyi tatil günün· 
den maada her gün saat dokuzdan 12 
ye kadar ve 13 den 17 ye kadar Sir -
keci'de Aşır efendi sokağında 13 nu • 
marada adliye levazım dairesinde gö • 
re bilirler. 

sokak No. 33 üat katta 5 oda, 1 hol, ratifi üstünde Kat 1 Tel: 3714 6835 
alt katta 2 oda ve teferruat kalorifer, 
sıcak su tertibatı ve telefonu vardır. 
Görmek için bahçevana, konupnak i
çin Ti: 2405 numaraya mü:-acaat. 

iş anyanlar : 

7474 
Diplomalı mUtehasaıı bir bayan 

Kiralık daire - 5 oda, büyük bir Çocuklara ve büyüklere dana lrlllttlr 
salon, her türlü konfor, rahat bir ev. fizik denıleri vermektedir. P. K. 1046 
Yenişehir Akbay sokak No. 14 7473 Y'enişehir'e müracaat 7421 

7186 

• Hastahane ınşası 

Malatya Valiliğinden : 
1 - Kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye 

konulan iı: Malatya memleket haata· 
nesi ikmali inşaat ve sıhi, elektrik, 
buhar, havalandırma ve sterlizasyon 
tesisatıdır. 

2 - İn§Ut ve tesisatın heyeti u
mumiyesinin keşif bedeli 101041,99 
lira ve muvakkat teminatı 6307,10 li· 
radır. 

3 - Bu işe ait evrak Malatya, An· 
kara. t.tanbul Nafıa mildilrlUlderin· 
de görülebilir. 

4 - E4uıiltme 27.10.1938 tarihine 
müaadif perşembe günü aaat on dört
te Viliyet daimi encümeninde yapı· 
lacaktır. 

5 - İsteklilerin 9imdiye kadar bir 
ıııuqvolc ile 1iak.a1 40000 liralık bit 

Eksiltme 24-10-938 pazartesi günil 
aat 15 de Yeni Postane arka&mda Afir 
efendi sokagında 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Ek • 
siltmeıye girecekler zarflarını eksilt • 
me saatından bir saat evetine kadar 
latanbul adliye levuun dairesinde 
~~~ ıatın alına komisyonu re -
ialığine numaralı makbuz muk.abilin -
de bizzat vermeleri ve yahut dit ur -
fı mühür mumu ile lrapatılnuı ve iami
Je açık adresi ve hangi ite ait olduğu 
yazılması gartiyle aynı saata kadar ia • 
deli taahhütlil olmak üzere mektup • 
larm gönderilme.& ve il1n maaraf mın 
da müteahhide ait buluduğu ilin olu -
nur. 

,(7155-4173) 7391 

lı arıyor - Orta derecede tahalli 
Kiralık - Yeniıehir Meırutiyet 

2 
olan ve her iti yapabilecek bir genç u 

cad. No. 33 de 6 oda camlı ve açık U 
büyük balkon ve fevkalade nezaretli ücretle it anyor. Y. • rumuziyle poe-

ta kutuıu 142 ye yazılması. 7469 
geniı bahçeli müstakil hane. 7 362 it arıyor _ Tahsili bulunan bir ba-

Kirablı: apartıman - Bahçe orta • yan resmi daireler, avukat yanında ve 
sında 6 büyük odalı, 2 geniş sofalı ka • muayenehanelerde kapıcılık ve saire 
loriferli sıcak ıulu umumi Vebolit te - gibi bir iı aramaktadır. Ulus'ta M. ru
siaatlı apartıman. Yenişehir Selinik muzuna mektupla müracaat edilıneti. 
cad. No. 44 Tl: 1535 7364 

Kinhk - Y enitehir Adakale aokak 
No: 18 de üst kat 3 oda geniı hol e -
lcktrik havaga.zı banyo. Tel: 2655 

7380 

Kiralık Bir Oda - Havaguı, banyo, 
elektrik bir veya iki bayan için (25) 
lira Sıhhiye bakanlığı Sağhk sokak' 
Nalçacı Ap. 7418 

Kiralık- Çankaya caddesinde Yu· 
nan aefareti yanında No: 3 apartma. 
nm 5 ve 6 odalı 2 daireai ucuz kiralık-

iş verenler : 

Hizmetçi aranıyor - Bir kan bir 
koca yan.ında çocuklanna ve eve ba -
kacak . hizmetçi aranıyor. Yenitehir 
Karanfıl sokak beton apartımaru No. 2 

7524 

Aranıyor - Eyi diki• bilen 2 baya -
na ihti :r yaç vardır. Poıtane caddesi Ha-
n~~- Ap. No. 3 Kadm Terzisi Ziya'y_a 
muracaat edilmeai. 7376 



-12-

Odu_n, kömür sat.şiarı 
hakkında 

Belediye Reisi iğ inden : 
1 - Sömikokun perakende kilosu bilumum mahrukat 

depolarında (2.75) kuruıtur. 

2 - Evvelce 1000 kiloya kadar perakende ve 1000 kilo
dan yukarısı toptan kabul edilen bilumum maden kömür
leri satışlannda (250) kiloya kadar perakende (250) ki
lodan yukarısı toptan, 

3 - Evvelce 1000 kiloya kadar perakende ve 1000 kilo
dan yukarısı toptan kabul edilen bilumum odun kömürle
ri satışlarında şimdi (500) kiloya kadar perakende (500) 
kilodan yukarısı toptan, 

4 - Odun satışlarında eıkiıi gibi yine {1000) kiloya ka
dar perakende (1000) kilodan yukarısı toptan addedilir. 

Sayın halka ilan olunur. (4254) 7514 

• 

Geldi. 7521 

ıııl 
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ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

-- : Diş doktorunun bütün hastalarına -------
: söylediği gibi dişleri sadece parlat
: makta kalmıyarak onları mikroplar
: dan muzır salyalardan ve hiimızlar-- -- -- -

~Bu kadar ucuz ~ - -
~ bir tıraş bıçağı ~ - -
~He bu kadar tath~ -
= ve mükemml ~ --

dan temizleyip çelik gibi seğlamlık 
veren yegane iksirdir. 
Her sabah • her öğleyin - her akşam 

yemekten sonra 

RADYOLİN 
7502 

- = 
~ tıraş olacağımı ~ -------.. -
~ hiç zannetme • ~ Dr. M. Şerif Korkut 
-- . . 
§ınıştım. 
------------

------
---

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel : 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.5. 7449 -................ .... 
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Bundan sonra kadınlar için 
Ayın her günü birbirinden farksızdır 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

FEMİL 

VE 
BAGI 
YE 

BAGt 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 
VE 

BAGI 

lcad edildikten sonra birçok ü& 
meşakkatler ortadan kalkmıştır. 

Kadınlara (Aylık temizliklerinde 
kullandıkları bez ve pamuk tampOt 
ların felaket yuvası olduğunu öğre> 
miştir. 

Ve bağı kullanan her kadın lastf 
top gibi çevik ve serbest bir hareke 
te kavuşmuştur. 

Bilgili bayanları rahim ve tenaııcı 
hastalıklarından kurtarmıştır. 

En ince elbiseler altında ve dar mi 
yolar içinde bile sezilmiyen ga~ 
ufak, sıhhi, yumuşak, mikropsuz, f 
çantalarıqda taşınması kolaydır. 

ve BAGI 
Her eczanede ve büyük mağazalarda bulunur. 

Et alınacak 
Emniyet Umum Mü-dürlüğünden: 

Miktarı Muhammen %7,5 ilk 
bedeli teminatı 

Erzakın cinsi Kilo Kuruş Li K. 

Münakasanın 

Tarih Günü 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Dana eti 
Sığır eti 

10000 
2000 
2000 
2000 

40 
4-0 
35 
30 

485 o 24-10-938 Pazartesi 

-------
Fevkalade ortaklar toplantısı 26-9-938 tarihinde yine ekseriyet 

olmadığından ikinci defa olarak 25-10-938 tarihine müsadif salı gü
nü saat on dörde talik edildiğinden aşağıdaki ruznamenin müzake
resi için vakti mezkurda §İrketin merkezinde hissedaranın hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

~ § Bı~akların iyisi ve~ -----.. 

1 - Ankara Polis Enstitüsü ihtiyacı için cins, mikdar, muhammen bJ 
leriyle ılk teminatları ihale gün ve saatları yukarıda yazılı erzak 25-lo-l 
pazartesi günü tam saat 11 de kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuşt 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdürlük satın a1 
komisyonuna müracaatları. - -

(RUZNAME) : ---- ---- -- ucuzudur --Bankamız esas mukavelenamesinin 2999 numaralı kanun hüküm- : 
lerine uydurulması. 7520 

-------
--- 1 O tanesi 1 S kuruıtur 

------
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~ Ankara Belediyesi İlanları ~ 
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"\111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

Demir boru ve teferrüatı 

oh nacak 

Ankara Belediye.inden : 

1 - Su idaresine alınacak demirbo
ru ve teferrüatı on beş gün müddet
le kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Muhammen bedeli (7269,30) li
radır. 

2 - Muvakkat teminatı (545,20) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü 
racaatlarL Ve ihale 18 teşrinievvel 
938 salı günü saat on birde Beledi
ye encümeninde yapılacağından is
teklilerin o gün saat ona kadar temi
natlariyle birlikte teklif mektupları
nı Belediye Encümenine vermeleri. 

(4037) 7108 

Su saati alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresine alınacak 500 adet 
ıu saati on beş gün müddetle kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (9690) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (726,75) li· 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin her glin yazı işleri kalemıne mü
racaatları. Ve ihale 14 teşrinievel 938 
cuma günü saat on birde Belediye en· 
cümeninde yapılacağından isteklile· 
rin teminatlariyle birlikte teklif mek· 
tuplarını o gün saat ona kadar Encü· 
mene vermeleri. (4035) 7106 

·Merdiven yaptınlacak 

terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrinievvel 938 cu
ma ~ünü saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. (4031) 

7102 

Satıhk eşya 

Ankara Belediyeainden : 

Belediyeye olan borcundan dolayı 
tahtı hacze alınan 2 adet müstamel 
muşamba koltuk, 1 adet muşamba ka
nepe, 2 adet kaplama sigara sehpası 
2 adet müstamel hazaran sandalye 
ceman yedi kalem eşya 12-10-938 tari
hinde saat 10 da Belediye mezat sa
lonunda açık artırma ile satılacağın
dan istiyenlerin yevmi mezkfirda icra 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(4256) 7516 

Saç, çelik ve saire 

ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 

ı - Su idaresine alınacak saç, çe· 
tik, yuvarlak demir vesaire on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - Muhammen bedeli (257,50) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (19,27) li
radır. 

4 - Cinslerini görmek istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de 18 teşrini evet 938 salı günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (4034) 7105 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Ankara Belediyesinden : ı - Su idaresine alınacak 1000 tor-
1 - Hacettepede yapılacak olan ba Yunus marka çimento on beş gün 

merdiven on beş gün müddetle açık müddetle açık eksiltmeye konulmuş-
eksiltmeye konulmuştur. tur. 

2 - Keşif bedeli (3037,37) liradır. 2 - Muhammen bedeli 1550 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (227,77) li- 3 - Muvakkat teminatı (116,25) li-

radır. radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen- 4 - Şartnamesini görmek istiyen-

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halit Ulaı 
, Adliye Sarayı köşesi sarraf 

Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 
7196 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

~ 20 MiL YON ONA AŞIK § 
: Ginger Rogel'S : 
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!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18 teşrini evel 938 sa
h günü saat on buçukta Belediye en
cümenine müracaatları. (4033) 7104 

Fotograf alôtı 

alınacak 

Ankara Belediyesinden 

1 - Mezbaha laboratuvar fotoğraf 
odasına alınacak fotograf alat ve ede
vatı on beş gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (783) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 58 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 14 teşrini evel 938 cu
ma günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları (4032) 7103 

Tenvirat işleri 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Maraton kulesinde yapılacak 
neon ziyasiyle bayram tenviratı on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (1782,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (133,65) li

radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine mü· 
racaatları ve isteklilerin de 14 teşrini 
evel 1938 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine vermeleri. 

(4036) 7107 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarrd Hakkı Apartmanı 

Satılık han 
Ankara Anafartalar caddesinde Mü

hendis hanı demekle maruf han ve 
müştemilatı satılıktır. Taliplerin mez 
kilr handa CeHil yazıcılara müracaat-
ları itan olunur. 7506 

- Kadın terzisi-· 

Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 1 

Ap. 3 7377 -= 

U L US - 19 uncu yıl. - No.: 6178 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumı Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya l> 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 numaralı kanunun 
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 10 na Ical 
komisyona teslim etmeleri ilan olunur. (4176) (., 

Odun ve kömür alınacak 
..... . .. .... .... .. .. 

Muhammen 
Miktarı bedeli 

Mahrukatm nevi Kilo kuruş 

Sömikok kömürü ton 250 2600 ) 

% 7,5 ilk 
Teminatı 
Li. K. Tarihi 

Mangal ,, kilo 1000 6 ) 534 ~9 24-10-938 pazartesi 
Meşe odunu ,, 25000 2,25) 

1 - Ankara polis enstitüsü ihtiyacı için satın alınmasına lüzum hasıl ol 
yukarıdaki cins ve miktarları ile muhammen bedelleri ve ihale gün ve saB 
ları yazılı mahrukat 24-10-938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartnameyi almak istiyenlerin umum müdürlük satın ate 
komisyonuna müracatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminat makbuz veya ha 
ka mektubunu muhtevi teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 2-3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar kC 
misyona teslim etmeleri ilan olunur. (4178) 7355 

Elbise diktirilecek 
Emniyet Müdürlüğünden : 

Cinsi 

Resmi elbise 
n Şapka 

Mikdarı 

474 takım ) 

474 H ) 

Beher takımın resmi 
elbise ile bir adet 
resmi şapkanın diki-
mine tahmin edi- Teminatı 

len fiat 

Lr. Kr. Lr. Kr. 

!hale 
günU 

3 50 125 oo 11-10-938 r 
zartesi giiıl 
saat 14 de 

Yukarda cinsi ve mikdarı yazılı elbise ve şapkanın dikimi eksiltme)" 
konulmuştur. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte kanuni belgeleriyle bİ 
likte emniyet müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (4029) 716 
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39 Modeli Blaupunkt Radyoları geldi Kozım Rüştü Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa apartmıanı 
No. 6 TL 2208 6242 


