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İmtiyaz eahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı isleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
ldaro 1064 

Atatürk' ün sıhatleri 
hakkında resmi tebliğler 

fetanbul, 1 7 a.a. - Riyase
ticümhur Umumi Katipliğin
den: 

1 - Reisicümhur Atatürk' ün 
sıhi vaziyetleri hakkında mü
davi ve müşavir tabipleri tara
fından bugün verilen rapor i
kinci maddededir. 

2 • Reisicümhur Atatürk'ün 
duçar oldukları karaciğer has~ 
talığı normal seyrini tak.ip e
derken, 16 birinci teşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar gü
nü birdenbire aşağıdaki arazı 
göstermiştir: 

a. - Saat ''14.30 .. dan "22·• 
ye kadar gittikçe artarak de
vam eden umumi zaf ile birlik
te hazmi ve asabi araz. Bu sa
ate kadar nabız dakikada 
•• t J 6", teneffüs "22 .. ve hara· 
ret derecesi ''36,5" idi. 

Denizde 
F. R. ATAY 

Bu halkm gemiye karıı hususi 
bir zi.f ı var; yeni gemileri liman 
ortasında serbest hıraksamz, 

.günlerce içini dıtım tavaf ede
cekler. Adeta çocuk sever gibi 
okııyacaklar. Fakat biz yeni ve 
iyi gemi ile halkın yalnız bu zev
kini tatmin etmit olmuyoruz. De
niz yolculuğu ve ticaretinin aü
ratle inkiıJafım temin ediyoruz. 
Marmara İçin gelen vapurlardan 
müfteri tatıyor! Türk bahriyesi 
inhitata haıladıktan sonra öyle 
zamanlar olmuştür ki deniz vası
tası ile bir yere gitmek azabb ve 
tehlikeli bir sefer telakki edil
miıtir. İstanbul ıehrinin gii2el 
aularında bile nasıl teknelerle 
ıüründürüldüğümüzü hatırlarız. 

Beyaz yeni gemiler! Bilhassa 
bu boyayı intihap ettiği için Deniz
bank' r tebrik etmek isterim. Biz
de koyu renk için "kir tutar!" 
derler; bunun manası, kirin gö
rünmiyeceğini söylemektir. Fa
kat bizim maksadımız, kirsizlik
tir. Cenup Aınerikasına gider
ken, İngiliz gemisinde ikinci 
kaptanın cigara tablalarının içi
ni beyaz eldivenli parmağı ile 
muayene ettiğini görmüştüm. 
Kendimizi ve halkı, temizliğe ve 
iyi bakıma ahıtırmak için, kon
trol ve disiplin unsurlannı ne ka
dar çoğaltırsak, yerindedir. Be
yaz boya, bunlardan biridir. 

Muhterem Başbakan Celal Ba
yar son İstanbul'a gelişinde bir 
defa daha Denizbank'a giderek, 
yeni projelerle alakadar olmuş
tur. Celal Bayar'ın hedefini bili. 
Yoruz: 500 000 ton! Yarım mil-

' . ' yon tonajda yeni gemı. 
Türkiye'nin bir tarafta Kafkas, 

diğer taraftan Suriye hudutların
dan baılxyan sahilleri, kosk~~ 
Anadolu'yu bir yarımada gıbı 
çevirdikten sonra İstanbul' da 
birleıiyor: Deniz Türkiy~'n~n .en 
tabii yoludur. Bizde müh~m ı.stı~
ıal ve ticaret merkezlerı, hır lı
man ve onun hinterlandı şeklin
de teessüs etmişlerdir. Ve öyle 
edeceklerdir. Türkiye'de şimdiye 
kadar deniz yollarının inkişaf 
etmemesinin sebepleri basittir : 
Anadolu' da bugünkü kalkınma 
ve hareket yoktu. Gemi yoktu. 
Liman yoktu. Hepsini biz yap
maktayız: Kalkınma hızı, en 
ücra Anadolu kötelerine kadar 
sokulmuftur; Deniz vaııtalarmı 
tamamen yenileştiriyonız; Ka
radeniz' de Türkiye'nin en büyük 
limanlarından birine bqlamak 
üzereyiz. 

b. - Saat "22'' den bu sabah 
saat •' 1 O .. a kadar yukarıda is
mi geçen araz kısmen hafifle
miş ve nabız dakikada ''104 .. , 
teneffüs "20" ve hararet dere
cesi "37" olmuştur. 

c. - Yapılan muayene ve 
müşavere neticesinde tespit ve 
tatbik edilen müdavattan son· 
ra umumi ahvalde hafif bir 
salah görülmekle beraber vazi
yet ciddiyetini muhafaza et
mektedir. 

3 - Müteakip eıhi vaziyet ra
porları neşredilecek.tir. 

1 kinci tebliğ 
İstanbul 17 a.a. - Riya

seticümhur Umumi Katipli
ğinden: 

1 - Reisicümhur Ata -

türk'ün sıhi vaziyetleri hak· 
kında müdavi ve mütavir 
tabipleri tarafından bu ak
taın saat 20 de verilen rapor 
ikinci maddededir. 

2 - Bugün, dün akıamı
na nispetle daha iyi geçmit
tir. Asabi arazlarda bir de
ğişiklik yoktur. Nabız mun
tazam, 116, teneffüs 20, ha
raret derecesi 37 dir. 

Müdav1 Doktorlar: 

Prol. Dr. Neşet Ômer lrdelp 
Prol. M. Kemal Öke 
Dr. Nihat Reşat Belger 

Müşavir Doktorlar: 

Prol. Dr. Akil Muhtar Özden 
Prol. Dr. Hayrullah Diker 
Prol. Dr. Süreyya Hidayet 

Serter 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Mehmet K§miJ Berk 

lngilizler Filistin'de 
taarruza geçecekler 
Araplar Beytüllahm'i zaptetmiıler 

Filistin'deki İngiliz 
mevcudu 25.000 

ordusunun 

kişiyi buldu 

Beytüllahın' da bir poli• karakolu 

Kudüs, 17 a.a. - Filistin' de umumi vaziyet gittikçe f enala1 • 
maktadır. lki İngiliz nakliye vapuru ile Hayfa'ya yeniden Malta
dan ve İskenderiye' den 2400 İngiliz subayı ve askeri gelmiştir. 

1 Afgan Sefaretinde 
1 

Bunlar Filistin'in muhtelif yer-

i lerine taksim edilecektir. Bunun
la bu hafta zarfında Filistin' e 
gelen İngiliz askerlerinin sayısı 
altı bini bulmuştur. 

lngiltere'nin Kudüs fevkalade ko
miseri Mak Mişel, tayyare ile Lon -
dra'dan buraya dönmüştür, 

lngilizler büyük bir t.aarru:;a 
hazırkiniyorl.ar 

Londra, 17 a.a. - Niyuz Kronikl 
gazetesinin lskenderiye'den aldığı 
bir haberde Filistin'deki ingiliz kur
mayının bu hafta içinde araplara kar
şı büyük bir taarruza geçeceği bildi
rilmektedir. İngilizlerin Filistin'de 
bugün 25 bin kişilik bir kuvveti bu
lunmaktadır. Bunların 17 bini ingi
liz askeri, 2 bini ingiliz polisi ve 6 bi
ni de yahudi gönüllüsüdür. 

Taksimden vazgeçilmiş 
Londra, 17 a.a. - Deyli Herald ga

zetesi Filistin'i taksim siyasetinden 
vaz geçildiğini ve milli yahudi ocağı
nın haddi asgariye indirilmesine ka
rar verildiğini blldirmektedir. 

Gazete, bu kararın hudut komisyo
nuna tebliğ edileceğini yazmakta ve 

Biz yaptıkça hareket artacak
hr. Karadeniz türk sahillerinin 
deniz kabiliyetlerini ölçmek için, 
evveli emin binip inmek, emin yük-

g tenıden yahudı muhaceretını ıkı sene 
Af an K.aralı s. M. Zahir Hmı'm do-lkab.inenin kom_isyonun rap.o~u~~ mlis-

ğum yddönümii dolayıaiyle Ankara AI- müddetle ya taammiyle men veya as
gan Sefaretinde bir suvare verilmittir. gad hadde indirilmesini tavsiye ede-
Haber (7. üaci ~dadır.J (Sonu 6, zncı sayfada), 

Yakında: 
Çok enteresan 

bir Röportaj 

TIMARHANE 

• 
Yedinci Milli Tıp Kıurulta

yı dün Ankara Halkevi'nde 

Sıhat ve içtimai Muavenet Ve
kili Dr. Hulusi Alat(Jf taralm
dan açılmı§ ve Profesör Dr. 

Relik Saydam, kurultayın ga

yesini ~ah eden bir nutuk uer .. 
miştir. Yandaki resim toplan
ma halindeki kurultayın gÖ

rünüşünü, aşağıdakiler de Dr. 

Hulusi Alata§'la Dr. Relik 

Saydam'• göstermektedir. 

(Folo a.a.) 

Yedinci Milli Tıp Kurultayı dün açddı 

Görüşülecek mevzuların en 
basında ırk hdzıssıhası var 

Kurultay Atatürk'e ve büyüklere 
tôzim telgrafları gönderdi 

Yedinci Milli Türk Tıp Kurultayı 
dün saat 11 de Halkevi salonunda ku
rultay reisi Dr. Refik Saydam'ın baş
kanlığında toplanmıştır. Başbakan 
B. Celal Bayar'ın vazife ile lstanbul'a 
gitmesi dolayısiyle hükiimet adına 
Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanı B. 
HulQsi Alataş kongreyi açmış ve bu 
münasebetle şu nutku söylemiştk: 

B. Hulusi AkıUJ§ın nutku. 
"- Sayın meslekdaşlarım. 

Hükümete ait bir vazife dolayısiy
le tstanbul'da bulunan başvekil Celal 
Bayar namma Yedinci TUrk Tıp Kn
rultayıru açıyorum. Bu defakinin de 
diğerleri gibi verimli olmasını ve sa
yın meslekdaşlanma başarılar diJo. 
rim.,, 

(Sonu 6. rncı saylada) 

Komarno'da kanlı 
nümayişler oldu 

BİR (OK MACAR YARALANDI 

Çek - Macar anlaşmazlığı kolay 

halledileceğe benzemiyor 
Budapeşte, 17 a.a. - Koınamo' da macar halkı tezahürlerde 

bulunmuştur. Macar ajansınm yazdığına göre, Çek jandarması 
tezahürlerde bulunan halkı silah kullanarak dağıtınıf ve bu yüz
den bir çok macar yaralanmıştır. 

Prag'la Berlin arasında 

yeni temaslara doğru 

-

1 
Yaralılar arasında kadın ve 

çocuklar da vardır. Meydanlar -

1 
da halkın üzerine zxrhh otomoa 
billerle hücum edilmiştir. 

Çek polisi her tarafta macarları 

(Sonu 6. ıncı saylada1 

Nafıa Vekllillilı 

Adana' dan geldl 
Bazı tetkiklerde bulunmak üzere 

Adana'ya gitmiş olan Nafıa Vekili· 
miz B. Ali Çetinkaya dün akşam şeh
rimize dönmüştür. 
Nafıa Vekili istasyonda hükümet, 

parti ve vekalet ileri gelenleri ta.ra
fından karşılanmıştır. 

Japon'lar ilerliyorlar 
Tokyo, 17 a.a. - Domci ajansının 

bildirdiğine göre japon kıtaları, Han
keu üzerine ileri hareketlerine devam 
ederek bugün Yangts nehri sahilinde 
Tayeh'e takriben 13 millik bir mesa• 
fede bulunan Şinueiyao'yu işgal et
mişlerdir. 

Honkong, 17 a.a. - Japonlar, ihraç 
hareketine başladıklarından bugüne 
kadar beş yüz kadar ıköyü ve dört mil· 
yon kadar halkı ihtiva eden bir mm ta
kayı işgal altına almışlardır. 

Dört (ek Nazırı 

Berlin' e, gidiyor 

.. ..... .. .. . .. . ... . .. . .... .. .. .. ................................................................ 1 ! Yeni Kurmay Subaylarımız 

Berlin, 17 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor: Dört çekoslovak nazırın
dan mürekkep bir heyetin yakında 

Berlin'e gelmesi burada alaka ile 
beklenmekte, fakat politik mahfiller, 
bu heyetin getireceği teklifler hakkın
da fazla malftmatı olmadığını bildir
mektedir. Alman milletinin yeni çek 
devletine karşı hiç bir suiniyetle mü
tehassis olmadığı tebarüz ettfrilmek
te, fakat hala bazı emniyetsizlik bu
lunduğu da gizlenmemektedir. Zira, 
söylendiğine göre, yakın maziyi ve tu
tulmıyan vaitleri unutmamak lazım 
gelmektedir. 

Çekler 1 O milyon sterlini 
nereye harcıyacaklar? 

Londra, 17 a.a. - Resmi tebliğ: İn
giliz hükümeti, çekoslovak hüküme
tinden, malt yardım talebindeki esıba

(SOJJU 64 ıncı sa~ada). 

Yeni kurmay subaylarımıza harp akademisinde törenle diplo • 
ma verildiğini yazmış ve bunların isimlerini de dünkü sayımızda 
neşretmittik. Yukardaki resim, bu sene mezun olan genç kurmay 
auıbaylarını gnıu halinde 2öatermekte<lir. 
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, __ K_O_L_T_O_R_V_E _I _N_S_A_N __ ı 
Avrupa yolculuğu 

Bundan bir müddet önce, "Avrupa'ya bir seyahat yapabilmek", fi. 
kir ufukları dünyayı değilse bile onun büyücek bir parçasını kucaklıyan 
kimseler için bir idealdi. Vapurla yahut trenle Avrupa'nm herhangi bir 
noktası olursa olsun, oraya ayak basabilmek, ailenin arıivlerine geçen, 
babadan oğula hikayeleri intika l ed en bir hadise i.cli. 

O sıralarda frenkçe !s:onutm ak , mahalleden mahalley~ tan verirdi. 
Balkanları olsun görmek bir it ti . Bükreı, küçük Pariı idi. '1 :ızimat aoou 
dünyasının insanı için. yegane romantizma, Avrupa hayranlığı idi. 

Meırutiyet devri, Avrupa'ya kartı beslenen bu alakayı hem tiddet• 
lendirdi hem dindirdi. Avrupa yolcularımız çoğaldı. Hatta orada ceate 
ce&te talebelerimiz okudu. Avrupa hakkındaki maliimatmıızın daireai 
genitledikçe Avrupa'nın kendisi, kafalarımızın içindeki masal tahtından 
realitenin taban tahtasına alçaldı .. 

Büyük harp ve bunu takip eden hadiseler, bilhassa kurtuluı mücade
lem.iz, avrupalılıtm afıununu büsbütün eritti. Bir yandan da Avrupa'nın 
harpsonrasmda içine dii§tüğü büyük fikir ve kültür krizi, kıta dııında 

yafıyan milletlerin gözünde, kıtayı büsbütün küçülttü. 
Buna rağmen, Avrupa, e ski parlaklığını büsbütün kaybetmedi. Ne de 

olsa, özlenen hayat, hakim hayat tekilleri, gene orada idi ve onunkiler 
idi. Öyle ki "Avrupa yolculuğu,, yolculuk olarak, her yolculuğunkinden 
tatkın olan cazibesini muhafaza etti. 

Fakat, ıu son senelerde .. 
Hudutlar biribiriyle harp içinde gibi, iki üç kontrolün tel Örgüsü ile 

kapalı. Polis ve pasaport kontrolü, arkasından gümrük kontrolü, arka
aındAn, kim bilir belki de yolcu g ibi dolatan gizli servislerin kontrolü, 
Her hudutta hu, hu zahmet ve hu it kence. Girerken ve çıkarken. 

Eaki osmanlı, Avrupa'ya cennete gider gibi giderdi. O devirdeki av
rupalı ise, bütün Avrupa'da, kendi evinin içinde dolaıır gibi dolatırdı. 

BugÜn ise, yukarıda kısaca bahsettiğimiz hal. Eğer seyahatiniz nomıal 
hftftalara raatlıyoraa. Aksi takdiNle, yani histerik Avrupa'nın krizli 
günlerine rastlıyorsa, hudutların kapanması, kendisine biletinizi ısmarla .. 
dığmız Cook memurunun ertesi günü a .. kere gitmit olmaıı, seyahat pa .. 
ranızın - güzergah deği§tiği için - kafi gelmemesi kabildir. 

Burhan BELGE 

Avukatlık kanununun tatbikine hazırlık 

Açılacak baroların 
yerlerini tesbit için 

Vekalet Vilayetlerden malOmat istedi 
1 ikinciteırin 1938 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni avu

katlık kanununa göre mıntakaaı içinde en az on bet avukat bulu
nan her vilayet merkezinde bir baro teşkil ve baro kurulmıyan 
yerlerin en yakm baroya bağlanma11 veya bunların birlettirilerek 
ayrı bir baro teıkil ve me~kezlerinin Adliye Baka.nlıiim.ca. tayini 
icap etmektedir. 

Adliye Bakanlığı avukatlık~ 
~anununun yürürlüğ~ g.~r~.iği ta- Ankara' da büyük bir 
rıhte baroların yenı hukumlere 
göre te,kil ve merkezlerinin ta . . t ~ 1 ti eri 
yin edilebilmai için vilayetlerden zıraa a e 
bazı izahat istemiştir. Bu izaha
ta göre: 

Halen viltyet merkezinde bulunan 
avukatların adedi ve bunların baro· 
larda kayıtlı olup olmadıkları ve ka
yıtlı olanların hangi baroda mukayyet 
ve mensup oldukları baro merkezle
rinde avukatlık edip etmedikleri tes
bit o1unmak ve öz, soy adlariyle taşı
dıkları ruhsatname tarih ve numara
ları da gösterilmek suretiyle izahatlı 
birer cetvel tanzim edilecek, 

Viliyete bağlı kaza merkezlerinde 
bulunan avukatlar da yukardaki i
zahat dairesinde tesbit olunacaktır. 

Vilayet merkezi ile kazalarında 15 
avukatın bulunması halinde muvasala 
imkinları ve iş vaziyeti itibariyle ci
var viliyet merkezlerinden hangisine 

' bağlanması veya hangisiyle birleştiri
lerek bir baro teşkil edilmesi muvafık 
olacağının adliye encümeninde tezek
kür ettirilerek bir mazbata halinde 
teıpit edilecektir. 

fabrikası kurulacak 
Öğrend iğimize göre hükümt t An

kara'da bütün memleket ihtiyacını 
karşılıyacak kabiliyette büy;ik bir zi
raat aletleri fabrikaaı kurmıya kanr 
vermiştir. Bu fabrika yurdun ihtiya.ı 
olan pulluk, tırmık ve diğer bütün zi
raat aletlerini imal edecektir. 

Bu fabrikanın inşası için tetkikler 
bitirilmiştir . Önümüzdeki dört sene 
içinde fabrika tam randımanla işe baş
lamış bulunacaktır. 

Tarihi eserler tesbit edildi 

İstanbul, 17 (Telefonla) - İstan
bul'da tarihi kıymeti haiz çeşme, tür
be ve cami gibi binaların listeııi ta
mamlandı. Evkaf idaresi bunları aıra
s iyle tamir ettirecektir. Evkaf idaresi 
aynı zamanda Defneli menbaında da 
yeni tesisler yaptıracaktır. 

1933 Ergani istikrazı 

keşidesi dün yapıldı 

156.550 No. 
30.000 lira 
kazandı 

Dün Türkiye Cümhuriyet Merkez 
bankası idarei merkeziyesinde Maliye 
Vek§leti Bankalar mümessilleri ve no-
ter huzurunda yapılan ikramiyeli 
yüzde S gelirli 1933 Ergani istikİ'azı 
keşidesinde: 

156550 numaraya- 30.000 lira 
91340 .. 15.000 .. 
22082 .. 3.000 .. 
38141 .. 3.000 .. 

114658 .. 3.000 .. 
22084 .. 909 .. 

114652 .. 909 .. 
149656 .. 909 .. 
162190 .. 909 .. 
167067 .. 909 .. 
193150 .. 909 .. 

Ve ayrıca 289 muhtelif numaraya da 
120 şer lira isabet etmiştir. (a.a.) 

Yüksek Muallim 

mektebi mezunlarının 

tayinleri yapıldı 
Kültür Bakanlığı, yüksek muallim 

mektebinin eylül devresinde mezun 
olan gençlerin tayinlerini yapmıştır. 
Bu tayinleri yazıyoruz: 

Oktay Aslanaya Konya lisesine, 
Enver Karay Kars lisesine, Yahya 

Pehlivan Afyon lisesine, Nezihe Yal· 
kın Eskişehir lisesine, Sadriye Gök
del Kayseri lisesine, Ali Gündüz Kas
tamonu lisesine, Davut Akpınar Kars 
lisesine, Cahit Piyal Gaziantep lise
sine, Servet Akdoğan Adana erkek 
lisesine, !Una Önsü Edirne erkek öğ
retmen okuluna, Nevzat Tanalp Ba
lıkesir liseııine, Sait Pekin Diyarba
kır lisesine, Esat Ankara lisesine, Sa
lih Çetiner Erzurum'a, Ebuzer Berk
soy Kars lisesine, Enis Erdik Malat
ya lisesine, Yakup Ülken Edirne er
kek öğretmen okuluna, Nadire Üngör 
!zmir kız lisesine, Zeynep Beydoğan 
Ankara kız lisesine. 

R .A ·v A 

~:p 
Dün yurdda hava umumiyetle 

yağmurlu geçti 
Dün ıehrimizde hava •çık geçmiş, 

rüzgar şark şimalinden saniyede en 
çok beş metre hızla esmiştir. Günün 
en düşük ısısı 7, en yüksek ısısı da 21 
derecedir. Yurtta Doğu Anadolusu 
bölgesiyle cenubun doğu kısmında ha
va bulutlu ve mevzii yağmurlu, Kara
deniz kıyılarında bulutlu, diğer yeı-
Jerde tamamiyle açık geçmiştir. 24 sa
at içinde cenubun doğu bölgesindeki 
pek mevzil yağışların karemetreye bı· 
raktıkları su miktarı Siirt ve Diyar
bakırda yarımşar kilogramdan azdır. 
Rüzgarlar doğu ve cenup Anadolusu 
bölgelerinde cenuptan diğer bölgeler
de umumiyetle şimal istikametinden 
saniyede en çok 7 metre hı.la esmiştir. 
En düşük ısılar Kars'ta sıfırın altında 
1 derecedir. En yüksek ısılar da Eski
şehir'de 20, Balıkesir'de 23, İzmir'de 
24, İslahiye'de 26, Antalya'da 27, A· 
dana'da 28 derecedir. 

Antalya' da 

Bir jüt ipliği 
fabrikası 
kurulacak 

Memleketimizde her sene artmakta 
olan istihsalat dolayısiyle bu mahsul
lerin ambalajında kullanılan çuval, 
sicim, kanaviçe ve halat ihtiyacı da 
aynı şekilde genişlemektedir. Bunu 
göz önünde tutan hükümet memle· 
kette, her sene milyonlarca liramızın 
harice gitmesine vesile olan bir jüt 
ipli ğ i sanayii tesiı etmeğe karar ver
mişti. Bu cümleden olarak Ziraat Ve
kaletinin Antalya ve havaliıinde yap
tığı tetkikler çok iyi neticeler vermiı 
ve burada yetiştirilecek ketenlerle en 
güzel jüt ipliği imal etmenin kabil 
olacağı anlaşılmıgtır. 

Öğrendiğimize göre vekalet bu ta
savvuru fiil sahasına koymak için 
hemen işe başlamak üzeredir. tik ola
rak vekalet Antalya'da geniş zeriyat 
yapacaktır. Bundan başka halka da 
jüt imaline mahsus keten yetiştirmek 
üzere tohum verilecektir. Bu mahsu
lü işliyecek olan çiftçiler de devlet 
tarafından himaye edilecektir. 

Bundan sonra Antalya'da büyük 
bir jüt ipliğ i fabrikası kurulacaktır. 
En modern ve teknik esaslara göre 
yapılacak olan bu fabrika jüt ipliği 
istihsal ederek çuval, halit ve sicim 
imal edecektir. 

Yeni göçmenler geldi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 

Romanya'dan memleketimize 1600 
göçmen geldi. Bu göçmenler Trakya'
ya yerleştirileceklerdir. 

Eminönü meydanı açılıyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Eminö· 

nü meydanında camiin yanındaki ke
merden itibaren dükı.ki.nların iki ta
raflı (tramvay caddesi ile dı' taraf) 
istimlak muamelesi bitti ve derhal yı
kılmıya başlandı. 

Yüksek Ticaret mektebinin 
devir işi bitti 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Yüksek 
Ticaret ve iktısat mektebinin Maarif 
vekaletine devir muamelesi bitti. Ve
rilen haberlere göre, mektepte doçent
likler ihdas edilecek ve şimdi mual
lim unvaniyle çalıf8nlar doçent ola
caklardır. 

Yeni bir nizamname projesi 
İstanbul, 17 (Telefonla) - 'Gümrük 

muhafaza ve deniz ticaret müdürlüğü 
teşkilatları arasında i9birliği temini 
için iki müdürlüğün mü,terek bir ıu· 
rette hazırladığı nizamname Gümrük 
ve İnhisarlar vekiletine gönderildi. 

Fazla fiatla satılan ilaçlar 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Avrupa· 

dan gelen ilaçların eczanelerde ve de
polarda fazla fiatla aatıldıkları bak· 
kındaki şikayetler üzerine Snhat ve 
İçtimai muavenet vektleti burada tet· 
kikler yaptırmaktadır. 

İstanbul belediyesinin 
sıhi programı 

!stanbul, 17 (Telefonla)-letanbul 
belediyesi 10 aenelik bir aıht program 
hazırlamaktadır. Bu program !stan
bul'un hastane, diıpanaeı- ve diğer bü· 
tün aıhl ihtiyaçlarını karıılıyacaktu. 

Ekmek ve et ucuzladı 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Ekmek 

9.75 kuruşa, koyun eti 40 kuruştan 38 
e, sığır eti 27 den 25 kuruşa inmiştir. 

Muhtelif 
nasıl • • 

ıtıraz 

vergilere 
edilecek? 

F onııülleri basitleştiren ye 
hüküm.ler konulacak 

Hükiiınet vasıtasız vergiler kanunu 
projesinde, mükelleflerin vergilere i
tiraz hakları için yeni hükümler koy
muş ve formaliteleri basitleştirmiş

tir. 
Mükellefler, vasıtasız vergiler ka

nunu mevzuuna dahil olan vergilerde; 
Arazi ve bina vergilerinde tahrir 

ve tadil komisyonlarınca tayin edilen 
kıymet ve iratlara; hayvanlar, kazanç, 
veraset ve intikal vergilerinde mükel
lefin veya istihdam edenlerin beyanı
na müstenit olmıyan matrahlar üzerin
den §diyen, resen ve ikmalen yapılan 
tarhiyata; 

Bu kanunla tayin olunan müddet i
çinde itiraz edebileceklerdir. Günde
lik gayri safi kazanç üzerinden tarhe • 
dilen vergilerde, mükelleflerin itiraz 
hakkı, ithal edildikleri sınıf ve dere
ceye münhasırdır. 

Mükellefin veya istihdam edenle· 
rin beyanına göre, tarhedilen vergiye 
itiraz olunamıyacaktır. Ancak vergi
nin beyan edilen miktarlara göre hesap 
edilmemiş veya yanlış hesap edilmiş 
olması gibi, maddi bir bati vukuu ha -
linde, mükellefler, vilayetlerde vari -
dat müdürlerine; kazalarda malmü
dürlerine arzuhal ile müracaat ederek 
yanlışlı ğın düzeltilmesini istiyebie
ceklerdir. Varidat müdürü veya ınal
müdürü, müracaatı tetkik ederek yan
lı§lık bulunduğunu görüree düzeltil· 
mesini varidat tahakkuk memurlarına 
emredecek ve neticesini mükelefe yazı 
ie bidirecektir. Bina ve arazi vergi
leriyle al.ikalı maddi hatalardan dola
yı vilayetlerde husu•i muhasebe mü
dürlerine, kazalarda hususi muhasebe 
memurlarına müracaat edilecektir. 

Memurlar vergi matrahı tesbiti, ve
ya mükellefin tayinine taalliık eden 
komisyon kararlarından dolayı itiraz 
hakkını haizdirler. Bu itiraz hakkını 
arazi ve bina vergilerinde villyetlerde 
hususi muhasebe müdürleri, kazalarda 
en büyük hususi muhasebe memurları, 
sair vergilerde nüfusu 150 binden faz. 
la olan vil§yet merkezlerinde alakalı 
maliye şubesi tahakkuk şefliği, sa-
-4- _.ua.>-•1- .. ..ı- v!ll.rlil~t- tniirliirlıPci..... 

kazalarda en büyük mal memuru tara
fından kullanılacaktır. 

itirazın müddeti ve şekli: 
İtiraz müddeti otuz gündür. Bu 

müddet mükellefler için ihbarnamenin 
tebliği gününden, memurlar için bi~a 
ve arazi vergilerinde tahrir ve ~~~? 
cetvellerinin kendilerine verıldıgı, 
sair vergilerde komi•yon kararlarının 
kendilerine ı.obliğ edildiği tarihi takip 
eden günden başlıyacaktır· 

İtiraz arzuhalleri, arazi ve bina 
vergilerinde mükellefin bağlı olduğu 
hususi muhasebe müdürlüğüne, veya 
memurluğuna, ve sair vergilerde vari
dat dairesine veya o mahallin en bü· 
yük mal memuruna makbuz mukabi
linde verilecektir. Taahhütlü olarak 
poıtaya da verilebilecek ve poııtay~ 
tealim tarihi, alikalı memurlara tevdı 
tarihi sayılacaktır. ' 

Tahakkuk memurları, mükellefler 
tarafından verilecek itiraz arzuhalleri· 
ni en az on bet gün içinde viliyetlerde 
varidat müdürlerine, kazalarda mahal· 
!in en büyük mal memuruna mütaleala
rını da eklemek suretiyle verecekler· 
dir. Arazi ve bina vergilerinde tahak • 
kuk memurları, bu arzuhalleri aynı 
ııekilde villyetlerde hususi muhasebe 

müdürlerine, kazalarda en büyük h 
susi muhasebe memuruna teslim ed 
ceklerdir. İtiraz arzuhallerini alan v 
ridat müdürü, malmüdürü, veya hus 
ıi muhuebe müdür veya memuru, i 
cazın verginin yani" hesabı, m:ike 
rer tarhedilmi§ olması, yahut mükel 
lef bulunmıyan bir şahıstan istenme 
gibi maddi bir hataya veya yanlış ni 
bet tatbikine taallılk ettiğini görür 
(erse, düzeltilmesini tahakkuk memur 
!arma emredeceklerdir. Bu noktalar 
haricinde kalan hususlara mütealli 
itirazları, itira zkomiayonwıa gönde 
recektir. 

İtirazlar memurlar taraflllda.n vakı 
olursa, itiraz noktalarının kıaa mucip 
ıebepleriyle birlik~ be§ gün içinde 
mükellefe tebliği lazım gelmeoktedir. 
Mükellefler karşılık itirazlarını, bu 
tebliğin 'yapıldığı tarihi takip eden 15 
gün içinde yazı ile doğrudan doğruya 
itiraz komisyonuna bildireceklerdir. 

Maddi hatalar ve nisbet yanlışlık • 
ları, tarhiyatın itiraz ve temyiz mer· 
cilerinden geçmek ıuretiyle katlleş

miı veya itirazın komiayonca müdde .. 
tin geçme•i noktasından reddedilmiş 
olması halinde itiraz müddeti geçtik· 
ten sonra da düzeltilebilecektir. Bu 
mercilerden geçen tarhiyattaltl maddi 
hataların düzeltilmesi için kararın 
tebliği tarihinden itibaren bir sene i· 
çinde mahkemenin iadeei ietenebile
cekt~. Maliye müfettiş ve muavinle· 
riyle, kontrolörler ve hesap mütehas • 
sıslarının tetkik ve teftiş sırasında 
görecekleri maddi hatalar da yukarıki 
maddede yazılı esaslar dairesinde dü
zeltilecektir. 

ltira:ıs komisyonları : 
Ankara, İstanbul, İzmir ile Maliye 

Vek3.letinin lüzum göreceği diğer şe
hirlerde muvazzaf itiraz komisyonları 
kurulacaktır. Bu komisyonlar, mülki -
ye, hukuk, iktisat fakültai veya yük· 
sek ticaretten mezun bulunan Maliye, 
İktısat, Adliye Vekatetlerinde A ıwıı
fına kadar çıkmış olan memurlar ara
sından Maliye Vekfiletıince iırtihap ve 
tayin edilecek bir reis ile Maliye Ve-
.... _... ........... _ .. _ ... _ __ ......_ .. a. _t ... :. 

caret odası, Qiğeri mahalli lieledlyeei 
tarafından seçilecek birer azadan to
rekküp edecektir. Ticaret ~ndaı:ı. 
seçilecek azanın liee due<:c:-~e tah
sil görmüş olmuı ve her iılı:ı ban .. 
mali kanunlara ve ticaret usulü defte· 
rine vii.kıf bulunması ııartıtır. 

Bu komisyonlara dahil olanlar, ko
misyonlarındaki vazifelerinden bafka 
bir iş alamıyacaklardu. thüyaç görill
düğü takdirde aynı şehirde müteaddit 
itiraz komisyonu teşkil olunabilecek· 
tir. Bir şehirde teşkil edilen muvazzaf 
itiraz komisyonları bu şehrin bağlı ol
duğu viliyetin, diğer kazalanna ait ._ 
tiraz evrakını da tetkika Maliye V .. 
k§letince memur edilebileceklerdk.. 

Yukarıdaki fıkra dışında kalan vi
l§yetlerde itiraz koınisyooları, ~
lin en büyük mal ınemurunllll reiM
ği altında ticaret odasınca ve belediıyo
ce kendi azaeı arasından veya hariçten 
ıeçilecek birer iizadan ve tiauet odaeı 
bulunmıyan yerlerde belediyeluce ay· 
nı şekilde seçilecek iki azadan teıMk • 
küp edecektir. 

Muvazzaf itiraz komisyomarının 
mesaisi devamlı olacaktır. Diğer itiraz 
komisyonları reia.in daveti üzecine fa. 
aliye~ ba§Jıyarak icabı halinde de
vamuı şekilde toplanacaklardı<. . . 

Gene bu kanunun muvakkat madde
ıine tevfikan kanunun meriyete girdi
ği tarihte dava vekaleti ruhsatnamesi
ni haiz olanlar beş avukat bulunmıyan 
yerlerde icrayı vekalet edecekleri ci
hetle vilayet merkeziyle kazala~da ve
kilet yapmak istiyen bu g•bi dava ve
killeri vana öz ve soy adlariyle taşı
dıkları ruhsatname tarih ve numara
larını mübeyyin bir listenin mahalli 
adliye encümen ve heyetlerince tan
zim olunacaktır. Hazırlanacak olan bu 
listeler en kıaa bir zamanda Adliy< 
bakantığına gönderilecektir. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
ltiraz komisyonlarının tetkikten, 

itiraz edilen noktalara münhaaır ola· 
caktır. Takdirle alakalı hususları da 
tetkik edebileceklerdir. Komisyonlar 
tetkiklerini; itirazlara, memurların 
mütaleasına; tarhiyatın dayandığı ev
rak zabıt vesikalar ve sair delillere 

Adliye Bakanlığı bu listeleri tetkik 
edecek ve avukatlık kanununun meri· 
yeti tarihinden eve( baroların merkez· 
!erini tayin edecektir. 

Hılkevi' nde lisan kursları 

Ankara Halkevi Ba,kanlığın· 
dan: 

Her yıl açılmakta olan i'1gilir.ce, 
fran11zca ve almanca lisan kurslarına 
1 ikinci tefrin tarihinden itibaren 
ba9Ianacaktır. Geçen yıl bu kurslara 
devam edenlerle bu lisanları bilenlere 
mahswı ayrıca ikinci bir kurs açıla
caktır. 

İateklilerin en geç 28 birinci teşrin 
alc,amına kadar Halkevine müracaat
ları ilan olunur. 

Yollarda patinaj! 
Eve/ki gün, Yenişehir'in asfalt 

caddelerinden birisinde ayakların
da patenlerle patinaj yapan çocuk
lardan birisine, az kalsın, bır oto~ 
mobil çarpıyordu. 

Dümdüz, rahat, ıslandığı zaman 
pırıl pırıl parlıyan asfalt yollar, ço
cuklarımızın patinaj merakını art
tırdı. Halbuki ayakların altına takı
lan patenlere istenildiği zaman is
tenilen istikameti vermek oldukça 
ustalık ister. lstemese de nakil va
sıtalarımn geçtiği yoJlarda ayakla
rı patenli çocukların bu şekilde do
laşması kadar yersiz ve yakışıksız 
bir hal tasavvur edilemez. 

Belediye, nakil vasıtalarından 
mektep çocuklarına zarar gelmesin 
diye mektebe ulaşan sokakların ba
şına birer levha koyarken, çocukla
rın ayaklarına birer tekerlek takıp 
"kaza bel§,, sahasına çıkmalarına ne 
demeli? 

Zabıtadan, belediye memurların
dan önce babaların ve öğretmenle
rin öğütlerini bek/iye/im. 

Çocukların patinaj hevesini tat
min için ise, pek §1§, bir pist yaptı
rabiliriz. T. J, 

Aşl• mektubu ! 

İngiltere kıralının karde§İ Kent 
dükü, daha on Yatlarında iken bôr 
gün annesine aormuı: 

- Anneciğim, demi§, aık mek· 
tubu nasıl yazılır? 

Bu masum. suale o zaman ne ce• 
vap verildiğini bilmiyoruz; ihti
mal ki, annesi oğlunun bu büyük
çe aualini gülümsiyerek karıda· 
mıttır. 

Bu auale hiç bir zaman da ce
vap verilemez. Çünkü bir Yatta i
ken kullanılacak kelimeler, bir 
mevsimde dökülecek duygular, 
bir batka ya§ta gÜlünç, bir baıka 
mevaimde feci olabilir. · 

Kaldı ki atk denilen tey, tim· 
diye kadar tarif edilememittir. 

Eaki bir lran ııairi bir beytiode 
derk;: 

"Benden afk neclr? dir,e SCll'du; 

ona, benim gibi olanan öi• eaW sin, 
dedim.,. 

Bununla beraber, atkı anlatan 
aatırlarm, mı11"alarm, biribiriyle 
taban tabana zrt olanlarmı bile 
aynı ali.ka ile beğeniriz. 

Hilınit'in ıu mıaraı fena mıdır: 
Sen6iz de, ıeninle de yapnmazt 
Azerbaycanlı ıairlerden Rabıa 

hatunwı fU beyti ne gÜzel: 

Bir kil.sedir ala! (1) dolu kalbim 
yana yana, 

Ben t&. ıenin yanında dahi 
haıretim sana. 

Fakat ne de olsa, bütün bmı· 
lar, ingiliz prensinin ufacıkken 
annesine &arduğu ıuale cevap o· 
lamaz: 

Gönlünüzü iıtediğiniz kadar İ· 
ııabetli kelimelerle dökünüz, bu
nun muha.kkak ve -1Vafılı: old•· 
ğunu iddia edemezeiai&. 

(i) Alev deaıelr.tir. 

Kolera! 

Ninelerimiz her nedense, geç. 
• 'k ti . mit z.emanları büyük fela e erın 

vuku bulduğu yıllarla hesaplarlar-

dı: 'k" _ Büyük hareketten ı ı sene 

öncel , 
_ KiiçW< harek•tt- bır yıl IOD· 

ral 
- Enneni patırdJaı çlktığı sene! 
- Kolera yılında! 
Onun için ulında frenkçe bir 

keHme olan "kolera,. bizim oku· 
yup yazma b;Imiyen halk tabaka

"' tarafından bile bilinirdi. Onun 
için bu haatalık, yıllardan ve ne

aillercl-beı-i bizim mem18';;ette 
kcıNunç teairini muhafaza eder. 

Bu kadar felaketlere uğradığı 
k&fi detilmit gibi, Çin'in cenubun· 
.ı. bir de kolera afeti bat ıöater
diğini öğrenince, bu aebeble, ür· 
penlft. 

ilk ırelen haberler 8.000 kitinin 
ölümünü bildiriyordu. Japon atcıı 
ve kolera salgını ... 400 milyon nü
r-a gelen felaketin de aceba ölçü
aıi ba kadar genİt mi olmak li.zım ? 

.z.....MıÇinl 

• • • 
ve lüzum gördüğü takdirde meılekı 
teıekküllerden alacağı malumata da· 
yanarak yapacaklardır. Muterizler 
bizzat veya vekilleri marifetiyle ti· 
fah! izahat verip itiraz müddeti için
de yazı ile istedikleri takdirde ko • 
miıyonca dinlenmeleri mecburidir. 
Mükellefin tanınmı§ imzasını havi 
mektupla gönderilen akrabası veya 
daimi müstahdemi de, vekili gibi din
lenebilecektir. Komisyonun tayin ve 
tebliğ ettiği günde bulunmıyanların 
tifaht itiraz hakları dü,ecektir. Ko -
miayon lüzum görüree veya mükellef 
tarafından yazı ile istenirse tayin •· 
deceği bir zatın nezaret ve mesuliye
ti altında yeminli vukuf ehli mari • 
fetiyle arazi ve binaları gözden ge • 
çirmek, defter ve vesikaları mahallin· 
de tetkik eylemek, mükellefleri ve 
sair icap edenleri davet edip matn -
mat almak suretiyle tetkiklerini ge • 
nişleterek varacağx neticeleri karara 
bağlıyacaktır. 

Komieyonca rnüt<eMefin habrzlığı-

(Sonu 9. uncu sayf~ 
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DIŞ POLiTiKA 

acar - Çek meselesi 
ve devletler 

Orta Avrupa krizini doiuran en 
ırıiyetli sebep, Südetler meaele.i, 
le balledilmittir. Fakat bu 'metele • 
tnabadi olan macar. çek davuı 
· çe vahimle,en bir ihtilaf mahiye-

. Ümaktadır. Malumdur ki macar 
· arı, Münih müzakerelerine Mu -
·ııi tarafından götürülmüttü. Ve bu 
• nameye polonyalı ekalliyetlerle 
lber macar ekalliyetleri haldmıcla 
bir kayıt konulmuştu. Bu kayda 
, Çekoslovakya, Südet almanla:n 
nda yapacağı muameleyi polon· 

ve macar ekalliyetleri hakkında 
tatbik edecekti. Yani nüfuıun yüz. · 
elli bir niıbeti macar olan mmtab
Macar\ıtan'a, polonyah olan mm
ar dı ı Polonya'ya terkedilecekti. 
iki devlet de Çekoılovakya ile da· 

ını üç ay zarfında halledemediği 
clirde dört devletin bafvekilleri tek
içtima ederek meseleyi tetkik ede
lerdi. 
Polonya, Çekoslovakya ile müzah
e girİşınemittir. Esasen Münih'e 

\'et edihnediği için rencide olan Po
Ya hariciye vekili, Çekoılovakya'ya 
ültimatom tevdi ederek esasen ma· 
ve muayyen olan mıntakayı Po • 

Ya askerlerine itgal ettirmiftir. 
Macariıtan'a ııelince; bu devlet, 

' det"eCOYe kadar ela Küçük Antant 
'lafının diğer iki uzvundan çekindi
: için Çekoslovakya ile müzakereye 
l'İtmittir. Fakat çek· macar müzake
eri Komarno' da bqlayıncıya kadar 

Çekoslovakya'mn dahilinde, hem 
bu devletin harici politikaamda çok 

· yetli ve tümullü bir inkılap hu • 
gehnittir: 

- . 

D· Ü N Y A H A B E R L E R i 
' 

Romanya kıralı S. M. Karol 

Kıral Karol'un 
kırk beşinci yı h 
Bükreş, 17 a.a. - Kıratın doğu~u

nun 45 inci yılı tesit edilmi§tir. Hü
kümdar tarafından sarayın matemi do
layısiyle şenliklere ait programın son 
derece mahdut yapılması suretinde 
izıhar edilmit arzuya rağmen yıldönü
mü, hakiki bir milli bayram gibi tesit 
olunmuştur. Bu da kıralın hali hazır
daki tehlikeler arasında Romanya'nın 
göa.termekte olduğu serbesti arzusunu 
şahsında temsil etmekte' bulunduğu
na delalet etmektedir. 

B. Çörçil komünistlere de, 
nazı1ere de çabyor 

"Manevi ve 
karsısında 

askeri tecavüzler 
uyanık olmah!,, 

Londra, 17 a.a. - Çörçil dün radyoda Amerika'ya da verilen 
bir nutuk söylemiştir. 

Çörçil muhtelif iki iaimle zikredilen fakat aynı teY olan nazi
lik ve komünistlik şaddarlığından bahsettikten sonra amerikalı
lara hitap ederek demittir ki: 

"- Büyük Okyanus ve Atlas 'Ok
yanuslarının himayesinde olan siz a
merikalılar, bu facia ve cinayetlerin 
doğrudan doğruya gittikçe alakadar 
olan seyircilerisiniz. Müstakil ve ser
best bulunan lngiltere'nin dörtte üç 
nisbetinde lçaybolmuş bir dhayı yal
nız başına müdafaa ederken mahvola
cağı ana kadar bekliyecek misiniz?,, 

lngiltere silahlanmıya mecbur 
Hatip bundan sonra her şeye rağ

men medeniyet kuvetlerinin uzakta 
daha azametli göründüğünü söylemiş 
ve şöyle demiştir: 
"- Biz tekrar silahlanmak mecbu

riyetinde bulunuyoruz. Fakat bu ka
fi değildir. İngiltere asırlık ananesin
den vaz geçerek bütün vatandaşlar:ı 
milli bir vazife tahmil eden bir karar
name neşredecektir.,, 

Çörçil netice -olarak "bütün askeri 
ve manevi tecavüzlere karş'ı ~oymıya 
hazır bulunan" milletleri müteyakkız 
bulunmıya davet etmiştir. • B. Vinaton Çöçil 

hükümeti ·ltalya 

agr~man verdi 

l Fram11 Plise 
Roma Sefiri oluyor 

Roma, 17 a.a. - İtalyan hükümeti, 
B. Franaua - Ponse'nin Fransa'nın 
Roma büyÜk elçiliğ-ine tayinine muva
fakat etmiştir. 

1 talya da Parise sefir 
gönderiyor 

Paris, 17 a.a. - İtalyan hükümeti, 
B. 'Fransova - Ponce'nin Fransa'nın 
Roma büyük elçiliğine tayini hakkın -
da agremanı verirken fransız hükü
metine, aynı zamanda, pek yakında 1-
talya'nın Paris büyük elçiliği için aı
reman istiyeceğini de bildirmiştir. 

Roma kabinesinin son kararı bilin
memekle beraber, iyi haber alan mah
filler, umumiyetle,. İtalya'nın Paris 
.büyük elçiliğine halen Buenos - Air~ 
büyük elçisi bulunan Guariglia'nın ta
yin olunacağı tahmin edilmektedir. -
Alm.anya'nın Balkanlardan 
• alacağı mallar 

. B~rlin, 17 a.a. - B. Funk, Berliner 
Mittags Saytung'a yapmış olduğu be
yanatta Almanya'nın mensucat istih
salatını arttırmak için Balkanlardan 
mühim miktarda pamuk ve zeyti to
humlar satın alması lazım olduğunu 
söylemiştir. Bilmukabele Almanya 
Balkan memleketlerine midenl~rini 
işletmeleri hususunda yardım edecek
tir. · 

ITÜRKiYE BASINI 1 

Sulhun en sağlamı : 
Silôhlı sulh 

C0MHUR1YET'te B. Yunu.a Nadi 
bu ba§lıkla yazdığı bat yazmnda 
demektedir ki : 

1'fünih mülakatından sonra orta
Jık umulduğu gibi ve wnulduğu.ka • 
dar süt limanlık olmadı. Tek nokta 
vardır ki ehemiyeti üzerine bütün a
kıllı devlet adamları elbet bir bal. 
mumu yapıttırmı§lardır: Milletler 
ciddi sebep olmaksızm harbe götü
rüldüklerini istemiyorlar. Almanya'· 
da sulh be§aretçisi ıdiğer üç büyük 
devlet mümeS&illerini avuçlarmm 
bü.tün kuvetiyle alkı§hyan almanlar 
dahi bu davanm canlı delilini ver
mi§lerdir. Halkın &eveseve kabul • 
derek icrasrı".a içinden gelen bir he
yecanla kotuıadığı muhareıbelert iyi 
savaşlar değildir, onlardan iyi neti· 
celer çıkamaz. Fena neticelere gelin
ce onların hatır ve haya.le gelmiyen • 
}erinin bile sürü ile ortaya çıktıkları 
görülür. 

Münib anlqmaamdan aonra hala 
ortada görülebilen hO§nut&uzluğun 
bilb.asaa ailahlanma yarıtmdan ileri 
geldiği anlaşdıyor, ve bilhassa Al
manya'nın bundan dolayı lngilte.-e'· 
ye karşı memnuniyetaizli.k izhar et
tiği görülüyor. İtiraf ederiz ki bu 
memnuniyetsizliğin manaamı peki -
yi kavrıyamıyoruz. Çünkü İngiltere· 
ni.n aili.hlanma programı yeni bir teY. 
değildir.. Ondan batka lngiltere'nin 
kendi müdafaası hesabına ailihlan
maamı hot görmemekte kuvetli bir 
mantık bulmak zordur 

Bu silahlanma itinde lngiltere'nin 
vaziyeti diğer milletlerin hepaindea 
fazla mazeret aebeplerile dolu aayıl • 
dığım anlamak için Uzaktarlr;ta Japon-

1 - E vela Çekoslovakya devleti, 
ki teklinde yıkılmıf. Onun yerine 

emya ve Moravya'dan ibaret ol· 
üzere bir çek devleti, Slovakya • 

bir slovak devleti ve Rütenya' da da 
'r rüten devleti teşekkül ehiüı ve bu 

devlet aralarında bir federasyon 
Pnutlarcbr. 

Yugoslavya 
dıs siyasetinin 
sulhçuluğu 

N u.tuk iyi karşılandı 
Nevyork, 17 a.a. - Nevyork'un bil

yük gazeteleri B. Ruzvelt'in ilan et
miş olduğu genit mikyasta silahlan· 
ma programını memleketin tamamiy
le tasvip etmekte olduğunu yazmak
tadırlar. 

İspanya'daki gönüllüler 
ya'mn son günlerde Çin cenubwıa ..ı. 
dırdığım ve barbı Hongkonıı'un yam
batma naklederek Singapur'a yaklaf • 
bğını gözönüne almak kafidir. 

Çörçil'in nutku gazeteler tarafın -
dan gayet iyi karşılanmıştır. 

memleketlerine dönerken 

2 - Çekoslovakya derhal Alman -
ile anlqmıt ve hatta bir nevi alman 

İtrıayesini kabul etmiıtir. Almanya 
Südet mmtakalanm ayırdıktan 

yeni Çekoslovakya ile ..... 
men1 .. t sörmüıtür. 

. Belgrad, 17 a.L - lntihap mU~ade
leıini açan B. Stoyadinoviç, bir nu
tuk aöyliyerek merkezi A vrupa'daki 
aon b&diselerin Yugoslavya'nın harici 
siyuetindeki isabeti teyit etmiş ol
duğunu beyan ctmi§tir. 

Gazeteler, franaı.zlarla ingilfzlerln 
ai11hlanma programları kar9111rnda al
man gazetelerinin yapmakta olduk· 
tarı muahezeleri istihzalı bir lisanla 
kaydetmekte ve B. Hitler'in Sarburg
da söylemiş olduğu sözleri hatırlat· 
maktadır. 

· General Franko da 
muharip hakkı istiyor 

Barselon, 17 a.a. - Milletler Cemiyeti tarafından ecnebi gö • 
nüllülerin geri alın~asını kontrola memur komisyon sa.at 15 de 
Barselon'a ıelmittir. Komisyon &zaamı bDül eden Delvayo hü • 
kümetin komisyonun itlerini kolaylqtırmak azminde bulundu -
ğunu aöylemiıtir. 

Müıterek emniııyet imk&nı ortadan 
kalkmış olduktan ıora milletler aramı• 
ela sulhu ayakta tutacak :muvazenenin 
ancak ailih kuvetine dayanaLiJmesi 
zaruridir. lıte onun için bir ıdllet ailMı 
nokaamm ikmale çalıpyor. Bunu lııir 
harp Mbebi değil, belki bir auHı taneli 
saymak daha doğru olur. 

Ortada silihlan azaltmayı uııiu&ün 
farzettirebilecek iyi alametler :roktur. 
Mesela A vrupaıda sulhu a.dafnekıllı te
ıiı etmek imkam varken bili buı dw· 
letlerin bu fikre asla. yanapnadıklan 
göriiliiyOI'. o halde tlllk ...... ı.reket 
battı yalna" aadece liliW- 1ıeılct1111, 
ibarettir, ve allıllil&jine lilihl......W 
Altta kalanm c.ıı çıılum aibaiyeti mil
JetJeranw hayatınm bat cliisturunu wt· 
kil ettiği zaman, her varbim keınclini 
müdafaa kaygusiyle ailibla...._, aıi • 
dilebilecek yesine yol olur tabii. 

D~~ 1.A&...tı.-u ruluu7• a,;d&~ vo Yugoalav Başvekili, §Öyle devam 
~· ela daha sizli ve daha kuvetli etmiftir: 

Nihayet, bazı alman gazetelerinin 
B. Baruh'a karşı yapmıı oldukları 
hücumların hakikat halde Amerika 
hüktimeti aleyhine olduğunu beyan 
ederek bu hücumları şiddetle tenkid 
etmektedirler. 

ak Macariatan'ın clivuuu miidaf- "- Milthlf Eeliket esnaiında fırtı
" ye bqlamıılardır. Polonya, Maca- na, devletleri sUrUkleyip götürdüğü 

• tan için yalnız Münib anJatınasiyle ve onların hudutlarını değiştirdiği 
· edilen haklar üzerinde ısrar et· sırada biz, kendi memleketimizde sul 

kalmMDJf, Mac:ariıtan'la hudut· hu korumağa ve hudutlarımızı muha. 
usu olmak bahanesiyle Rütenya· faza etmeğe muvaffak olduk. Eğer 

ll bu devlete ilhalum istemiıtir. Po - bundan baıka bir şey bile yapmamış 
ya'nm bu noktadaki menfaati fU • olsaydık bu, milletin bize 11 ka.nunu
r: Polonya'cla da ehemiyetli bir rü • evci intihabatında itimadını bahşet -

ve Ukranya ekalliyeti varcllr ki mesine klfidi.,, 
ari muhtariyet iıtiyorlar. BİDMna • 
h Çekoslovakya'ya tabi olan Rüten· 

•'nm hudut boyunda istiklaline ka
pnuı, kendi rütenleri ve ukranya· 

lan için kötü bir misal t~ :i edebi • 
l'. Birkaç gün evel, Polonya'daki rÜ· 
nler, hududun diğer tarafındaki mil· 

Yahudilerin 
faşist rejimine ka111 

suykastları lehinde büyük tezahürat 
pmıflardı. 
Polonya'nın Macariıtan'la hudut Roma, 17 a.a. - İtalya'nın şimalinde 

su olmak iıtemeıinin diier bir faşizm aleyhtarı bir teşekkül meyda
bebi. ve bu ltalya hakkmda daha na çıkarılmıştır. Irkan yahudi olup 
k doirudur • Almanya'nın ıarka Triyeate'de mukim bulunan ve birçok 
oğru geniılemeaine bir aed· çekmek- 'ubeleri ihtiva eden bu teşekkülUn re· 
. Haritaya bakılacak oluna, yeni Çe- iai olan profe&ör Öjenyo Kolorni tev

oalovakya'nm AlmanY• için tarlra kif edilmiştir. Kolorni, İtalya'da ve 
· ecnebt memleketlerde ikamet etmekte ğru uzanan bir koridor vazıyetinde 

duğu görülür. Almanya, bu kori- olan diğer yahudilerle siyasi münase
run Polonya ve Macaristan tarafın- betler idame etmekte olduğunu itiraf 

an kapanmasmı iıtiyemez. Bunun etmi9tir. Diğer birçok yahudiler de 
tevkif edilmiştir. Bunların arasında 

indir ki ııünlerden beri, alman gaze-. . tilifı ancak bilhassa eaki mebuslardan Filipson 
len, çek • macar ıhdderntım, b"-'...! vardır. Tevkif edilealerin kaffesi hu-
'11 1 · k d' uka a na 1UUm et enn en ı m sual mahkemeye verilmişlerdir. 
malan prensipine uygun olarak hal • 
dilebilecetini 11rarla yazmaktadırlar. ' Suikaat<ılar cezalandırılmalı,, 
u, demektir ki Almanya, Slovakya • Roma, 17 a.a. - Gazeteler, reisi pro-

ve Rütenya'nın macar olan kısım- ö . ta- feıör jenyo Kolorni olan faşizm a
nmn Macaristan'a terkedilmesme 
tardır. Ve Macaristan'• buraya ka- leyhtarı tee,kkilliin meydana çıkarıl-
yardım etmiye hazırdır. Fakat on· maıının ehemiyetine işaret etmekte

• 'b• p dirler. Gazeteler, maznunlardan ekn ilerisine yilrüyemiyeceiı (1 ı, o-
oktad ffrisinin yahudi ırkından oldukları 

nya'nm ve 1 talya,nm da bu n a 
noktasında ısrar etmekte ve bıı maz

rar ebnelerini iyı· nazarla göremez. 
kkı nunlarm faaliyetlerini muhik göster-

azı alman gazeteleri Polonya ha n- .mek için mazeret makamında İtalya. 
oldukça şiddetli bir lisan kullanmı· nın ırk siyaaeti takip etmekte oldu
bathımrtlardır Orta · AV1'Upa'nm ğunu ileri ıilremiyeccklerini, çünkü 

kadderatnu tayinde Almanya'nın bu siyasetin yahudi aleyhtarı loiyase
'zü en büyük aiırlıiı ifade ettiği için, tin tak~bine baflanılmasrndan mukad

car • çek mueleainin de alman .nok· dem bir devirde tatbik edilmiye baş-
. nazarına uygun tekilde halledilme-• fanılmıt olduğunu yazmaktadırlar. 
beklenir. Gazeteler, maznunların, bir ibret dersi 
Fakat tebarüz eden bu ihtilafın da- tefkil edecek surette cezalandmla
enteresan olan safhası, düne kadar caklarını ilive ediyorlar. 

lmanya ile beraber yürüyen 1 talya' • 
ve Polonya'nm, orta Avrupa'da 

egemonya kurar kurmaz, Almanya!· 
a ka111 cephe almalandır. 

Bu, öteden beri beklenen bir vui • 
r,etti. Hakikat tudur ki, orta Anvpa
la Alrmnya'nın genitlemeıi, timdi:ve 
!adar buna mani olrnrya çahfall Fran· 
kdan ziyade ltaJya ve Polonya'yı ala
mdar ebnekteclir. Fakat bu iki devlet, 

. 
kendilerine ait olan bir davanın mü • 
dafaaamı, lnıiltere ve Fransa'ya bı • 
rakm191ardı. lngiltere ve Fransa, Ren 
nehrinin ar...mna çekilince, Almanya'· 
nm hütün aiırlıiı ltalya'mn ve Po • 
lonya'nm ü..me düpye batlamıı • 
hl'. 

A.Ş.ESMER 

4.000 tayyare! 
N.ı:vyork, 17 a.a. - ASBociated Pre

s' in Amerika mahfillerinden öğrendi
ğine göre, harbiye nezareti mebusan 
meclisinden Amerikan hava· kuvetle
ri mevcudunu 4.000 tayyareye çıkar -
mak için tahcisat istiyecektir. Bu tak 
dirde Amerika kuvetleri ıimdikinin 
bir misli daha artmıt olacaktır. 

Amerika hava kuvctlerinin yeni 
kurmay reisi general Arnoıa•un bil
dirdiğine göre, bundan aonra yapıla
cak tayyarelerde tayyarelerin büyük
lüğünden ziyade ıüratlerine ve di -
ğer bazı unsurlara ehemiyet verile
cektir. General Arnold, uzaklardaki 
askeri mahaller · için 4 motörlil tay -
yarelerin inşasında ısrar etmektedir. 
Bu tayyareler meseli havai, Panama, 
ve Alaska garnizonlarının takviyesi
ne tahsis edilecektir. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Dublin - Londerri'de irlanda • 

ldar milli bir miting yaparak şimali 
1rlanda'mn cenubi İrlanda ile. birleı

mesi lehinde nutuklar vermişlerdir. 

X Brüksel - Dün yapılan nahiye 
intihabatından sonra büyük değişik • 
lik olmamış ve ekseri yerlerde bükü • 
met partilerini teşkil eden katolikler, 
liberaller ve sosyalistler ufak değişik· 
tiklerle vaziyetlerini muhafaza etmiş -
terdir. , 

X Londra - Kalkuta'dan gelen bir 
habere göre, şarki Hindistan ekspresi 
Patna'dan 90 kilometre mesafede he -
nüz bilinmiyen bir sebepten dolayı 
hattan çıkarak devrilmi,tir. 30 kişi 
ağır surette yaralanrruştır. 

X Detroit - Uçuş halinde iki tay
yare yerden 100 metre irtifada çarpıt
mış ve tayyare1erin ilcisi de infilak et
miştir. 4 kişi ve bir de 3 buçuk yaşın -
da bir çoc:u_!c yanarak ölmüştür. 

X Londra - Loycl Corc'un "sulh 
muahedelerine ait hakikatler" isimli 
eserinin birinci cildi neşredilmiştir . 
Muharrir bu eserinde ilk defa olarak 
sulh konferansına dair birçok gizli ve
sikaları dercetmektedir. 

X Lyoıı - Burada bir nutuk veren 

Gönüllülerin geri çekilmesini 
kontrola memur komisyon, bu 
sabah B. Negin tarafından ka • 
bul edilmittir. Öğleden sonra 
komisyon azası, askeri makam
lara takdim olunmuftur. 

Komisyon, ilk faaliyetine, buglin 
ispanyol genel kurmay telmisiyenleri 
ile birlikte başlamıştır. Bu ilk faali
yet birkaç gün devam edec-:k ve bu 
faaliyet neticesinde heyetin kontrol 
vazifesi kolaylatmı' olacaktır. Kon. 
trol heyetinin vazifesini kolaylaıtır
mak üzere, askeri makamlar cephe -
den çekilen bütün yabancı gönüllüle
ri, milliyetlerine göre hususi kamp -
larda toplamıştır. . 

J' aziyet gene sakin~şti 
Bars~lona, 17 a.a. - Ci.imhuriyetçi

ler tarafından neşredilen bir tebliğde 

yalnız Ebre mıntakasında hafif top 
ve tüfek ateıi teati edilmif ve Endü
lüs cephesinde dUşmanın Nertice 
Grajo ve Marten Alkaid mevzilerine 
karfı yaptığı bütün taarruzların püs
kürtUlmUş olduğu bildirilmektedir. 

Muharip hakkı 
Burgos, 17 a.a. - Bugün.den itiba-

ren, cephelerden çekilen italyan kıta
ları İtalya'ya dönerken, Frankiat İs
panya muharip hukukunun tanınma· 
sını beklemektedir. General Franko
nun ve yahut hükümet basından bi
rinin bu hususta pek yakında beya • 
natta bulunması pek muhtemeldir. 

. Franko karargahının bir tebliğin -
de cephelerde kayde değer bir ıey 
olmadığı bildirilmektedir. 

Camida ve Kartejena limanlarına 
karıı tayyare hUcumları yapılmıştır. 

Franaa baaınının tefsirleri 

Almanya'nın önünde 
arhk . engel kalmadı 

Paris, 17 a.a. - Maten gazetesinin Londra muhabiri yazkyor: 
"Umumiyetle mesuı İtalyan efkarı ıimdiki halde dört aarp 

devletinin toplanması tasavvurunu terketmi§tir. 
Bu toplantıda görülecek iş, macar 

ekalliyetlerine ait kati bir hal sure
tinin milspet formUlilnU tesbit etmek 
olacaktır. Mamafih, halen burada ya· 
pılmakta olan müzakerelerin tam bir 
muvaffakiyetsizliğe uğramaaı takdi
rinde ve cihan sulhunı.ın yeni bir teh· 
dide maruz kalma11 halinde aulhu bir 
kere daha kurtarmak için dört dev
letin müdahalede bulunmalarının za
ruret kcspedeceği mütaleası ileri sü
rülmektedir.,, 

Almanyanın ön'ünde artık 
engel kalmadı · 

Ordr gazetesinde Pertinaks, diyor 
ki: . 

"Çekoslovakya seddi bir .kere daha 
yıkıldıktan sonra artık merkezi ve 
şarki Avrupa'da alman imparatorlu
ğunun önünde hiç bir mania kalma
mıştır. Serbest bir saha vardır. 

Devletlerin hudutlarını çizenler, 

nı ve kendilerine: "Oraya kadar, da
ha ilerisine gitmek yok.,, diyeceğini 

görüp işiteceklerdir. Bu unsur, Fran
sa'nm ·ve !ngiltere'nin tealihatı, bil • 
hassa havai teslihatı olacaktır. Fakat 
bu askeri gayretin müsmir ve qerhan
gi bir ültimatomun tehdidinden ma
sun olabilmesi için fransız ve ingiliz 
kabinelerinin ilk iş olarak mukave -
met arzularını mesela Fransa'da iktı
sadi tetkilAtın ıslihı ve !ngiltere'de 
mecburi askerlik ihdası gibi parlak 
icraat ile ızhar etmeleri icap eder. 

Henlayn 160.000 

kişi önünde nutuk verdi 
011ig.. ı 7 a.a. - B. Henlayn, dün 

Yalnız Avrupa delil, Amerilca 
da silablamyor. Dün,. Avrupa ile 
Amerika ayrı ~alar ııilJi .. , ..... ,.
kadar daraldı da onan için. 

Tayyareler gökleri ~ ..ılb 
periıi yalnız teffaf m.dlanyie uça. 
mıyac:alc vaziyetlere diİftiİ. Yeni Dbui
yete göre ba pek iyi toplu tüfekli diti 
bir Herkiil halinde IM-ftr eanek li • 
zım ııeliyor artık. 

Silahsız ıulh teımia oluwwJıınca 
silihb sulh kendiliğinden ae1en bir 
zaruret olur, ve gllliM ............ en 
sajlamı da budur. 

ONlVERSITEYl ZEıHIRLlYEltf 
KURŞUN OCACI 

AKŞAM'da ''D~ eıitununo 
da bu hatlıkla yadan bir , ....... 
niliyor ki: 

latanbul üniversite.mi pzenler, 
avluda mide bulandıncı, bat ağnbcı 
bir koku duyarlar. Eaaaen, ortalığı da 
bir ıiı kaplamsftır. 

· Talebe olıun, hocalar ohan hep 
aynı te:vclen mütteki: Pek yakmcla bir 
kurtun fabrikası var. Bunun bacaam • 
elan 11hate cidden muzır olan kortun 
balitau pzlar çıkıyor. Bunun nasıl v• 
rem edici bir zehir oldujuau biz mat
baa müntelipleri de biliriz. 

"Şimdiye kadar pek çok müracaat
lar olduysa da bu fabrika oradan bet • 
ka tarafa nakledihnecli" diye en aali • 
biyettar ağızlardan itittik.. 

Bet binden ziyade en kıymetli 
gencimizi sinesinde toplıyan üniver • 
9teyi böyle muzır bir bava içinde bı • 
rakmak affedilmez bir ibnmldir. 

Fabrikayı derhal oradan kaldınnak 
için ne lizrmsa yapılmaamr ltaıbyan 
bu derı yrlı münaaebetile ebemiyetle 
tekrarlarn. 

Eıaıen yalnız ünk>"nite meselesi 
de değil; Sıhate muzır sanayi cinsleri 
vardır; bunlar, kalabalık ortasında 
teıis edilemez. 

Evlenme töreni tehiri 

B. Heryo, B. Daladiye'nin sulh lehin
deki mesaieindeıı Utaf.ille baıheetmiş -
tir. 

yirmi sene evelki mağlQpl'ardır. Her 160.000 kiti huzurunda bir nutuk söy· 
şey onların önünde serfUrQ ediyor. · liyerek aüdet ~eketinirı yakında 
Fakat pek yakın bir lstik:ba1de on1ar bir refah baharma kavutaceğına kani 
bir unı\Jrnn kendilerini durduracağı· bulunduğıma 9ö)'lemi9tk. 

Kırklareli saylavı ve Çocuk Esirge
me kurumu başkanı Dr. Fuat Urnay'ın 
kızı ile İktısat vekUeti Sanayi tetkik 
heyeti azasından B. Kemal Saygun'un 
evlenmeleri münasebetiyle birinci teş
rinin 22 inci günü akfCU11ı Ankarapa
laa'ta yapılacak düğün töreni tehir e
dilmittir. 
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Kıral Midas 
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Paktol ırmağının taşıdığı 
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Edebi mesleklerden: 

Senbolizm 
İdealimizin şiirde görünüşünden 

başka bir şeyi olmıyan senbolizm, 
Parnas şiirine karşı vukua gelen re -
aksiyonun ifadesidir. Senbolizmin 
müjdecilerini ilkin parnasyen man
zumeler yazan Charles Baudelaire, 
Faul V erlaine, ve Stephane Mallarme 
teşkil eder. Şiire yeni bir ürperiş ge
tiren "fenalık çiçekleri" yaratıcısını, 
1875 ile 1880 arasını dolduran bütün 
bir şiir ve sanat nesli, kendisine üstat 
tanıdr. Meşhur Correspondances man
zumesi de sembolizmin estetiğini bes
liyen tükemmez bir kaynak oldu. 

Yazan: 5-Ml Kemal Yetkin 

H. de Regnier, A. Sama.in, G. Kahn 
gibi kuvetli franıız tairlerini de içi -
ne alan sembolizm, kozmopolit bir ha
reket olarak görünUyor. 

••• 
Sembolik tiir sanatını, - tesiri gün

den güne artan - Atthur Rimbaud'nun 
ilk tiir kitabına verdiği İlluminations 
isminden daha iyi, hiç bir isim ifade 
edemez. 

Doğrudan doğruya ruha hitap eden 
mısralar, gölge dolu sembollerle his 
ve hayalimizde ürpermeler uyandıran 
bir nevi güftesiz beete lazımdı. 

18 - 10 - H'18 

RADYO 

Ankara : 

(Ôğle ne~riyatı tecrübe mahi1 
olarak yeni stüdyoda yapılacıl 

ÖÖLE NEŞRİYATI: 12.30 Ala 
plik neşriyatr - 13.00 Haberler - 13· 
14.00 Karışık pllk neşriyatı Son 
AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 K 

pllk ne~riyatı - 19.15 Türk musikisi 
halk şarkıları (Hikmet Rıza) - 20.00 
ayar ıve arapça söylev - 20.10 Haberle! 
20. lS Türk musikisi (Muzaffer İlkar 
Müzeyyen Senar) - 21.00 Sıhi le 
ma: Diş bakımsızlığı ve zararlan (Prof 
doktor Ziya Cemal Aksoy tarafındatl 
2ı.15 Stüdyo salon orkestrası : ı - D 
Esmeralda 2 • Lanner: Die Kosendeıı. 
Martha Uhl: Endlich Alicin 4 - Lı 
Pfannkuchens - 22,00 • 22.lS H•wil' 
hava raporu ve Son. 

İstanbul : 

o itin zerreleri Lidya' -

lıları nasıl zengin etti? 
Yık,/ mı§ ibr fabrika harabesinde di§li çarklar 

mı? Hayır: Sarcl harabelerinde kırık 
mermer sütunlar 

Uzun zaman, iki sanat kazazedesi 
sayılan Verlaine ile Mallarme'ye ge -
lince, 1884 yıllarında, edebi muhitle -
rin dikkat nazarını çekrniye başladı -
lar. Verlainenin Les poetes Maudits 
- lüğatlama şairler - i ıbu tarihte çıktı. 
Huysmans'ın A Rebours'sı da Mallar
me'nin ismini bu sıralarda tanıttı. Şi
ire susamış heyecanlı bir gençlik 0.1-

ları, yeni bir sanatın kurucusu olarak 
selamlamıya başlıyordu. Serseri mi -
zacının peşinde koşan Verlaine, Kar
tiye Laten'in kahvelerinde sabaha ka
dar; disiplinli bir hayat süren Mallar
me, her salı akşamı Rome sokağında -
ki evinde saat dokuzdan 12 ye kadar, 
alaka ve heyecan kesilen bir şair züm
resine senelerce şiirin sırrını anlat -
mıya çalıştılar. Bu iki şefin etrafında 
toplanan şairlere sırf tezyif maksa. 
sadiyle evela dekadan ismi verildi. 
Fakat Jean Moreas'ın ortaya attığı 

sembolizm kelimesi tercih edildi. ve 
parnassizm'i takip eden şiir telakkisi
ne sembolizm denildi. 

Bu ise "sözden ziyade musikiye ya
kın bir lisanla ancak mümkün olur
du." Her şeyden önce musiki arıyan 
sembolik şiirin, musiki gibi müphem 
ve telkinkar olması tabiidir. Şiirde 

bir çok manalar vardır, ve bu manalar
dan hiç biri yekdiğerine nisbeten da -
ha doğru ve daha yanlış değildir. Her 
okuyucu bir şiiri şahsi temayüllerine, 
hayal zenginliğine ve ihtizaz kabiliye
tine göre anlar; buna anlar bile demek 
güçtür, sadece duyar. Sembolik şiirde 
gaye, antipoctique bir vuzuhla, müm -
kün duyuşların zenginliğini yok et -
memektir. Bu ise ancak atmosfer ya
ratmak, çok net konturları gölgele
mek, karartmak, silmekle olur. Bu ay
dın - gölge, sentaksin bağlarını kese -
rek, mısraların klasik duraklarını de
ğiştirerek, kelimelerin mutad manala
rını, atarak, gramerin ve .kullanışın vü 
cude getirdigi tedavileri bozarak elde 
edilir. Senbolistler daha ileriye gitti -
ler: Madam kı kelime grupları, haiz 
oldukları manadan müstakil olarak 
bir senbol kıymeti alabiliyor; Rim -
band 'ın enluminures (nakış, tezyi -
nat ... ) manasında kullandığı bu keli -
meyi çakup geçen (visions) lar mana
sında kullanırsak sembolist tiiri ta -
rif etmiş oluruz. Senbolizm, 1880 se -
nelerine dogru Fransa'da yayılmıya 
başhyan idealist felsefenin, Schopen 
haver'in, her şeyi tasavvura, hayale, 
irca eden bedıbin, esrar dolu telakki -
sinin şiddetle tesirinde kalmıştır. 
Derin bir subjectiviame dalan sembo
list p.irler eşyayı hülyalı ruhlarının 

mütkül bozucu menşurundan temaşa -
ya daldılar. Parnaıyenler vazıh çevre
li, mükemmel şekilli düzgün mısrala
rın meftunu idi. Sembolistlerin elinde 

AKŞAM NEŞRİYATI: 18.30 Dan1 
&ikisi (plak) - ı9.00 Konferans: (f 
halkevi namına, Doçent Hıfzı Veldct ( 
medeni hukukunda boşanma) - 19.30 1 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi 
hallı: şarkıları - 20.00 Suzan ve arkada 
rı tarafından türk musikisi ve halk şark 
n - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ö 
Rıza Doirul tarafından arapça söylc:f 
21.00 Saat ayarı - 1 - Müzik: Lejer 
Cazbant - 21.30 Cemal Kimi! ve arka 
ları tarafından türk musikisi ve halk tJ 
kılan - 22.ıo Hava raporu - 2z.ı3 F 
saz heyeti: İbrahim Uygun ve arkada$ 
tarafından - 22.SO Son haberler ve ert 
günün programı - 23.00 Saat ayaı:&, ı.tl 

Şarap Tanrıs.ı Bakils kendi ken
dine düşünüyormuş: 

- Kullarımdan kıral Midas, bü
tün küçük Asya'da benim dinimi 
yaymak için çok uğraştı. Münasip 
bir fırsat çıksa da şunu taltif etsem .. 
Fakat acaba ne yapsam? ... 

Firigya kıralı Midas da kendi 
kendine düşünüyormuş: 

- Benim elimde öyle bir kudret 
olaa ki, dokunduğum her şey altın 
olsa .... 

''Kalb kalbe karşıdır" derler ya ... 
Tanrı, kıra! Midas'ın bu arzusunu 
yerine getirmiş. Kıra! artık önüne 
gelen şeye dokunuyor, bunlar altın 

olunca çok seviniyormuş. Fakat ye -
mek vakti gelip de elini sofradaki 
yiyeceklere uzattığı zaman, gözleri 
hayret ve dehşetle büyUmüş: 

Çünkü yiyecekleri de altın olu -
yormuş. 

Zavallı kıralın etekleri tutuşmuş. 
Hıra ve tamah saikasiyle istediği bu 
kudreti kendisinden geri alması için 
Tanrı Baküs'e yalvarmış. Baküs de 
ona, gidip Paktol ınnağmda yıkan
masını tavsiye etmiş. 

O günden sonra da bu ırmağa 

tuhaf bir hal anz olmuş: Sular, kıy· 
metli madenin zerrelerini ta§nnıya 
başlanvşlar. 

••• 
Önce hiç kimse bu halin farkına 

..aramamış. Fakat sonralan, herkes 
Paktol ırmağının altın zerrelerini 
toplamıya başlamış. Öyle ki, bu 
nehrin içinden geçmekte olduğu Lid
ya zenginleşmiş, buranın payitahtı 

olan Sard da her tarafta ihtişamı, 

zenginliği ve ticaretinin fazlalığiy
le meşhur bir şehir olmuş, 

Bu zenginlik, bu ihtişam, Ka
Ttlll zamanında en yüksek mertebe -
sine varmış. Yalnız o havali.de de • 
ğil, her tarafta onun zenginliği me
sel haline gelmiş. Birisinin serveti -
nin bUyüklüğünü anlatmak için her
kes: "0 adam Karun kadar zengin I" 
demıiş ... 

Vakıa altın, yani para, saadet 
getirmez derler ama, birçok saadet 
amilleri arasında altın, yani para da 
bulunursa şüphesiz daha iyi olur. 
Onun için, Karun'un da saadeti ek -
siksizmiş. Yahut o, öyle zannedi
yormuş. 

Tabii bundan dolayı da çok 
memnunmuş ve önUne gelene sorar
mıı: 

................................................... 
Yazan: 

Samih Tlryakloğlu 

- Acaba dünyada benden daha 
mesut bir adam tasavvur olunabilir ., 
mı. 

Bu suale muhatap olanlar hür • 
metle yerlere kadar eğilir: 

- Aman efendimiz, derlermiş, 
bÖyle bir şey tasavvur olunabilir 
mi? Şüphesiz dünyanın en mesut, 
en azametli, en şevketli ve ilh ... İn 
sanı sizsiniz. 

• • • 

v'in orduları ağır basrruya, karşıla
rındaki kuvetleri ezmiye, püskurt -
miye ve Lldya'da ilerlemiye başla -
mışlar. 

Karun "cephe" den gelen bu ha
berleri duyunca telaşa düşmüş: 

- Anlaşıldı, demiş, ben olmadan 
bu işler düzelrniyecek. Gidip ordu -
lanDlln başına geçeyim. 

Ve maiyetiyle beraber yola çık
mış ... 

... Nihayet iki hükümdar, Karun 
ve Keyhüsrev, karşrlaşmışlar. Kanlı 
bir harp olmuş, neticede Karun ye -
nilip esir düşmüş. Düşman askerleri 
derhal onu almışlar, kendi payitahtı 
olan Sard'da hapsetmişler. 

• * • 
Günün birinde meşhur at.inalı ha- Zamanımızda, ordusu yenilen 

kim Solon, Sar:d'a gelmiş. KarCm, bir hükümdar sadece bavullarını ha-
zenginlerin bazıları gibi cimri olma- zırlatır ve başka bir memlekete gi-
dığı iç.in, bu büyük hakimi miasfir derek orada yaşamıya devam eder. 

O zamanlar hükümdarlık daha etmiş. Kendisiyle mübahaseden. hoş-
lanır, fikirlerinin doğruluğundan, tehlikeli bir şeymiş: Çünkü ananeye 
mantığının şaşmazhğından istifade göre, mağlup hükümdarlar düşman-
cdermiş. Bir gün, herkese sorduğu lan tarafından öldürülürmüş. Daire-
sualin ce;.abmı bir de Solon'dan al- sinde, ailesiyle beraber sıkı bir mu-

hafaza altında bulunan hükümdar mayı düşünmüş: 

S ki, d · k bir gün karşısında tepeden tırnağa - en cmış büyü bir ha-
kimsin, aöyle bana ... Acaba dünya _ kadar silahlı, dev cüsse bir adam 
da benden daha me.aut bir adam ta- görünce işi anlamış ve mukadderata 
aavvur olunabilir illi? boyun eğmekten başka çare bulama-

~tinalı haklın cevap ve muş_:_~~· ~-..a..ı..a 1"l- .. ..ı .. ~,,.__ 
_ Hiç bir insana ölümünden ön- nu celladına uzatmış. Fakat tam o 

ce "mesut" vasfı verilemez.. sırada bir mucize olmuş: 
Kari1n zahiren büyük filosofa KarCın'un bir dilsiz oğlu varmış. 

hak vermekle beraber içinden: O, babasına olan sevgisinin tesiriyle 
- Adam sen de, demiş, bugün dile gelmiş ve askere bağırmış: 

için mesudum ya. .. O bana yeter. - Asker, Kariın'u öldürmel... 
Şimdilik ölmek niyetinde de deği • O dev cüsseli adam, korku ile 
lirn. Hele o gün gelsin, ayrıca düşü- irkilmiş: 
nürüz. - Her halde bu adamda fevkal-

Böyle düşünmekte büsbütün beşer bir kudret var. Neme lazım ... 
haksız değilmiş. Çünkü bütün kil - Öldürürsem belki benim de başıma 
çük Asya onun hükmü altında, dün- bir felaket gelir .... Bir kere vaziyeti 
yanın en zengin hazinesi onun elin- kudretli hükümdarımıza arzettire • 
de imiş. yim. demiş. 

• • • 
Fakat, her şeyin bir sonu var

dır. 

· İranlı hükümdar Keyhüsrev, 
memleketinden yola çıkmış ve geç -
t:iği bütün diyarları zaptede ede, ni
hayet Lidya'ya kadar gelmiş. Karun 
aıağı yukarı her harptan muzaffer 
çıktığı için, kumandanlanna düşma
na karşı koymalarını emretmiş ve 
gene keyfine bakmış. Fakat iş onun 
umduğu gibi olmamış: Keyhüsre -

Mabeyinciler korka korka Key
hüsrev' e işi anlatmışlar. O kaşlarını 
çatmış: 

- Böyle şey olur mu? demiş. 

Ben mağlup olsaydım, o da beni öl
dürtecekti. Ananenin haricine çıka
mayız. Onu ölüme mahkum ettim. 
İşte bu kadar ... 

Bu sefer, Karun'un yakılarak öl
dürülmesi kararlaşmış. Kudretli hü
kümdar, alelade bir mahklım gibi, 
etrafı muhafızlarla çevrili olduğu 

Takriben 1902 ye kadar devam eden, 
sembolist hareket 1890 sıralarında 
yaratıcı faaliyetinin zirvesinde bulu
nuyordu. 

Bütün bir şair nesli, yeni bir şıırı 
müjdeliyen bu üç büyük sanatkarın 

izinden yürüdü. 1885 den 1902 ye uza
nan sembolist cereyana mensup şair -
terin çoğu fransız değildir. Bunlar a -
rasında Belçika'lı G. Rodenbach, E. 
Verhoren, eh. Van Lerberghe, R. 
'Ghil, M. Maeterlinck, M. ElCflkamp, 
A. Fontoinas, Al. Moekel, amerikalr, 
St. Merril, F. Viele-Griffin, yunanlr, 
J. Moreas, (Papadiamantopulos) bil -
hassa göze çarpar • 

a e, esld en mutla1CJiaxinu o~u
ğu Sard şehrinin en geniş meyda • 
runa getirilmiş ve hazırlanan odun 
yığınının üzerine çıkarılnuş. Muha
fızların teşkil ettikleri sıraların ar
kasında halk, zavallı hükümdarın bu 
fecl akıbetine sessiz sessiz ağlarken, 
Karun'un hatırına da kendini mesut 
zannattiği günler ve Solon'un söy -
lediği sözler gelmiş. İhtiyarsız, üç 
defa tekrar etmiş: 

- Solon, Solon, Solon! ... 
Keyhüsrev, düşmanının bu söz -

lreini duymuş ve manasını sormuş. 

Karun da hikayeyi ona anlatmıı. 

Bunun üzerine Keyhüsrev merha -
mete gelip Karfın'u affetmiş; bu 
kadarla da kalmamış, onu kendisine 
müşavir yapmış ve hatta, ölürken de 
oğluna vasiyet etmiş: 

- Ölümümden sonra Karün'a iyi 
bak 1 yoksa babalık hakkımı sana be
l.il etmem .... 

Karun böylelikle, Keyhilsrev'in 
ölümünden sonra da yaşamış ve So
lon'un sözlerini hiç bir zaman unut
mamış. 

•-------'- -.1.ı.,-, .._r·••··-· ....... ,, hı1 
yolu birer altın anahtar oluyordu. Ru-
ya, edeıbiyata sembolizmle girdi. Bu 
rüya edebiyatında bütün bakışlar iyi
ce çevrilmiş ve dışarıdan iyice akse • 
den parıltıların temapsma dalmıştır. 
Bu titrek parltılar, her şeyi aynı mü -
savi ışık altında bulunduran açık bir 
lisanla, her düşünceye, her hisse elve
rişli olan kalıplanmış kelimelerle ifa
de olunamazdı. Bu parıltılar için gay
rimaddi denecek işleri mısrfilar, fısıl

tıya benzi yen büyülü mısralar; yalnız 
kulağa değil gizli bir müraseleyi u -
yandırabiliyor, elbet koi. mısra yalnız 
müziği ile, manadan müstakil olarak 
- şiir heyecanları uyandıracaktır. 

Böyle sembolistler yalnız aynı duygu 
(scnı) ya ait imajlar arasında uzak 
münasebetler tesis etmekle kalmadı -
lar. Muhtelif duyguların imajları a -
rasında müra.seleler (Correspondan -
dances) de tesis ettiler. Bu suretle 
kokuyu, rengi ve ahengi mezceden mü
him ve esrarlı bir şiir, etrafı kaplamı -
ya başladı. Yirminci asırda, bu sana • 
tın en büyük mümessilini Henri de 
Rcgnier'.i.n şahsında buluyoruz. 

lil Marsı, Son. 

Avnıpa: 

OPERA VE OPERETLER: 21 Mil 
- 2ı,45 Strazburg - 2l.S5 Kopenhag. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE sS 
FONİK KONSERLER: 15.25 Hambori 
16 Doyçlandzender - 19 London - Rcc 
na~ - 20.ıo Doyçlan.dzender - 20.15 B~ 
münster - 20.30 Ren - 21 Floransa, V 
şova - 21.30 Bordo, Brüksel, Liyon, 
ris Eyfel Kulesi - 21.45 Monpelye 
9ı;>A MUSİKİSİ: ı8.ı5 Laypsig - ıs 

Munıh - 21 Ştutgart -21.lS Paris - zı. 
Roma - 24 Stutgart. 

SOLO KONSERLERİ: IS Frankfurt 
1~.4S Stokholm - 19 Königsberg - 20 P 
rıs - P.T.T. - 21 Paris - Eyfel kulesi 
22.30 Sarbrük - 22.40 Droytviç. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş V.S.): 10 

Hamburı - ı2 Bcrlin, Hamburg. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLA 

17.ıo Kolonya - 18 Keza - 18.lS Bresi• 
- 19 Laypsig - 21.30 Hamburg. 
HAFİF MÜZİK- 6.30 Alman istasyorıl 

rı - 7.10 Kolonya, Sarbrük - 8.30 Alın 
istasyonları - 12 Frankfurt, Viyana - 1 
Laypsig, Ştutgart - 14.10 Alman istasyo 
ları - 14.15 Berlin - 16 Alman istasyon! 
rı - 18 Berlin - ıs.ıs Viyana - 19 Be 
!in, Viyana - ı9.15 Münib - l9.2S Br 
lav- 19.30 Frankfurt-20.lS Keza -20· 
Kopenhag - 2ı.ıo Münib - 22.30 Harı". 
burg, Ştutgart - 22.35 Königsberg - ı' 
Hamburı, Tuluz. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 $tutcart - '1 
Budapeşte. 

DANS MUztöt: 20.10 Berlin, Könii'' 
berı - 20.30 Kolonya - 21.45 Monte C~e> 
neri - 22 Sofya - 22.30 Floransa, Roma S 
22.4S Belgrat - 23.10 Budapeşte - 23J 
London - Recyonal - 23.50 London - Re' 
yonal - 24 Tuluz, Pirene - o.ıs Droytviç 

Ankara Borsası 

17 ~I. teırin/1938 Fiyatları 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Prag 
Madrit 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

Açılış 

S.99 
126.3225 

3.35 
6.&47S 

28.62 
68.7S2S 
S0.6S50 
21.317S 

1.095 
1.S3S 
4.34 
S.99 

23.667S 
24.957S 
0.90 
2.84 

34.97 
30.86 
23.8SSO 

1 

Kapanı& 

5.99 
126.322S 

3.3S 
6.647S 

28.62 
68.7525 
50.6550 
21.3ı 7S 

1.09S 
1.535 
4.34 
5.99 

23.667S 
24.957S 
0.90 
2'.84 

34.97 
30.86 
23.8550 

Rıhtımdaki insanların gürültüsü, vapurdaki kuman
da feryatları onlan dalgmlıklanndan uyandırdı. 

- Hatırlıyor musunuz Kamilla, siz bana. bir za. -
manlar bir hançer vennittiniz? Altın kılıfı vardı. 

Onu diğer bazı eıya ile birlikte bir sandığa koydum; 
zira ne yapacağanı bilmiyordum. 

- Ya! Demek ki ne yapacağınızı bilmiyordunuz; 
peki, timdi ? ViKTORiA 

Kamilla, çekine çekine ona elini uzattı. Johanaea 
bu eli öperek : 

- Kamilla, hiç bir veçhile sana layık değilim, 
dedi. Fakat. benim olmak istiyorsan sa.na elimden 
gelen her iyiliği yapacağım. - Şimdi de onu kaybettim. 

- Bakınız, ne taliblisiniz. Fakat, belki bir yerde 
onun bir benzerini bulurum. Hele bir tecrübe ede -
yün - Olur mu ? 

Eve doğru geri döndüler 
- O büyÜk madalyayı da hatırlıyor musunuz ? 

Som altından ve bir mesnede teabit edilmişti . Bu 
madalyaya bir kaç güzel sözler yazdımuıtınız. 

- Evet, aklıma geliyor. 
- Geçen sene bir yabancı memlekette onu birine 

hediye ettim. 
- Ya, aahi mi? Hakikaten onu birine verdiniz, 

öyle mi. Neden verdiniz ? 
- Onu bir rua arkadaııma hatıra olarak verdim. 

Teıekkür makamında önümde diz çöktü. 
- Bu kadar memnun mu oldu? Böyle diz çökmek 

için kimbilir ne kadar memnun olmuş olması lazım
dı. Bunun yerine bı.fka bir madalya veririm, ve bu 
sefer onu kendiniz için aaklanmız. 
Değirmenden ıatoya giden yola kadar inmitler • 

di. 
Johannes durup : 
- Bir gün, bu çalılıklar yanmda batıma bir ıey 

geldi. Her zaman yaptığım gibi yapayalauz gezinir
ken bir aktam buradan geçiyordum. Aydmlık a.k -
tamlı bir yazda idi. Çalılığm arka tarafmda yatsp 
hülyalara daldım. O esnada yoldan auaizce iki kiti 
geçti. Kadın durdu. Arkadaıı .ordu: "Neden duru· 

Yazan: K.nut H amaun -26- Çeviren: Ncuuhi BAYDAR 
yoraunuz?,, ve cevap alamaymca tekrarladı: "Ne 
var?'' Kadın cevap verdi: "Bir şey yok ama yüzüme 
öyle bakmayınız.,, Erkek: "Sadece aizi seyrede sey
rede yÜrÜyordum.,, Kadın: "Evet, beni sevdiğini b:
liyorum, fakat babam buna müsaade etmiyecektir; 
takdir edersiniz ki bu imkansız bir §eydir.,, dedi. 
Erkek mırıldandı: ''Evet haktkaten imkansız olma
lıdır.,, dedi. Sonra kadın ilave etti: "Bilekleriniz 
ne kadar kuvetli sizin. Bilekleriniz §atılacak kadar 
kuvetli,, Ve böyle diyerek onun bileklerini tuttu. 

ikisi de SU$tular. 
Nihayet, Kamilla sordu .~ 

- Peki, daha neler oldu ? 
Johannes cevap verdi : 
- Bilmem. Fakat, kadın neden erkeğin bilekle -

rinden bahsediyordu, dersiniz ? 
- Kim bilir, belki bilekleri güzeldi. Ve sonra, bu 

bileklerin üstünde beyaz bir gömlek vardı. - Oh ! 
Evet, bunu pekala anlıyorum. Belki de kadın o er · 
keği seviyordu. 

- Kamilla, şayet sizi çok sevseydim ve bir kaç se· 
ne bekleseydim .... Bu alelade bir sual.. lıin doğru · 
sunu söylemek lazım gelirae size layik değilim .. Fa· 
kat günün birinde benim olabileceğmizi zannedcı 

mi)'diniz? Sizi bir aene, yahut iki aene toııra iıtoaeJ,-

dim? 
Gene bir an sustular. 
Kamilla birdenbire kıpkırmızı olup tafırdı. Kü • 

çücük vücudiyle sağa sola sallandı ve ellerini kaVUf· 
turdu. Johannes onun beline sarılıp sordu: 

- Bunun bir gün kabil olacağmı umar mıamız 7 
Kabil olmasını ister misiniz 7 

Kamilla kendini onun kolları arasına bırakarak 
- Evet, dedi • 

Johannes, ertesi gün onu iskeleye götürdü. Onun 
o çocukça ifadeli, o maswn ellerini öptü; ruhundan 
tatlı bir aevincin heyecanı taııyordu. 

Viktoria gelmemi§ti, 
- Neden seni ta.lodan kimse uğurlamadı ? 
Kamilla, gözleri korku dolu, §&tonun müdhit bir 

keder içinde olduğunu anlattı. Bu sabah bir telgraf 
gelmitti. Şato sahibi ıararmııtı. ihtiyar mabeyinci 
ile karısı iatiraplarından haykırmıflardı: Otto, dün 
aktam, avda bir tüfek kurtunu ile ölmiittü. 

Johannes Kamilla'nın kolundan tuttu. 
- Ölmüt mü? Otto'mu ? 
- Evet, timdi ceaedi getirmek üzere yolda bulu-

·1orlar. Müdhit feY· 
lkiıi de kendi dü_timcelerine dalarak yürüdülw. 

- Evet, senin olmak ... Eakidenberi, her zaman bu
nu istedim ... 

- Birkaç güne kadar ben de gelirim. Bir J.afta 
aocıra tekrar gÖrÜ§ürüz, dedi. 

Kamilla güvertede idi. Johannea, onu gözden 
kaybedinciye kadar elini salladı. Artık gitmek ü
zere geriye döndüğü zaman Viktoria'yı arka tara
f mda gördü. O da Kamillayı aelA.mlamak için men
dilini sallıyordu. 

- Biraz geç geldim, dedi. 
Johannes seaini çıkarmadı. Filvaki, ne diyebilir

di. Batma gelen felaketten dolayı onu teselli mi, 
tebrik mi etmek, elini mi sıkmak lazımdı? Sesi kı
sılm1tt yÜzünün çizgileri harap olmU§, belli ki ba
tmdan büyijk bir va.ka geçmİ§ti. 

Yürümeie baılıyarak: 
- Gözünüz hala kırmızı, dedi ve arkasına bak

b. 
Johann• olduğu yerde kalmıttı. 
Bunun üzerine Viktoria hemen geri dönüp sert 

bir aesle, gözleri ate§ aaçarak: 
- Otto öldü, dedi. Bir kelime bile telaffuz etmi

yorsunuz; pek kibirlisiniz. Halbuki o sizden yÜz 
bin ken iyi bir İnaandı; anlıyor musunuz? Nasıl 

öldüğünü de biliyor muaunuz? Tüfek kurtuniyle, 

(Sonu var) 
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Devler ve Cüceler 
Devleri kimse sevmez, ho§a gitmi- - o kadar çok ki bin bir tane di· 

)en iri yarı kimseler için dev gibi yecegım geliyor - hormonlardan 
denilir. Eski yunanlıların her ,eyi biri insan yavnuunun büyümesine 
&'Üzelleıtiren cfaaneleri bile devleri hakim olduğmıdan o hormonun tam 
Çİııkin gösteriyor: Devler tanrılara kararından az veya çok çıkmasına 
l&İ gelmi§ler, dağ dağ üstüne koya- göre insa noilu da cüce veya dev gi
ta.k gök yüzüne varmağa çalıtmıt- bi iri olur. 
la.r, fakat baı tanrı bir yıldırım gön- Bu hormonun fazla çıkmaaı ço
deruek onların hepsini yok ebnif •. cuklukta baılayınca, çocuk büliii 
Vakıa bu efsanenin mermer tat Ü· yaıına geldiği gibi boyu birdenbire 
Zerindeki hikayesi eıki Almanya uzar ve uzaması yirmi bet yaıma 
İlnparatorunun hoıuna Kiderek taı- kadar, daha aonra bile, sürer. Fa
ları Bergama'dan toplatarak Al- kat sonu parlak olmaz, çünkü ça
bıanya'ya götürmüı ama, devleri buk eider ..• Hormonun fazlalıiı ço
beieındiii için değil, yüksek kabart- cukluktan aonrası, yirmi bq yaım· 
lbalar pek nadir bir sanat eseri ol· da, otuz bet yaıında, baılaraa inaa
duğu için... nm elleri büyür, ayaklan büyür, dili 

Buna karııhk cücelerin efsanesi büyÜr, burnu büyür. Bu türlü büyü
ile kadar sevimlidir: Bir gün Her· 1 menin en gç tarafı ayaldardadır •• 
kül uyurken cüceler ona azizlik et· Ellerini cebine sokabilir, dilini ağ
lbek iatemitler, fakat kabadayı o zmda tutabilir, kocaman burnunun 
l!Mın.i mini teYleri öldürmeğe kıya· gösterebilir, fakat ayaklarına pa· 
1Dam19, hepsini bir aralan postunun puç bulamaz ... 
İçine koyarak akrabası kırala hedi- Hormonun azalması çocuklukta, 
Ye götürmÜ§ •.• Baıka bir efsane cÜ• beı, altı y&§ında, batlaymca çocuk 
celede alay etmek için onlarm E- ondan sonra büyÜyemez. Bütün öm
Iİna adasındaki karmcalardan huıl ründe çocuk boyuynda kalır. Kimi· 
olduğunu söyler. Halbuki, sonradan, si yağ toplar, ıitman olur, fakat bo· 
Egina'lı Pavlos eski lstanbul'da bü- yu büyümez. Bildiğimiz, aevdiiimiz 
Yük bir operatör olunca alay için cüceler bunlardll'. Bütün uzuvları 
kurulan bu efaane bile, büyük bir tamam, fakat bepai mini mini, in
heykeliıı hemıerileri olan cüceleri aan minyatürü ... Kimisinde aonradan 
daha ziyade aevdirmiftir. belkemiğine hutalık gelir, kambur 

Birinci efaanenin tesiriyle olacak, olur. Cücelerin en makbul olanları 
lural ve imparator saraylarında, bi· da kamburlandır. 
rer ziynet gibi, cücelerin bulunma- Büyüme hormonunun azlıiı ço
aı her vakit usul olmlqtu. Biz.im eski cukluk.tan aonra baflu-aa? Onun 
imparatorlarm saraylarında da cÜ• miaalleri pek çok deiildir. Yalnız, 
celerin bulunduğu rivayet edilirdi. iki yıl oluyor, iki hekim Paris'te bir 
lngiliz kırallanndan birinin aar~- kadm bulmuılar: Boyu düzgün, fa· 
ymdaki cücelerden birinin adı tarı: kat mini mini eller ve ayaklar, bir 
he bile girmittir: Hudaon adınd~ı de büyÜcek karm. 
bu cüceyi, cüceleri pek aeven kıralı- Bayanlarda büyücek karm mak· 
çeye bir dii§ea bohça içine koyarak bul değilsede, mini mini eller ve a• 
hedi~e etmi§tİ. Fakat küçücük cüce- yaklar pek makbuldür. Ayakların 
haddini bilinnİ§, otuz yaıma kadar küçük olmasmı kadın iskarpini ya
cüce kaldıktan sonra birdenbire bü· pan fabrikalar temin ederler. Elle
yüyerek dev gibi olmuı ... Eski Rua· rin küçüklüğünü de hormonun azal· 
ya'nm meıhur Çarı Deli Petro'nun maaı temin ederse, hormonu azalt· 
da biri kn, biri er.kek iki cüceyi bir- mak belki bir i'ÜD moda olacaktır. 
biriyle e•lendirdiği vakit düğün a· Ancak honnon fazlalattıiı v.kit 
laymda yetmia iki cüce toplamıt ol- dil büyu·· dü~'-- göre, asaldılı wakit 

" ·---- • d'. .. -'- li. duğunu elbette bilirainiz... de küçülebilec•iin1 utunm-. • 
Devler aevilmediği.nden onların zmıdır. Ba da aelinlerle damatlarm 

neden 0 kadar büyüdüklerini tetkik itlerine pek yanyacaktır. 
eden oJmemı.-. da, cücelerin neden 
kü ük kaldığını merak eden hekim-
lere ve tabiat alimleri i>M Çok çık
mJ!b. ilk alda seı.n nazariye cüc;e
nin babasına kabahat bularak cüce
liği tohumda bir eksikliğe baila
mak olmlqtu. Daha sonra cücenin 
anasına kabahat bulmak daha ma• 
kul i'elmit ve haylıca uzun zaman 
cücelik çocuğun anaamın karnında 
iyi bealenememesi.nden ileri gelir, 
denilmitti. Bunwı Üzerine, tabii, 
bealenmek üzerine de türlü türlü na
zariyeler eklenmişti. 

G. 'A. 

Yeni bir kasa hırsızhğı 

usulü bulundu 

.. -·, 
-- - . - - . -- -~- - ----
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ASKERLiK 1 

İngiltere deniz 
emniyete 

yollarını 
ahyor? 

1 

nasıl 
Bir harp zamanında İngilte

re'nin denizde yapacağı nak-
liyat d e n i z tayyarelerinden 
elbette büyük yardnnlar gö-
recektir. Onun için İngiltere 
deniz iayyareciliğine çok mü
him "hemiyet vermittir. Şimdiki 
halde 6 tane tayyare ana gemisi fa. 
aliyette olup ayrıca beş tanesi de 
tezgahtadır. Tezgahtakilerde ikmal 
edilince, 11 tayyare gemisine sahip 
olacak olan İngiltere, 6 şar tayyare 
ana gemileri olan Birleşik Amerika 
ve Japonya'dan bu sahada iki misli 
kuvetli olacaktır. Buna bir de şim • 
di hizmette olan bir deniz tayyare
leri ana gemisini de il!ve etmek la
zımdır. Bundan başka, tekmil mu -
harebe zırhlıları ve bUyLk kruva -
zörler katapult tayyareleriyle tec -
hiz edileceklerdir • 

Bir harp olunca, Britanya'nm de
niz nakliyatını koruma işi, nasıl bir 
dava ile alakalıdır? 

İsveç'tcn gelen demir cevheri, 
Holanda ve Danimarka'dan getirilen 
zirai mahsuller müstesna, ehemiye
ti haiz olan tekmil ithalat, lngilte
re'ye garpten gelmektedir. Kanada 
ve Birlcfik Amerika ile olan şimali 
Okyanos münakalatı bir yana bıra
kılırsa, Britanya'ya gidip gelen va
purlar, Fransa'nın şimal sahilleriy
le Biskaya körfezinden ve İspanya'
nın şimali garbisindcn lbir yığın ıha
linde geçmektedirler. Ticaret ge -
mileri, Kap dö Finister açıkların • 
dan garbi Hindistan ! ve Panama'ya 
varmaktadırlar. 

Geri kalan münakalatın büyük 
bir kısmı, Portekiz sahillerini ta -
kip etmektedir • 

B u it~barla, bir harp olunca, 
Rranaa. İspanya ve Portekiz, 

Britanya ticaretinin doirudan doğ
ruya tehdit edilebileceği üç mcm -
lekettir. Britanya, Fransa ve Porte
kizle müttefiktir. Her iki devlet, 
kendi sömürgelerini müdafaa ede
bilmek için, !ngiltere'nin yardımı
na muhtaçtır. İspanya ile olan mü -
nasebeıtine gelince, oradaki dahili 
harp bitinceye !kadar mesele vazıh 
değildir. Maamafih, İspanya, İngil· 
tere'nin müttefiki olan devletlerin 
çevrilmiş olduğundan, icabında, de
nizlere hakim olan Britanya donan
ması taTafından abloka altına alına
bilir. İspanya'ya ait olan Kanarya 
adalan, lngiltere'ye düşmüş olan 
bir devletin elinde bulunacak olur -
sa, stratejik bakımdan çok büyük bir 

ehemiyeti haiz olacaklardrr. Porte -
kiz'e ait olan Kapverdi adalariyle 
Azor ve Madeira adaları da aynı ehe
miyettedirler. 

. ....................................... Yazan : ....................................... . 
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suretle hem vapurdan hem de para
dan tasarruf etmek imkanı vardır. 
Maamafih, şarkla olan münakalat, 
Afrika'yı dolaşmak suretiyle de 
temin edilebilir. 1ngiltere'de, Ak -
deniz İtalya'mn can damarıdır, fa -
kat, İngiltere için sadece, ıbir ke tir
me yoldur diye, Muaolini'nin ılcri 

&ilrdüğü fikre mukabil, deniliyor ki: 
Akdeniz, her ne kadar Britanya ti -
careti için kestirme bir yol ise de, 
stratejik bakun<la.n, imparatorlu -
ğun bel kemiği olduğunu söylemek 
mUbalağah bir iddia değildir. 

Cihan harıbinde, hareket üslerin • 
den çok uzakta faaliyette bulunan 
ve yarım düzüneyi gcçmiyen deniz
altı gemisi, ıbu denizdeki münakala
tı hemen hemen imkansız bir hale 
sokmuştu. Bundan dolayı, Britanya 
Hükümeti harp planlarını hazırlar
ken, Akdeniz devletlerinden biri -
nin hasım olacağını göz önünde 
tutmak ve ticaret filosunun başka 

bir rota takip etmek zorunda .kala -
cağını düşünmek zaruretindedir. 

Ancak, Britanya donanması için, 
asıl mesele ticaret filOıSunu korumak 
değildir. Onun için en ehemiyetli 
dava Akdeniz'i, askeri bir irtibat 
yolu olarak müdafaa etmek ve ken· 
dine hasım olan bir Akdeniz devle • 
tini mağlCıp etmek maksadiyle Ak
deniz'de yapılacak muharebe mesc -
lesidir. 

Tamamiyle askeri mahiyeti haiz 
olan bu mesele, İtalya'nın politika 
vaziyetini değiftirmit olması, dev
letler.in hepsinden büyük bir deniz
altı filosiyle kuvetli bir donanma :ve 

hava silahına malik bulunması yü -
zünden bir parça mUşkülleşmiştir. 

Fakat bir harp olunca, İngiltere'
nin, Akdcniz'i bir ticaret yolu ola
rak kullanmaktan va.z geçmesi bek
lenebilir; lakin, burasını askeri ba
kımdan feda etmesi katiyen bekle • 
nemez 

Evela, İngilterc'nin müttefiki o • 
lan Fransa, fimali Afrika'daki sö -
mürgeleriyle deniz irtibatını muha· 
faza etmek zorundadır; saniyen, i
cabında ana vatanda veya şarkta kul
lanılabilmesi için, Britanya donan -
masının Akdeniz'de bulunması la· 
zımdır. Harp gemilerini hemen ço
ğaltmanın imicanı olmadığından Kap 
burnundan dolaşmak, zaman kaybet
tireceği gibi, donanmayı da zaafa 
düşürür; bundan başka, Britanya'
nın kabloları Akdeniz ve Mısır'dan 
geçmektedir. Ayrıca, Mısır, İngil· 
tere'nin menfaati olduğu için, mü· 
dafaa edilmek rnc<:buriyeti vardır. 
Ve nihayet, İngiltere, Avnıpa'mn 
şarkı cenubuna ancak Akdeniz'den 
tesir edebilir. 

Bu son nokta bilhassa tebarüz et· 
tir ilmiye değeri olan bir meseledir. 

Akdeniz kuvetli bir donanmaya 
malik olan bir devlet için ideal bir 
harp sahasıdır. İngiltere, Avrupa'
nın her hangi bir devletiyle harbe -
derse etsin, Akdeniz, bir çok dev -
!etleriyle birlikte ,Britanya'nm do -
nanması, ordusu ve hava silahı için 
stratejik çok büyük ehemiyettedir. 

Bunun için İngiltere hem bizzat 
harp bakımından hem de münakale
lerini emniyete almak itN>ariyle de· 
niz tayyareciliğine değer vermiştir. 

Yeni bir tedavi usulü: 

Dört ayakla yürümek! 
E ..,er ilmin yardımı ve tesiri olma-ı defa, ve her defasında yirmi dakika 

sa, tedavi fenni bir gölgeden ibaret olmak üzere dört ayak yürünürse, in-
kahrdı. san çok geçmeden alıgır." 

Berlin doktorlarından birisi, ilme Doktor dört ayakla yürümenin bir-
dayanarak yeni bir tedavi usulü bul- çok faydalarından bahsetmekte, ve 
muştur. Doktor, bildiğimiz, yalın a- böyle yürüyenlerin bilhaaaa hazımaız
yak tedavisi, sıcak su ve güneş teda- lık ve apandisite kargı muafiyet kaza
visi, şifmanlar için fıçı tedavisi, me- nacağını iddia ederek dört ayaklı yü
nekfe ziyası ve tuzlu su tedavisi gibi rümeyi tavsiye etmektedir. 
ötedenberi birçok dertlerimiz için baş Doktor, bugün bir çoklarının bu 
vurduğumuz usulleri hiç addetmekte- tavaiyeye riayet etmekte olduğunu da 
dir. Doktorun bulduğu tedavi usulü- ilave etmektedir. 
niln ismi "dört ayak tedavisi" dir. ---------------

Doktor, kendi icadı olan bu yeni .1•1111 •11111111111111 111111111111111111\. 

tedavi usulü hakkında f(>yle demek-

T icaret itlerinde Akdeniz'in ro- tedir: TÜRK ÇANAK KALE 

-5-
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Bir nutuk 

Oç gün evel diplomalannı alan genç 
kunnay subaylarımıza Akademi Ku· 
mandanınm söylediği nutkun, kurmay 
subayının vazifesine mir olmı kısnn • 
lannı, askeri eclebiyabmızm en güzel 
nümunelerinden biri addedebiliriz. 

Zarf ve mazruf biribirini itmam et
melidir ki edebi eser eönülleri tehziz 
veya fikirleri tahrik edebilsin. Yalnız 
zarfa ehemiyet veren divan edebiyatı, 
bunun içindir ki, methiyeler, eazetler, 
naitler yazmq, fakat inaanm en kud· 
retli varlığı olan fikrin ifadesiyle mü· 
kellef olduğunu sanki hiç bilmemittir. 

Fakat, divan edebiyatından bah .. 
ne haceti Edebiyatın ne olduiunu bu
günkü tedris usulleriyle lisede öire • 
nen gençler araunda, Avrup11 edebiya
tından bize ilk örnekleri vermit ol.n 
Şinaai'den dahi iyi yazanlar 'N edebi 
eMrin zevkini çok derin ........... v.... 
dır. Onlara Akademi ~nmm 
bahaettifim nutkunu olıııumlılaruu tav· 
siye ederim. Şu tarife bakmız: "Kur• 
may subayı komubınln mifamdir; 
komutanın vicdanıdır; komutanna .,_.. 
dımcmdır. Kurmay IUbayı için llıoam
tanına daima hakikati 111 zebuek -..c:i
bedir. Fikir cesareti fizik ceureHen 
nadirdir. Hakikati söykmek ve blıld
kati dütünmek, medeni ~ 7Blan • 
dan ve yaldızdan nefret etmek lmt ınay 
subayının evaahdn-. Fakat, medeni '9-
caat kabalık demek değildir. En Mrt 
hakikatler, en hünnetki.r ~de ifade 
edilebilir." 

Bu cümlelerden kunnay subayının 
karakteri nasıl olmak liznndır, bana 
anlıyoruz. 

Kumandan, kunnay subayının harp
taki vazifesine eeçİyor ve ona fÖYle 
anlabyOI' : "Harpta esas f"ıliyatbr. F"a
liyabn üç safhası vardır: Karar; icra
at için hazırlık, yani emir; Sc:raatm 
kendisi. Filiyatın bu ÜÇ aafbaanda. 
idare eden iımil iradedir. lnıdeniD 
kaynafı seciyedir. iradesiz aeka 'N 

bilgi kıymet.izdir .•.• Bilmekle YllPmllk 
araaındaki mesafe, bazılannın decliii 
gibi bir adım defildir. Bilmekle yap • 
mak aruındaki mesafeyi katetmek 
için aec:iye kuveti Jizımdır. Bundan 
dolayıdır ki akademimizde kuvetli ka
rakter terbiye etmiye ehemiyet veril -
mektedir. Fakat, zekasız ...e biJsilİs 
irade de tehlikelidir. Cüret ve enerji, 
vahıi bir hayvan giDi, ye1cel-1ı V9 

doğnı yola getirilmelicL-; ti ki yık • 
mayıp y11psm. Yükeek aeki ve bilsi, 
n aaifam karalrt.in muvaffM: i.ben
lri: lıte kıımetli bir lnannay için 
tanel." 

Geçen aiin, benden, IMmtri mulep 
intisap eclecefini, mütseddit, .,.... 
gence verdiğim nasihati eert bal8nlar 
oldu. Onlara da Akademi Jamwncl.nr • 
nm genç kurmaylara yapbfr tani,.. 
leri hatırlatmm: Kimil iman böyle 
yetiıir. 

Akademi kumandanını l>u çok p 
zel nutkundan ve .-ıç kurmay subay· 
!anınızı bu kadar güzel yeti!fllİt olma
lanndan dolayı tebrik etmeli • 
yiz. - N. Baydar 

Methur tabiat alimi Sentiber Jof
ruva tecrübesiyle cüce yetiıtirmeğe 
çalıtarak tavuk yumurtalarını :
iki tarafa değil - yukarıdan aıagı
ya aallamıı ve bu yumurtalardan ~ı· 
kan piliçlerin cüce kaldıklarını ıd
dia etmitti. Bir bafka tabiat alimi 
de.... Inaanın hayali neler uydur· 
maz? 

Londrada 6 aydanberi İngiliz gizli 

polis te~kil!tının takip etmekte oldu

ğu bir h!dise vardı: Kaaa soyguncu

luğu... Bir haydut şebekesinin iti 
olduğu tesbit edilen bu soygunculu

ğun bir huıuıiyeti vardır; Kasalar 
aeHiz bir patlayıcı madde ile delin
mektedir. Bu hldiaeyi bUyük bir a
laka ile takip eden polis, nihayet aes 
çıkarmadan batlıyan bu maddeyi bul
muıtur. Samsonit denen bu patlayıcı 
madde en sağlam kasaların dahi, ka
lın cidarlarını kolaylıkla çökertmek- lü fevkaladedir. Bu deniz. hem Zaten, ayakta yürümek çirkin o/-
tedir. polıtika ve hem de askerlik bakımın- duğu kadar mantıksızdır da.. Ayak- Senenin en muvaffak ukeri 

Polis dosyalarına göre bu soygun- dan İngiltere için çok ehemiyetli - ta yürürken karın adaleleri çok yo- milli eıeri Üniversitede dersler ba~adı 
Hormonların itleri Öğrenilmeğe 

baıladığındanberi biliniyor ki cüce
lik de, devlik de dahili guddelerin e
seri, en ziyade, geçenlerde yazdı
ğım, o mini mini ipofiz guddesinin 
marifetidir. Bu guddenin çıkardığı 

dir. Fakat, asıl seyrüsefain bakı - rulur. Bu yüzden insanda fazla hara- kitap halinde çıktı. Bütün 
culann, altı aydanberi çaldıkları pa- mmdan feda edilemiyecek bir de - ret ve dolayısiyle rahatsızlık hasıl o- • İatanbul, 17 (Telefonla) - tlniveT• 

k k d F k t kitapçılarda arayınız 
ra 1.800.000 fran tutma ta ır. a a nizdir ki, meselenin ruhu da budur. lur. • 

. 
: sitede derslere bueün batlanıldı. Bu· 

polis, hırsız şebekesini teşkil edenleri Bu deniz, Britanya ticaret do - "Binaenaleyh, hayvanlar gibi dört Yazan: M. Şevki Yazman ; 
bir türlü ele geçirememiştir. nnamasının en kestirme yoludur; bu ayakla yürümek icabeder. Günde dört .... 111111r 

gün aynı zamanda doçent ve Miat.an
ların imtihanları da yapıldı. 

~!!!!!!!!!!!!!P.!!!!!!!!l'!!!!!!!~llll!!!!!!!!!!!!!l!!!!llll!!~!lll!llllll!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!l!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!~~· .. ~·~·;··~·~·~··~·~11~·~·~ .. ~·~··~·~·~··~·~ .. ~·~·~··~·!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~ 
Fakat o, eli sürgüde, kapının arkasın-ı iskemle alın. Artık k.orıkacak bir ICY 

BÜYÜK YEMİN 
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il 
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Ya.zan: Baroneı Ork:z:i 
Genç 'kız aa1'iii blr emniyet tavriy- , ları sanki kaldırımlar arasından fış -

le: . . . kırıyor ve hep bir ağız.dan tutturu • 
- Ge!jmeme müsaade eder mısınız? yorlardı: 

Dedi. - Yuhl Aristol Aristoya bakın ... 
öteki yanındak~ ~~ek: . . Bir lahza içinde genç kız kendini, 
_ Gcsmeslnc müsaacie edecckmı - ı~n:ıizazlı ve h~ıumetl.i yüzlerle çev -

şim ı Hah ı Hah ı Hah ı Şuna da bak.. rıh buldu. İnsıyaki bır 9ekilde, ao • 
Vatandaşlar, bu sokağın ~ri~t~ların lundaki .en ya~ın eve d~ğ~u çe.k~ldi. 
hususi hizmetine tahsis edıldığınden Bu evın maaıf kapısı onunde bır kaç 
haberdar mıydınız? basamaklık bir merdiven vardı ve üs. 

Genç kız: . tünde dövülmüş demirde~ ~ir fener 
_ Acele işim var. Bırakın geçeyı.'11, asılıydı. Genç kız o kadar ıhtıyatsızca 

di e tekrarladı. tahrik etmif olduğu haykırııan kala· 
~ükunetini muhafazaya çalışıyordu, balığa yüzünü çevi~m~den ~u merdi -

fakat yanaklarını kaplıyan kırmızılık, ven ~~amaklan~~ ılt~ca.~tt.~. 
• •0 sog~ uk ve kısa tonu haysiyet Kötu bakışlı gozlen ustunde kır -

seaını • . b . d''k''l e 
kmlmaaından gelen gayri ihtiyari bir n:ızı on~ı parça parça o u en g nç 
ifade, bu kaba ve pis .kalabalık karşı- bır aerserı: . 

da ... ·ı ve vakur bir kanm isyanına - Hey anam, Margo kadın, ııte aa-
sm - 1 k b' · lb' d' delalet ediyordu. Bu sahnenin seyir - na pek Y.ara~a~a ır gn c ıse, ıye 
cilerini ona kar§ı ayaklandırmak için orta!a bır fık~r attı. . 

b k d k "fiydi. Bır başkası ılave ettı: 
u a arı a ) b. ,.,,.. ·· 
Kaba kadınlar: - Sanson ( 1 un ıze ~mı goste-
- Hey ı Aristo ı Diye bağırıftılar. receği gün bu dan~eUila~ §U haspanın 
Gürültü üzerine, en yakın meyha - boynu etrafında güzel bır kursak ola-

neden yarı sarhoş adamlar çıktı ve bu cak. . . _. 
faMlda güriütülü v~ kdtksız piç kuru- Ve, komık bır zarafetle egılerek, 

dantela çevreli iç etekliğini göster -
mek için iki pis parmağı arasında gri 
etekligin kenarını kaldırdı. 

Bu muzipliği kaba kahkahalarla ka
rışık bir ıürü nidalar karşıladı. 

Ih ti yar bir acuze: 
- Gizlenmesine lüzum olmıyacak 

kadar güzel bir şey, diye söylendi. 
Belki şaşarsınız, güzel bayanım, ama, 
fistanımın altında benim bacaklarım 
çıplak duruyor. 
Heyecanlı bir ses: 
- Atkının danteltisiyle bütün aile 

bir ay ekmek yiyebilir, diye haykır -
dı. 

Hararet ve içki başları döndürüyor
du. Bütiın bakışlarda kin parıldıyor -
du ve en kötü şıddet ihtimallerinden 
korkulurdu. Bununla beraber, genç 
kız deh§ete kapılmıyor ve mütearızla
rı tarafından yakından takip edilerek 
basamakları geri geri çıkıyordu. 

Cılız ıbir cadaloz: 
- Süslerini ve elbisesini yahudiye 

götürelim 1 Diye ciyakladı. 
Ve genç kızın atkısını parmaklariy

le yakalıyarak, tahkir edici bir gülüt
le omuzlarından sıyırıp al<iı. 

Bu jest tasavvuru güç ve tekrarı 
imkansız bir hakaret yağmurunun i
preti oldu. İnce ve beyaz boynun, çok 
temiz hatlı omuzların görülmesi bu 
güruhta en tafmaz bir kin ve en kötü 
iftahları alevler göründü. Genç kızın 
kulaklarını daha iyi rencide etmek i
çin biribiriyle yarıg edercesine baka -

retler yağıyordu. İndifaını tahrik et
miş olduğu mütehevvir volkanla deh
şete düşen genç kız, kapalı ağır kapı
ya doğru büzülüyordu. 
Ansızın korkunç bir cadı yüzünün 

ortasına bir tokat indirdi ve bu teca
vüzü bir sevinç velvelesi karşıladı. O 
zaman genç kız soğukkanlılığını kay
betti. 

Üzerine yaslandığı masif kapıyı i
ki yumruğiyle döverek: 

- İmdat! Diye haykırdı, yetişin! 
İmdat! 

Kızın korkusu, çamurda sürükle -
mek için müdafaasız şikarlarını açık 
ilticagahından çekip aşağı almıya ha
zırlanan kudurmuş vahşiler sürüsünü 
büsbütün taşırdı. 

Fakat kıskaçlara benziyen ellerin 
gri elbiseye yapıpcakları anda, kapı 
ansızın açıldı, genç kız kendini ıbir e
lin yakaladığını ve evin içine çekildi
ğini hissetti. 
Meşe kapının ,sukutu hayale uğra

maktan mütevellit tehevvür haykırış
larını, tahkir edici gülüşleri ve kulak
larında çınlıyan müstehcen kelimele
ri boğarak kapandığını işitti, sonra 
mütehakkim bir see ıüratle telUfuz 
etti: 

- Merdiveni çıkınız ve karşınıza 
gelen kapıya giriniz, orada annemi 
bulacaksınız. Çabuk olun. 

Karanltk antişambrda, genç kız, 

belki hayatından da fazlasını borçlu 
olduiu ad9mın yUız.ün.U tefrike çalıştı. 

da karanlıkta duruyordu. yok. 
Genç kız boğuk bir sesle sordu: Genç kız bir §CY söylemeden yak • 
_Ne yapacaksınız? laştı. İhtiyar bayan sözler~. bir yan-
Sükftnetle cevap verdi: dan devam ederken kızın elını tutmUf, 
_ Bu çılgınların sizi ele geçirmek yanında alçak bir tabureye oturmaaı 

maksadiyle kapıyı kırmalarına mani için hafifçe ceıbrediyordu. . 
olacağım. Onun için dediğiır.i yapar- Dışarıda, gürültü yavaf yavq eü • 
sanız size minnettar olurum. kunet buluyordu. 

Genç kız, mihaniki bir hareke~le Genç kız.kendini -c:m derecede yor-
merdivene gitti ve basamakları agrr gun hiaaedıyordu. 1çınd~ aı~ ~ık P.ol 
ağır çıkmıya koyuldu. Kork~nç ma~e- isminin tekrarlandığı bır sur~ k~lı .~ 
rası bütün vücudunu ürpertıyor, dız- meler, minumı ıkavraauya bır tlirlu 
leri titriyordu. O yukarı çıkarken, dı- muvaffak olamadan, müphem bir te· 
şanda küfürler tiddetini artırıyor ve kilde kulaklarına geli~rdu. Ba,ı dö· 
meşe kapı mütehevvir yumruklarla nü>:ordu :etr•lar aankı etr~fı~~ ra~
trampeta gibi döğülüyordu. Nihayet aedıyor ,ıhtı~~ b.~~~ın yuzu bır aıı 
merdivenden sahanlığa varınca, ara. arkasından gıbı gorunilyordu ... 
lık bir kapı gördü, açtı ve içeıri gir - Tabiat hukukunu tekrar ele alıyor· 
di. du, ve bu ürperen genç vücuda. tufıru 
Aynı lahzada. aokak kapısı da açıl- kaybetmenin teskin edki mantosunu 

dı ve serseriler güruhunun haykırlf· örttü. 
ları firarinin kulaklarında yeniden 

il çınladı. Kendi kendine hayretle soru
yordu: "Bir adam tek baıma bu kor· 
kunç kalabalığa kartı koymıya nasıl 

CÜl'Ct ediyordu .. " YafandaJ • mebusun evinde 
Girdiği odanın taze renkli bind Jw

mafı k.aplanmıt dıvarları ve kibar et
yalariyle şen ve sevimli bir manzara
sı vardı. Genit !bir koltuğun derinli • 
ğinden tetlı bir •e9 yükseldi: 

- Girin, çocuğum; girin ve kapıyı 
kapayın. O sefilkr aize tecavüz mü 
ettiler? Korkmaym. Oğlum onlaca söz 
söyliyecektir. Yalda§ın, çocuğum; bir 

Genç kız latif bir huzur ve ferah 
hissiyle uyandığı zaman, dıvarları çi
çekli kiğıt kaplı odada yalnızdı dü -
şUncelcriyle ba§ bap kalabilecek' mev
kideydi. 

aona var) -------
W 1btilil dcvrının nıctmu ~ 
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Mill.ı Tıp Kurul loyı dün açıkJI 

111eYzuların en 
ık hdnsslhası ıar 

Komamo'da kanlı 
nümayişler oldu 

Bil (Ol MACAR YARALAtlDI 
Çek-Macar anlaşmazı ığı kol ey 

halledi leceğe benzemiyor 

Tuhaf bir hastalık 

Bir adamın 
vücudu yavaş 

yavaş taş oluyor 
Kaliforniya'da Bert Bel adında b~ 

hademe, şimdiye kadar görülmeırıil 
bir hastalığa tutulmuş, adamcağızıı 
vücudu gittikçe taş haline geJmeğl 
başlamıştır. 

Kurultay Atatürk'e ve büyüklere 
tazim telgrafları gönderdi 

(Başı J.<Jnci sayfada) 
tevkif etmektedir. 

Dün Presburg'da kilise önünde çek 
polisi macar nümayişçilcrlnc taarruz 
etmiş ve birçoklarını yaralamıştır. 

leyhe bu taktirde Bohemya'nın ital
yan dostluğuna güvenebileceğini söy
lemiş olduğu rivayet edilmektedir. 

Bu hastalığın karakteristik taraf 
kemiklerdeki kalisiyomun, di ğer u· 
zuvlarda tekasüf etmesidir. Şimdi, za
vallı adamın bütün azası katılaşmat' 
başlamıştır. Bu hal böyle devam eder: 
se, hastanın bir aya varmadan öleceğ1 

tahmin edilmiştir. 
(Başı 1. inci sayfada) ı için, şimdiye kadar olduğu gibi, bun- ı kanlık müsteşarı Asrın Arar ve gcne-

B R f'k Sa d k dan sonra da sari ve salgın hastalık- ral MazlCım Baysal seçilmişlerdir. 
Çekler hadiseleri tahrif 

ediyorlar 

Müzakereler yeniden 
ba§lıyacak mı? 

Ş . d•d el laik ly ambın nut u !arla bilgi ile mücadele etmek mecbu- Celse reisliklerine doktor Hasan 
ı et e ış anan u nutuktan · t' d · Cürnh' · d · · 

k .. .. 
1 

k . . B rıyc ın cyız. urıyct evrındekı Başkan, doktor Yahya Orhan Ankara 
sonra ursuye ge en ongrc rcısı . d ' k .. d 1 ı b ' · b .. ' 
R f 'k S d k . . 1. meto ı muca e e er, ızı u gayelere Numune hastanesi Baştabibi Rüştü 

c ı ay am ongrcnın verım ı ça- k · b ' · ı · · 
1 1 d başa fi ço cmın ır surette ısa etmıştır ve Çapçı profesör Hayrullah Diker 
ışma artn an ve rıcı vası arın- k . . · · · .. ' ' 

d bah d • dak' k . 1 etme tcdır, dıyebılırız. Nufusumu- Tevfik Sağlam Süreyya Hidayet Dr 
an se en aşagı ı nut u soy e- ld b' k .. ' ' · 
. Jk 1 zun yı an yıla ve ır ço memleket- Şuheydullah Fikri Rıfkı Toygan'ın 

mış ve a ış anmıştır. ı d .... 1 · b' k ' ld 
" H iki' ed b ' A k 'd er e goru mıycn ır şe ı e artışı seçimleri yapılmış ve açılış celsesine 

Budapeşte, 17 a.a. - Macar ajansı, 
diplomatik muharririnin, Karpatlar 
altı Rütenyasının vukua gelen hadi -
selerin çek makamları tarafından an· 
)atılışı tarzını şiddetle protesto eden 
bir yazısını neşretmektedir. 

Paris, 17 a.a. - Pöti Parizyen, ma
car - çekoslovak müzakereleri hakkın
da şöyle yazıyor: 

"İtalya ve Polonya hükümetlerı 
Macaristan'ın metalibatına kuvetle 
müzaharette devam etmektedir. Fakat 
Macaristan'la Polonya arasında müş
terek bir hududun teşkiline muarız o
lan Almanya, her ikisi de, macar - çe
koslovak müzakerelerinin pek yakın
da tekrar başlaması hususunda muta
bık iseler de alman ve italyan tezleri 
arasında bir yakınlaşma elde edilece
ğe benzemiyor. Maamafih mutavassıt 
bir hal sureti bulunması ihtimali ku 
vetlc vardır. Bilhassa, Budapeşte'nin 
istemekte olduğu Rütenya'nın doğru
dan doğruya Macaristan'a ilhakı yeri
ne bu ilhaktan evci orada bir plebisit 
yapılması mevzuubahs olmaktadır. 

Hasta, Pasadena hastanesine nakle
dilmiştir. Şcbrin bütün doktorlar• 
hastalığı tetkik etmektedir. Hastanııl 
vücudune, kalisyomu eritecek madd~ 
!eri ihtiva eden müteaddit enjeksi• 
yonlar yapılmı§ hasta sıkı bir pehri•t 
alınmıştır. Doktorlar, bu enjeksiyon· 
!arla, şiddetli ağrıları dindirecekleri• 
ni ve vücudun taş haline gelmesinin 
önüne geçeceklerini ümit etmektt" 
dir. 

- er sen e ır n ara a ·· h · k ' b .. d ı ı · h şup esız ı, u muca e e crın ayırlı son verilmi ştir. 
toplanması mutat olan, milli türk tıp tesirleriyle hasıl olmuştur . (j ~l d 
kurultayının yedinci 1937 yılı içti- Sayın meslekdaşlarım, kurultayın K .. ~I ed en sonrak . _ .. 
maının cümhuriyetimizin on beşinci b h b~ .. ,. k 1 . ongre og e en sonra a tettıgı ı-

ana er zaman uyu şcre vermış o- k ' · 1 d f .. 
yı.J dönümü olan bu günlere tehir o- . . . . . • ıncı cc se e, pro esor doktor Hasan 

lan reısı sıfatıyle, sızlerı selamlar ve B d k K 1 H " · p·ı 
lunmasını.n ne kadar yerinde bir hare - . . ff k . . 1 raun, o tor ema uscyın ı ev-

mesaınızde muva a ıyet dı erken va- 1. -1 d k Ek ş ' f E ı· 
ket olduğunu burada tebarüz ettirmek ' f A k 'd b 1 ne ıog u, o tor rem erı ge ı, 

zı eten n ara a u un~yan Baş- f .. M h 0 U 
iıoterim: k ' J' . . b t k 1 pro esor az ar sınan zman, pro-ve ı ımıze nıya e en uru tayı.mızı ... . 

Birkaç gün sonra, kutlryacağrmız açmak suretiyle bizleri şereflendiren fesör Server Kamı! Tokgöz, dokt~r 
en büyük uluııal bayramımıza yakla- S h t İ t ' • net k · ı· D Nurettın Onur, doktor Cemal Şakır 

ı a ve ç ımaı muave ve ı ı r . S - 1 f .. T f'k S · ı 
§'ITl yed.inci tıp kurultayının, bu me- H 1 • . Al , b ı · ıufl d araçog u, pro esor ev ı ag am, u usı ata§ a u u arın an do- . İ .. 
sut günlerde cümhuriyct merkezimiz_ 1 kk " 1 . . . d . doktor Tevfık . Gokçe, doktor Os -

ayı teşe ur crımızı arzc erım. Ke- ş k' ç J'k h J'f 1 

Macar ajansının diplomatik muhar
riri diyor ki: 
"Karpatlaraltı Rusyasında vukua 

gelen son hadiseleri, yalnız Çekoslo
vak vatandaşı olan rütenler çıkarmış
tır. Eğer bu hadiselerde sırf dahili 
bir kaynaşma bahis mevzuu olmasay
dı, hudutta hiç bir silah atılmamış ol
ması ve sıkı surette kontrol altında 
bulunan hududu geçerken çekler ta
rafından hiç bir macarın esir edilme· 
miş bulunması nasıl kabil olurdu. 

Romada 

İngilizler Filistin' de 
taarruza ge~ecekler 

de toplanışı.nın hepimizde derin bir zalik kurultayımızın muvaffakiyetı ~an . dev ı .. elı ' mi udte ı mevzu ar 
heyecan uyandırdrgw ıru tebarüz ettir- - d h .. 1.. dd .. uzerın c soz a mış ar ır. ugrun a er tur u ma ı ve manevi .. 
meklc kurultayımız azalarının hissi- dı I . . k b Kongre bugun saat 9 da çalışmala-yar m arını esırgem.ıyere u mu- . 
Yatna tercüman oldug· um kanaatinde- ff k ' . b . . •. 11 . rına devam edeccktır. va a ıyetın en ırıncı amı erınden 

Macarlnr a.~keri. tedbir 
almakta haklı 

Roma, 17 a.a. - İnformaziyona Di
plomatika, bir notunda İtalya'nın ma
car - çekoslovak ihtilafındaki italyan 
görüşünü izah ve teşrih etme<ktedir. 
Roma, Macaristan"ın ittihaz et
miş olduğu askeri tedbirlerin muhik 
olduğu mütaleasrndadır. Çekoslovak
ya ile Macaristan arasındaki müzake
reler yeniden başlıyacak ve Münih'tc 
takarrür etmi~ olan hal suretine mü
masil ıbir hal suretine iktiran edebile
cektir. Yani büyük kısmı macarlarla 
mcskUn olan mıntakalar, Macarista.na 
rücu edecek, diğer mıntakalr ise ple
bisitlere tabi tutulmak lazım gelecek
tir. Bu meseleler halledildikten sonra 
İtalya, çekoslovak hudutlarını garan
ti edecektir. B. Musolini'nin B. Şval
kovski'yi kabul ettiği esnada mumai-

Roma, 17 a.a . - Macar elçisi B. Vi
lani bugün Kont Ciano tarafından ka
bul edilmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

ceğini ilive etmektedir. 

Amerika vaziyeti dikkatle 
takip ediyor 

yim. Tamamen cümhuriyetimizin bir olan kendilerine ve mesai arkadaşları
cseri olan ve daima Büyük Şei'imiz na tekrar ıamimi tc~ekkürlerimi tak
Aıtatürk'ün yüksek himayeleri altında diın ederim- Kongrenin tertibini kcn
buluıı.ınakla şeref duyan milli türk tıp disine tevdi etmiş olduğu türk tıp 
kurultayı, her defasında daha fazla encümeni reisi, katibi umumi ve azala
tekamül ve inki~afa mazhar olmakta rına da teşekkürü borç bilirim. Bunda 
ve tıpkı aziz cümhuriyetiınizin diğer raportör arkadaşlarla diğer tebligat 
eserleri gibi, yıldan yıla çalışmalarını yapan mcslckdaşlarımın büyük hisse
ve akislerini bütün dünyaya duyura- lcri olduğunu da şimdiden arzctmek
cak şekle girmekte ve memleketimi- liğimize müsaadenizi rica ederim. 
an, milletimizin en mühim sıbi ve iç -
timai meselelerini tetkik ve müzake

ikinci Tiirk kadın hekimleri 
kongresi 

ikinci türk kadın hekimleri kon-
gresi bugün saat dokuz buçukta Halk
evi salonunda Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekili doktor Hulusi Alataş'ın 
başkanlığında açılacaktır. 

Bütün Türkiye'dcki kadın hastalık
ları mütehassıslarının iştirak etmekte 
olduğu bu kongrede, görüşülecek 

mevzular arasında tenasül uzuvları 

kanserleriyle mücadele, ağrısız do -
ğum, düşüklerin tedavisi ile nüfusun 
çoğaltılması, hormutlarla kadın hasta
lıklarının tedavisi vardır. 

Atatiirke tazim 
reye sahne olmaktadır. 

Irk hıfzııısıhhaııı 
Korıuşacağım.ız mevzular itibariyle 

de bu toplantının memleket bayat ve 
arhatiyle olan büyük alakasını hatır
latmak isterim. Bu defaki mevzular
dan biri, biliyorsunuz ki, öjenik yani 
ırk hıfzıssrhhasıdır. Bu mevzuun son 
senelerde bütün dünyaca iktisap etti
ği chcmiy~i burada izaha lüzum gör
müyorum. Bütün milletler ve hükü
metler nesillerinin tekamül ve tasfiye
si uğrunda maddi ve manevi büyük 
gayretler sarf etmekte ve çok çalışmak
tadular. Bütün bu mesainin gayesi, 
yük&e.k kalitede nüfua yetiştirmek ve 
bu nüfuau bedeni ve ruhi bakımdan en 
mütekamil bir dereceye yetiştirmek, 
daha açık bir sözle, sağlam ve gürbüz 
bir nesilden azami randıman ailnak-

Sözlcriını bıtırmeden, turk milleti
ne daima medenileşme ve daima iler
leme yolunda yeni hamleler veren ve 
bizi yüksek himayeleriyle taltif bu
yuran Reisicümhurumuz, Büyük Şe
fimiz Atatürk'e tazim ve hürmetleri· 
mizi de arzetmeyi vazife bilirim. 

Kurulta.yınu•ıın hu ~ .. enine -..raf 
veren, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın reisine, Cümhuriyct hükü· 
metinin sayın azalarına ve sayın me
buslarımıza ICıtfcn tcşckkürümün ka
bulünü rica ederim. 

Arkadaşlarım, bundan çok zaman e
vci size bir kere daha söylediğım gibı, 
mesleğimiz mensuplarının vatanın 
dört köşesinde vatandaşın maddi ıstı
raplarını dindirmek ve bu suretle reji
me bağlılık fikrini yerleştirmek ve 
kuvetlendirmek hususundaki şerefli 
vazifeyi sükıinctlc yaparken, bu top
lantılardan alınan ve alınacak olan t1or~ 

Ö~ikin, en esaslı noktalarından 
biri olan °evlenm.eden önce tıbbi mu
ayene" yi " Türkiye Büyük Millet 
Meclis.i Hükümeti,, daha 1921 senesin
de Büyük Meclise teklif etmiş ve o
radan çıkan bir kanunla mecburi kıl
ma!< suretiyle bu ijc ne kadar ehem.i
yot verdiğini bütün dünyaya göster
miş oldu. Bu muayenenin elan mecbu
ri olmadığı veya teamü.1 şeklinde ol
sun yapılmadığı birçok memleketlerin 
mevcut olduğunu söylersem, cümhuri
yet hükümetinin "ırk,. hıfzıasıhhasına 
verdiği ehemiyeti ve dikkati bir kcra 
daha tebarüz ettirmiş olurum. 

Mevzuun ne kadar şümullü olduğu
nu biliyoruz. Değerli raportörler imi -
zin hazırlamış oldukları raporlarla, 
bugün münakaşasına başlryacağımız 

"öjenik,, mevzuu da temenni ederim 
ki, millet ve memleketimiz hakkında 
faydalı ve semereli neticelere varmış 
olsun. ,, 

ikinci mevzu: Grip 
Yedinci kurultayın müzakere ve 

münakaşa edeceği ikinci mevzuu hak
kında da bir iki söz söylemek isterim: 
Biliyorsunuz ki bu "grip,. hastalığı
dır. Gripin, halk sağlığını tehlikeye 
koyan ne mühim sari bir hastalık oldu
ğu cskidcnberi malCımdu. Bilhassa, ha
tırası henüz silinmemi§ olan ve mil
yonlarca insanın ölümüne sebebiyet 
veren 1918 dünya salgını, bunu pek a
cı bir surette göstermiştir. Memleke
timizde arasıra kış mevsimlerinde 
bafgösteren ve grip namını vermiyc 
mecbur kaldığımız mevzii salgınların 
ve bu yüzden bazen de ziyade vefiya
ta sebep olan hastalığın benliği hak
kında kıymetli raportörlerimizin ha
zırladıkları raporlar, münaka,a mev
zuu olurken, sizlerin rey ve mütalea
Jarından ilham almış olacağız. 

Halk sağlığını korumak! 
Muhterem arkadaşlarım, cümhuri

yct hükümetinin en büyük ve kutsi 
hedeflerinden birinin de, halk sağlı
j1ınr korumak olduğunu artık içeride 
ve dışarıda bilmiycn kalmamıştır. Bu 
hedefe isabetli bir surette vara.bilmcl< 

manevi kuvetin ve mesleki inkişafın 

ne kadar çok olduğu ve olacağını bir 
kere daha hatulaunak benim i~in bir 
borçtur. 

Bu defaki çalı~malarınızda da he
pinize muvaffakiyetler ve milletimiz 
ve memleketimiz için hayırlı neticeler 
temenni eli.erim. 
Arkadaşlarım, geçen kurultayımız

da olduğu gibi bu defa da, bir çok ih
tisas branşlarına ayrılan mcslckdaşla
rımızın kurultayları toplanacaktır. 
Mesela cerrahi yerine jinekoloji, ço
cuk mütehassısı arkadaşlarımız ihti
sas sahalarına dakil mesaili görüşe
ceklerdir. Bu sene, buna bir sınıf mes. 
lekdqlarımız daha iltihak etmi§tir. 
Di' tabibi arkadaşlarımız, onlar da 
kendi mesleki sahalarında içtimaları
nı yapacaklardır. Bunu haber verir
ken, milli tıp kurultaylarının tıbbın 

her sahasına mensup arkadaşları bir 
araya toplamak ıuretile mesut bir bir
lik vücuda getirmiye vesile olduğu
nu tebarüz ettirir ve hepsine işlerin
de muvaffakiyct dilerim.,, 

Çekilecek tazim telgrafları 
Bundan sonra kongre azaları tara

fından verilen takrirler müzekere C· 

dilmiş ve Büyük Şef Atatürk'c, Baş
bakan Celal Bayar'a, Genci Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a kon 
grenin tazimlerinin bildirilmesi ve 
Kamutay'a da bir heyet gönderilmesi 
alkışlarla kabul edilmiştir. Gene ve
rilen bir takrir ile kongre fahri reis
liklerine Kamutay Başkanı B. Abdül
halik Renda, Mareşal Fevzi Çakmak, 
Adliye Bakanı B. Şükrü Saraçoğlu, 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, 
Dış Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İç 
Bakanı ve C. H . P. Genci Sekreteri 
Şükrü Kaya, Fiııans Bakanı Fuat Ağ
ralr, Ekonomi Bakanı Şalı:ir Kcsebir, 
Kültür Bakanı Saffet Arıkan, Bayın
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya, Ziraat 
Bakanı Faik Kurdoğlu, Gümrük ve 
İnhisarlar Bakanı Ali Rana Tarhan, 
Üniversite Rektörü Cemil Bilse!, 
erofesöt Dr. Nurettin Ali Berkel, ha-

Tebrik ve muvalfakiyet 
telgrafları 

Yedinci J'ürk Tıp Kurultayının a- 1--ı.-.-•· 
çılışı münaseTıeffyre Uillversm Y<~= I J, ";;I". 
törü B. cemil Bilsc1 ile Tıp Fakülte. ....,enızue 
si dekanı B. Nuret tin Ali Bcrkol'dan 
ve memleketin muhtelif yerlerinde 
bulunup da kongreye gelememiş olan (Başı J.inci sayfada) 

ctıbbadan tebrik ve muvaffakiyct tel- !emek tart)armı hatırlamalıyız .. Bu
grafları gelmiştir. 

günkü vaziyet istikbal projeleri 
Vı;üncü Milli Diş Tabipleri için kuvetli bir delil tetkil etmez. 

Kongresi Asrımız, hiç bir ıeyde tesadüfe 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresi bağlanmak İstemiyor: Çok defa 

yedinci milli türk tıp kurultayiyle bir- • , 
Jikte Doktor Refik Saydam tarafından en son lımandan, fırtına sebebı 
dün Ankara balkevi salonunda açıl- ile, lstanbul'a kadar geri getiril

mıştır . dikten sonra, tesadüfen fırtına 
B. Refik Saydam açılış nutkunda; olmıyacak olursa çıkarılmak ü

tıp kongresinin cerrahi, nisai ve .saire 
gibi diş tabipliğinin de tıbbın bir ihti- zere gene aynı limana götürül-
sas şubesi olduğunu tebarüz ettirmiş müt mal, bir masal değil, müte
ve hundan sonra tıbbın diğer şubeleri- madiyen tekrarlanmakta olan 
nin de aynı camia altında ve bir kon - bir şeydir. Tesadüfen kömür a
grenin seksiyonları şeklinde toplanma- lınabilen bir ocak iskelesine isti
sı yoluna girdiğini söylemiştir. 

Saat 14.30 da şark salonunda Pro- nat ederek sefere çıkılır mı? 
fcsör Kazım Esat Dcvrim'in başkanlı- Karadeniz yolcularının, mükem
ğında bir celse aktedilmiş, başkan bir mel birer sporcu olmalarına ih

nutuk söyl~erek bu üçüneii kongre - tiyaç gösteren şartlar baki kai-
nin ehcmiyetinden bahsetmiştir. d 

İkinci başkan Profc,sör Ziya Ce-
ıkça, kim mücbir sebepler ol-

mal Aksoy'un riyasetinde devam eden maksızm Galata rıhtımına git-
ikinci celsede büyüklerimize tazim tel- meğe cesaret edebilir? 
grafları çekilmesine karar verilmiş ve 
celse katipliklerine diş tabibi Adnan 
Hüsnü ile diş tabibi Hamdi seçilmişler 
bundan sonra bütün dünya diş tababc
tini alakadar eden mesleki tahsilin he
def ve gayesi ne olacağı hakkında aşa -
ğtdaki rapor ve sırasiyle müteakip teb
liğler yapılmıştır. 

1 - Profesör Kazım Esat Devrim'in 
diş tababeti tahsilinde odontoloji mi 
yoksa Stomatoloji mi? mevzulu rapo
ru. 

2 - Profesör B. Ziya Cemal Ak

soy'un bugünkü diş tababeti ve ııala -
hiyctlerimiz mevzulu raporu okun -
muş ve çok alaka uyandıran bu iki mü
hlm mevzu etrafında Kamil Taner, 
Hüsnü Başarır, Celal Maral, Ekrem 
Avni, Halil İlyas, Necdet İlyas, söz 
almışlardır. Mesleki tahsilde tıbbi 

derslerin takviyesi ile doktora yapıl 

ması heyeti umumiyece kararlaştırıl -
mıştır. Bundan sonra doçent Feyzul -
!ah Doğruer tarafından "beş asırlık bir 
tıp kitabı ve o zamanki diş tababeti 
tatbikatı", B. Halil İlyas tarafından 
0 Tek P"' ·ı istampe grotlar", Profe
sör Ziya Cemal Aksoy tarafından 

"dişten doğan cildi inikaslar", doçent 

Denizbank'ın vazife ve mesuli-

yeti, hizmetinin terefi nisbetin

de büyüktür. Deniz sporların
dan, denizcilik terbiyesine, her 

türlü deniz ticareti ve tesisatına 

kadar, her şey onun idaresi altı
na bırakılmıtlır. Denizbank'm 

yeni umum müdÜrü ile arkadaı
larının nasıl bir ıevk, ancak bir 

ideali bir an evel hakikatlettir

mek ihtirası ile izah olunabilir 

bir §evk ile çalıttıklarını görüyo

ruz. Bu say, hükümetin azim ve 

yardımı ile birleştikten sonra 

neler olmaz? Türk denizciliği
nin ve deniz yolculuğu ve ticareti 

vasıtalarının yakın senelerde bi

zi cihana kartı övündürecek re

alizasyonlardan biri haline gel

diğini göreceğimize §Üphe yok

tur. 
F. R. ATAY 

Orhan Okyay tarafından "aktl dişi ka-
nal dolgusundan sonra küçük aztlar milli diş tabipleri kongresi bugün sa -
hizasında devamlı anestezi" yapılmış at 10 dan itibaren çalışmalarına de -

ve c~Is.eıe nihayet ve~tir. U~~U x;ım ~ye~ektio. 

B. Bekin temaslnrı 
Varşova, 17 a.a. - P olonya Hariciye 

nazırı Bek, İtalya ve Romanya büyük 
elçileriyle Macaristan orta elçisini 
kabul etmiştir. 

Siyasi mahafilde zanncdildiğinc gö
re, bütün bu mül3.katlar macar - çeko
slovak meselesi etrafında cereyan et
miştir. 

Cümhurreisinin seyahati 
tehir edildi 

Varşova, 17 a .a. - Reisicümhur bu
gün Teşen Silczyasma yapacağı seya
hati tehir etmiştir. Yalnız hükümct 
erkanından bazı zevat ve bu meyanda 
ticaret ve sanayi nazırı Roman ilhak 
edilen mıntakaları ziyaret etmişlerdir. 

' - -

Vaşington, 17 a.a. - Hariciye nazı• 
rı Hull, Filistin meselesine karşı A
merika'nın ittihaz ettiği hareket tar· 
zr hakkında kendisinden ma!Qmat is· 
tiyen parlamento izasından Fisk'a 
bir mektup göndererek, Vudhed'in 
riyasetindeki komisyonun raporu ge
linceye kadar bu hususta hiç bir ka
rar ittihaz cdilmiyeccğine dair İn• 
giltcre hükümetinden teminat aldı• 

ğınr bildirmiştir. Hull mektubunda 
Filistinin vaziyetini büyük bir dik
katle takip ctmcğe devam edeceğini 
ilave eylemektedir. 

Beytüllahim araplnrın 
elinde imi§? 

Adalara musallat 
olan münzeviler 

Kahire, 17 a.a. - D.N.B. muhabiri 
bildiriyor: Öğrenildiğine göre, Bey• 

• tüllahım birkaç haıtaaanberı arap nas
yonalirtlerinin elindedir ve §chirde 
halen hiç bir ingiliz askeri bulunma
maktadır . Şurasını tebarüz ettirmek 
enteresandır ki nasyonalistler yahu .. 

Adriyatik denizinde bulunan kü-
çük ve ıssız adalara aon zamanlarda 

birçok münzeviler musallat olmuş· 

Ja;· dır. 

Adriyatiktc, Ragüs civarında deni
zin ortasında ada diye bir kaya parça
sı vardır. Şimdi Lors Erikson adında 
bir Danimarkalı bu adada, kayanın 

üstüne küçük bir kulübe kurmuş, in
sanlardan uzak, Robenson gibi yapa
yalnız burada oturmağa başlamıştır. 

Bunun hayatına imrenen ( 1) bazı 
serseriler, şimdi Adriyatik denizinde 
ne kadar adacık varsa işgal etmcğe 
başlamışlardır. 

Şimdi italyan ve yugoslav hükümct
leri, bu "vergi kaçakları" için şiddetli 
tedbirler almıştır. 

ı ı 0.000 frank ve 
bir f ebessüm 

Bundan birkaç ay evci lngilterc'dc 

Gosfort'da bir otomobil kazası olmuş, 
güzel ve genç bir kız kırılan camla

rın tesiriyle yanağından yaralanmış

tr. Ameliyat neticesinde kızın yana
ğında büyük bir yara izi kalmıştı . 

Kız, kazaya sebep olanlar aleyhinde 

dava açmış bundan sonra güzel güzel 

tebessüm cdcmiycceğini iddia ederek 
para tazminatı istemişti. 

Kızın avukatı, mahkemede kızın 

bir manken olarak çalıştığını, çirkin 
olduktan sonra artık sanatında mu
vaffak olamıyacağı gibi, bu yüzden 

belki koca da bulamıyacağını ısrarla 

iddia etmişti. Mahkeme, bütün bu 

sebpleri nazarı itibare alarak kıza 

110.000 frank tazminat verilmesine 
karar vermişti . 

Geçenlerde bu kıza genç bir mimar 

takdim etmişler, mimar kızın çok gü
zel olduğundan, hele tebessüm eder

ken yanağında hasıl olan gamzeye vu

rulduğundan bahsetmiştir. Hakikaten 
şimdi kız, mimarla evlenmiştir. Fakat 
asıl mesel, kızın almış olduğu 110.000 
frank tazminatı iade edip etmiycce
ğidir. 

diler ve ingilizler hariç, herkesin, şeh
re girmelerine ve mukaddes makam -
tarı ziyaret etmesine müsaade etmek
tedir. İngilizlerin araplara karşı ya
pacakları umumi taarruz, burada bü
yük bir heyecanla beklenmektedir. 
!ngiliz askerlerinin kolay kol~ mu
vaffak olacakları sanılmamaktadır. 

Arap nasyonalistleri makamları tara
fından fes ve sarığın menedilmesin
dcn sonra halen herkes aynı serpuş 
yani agel ·~iymektcdir. Bunun üzeri
ne şimd; 1ngilizler, siviller ile komi
te ve çc~ccileri ayırt edememektedir. 

Prag'la Berlin arasında 

yeni temaslara doğru 
(Ba'iı ı. inci sayfada) 

bı bildiren bir muhtıra almıttu. Bu 
muhtıra, ingiliz ve fransız hükümet
lcri tarafından tetkik olunmaktadır. 
Çok yakında bu muhtıraya bir cevap 
verilecektir. Buna intizaren, İngiltere 
hükümeti, Prag hükümeti emrine a
vans olarak on milyon ingiliz lirası 

vermesini İngiltere bankasından rica 
etmiştir. Bu meblağ, müstacel işlerde 
ve en başta mültecilere yapılacak yar
dımın organize edilmesinde ve iş bu
lunmasında kullanılacaktır. Çekoslo
vakya delegeleri, mültecilere, politik 
akide ve ırk farkı gözetilmeksizin 
yardım yapılacağını bildirmişlerdir. 

Nazi olmıyan Südetler Çekos
lovakyadan çıkarılncak mı? 
Paris, 17 a.a. - Övr, Popüler, Üma-

nite ve lö Pöpl gazeteleri, B. Mitle
rin B. Şvalkovski'den nazi olrnıyan 
bütün südetlcrin Çckoslovakya'dan 
çıkarılmasını istemi~ olduğunu yaz
maktadırlar. Çrkarılması istenilenle
rin meyanında çek parlamentosunda 
südet mebuslar ve ayan da dahildir. 

Almanlar tekzip ediyorlar 
Berlin, 17 a.a. - Siyasi alman maha

fili, ecnebi memleketlerde intişar et
m.i' olan ve B. Hitlcr'in Prag hüküme
tinden nazi olmıyan mebuslarla 3.ya
nm tevkif edilerek memleket harıcı

ne çıkarılmasını istemek niyetinde 
olduğu şeklinde bulunan haberlerın a
sılsız olduğunu beyan etmektedir-

Prag'da Gestapo servislerin tesis t
dilmcsine de itiraz olunmaktadu, 
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Dört yaşında vatandan 
ayrılan bir Tork'ün 

büyük vatan hasreti! 
Bu genç vatana karşı 
duyduğu aşkı anlatıyor 

B abam Abdülaziz Urfa hastanesinin bat hekimi, müteka· 
it bir yüzba§ıydı. Fransa'da annemi tanımı§, Beyrut'ta 

evlenmişler; ben, 1916 haziranının 16 sında Alanya'da doğ
muıum. Babam, hen doğmadan altı ay evel ölmüş." 

İnce yüzlü, mahcup delikanlı son cümleyi söyylerken, göre
mediği asker babasından kendisine kalan "yegane yadigar" m 
tesirine kapıldı, heyecanlandı. Oturduğu iskemlede biraz 
doğruldu. Boşluğa çevirdiği gözlerinin bulutlandığı helli olu
yordu. Bir nefeste, fakat bu sefer temiz ve lekesiz bir türkçe 
ile: 

- Vatanımdan ben dört ya§mıdayken ayrılmışım, diyebildi. 

K an çekmenin, vatan hasretinin 
ne zehir gibi bir şey oldu

ğunu bilir misiniz? Bizim nesil, ya· 
ni umumi harp patladığı zamanlar
da yeni doğmuş olanlar veya henüz 
çocukluklarını geçirenler bunu, 
haındolsun, bilmez. Fakat bizden e· 
velkiler daussılanın bütün acılarını 
tattılar. Bir kısmı yabancı toprak • 
larda. bir büyük kısmı da hudutla • 
rımızın içinde olarak ... Bunlar ta· 
rihin ve hadiselerin ölçüsüz ve in -
safsız cezalarıdır. 

Fakat Figani'nin hayatı bunlara 
da benzemez. Basit bir tesadüfün 
kendisine ana yaptığı fransız baya
nı Marcellc Bouhce Gaillard'in onu 
dört yaşında iken Paris!e çağırma -
siyle başhyan hicranlı ve istiraph 
kordelayı seyrederken, hiz, kokusu 
içimize sinmiş topraklardan uzak, a
ma uzun zaman ve çok uzaklarda 
yaşamanın bütün acısını duyuyor, 
zehidni tadıyorduk. 

Şimdi tekrar Figani,yi dinliyo -
ruz. Kendi memleketinde_, kendi ka
nını taşıyanların içinde türkçe ile 
konuşamamanın azabını duya duya 
anlatıyor. Fransızcası fevkalade te
miz ve pürüzsüzdür: 

"- İlk tahsilimi Paris yakınında 

bir yerde yaptım. 928 de mektebi bi
tirince annemle Cezayir'e gittik. 
Ben 12 yaşındaydım. Orada Bonmar
şe'de çalışırdım ve ticaret mektebin· 
de okurdum. O kadar fransızların i
çinde'jdim ki beni Pierrot diye ça
&mr ~ardı ve türk olduğuma kimse
yi inandıramazdım. Benim için bir 
tek türk muhiti vardı: Evim ... An • 
nem fransızdı. Evimizde benden 
başka türk yoktu. Fakat, bu fran • 
sız kadını türk kültürünü o kadar 
gönülden benimsemiş ve türkleri o 
kadar çok sevmişti ki, bana memle
ket hasretini duyurnuya çalışıyor, 
mütemadiyen memleketimden, e -
vimden ve bilhassa asker babamdan 
bahsediyordu. Annemi, vatanımı 
seven bir kadın olarak, daha çok se
viyordum. 

Umumi harp bitmiş, mütareke im
zalanmıştı. Bu safhaları adım adnn 
takip ediyorduk. Karğaşalık yıllar, 
benim içimdeki vatan hasretini kö
rüklüyor, akrabalarımı bulmak, tek
rar bu topraklara dönmek ümitleri
mi kuvetlendiriyordu. 

Ve kavuştum nihayet ... Amca za. 
dem Feridt'r\ Demokan'la buluştum. 
Artık kurtulmuştum. Nihayet Tür
kiye yolculuğum ... " 

Hadiselerin sürükliye sürükliye 
on binlerce kilometre uzağa attığı 
amcazedesini, seneler süren di~in -
meden sonra nihayet bulan Ferıdun 
Demokan Figani'nin sözün~ ~esi • 
yor. İkisinde de anlatmak ıhtıyacı 
var. Bir noktada ikisi de heyecanla
nıyorlar: Vatan hasreti, vatana dö • 
nüş ... 

o emokan'ı dinliyoruz: 

.. _ 1934 de tahsil için Fransa'ya 
gitmiştim, diyor, Fi~a~i'yi mutlaka 
bulmağa karar vermıştım. Bana yol 
gösterecek hiç bir delillim ip ucum 
yoktu: Yengemden, merhum baba· 
ma yazılmış iki sararmış mektuptan 

başka ... 
Araştırnıalarıma bu mektuplarda-

ki adresten başladım. Pansiyonlara, 
kapıcılara baş vurdum. Unutmuşlar
dı. İhtimal üzerine bana adresler 
veriyor, yeni semtlere, yeni mahal
lelere, hatta başka memleketlere 
gönderiyorlardı. Ben de yorulma -

Genci dinliyen 

Kemal Zeki 
Gencosman 

dan koşuyor, nüfus dairelerine baş 
vuruyordum. Paris'in 24 belediye 
mıntakasını dolaştrm, lise müdürle
rine üniversite rektörlerine, mek • 
tuplar yazdım. Hususi polis bürola
rına müracaat ettim. 

Fakat heyhat ... Hiç birinden bir 
netice alamadım, işime yarar küçük 
bir malumat elde edemedim. Bir kü
çük ümit: Yengemin bahasının 30 
sene evel mualimHk yaptığı bir ka
sabadan bir şeyler öğrenmek ümidi. 
Oraya da koştum, fakat eli boş dön
düm. 

Nihayet, yengemin hemşiresini 
bulmak mümkün oldu. Bu yoldan, 
Cezayir'deki adreslerini öğrendim. 
Derhal mektup yazdım. Aldığım 

cevap beni sevinçten çrldırtacaktı: 

Figani ilk fırsatta gelip beni bula
cağını, yengem de bizi bulmaktan 
duyduğu sevinci anlatıyordu. 

O nu ilk defa Saint Lazare ga

rında gördüm. Ben, 4 yaşın
da bıraktığım Figani'yi tamamen 
fransızlaşmış olarak ıbulacağımı zan
nediyordum. Elimde, Cezayir'den 
gönderilmiş bir resim vardı. Buluş
mamız, biribirimizi tanımamız pek 
güç olmadı. Bu kan çekişinin en ba
sit tezahürüdür. Ve Figani'nin ilk 
işi ne oldu, bilir misiniz? •Göğsüm
deki ay yıldızlı rozeti çekmek, ve 
kendi göğsüne takmak .. 

O gece hep Türkiye'den konuş • 
tuk. Ben ona babasının Trablus
garp'te çekilmiş resimlerini, baş.ka 
aile fotoğraflarını gösterdim. O: 

- Ben bunları hep biliyorum, de
di, bizim odamızın dıvarları bunlar
la süslüdür. 

Memlekete dön·ecektik. Fakat a
sıl müşkülat yeni yeni doğuyordu. 
Çünkü Figani'nin üzerinde türk ol
duğunu gösterir hiç bir vesika yok
tu. Pasaport alamıyorduk. Dahiliye 
vekaletimize müracaat ettik. Bu 
münasebetle sayın Dahiliye Vekili'
mize karşı olan bir minnetimizi tek· 
rarlamak istiyorum. B. Şükrü Ka
ya Urfa'da mülkiye müfettişi bu -
lunduğu zaman amcamın da orada 
doktor bulunduğunu, sonra vefat et· 
tiğini hatırladı ve emniyeti umumi
ye müdürlüğü kanaliyle, Figani'nin 
Marsilya konsolosanesinden hima
ye görmesini temin etti. Nüfus u -
mum müdürlüğü çok kısa bir za· 
manda nüfus tezkeresini gönder
mek suretiyle sevincimizi ve minne
timizi bir kat daha arttırdı." 

F igani, bu anlatılanların için
de bildiği kdimelere rastla

yınca alakadar oluyor, hele anladı
ğı cümle olursa çocuk gibi sevini • 
yor, başiyle onu tasdik ediyordu. 

Pasaportunu aldıktan sonraki ma
cerasını bizzat kendisi anlatmak, 
duyduğu heyecanı kendisi ifade et· 
mek istedi. Feridun'un sözünü kes
ti. Geniş bir nefes aldı ve yine gtı
zel fransızcasiyle başladı: 

.. _ Marsilya'da pasaportumu sa· 
bırsızlıkla bekliyordum, dedi. Ni • 
hayet aldım ve daha o gün vapura 
bindim, bir türlü kamarama 2iremi· 

Senelerden •onra vatanına 
kiıvu§an F igani 

yordum. Yabancı memleketlerin su
larında olduğumu biliyor, fakat her 
dalganın beni biraz daha bu toprak
lara yaklaştırdığını ondan daha iyi 
biliyordum. 

Ve nihayet türk kara sularında
yıtn. 

Göğsümü iftiharla kabartan iki 
tabloyu ömrüm oldukça unu tınıya -
cağım: Fransız vapuru türk kara su
larına girince direğine türk hayra -
ğım çekti. O sırada türık bayrağım 
taşıyan bir vapur daha göründü; bu, 
memleketle olan ilk temasımdır. 

İstanbul'a girişim de en canlı ha
tıralarımdan biridir. Sabahın saat 
dördüydü, güvertedeydim. Güneş. 
Çamlıca sırtlarından doğuyor, la • 
tanbul'un üstündeki si&tı;n perde 
yavaş yavaş dağılıyordu. İstanbur
un muhteşem silüetini artık iyiden 
iyiye görebiliyordum. 

Tophane rıhtımına yanaştık. Ben
den evel Türkiye'ye gelmiş olan Fe
ridun beni bekliyordu. Kendi top
raklarnnızdaydun artık .. Bam başka 

• bir insan olmuş, dünyaya yeniden 
doğmuştum. 

Hemen ertesi sabah Ankara'ya 
hareket ettik. Yolda, kompartimanı
mın penceresinden ayrılamıyor, yir
mi seneden'beri delice hasretini çek· 
tiğim bu dağlara, bu ağaçlara, bu 
topraklara bakmaktan doyamıyor -
dum. Gündüz trenini bunun için ter
cih etmiştik. 

Sakarya'nın destanına yabancı 

değildim. Onun üzerinden geçerken 
içimde bir titreme duydum, heye • 
candan sarsıldım ve çocuklar gibi 
ağladım. 

A nkara'yı kitaplarda gazete -
!erde okumuş ve görmüştük. 

Fakat doymamıştım. Vakıt gece ol
muştu, ve şehir baştan başa ışık der
yası halindeydi. Bu kadar büyük 
bir eserin karşısında hayret ve tak
dir hislerim ifade edilemiyecek bir 
halde idi. Türk yaratılmış olduğu -
ma o dakikada ne kadar sevindiği -
mi anlatamıyacağım. 

Fakat duyduklarımı ifade edemi
yorum ki ... " 

Sustu. 

- İstikbal hakkındaki düşüncele
riniz? Neler yapmak niyetindesi • 
niz? Diye sorduk. 

- Her şeyden evel, dedi, türkçe
yi öğrenmeğe çalışıyorum. İlk ay
da o kadar çok şey öğrendim ki ... 
Türkçe bana fevkalade kolay geli· 
yor. Gelecek mayısta askerliğimi 
yapacağım .. O zamana kadar artık 
sizinle türkçe konuşmak için hiç bir 
mani kalnuyacak ve sonra kendime 
bir iş arıyacağım. 

Figani ayrılıyordu. Fakat bir 
nokta üzerinde israr etmeılc: istedi· 
ğini anladık. Nihayet söyledi: 

- Eğer yazacaksanız, dedi, an. • 
nemin çok vicdanlı bir fransız ka -
dını olduğunu tebarüz ettirmenizi 
rica ederim. Benim milli hislerimi 
yaşatmak için onun ne kadar didin
diği.1i size anlatamam. 

Ve şu muhakkak ki memleketimi· 
zi onun kadar candan seven bir ya
bancı çok az bulunur. 

Meşhur gazete Kıralı 

Hörst'ün yıldızı söndü 

29 gündelik gazete 14 haftallk mecmua 

ve 3 radyo istasyonunun sahibi Hörst : 

Bir sinemÇJ ylldızi için bütün 
varını yokunu feda etti ! 

Vilyam Hörs'ün ismini belki hepi -
niz tanırsınız. O, Amerika'nın gazete 
kırahdır. Ona yirmi dokuz gazete kö
rü körüne itaat eder. On dört haftalık 
mecmua onun direktifiyle çıkar. Üç 
radoy istasyonu onun neşretme.k iste • 
diği haberleri yayar. Onun içindir ki, 
Hörst, bugüne kadar Amerika'nın 
matbuat kıralı telakki edilmiştir. 

"Bugüne kadar,, diyoruz: Zira bu • 
gün haber alıyoruz ki bütün o nüfuz 
çökmüş, o muazzam teşkilat bozulmuş 
Hörst bütün kudretini iş adamların • 
dan mürekkep bir cemiyete terketmi
ye mecbur olmuştur. 

Hörst ne oldu da her şeyi ter ketti? 
Bundan bahsetmezden evel, bu ada -
ının romana benzer hayatına süratle 
bir göz atalım. 

Vilyam Hörst, on altı yaşında Hor
vard üniversıtesine girmişti. Üniver
site tahsilinin, onun gazetecilik ha • 
yatında yapacağı fikir mücadeleleri -
ne çok faydası dokundu. O sırada ba. 
bası San Fransisko'da Ekzaminer a
dında büyük bir gündelik gazete çıka
rıyordu. Mefkure sahibi olan genç 
Hörst bu gazeteyi, süratle Kaliforni
ya'nın en büyük gazetesi haline getir
di. 

Babası 1885 de öldü. Vilyam, dar 
kadrolu bir vilayet gazetesiyle iktifa 
edemezdi. Nekyork'a gitmek, evela o
rada, sonra da bütün Amerika'da işti • 
har etmek istiyordu. Bu ihtirasla ya
nıp tutuşuyordu. 

Bu düşüncesinde muvaffak olabil • 
mek için, annesi kendisne "küçük bir 
yardım,,da bulundu. Vilyam'a yarım 
milyar frank verdi. Vilyam Hörst bu 
cep harçlığiyle Nevyark'a geldi. Ora
da şuurlu bir mevki kazandı. 

O zaman Nevyork'ta Pulitzer'in 
Vörld ismindeki gazete büyük bir 
tiraj yapıyordu. Hörst işe o kadar a -
zemetle girişti ki, Amerika ta meşhur 
şarlatan Barnum'dan iberi böyle öir 
şöhret daha görmedL Hörst'ün, ilk 
tatbik ettiği usul hiç değişmemiştir. 
Kendisine rakip. olan gazetelerdeki 
kudretli muharrirleri para ile kendi • 
sine celbetmek... Nitekim, daha ilk 
teşebbüste, rakibi olan Vörld gazete
sinin baş muharririni, yazı işleri mü • 
dürünü ve diğer gazetecileri sayısız 

para dökerek Nevyork'ta çıkarmaya 

başladığı Jurnal adındaki gazetesine 
topladı. 

Fakat Puliter yılmadı: O da gaze
tc .. ine yeni elemanlar yeni muharrir • 
ler buldu. Hatta gazetecilik tarihin • 
de büyük bir nam kazanan Artür Bris
ban'ı da elde ederek gazetesine baş • 
muharrir yaptı. 

Fakat Puliter'in zahmeti boşa çıktı. 
En sonunda Brisban'da dayanamıya -
rak Jurnal'a geçti. Çünkü Hörst ona 
senede beş milyon frank verecekti. 
İki sene sonra Vörld, aı·tık ölmüş bir 
gazete idi. Diğer taraftan Hörst şöh • 
ret kazanıyordu. Milyonlar harca -
dıkça, milyonlar kazanıyordu. 

Hakikaten Hörst gazetesiyle ve bü
yük merkezlerde tesis ettiği diğer ga
zetelerle birlikte Amerika'yı avucu -
nun içine almıştı. Denilebilir ki, A • 
merikan - ispanyol harbine Hörst se • 
bep olmuştur. Çünkü mütemadiyen 
kızdırıcı haberler neşretmiş, ameri
kan izzetinefsini ayaklandırmış ve va
tandaşlarının hassasiyetini tahrik et. 
miştir. Bu harıbin sonunda Jurnal, 
1.300.000 nüsha basıyordu. Artık 
Hörst'ün zaferine payan yoktu. 

!l~rst, o sırada Nevyork belediye 
reısı olmak istedi, muvaffak olamadı. 
Kendisini cümhurreisliğine namzet 
koydu, intihapta kazanmak için yüz • 
!erce milyon harcadı, fakat gene mu • 
vaffak ·olamadı. 

Cihan harbı geldi çattı. Hörst açık
tan açığa kendisini alman muhibbi i -
lan etti. Hörst matbuatı, Amerika'nın 
müttefiklere iltihak etmesine sene • 
lerce mumaneat etti. Bilhassa Fran -
sa'ya oyun oynamış oldu. Fakat oku
yucular, ona artık tahammül edemez 
oldular. Mütarekeden sonra gazetele
rinin tirajı birdenbire düştü. Artık in
hitat devri başlamıştı. 

den birisi nazariyle bakılmaktadır. 
Kendisine yalnız saray bir milyara 
mal olmuştur. Saraydaki tezyinet ve 
koleksiyonlar için de beş milyon sar • 
fedilmiştir. 

Fakat bugün bütün bu ihtişam zeval 
bulmaktadır. Çünkü Hörst, hep uvk 
ve sefa içinde yaşıyaıbilmek için para 
tutmasını bilememiştir. Şimdi üç rad
yo istasyonunu, gündelik gazetelerin
den beş tanesini ve iki mecmua ile Nev 
york'ta Ritz-Tover adındaki kırk beş 
katlı gratsiyelini satmıya meobur ol • 
muştur. 

Bu yetmiş beşlik adam, sinema yıl
dızlarından Marion Davis ile yaşamak 
için karısını, beş çocuğunu terketmiş
tir. Bununla da kalmamış, Hörst yıl • 
dız için bütün nüfuzundan ve servetin
den vaz geçmiştir. 

Gene kızlar1 

timsahlara ıiyalet 

ıeken bir adam 
Amerika'da eşine az rastlanır bir 

hunharlık olmuş, bir adam genç kızla
rı timsahlara diri diri parçalattırmış
tır. Hadise şudur: 

Amerika'nm Teksas mmtakasmda 
bir çiftlik vardır. Bu çiftliğin sahibi 
55 yaşında, J oe Bol adında bir adam
dır. Epey zarnandanberi bu adam üze
rinde korkunç şüpheler toplanmakta 
idi. Memlekette dolaşan dedikodulara 
göre bu çiftliğe sık sık bir çok güzel 
kadınlar ve kızlar girmekte, fakat bir 
daha çiftlikte dışarı çıktıkları görül
memektedir. 

Polis bu haberi çoktan işitmiş, fa -
kat adam ötedenberi dürüst ve dindar 
tanınmış olduğundan zerre kadar 
şüphe etmemiş, bu şayiaları lbazı çe • 
kemiyenlerin uydurması ve iftirası o
larak kabul etmişti. Hakikaten çiftlik 
sahibi, boş zamanlarını hep kilisede 
geçirir. İbadetle meşgul olurdu. 

Fakat Joe Bol bir gün ölü olarak 
bulunmuştur. Adam ölür ölmez şayi
alar büsbütün açığa vurulmuştur. 

Hatta çiftlikte çalışan zencilerden bi· 
risi herkesin içinde: 

- Gözlerimle gördüm, demiş, çift • 
liğin bir köşesinde büyük bir havuz 
var. Havuzun içi koca koca timsahlar
la dolu. Bir gün ansızın oraya yaklaş
mıştım. Bir de ne göreyim, çml çıp
lak bir kızı J oe kucaklıyarak havuza 
attı. Ben kaçmak istedim, fakat beni 
farketti. Üzerime yürüyerek: "Eğer 
gördüğünü söylersen kendini yok bil. 
Sonra da, karını çocuklarını bu kız 
gibi diri diri timsahların dişine tes -
lim ederim. Artık sonrasını sen dil· 
şün t Haydi defol!" Dedi, beni korkut· 
tu diye anlatmıştır. Çiftlik komşula -
rından bir başkası da zencinin anlat • 
tıklarının doğru olı<iuğunu, kendisinin 
bir gün bir ses duyup, çiftliğin içi~c 
baktığını ve aynı feci sah~e~e şah~t 
olduğunu söylemiş ve zencıyı teyıt 

etmiştir. 
Polis derhal çiftlikte bir araştırma 

yapmış, hakikaten içi timsah dolu ha
vuzu bulmuş, havuzun içinden bir çok 
insan kemikleri çıkarmıştır. 

Bundan başka, Joe'nin dairesi de a
ranmış ve çiftlik sahibinin kızlar ve 
kadınlarla yaptığı bütün muhaberat 
ele geçirilmiştir. 

Bulunan mektuplara göre, J oe, be • 
ğendiği kadınlara ve kızlara evlenme 
teklif ederek çiftliğe davet etm~kte, 
onlarla bir müddet yaşadıktan sonra 
onları içinde on on iki timsah bulu -
nan bir havuzun içine atmaktadır. 
Şimdiye kadar timsahların parçala

dığı kadın ve kızlardan beş tanesinin 
hüviyetai tesbit edilebilmiştir. Bun -
!arın ekserisi 24 ile 28 yaş arasında 
genç kızlardır. 

Dünyanın en obur 

insanları 

a vusturalyalılardır 

Bir kaç milyarlık muazzam bir ser
vet sahibi olan bu zengin adam, Ho
livud'a yakın çok muhteşem bir saray 
kurdurdu. Saraya bir kıral gibi debde
be ve tantane ile yerleşti. Yüzlerce te
lefon hattı, gazetelerini saraya bağ • 
lıyordu. Sarayda yüzme havuzları, tay 
yareler, otomobiller, golf meydanları 
ve hayvanat ıbahçeleri vardı. Bu saray
daki ihtişam, binbir gece masallarına 

ta~ çıkartacak derecededir. O kadar 
ki, bugün bu saraya asrın adbelerin • 

Avusturalyahlar dünyada en çok 
yemek yiyen insanlardır. Bir avustu
turalyalı avcı bir günde bir kaz, iki 
hindi, çerez kabil inden olarak 60 san -
timetre uzunluğunda bir kertenkele 
yemiştir. Bundan başka Avusturalya 
yerlilerinden beş kişi lbir oturuşta 150 
kuğu yumurtası yemiştir. 

- ' -

Afgan Kırahıın 

doğum ylldönümü 
Afgan kıralı S. M. Muhammed Za

hir Han'ın doğum yrldönümü münase
betiyle evelki akşam şehrimizdeki Af
gan sefaretinde bir suvare verilmiştir. 
Bu suvarede şehrimizdeki bir çok gü
zide kimseler bulunmuşlardır. Dost 
ve müttefik Afganistan S. M. Muham· 
med Zahir Han'ın idaresi altında çok 
ileri hamleler yapmıştır. Bu mutlu 
yıldönümü münasebetiyle bütün Af
ganistan'ın sevinmekte ha~kı vardır. 

Kal esten kacan 
bir arslan! 

Bir arslan Vilvud adındaki ameri • 
kan şehrini tam iki saat korku ve he
yecan iiçnde bırakmıştır. 

Bu şehirde bir sirk kumpanyasına 

ait bir çok vahşi hayvanlar arasında 

bir de arslan bulunmaktadır. Bu ars -
lan ötedenberi heybetiyle seyirciler 
üzerinde müthiş tesir bırakmakta i . 
di. Bir gün hayvanlar seyircilere gös
terilmiş, o yırtıcı mahllıklara ıbir çok 
hokkabazlıklar yaptırılmıştır. Bu o -
yunlarda en çok alkışlanan arslan ol -
muştur. 

Oyun bitmiş, hayvanlara bakan a • 
dam. hepsine ayrı ayrı etlerini dağıt• 
mıştır. Sıra arslana gelmiş, adam elin
de beş on kilo öküz etiyle arslanın bu
lunduğu kafese yaklaşmıştır. Asrlan 
her zamanki gibi kapıya uslu uslu 
yaklaşmış fakat kapı daha aralık olur 
olmaz ete bile bakmadan kapıdn dışa
rı sıçrıyarak şehrin sokaklarına dal • 
mıştrr. 

Sokaklarda, bu korkunç mahlUka 

görenler kaçışmağa, evlerin kapıları
nı kapatmağa başlamıştır. Arslan so .. 

kaklarda canlı bir mahluk ararken, 

yan sokakların birisinde kendisine 

doğru bir adamın geldiğini görmüş ve 

yıldırım gibi zavallı a~ın üzerine 
atılmı~. yere yıkarak parçalamağa baş.. 
lamıştır. Vahşi hayvan zavallının ya-. 
rısmı yemiş fakat cesur bir pol.ia yeti ~ 
şerek arslanın üzerine ateş. etmeğe 

başlamıştır. Arslan polisin üzerine a • 
tılmak istemişse de biribiri arkasına 
gelen kurşımlarla yere yuvarlanmıı • 
tır. 

Ne garip tecellidir ki, yüz binlerce 
nüfuslu koca bir amerikan şehrinde 

parçalanan bu adam zavallr bir japono

dur. Bu şehirde bundan başka da ja • 
pon yoktur. 

Efendlsinlı hesabına 

cömertlik eden 
lllr maym1111 I 

Riga şehrinde bir tüccar, Berezil • 
ya'dan bir maymun getirtmiştir. A .. 
dam, her sabah maymununu yanına a
lır, dükkana gidermiş. Akşama kadar 

alış verişini yapar, akşam olunca dük· 
kanının önünden geçen fakirlere beı 
on para dağıttıktan sonra dükkarımı 
kapatır gidermiş. Tüccar bu iyi kalp

liliğiyle memlekette nam almıştır. 

Bir gün tüccar gene alış verişini 

yapmış, akşam üstü, dükkanını kapat· 
mağa biraz vakıt varken maymunu i -
çeride bırakmış, dükkanını kapatma -
dan mühim ve acele bir iş için biraz 
dışarıya çıkmış. Fakat iş kendisini 
çokça meşgul ettiği için dükkanına bi

raz geççe dönmüş. 'Gelince bir de ne 
görsün: Kapının önünde bir sürü di

lenci toplanmış aralarına maymunu 
almışlar sevip duruyorlar. 

Tüccarın geldiğini gören dilenciler 
hemen dağılmışlardır. Bundan bir şey 
anlamıyan tüccar dükkanına girip et
rafa göz gezdirmiş para kasasını a!iık 
bulmuştur. Endişeyle gidip kasaya 
bakınca, kasanın tam takır olduğ.ınu 
görmüştür. 

Meğer maymun, akşam ol~ ta di • 
lencilerin dükkanın ka,R.!!ında el a!i
trklarmı görünce kasayı açmı..§, ne ka
dar para varsa avuç RYUÇ dilend!ere 
dağıtmıştır. -

Dilenciler ceplerln? parayla dol
durmuşlar, maymuna bah~i.§..Qlaraa, da 
çeşit çeşit yiyecek getiriP. vermişler
dir. .... - -

Maymunun taklitciliği tüccara pa -
halıya mal olmuştur. 
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T. C. Merkez Bankasından: 

17 B. Teşrin 1938 tarihinde 
Türkiye Cüınhuriyeti Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan 

İkramiyeli 010 5 faizli 1933 istikrazına ait 
On birinci ikramiye keşidesinde ka:ıanan ikramiyeleri gösterir tasdikli listedir. 

ikramiye miktarı ikramiye miktarı ikramiye miktan ikramiye miktan ikramiye miktan 
No. T.L. No. T.L. No. T.L. No. T.L. No. T.L. 

3531. 120.- ,1221 120.- 109:1.81. .120.- 1354~1 .120.- .162181 120.-
3532 120.- .'>ILLL ILO.- 109482 .120.- .135442 120.- .162182 .120.-
3533 LW.- 51.u.J ILU.- 1094b3 .ILO.- 135443 120.- 162 lıB 120.-
3534 ILO.- 51Ll4 ILO.- 1094tl4 ILO.- 135444 120.- .162184 120.-
3535 120.- .'>il<!) ILO.- IU94tl5 .120.- 135445 120.- .162185 .120.-
3536 ILO.- 51.:!lb illi.- 1094tl6 .120.- 135446 120.- .1621 tl6 .120.-
3537. 120.- :il LLJ ILU.- I094tll .120.- .135447 120.- .162187. .120,-
353tl ILO.- 51LLö ILO.- 1094tltl .120.- 135.448 120.- 162188 .120.-
3539 .ILO.- 51Ll'J ILO.- .109489 ILO.- 135449 120.- .162189 .120.-
3540 ILO.- 51LJ0 ILO.- 1094'10 120.- 135450 120.- .162190 909.-

22081 120.- 52J'JI ILO.- 10901 120.- 138901 120.- .167061 .120.-
220tl2 3.000.- 5LJ92 ILU.- IU'JUL ILO.- 138902 120.- .167062 .120.-
220t13 120.- 5LJ'Jj l.:!0.- 109UJ ILO.- 138903 120.- 167063 J20.-
22084 909.- 52J94 ILO.- 10904 ILO.- 138904 120.- 167064 ,120.-
22085. 120.- 'LJ95 ILU.- IU9U) 120.- 138905 120.- 167065 .120.-
22086 120.- 5L396 120.- 10906 ILO.- 138906 120.- 167066 120.-
22087 120.- 51.397 ı 1.0.- 10907 120.- 138907 120.- 167067, 909.-
22088 120.- 5239ts 120.- I090tl 120.- 138908 120.- 167068 120.-
22089 120.- . 52399 120.- 10909 120.- 138909 120.- 167069 120.-
22090 120.- 52400 120.- 10910 120.- .13891 o 120.- 167070 .120.-
35261 120.- 57361 120.- 10931 .120.- 144001 120.- 185381 .120.-
35262 120.- 57362 120.- 10932 .120.- 144002 120.- 185382 .120.-
35263 120.- 57363 120.- 110933 .120.- .144003 120.- 185383 120.-
35264 120.- 57364 120.- 110934 120.- 144004 120.- 185384 120.-
35265 .120.- 57365 120.- 110935 120.- 144005 120.- .185385 .120.-
35266 120.- 57366 120.- 110936 120.- 144006 120.- .185386 120.-
35267 .120.- 57367 120.- 110937 120.- 144007 120.- .185387. .120..-
35268 120.- 57368 120.- 110938 120.- 144008 120.- .185388 .120.-
35269 120.- 57369 120.- 110939 120.- 144009 120.- .185389 120.-
35270 120.- 57370 120.- 110940 120.- 144010 120.- .185390 120.-
36551 .120.- 91331 120.- .1 1 .4651. 120.- 149651 120.- .1869.41. .120,,-
36552 120.- 91332 120.- 114652 909.- 149652 .. 120.- J86942 J2Q.,-
36553 .120.- 91333 120.- 114653 120.- 1.49653 .120.- ,1869.43 120..-
3655.4 .120.- 91334 120.- .114654 .120.- .149654 120.- J_86944 120-
36555. .120.- 91335 120.- .114655 .120.- 149655 .120.- J.86945. ı.20.r-
36556 .120.- 91336 120.- 114656 .120.- 149656 909.- .186946 J20.-
36557, .120.- 91337 .120.- .114657 120,- 149657 120.- 1869i]. .120..-
36558 .120,- 91338 120.- .114658 3.000.- 149658 120.- .186948 120..-
36559 .120.- 91339 120.- 114659 .120.- .149659 120.- .l.869:49 J.20..-
-'0:100 JZO.- .....s:. = 9T,'IU .1'.000.- - - 11.,(76() .ızo.- - ;_,, 

,149660 -~ 186950 l.20-
381'i1 3.000.- 1o1221. 120.- 115901 .120.- 120.-

.156541 120.- ,J,.8717Jı .LZO.. 
381_42 120.- .101222 120.- 115902 120.- 156542 .120.- Jı87.JJ2 .uo-
381.43 120.- 101223 120.- 115903 120.- 156543 120.- 1871 ;ı3 .ııo..-
38144 .120.- 101224 .120.- 115904 120.- 156544 120.- .187114 .uo..-
38145 .120.- 101225 120.- 115905 120.- 156545 120.- .1871].5 ,u~ 

38146 120.- .1Ol226 120.- 115906 120.- 156546 120.- .1871:16 J20..-
38147, .120.- 101227 120.- .1 15907 120.- 156547 120.- .l87J7~. ıl~ 
38148 120.- 1Ol228 120.- 115908 120.- 156548 120.- 1.87.178 J.20.-
38149 120.- 1Ol229 120.- 115909 120.- 156549 120.- .l87.l 79 J.20...-
38150 120.- 101230 120.- 11591 o .120.- 156550 30.000.- .187180 .120..-
45671 .120.- 107361 120.- 131781 120.- 158841 120.- .193141 ,120...-
45672 120.- 107362 120.- 131782 .120.- 158842 120.- .193142 .ı20-
45673 120.- 107363 120.- 131783 120.- 158843 120.- 193143 .120...-
45674 120.- 107364 120.- 131784 120.- 158844 120.- 193144 ,120.-
,'1567 5 120.- 107365 120.- 131785 120.- 158845 120.- 193145 ,120..-
45676 120.- 107366 120.- 131786 120.- 158846 120.- 193146 120,,-
45677 120.- 107367 120.- 131787 120.- 158847 120.- 193147 120.-
45678 120.- 107368 120.- 131788 120.- 158848 120.- 193148 120.-
45679 120.-. 107369 120.- 131789 120.- 158849 120.- 1931.49 120.-
45680 120.- 107370 120.- 131790 120.- 158850 120.- 193150 909.-

l - Bu i•tikrazın halen tedavülde bulunan A. B. ve C. Tertibi tahvillerinden kura çıkan numaraların herbirine yukarda yazılı ikramiyelerin üçte biri ödenir. 

2 - İkramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Merkez ve şubelerinde ve Merkez Bankasıwn müesses olma <lığı yerlerde de Türkiye İş Bankası şubelerinde bu tasdikli 
keşide listeleri üzerinden ödenecektir. 

Almanya' da bloke 
matlubatı bulunanlara 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası Umumi Müdürlüğünden: 

"Almanya'da bloke matlubatı bulunanların, bu paraların ne 
"suretle tekevvün ettiğini de kaydederek, blokajın vukuu tarih
"lerini, miktarlarını, hangi müessese nezdinde olduklarını bir 
"mektupla 15-11-938 tarihine kadar Türkiye Cümhuriyet Merkez 
"Bankası Umum Müdürlüğüne isim ve adresleriyle birlikte bil. 
"dirmeleri ilan olunur.,, 7694 

Sivil elbise yaptırılacak 
Emniyet Müdürlüğünden: 

Muhammen Fi. Teminatı 

Cinsi Mikdarı Lr. Kr. Lr. Kr. !hale günü 

Sivil elbise 185 takım 22 00 306 00 25-10-938 salı günü 
saat 11 de 

Yukarda yazılı elbisenin eksiltmesi bir hafta müddetle temdit edilmiş
tir. İsteklilerin gösterilen gün ve saatte müdüriyette toplanacak komisyo-
na gelmeleri. .(4372) 7751 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!::. 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ .:!' 111111111111111111111111111 Acele kiralık 1111111111111111111111111111!:. 

~ 26 cı Tertip . ~ ! Ev veya apartman aranıyor 1 
- - -

BÜYÜK PİYANGOSU 
- :; Yenişehir ve Çankaya'ya kadar olan cadde üzerinde Sefarete :; 
- : elveriıli kalöriferli, garajlı kiralık müstakil ev veya bir katta 5, 6 :; 

- := : şar odadan ibaret iki daire olmak üzere apartmanı olanların !atan· = 
- Birinci keşide 11 İkinciteşrin 938 dedir. := :; bul Palas otelinde Atnavutluk sefaretine müracaatları. 7535 § - - - -- - -ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

§Büyük ikramiye 40.000 liradır.~ := := mış ve davacı halen nerede olduğunuz 1 
:= Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- := meçhul bulunduğundan ilanen tebli-ı 
:= !erle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... := ğat ifasını talep etmiş olduğundan ila
:= Yeni tertipten bir bilet alarak i§tirak etmeyi ihmal et- := nen ve ilsakan davetiye tebliğine ve = ~eyi~iz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına § muhakemenin 4.11.938 saat ıo a taliki 

.~~!::_=ı 
dan. = gırmı§ olursunuz... = k ·imi -_ - ne arar ven ş oldugundan yukarı-

;'J l il il lll lll l lll l lll lll l lfl lll l lll lll llllfl l lfl il il l lllfl il lflfl fi lfl lfl 111111 Jr da yazılı gün ve saatte bizzat mahke -

2. Basım intişar etmiştir. 
Akba Kitapevi Ankara - İstanbul j 

7719 J 
----------------------- meye gelmeniz veya tarafınızdan ba -

Mahkefrieler 1 

Karınız dava~ı ~rahim kızı Şaziye roya kayıtlı musaddak bir vekil gön - -
tarafından aleyhınıze açılan boşanma dermeniz veya mazeretinizden ınahke
davası üzerine mahkeme günü olarak meyi haberdar etmeniz iktiza eder. 

Bursa Asliye ikinci Hukuk Ha- tayin kılınan 28. 9. 938 günü saat 14 te Ak . kd' d h k . b 
ahk d h b 1 • • sı ta ır e mu a emenın gıya ınız 

kimliğinden : 

Davalı Bursa'nın Samanlı köyün· 
den olup halen ikametgahı meçhul 
Mehmet oğlıı Kazım. 

m eme e azır u unmanız ıçın na~ 
mınıza gönderilen davetiye gösterilen da devam edeceği tebliğ makmına ka
adresi üç sene eve! terkettiğiniz ve im olmak üzere iian olunur. 
halen ikametgahınız meçhul kaldığı 
meşruhatiyle bila tebliğ iade kılın-

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her ııün haa
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Halda Apartımam No. 1 
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Yeşil mektuplar 
(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • İstanbul arasında 

Pazardan maada hergün: 

l!enı beyaz saçlı, açık eli gözlü bir 
drn belki yarım saattir bu muazzam 
ltetin iş odalarından birinin kapı -
da bekliyordu. Islaık gözleri on ka-

tr ınasanın ve bu masalarda çalışan
L ın Üzerlerinde kilitlenmiş gibiydi. 
~l\disine çarparak girip çıkanların 
~c farkında değildi. .. Bu oda, bu bil 
~it, gelip gidenleri bol oda, ona neler 
tırlatmıyordu ... İşte şu karşı köşe -

~-ki on dört sene evci kendisin·e ait 
~ küçük tahta masa gene bundan 
~dört sene evelki gibi aynı yerde ve 
Ilı şekilde duruyor ... Sabahları ye
e otururken daima ayağına takılan 

ki muşambanın kıvrımı bile değiş 
. ıniş ... İskemlesinin arkasına tesa -
f eden büyük ve eski saat gene ağır 
ır ömrün geçen dakikalarını gös 

lriyor. Kapının önündeki siyah pa-
ranın, sol köşedeki takvimin ve hat-

hatta masaların üzerindeki küçük 
~bardaklarının bile yerleri değişme
Piı ... Değişen sad'ece insanlar ... En 
hce noktasına kadar bildiği bu odanın 

t
lllldi tanımadığı, yabancı işçileri baş
tıru önlerine eğmiş büyük bir sürat
çalışıyorlar. Yalnız şef yerind~ 1 . Ok ... 

l 
.__ Mehmet efendi, Adnan bey gel
İyecek mi? 
.lhtiyar hademe, beyaz saçlı kadının 
tizlerinin ta içine bakarak cevap ve
Yor: 
-- Gelir Suzan hanım. Kendi oda -

1~da biraz beklemez misiniz? 
İhtiyar hademe, beyaz saçlı kadının 
üne düşerek yol gösteriyor ve ona, 

1\ dört sene evelki iş odasında bir is
eınle gösterek çıkryor: 
neyaz saçlı kadın bugün ağlıyacak 
~dar dolu .. Her ses ona geçmiş gUn
~rinden bir parça veriyor gibi.. Ken· 
•ni düşünüyor: 
"İşte kahverengi küçük tahta ma · 
aı ... Üzerindeki kalın cam tabaka -
iyıe beraber. .. Arka dıvardaki koca
an saatin rakası bu geniş cam parça
ınxn içinde hareket ediyor. Bit çift 
la göz kimseye hissettirmeden ihti
ar saatin hareketlerini bu camın i · 
İnden takip ediyor. Posta, saat on i
iye on kala gelecek. Şimdi aaat on 
İt buçuğa yaklaşıyor. On dört sene 
~elki Suzan acel acele itlerini bi
İtdi. Önündeki boş bir kağıda lilzum· 
il~ şeyler karalıyarak vaktin gelme • 
İni bekliyor. · 
Saat da ne kadaT ağır harıeket edi -

or. Hala on bir buçuk ... Yoksa durdu 
u ? .. Genç kız bitişik masa arkada

•na saati soruyor: 
- Hadi bey saatiniz kaç.. Galiba 

Üyük saat durmuş .. 
-Doğru Suzan hanım .. Durmamış .. 

n bir buçuk .. 
- Teşekkür ederim. Demek işliyor. 
Mat yüzünü hafif bir renk dalgası 
olaşıyor. Postacının haftada üç defa 
uayyen saatlerde getirdi.ği ye~i~ 
ektupları beklediğini sezdıler gıbı 
eliyor ona ... 

Bqını önüne eğiyor.. Ve gene lü • 
umsuz karalamalarına devam ediyor. 
ir saat. İki saat, belki de üç ıı.aat böy· 

ece başı önünde bekliyor. Yan gözle 
'nündeki masanın camına akseden sa· 
te baktığı vakıt akrebin ancak beş da-
ika ilerlediğini görüyor .. Ah bu da -
ikalar ne istirabh ve ne heyecanlı ... 
nu, konuşturacaklar, bir ~ey sora -
klar diye içi titriyor. Söyliyeceğ: 

ir tek kelime bile heyecanını belli et
eğe kafi gelecek ... 
_ Suzan hanım bunlar size ait ... 

Öntine bir tomar kağıt konuluyor .. 
enç kız yeşil mektubunu rahat rahat 
eklemek için bir hamlede onları da 
iden çıkarıyor. 
Saat on ikiye on var ... 
Kalbinin vuruşları sıklaştı. Nefesi, 

esik kesik çıkıyor. Postacılar .da ~e 
adar insafsız oluyorlar .. l{en~.ılert: 
in dünyada en beklenilen, en o~ıenı-

en kimseler olduklarını acaba bıl~e • 
ler bu insafsızlığı yaparlar mı? Dıy~ 

. .. .. G" e~ karşısında kalan 
uşunuyor. un T • 

oir buz parçası nasıl göz göz erı~se 
albinin de geçen her daki~ayla bır· 
ikte öylece eridiğini hisse~ıyor. · 

Saat on ikiye iki dakika va~ .. Her 
vakıt on ikiye on kala gele.n yeş~l zar!~ 
lı postacı bugün tam yedı dakıka g 
cikti. Genç kız başını çeviriyor ve pa
ravanın aralığından postacının çanta · 

.. s· h .. l" genç posta-sını göruyor. ıya goz u, 
cı acele acele bütün masaları dolaşı • 
yor. Elindeki bir deste mektubu da · 
ğıtarak ve ilk defa olarak genç kızın 
masasına bir yeşil zarf bırakmadan çı
kıp gidiyor. Açık ela gözlü kız don 
muş gibi, kımıldamıyor bile. B~ktşla
rı masanın canıma akseden saatın ha
reketlerinde ... Fakat artık onları da 

görmüyor. 
Bundan sonra günler hep aynı şe • 

kilde geçiyor .. Yeşil mektuplar cam 
masanın üstüne tatlı bir hışırtıyla ar-

ı 
.. 

tık düşmez oluyor ar... . . 
Şef hala gelmedi. Saat on ıkıy~ on 

var ... Beyaz saçlı kadın senelerdır u
kıvrant -

Mualla Ihsan BORA 
yor. Gözleri kapıda sanki şefi değil .. 
postacıyı bekliyor gibi... 
Etrafına bakıyor: 

Kendi küçük masasında şimdi genç 
bir kız oturuyor. O da tıbkı on dört 
sene evelki genç Suzan gibi, işlerini 
bitirmiş, masası ter temiz ... Küçük si
yah gözleri masanın camına akseden 
ihtiyar saate saplı .. Bir şey bekliyor 
sanki.. 

Saat on iki. .. Darıbeler tek tek ve ar
ka arkaya iniyor. 

- Posta ... 
Cam masanın üstüne yeşil küçük 

bir zarf düşüyor. Ve siyah gözlü kü . 
çük kız derhal zarfı alarak çantasına 
yerleştiriyor. 

Beyaz saçlı kadın ağır ağır yerin -
den kalktı .. Artık, gençliğini, bütün 
hayatını on dört sene sonra aynen ya
şıyan bu odada daha fazla kalamıya • 
rak kaçmak istiyordu. Yalnız siyah 
gözlü ktiçük kızın masasının önünde 
bir lahza durdu. Ona, bir şey, bir tek 
cümle söylemek istedi fakat nefesi 
çıkmadı, söyliyemedi... 

Zat-en ne söyliyebilirdi ki .. O, bu 
yaşta iken kendisine söylenilen söz
lere inanmış mıydı? 

(ocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımlara 

Çocuk Esu6enıe kurumu geael mer
kezi tarafından 1.10.1938 larihinden 
16.10.1938 tarihine kadar son 15 güı. 
zarfında 1406 çocuğa yardım edilmiş
tir. . 

Bunlardan 283 çocuk ve ana genel 
merkezin polikliniklerinde bakılmış 
ve tedavi edilmiştir. 

Diş bakım evinde de 228 çocuğun 
dişleri bakılmış ve tedavi edilmiştir. 

705 çocuk ve ana genel merkezin 
banyolarından istifade etmiştir. 

Süt damlasından hergün ll2 çocu
ğa süt verilmiş ve 15 günde yekün o
larak 1080 kilo bedava süt dağıtıliruş
tır. 

60 fakir mektep talebesirıe kitap, 
defter, kalem almmak suretıyle 3e
vin"dirilmiştir. 

Kurumun Keçiören'deki anakucağı 
müessesesini görünüz. Dikkat ve şd
katle bakılan yurt yavrularının ııağ

lıkları ve neşeleri sizi sevindirecek
tir. 

~akem kursu açıhyor 
Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Bölgemizde yakında bir hakem 

kursu a~ılacaktır. Bu hakem kursuna 
iştirak etmek istiyenlerin 20.10.1938 
perşembe günü saat 18 de Cümhuriyet 
Halk partisi Ankara ilyönkurulunun 
Yenişehir'de Çankaya kaymakamlığı
nın yanındaki binada bölge merkezi
ne müracaatla kayıtlarını yaptırmala
rı lhımdır. Bu arada bölgemizde ha
kemlik yapmak üzere futbol federas
yonundan lisans almış olan hakemle
rimizin de bölge merkezinde bulun
malarına lüzum görülmüştür. Alaka
darların muayyen saatte bölge merke
zine gelmeleri ehemiyetle rica olunur. 

2 - Lik heyeti 20.10.1938 perşembe 
günü saat 18 de bölge merkezinde mu
tat toplantısını yapacaktır. Kulüp 
mümessillerinin muayyen saatte böl
ge merkezine gönderilmeleri kulüp 
başkanlarından rica olunur. 

Tayyare ile 
hayvan 
nakliyatı 

lngiltere'den gelen haberlere göre, 
Londra'da hayvanları havadan naklet
mek için geçenlerde bir şirket kurul
muştur. Böyle bir şirkete zaten son 
zamanlarda ihtiyaç sluyulmakta idi. 
Çünkü son beş sene içinde tayyare 
ile gelip giden yolcular on misli, hay
vanlar ise yüz misli artmıştır. 
Şunu ilave edelim ki, hayvanlar, ha

vadan nakledilmeği, kara ve denizden 
nakledilmeğe tercih etmektedirler. 
Bugün tayyare ile en çok nakledilen 
bal arısı ile civcivdir. Bunlar, bilhas· 
sa Londra'dan, uzaklara nakledilmek
tedir. Bunlardan başka, havadan nak
ledilen daha birçok hayvanlar vardır. 
Mesela geçenlerde Hindistan'dan 
Londra hayvanat bahçesine tayyare 
ile bir fil gönderilmiştir. Keza Avus· 
tralya'dan Çin'e gene tayyare ile bir 
Kongoru nakledilmiştir. 

Hele Amerika'da mesafeler çok u
zak olduğu için hayvan yetiştirenler, 
bilhassa damızlık hayvanları t~yyare 
ile nakletmeyi faydalı bulmaktadır-

Y eşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Pazartesi : Sebat ve Yenişehir " 
Sah : İstanbul eczanesi • 
Çarşamba : Merkez 
Pet'liembe: : Ankara .. 
Cuma : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkalade bir 

hastahk vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (15?1). - Telefon müra

caat şehir:' (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluğu: (1846). - Me: 
saieri Şehir anbarı: (3705). - Taksı 
teİe~on numaraları: Zin :irlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848), • Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291) .• İstanbul taksisi: (3997) 

".Jôll.l!P!q~+ OIU!J;l[lllllS 

Otobüslerin ilk ve 
son seferler.i 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 
Uluıı M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Ulus M . dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
Z3.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 
21.00 

21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 

-.-
17.00 
23.00 
23.00 
7.00 
9.45 

ıs U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferlı::r daha sıktır. 

~ U. Meydanı'yle Yenışehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

ıs Akşamları Uluı Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Uluı mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 

Posta Saatleri . 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kab ul eder. 

Tren Saatleri · 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) • 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak battı : ., 15.00 

G 'ünd eli k: 
Hicri - 1357 
Şaban: 23 

S. D. 
Güneş- 6 13 

Rumi - 1354 
llkteşrin: S 

S. D. 
Akşam: 17 25 

Yanardpğın tepesine 

çıkan otomobil 
Bir otomobilin bir yanar d.ağm kra

terine kadar çıkması ilk defa vaki o

luyor. Geçenlerde sporcu bir İtalyan 
genci, küçücük bir otomobille Etna 

yanardağının 1880 metre yükseklikte 

bulunan merkez kraterine çıkmı§tır. 

Sporcu genç, kratere varmakla kal

mamış, içinden ateş fışkırmakta olan 

kuyuya doğru 7 kilometre kadar iler

lemiş, bu suretle 1.385 metreye in

miştir. 

Balıklar niçin 

azalıyormuş ? 
Milletlerarası deniz mahsulleri iş

letmesi reisi Profesör Yohan, Avrupa 

sahillerinde büyük balıkların gittik -
çe azaldığının farkına varmıştır. Bu -
na buharlı balıkçı gemilerinin çoklu
ğu ve balık ağlarındaki deliklerin dar
lığ[ sebep olmaktadır. 

Buna mukabil küçük balıklar pek 
çoktur. Küçükler büyüdükçe, ağlara 

takılmaktadır. Profesör balıkların he
nüz onda dokuzu mevcut olan yerler 
tcsbit etmiştir. 
Fransa'nın Gaskonya körfezindeki 

balık şirketleri balık ağlarındaki de -
liklerin çok dar olinası yüzünden, ba -
hkların azaldığı için çok ziyan etmek
tedir. Bazı şirketlere ait balıkçı gemi
leri bir balık avına çıkışta 40.000 frank 
ziyan etmektedir. 
Şimdi ağ deliklerini genişletmek i

çin şiddetli bir propagandaya girişil -
miştir. · 

la~ndra'da kurulan havadan hayvan tayyarelerle İskoçya'dan Londra'ya 
nakliyatı şirketine gelince, bu şirket, kasaplık hayvan nakledecektir. 

Muhtelif· vergilere 
nasıl itiraz edilecek? Matbaacılara 

Maliye Vek8letinden : 

Adet 

Formülleri basitleştiren yeni 
hükttnıler konulacak 

26.000 
650 

4.000 

Muhtelif ebatta koçan 
Muhtelif ebatta bez 
defter 
Muhtelif ebatta cetvel 

kaplı 

1 - 1543 lira 29 kuruş muhammen 
bedelli yukarıda yazdı evrakı inatbu -
anın müteahhidi taahhüdünü ifa et
memesine mebni 18. 10. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle tekrar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

(Başı 2 inci sayfada) 
na karar verilen hallerde itirazın 

kasten verginin tahsilini tehir mak -
sadiyle yapıldığına kanaat hasıl.olur
sa komisyonca verginin aslına yüzde 
ona kadar zam yapılm~ı karar altı
na alınacaktır. 

İtiraz üzerine verilen kararlar, üç 
nüsha olmak üzere hazırlanarak bir 
nüshası komisyonda saklanacaktır. 
Diğer nüshası, nüfusu yüz elli bin -
den fazla olan vilayet merkezlerinde 
alakalı maliye şubesi tahakkuk şefli
ğine ve diğer vilayc;tlerde varidat mü 
dürlüğüne, kazalarda eri büyük mal 
memurluğuna imza mukabilinde ve 
tarih gösterilmek suretiyle teslim o
lunacaktır. Bina, ve arazi vergilerine 
ait kararlar, vilayetlerde hususi mu
hasebe müdürlüğüne, . kazalarda en 
büyük hususi muhasebe memuruna 
aynı suretle verilecektir. Bu kararla
rın bir nüshası alal;rnlı dairede kala
cak, diğer nüshası mükellefe. tebliğ 

olunacaktır. 

İtiraz kararlarının, komisyonda ka
lacak asli nüshaları reis ve aza tara
fından müştereken imzalanacaktır. 

Tetkik müddeti ve temyiz : 
İtiraz komisyonları tetkiklerini, i

tiraz evrakının kendilerine verildiği 
tarihten itibaren nihayet üç ay için
de 'karara bağlıyacaklardır. Muvazzaf 
itiraz komisyonları teşkil edilen şe -
birlerde bu müddet, Maliye Vekaleti 
tarafından icap ve ihtiyaca göre ta
yin olunacakt· r. 

İtiraz komisyonlarının gündelik 
gayrisafi kazanç miktarları ile aslı 

50 liraya kadar olan vergilere müte
allık kararları kati olup temyiz edi-
lemi yecektir. ' , 

Mükellefler itiraz komisyonu ka -
rarlarının kendilerine tebliğini ve 
mal memurları ile hususi muhasebe 
müdür ve memurları da bu kararla -
rın kendilerine teslimini takip eden 
günden itibaren on beş gün içinde 
temyizen tetkikini istiyebilecekler
dir. Mükellefler tarafından verilecek 
temyiz arzuhalleri, temyiz mevzuu o
lan vergileri tarh ve tahakkuk ettiren 
alakalı daireye makbuz mukabilinde 
verilecektir. Bu daireler temyiz ar -
zuhallerini aldıkları tarihten hibaren 
on beş gün içinde vilayetlerde vari -
dat müdürleri, kazalarda en büyük 
malmemurları vasıtasiyle temyiz ko
misyonlarına göndereceklerdir. 

İcabı kadar temyiz komisyonu teş
kil ve bunların faaliyet merkezleri
nin tayini Maliye Vekaletine ait ola
caktır. Her temyiz komisyonu bir re
is ile iki azadan terekküp edecektir. 
Temyiz komisyonu reisi yüksek tah
silini - hukuk, mülkiye, iktısat, yük
sek ticareti bitirmiş olanlar arasın • 
dan - Maliye Vekaletince seçilecek-

Kültür Bakanhğı 

~itap yaz~a 

müsabakası 
Kültür Bakanlığından : 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine 
dair olan talimatnameye göre ilk o
kulların 4 üncü ve 5 inci sınıflaİi için 
iki ciltten müteşekkil bir aritmetik 
kitabı yazılması Il,lÜsabakaya 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 kara.r ve
renler 26 kanunusani 1939 perşembe 

günü akşama kadar bir dilekçe ile 
Kültür Bakanlığına müracaat ede
rek bu müsabakaya girecekler defter
lerine adlarını yazdırarak bir numara 
alacaklardır. · 

4 - Müsabakada birinciliği kaza
nan kitap serisi i.iç yıl si.ire ile okul
larda okutulacak ve mtiellifine her 
yıl i§in biner lira telif hakkı verile
cektir. İkinci çıkan kitap serisini ya
zana bir defaya mahsus olmak üzere 
birincinin müellifine verilenin bir 
yıllığı, üçüncü, dördüncü 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 kağrtlarm yalnız birer yüzüne 
yazılmış ola~ak Kültür Bakanlığı Ya
yın dire~törlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri veya göndermeleri 
rnı;ımtl ı r. Kitaba konulacak rC6im, şe-

tir. Azadan biri Adliye Vekaletinin, 
diğeri 1ktısat Vekaletinin intihabı ü
zerine Maliye Vekili tarafından ta -
yin olunacaktır. Bina temyiz komis
yonunda azadan birini iktısat veka -
Jeti, diğerini dahiliye vekaleti seçe
cektir. Temyiz komisyonu reisi ve a
zaları hariçte iş alamıyacaklardır. 

Temyiz komisyonları mevcut vesi
kalara ve mahallinden sormak sure -
tiyle alacağı malômata göre temyiz 
mevzuu olan takdir, tarh ve tahakkuk 
muamelelerinin kanuni şekillere uy -
gun olup olmadığını araştırarak iti -
raz komisyonu kararlarını tasdik ve· 
ya nakzedecek veya nakızdan sonra 
nihai kararını verecektir. 

Temyiz kararları: 
Temyiz komisyonu kararlarınd~n 

tasdik kararları, temyiz evrakını gön
deren makam ve yüz elli binden faz
la nüfuslu vilayet merkezlerinde ala
kalı maliye şubesi tahakkuk şefliği
ne; nakız karariyle nihai kararlar ise 
dosyasiyle birlikte itiraz komisyonu
na gönderilecektir. Nakız kararları· 
nın itiraz komisyonu marifetiyle mu
terizlere tebliği lazımdır. Bu tebliğa
ta, vergileri tarh ve tahakkuk ettiren 
alakalı daireler delalet edecektir. 

Muterizlerin kararlara karşı, bir di
yeceği varsa resen itiraz komisyonu
na bildirmesi icap etmektedir. İtiraz 
komisyonu, temiz komisyonunun na
kız kararı üzerine, ilk kararında ısrar 
edebilecektir. Bu takdirde itiraz ko
misyonu kararı, temyiz komisyonları 
reisi ve azalarından müteşekkil umu
mi heyetçe tetkik olunup karara bağ
lanacaktır. Temyiz kararları katidir. 

Temyiz komisyonları tetkiklerini, 
temyiz taleplerinin alındığı tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde bitire
cek tarzda tertibat almıya ve mesai
sini ona göre tanzim etmiye mecbur
durlar. 

2 - Malzemesi vekaletten verile
cektir. 

3 - İhale 2. 11. 938 çarşamba günü 
saat 15 de levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü
ğünden, İstanbul'da Dolmabahçe'de 
vekalet matbu evrak ambarı memurlu
ğundan ahnabilir. 

5 - !haleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte 116 liralık 
muvakkat teminatları ve kanuni bel
geleriyle birlikte komisyonda hazır 
bulunmaları. (4360) • 7733 

ı .. ' '::::::::"''''' .... ,, '''''"-"''''' ,,, '''' ı Vakıflar ........ ............................... . 
Taı delen ve Def neli suları 

hakkmda 
Vakıflar Umum Müdürlüğü Zira· 

at Maden ve Fen IJleri Müdürlüğün-
' den: 

Vakıflar umum müdürlüğünün İs-
tanbul vakıf menba suları işletme 
müdürlüğünce idare edilen: 

1 - ·Taşdelen, Defneli menba sula
rımız menbalarmda fenni vesaitle 
doldurulurken kapsullanmakta ve o 
suretle satışa arzolunmaktadır. 

Sayın halkın kapsulsuz ve damga
sız damacana, şişe ve galonlardaki su
ları almamaları lazımdır. 

2 - Sular için her türlü şikiyet 
doğruca umum müdürlüğümüz zira
at, orman, maadin ve fen işleri mü
dür~üğüne (telefon 3725) yapılmalı-
dır. (4330) 7725 

-~:;:~:r~~· .............................. , 
[~·: vivY.~.,,!~'~'~!~~"' 

Temyiz komisyonları itiraz komis
yonlarınca verilmiş olan, kararların 
icrasını, tehiri istenilen vergi mikda
rınca para, hazine bonosu, tahvilat ve
ya banka teminat ınektubu gÖ'Stet\'\. -
mek ve temyiz talebi vaki olmuş bu
lunmak ~rtiyle tehir edebilecektir. 
Bu gibi tehir talepleri, her işe terci
han karar altına alınacaktır. 

Temyiz komisyonları, kararları, Sahra kablosu alınacak 
dört nüsha üzerine hazırlanarak bir 
nüshası komisyonda saklanacaktır. P. T. T. Levazmı Müdürliııjia -
Bir nüshası alakalı itiraz komisyonu- den : 

na, mütebaki iki nilshası da vilayet 1 _ İdare ihtiyacı içb asrlc eksilt· 
ve kazalara gönderilecektir. Bunla:_:" me ile (100.000) metre tek nakilli salı
dan birinci nüshası, mükellefe teblıg ra kablosu alınacaktır. 
ev ikinci nüshası vilayet ve kazalar· 

· d uha 2, - Muhammen bedel (4900), mu-da alakalı varidat dairelerın e m • 
vakkat teminat (367,5) lira olup ek-

faza olunacaktır. · · . 1 .. ii 
T · k 1 komisyonda siltmesi 15 tesrınısanı 938 sa ı gun 
emyız arar arının · , p T T 

k 1 k l~ .. h eis ve aza ta- 1 saat 15 de Ankara da . . • umum 
a a<:a as ı nus ası, r .. .. b' d k' 1 ,_ 
f d ·· k ·mzalanacaktır müdurluk ınasm 2 ı satın a ma Av-

ra ın an muştere en ı . misyonunda yapxlacakt.r. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
r kil, grafikler ve sairenin asıllarının · makbuz veya banka mektubu ve kanu· 
İ yalnız bu nüshalardan birine ve yer- n1 vesaiki ile beraber o gün saat 15 de 

1 Jerine konulmuş bulunmas: kafidi!. mezkur komisyona müracaat edecek
• Müsabakaya basılmış bir kıtapla gı· }erdir. 

1 d k' b ür nüshasını vere-ren er e ıta ın "' . 4 - Şartnameler, Ankara P.T.T. 
cek veya göndereceklerdır. levazım, İstanbul Beyoğlunda P.T.T. 

6 - Müsabakaya girenlerce .eser ayniyat şube Md. lüklerinden parasız 
müsveddeleriyle birlikte, ese~le.rı. ~a- verilecektir. (3928) 6998 
bul edildiği takdirde eserlerını ılan 
edilen telif hakkı mukabilinde 

1 
ve h.er türlü tasarruf h~kkınd~n vaz 1 
geçerek Kültür Bakanlıgı~ca u_ç .yıl- 1 
hk bir devre için terk .ettıklerını ve , 
kitabın o devre içindekı her basılışı
nın son tashihlerinin kendileri veya 
kendi mesuliyetleri altında tayin e
decekleri diğer bir zat tar~fın.Jan ya
pılacağını gösterir No~erlı~ten .tas
dikli bir taahüt senedı verılmesı de 

lazımdır. 

7 _ Kitaplarda bulunması lazım 
gelen pedagojik ve teknik .vasıfları 
gösteren şartname ve Noterl~k~e tas
dik ettirilecek taahhüt senedının for
mülü Kültür Bakanlığı Yayın direk
törlüğünden alınabilir. Mektupla is
.tiyenlerin bir kuruşluk posta pulunu 
da birlikte göndermeleri lazundır. 

(3985) 7036 

. · Okullar 
HaslalNlkm ve lerıi altnacak 

Harp Okula ı<om.tanlığından: 

Harp <>ku~u hastanesi için mektep 
mezunu 40-50 ve 55 lira U.Cretle hasta 

bakıcı hemşire ve 40 lira ücretle terzi 

aılnacaktır. Şeraiti 1'.aiz olanlar hasta

ne ba§tababetine müracaıMNrı. 
(4~ ?ıfı82 

~ .f·Cf1iiilteler 
Yüksek mekteplere 

kaydedilecek okurlar 
Ankara Fakülte Talim Taburu 

Komutanlığından : 
ı - Ankara Yüksek mekteplere 'gi

recek okurların yüksek askeri ehli· 
yetname tedrisatını takip etmek üze
re fakülte talim taburuna kayıt ve 
kabüUeri yapılacaktır. 

z _ Kayıt ve kabul için her gün cu
martesi, pazar günleri hariç saat 9 
dan 11,30 a 14 ten 17 e kadar aşağı
daki vesikalarla beraber Sarı kışlada 
fakülte talim taburu 3. Bl. K. lığına 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olu. 
nur. 
· 3 - 6 adet foıtograf 4x6 eba<lında 
fotografın alt kenarında bırakılacak 
bir santimetrelik boş yere mektep 
No. su adı soyadı yazılmak suretile. 

4 - Nüfus cüzdanı sureti (örneği
ne göre matbu ve nüfus memurluğu 
tarafından musaddak). 

5 - Tam askeri ehliyetname (tam 
ehliyetnamesi henüz gelmemişse han
gi liseden çıkmışsa müdüriyetinden 
tam ehliyetnameye hak kazandığına 
dair bir vesika. (4020) 7245 
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RESMi iLANLAR 
lığına vermiş veya poeta ile gönder
miş olacaklardır. Postada gecikmeıi 
kabul edilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikalar i· 
hale günü ve saatinden istekliler ko-
misyon başkanlığına göndermiye 

Milli Müdaf ıa Bakanhğı 

Top koıum kahn ahna(ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
ı - Kapalı zarf eksiltmesine istek

li çıkmıyan 2300: 2500 baş top koşu
mu katırları 20 İlk teşrin 938 cuma 
günü saat ı5 de Ankara'da M.M.V. 
aatın alma K. da pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - İlk teminat 47SOO liradır. Şart
namesi SO liraya M.M.V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

3 - Beher baş katıra 450 lira fiyat 
tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunma-
ları. (4ıll) 72S4 

Beygir ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Kapalı zarf eksiltmesinde is -

tekli çıkmıyan ıooo ita ı500 baş bey
gir 20 llk teşrin 938 cuma günil saat 
ı4 de M.M.V. satın alma Ko. da ya
pılacaktır. 

2 -tık teminat 247SO lira olup şart 
name 26 lira 2S kuruş bedelle M.M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Beher baş beygire 350 lira fi. 
yat tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler kanunt 
teminat ve belgelerile pazarlık giln 
ve saatinde M.M.V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (4110) 7253 

Portatif sandalya masa vesaire 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
miayonundan : 

lası yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmu,tur. 

2 - İlk teminatı 618 lira 70 kuTuş 
olup şartnamesi 42 kuruş mukabilin
de komisyondan alınır. 

3 - Eksiltmesi 1.11.938 salı günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
tikte teklif mektuplarını ihale saatın
dan behemehal bir saat evetine kadar 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. ( 4276) 760ı 

Bisiklet alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -

miıyonundan : 
938 senesinde vekaletçe satın alına -

cak bisiklet eksiltmesine bisiklet sa· 
tan firmaların iştirak edebilmeleri i
çin mezkur firmaların M. M. V. fen 
ve sanat umum müdürlüğüne mUra · 
caat ederek 10.11.938 tarihine kadar 
tecrübelerini yaptırarak fenni şartla . 
rını tespit ettirmeleri ve bu tarihten 
sonra vaki olacak müracaatların ka . 
bul edilmiyeceği itan olunur. 

(4251) 7562 

İspirto mahlUf u benzin ah nacak 

ton balya halinde kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Arpanın tahmin bedeli 42,000 
liradır. İlk teminatı 3150 lira. Otun 
bedeli muhammcnesi ı9800 lira temi
natı 148S liradır. 

3 - Eksiltmesi 2ı-10-938 cuma gü
nü saat ıs dedir. 

4 - Teklif mektuplan saat ı4 de 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. 

5 - Arpanın iki lira ve otun bedel
siz olarak şartnameleri komisyonu -
muzda görülebilir. İstekliler tayin e
dilen günde ilk teminatlariyle komis-
yona gelmeleri. (4ı22) 72S6 

Pilivhk pirine alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Kırklareli tümen birlikleri 938 se

nesi ihtiyacı için 70.000 kilo pilavlık 
pirinç kapalı zarf usuliyle eksilt
meye ~onulmuştur. Beher kilosunun 
muhammen bedeli 25 kuruş olup ilk 
teminatı ı3ı2 lira 50 kuruştur. İhalesi 
3 2. teşrin 938 perşembe günü saat ı6 
dadır. İstekliler şartnamesini her gün 
tümen satın alma komisyonunda gö
rebilirler. İstekliler kanunun 2. 3. ün
cü maddelerindeki vesaik ile teminat 
mektuplarını havi zarflarını belli gün 
ve saatten en az bir saat eveline kadar 
tümen satın alma komisyonuna ver -

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- meleri. (4268) 7598 
misyonundan : 

1 - (288.46ı) iki yüz seksen sekiz 
bin dört yüz altmış bir kilo ispirto 

Un alınacak 
mahlutu benzin kapalı zarfla eksilt- Ankara Levazım Amirliği Satın 
meye konmuştur. Alma Komisyonundan : 

2 - Beher kilosuna (26) yirmi altı 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 4. 11. 938 cuma gü
nü saat on birdedir. 

l - 130.000 kilo fabrika unu kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20450 lira

mecburdurlar. (4234) 74S9 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonwıdan : 
ı - 600.000 kilo fabrika unu kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 87000 lira

dır. 

3 - İlk teminat 5600 liradır. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10. 

938 pazartesi günü saat ıs de Erzin
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek istiyen· 
ler bir adedini 434 kuruş mukabilinde 
Ko. dan alıp görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat eveli
ne kadar 2490 Uo. lu arttırma eksilt
me kanununun 32. inci maddesindeki 
esasata uygun olarak Erzincan tümen 
karargahındaki As. Sa. Al. Ko. Baş. na 
vermiş veya posta ile göndermiş ola· 
caklardır. Postada gecikmesi kabul e
öilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikaları 
ihale gün ve saatinde Ko. Ba. na gös
termiye mecburdurlar. (4235) 7460 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri eratı için ı25 ton kuru fa
sulyanın kapalı zarfla C'ksiltmesi 15 
2. ci Teşrin 938 saat ıs de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ı5625 lira 
ilk teminatı 1171 lira 87 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek-

4 - tık teminat (5000) beş bin lira· 
dır. 

dır. 
3 - İlk teminat ı608 lira 75 kuru~ tuplarrnın saat 14 de kadar komisyo-

na verilmesi. (435ı) 7729 
S - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 

ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge· 
lerle birlikte ihale saatinden beheme
hal bir saat evetine kadar zarflarını 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (434S) 7728 

tur. 

Un ah nacak 4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.ıO. 

938 pazartesi günü saat ı6 da Erzin· 
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. d~ yapılacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

!j - Şartnamesini görmek istiyen· Alma Komisyonundan : 
ler her gün komisyondan parasız alıp 
görebilirler. 1 - Ordu ihtiyacı için 600 adet por

tatif sandalye, 300 adet portatif masa, 
300 adet manevra sandığı kapalı zarf 1 
usuli ile satın alınacaktır. Hepsinin Ankara levaum Amirliği 
tahmini fiyatı 9000 liradır. -------------~ 

2 - Eksiltme 2.11.938 çarşamba' gU-

6 -1stekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat eveli· 
ne kadar 2490 No. lu artımıa eksiltme 
kanununun 32. inci maddesindeki esa
sata uygun olarak Erzincan tümen ka
~rgah~n_?aki As. Sa. Al. Ko. başkan-

ı - Akşehirde'ki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan ısoooo kilo unun 3. ıo. 
938 günü yapılan kapalı zarfla eksilt
mesinde teklif edilen fiyat tümen ko
mutanlığınca ıı. 10. 938 salı günün
den itibaren bir ay içinde paz;arlığa 
bırakılmıştır. 

nü saat 14 de M. M. V. satın alma ko
mısyonunaa yapııacaıttır. 

3 -11k teminatı 67S lira olup ,art· 
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınabilir. 

'4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2. ve 3 cü maddelerin· 
de gösterilen vesikalarla birlikte bel
li günde münakasa saatinden en az bir 
saat evel teklif ve teminat mektupla
rını komisyona vermeleri ilan olunur. 

(4277) 7602 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vek&leti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Ankara'da Cebeci hastanesi su 

depo&u, kanalizasyon kömür deposu ve 
saire inşa.atı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmu§tur. 

2 - İnşaatın heyeti umumiyesine 
tahmin edilen keşif bedeli 69650 alt -
mış dokuz bin altı yüz elli lira olup ilk 
teminatı 4722 lira 50 kuruştur. Şart

name ve keşifleri 3SO kuruşa M.M.V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

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

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

Kuru katgüt allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 

yonundan : 

1 - 20.9.ı938 tarihinde kapalı zarf 
eksiltmesinde talibi tarafından veri· 
len fiat pahalı görüldüğünden 50.000 
kutu kuru katgüt 20. ilkteşrin 938 
perşembe günü saat 11.30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
12SOO lira olup ilk teminatı 900 lira· 
dır. Şartnamesi M.M.V. satın alma 
Ko. da bedelsiz olarak görülür. 

3 - Pazarlığa girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte pazarlık gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma Ko. da bulunmala· 
rr (4193) 7399 

Muhtelif inşaat 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 8249 lira 21 kurut 

olan harp okulu ahırı çatı arası ve he-

. - Bir fen memuru aramvor 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tm 

Alma Komisyonundan : 

2 - Birinci pazarlrk 21. lO.. 938 cu-

A r pa, yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

muru aranıyor. 
Konya'da kolordu inşaat şubesin- 1 - Sıvastaki birliklerin hayvanları için kapalı zarf usuliyle eksiltme-

İnşaat işlerinden anlar bir fen me-

de vazife görmek üzere ıoo lira üc _ ye konulan iki kalem yemin mikdariyle bedelleri, ilk teminatları ve ihale 
retle aşağıdaki evsafı haiz fen me • tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 
muru aranmaktadır. Talip olanlar 2 - Şartnameleri her gün Sıvas Tümen komutanlık binasındaki komis-
yol masrafı kendilerine ait olmak ü- yonda görülebilir. 
zere derhal Konya'da kolordu komu- 3 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk 
tanlığına bizzat ve yahut istenilen teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 32. maddede yazılı olduğu 
vesaikleı birlikte mektupla müraca- veçhile hazırhyarak ihale saatinden laakal bir saat evveline kadar Sıvas 
atları rica olunur. 
ARANILAN EVSAF : tüm satınalma komisyonuna teslim etmiş bulunmalıdırlar. (4367) 

l - Nafıa fen mektebi mezunu ve Mikdan Bedeli İlk teminatı Tarih gün saat 
hususiyle yapı ve mimar işlerine vu- _K_i1_0

__ Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

kufu olmak. 
2 - Askerliğini yapmış olmak. 
3 - Ecnebi kadınla evli olmamak. 
4 - Polisten musaddak vesika -

siyasi cemiyetlere mensup olmadı -
ğına mahkumiyeti bulunup bulun -
madığına dair -

S - Bon servisler . 
6 - Nüfus kağıdı veya musaddak 

sureti. 
(4308) 7644 

Münakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Y .. .,..jsyonundan : 
ı - 26 birinci teşrin 938 çarşamba 

günü saat 11 de kaplı zarfla ihalesi 
yapılacağı ilan edilmiş olan komutan
lığın 844.000 kilo kuru o~~n İstanbul 
komutanlığının 6.ıo.938 gun ve 24820 
sayılı emirleriyle evrakında yapılacak 
tadilattan dolayı şimdilik alınmasın -
dan sarfı nazar edimiştir. (349) 

768S 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komiıyonundan : 
Harp akademisi hayvanatı için 300 

ton yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 
2S.10.938 salı günü saat ıS.30 da Top
hanede İstanbul Lv. amirliği satınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 16500 lira, ilk teminatı ı237 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(4204) 7435 

Arpa ve kuru ol ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Karaköse'deki birliklerin hay

van ihtiyacı için 840 ton arpa ev 660 

240000 
240000 

Yulaf 
Arpa 

ı4400 00 
ı2000 00 

1080 00 3-ıı-938 perşembe 

900 00 3-11-938 .. 
7746 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

11 
ıs 

ı - Adapazarı, Tuzla ve Gebze mevkileri unlarına teklif edilen fiyat
lar komutanlıkça pahalı görüldüğünden ikinci pazarlığı 2ı/I. ci teşrin/938 
cuma günü saat ı6,30 da İzmit'te satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unların mevkileri, mikdarları, tasınlanan fiyatları ve ilk inançları 
aşağıdadır. 

3 - Ht:r mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilecektir. 
4 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Eskişehir, Levazım amirlikleri ve tü

men satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. 
S - İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk inançlariyle İzmitte tümen 

satınalma komisyonuna gelmeleri. (4369) 
Mikdarlar Tasınlanan Fi. Tutarı İlk inanca 

Mevkileri Kilo Kr. St. Lr. Kr. Lr. Kr. 

Ada pazar 200000 11 os 22ı50 ı662 
Tuzla 60000 11 38 6828 512 
Gebze 100000 11 37 11370 8S4 

360000 40348 3028 7748 

Sade """ ah nacak yagı 

Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Baıkanlığından : 
Teminatı 

Mikdarı Tutarı muvakkatesi İhalenin günü ve şekli 
Cinsi Kilo Lira Günü Saati Şekli 

Sade yağ 22000 22000 ı650 2-11-938 Çarşamba ı4 kapalı zarf ile 
1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda cins ve mik

darı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Ebiltme Bayramiç Askeri garnizonunda 2-11-938 çarşamba gilnil 
saat 14 de satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Teminat mektuplan tam saat ı3 de komisyona makbuz mukabilin
de teslim edilmiş bulunacaktır. 

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. 
S - Taliplerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 2, 3 -

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte komisyonumuza gelmeleri 
itan olunur. (749S-4363) 7742 

ma günü saat 11 de yapılacaktu. 1 
3 - Şartnameei Konya'da lrol.>rdu 

.e Ankara. 1etanbul Lv. lmirliklerı 
satın alma komieyonlarmdadır. İstek- j 
liler şartnameyi komiıyonda görebi
lirler. 

4 - Muhammen tutarı lSSOO lira
dır. 

S - İlk teminatı 1237 lira 50 kuruş
tur. 

6 - İsteklilerin 21. ıo. 938 cuma 
günü saat 11 de kolordu satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 

(4354) 7732 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü· 

esseseleri eratı için 110 ton pirincin 
kapalı zarfla ekıiltmesi ı4 2. inci 
Teşrin 938 saat 15 de Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira 
ilk tenıinatı ı6SO liradır. Şartnamesi 
ve nümunesi komisyonda görülür. 
Kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarının saat 14 de kadar ko
misyona verilmesi. (4352) 7730 

Gaz yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 10000 kilo gaz yağı
nın açık eksiltmesi 12 2. ci Teşrin 
938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 2S kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görtilür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulmaaı. 

(4353) 773ı 

Makara ipliği ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
ı - 404700 beyaz boz ve haki renk

te makaranın kapalı zarf ile eksiltme
sinde talip çıkmadığından pazarlıkla 
eksiltmesi 20. 10. 938 perşembe günü 
saat ıs te Topanede İstanbul levazım 
8.mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
303S2 lira SO kuruştur. İlk teminatı 
2276 lira 44 kuru§tur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(4370) 7749 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satsn 

Alma Komisyonundan : 
ı - Sivastaki birlikler ihtiyacı için 

260000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Bedeli 10400 lira ve muvakkat 
teminatı 780 liradır. 

3 - 4 ikinci teşrin 938 cuma günü 
saat on beşte Sivas tümen komutanlığı 
binasındaki tüm satın alma komisyo
nunda ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her giln komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaik ve mu -
vakkat teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını havi zarfı kanunun 32 
ve 33 ilncü maddelerindeki tarifat dai
resinde hazırlıyarak ihale günü saat 
14 e kadar komisyona vermiş bulun· 
malıdırlar. (4368) 7747 
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Tartm Bakanho~ 

Orak, (ayar makinesi, p 
ve diğer alfl kalem zir 
alah ve muhtelif sebz 

tohumlan ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

1 - On adet dolaplı orak m 
sinin muhammen fiyatı (ı700) 
ilk teminat parası (ı2S) liradır. 

2 - On beş adet taraklı orak 
nesinin muhammen fiyatı (277 
ve ilk teminat parası (209) lira 

3 - Üç adet çayır ve Uç alet 
balya makinesinin muhammen 
!arı (810) lira ve ilk teminat 
(61) liradır. 

4 - İki yüz adet oliver sistem 
li döner kulaklı pulluğun muha 
fiyatı (4000) lira ve ilk temimı 
rası (300) liradır. 

S - Yetmiş beş adet pülveriza 
muhammen fiyatı (1050) lira v 
teminat parası (79) liradır. 

6 - İki yüz elli adet madeni 
ğın muhammen fiyatı (2500) r 
ilk teminat parası (188) liradır. 

7 - Bin beş yüz adet budama 
kası ve bin beş yüz adet aşı 
nın muhammen fiyatları (4500) 
ve ilk teminat parası (338) !iradı 

8 - Üç adet petek yapma kalı 
muhammen fiyatı (96) lira -.e U 
minat parası (8) liradır. 

9 - Beş yüz altm~ kilo muh 
sebze tohumlarının muhammen 
tı (810) lira ve ilk teminat parası 
liradır. 

10 - Yukarıda isim miktar ve 
hammen fiyatları yazılı malzeme 
sım kısım. açık eksiltme ile alma 
tır. 

11 - Bu malzemelerin şartn 
ayrı, ayrı olarak ziraat vekaleti z 
at umum müdürlüğünden parasız 
rilir. 

12 - Münakasaya iştirak etmek 
tiyenlerin, münakasa gunu 
2. ı ı. 938 tarihine müsadif perşe 
günü saat ıs e kadar ilk teminat m 
tuplariyle satın alma komisyonu 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4361) 71 

İli~ ve fenni alal ahnac 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesiıı 
kullanılmak üzere kapalı zarf usul 
le ı2 kalem mualice ve fenni atat 
tın alınacaktır • 

Muhammen fiyat ı3890 lira ve ıU 
vakkat teminat 1042 liradır. 
Şartname parasız olarak vekalet 

vazım müdürlüğünden verilir. 
Münakasa 3. ıı. 938 tarihine m~ 

dif perşembe günü saat 15 de vekale 
te müteşekkil satın alma komisy 
nunda yapılacaktır. Taliplerin me 
kQr tarihte teminat mektuplarını 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madd 
lerinde yazılı vesikalarını havi ola 
teklif zarflarını saat 14 de kadar s 
tın alma komisyon başkanlığına teS 
lim etmeleri ve saat 15 de de komi 
yonda hazır bulunmaları ilan olunu 

(4340) 7727 

· __ : De"1iryol:lorı , 
. . .... ... 

Elektrik tesisatı 
D. D. Yollan Satm Alma K 

yonundan : 
Muhammen bedeli 22000 lira olatl 

Haydarpaşa limanında bulunan "'' 

B • k" t• ı k mütemadi cereyanla çalışmakta olafl 
1 r a 1 p a 1 naca vinç ve transbordörlerin bütün elek• 

trik tesisatını mütenavip cereyan te· 
Türkiye BüyÜk Millet Meclisi ln- sisatına tahvil işi 2. 12. ı938 cumll 

şaat Komiıyonundan : günü saat ıs de kapalı zarf suuliyle 
ln~aat komisyonu için ücretle bir Ankara'da idare binasında ebiltme• 

katip alınacaktır. ye konmuştur. 
Türk olmak, askerliğini yapmış bu- Bu işe girmek istiyenlerin 1650 fr 

lunmak, 30 yaşından yukarı olmamak, ralık muvakkat teminat ile kanunun 
daktiloğrafi ve lisan bilmek, yüksek tayin ettiği vesikaları ve buna ben• 
mektep mezunu olmak şarttır. zer işler için alınmış nafıa ehliyet 

Bu şeraiti haiz olanların diğer şart- vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 
ları anlamak ve isimlerini kaydettir- ı4 de kadar komisyon reisliğine ver• 
mek üzere, her gün öğleden eve} ve- meleri lazımdır. 
sikalariyle beraber Büyük Millet Şartnameler parasız olarak Anka• 
Meclisi. ~aire müdürlüğüne müracaat ra'da malzeme dairesinden, Haydar• 
etmelerı ılan olunur. (4338) 77261 paşa'da tesellüm ve sevk şefliğindetı 
------::----------1- dağıtılacaktır. (4290) 7723 

Tuğla, kiremit, kireç ah nacak 
Devlet Demiryollan ikinci lıletme Müdürlüğünden : 
Şartnameainin tadili dolayıeiyle eksiltmesi tehir edilen aşağıda yazlk 

malzeme bu kere yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 8.11.938 tarihine rastlayan sair günü saat ıs de Ankara'da ikin

ci işletme binasında toplanacak komisyonda ayrı ayn yapılacaktır. 
İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminatlariyle kanunun tayin 

ettiği vesikalarını hamilen muayyen olan gün ve saatte komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Şartnameler ikinci işletme kaleminde parasız verilmektedir. 

Cinsi Miktarı 

Yozgat kireci topaç 22S Ton 
Marsilya tipi kiremit 23SOO adet) 
Mahyalık kiremit 1600 .. ) 
Birinci nevi tuğlt 95000 .. ) 

(4371) 7750 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira 

2700 

1s22 
1140 

Lira kuruş 

202 50 

114 1'5 
8S se 
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Bayındırhk Bakanlığı 

l köprü yaphrllacak 
)lafia v ekiletinden : 

I>iyarbakır - Cizre hattının 39 + 
6SO, 67 + 450 ve 77 + 700 Uncü kilo
lllctrelerinde Kuruçay, Salatçayı ve 
~tınan çayı Üzerlerinde yapılacak 
l X 60, 4 X 60 ve 5 X 100 metre a
Sılı:Iığındaki Uç demir köprünün inşa, 
~kil ve montajları kapalı zarf usu
lıyıe münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 11. 11. 938 tarihine 
teaadilf eden cuma günü saat 15 de 

ır •~kiletimiz demir yollar inşaat dairc
e •ındeki münkasa komisyonu odasında 
i h.pılacaktır. 

2 - Bu köprülerin nakliye masraf
lariyle beraber muhammen bedelleri 
lbecmuu 1.100.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 46.750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
lartnameai, bayındırlık işleri genel 
~rtnamesi, üç adet köprü şeması, ray 
lnbisat tertibatı ıemasr, devlet demir 
~olları ray tipi, telgraf hattı konsol
ları temasından ibaret bir takım mü
rıakaaa evrakı 50 lira mukabilinde de· 

~
ll'ıir yollar inşaat dairesinden tedarik 
Olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti
~enler 2490 numaralı artırma, eksilt

:J trıe ve ihale kanunu mucibince ibrazı
.• na mecbur oldukları evrak ve vesika-

~ 
larla ehliyet vesikalarını ve fiyat tek
lifini havi kapalı ve mühürlü zarfla
rını eksiltme şartnamesi ile mezkur 
itan.unun tarifatı dairesinde hazırlı
l'arak 11. 11. 938 tarihinde saat 14 e 
!tadar demir yollar inşaat dairesinde
ki münakasa komisyonu reisliğine 
llumarah makbuz mukabilinde ver
lbeleri lazımdır. 

6 - Bu münakasaya gireceklerden 
llakal elli metre açıklığında bir de
lbir köprü imal ve 'lDOntajmı yapmış 
Olmak şartı aranacaktır. 

7 - Bu münakasaya girmek için 
thliyet vesikası almak istiyenlerin 
referanslariyle diğer vesikalarını bir 
istidaya bağlıyarak münakasanın ya
pılacağı tarihten en az sekiz gün evel 
•ekaletimize müracaat ederek ehliyet 
•esikası talep etmeleri lazımdır. 

8 - Münakasanın yapılacağı tarih
ten en az sekiz gün evet müracaat e
derek ehliyet vesikası talep etmiyen
lerin bu müddetten sonra yapacakla
rı müracaatları nazarı itibare alınmı
)acaktrr. (3977) 7025 

Yapı işleri ilônı 
Nal .. V ek9'eıtinden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: Erzu
rum'da grup inşaatının ikmali işidir. 

Kctif bedeli: 245.983 lira 49 kuruş
tur. 

2 - Eksiltme 2. 11. 1938 çarşamba 
günü saat 15 de nafıa vekaleti yapı 
itleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
aıüteferri evrak altı lira ıs kuruı be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 13.549 lira 17 kuruşluk mu· 
•akkat teminat vermeleri ve nafıa ve
ldletinden ahnmıı ehliyet vesikası 
göstermeleri lbımdır. Bu vesika ek
ıiltmenin yapılacağı günden en az se
lıııi.z gün evel bir ietida ile nafıa veka
letine müracaatları ve istidalarına en 
u bir kalemde 150 bin lira kıymetin
de bu ite benzer bir it yaptığına dair 
iti yaptıran idarelerden ahnmıı vesi
ka iliştirilmesi muktezidir. Bu müd
det .zarfında ve9ika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye gircmiyecekler-
dir. 

5 - ls.teklilerin teklif mektupları-
nı ihale günü olan 2. 11. 1938 çarşam
ba gUnU saat 14 e kadar eksiltme ko
misyüonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4317) 7724 

Ankara Valiliği 

Yulaf ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet damızlık aygır de~~n~aki 
damızlık hayvanatmın senelık ıhtı~a
cı için mübayaa olunaca- 36.000 kılo 
yulaf pazarlık suretiyle satın alı~ca
ğından isteklilerin her pazarte~ı ~ ve 
perşembe günleri saat (15) de vıl~yet 
daimi encümenine müracaatları ılan 
olunur. (4315) 7620 

Ankara Belediyesi 
~ ~ 

Miillendis ve fen memuru 
ah nacak 

Ankara Belediye Riyasetinden 

Su itleri idaresi için bir mühendis
le bir fen memuru alınacaktır. 

Taliplerin apğıda yazılı vesikaları 
Ankara Belediye riyasetine gönder· 

meleri: 
İstida (fotoğraflı), 
Nüfuı cüzdanı sureti 
Tercümeihal, 
Diploma veya Nafıa vekaletinden 

almmıı ruhsatname sureti. ( 4164) 
7347 

Yulaf ve ot alınacak 
Ankara Beledi.yeainden : 
Temizlik hayvanatı için alınacak 

67710 kilo yulafla 54168 kilo ot bir ay 
içinde pazarlıkla alınacağından istek
lilerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4288) 7580 

Sömikok kömürü ahnacak 
Ankara Beledi.yeainden : 
Belediye ve fUbeleri için alınacak 

250 ton sömikok kömürü bir ay içinde 
pazarlıkla alınacağından taliplerin 
her cuma ve sah günleri saat on bu
çukta Belediye encümenine müraca-
atları. ( 4287) 7 579 

i
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Vilôyetler 
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Ameliyat masalın ve cerrahi 

aletler eksiltmesi 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisa memleket hastanesine 
mecmuu 4737 lira 67 kuruş muhammen 
kıymette muhtelif ameliyat masaları, 
siyalitik lamba, takim cihazı, cerrahi 
projektör ve muhtelif iletleri açık ck
siltmiye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi memleket hastanesi 
baş hekimliğinden parasız olarak alı
nabilir. 

3 - İhalesi teırini saninin üçüncü 
perşembe günü saat 11 buçukta vilayet 
daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 355 
lira 33 kuruştur. (4365) 7744 

Sıhi tesisat eksiltmesi 
Manisa Valiliğinden : 
1 - Manisa memleket hastaneeine 

9690 lira muhammen kıymette otoklav 
ve teferrüatiyle cerrahi alet tepsileri, 
elektrikle ısınan sıcak hava dolabı ve 
sıcak hava istirilizatörü ve su iatirili
zatörü alınacaktır. 

2 - Bu malzemye ait ıartname pa
ruız olarak Manisa memleket hasta -
nesi ha§ hekimliğinden alınabilir. 

3 - İhalesi teşrini aaninin üçüncü 
perşembe günü saat 11 de Manisa vila
yeti daimi encümeni önünde yapıla

caktır. 
4 - Eksiltme açıık sut"ette yapıla

caktır. 
5 - Muvakkat teminat 726 lira 75 

kuruştur. (4364) 7743 

Muhtelif telefon 

malzemesi ahnacak 
İstanbul Telefon Direktörlüğün -

den : 
1 - İdare ihtiyacı için 19 kalem 

demir kablo, irtib&t kutuau, izole ma
yii tcvzı kutusu, kurıun kaplı tel, 
köprü raptiye, direk kanca ayağı, las
tikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 18807 lira 75 
kuruştur. Muvakkat teminatı 1411 Ii· 
radır. Eksiltmesi 2. 12. 938 cuma günü 
saat 15 te müdürlük binasındaki satın 
atma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 e kadar komisyona vere

ceklerdir· 
4 - Şartnameleri her gün levazım 

amirliğimizde görülebilir. (4383) 
7754 

Hükümef konalı yaphrılacak 
Yozgat Nafıa Müdürlüği&nden: 

l - Yozgat vilayeti merkezinde in
şa edilecek hilkümet konağının 48500 
liralık kısmı kapalı zarf usulile ve 
temdit suretiyle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

2 - 129312 lira 19 kuruş keşif tu
tarlı hükümet konağı inpatından ek· 
ıiltmeye çıkarılan 48SOO liralık kıs
mının 18500 lira 938 senesi ve 30.000 
lirası 939 senesi tahaiaatından veri
lecektir. 

3 - Bu iıe ait ıartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme f8rtnameai 
B - Mukavele projeıi 
C - Yapı itleri fenni şartnamesi 
D - Nafıa itleri genel şartnamesi 
E - Huauıt prtname 
F _ Projeler, metraj ve keşif hula-

sası. 

Istlyenlere bu şartnameler ile evra-
kı 25 lira bedel mukabilinde Nafıa 
Müdürlüğünden verilebilir. 

4 - Eksiltme 25-10-938 salı gUnU 
saat 14 de Nafıa dairesinde mUteıek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ie
teklilerin 3637 lira 50 kurut muvak
kat teminat akçesi vermeei ve bu ite 
mahsus olmak üzere eksiltmenin ya-

ur us 
pılacağı günden laakal sekiz gün ev
vel tarihli vilayetten verilecek ehli
yet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

6 - Teklif mektupları 4 cü madde 
de yazılı saatten bir saat evveline ka
dar komisyon reisine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 4 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. (7494-4362) 7741 

Manisa' da yap ilan sinema 
binası kiraya verilecek 

Maniaa Valiliiinden : 
1 - Manisada Atatürk asfalt bul

varı üzerinde vilayet hususi idaresi ta
rafından yeni yapılan sinema binası 
üç yıl müddetle 9.000 lira bedel üze
rinden açık arttırma suretiyle müza
yedeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi vilayet daimi encü
meninden parsız olarak alınabilir. 

3 - İhalesi teşrini saninin üçüncü 
perşembe günü saat 11 de Manisa vila
yeti daimi encümeni önünde yapıla

caktır. 

4 - Muvakkat teminat mikıtarı 675 
liradır. ( 4380) 77 53 

Akümülôtör plôkaları 
yenilenecek 

Erzincan Bakteriyoloji ve Serolo
ji Müessesesi Direktörlüğünden : 

Erzincan bakteriyoloji ve seroloji 
müessesesinin akkümülatör plakaları 
yenilenecektir. Bunun için Berlin A. 
F. A. fabrika mamulatından 290 amper 
saatlik KL 8 tipi altmış elemana ait 
fabrikasında kaynaklanmış komple 
plakalarla 385 kilo net ayni fabrika 
malı asit sülfüriğe ihtiyacı hasıl oldu
ğundan 18. 10. 938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2370 lira muvakkat te
minatı 177 lira 75 kuruştur. Şartname
ler Ankara merkez bakteriyoloji mü -
essesesinde ve İstanbul veteriner di -
rektörlüğündedir. İsteklilerin 2. 11. 
938 çarşamba günü saat 13 te muvak -
kat teminat ve kanunun icap ettirdiği 
vesikalarla birlikte Erzincan belediye 
dairesinde satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4373) 7752 

Kapah zarf uauliyle 

münakasa illnı 
Amasya Belediye Reisliğinden: 

Amasya elektrik santralına konu -
lacak ikinci lokumapil grupu için 
Ulus gazetesinin 16, 21, 26, 31 ağus
tos 938 ve Akşam gazetesinin 18. 23 
28 ağustos 938 ve 2 eylUl 938 tarihli 
nüshalariyle ve kapalı zarf usuliyle 
ilan edilen münakasaya talip zuhur 
etmediğinden münakasanm yenilen
mesine ve ihalenin 16 - teşrinisani -
938 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 15 de yapılmasına belediye en • 
cümenince karar verilmiş olmakla e
velki şerait dairesinde bu işe talip 
olanların ihale günü muayyen zaman
dan bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Amasya belediyesine 
vermeleri lüzumu ilan olunur. 

(7361 - 4281) 7640 

Hükümef konağı in11sı 
Aydın Nafıa Ekailtme Komisyo

nundan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş 49329 

lira 51 kuruş keşif bedelli Nazilli hü
kümet konağı inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usulile eksiltme 
şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel §artna· 

mesi yapı işleri teraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F - Resimler 
!stiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 21.10.938 tarihinden 

cuma günü saat 15 de Aydın Nafıa 
Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te -
minat vermesi ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekilete müracaat ederek Nafıa 
Vekaletinden alınml§ yapı müteahhit
liği vesikası göstermesi ve müteahhi
din bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan biriaiy
le müştereken teklif yapması ve mu
kaveleyi birlikte imza etmesi lbım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çUnc:U maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar nafıa daireeine ge
tirilerek eksiltme komisyon reialiği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet UçUncU maddede yazılı 
saate kadar gelmit olmaaı ve dıt zar
fın mUhUr mumu ile iyic:e kapatılmış 
olmuı Jhnndıır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. '274 

Dalyan müzayedesi 
Seyhan Defterdarhğından: 

1 - Mukavelesi fesholunan yeni -
den arttırmıya çrkarılan ve 28.9.938 ta 
rihinde ihalesi yapılacağı ilan edilen 
Karataı dalyanının şartnmeye muv -
fık ve mutedil bedel ile tlaibi çıkmdı -
ğmdan 2490 numaralı kanunun 40 ın
cı maddesi mucibince 20 -teşrinievel-
938 tarihine müsadif perıembe günü 
saat 16 da Adana Defterdarlığında 

toplanacak komisyonda ihalesi yapıl -
mak üzere yeniden kapalı zarfla arttır
mıya çıkarılmıştır. 

2 - İsteklilerin parasız verilecek 
şartname suretini almaları ve arttır -
mıya esas tutulan mefsuh mukavelede
ki bedeli ihale bakiyeai olan 37187 li
ra üzerinden yüzde 7,5 muvakkat te
minat vermek suretiyle kanun daire
sindeki kapalı zarfla teklif mektupla
rını ihale saatinden bir saat evetine 
kadar komisyon reieliğine tevdi et
meleri ilan olunur. 

7361 

Kapalı zarf uıuliyle 

eksiltme ilanı 
Eakiıehir Nafıa Müdürlüğünden 

Eskişehir istasyonu karşısında ya-
pılacak 52.289.04 lira keıif bedelli on 
dershaneli ilk okul inşaatı 10.1U.93ô 
tarihinden 31.10.938 tarihine müsadıf 
pazartesi günü saat ıs e kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
Eksiltme vilayet daimi encümenin

de yapılacaktır. 
Muvakkat teminat: 2490 sayılı ka

nunun 16 ıncı maldesinin B, A fıkra
larına tevfikan 3864,45 liradır. 

Bu işe ait evrak: Proje, keşif taf -
silatı ve hülasa .keşfi, umumi ve husu
si, fcmni şartname, genel şartname, 

eksiltme şartnamesi, mukavele pro -
jesi ve vaziyet planından ibaret olup 
262 kuruş mukabilinde Eskişehir na
fıa müdürlüğünden alınabilir. 

lstiyenler İstanbul ve Ankara na -
fıa müdürlüklerinde proje, keşif hü -
liisası, hususi, fenni şartname ve mu
kavele projesini görebilirler. 

İsteklilerin en az otuz bin liralık 
bina işi yaptığına dair bonservisle -
rine istinaden ihale tarihinden en az 
sekiz gün evel Eakiıehir vi.liyetine 
müracaatla alacakları ehliyet vesika -
sını 938 aeneıi için ticaret odası vesi
kasını ve bir mühendis veya mimarın 
mesuliyeti fenniyeyi deruhte eyledi -
ğine dair noterden musaddak teahhüt
namesini 2490 sayılı kanunun tasdiki 
veçhile teklif mektuplanna ekleme -
leri lazımdır. 

Mektuplar yukarıda yazılı saatten 
en az bir saat cveline kadar makbuz 
mukabilinde daimt encümen riyase -
tine verilmiş olacaktır. Posta ile gön
derilecek mektuplar iadeli teahhütlü 
olacak ve kırmızı mum ile mühürle · 
necektir. 

Postada vaki olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. (7290/4242) 7490 

Dizel motorü alınacak 
Kütahya Belediyeainden : 

Belediye elektrik santralı için 250 
ila 3SO beygir kuvetinde bir dizel mo
törü alternatörü ile komple ve sant -
ralda monte edilerek teslim edilmek 
şartiyle pazarlıkla alınacaktır. 

1 - Motör ve teferruatının bedeli 
muhammeni on beş bin lira ve temina
tı 1125 liradır. 

2 - Pazarlık 26.10.938 çarşamba gü
nü saat 15 de belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

3 - Şartname elektrik santralında 
görülebilir. İstiyenlere meccanen de 
gönderilir. (7291/4243) 7491 

Kazalar 
(Hl Hüzü ıhlllClk 

Elmalı Kazası HükUınet Tabipti. 
ğinden : 

Elmalı kazası dahilinde yerleştiri -
l~n 29 aile göçmene verilmek üzere yer 
li malından sakat olmamak ve her tür
lü hastalıktan arİ sağlam Ve bet ila Se· 
ki.z yaşı arasında çift sürmiye alışkın 
ve iki bin üç yüz yirmi lira muham • 
men bedelli (28) adet öküz arttırma 
eksiltme, ihale kanunu hükümleri dai
resinde açık eksiltme suretiyle satın 
alınacağı ve eksiltme müddeti 10-9-938 
tarihinden itibaren (20) gün olup iha
le 30-9-938 cuma günU saat 14 de El
malı hükümet tababetinde mütegekkil 
komisyon huzuriyle yapılacağı hak -
kındaki ilin ip ihale gUnU 30-9-938 
tarihine kadar tekemmül etmediği an
laşılmış olduğundan işbu ilan hüküm
süz addedilerek 1-10-938 tarihinden 
itibaren (20) gün müddetle yeniden 
illnına ve ihale gilnUnün 20-10-938 
perıembe giinU saat 14 olarak kabul 
edildiğinden talipler prtnameyi oku -
mak Uzere hUkUmet tababetine mUra· 
c~at edebilecekleri gibi auretini almak 
istlyenler de bet 1ka makandıfma ya
tırdıktan aoao 'llll•cekleri illn olu
nur.. 'll#l 
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Satılık : 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
parsellenıni§ arsalar beton ahpp ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçlik illnlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Sabi.ık ev - Ölü Ali İnci'ye ait ve 
Ankara Başkır mahallesinde Dedebey 
yokuşunda 117 No. lu iki katlı elek -
trik ve su tesisatı mevcut ahşap ev • 
18 - 10 - 938 salı günü saat 10 da ü
çüncü sulh hukuk mahkemesinde bil -
müzayede satılacağından taliplerin o 
glin o saatte müracaatları. 7709 

Devamlı kUc;ük illıılardan her defuı 
ic;in 10 kuruı alınır. Meaell 10 defa 
neırıı::dllecek bir illıı için 140 kurul 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her nur, kelime aralanndald boıluk· 
lar müstesna, 30 harf itibar edanıit
tir. Bir küçük illıı 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ic;in &J'· 
rıca 10 kuruı alınır. 

Satılık ucuz otomobil- Kapalı, te
miz bir otomobil acele satılıktır. Işık
lar Menekşe apartımanı No. 9 da ls • 
mail'e müracaat. 7710 

Satılık arsa - Maltepe civan ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat· 
la satılık arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7 7 S9 

Satılık eıya - Maltepe :son durak 
son apartımanda muhtelif halılar, bat -
taniyeler, kuvertürler, kuştüyü yastık
lar, karyolalar, lokanta, mutbak elek -
trik donanma levazımı her gün satıl -
maktadır. 7738 

Satılık - ı. 3,S objektif 4 X 6 Dua 
bir fotograf makinesi 20-10·938 per -
şembe saat 14,30 da belediye müzaye
de salonunda 20 liraya satılacaktır. 

7740 

Acele sabbk kamyon - 937 model 
uzun ıaae yeni karöserli Şcvrole. Eski 
Postane arkasında aşçılar kahvesi 
Mustafa Ceylan'a müracaat. 7737 

Acele satılık - Yeşil boyalı 3 kişi
lik 5 beygir Sitroen markalı ve 4 per -
vaneli 2 parmaklık santriföj pompa. 
Soğukkuyuda No. 15 elektrikçi Hamit 
Ersel'e müracaat. 7715 

Sablık piyano - Alınan maricalı 
iyi kullanılmıt bir piyano müsait fiat
le satılıktır. Yenişehir Karanfil sokak 
30 - 3 7713 

S.bhk aoba - Tip Zonguldak No. 
3 ve Halle tipi No. 2 soba boru ve tab
lasiyle satılıktır. Yenifehir Konur so -
kak 20. Sekizinci daireye müracaat. 

7716 

Sablık ev - Bahçeli evler .koope -
ratifinde C. 2. ve B. 3. tipinde 2 hisı&e 
acele saıtılıktır. 'n: 2487 Vahdi Doğ -
ruer. 7739 

Kiralık : 

KiRALIK - KALORiFERLi, Si· 
CAK SULU YENl APARTIMAN -
LAR : Sair her türlü konfor. :MenekfC 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 
daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçi 
bölmesi. Küçük daireler: bir hol, iki 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 
Çamagırhane, sandık odaJan. Telefon: 
3788 veya 1657 7717 

KiRALIK BOYOK KAT - İki ai · 
leye elverişli, iki antre, be§ oda, iki 
salon mutbak kiler, hizmetçi odası, , , . 
Havuzlu güzel bir bahçe içinde. Yenı· 
gehir Tuna caddesi Düzenli sokak No. 
10 telefon: 2676. 7412 

Kiralık kat - 5 yeni§ oda, hol, ban· 
yo, hizmetçi odul, balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
'ı'enişehir: Selanik caddesi No: 51 Te-
lefon: 1347 - 2953. 7551 

Kiralık daire - Hisarönü Necati • 
bey mektebi civan Uğur apartıman 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 7 567 

Kirabk - Atatürk bulvarında 
möbleli ve kaloriferli, sıcak sulu, 2 o-
da kiralıktır. Tl: 2177 7571 

Kiralık - Atağıayranc1.da Vekalet
lere yalcın 4 oda, 1 salon, banyo ve 
mutbah. Mupmbalı, elektrik ve auyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatı- 35 
lira telefon: 2901 7572 

Kiralık - Yenişehir Yüksel soka -
ğında bütün \:onforu mevcut bet oda -
h bir kat. Yüksel sokak No. 7 ye veya 
3715 telefona müracaat. 7 573 

Kiralık - Bir ve yahut 2 oda her 
türlü konforlu bir ve yahut iki bayan 
veya çocuksuz bir aile için. Fiyatı u -
cuz. Yenifehir Türe sokak No- 9 Şen
yuva apartmanı daire 3. Mimarkemal 
mektebi arkasında. 7596 

Kirabk EY -Yeııifehir Karanfil so-

Kiralık yeni villa - Kavaklıdere'• 
de İtalya sefaretanesi karpaında u • 
falttan yüz metre geride üç kat villl, 
on oda - kalorifer • garaj, bahçe, mo -
dern sıhhi tesisat. Özdcmir caddeli 
No. 65 telefon 1810 7630 

Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, kon • 
forlu, havadar. Kizım Özalp c:addea 
Ataç sokak dükkanlı apartıman Th 
3329 7649 

Kiralık daire - Bankalar eaddcG 
İnhisarlar bag müdürlüğü yani dok • 
tor Salibi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrik, havagazı, su. Tl: 1490 7628 

Kiralık - Yeniıehir Yübel c:aıd. 
Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai • 
reli bir apartıman ayn ayn veya top • 
tan olarak. Ti: 3520 7629 

Kiralık - Uç oda, bir hol. Yenite
hir Karanfil sokak No. 3 1522 ye mil· 
racaat. 7678 

Kiralik ev - !ç Cebeci'de Ceyhan 
sokak N o. 12 de 3 oda, 1 mutbak, 
elektrikli geniş sofayı havi. 7679 

Kiralık - Havuzbafr Necati.bey 
cad. No. 7 de üç veya dört oda bir ld
den mürekkep daire. Tercihan aut 
14 e kadar görülebilir. 1708 

Kiralık oda - 1 ~n için 2 baym
dan ibaret aile yanında. Bakanl•klwa 
çok yakın güzel man.zaraılı. 111tatid 
U. Mü. lüğünde ş. Kay.ı'ya miiraclılıt. 

7735 

iş verenler : 

Bedia terzibanelİ için - DDdt ... 
4 bayana ihtiyaç vardrr. Yenifebir S.
vwıbap Çankaya c.d. Kınacı Ap. cW-
re 3 mü.racaaıt. 7691 

Mürettip, mücellit, pedala - Ali-• 
nacaktır. Çankaya matbauı clirektöl; • 
lüğüne müracaat. Kmac:rhan No. 7 

77H 

Aranıyor - lyi dikit bilen z baya
na ihtiyaç vardır. Pomıae Qddeei Ha
nef Ap. No. 3 kacbn tenW Ziya'ya ma.-
racaat. 7730 

Muhasebeci ve bıbsildar ._,_ -
Tjcarl muhasebeye hakkiyle valaf bii 
muhasebeci ile mükeffel bir ••WWer 
aranıyor. Halil Nacı Mıbc.Jotlu map • 
zasma mürac:Qt. Anafartam caddeei 
No. 111 7621 

Aramyor - Bir muhasebeciye ih
tiyaç vardır. Lisan bilenler tercih edi
lecektir. Haraççı kardefiere müracaat 
edilıncsi. 7627 

Aranıyor - Ticari bir müeuceenin 
muhasebe servi.sinde çalıtznak Uzere 
orta tahsilini bitirmiı iki memur alma
caktır. İsteklilerin Ankara poeta ku -
tusu 65 e ba.g vurmaları rica olunur 
(Bayanlar tercih edilir). 762S 

lş anyanlar : 

Mürebbiye - Aknanca, franem:a 
bilen bir yabancı bayan çocuktan olan 
bir aile yanında it anyor UlUB'ta L. B. 

7718 

MuhaMbe dersleri - Makine yazı
lan, türkçe - fransızca daktilo yazıla -
n ve tercümeleri yapılır. Muhasebe 
denleri verilir. Anafartalar Menekçe 
mağazasına Y. A. rumusiyle ve mek-
tupla müracaat. 7 529 

Bir alman bayan - Aile yalljnda 
çoc:uk bakmak gibi ~ iı aıvor. V. s. 
Ankara Aıker sokak Kurıuncu llıi._~· 
man No. 4 7559 

Bir mühendis ~ eh) - lı a
ramaktadır. (Su, Yol, Dıemiqrol.. kQQ
rU inpatı) W. D. Ankara Yenitehir 
Mühendisler birliği. 7652 

kak No: 33 alt katta 2 U.t katta 5 o· _:!111111111111111111111111111111111111111. 
da 1 hol tamecn•, kalorifer, aıcak au, : KONTES V ALEVSK.A E 
tertibatı, t•fon n blyGk bahçe9 var- : : dır. G<Srmek için 1*ıçrnna konupıak E G. Garbo - Charles Boyer E 
için ıs.f'T Mo: ,a tekfon. 7623 .,ı1111111111111111111111111111111111111r 
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._ı lrb~i EM YIPI 
lıı~ırıllti hl.re Neyeliıl•eı: 

EM. makavelemizin rT inci 
maddesi mucibince evlerimizin 
tayini için 23. 10. 1938 pazar gü
nü saat onda ortaklar, idare mec
lıiei ft Noter huzurunda kura çe
kileceKtir. Sayın ortaklarımızın 
mahallemizde behemehal hazır 
bul11nmalarmı rica ederiz. 7675 

Za iler 
Türkiye Cümlıuriyet Merkez Ban

k.aomdan: 

Bay Salaha.ttin adına yazdı D sını
fından birlik 2948, 5718/ 20, 11669 ve 
25608/ 41, 26125 numaralı kırk adet 
bankamrz hisse senedi kaybedilmiş ol
duğundan arnk hükmü kalmadığı ve 

ı yerine başka numara.lı kırk adet yeni 
senet verileceği bildirilir. 7 7 56 

Zayi - Yüksek Mühendis mekte -
binden alınış olduğum 4-4-934 tarihli 
ve 607 numerolu yüksek mühendislik 
diplomamı zayit ettim. Yenisini çıka
racağrmdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. Merzüon'da mühendis 
Enver Tarman. 7712 

Zayi - Kigi nüfus memurluğundan 
• aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. 

H A S · A N 

«@ SJ <iliif 
ö~lii 

un/a,.ı 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniı 

Hasan unları yavrularınıza sıhat, nete verir. Y avrularıntZıtl 
nefesi evinizin, yuvanızın neıesini doğurur 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlrk kutular 20. yarıııt 
kiloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzili~. 7564 

Zülfaris sokak ve Hezaran caddesi N. 121 

Bulan aşağıdaki adresime getirdiği 
takdirde 5 lira mükafat verilecektir. 
Aksi takdirde hükmü olmadığı iün o -
lunur. Ankara Harp Okulu subay ga • 
zinosunda Mehmet oğ. Ahmet Yazıcı 

Türkkuşuna 15 genç ahnacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : 

ANKARA ACENTASI HALİL NACI MIHÇIOOLU 
7758 

Türklrutu tetkilitında motörlü ve motönüz tayyareler 
üzerinde öğretmen olarak çalıımak maksadile yetiştirile
cek 15 gence ihtiyaç vardır. Aranan belli batlı tartlar tun· 
!ardır: 

Kadınlık aleminde modem bir 
inkılib yapan (aylık temizlik) -

!erimizde kullandığrmız; 

ve BACJ'dır. Her eczanede ve 
büyük ticarethanelerde bulunur. 

6804 

Bat, di§, nezle, grip romatizma ve bütün ağnlarmızı keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 7536 

Sayın halka 
Kömür ve odun ahrken 

dikkatli olahm 
Belediye Reisliğinden : 

Şehrin muhtelif semtlerinde bulunan odun kömürcüler
den bazılarının sattıkları malları tartarken kantarlar üze
rinde oynuyarak eksik çekip haller aldattıkları görülmüt
ve bunlar hakkında kanuni takibata batlanmıttır. Fakat 
halkın da odun ve kömür alırken satıcıların kantarlar üze
rinde her hangi bir harekette bulunmamaları için çok dik· 
katli olmaları ve aldıkları malın tartısından v~ satıcının 
kantarından tüphelenenlerin derhal belediyeye müraca-
atları ilin olunur. ( 4356) 7687 

Hava Kurumu 

Odun ve kömür alınacak 
Türkkuıa Genel Direktörlüğünden: 

Türkkuşu müesseseleri için a.çrk 
pazarlık suretiyle alınacağı ilan edil -
mit olan 45 ton krible kömür ile 15-25 

'---- -....- ...... _ .. _ .. _ ·--
12. 10. 938 çarşamba günü yapılan ek
siltmesinde verilen fiyat h addi layı
kmda görülmediğinden ihalesi 24. 10. • 
938 pazartesi güaü saat 15 e talik edil
miştir. 

İsteklilerin vesaik ve teminatla-
riyle müracaatları. 7662 

İc.ra -ve İflôs 
Alanya icra Memurluğundan: 

Alanya Belediye dairesi namına ve
kili Sıtkı İncinin 2S-9-936 ve 8-10-936 
ve 10-10-936 ve 27-10-936 tarihli d&t 
adet senet mucibince İzmir Tilkilik 
Osman zade çıkmazı 14 numaralı ev
de elektrik müteahhidi Salih oğlu 
Şükrüye elektrik tesisatı için vermiş 
olduğu 2500 liranın haczen tahsilini 
istemiş ise de borçlu Şükrünün ika
metgahı belirsiz olduğu tahakkuk et
mesine mebni tebligat yapılamamış 
olmakla ilanen tebliğat icrasına ka-

~ . 
GUZELLIK 
Kadının 

H kktd•r 

Hak iki ve 

modern 

güzelliQln 

y o 1 u 

COTY 
den geçer. 

J 

PUDRA 

PARFÖM 

R U J 

7720 

1. - Türk (soyundan) olmak 
2. - iyi hal ve şöhret sahibi bulunmak 
3. - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveriıli olmak 
4. - Boyu 1,58 den aJağı olmamak 
5. - En az lisenin onuncu sınıfını bitirmit olmak 
6. - En az 18, en çok 22 yafında olmak 
7. - iki vesika fotoğrafı ibraz etmek 

Öıiretmen namzedi olmak üzere alınacak gençlerden 
Türkkuşu tetkilitında uçuculuk öğrenmif bulunan planör
cülük B veya C brövelerile ite batladıkları tarihten, hiç 
uçmamı§ bulunanlara da planörcülük B brövesi aldıktan 
tarihten itibaren nizamname mucibince yatmak, yemek ve 
giyim masrafları Türkku,una ait olmak üzere ayda lise 10 
tahsilini görmüşlere 25, liseyi bitirmiş olanlara 30 lira iic
ret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artış de
recelerine göre görecekleri zamlar hususi bir talimatla tes
bit edilmit bulunmaktadır. 

Türkkutuna bu suretle seçileceklerin Öğretmen Muavi
ni oluncaya kadar. normal olarak beş sene evlenmemeyi 
Ye hususi bir teahlıütnameyi imza ederek Türlckuşunun 
vereceği vazifeleri on sene müddetle görmeği kabul ve te
ahhüt etmesi ,arttrr. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
ıTürkkuşu Talim Terbiye Bürosu Direktörlüğüne doğrudan 
do~ruya ,ahsen veya yazı ile müracaat edebilirler. 
Kayıt muamelesine Cumhuriyet Bayramına kadar de. 

vam olunacağından müracaatların bu tarihe kadar yapıl-
0m&1J ıarttır. 6343 

rar verilmiş olduğundan mumaileyh 
ilan tarihinden on gün zarfında 938/ 
35 dosya numarasiyle bir gOna itiraz
da bulunmadığı takdirde ödeme em
ri tebliğ edilmiş sayılacağ ı hukuk u-

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
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U L U S - 19 uncu yıl - No: 6185 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basmıevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
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BU GÜN BU GECE 
Melvyn Douglas - Claudette Colbert 
ve Robert Young tarafından temsil 

edilen fransızca sözlü 

PARlSTE BULUŞALIM 

Seans saatleri : 
2, 45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de 

Programa ilaveten : 
Paramunt Dünya havadisleri 
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BU GON BU GECE 
Heyecanlı patinaj sahneleriyle dolu 

fransızca sözlü 

SAADET DURACI 

Baş Rollerde 

Sonja Hennie - Done Ameche 
Ayrıca: Paramunt dünya haberleri 

Seanslar : 2.30-4.30-6.30. Gece 21 de 
Halk Matineis 12.15 de 

Rose Marie 

---------
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-----Pek yakında _ 

ÜÇ AHBAP ÇA VU ŞLAR EÔLENlYOR = 
Türkçe sözlü _ 
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. . dı"nleyiniı 
Modellerını M 

Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No : 6 

Telefon : 2208 7707 
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