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> 

Atatürk' ün sıhallerine dair 
dün (ıkan resmi tebliğler 

SABAHKi TEBLI~ : 

latanbult 18 a.a. - Riyaaeticümhur Umu
mi Katipliğinden: 

1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhhi vazi
yetleri hakkında müdc..vi ve müşavir tabib
leri tarafından bu sabah saat 10 da verilen 
rapor ikinci maddededir: 

2 - Atatürk'ün umumi vaziyetinde bü
yük bir değişiklik yoktur. Geceyi daha iyi 
geçirdiler. Nabız 90 • 100 arasında, teneffüs 
18, hararet derecesi 36.4 tür. 

Kibar 
kaçakçılar! 

F. R. ATAY 

- A vnıpa' dan yeni geliyorsu
nuz? 

- Evet.. Ne kadar ucuzluk 
bilseniz .• 

- Bizim paramızla öyle! Fa
kat franaız frankı maaılarla türk 
lirası maaşları da mukayese edi
yor musunuz? Yunanistan' da 
yalnız kumaf değil, ücret de -a
c.uz: Yunan işçisine bizim para 
ile 25 kunıt verildiğini ifitiyo· 
JQID. 

soma hatırıma geldi:· 

1 

AKŞAMKi TEBLIG: 
İstanbul, 18 a.a. - Riyaseticümhur Umu

ıni Katipliğinden: 

1 - Reisicümhur Atatürk'ün sıhhi vazi
yetleri hakkında müdavi ve müşavir tabib
leri tarafından bu akşam saat 20 de verilen 
rapor ikinci maddededir: 

2 - Reisicümhur Atatürk'ün rahatsızlığı 
aynı halde devam etmektedir. Nabız 120t 
teneffüs: 22 ve hararet derecesi: 38 dir. 

- Bununla beraıber haMcımz 
n,r. Zannederim bet altı aydan. 
beri Avrupadasınız .• Kaç liralık 
dövizle gitmiştiniz? 

Gülümsiyerek yüzüme baktı: 
- 25 lira değil mi? Altı ay 25 

lira ile geçinmek! Şüpheşiz si
~ hakkınız var_ 

Baıvekil B. Çember/ayn, kabine azalariyle birlikte 

Türkiye' de tedavi edilmez 
tiastahklar, yahut, bilmem ka
çmdan sonra oğlunu tahsil ettir
mek vesilesiyle ve ailece Paria' -
re yerleşmeler, hulasa türkçe ka
zanıp fransızca yemek illetleri 
gittikçe arıtıyor. 

Kudüs'te sokak 
harpleri oluyor! 
İngiliz kabinesi 

vaziyeti 
bugün toplanıp 

görüşecek 
Kudüs, 18 a.a. - Filistin'de dün birçok hadiseler cereyan et

miştir. Araplar Kudüs'ün ~ki mahallelerine girmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Müslüman mahallesinde çıkarılan bir yangın netice
sinde polis merkezi harap olmuştur. 

Macar - Çek müzakerelerinin Bratis. 
lava'da başlıyacağr bildirilirken macar 
başvekili B. lmredi de beyanatta bulu
narak Macaristan'ın isteklerini elde 
etmek azminde olduğunu şiddetli bir 

B. IMREDI CEKLER'E CATIYOR 

Artık vaidlerden ve 
manevradan bıktık 

Tezimizi muvaffak kılmağa 
azmetmiş bulunuyoruz 

Budapeşte, 18 a.a. - Başvekil B. lmredi, macar ajansına, Çe
koslovakya'nın bugünkü vaziyeti etrafında aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 
"- Komarno müzakerelerinin inkıtaını müteakip, ilk tabii te· 

şehhüsümüzü, Münih kararına iştirak etmiş olan ve bizimle dos
tane münıuebet halinde buluna·n alman ve İtalyan büyük devlet
lerine sureti mahsusada gönderdiğimiz zevat vasrtasiyle, vaziyet 
üzeri~deki göriifümüzü bildirmek teşkil etmiştir. 

lisanla söylemiştir. Diğer taraftan Macaristan'ın bu teşebbüsleri neti- ı 
Peşter Loyd gazetesi, çeklere bu işin cesinde, macarlarla meskun arazinin 
halli için 24 saatlik bir mühlet verile- seri ve kati bir surette Macaristana B. Bek Bükreş'e 

hareket etti 
ceğini yazıyor. (Sonu 8. inci sayfada) 

Kanton 
şehirleri 

ve Hankeu 
boşaltılıyor 

Japonlar Kanton'u fasılasız 
10 saat bombardıman ettiler 

Kanton - Keulung demiryolu kesildi 

Müşterek Leh-Macar 

sınırı için görüşecek 
Varşova, 18 a.a. - Polonya hariciye 

nazırı Bek bu akşam saat 22.50 de Ro
manya'ya gitmek üzere Varşova'dan 
hareket etmiştir. Yarın Bükreş'e va • 
racaktrr. 

Polonya hariciye nazırı Romanya 
kıralı ve hükümet erkaniyle görüşe -
cektir. Bu mülakatın müşterek macar 
- Polonya hududu etrafında cereyan 
edeceği söylenmektedir. 

• • Romanya hariciye nazırı Komnen 
Hongkong, 18 a.a. - Şeklunga sekız kılometre mesafede ıark de Polonya hariciye nazırını hudud • 

ve Şaho nehirlerinin birleştiği mmtakada şiddetli bir muharebe J ta karşılamak üzere bu akşam Bük .. 
batlamıştır ve bala devam etmektedir. reş'ten hareket etmiştir. 
Şark nehri mıntakasına mühim 1 

miktarda Çin ta.kviye kttalau gel
mektedir. Kanton için her türlü tehli
kenin bertaraf edilmiş olduğundan e -
min bulunan Çin umumi karargahı, 

Kanton'dan bir milyon kadar kişinin 
çıkarıldığını tahmin etmektedir. Çin
liler, Şumşum'un 25 kilometre şlına
linde demir köprüyü berhava etmişler 
ve telgraf hatlarını da kaldırarak bü
tün dünyadan tecrit eylemişlerdir. 
Aynı zamanda dahilden Kanton'a bu 
şehrin müdafaası için mühim miktar
da Çin askeri gönderilmektedir. 

Kantonda örfi idare 
Kanton, 18 a.a. - Japon ilerlemesi 

sebebiyle dün gece Kanton'da örfi i
dare ilan edilmiştir. Şehrin bombardı
manı saat 7 den 17 ye kadar fasıılasız 
devam etmiştir. Uongşa garının bom
bardımanında 20 sivil ölmüş ve yara -
lanmıştır. 

Demiryoul hattı kesildi 
Tokyo, 18 a.a. - imparatorluk 

(Sonu 8. iııci sayfada) Kongre azaları H alkevi önünde 

- Ah şu usulü de nereden Çı· 
kardımz? Yok bütün tekaütler 
maaşlarını burada alacak, yiye
ceklermiı ! Para benim değil mi? 
Bırakınız, Beyrut'ta yiyeyim! 
Benim yüz elli liramı bırakmı· 
yorsunuz da yazlarını veya kıtla· 
nnı sürü sepet Avrupa'da geçi· 
reni eri görmüyor musunuz? 
Dahası var: Bir hanım, arka· 

daıının pek ucuza bir kürk aldı
ğını anlattı: 

Polis devriye kollariyle asiler 1 
arasında sokak muharebeleri ol-

mAuştur. ah d" .. l • h'" siler y u ı muessese erıne u -
Bir harp çıkarsa Tıp Kurultayı dün de 

mesaisine devam _,tti - Bu fiyata nasıl olabilir? 
- A ... Yoksa bilmiyor musu-

nuz? f Burada meslek adını giz
lemek istiyorum] ... ci ·•· nin getir
diklerinden! Her sene bir iki 
defa Avrupa'ya gitmiyor mu? 
Bir iki defa bavulunda kendisi
nin kürkünü getiremez mi? Ta
nıdığı ve ba,ka bir hanıma ken
di kürkünü satamaz mı? 

Ufak tefek hediyelerden, ıu 
veya bu hizmetle bir .y~bancı 
memlekete gidip de kendısıne ve
ya karısına şu veya bu eşyayı 
getirenlerden, zaruri ihtiyaçları 
için alış veriş edenlerde~ bahset
miyorum. Esasen usul!;rı~. de bu 
hususta bir takım tabu musama
ha hadları var. Hayır, bunlardan 
değil, döviz ve ticaret efya~ı .ka: 
çakçılarmdan, ve kibar, bırıncı 
sınıf halk, üst tabaka kaçakçıla: 
rından bahsediyorum. Ve kendı 
kendime: 

- Zavallı cigara kağıdı ka· 
çakçısı ! Hudut dağlarında bir 
heybe şeker kaçırmak için bey· 
ninden kurşun yiyen biçare ser
seri ! Belkemerinde sakladığı bir 
kaç altından dolayı hapiste çü
rüyen betbaht sabıkalı ! Diye 
söyleniyorum. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

cu.m etmişlerdir. Yahudi mabedleri
nin önüne bir bomba atılmıştır. Vazi
yet vehametini muhafaza ettiği için 
resmi makamlar, 23 olarak tesbit edi
len ışık söndürme saatini şehrin he
yeti umumiyesine teşmil etmişlerdir. 

Eyaletin muhtelif kısımlarında ce
reyan eden hadiseler neticesinde S 
kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştır. 

lngiliz kabinesi Filistin 
işini konU§acak 

Londra, 18 a.a. - Başvekil B. Çem
berlayn, !skoçya'dan ancak bu akşam 
hareket edecek ve yarın sabah Lon
dra'ya varacaktır. Kabine de esasen 
yarın sabah toplanacaktır. Kabinenin 
görüşeceği meselelerin bafrnda mü -
dafaa ve Filistin meseleleri vardır. 

Kudüs, 18 a.a. - Bugün n~rolunan 
bir kararname ile polis teşkilatı kSrni
len ordunun eline verilmiştir. 

Bugünden itibaren Filistin'de bü -
tün ltarekatın mesuliyeti orduya geç
miştir. Bu harekat asi arap şehirleri -
nin işgalini istihdaf etmektedir. Öğ -
Iedenberi Filistin hudutları kapatıl -
mıştır. Kudüs'te mütemadiyen zırhlı 
otomobiller dolaşmakta ve harekat sa
bası üzerinde tayyareler uçmaktadır. 

Sıhiye Vekili gitti 
Sihat ve İçtimai Muavenet Vekili 

Doktor Hulilsi Alataş dün akşam 19,15 
Ekspresiyle İstanlbul'a gitmiştil'. 

İrlanda İngiltere'ye 
yardım etmiyecek 

B. dö .Vale.r.a 

Dublin, ıs a.a. - B. dö Valera•mn 
!rlanda'nrn taksimi meselesini hallet
mek için Vestminister parlamentosu 
muhtariyetinin İrlanda parlamentosu
na naklini iltizam eder mahiyette 
!vning Standard gazetesine vaki be
yanatı trlanda'da bir nebze heyecan 
tevlit etmiştir: 

B. dö Valera, İrlanda'nrn hiç bir za
man lngiltere'nin muhtemel düşman
larına karşı taarruz üssü teşkil etmi
yece ğini beyan etmiş ve netice olarak 
İrlanda parçalanmış bir 'halde ve in -
giliz askerlerinin işgali altında bulun 
dukça İrlanda milletinin her hangi 
bir ihtilafta İngiltere ile teşriki me -
saiye düşman olacağını söylemiştir. 
Londra, 18 a.a. - Associatio.n Press'

in diplomatik muhabiri, şimal İrlan -
da'sınm Eire ile birleşmesi hakkm • 
da B. d'Ö Valera tarafmdan Evining 
Standard gazetesine yapılan beyanat 
hakkmda diyor ki : 

"B. dö Valera, yeni hiç bir teklifte 
bulunmamıştır. Ve şimal İrlanda'sının 
muvaffalfati olmadan her türlü deği
şikliğin ve ingı1iz hükümetiyle müza
kerenin iırnk§.nnz olduğu kanaatinded · 

Kurultay bu akıam kapanacak 

ve azalara bir ~ay ziyafeti verilecek 
Yedinci Tıp Kurultayının dünkü ikinci günü de çalışmalarla 

geçti. Dün saat 9 da gene Halkevinde y~~ıl~n toplantıd8: öjenik 
raporlar okundu. llk olarak doktor Şükru Tıner onu takıben c\~ 
profesör Ş. Aziz Kansu, profesör E. Gotschlich ve profesör Esat 
Birol mevzu etrafında raporlarını okudular. 

Saat 10,30 da da profesör Aptülka
dir Noyan gençlerde esas hyperten
sion ve irsiyetle alcikası, profesör lh -
san Hilmi Alanter Pedipotri köşesin
den öjenik, profesör Beacher kan 
grupları ve faktörler, profesör Fah
rettin Kerim Türkiye'de akıl hastalık
larında irsiyetin tesiri üzerine ınüşa -
bedeler ve profesör Osman Cevdet o
muz romatizmaları mevzuları hakkın
daki etüt ve kanaatlerini anlattılar. 

Öğleden sonra saat 14 te Doktor 
Ş. Ali Şavlı Kondrdistrofi, Doktor 
Necati Bice kadın kısırlığı hakkında, 
profesör Lokör dahili tababette fizyo
trapi, doktor Halil Yasa kadın tenasü
lü hormon bozukluklarının yeni te
davi usulü, doktor Naci Sait Somer
san set çocuğu devresinden sonra gı-

{&>11fl 8. inci sayfada), 

~lmanya 
ihtiyatları 

terhis ediyor 
Bertin, 18 a.a. - Silah altına alınan 

yüz binlerce ihtiyat efradının ve iki 
senelik askeri hizmetlerini bitirmiş 
olup da muvakkaten hizmette ipka e
dilmiş olan askerlerin terhisine bu -
gün başlanmıştır. Terhis muameleleri 
15 gün kadar sürecektir. Terhis edi
len efradın nakli için Almanya'nrn 
birkaç mrntakasında her nevi nakil va 
sıtalarına müracaat edilecektir. Ber
lin'de banliyö hatlarında işliyen oto
bir.> servisleri durmuştur. 
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Avrupa'da yaşamak 
Arupa eskioden bilhasaa fikir hareketleri ve kültür faaliyetleri b~ı

mından cazipti. Praa'da bir "barok,. sergisi gezdim. Wallenstein'in Nra
yında açıldığı için, iç.inde hiç bir teY olmaM dahi büyÜk Condottieri la· 

rafından ift§a ettirilmi§ olan sarayı görmek yalnız kafi idi. Uğradığunız 
saat, aerginin kalabalık olmaaı için elveritli idi. Böyle oln: · 'Ja beraber 
aergide hiç kiınaeler yoktu. Prag'da ve uğradığun diğer Avrupa tehirle
rinde, tiyatrolar hemen hemen bo§tu. 

Gerçi Avrupa'nm havası ziyadesiyle yıldırunlı idi. Gerçi, halk, daha 
ziyade günün haberleriyle meıguldü ve gazeteler dunnakaızm yeni ti
raj yapıyordu. Fakat bu, kahvelerin ve lokantalarm dolup botalmasma 
mani olmuyordu. Aranmıyan gıda kültür gıdaaı idi. Bu halden belli idi 
ki krizin ali.metleri ne olursa olsun kaynağı ve mahiyeti h...- fe)'den önce 
kültüreldi. 

Avrupa'da iyi lokantalar, biribirinıden ırk dansigler ve oteller eğer 
çarııyı ve etyaımı da ilave edecek olursak, aanırun ki oraya gidecek olan 
aeyyahları yegane tatmin edecek olan taraflardır. Faka_t bu tarafların da 
bir fevkaladeliği kalmamııtır. Maim iyisini bulmak için Paris ve Londra
ya kadar gitmek lazım. Eğer kaygısızlık bir matah iae, bunun da iyisini 
ve aağlammı gene orada bulacaksmız, berilerde, i-stihlike mahsus haya. 
tın ancak çeıitaizi, pahalm ve tataızı mevcuttur. Ve hiç §Üphe edilmeoin 
ki, yakm bir zamanda, Paris ve Londra'nm da kolay hayat pazarlan, 
aynı kalite krizine uğrıyacaklardır. Daha geçenlerde genç Eden kendi 
memleketinin halkına, yakın bir atide, ingiliz milleti için de hayatın ve 
hayat ıekillerinin çetinleteeeğini haber veriyordu. 

Avrupa'nm sokağını, evlerinin içini, ve insanlarmm dimai ve ruh na
hiyelerini iyice gözden geçirecek olursanız, bir kültür krizinin derin iz. 
!erini görecekainiz. Düne kadar bir sihirbaz aynası gibi kıta dıtındaki 
milletlerin ve inaanların gözlerini kamaıtıran küçük kıta bugün, dinme.lı: 
bilmiyen ihtilaçlarla aaraılıp durmaktadır. 

Bu ihtilaçları yakından görmek keyfiyetinde büyük bir lezzet ve 
fayda vardır. Çünkü Avrupa bu ihtilaçla.rıııı gene kültürüne ve kültürü. 
nün kaliteaine borçludur. Avrupa bir yıkılma devreainde değil bir "ken
dini yeniden yapma., çağında bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, kolay hayat müatehliki sıfatiyle Avrupa yolcunluğunun 
artık tadı tuzu kalmamııtır, fakat tarihin belki de en büyük kültür kri
zini yakından gönnek istiyenler için, hudutlardaki ve aeyahatteki bütün 
güçlüklere rağmen, Avrupa yolculuğunun ödenmez bir değeri vardır. 

Burhan BELCE 

Halkevinin güzel bir teıebbüsü 

Kahvelere ve halkın toplu 
bulundutu yerlere k;o.tttpane 
lıl< l<:atapane d.an akşam KonClu 

Ankara Halkevi bu sene zengin faaliyet programına çok hayır
lı ve çok iıtifadeli bir mevzu ilave etmiş bulunmaktadır. 

Ankara köylerine ve Ankara ıehri halk kahveleriyle itfaiye 
koğufu, belediye temizlik itçileri koğuıu gibi birçok vatandatla
rm toplu bulundukları yerlere birer kütüpane koyarak buradaki· 
!erin bot zamanlarını istifadeli geçirmelerini temin etmek. .. 
Halkevi kendi atölyesinde hazırlat

tıiı bu güzel kütüpanelere §imdilik 
halkımız için en faydalı ve en eğlen
celi kitaplardan bir miktar ıeçerek 
koymaktadır. Peyderpey bu kütüpa • 
neleri ıriizel kitaplarla beıliyerek da
imi ıurette halkın okumasını ve müs
tefit olmaaını temin edecektir. Anka
ra cezaevindeki vatanda§ları da ih
mal etmiyerek bura için de iki kütü
pane hazırlamaktadır, 

Dün akgam bu kütüpanelerden bi
rinciıi, Halkevi azalarından mürek -
kep bir heyet tarafından Cebeci'de 
Aile Bahçesi karşısında Bahri Çavu· 
şun kahvesine gönderilmiştir, 

Uzerindc ''lnsanlığın birinci şartı: 
Okumak, IJğrenmek,, yazısını taşıyan 
bu güzel kütüpane kahvenin güzel 
bir köşesine yerle9tirilirken kahvede
ki halk Cürnhuriyet Halkevlerinin 
bu halkı dütünen faaliyetlerini tak -
dir ve lzaya, tefekkür etmittir. 

yapıcı kudreti halka tebarüz ettiril
miştir. 

Halkevi geçen senedenberi halk 
kahvelerinde ve halkın toplu bulun
duğu yerlerde konferanslar vermek, 
mili! ve faydalı mevzular üzerinde 
ıinema ve karagöz göstermek suretiy
le bu vatandaşların eflence ve iştifa
deıini temin etmektedir. 

Bu kütüpaneleri de ilave etmekle 
cidden bu hayırlı faaliyetlerini daha 

faydalı bir hale getirmiş ve halkın 
kültür ıeviyeıini yükseltmek yolunda 
üzerine dügen vazifesini gönnilı ve 
boşuna geçirilen vakitlerini faydalı 
bir itle dol<lurmuş olmaktadır. 

Halkımızın da bu takdire değer te
ıebbüı karııaında cidden müteııekkir 
vaziyette olduğuna kanii•· Halkevle
rine karşr duyulan tçşekkür önlerine 
serilen bu kitaplardan iatifade etmek 
onları okumak ıuretiyle ödenir. 

ULUS 

Umumi mürakabe 

heyeti reisliği 
Bakanlar heyeti, sermayesinin ta

mamı devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktısadi teşekkülle -
rin teşkilat, idare ve murakabesi hak 
kındaki kanuna istinaden teşkil edi
lecek umumi murakabe heyeti azası 
sayısının biri reis olmak suretiyle ye
di kiıiden ibaret olmasını kabul et -
mittir. 

Bakanlar heyeti, umumi murakabe 
heyeti reisliğine Şirketi Hayriye eski 
direktörü B. Yusuf Ziya Erzin'in ta
yinini tasvip etmiştir. 

Orta tedrisahn isimsiz 
kadro lan 

Kültür Bakanlrğı, birinci teşrinden 
itibaren 8 aylık orta tedrisatın isimsiz 
maaş ve ücret kadrolarını okullara 
göndermiye başlamıştır. 

Leyli meccani imtihan evrakı 
tetkik ediliyor 

Lise ve orta mekteplere alınacak 
leyli meccani talebe imtihanına gir · 
miş olanların imtihan evraklarınııı 

tetkikine devam olunmaktadır. İmti • 
handa muvaffak olanlar cümhuriyet 
bayramına kadar belli olacak ve ilan e· 
dilecektir. Bu sene, Kamutay'ın kabul 
etmit olduğu 500 fazla talebe ile be • 
raber leyli meccani olarak alınacak 
talebe sayıaı 700 ü geçecektir. 

İsmetpaşa Enstitüsiinc alma -
cak meccani leyli talebe 

Kültür Bakanlığı, bu yıl da leyli 
meccani, olarak Ankara İsmetpaşa kız 
enstitüsüne 20 talebe alacaktır. Alı · 
nacak tal.,benin isimleri bU;günlerde 
belli olacaktır. 

Halkevinde yabancı 

dil kursları 

Her yıl açılmakta olan İngilizce, 

fransızca ve almanca lisan kursları -
na 1 ikincitefrin tarihinden itibaren 
baılanacaktır. Geçen yıl bu kurslara 
devam edenlerle bu lisanları bilen· 
tere mahsus ayrıca ikinci bir kurs 
açılacaktır. 

İsteklilerin en geç 28 birinciteşrin 
akp.mına kadar Halkevine müracaat
ları il,.Sin olunur& 

.AA V A 

~ct~:Jll 
Dün hava a~ık ve durgun ge~fi 

Dün ıehrimlzde hava açık ve dur -
gun geçmit en yüksek ısı 21 derece 
olarak kaydedilmiıtir. Yuröun Kara
deniz sahillerinin şark kısmında ha· 
va bulutlu, diğer mıntakalarda açık 
geçmlıtir. Son yirmi dört ıaat içinde 
yağı,ıarm karemetreye bıraktıkları 
ıu mikdarı Rizede 6, Van ve Samaun
da 1 kilogramdır, 

Dün rüzgarlar Akdeniz ve Karade

niz sahillerinde .cenuptan aaniyede 
5, diğer mıntakalarda şimalden en 

çok 7 metre kadar hızla esmiştir. 

Dlln en düşük ısı srfmn altında ol
mak üzere Kütahya'da 1, Kars'ta 4 
derecedir. En yüksek ılJ da ııfırın. 
üstünde olmak üzere Bodrum'da 27, 
Kütahya'da 28, Adana'da 29 derece· 
dir. 

S P O R 
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Muhtelit takım 
ve hakem kursu 

Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Bölgemizde yakında bir hakem 

kursu açılacaktır. Bu hakem kursuna 
iştirak etmek istiyenlerin W-10-1938 
perşembe günü saat 18 de Cümhuri -
yet Halk partisi Ankara ilyönkuru -
tunun Yenişehir'de Çankaya kayma
kamlığının yanındaki binada bölge 
merkezine müracaatla kayıtlarını yap 
tırmaları lizundır· Bu arada bölgemiz 
de hakemlik yapmak üzere futbol fe
derasyonundan lisans almış olan ha
kemlerimizin de bölge merkezinde 
bulunmalarına lüzum görülmüştür. 
Alakadarların muayyen 1aatte bölge 
merkezine gelmeleri. 

2 - Lik heyeti W-10-1938 per9em
be günü saat 18 de bölge merkezinde 
mutat toplantısını yapacaktır. Kulüp 
mümessillerinin muayyen saatte böl
ge merkezine gönderilmeleri. 

3 - Muhtelit takım için evelce 
çağrılan sporcularla sonradan An~a
ragücü, Galatasaray ve Güneş kuliıp
lerinden davet edilmiş olan sporcula
rın 20·10-938 perşembe günü saat 
15,30 da şehir stadında bulundurul: 
maları kulüp başkanlarından ehemı· 
yetle rica olunur .. 

Cümhuriyet bayramına 

gelecek izciler 
Cüınhuriyet bayramında §ehrimize 

gelecek izciler arasına Boğaziçi, Şişli 
Terakki ve İstanbul sanat okulların

dan 48 er ki§ilik birer izci grupunun 
katılması kararlaşmıştıt. Bu auretle 
Ankara dışından geçit resmine iştirak 
etmek üzere gelecek izci sayısı 1963 ü 
bulmaktadır. Kültür Bakanlığı, gele· 
cek izcilere Erkek, Gazi ve 'Kız lisele
riyle Ankara sanat okulunu tahsis et
miştir. 

Diyarbakır Cizre hattında 
kurulacak demir köprüler 

Bayındırlık Bakanlığı, Diyarbakır-
Cizre hattının Kuruçay Salatçayı ve 
Batman çayı üzerinde kurulacak üç 
demir köprü için bugünlerde müna
kaaa açacaktır. 

Feci bir kaza 

Sivas, 18 (Telefonla) - Yıldızili 
nin Demircik köyünden Osman, kag
ni arabası üzerinde olduğu halde Sam
sun demiryolu üzerinden geçerken 
trenin altında kalmıı, arabau parça -
tanmış ve kendisi ölmüştür . 

Dördüncü Umum Müfetti~ 
EHizığa gitti 

Sivas, 18 (Telefonla) - Dördüncü 
Umum Müfettiş General Alpdotan 
Erzincan'dan buraya geldi. Elizığ'a 

hareket etti . 

Nikôh 
Osmanlı Banka&l İstihbarat servi -

si gcfkrindcn Haydar Öı:bek ile Mat • 
buat U. Müdürlüğü memurlarından 

Muazzez Yefiın'ln nikAhlan ı 7-10-938 
de Ankara bele<liycsi evlenme salo
nunda iera edilmiştir. Tarafeyne ııaa
det dileriz. 

. ~ ~- -- --- - --- ·-~---~ 
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Parasız yahlı olarak 
Muallim mekteplerine 
alınacaklann listesi 

Kız ve erkek muallim mekteplerine alınmak ıçın müracaat 
edenlerden evrakları tamam olanlar araıından seçilenlere ait lis
te Külütr Bakanınca tasvip oluruD\qtur. Liıte bugünlerde mektep
lere tebliğ olunacaktır. Muayyen müddeti içinde müracaat eden
lere ait ikinci liste önümüzdeki hafta içinde hazırlanacak ve Ba
kanın tasvibine sunulacaktır. Parasız yatılı olarak muallim mek
teplerine alınanların listesini netrediyoruz: 

S• k k ll" Hadiye Öngel, Behiye Saltan, Muzaf-
ıooa er. e m~ ım fer Aksoy, Akhi1ar'dan Makbule 

mektebıne verılenler Doğruk Macide Seyfur, Afyon"dan 
Amasya'dan Ahmet Ergüneş, Ap- Nahide 'şerif, Antalyadan Muhabbet 

tullfilı Atay, Mahmut Kızrlta.n, Kemal Günlıan, Nilüfer Tayfur, Adanadan N. 
Önder, Yozgat'tan. İrfan Guney, Ha- Akgün, Balrkesir'den Bedriye Doğuş· 
san Özbaş, Remzı To'.'luş, Musta~a ıu, Saime Tançağı, Bandırma'dan Sil· 
Dinç, Zile'den Seyfettın Özgen, S'.- reyya Tunç, Burdur'dan Fikret Sa
vas'tan ~üleı;man İbrahım, S_'.'lD&un • den, Bergama' dan Remziye Mahmut, 
dan Salfilıattın Aksoy, Aptullfilı Atlı, Pakize Mehmet, İsmail Saadet, Aydın
Şebinkarahisar'dan Dursun Arseven~ dan Nebahat Can, Nuriye Türkmen, 
Tokat'tan Vahdettin Günal, M. Alı Mediha Tin, Hacer Özgün, Mürüvvet 
Ceyhan, lhsan Tuncay, Osman Aybas- ürver Mediha Güven Bahriye Su· 
tı, Kırşehir'den Cemalettin Güryer, nar, Gülsün Şölen, Fa~ Adıgüzel, 
Kemalettin Aka_lm, Kemal.,Coşkunt~- Yalvaç'tan Saime Ali, Denizli'den Ha
n~, Ahmet ~rturk,. Develı den Faık diye Karabacak, Nimet Ercebe, Bedia 
Ylicel, Necatı Erçelık, Kemal Ünsal, Manas Çankırı'dan Bedriye Arzcl, 
Alaattin Soylu, Mustafa Doymaz, Simav:dan Ayşe Mehmet 
Mustafa Tanelçi, Çankırı'dan Aptül - ' 
muttalip Coşkun, Osman Aççay, Ha- lııtanbul erkek muallim 
san Akmer, Cemil Güneş, Bayram San· mektebine verilenler 
caktaroğlu, Salih Salihoğlu, Ethem 
Cotkun, İakilip'ten lbrahim Köstek, 
Aptülhadi Bahalı, Ali Rıza Kale. 

Konya kız mıwllim 
mektebine verilenler 

Mardin'den Nezihe Eryılmaz, lz. 
mir'den İhsan Ertuğcu, Maraş'tan 
Bclkis Babacan, Ayşe Arıkan, Kayse
ri'den Nimet Gönen, Kırşehir<len Mu
zaffer Sansaroğlu, Karaman'dan Nilu
fer Dural, Eskişehir'den Nimet Sabri, 
Neriman Hüsnü, Maide Refik, Sabri .. 
ye Şaban, Seniha Osman Fehmi, Ayşe 
Ahmet, Müşerref Halil, Elizığ'dan 

Habibe Ömer, Aliye Şangarb, Müzey
yen Atik, Munise Alpte~in, Bch_ice 
Yücedağ, Cahide Bakakoglu, Nacıre 
Çakılcı, Tokat'tan Hayriye Bar~n 
Feride Bayan, Aliye Kaprkaya, Şebın
karahisar'dan İpek Üstlin<iağ, Sıvas· 
tan Saadet Ayık, Mediha Günaşan, 
Nafıa Güzel, Mahmure Tekin, Afyon
dan Gevher İbrahim, Akşehir'den Me
lahat Uz, Aadna'dan Nihal Eryetİ§İr 
Nermin Öztüı:ık, Lütfiye Bakuş, Kon
ya"dan MUrUvvet OUngör, Şadiye Hü
seyin. 

lzmir kız muallim 
mektebine verilenler 

Ödemiş'ten Hafıza Gülcü, Muzaf -
fer Tabarin, Uşak'tan Makbule Ayaal, 
Sarıkamış'tan Mualıla Tiirıkoğlu, Silif 
ke'den Naciye Yıldırım, B«lriye Gü
ney, Melek .Işıklar, !zmlt'ten Muazzez 
Ece, lzmir'den Ayşe Balkan, Münev
ver Yurddinç, Hikmet Yıldız, Zahide 

Yeşildağ, Sabiha Yalçıntaş, Safiye 
Zeytin, Hikmet Tüzüntürk, Sabiha Şe 
nizel, V ehi be Sarçın, Saadet Gün el, 
Hamide Çimen, Güzide Özpınar, Zeh
ra Özdemir, Seher Doğunkerdi, Nefi
se Ahcalı, Müveddet Özçaldıran, Sami 
me Sarıgül, Emine Gülmezler, Müfer
rih Özçulpa, Leman Alptekin, Hikmet 
Döke, Meliha Baıkan, Sabiha Yukay, 
Türkan Ergezen, Muğla'dan Sacide 
Gökçe, Dudu Sungar, Zehra Yıldn:ım, 
Millis'tan Nevin Donangül, Saime 
Yıldızhan, Muazzez Yengin, Nev§e· 
hir'den Sabiha Tulun, Iaparta'dan Ha· 
cer Arıktüı:ık, Sacide Altmel, Turan 
Aytün, Belkis Sipahi, Ayşe Demirkol, 
Selma Gür, Manlaa'dan Perihan Ak
"°Y• Fütüvet Çilli, Metahat Gerebene, 
Saime Uzel, Feride Tezer, Nazilli'den 

Sıvas'tan Melunet ÖzgürcJ, Çanak
kale'den Nibat Kamacı, Zıya U!'lklı, 
Hüseyin Gezer, Neqıti Y•ğit, Servet 
Genlik, Hakkı Türkozan, Mustafa 
Kurt, Osman Tanrıöver, Rifat Kutlu
er, Osman Bilgili, Mustafa Dağdelen, 
Diizçe'den l=il Çoğal, Sahip Tura!, 
Çankırı'dan Muzaffex Kemal Okay, 
lstanbul'dan Mustafa Ali, Hasan Müp
tczioğlu, Mehmet Başçekenoğlu, Meh
met Türkan, Kadıköyünden Mustafa 
Saiın Ali, Kemal Özaylam, Nevşehir
den Hidayet Yunmuş, Kumkapıdan 

Suphi Uzunca, Adapazarı'ndan Taliit 
Borazancı, Bekir Taruz, askeri orta 
okulundan Muhlis Öçal, Antalya'dan 
Kemal Yurtseven, Mustafa Aksoy, 
Buca'dan Arif Hikmet Par, Bolu'dan 
Keramettin Penbeci, Nurettin Kazan, 
Aksaray'dan Şevket Önübol, Ak§Chir
den Ahmet Kumcu, Ahmet Gök, Naz
mi Şenel, Melunet Yazıcı, Bilecik'ten 
Fuat Yılmaz, Yakı>p Tetik, Bartm'
dan Melunet Kaya, Fazıl Kılmçay, 

Nazım Dere, Aydın'dan Ali Ünlüer, 
Bahtiyar İnal, Hüseyin Yenier, Halil 
Ustaoğlu, Mustafa Yılmaz, Yusuf ln
ce, Halil Turan, Hüseyin Yaramı~ 
Pehlivan Kulaş, &at Turan, t..,ail 
Aksoy, Halil Koçaklıoğlu, Mehmet 
Özü Yusuf Akduman, Mehmet Su
yolc~, lzzet Kınacı, Refik Apaydın, 
Şerif Pınar, Hüseyin Tamer, Hasan 
Açıkalın, Biga'dan Aptiıllih Şengül, 
Fikret Nafiz, Ali Rıza Acarol, Şev
ket Yusuf, Mustafa Mehmot, Emir· 
gin'dan Necmi Batuna.y, Turan Erol, 
İsmail Sütveren, Eaki§ehir'den Hu.e
yin, lamail Hakkı, Ömer Muhittin, 
Sinop'tan Muttafa Şenyücel, Faru1ı: 
Gür Ali Kaya, Ferit İncala, İsmail 
Teıı:iz, Ahmet Özdemir, Hikmet Ku -
ru, Recep Tuna, Üsküdar'dan Hüse
yin Özayguç, Asım Özkalkan, Evre· 
nus !zer, İbrahim Işık, Ferhat Tuun, 
Şefik Eraslan, Okullar güneıinıden 
Aeı:rn Kibar, Gelenbevi'den Hikmet 
Yazgan, Antalya'dan Fethi Gilnden. 

lstanbul kız muallim 
mektebine verilenler 

Kütüpane yerleştirildikten sonra 
Halkevi azalarından biri bu kütüpa· 
neyi hepimizin evi ol.an Halkevinin 
gönderdiğini, içinde güzel ve millt 
kitapların bulunduğunu söyliyerek 
okumanın faydalarını izah eden bir
kaç söz ıöylemittir. 
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Sinoptan Makbule Tevfik, Samsun
dan Ayşe Ünsal, Samiye Ünser, Me
liha Hilal, Meliha Oktay, Bedia 
Tunçel, Süreyya Buyan, !stanbuldan 
Leman Kılınçaalan, Erzincandan Me
liha Hatunoğlu, Erzincandan Meliha 
Taner, Eaki9ehirden Nebahat Dik
men, Feriha Zihni, Elazığdan Refika 
Eııpir, Ünyeden Melahat Tenkiz, 
Trabzondan Saniye Abanozoğlu, Ati
ye Hotver, Mualla Alay, Nihal Bu· 
ruk, Sabiha Vural, Fatma, Esvet Has
polat, üıküdardan Saliha Balkan, Sa
bahat Akhuy, Münevver Yardımse • 
ver, Çankırıdan Muattar Top, Çapa· 
dan Neriman Mebrure, Necibe Onur 
ıal, Melahat Yaylagül, Mediha Onur
sal, Çankırı dan Fatma Çağlar, Hik -
met Neriman, R!na Güzey, Yandan 
Muazzez Eraygen, Yozgattan Maide 
Aylerau, Zonguldaktan Sabiha Gülay, 
Kasta.monu'dan Atiye Açtl<göz, İzmit.
ten HSdiye Erdi, latanbuldan Scmiy
re Doğucr, Gökmen Okiüzcü, Mela· 
hat Gürkan, Seniye Yeşilkaya, Kadr
köyünden Cahide Şipal, Muzaffer Özü 
canlr, Münire Atasü, Nüzhet Parlak
oüngü, Muattar Soyseven, Saadet Il
gaz, Mualla Runak, Nişantaşından 

Memduha Kazım, Hüsniye Aptullah, 
Muammer Artuç, !ıtanbuldan Sadiye 
Yılmaz, Bedia Ferat, Pakize Ôzdem, 
Adile Bağlıkıpçak, Mahmure Oncü, 
Adviye Kırgız, Hatice Mukaddes, 
Nebahat Alpagu, Kadriye Yifit, Ne
zihe Çolpan, Eama !iter, Kastamonu
dan Hüınüye Türker, Mahiye Ay
maz, Kandilli<len Vicdan solmaz, Or· 

Genç aza sözlerine şöyle başlamış
tır. 

"- Sizlere içinde birçok kitap bu
lunan bu kütüpaneyei getiriyoruz. 
Bunu ıize hepimizin olan Halkevi 
gönderdi. Ümit ederiz ki hepiniz bun
lardan faydalanacaksınız. İçlerinde 

eğlenceli hikayeler, ibret alınacak 
vakalar, milli ıavaırmıza ait yazılar 
olduğu gibi herkesin mesleki bilgi
lerini nurlandıracak kitaplar da var
dır. 

Şunu peşin olarak haber verelim: Si· 
ze getireceğimiz yalnız bunlar değil
dir. Sizlerde göreceğimiz okuma ar
zuıuna göre kütüpanenizi imkan ni•· 
petinde geniıleteceğiz, daha batka 
ve daha çok güzel kitaplar getirmeğe 
çalışacağız.,. 

Bundan ıonra kahvede bulunanları 
okumanın iyilikleri, mektepten çık
tıktan ıonra da okumanın p.rt olduğu 
hakkında tenvir etmittir. 

Bundan aonra gene Halkevi seyyar 
sinemaaı tarafından eaki ve yeni An
kara filmini göstaıcr&lı: cümhuriyetin 

Serbest nazma dair! 
Ben, kendim gl!rmedim ama, Ku

run gazetesinde tek yıldız imzasiy
le çıkan bir frkranrn anlattığına 

göre Nurullah Ataç, bir yazurnda 
"Genç şairlerimizin aruzdan ve he
ce vezninden ziyade serbest nazmı 
sevmeleri benim hoşuma gidiyor . ., 
diyesi imiş. 
Eğer gerçekten dedi ise, Nuru! -

lah A taç'rn hoşuna giden !i•Y. be
nim de tuhafıma gitti, diyebilirim. 

Tek yıldızın da slJylediği gibi, 
aruzun da, hecenin de "serbest" i 
olabilir. Bu cereyan, divan !Sairleri
nin mllstezadlariyle başlamıştı. On
lar, tabii, daha muhafazakiJ.rdılar: 
kafiyeden vazgeçemediler. "Edebi
yatı cedideu den sonra aruz vezni 
ile bazsn kafiyeli, bsıan kafiyesiz, 
fakat aynr veznin parçalariyle ser
best nazım yazmak bir aralık moda 
olmuş, o da tutmamıştı. 

Aruz, crtık, bir veya iki ıairin 
zaman zaman kullandıkları günü 
geçmiş bir ölçü haline geldikten 
sonra, hece vezninde değişiklikler 
yapmak istlyenler, yeni bir 11erbest 
nazım tecrllbesine de kalktılar. Fa
kat dikkat ettlniue, bunun içten 

bir ahengi, kendine milisus bir vez
ni vardı; kafiyelerine de dikkat e
dilirdi. Şimdi Nurullah Ata(ın 
"serbest nazım,. demekle neyi kas
tettiğini bir yıldız ıınlıyamiını!J ama, 
ben anladım: 

Bu yeni şaheser/erde vezin de, 
kafiye de yoktur. Bunlar, deve ku
şuna benzu satrrlardrr. işlerine 
geldiği zaman: 

- Manıumuz:I derler; cümlele
rin dizili!J tarzım altüst ederler. iş· 
/erine geldiği zanıan da: 

- Serbest nazımız derler; tDrk
çenin ahenlı:li hece vezninin vurgu
larına, hece sayrlarzna aldırı!J et
mezler. 

Nurullah Ataç'rn bu türlü mısra. 
farı beğenişi bana eski bir hikayeyi 
hatırlattı: 

Hint padişahlarrndan birisi ne 
raman su içse, veziri kendisine: 

- Afiyet olsun padişahım/ der; 

hükümdar ise bu temenniyi cevap
sız brralurmı!J. 

Bir garı ikisi de ava çıkmışlar. 
Aradan vakit geçmi!J, suları tDken
ml!J ve padişah susanızş. Aramışlar, 
taramışlar, bir yerlerde su bulama
mışlar. Nihayet bit çobanın krrba
sında yosunlu, tozlu, berbat bir su 
ele geçirmişler. Padişah, ister iste
mez, bu suyu içmiş. Vezir, gene es
ki vazifesini yerine getirip: 

- Afiyet olsun padişahım! de· 
ylnce hükümdar kendisine bu sıı· 
fıır, beş dakika teşekkür etmiı. 

Vezire merak olmuı: 
- Padişahım, demiş, eskidenberl 

siz su içince ben bu duayı ederim; 
cevap bile verme:ı:siniz. Bugün bu 
kadar uzun mukabelede bulunma-
nrza sııbep nıı ola kil . 
Padişah şu cevabı vermir. 
- Sarayda bituır bardaklardan 

içtiğim p nııiis, o duru sulu, sen 

dua etsen de, etmesen de ifiyet o
lur. Fakat bu :ı:ıkkım, duasrz liiyet 
olacağa benzemiyor da onun için 
teşekkür ettim. 

Bi:ı de Nurullah Ataç'• teşekkür 
edelim. Çünkü "yazık oldu Süley
man efendiye'' gibi banal nnsraları 
bulunan nasırlı şiirleri, 
o~ 

- Hoşuma gidiyor! demese oku
mağa bile elimiz varmıyacaktı! 

T.1. 

Ahçılık 'derırleri ! 

latanbul'da bir gazete Ahçılık 
dersi veriyor. Evelki günkü aayıaın· 
da ıu cümleyi okuduk: " Yarın fU 
yemekleri piıiriniz: Ekıili köfte, 
salçalı makarna, karpuz 1., 

Bu dersleri veren gazetenin sa
hibine: 

- ~ol, karpuz da piıirilecek 
yemeklerden midir? diye bir sual 
sorulursa, belki de, ıu cevap alınır
dı: 

- lki göziim, muharrirlerin bu 
kadar yanlıı türkçe yazdıkları bir 
devirde bir ahçı böyle bir y&Nlf 
yapmq, lıot görme/le lizıaı değil 
mi7 r.sonıı 9. ncıı sayfada.) 



19 - lO- 1938 

[DIŞ POLiTiKA 1 

Mihwerlerin ~arpıpnası 
I ~ ay eveliaine kadar bir taraftan 
"&illere Ye Fransa, diğer taraftan da 
A.lınanya ve İtalya arasında yegane 
~~ de her halde en ehemiyetli bir 

tilif mevzuu olan Çekoslovakya me
~nihayet tuliye edilmittir. Fakat 
.... meselenin taafiyelİ ümit edildiği 
ribi, iki mifıyer arasmdaki mücadele • 
:ri ll.İhayedendirmit deiildir. Münib 
~iapı.um takip eden birkaç aiin i
~ çarpıpmya bir fuıla verildik .. 
leıt aıonra iki grup arasındaki münaae - 7 
betler eski YBZİyetine rücu ebnekte
dir. Çelcıoslovak meselesinin taafiyeai, 
"-ıYa:ııene üzıerine fÖyle bir tesir yap -
bırttır:: 

1 - Bertin .. Rorm nüveri Ana -
S. kıtuanclaki nziyetini, es.kisine na .. 
taran tak-riye etmiı ve binnetice iki 
dernabat devletin nüfuzu zayıflamat
br. 

2 - Bertin - Roma mihveri aruın
il.a da Almanya'mn vaziyeti kuvetlef -
llıiı "ltaJ,.a'nm wziyoti zaYlfiaımt • 
br. . 

ULUS 

, D O ~{y A " H ~A .. B E-R l .E R i 
, •, 

- - - .. . .. ...... .. 

Bitaraflık kanunu 
tGdil mi edilecek ? 
~merika yeni bir Atlantil( 

filosu kurmaGa karar verdi 

~imdi de Memel 
meselesi mi ~ıkıyor 1 

Bir Alman gazetesinin 
Litvanya'ya ihtarı 

Varşova, 18 a.a. - Danzig'de çık -
makta olan Naayonal Sosyaliaz Dant
ziger Vororten gazete11i, Litvanyadaki 
alman ekalliyeti meaelesi hakkın.da mü 
hitn bir makale negretmektedir. Bu 
makalede deniliyor ki: 

"Litvanya, Memel htikümetine mat
buat ve toplantı hüriyetlerini tahdit e
debile<:ek hususi sal.filıiyetler vermek
le kendisine karşı daiına sadakatle ha
reket etmiş olan almanlara karşı em
niyeti suiistimal etmiştir. Memel al • 
manları Litvanyadan enternasyonal 
statünün harfiyen tatbikıru ısrarla ta • 
lep eder . ., 

Bu makale Litvanya'ya bir ihtar
la bitmektedir. Litvanya hükümeti bu 
ınescleyi iyice düşünmelidir ve bir ilk
kanundan evet bir karar vermelidir. 
Çünkü mezkur tarihte de umumi inti
habat yapılacaktır ve almanlar mcz • 
kflr emniyeti suiistimal hakkında Lit
van.ya'ya cevaplarmı vereceklerdir. 

Bahriye nezaretine gelmui 
muhtemel olan Lord Sta.nho(. 

İngiltere' de 

İki yeni nezaret 

ihdas olunuyor 
Londra, 18 a.a. - Çemberleyn, ya -

nn Londra'ya avdet edecek ve Duf 
Kuper'in istihlih meselesini hallede -
ccktir. Israrla dolaşan bazı şayialara 

göre vukua gelecek tebeddülat netice
sinde iki yeni nezaret ihdas edilecek • 
tir. Bunlardan biri iaşe nezar.eti, diğeri 
milli hizmet nezaretidir. Bu iki yeni 
nezaretin ihdaaiyle koordinasyon ne -
zarctinin iıleri azalacaktır. 

-3-

'TÜRKiYE BASINI 1 

Türk Ordusu 
C0MHUR1YET'te B. Yunuı Nadi 

yazıyor : 
"Son haftalar içinde memleket türk 

ordusunun her yıl tazelenen yeni ve 
genç unsurlarla takviyesine ait çok gö
nül çekici hadiselere sahne oldu ve 
bunlann son faslını harp akademisinin 
muhtelif ımıflara mensup olarak or -
duya gönderdiği erkanıharp zabitleri 
teıkil etti. Birkaç gün evel de süvari 
mektebimizin yeni yerindeki yeni fa • 
aliyetleri milletin ıvinç v itimat göz -
leri önüne konulmuştu. Oldumolaaıya 
asker ruhlu olan ve bu kahraman ruh
la her teveccüh ettiği iıtikamette yeni 
yeni devlteler kurmuş bulunan türk 
milletinin ordumuzda yükscliı ve ku • 
vetleniı kaydeden bu haberlerden pek 
ziyade memnun olmuş olduğunda şüp
hemiz yoktur. Cibilli bir bilai ile türk 
milleti memleket ve devlet selametinin 
böyle ıuurla vücude getirilmiı tc§kİ -
lata dayandığmı pek iyi takdir eder 
de onun için. 

Bu satırlan yazan f8}ı5an kendi ha
yabnda orduıuz kalan perişan bir 
memleketi ve hiç yoktan ordular ya -
ratarak topluluğun en kuvetli şekille -
rini elde eckn bir mcmlekti gönnüıtür 
de onun için ordunun ne demek oldu -
ğunu ve orduyu terkip eden ferdin ve 
zabitin kıymetlerini pek iyi bilir. Son 
haftalann yukarda arzettiğimiz ordu 
haberlerinden bir millet ferdi olarak 
en ziyade mütehaasiı olanlanndan bi • 
ri de kendimiz olctujıu:nuzu bilhassa 
kaydetmeliyiz. 

Büyük cleYletler arasmdaki nnma • 
ıenede önce, Berlin - Roma mih ıeri 
.., saniyen de bu mihver içinde Alman
'• tarafına doğru bir ağırlıktan baJka 
değifiklik görühnüyor. Münib anlat -
tllası ha.klanda beslenen ümitlerin mü
balağalı olduğu inailiz Avam Kamara
•ında bu anlaşmayı takip eden müza
beden anlqılmııtı. Bu müzakereyi 
liitler'in Saıbrük'te söylediği nutuk 
t.kip etti. Çekoslovakya meselesinin 
lıa.ılinden evelki politika atmosferini 
llndıran bu nutuk, mihverler arasında
ki mücadelenin eski hararetiyle devam 
•decefine delildi. Bu nutuktan sonra 
da timdi in,ıiliz muhafazakar partisi • 
bin nüfuzlu azasından Çurçil, Ameri -
lca halkına hitap eden bir nutuk aöyle
rniıtir. Bir taraEtan devlet adamlan 
iki rnihver arasındaki anlapnıazlığı te • 
barüz ettirirken, diğer taraftan dört 
ınemleket gazeteleri arasında hararet
li bir polemik biıflamııtır. Demek olu
Yor ki Çekoslovakya meaeleıi bir has
talık değil, belki ha&talıim arizından 
İbaretti. çekoslovak me.elesinin halli
le o iraz ortadan kalkmıı olmakla be
'1lber, butahk ba§ka sahalarda aynı 
lhahiyette irazlar tekeımnül ettirmek
tedir. Yani mihverlerin çarpıımaa de
~&:m ediyor. O halde hastalık nedir? 
liaataldı: bayat ve yqama telakkisi 
~ayrılıktan ibarettir. Fran • 
la ve İnailtcro d.nokraaiye bailıdırlar 
Süyiik mıpi.rlcri vardır. Bu ampirle -
tinin, kendi bildikleri §dillde id.are.in-

Doğu Slovakyasının da Uk
ranyaya raptı isteniyor 

Memel, 18 a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: 

Cuma günü toplanacak olan diyet 
meclisinde alman teşkilatı alınan liste 
ili ıcklinde görülecektir. Bereani ve 
Perein'de ukranyalı halkın tezahürat -
ta bulunarak istiklal istediği bildirili -
yor. 

Bir nezaret de lôğı·ediliyor 
Bu namzet Uiğvedilecek ve İnskip 

başka bir nezarete tayin edilecektir . 

Biz derece derece yükselerek 
mesela Atatürk cibi büyük bir askerin 
sırasına göre memleket ölçüsünde bü
yük kıymet olduğu hakikatile karıı 

karııya ve kucak kuc:aia bulumnuıuz
dur, ve askerliğimizin eım yükşek de
ğerini de bilhassa bu Büyük Kuman -
dandan öğrenmişizdir ... " 

de .abcat kalmalanm iıtiyorlar. Ra • 
hat bırakılmak için busüne kadar bir· 
ı;ok fedakiı.rlıklar yapmıılardır. Yap • 
tıklan son fedakarlık da Çekoılovak • 
YQ'yı ve hatta . Avrupa kıtaaının orta• 
•ını ve f&l'kını Berlin ·Roma mihveri
ne terketmoktir. Fqist devletlerin ha
Yat tclikkileri bunun tamamiyle ter • 

ıidir. 1n.ıiliz ve franıız telakkisini be
nimsediği aiin fqizmin dinamiuni. kal
maz. Kazam daima kaynar bir halde 
bulundunnak için ocağa atq vermek 
1aznn 1eldiği gibi, fatistlik de yqa· 
inak için hamleler yapmak mecburiye
tindedir. Ve her hamle bir eveliıinden 
daha ıanaasyone olmak lazımdır. iki 
2:Ürnre arasmda bu ideoloji aynlığı de· 
vam ettİkÇ"" .sriicadele de sürüp ;ide • 
cektir. 

Bu' . .Jıiıte akla gelen bir sual var
dır: Acaba orta Avrupa hegemonya 
davası iki faşist devletin arasını aça • 
cak mıdır? Filhakika macar • çek di -
vasında Almanya'nm bir tarafı, İtalya-
nın da diier tarafı tuttuklarına bakı • 
lıraa, böyle bir ihtimal varit görünüyor. 
Fakat iki fqist devlet aratrndaki an • 
lqrnazlığı izam etmekten de Mıkın
malrdır. İtalya ve Alm.'U\ya beraber 
yürüdükçe birçok menfaatler temin e

debilirler. Paylapnaya müsait olan 
menfaatler mevcut oldukça, iki faıist 
devletin çarpıtması beklenemez. Ancak 
tu ıöylenebilir ki son birkaç paylaş • 
mada Almanya aslan payını aldığı için 
mihverin Roma tarafı hafiflemiı ve 
Berlin tarafı pek ziyade ağırlaşmııtır. 
Fakat kınlmaktan henüz uzakhı · 

A. Ş. ESMER 

lUcksikada petrol anlaşmazlığı 
ballolunamiyacak 

Meksiko, 18 a.a. - Hükümetçi Na
cional gazetesinin bildirdiğine göre, 
dün tayyare ile v.,..ington'a ha~.~~t 
eden Meksika'nın Vaşington buyuk 
elçisi Majera, hareketinden evel A -
merlka Birleşik Devletleri ile petrol 
anlaşmazbğmın şayanı memnuniyet 
bir surette halline imkan görmediği • 
ili söylemi tir. 

Bir ıayyare kaza ı 
Bükreş, 18 a.a. - Bir askeri tayya -

re kıralın önünde yapılmakta olan 
manevralar sırasında yere inerken in
filSk etmiş ve i~inde bulunan üç kişi 
ölmüştür. 

Amerika Cümhur Reisi B. Ruzvelt 

Nevyork, 18 a.a. - Nevyork - T aymis gazetesinin diplomasi 
mahfilleri, resmi mahaf ildeki umumi mütaleanm bitaraflık kanu
nunun kongrenin toplantısından evel tadil edilebileceği ve hükü
metin müddeti ilkbaharda bitecek olan bu kanunun yeniden göz
den geçirilmesini ilin ebneğe karar vermesinin muhtemel oldu -
ğu mrkezinde bulunduğunu yazmaktadır. 

Milli meclis, Uşhorod'da toplana -
rak Ukranya bölgesinin parçalanması 

aleyhinde bir beyanname neşretmiştir. 

Parlamento mahfillerinde f:11sd o -
lan kanaate göre hava mUda(aa işle -
rinde ihtisası olan John Andenı,.,n. ye
ni nazırhkhırdan birine tayin edilecek
tir. Amirallik makamı kin de Stanhop 
un ismi zikredilmektedir. Kabinenin 
istinat ettiği siyasi esasın geni letile -
ceğinden henliz bahsedilmemektedir. 

" ... Şimdi en modem tekiımüllerle 
en güzide elemmlar yetiştiren yüksek 
ihtiıas mektep) ırimizle ne kudrtli or • 
du kndrolan eli\~ etmekte olduğumu • 
zu pek kolay anlarsınız. Atatürk Tür -
kiycsi her sabada qsiz ilcriliklcrin 
sahnesi olan bir memlekttir. Fakat 
aakerliğimiz bqta gelir. Ordu yap
makla ite baılıyan ve bu halile ndeta 
ordudan doğan Atatürk Türkiyesi dai
ma bilerek ve inanarak ordusuna ve 
kendi askerliğine dayanacaktır. 

Beyanname, doğu Slovakya bölge
lerinin Ukranya'ya raptını iatemekte -
dir. Gönüllüler ·işinde 

yeni bir safha 
Ayni mahfiller, mütearrız millet-ı • 

lerle taarruza kurban olan milletler a· J . •• • 

raaında hiç bir fark gözetmiyen bita- Çek - Alman munasebetlerı 
raflık kanununun tatbiki hususunda-

normalleşecek 

ki imkansızlığın son Avrupa buhranı 
esnasında sabit olmuş olduğunu ilave 
etmektedir. 

l' eni bir Aılantik filosu 
kuruluyor 

Nevyork, 18 a.a. - Heralt Tribün 
gazetesine göre, bahriye nezareti dai
mi bir Atlantik filosu ihdasına pren • 
sip itibariyle karar vermiştir. Bu fi. 
lonun nüvesini iki hafta evel ihdas e • 
dilen 38 cüzütamdan ibaret bir filo 
teşkil edecektir. 

Demokrasiler tarafından son dere· 
cede silahlanmak için verilmiş olan 
kararlar hakkında mütalealar serde
den Nevyork Times gazetesi, ıililı
lallll}anın yalnız başına demokrasi re
jimlerini muhafaza edemiyeceğini 
belki bugün ne kadar gözden düşmüı 
olursa olsun kollektif emniyet siste • 
mini yeniden canlandırmak muktazi 
olduğu fikrinde bulunmaktadır. 

Bu gazete şöyle devam ediyor: 
" Elde edilecek gaye ne kadar uzak 

olursa olsun, kollektif emniyet, emni
yete ulaşmak için takip edilecek olan 
yegane yoldur. Halbuki infirat kolay
lıkla "milli iflas,. manasını ifade ede -
bilir.,, 

B. Ruzvelt Sili ve Perü 
arcuunda luıkenılik edecek 
Vaşington, 18 a.a. - Cümhur reisi 

Peru ile Ekvatör arasındaki hudut ih
til:Hında tevassutta bulunması için 
Ekvatör cümhur reisi tarafından ya
pılan talebi kabul ve muslihane bir 
hal çaresi bulunacağı ümidini izhar 
etmiştir. Ruzvelt, Ekvatör ve Peru 
hükümetleri bazı Amerika hUküınet

lerinin dostane ve bitarafane yardımı
nı kabul ettikleri takdirde bir sureti 
tesviye bulunması için çalışacağını 
vadetmiş tir. 

Brczilya•la yeni bir 
i yan tc~t·hbü ii 

Rio-dö-Janero, 18 a.a. - Resmi teb
liğ : 

11 Mayıs isyanı şeflerinden olup o
zaman kaçan fakat son günlerde ya -
kalanan bir şahsın üzerinde çıkan ev
raktan yeni bir isyanın hazırlanmakta 
bulunduğu ve bu isyana hükümet a -
zasma suykastler yapılmak suretiyle 
başlanmak istendiği öğrenilmiştir. 

Polonyada seçime girmiycnler 
lıapseclilccck 

Varşova, 18 a.a. - Hükilmet maka· 
matı, önümüzdeki intihabata iştirak et
mekten istinkAf edecek kimseler hak
kında iki seneye kadar hapis cezası 
tertip edileceğine dair kararnameler 
isdar etmişlerdir. 

Almanya Bratislava ve 
Slovakya üzerindeki 
hakkından vazgeçti 

"Prag, 18 a.a. - Prager Presse gazetesi, Çekoslovakya ile Al
manya arasındaki müzakerelerin hiç tüpheaiz yakında iki mem
leket demiryolu ve posta münasebetlerinin normalleıtmeıi ile ne
ticeleneceğini kaydediyor. 

Trenler bilhasaa Prag - Berlin 
ve Prag - Brno arasındakiler ya
krnda iılemeğe başlıyacaklar
dır. 

Brno hattı halen Moravya'nın şi -
malinde yeni hudutla üç defa kesil
mektedir. 

Çekoslovak trenleri alman toprak
larında ve alman trenleri de çek top
rağında yolcu alıp veremiyeceklerdir. 

Almanya iki yer üzerindeki 
luıklarmdan fcrağat etti 

Prag, 18 a.a. - Bratislava'dan Pra
ger Abend Saytung gazetesine bildi
riliyor: 

Yeni alman partisinin ~efi olup slo
vak hükümeti tarafından Slovakya 
almanları kısmı müsteprhğına tayin 
edilen Kamasin, Slovakya'daki alman 
lara hitaben bir beyanname negrede
rek Almanya'nrn Bratislava ve Slo -
vakya'daki alman adaları hakkındaki 
taleplerinden vaz geçtiğini bildir
miştir. 

Çek • alman lı\!du'dunu ıcsbit 
için tedbirler 

Prag, 18 a.a. - Alman gazetelerine 
göre, Çekoslovak hükümeti ile alman 
hükümeti, bir karar ittihaz etmi_§ler
dir. Bu karara göre 18 ilktegrinden 
27 ilkteşrine kadar alman tayyarele
ri, Çekoslovakya ile Almanya arasın
daki yeni hudut hattının Berlin ıü -
fera konferansı tarafından teabit e -
dilmiş geklinde fotoğrafilerini alacak 
tardır. Bu fotoğrafiler, yeni cermen
çekoslovak hududunun kati olarak 
çizilmesinde vesika hizmeti görecek
tir. 

Alman tayyareleri hususi bir işaret 
taşıyacaklar ve bitaraf mmtaka dahi -
tinde Uç kilometreden fazla ilerlemi
yeceklerdir. Berlin'deki çek ıcfare -
tine her fotoğrafinin bir kopyesi ve -
rilecektir. 

Çekler Londra ve Paristen 
para blllamıyor 

Londra, 18 a.a. - Bir kaç gUnden • 
beri Londra'da bulunan çek mali mü · 
tehassıslım, dUn buradan ayrılmıılar-

dır. Müzakerelere bir müddet &onra 
devam edileceği haber verilmektedir. 

Verilen malümata göre Franaa hü -
kümeti, Franaa'nın şimdilik taahhüt
lerinin Çekoslovakya'ya yardıma im -
kAn vermediğini bildirrni~, ingiliz hü
kümeti de bu işi yalnız bafına deruh • 
te edemiyeceği cevabını vermiftir. 

Almanya ve Lehistan mü:.llke-
relere giri~ecekler 

Varşova, 18 a.a. - Iskra ajanar, Le • 
histan'la Almanya'nın, südet toprak • 
larının Almanya'ya ve Olsa bölgc.i • 
nin de Lehiatan'a ilhakı üzerine orta -
ya çıkan meselelerin halli için yakm 
da ekonomik müzakerelere giritecek
lerini bildirmişlerdir. 

B. Bonenin temasları 
Par is, 18 a.a. - B. Bone'nın pazarte

si günü öğleden sonra Polonya sefiri 
il~ yapmış olduğu mülakatın mevzu
unu Macaristan'ın Karpatlar altı Rus
ya'aına müteallik olan mutalebatı te~ 
kil etmiştir. 

Hariciye nazırı, Çin sefiri ile ete Ja· 
ponya'nm cenuıbi Çin'deki aıkeri ha· 
rekitı hakkında görÜflllÜftÜr. 

Almanya, mültecilerin Çekos -
lovakyaya sığmmalarını 

utemiyor 
Paris, 18 a.a. - Poti Parizyen gaze

teeinde Burg, 'öyle yazıyor : 
"Mültecilerin Prag'da ycrletmele -

ri hakkındaki haber &açmadır, fakat 
Almanya'nın kendi hududuna çok ya· 
kın olan yerlerde arzu etmediği mill
tecilc:re Çekoslovakya'nın bir melce 
teşkil etmesi için Çekoslovakya üze
rinde bir tazyik icra etmeainden filp· 
he edilemez.,. 

Fakat mülteciler ne olacak? 
Münib, itilafı, her milletin kendi 

mukadderatına sahip olmak hakkına 
istinat etmektedir. Bu da her tUrlü 
haktıızlık ve 9iddet tedbirlerini berta
raf eder. Fakat timdi bafka bir me • 
sele mevzuu bahistir. Bu meıele de, 
mevcudiyetleri müruru zamanla Çe • 
koalovakya'yı izaç edeçek olan alman 

Baraelona, 18 a.a. - Cümhuriyetçi 
orduda harbeden ve alınanlar, italyan
lu ve çekoslovak.lar gibi memleketle
rine dönmiyecek olan ecnebi gönüllü
ler meeeleai milletler cemiyeti ko
mieyonu ile İspanya hükümeti heyeti 
arasında bugün bqlıyan müzakerele
rin esasını teşkil etm.iftir. 

İspanyol hilkümeti bu gönüllUle
rin soyaal akidelerinden dolayı tehli -
keye düşmiyecekleri memleketlere 
gönderilmesini iatcmiıtir. Milletler 
cemiyeti komisyonu İspanya hU.kUme
tinin bu talebini isaf çarelerini araş
tırmıya başlamıştır. 

Ftanko tayyareleri bugün öğle ü
zeri Demia şehrini bombardıman et· 
;mi1tir. 10 kiti ölmüş ve 20 kiti de ya
rat an.mıttır. 

42 milyon (eylik 

bir ihtilôs 
Bilkreş, ıs a.a. - Ekonomi nezare· 

tinin eaki genel sekreteri ~ianu ih~ı· 
hatan dolayı yapılan tahkıkat netı -
cesinde tevkif olmuştur. 

Ekonomi nezaretinin ziral islahat 
işlerini idare etmiş olan Fianu'nuıı 
büyük bir ziraat milesseaesiyle uyu • 
şarak hazineden kırk iki milyon ley 
çaldığı ·anlafılmıştır. 

mültecilerinin ne olacakları mesele • 
sidir. 

Alman mültecileri umumi meselesi 
ile iştigal eden organlar, bu mült~ci • 
lere hayatlarını tam bir emniyet içın
de yeniden tanzim edebilecekleri bir 
melce bulmıya gayret etmek mecbu • 
riyetindedirler. 

Skoda Jarbika1'1rı ralışmıya 
devam ediyor 

Prag, ıs a.a. - Çeteka Ajansı neş
rettiği bir tebliğde bazı ecnebi mat -
buatın neşriyatına cevap vererek, 
Skoda fabrikalarının çahşmıya de -
vam etiklerini ve teahhUtlerini yeri· 
ne getirmekte oldu~unu bildirmekte 
ve çekoslovak endilstrisinin yeni va -
ziyete derhal uymıya çalııtığını ilave 
eylemektedir. 

Yeni ciimhurreisi yakında 
ıeçilecek 

Ordularda zabit kadro Clemcksc 
mi\\c\ o kadTOn..n içino 1..-\.on Ye

simdir. Bu kadar ırü.zcl bir çerçevenin 
kucağına aldığı resam, elbette kıymet
tar bir taavirdir, ki hakikat de bundan 
ibarettir. Sak.aryadan dönen muzaffer 
Gazi Bqkumandan bize ayağının to • 
zile fU hakikati ifade etmiıti: 

- Bu millet, çOk büyük bir millet. 
Ona layık kumandan olabilmek lazım. 

Modem telakkide milletler ordu -
yut müselliıh millet ifacleailc anlatım • 
ya çalıııyorlar. Bu keyfiyet, biz türk
lerin ezeldcnberi qinaaı olduğumuz 

bir hakikattir. Sevgili Ata'mızın tarifi 
veçhile millet, askeri n:ıinasile dahi, 
büyük millettir. 

Mekteplerimiz bu büyük millete 
liyık kumandanlar yetiıtimüye çalııı
yorlar. 

Ve biz son haftanın türk orduw 
hesabına çok ferah verici haberlerini 
itte bu zihniyetle takip ettik ve oni' 
dolayı aonsuz bahtiyarlıklar duyct.ık.." 

Bel(ika secim inde 

Milli partiler 

ekseriyet aldılar 
Brüksel, 18 a.a. - Belga Ajansının 

neşrettiği bir habere göre şark kan -
tonlarında yapılan kommün seçimleri 
neticesinde bu mıntakalardaki milli 
partiler büyilk inuvaffakiyetler ka • 
zanmışlardır. 

Heimattrene cephesi, namzetliğini 
koyduğu kommünlerde tam bir mu
muvaf fakiyetsizliğe uğramıştır. Bu 
cephe, ekseriyeti muhafaza ettiği ye -
g:ine merkez olan Eupen'de ancak 
bir azalık alabilmişlerdir. Milli par -
tilerde bu mıntakada bir azalık ala -
bilmişlerdir . 

Malocdy'de milli partiler yedi aza • 
hk, Heirnatreue cephesi 14 azalık al -
mışlardır. 

Yugoslav muhalifleri hali 

noktalarda anlaıhlar Prag, 18 a.a. - "Ceıke Slovo" ga -
zetesi, yeni çekoslovak reiıicUmhuru
nun yakında intihap edile<:eğini ya -
zarak diyor ki : 

.. Bir namzet hususunda muhtelif 
partiler arasında anlafllla haııl olur 
olmaz derhal mebusan ve iyan mec • 
liıleri milli meclis halinde toplanarak 
reisicUmhuru seçeceklerdir. Milli 
meclisin toplanması artık geçikmiye
cektir.,, 

Belgrad, 18 a.a. - Haber alındığı
na göre, biribirine zıt bir çok sosyal 
akidelerdeki unsurları ihtiva eden 
muhalefet birliği muhtelif noktalar
da ittifak etmi§tir. Bu noktaların baş 
lıcaları kıraliyet, milli müdafaa, hu
dutların tamamldığı ve Hırvat mese
lesinin her şeyden eve! milli prensip
lerini ihtiva eylemektedir. 
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BozdaOa çıkarken 

Açıkgöz bir QfOrüktçO 

Köylülerin bileğine ip bağlayıp 

" Sllma mücadelesi ,, yapıyor 
Sard'da Artemis mabedinin onka

zını hayretle seyrettikten sonra yo
lumuza devam ettik. Salihli'ye gir -
mek üzere iken burnumuza bir ya
nık kokusu geldi. Köylü için en bü
yük felaket: Bir harman yanıyordu. 

Temiz bir lokanta aradık ve ... Bu
lamadık. Mevcutla iktifaya karar ve
rerek, ilk rastladığımız yere girdik. 
Ba' köşede bir kireç filtresi var. Sa
lihli'nin suyu çok kireçli imiş. 

Yemekten sonra gene bir dere ya
tağını takip ederek Bozdağ'a doğru 
ilerlemeğe başladık. Keskin viraj
larda döne döne, boyuna yükseliyo
ruz. Nihayet bir çeşmenin önüne 
geldik. Bu kadar güzel ve orijinal 
bir çeşme az bulunur: Asırlık bir 
çınarın köklerindeki oluklardan 
buz gibi bir su akıyor. Ayrıca yan 
tarafta bir çeşme daha var. Hem o
nun musluğundan, hem çınarın kö
künden gelen sular, geniş bir yala
&a dökülüyor. 

• • • 
Çeşmenin üstündeki aedde bir 

kaç kişi oturuyordu. İçlerinden en 
ihtiyarına sorduk: 

- Nasıl, rahat mısınız? 
- Hamdolsun çok rahatız. 
.Ve anlattı: 
- Eskiden buralar eşkiya yatağı 

idi. Onun için köylerde oturamaz, 
şehirlere inmeğe mecbur kaldırdık. 

Cumhuriyet devrinden önce Sa -
lihli pazarına mal götürecek köy
lüler aralarından kura ile 8/10 kişi 
seçerler, bunların ellerine çakmaklı 
tüfekler vererek yollarda nöbet bek
letirlermiş. ~izim ihtiyar da bir çok 
QCICUiil m;J>.~llUL c; l.Ull!i• 

Kartıki tepede bir köy görünü -
yor. İsmi biraz tuhaf: "Allah diyen" 
köyü. .. Bunun da bir hikayesi var: 
İhtiyar bir adam dar keçi yolundan 
ilcrliyerek köyüne gidiyormuş. Yol
da müthiş bir kar fırtınası çıkmış 
ve adamcağız "Allah 1 Allah 1,, diye
rek ölmüş. Ogün bugün, karşıki kö
ye "Allah diyen" adı verilmiş. 

Otomobilimizin durduğunu gö -
ren bir kaç köylü yanımıza yaklaş
tılar. Bunların bileklerindeki ipten 
halkalar dikkatimizi çekti. Ne ol -
duğunu sorduk: 

- Sıtmayı bağlattık ... Dediler. 
Civarda "nefesi kuvetli" geçinen 

birisi, köylülerin "ııtmalarmı bağ
lıyarak" geçiniyormuş. 

Bir de çok güzel, iri siyah gözlü 
bir çocuk vardı. O zavallı da sıtma
lı imiş. Yanımızdaki kininlerden an
nesine bir kaç tane vererek tekrar 
yolumuza devam ettik. 

• • • 
Eskiden Bozdağı'na dar bir pa -

tikadan çıkılırmış. Manisa vilayeti 

.. 
Sard'da Artemiı mabedi 

~''''"'"'"'''"'"'"""" .. i 

j Yazan· j 
! Samih Tiryakloğlu 1 
................................................... 

bu yolu genişleterek muhtelif yer
lere enternasyonal seyrüsefer işa -
retleri koydurmuş. Biz geçerken 
bir çok işçiler taş kırmak veya isti
nat dıvarları yapmakla meşguldü -
ler. Bunlar yaptıkları işe göre 80 ile 
120 kuruı arasında gündelik alıyor
lar. uşaıt'ta1:iu sene yagmursu:zıuıt 
yüzünden pancar pek yetişmediği i
çin, bir kaç para kazanmak üzere 
buraya gelmişler. İçlerinde dört beş 
aydanberi çalışanlar var ve hepsi 
hallerinden memnun. 

Aldıkları parayla kooperatiflere 
olan borçlarını ödiyecekler. 

- Kooperatiflerden memnun mu-
sunuz? 

- Memnunuz elbet ..• 
-Neden? 
- E ... Yüzde dokuz faizle para 

bulmak kolay mı? 
Bize eskiden "tüccar" !arın nasıl 

para verdiklerini anlattılar. Tüc
car Uşak havalisinde "tefeci" ma
nasına geliyor. 

Bir köylüye 200 lira lazım oldu -
ğunu farzedelim. Tüccar bunu ona 
yilzde elli faizle bir sene için verir
miŞ. Fakat faizi önceden keser, ve 
iki yüz lira yerine yalnız yüz lira 
verirmiş. Faiz haddinin kaça geldi
ğini siz hesaplayın. Ertesi sene köy
lü bu paranın hepsini ödiyemez, 
borcunu tecdit edermiş. Bazan bir 

beyni parçalanarak, o küçücük ahmak beyni par
çalanarak öldü. Size yüz bin kere •.. 

kaç neslin bir "tüccar" ailesine borç 
ödediği vaki olurmuş. 

* * • 
Uşak köylüsünün zekası bütün o 

havalide gayet meşhur. Zaten biz de 
onlarla kısa temasımız esnasında 

bunu kolayca anladık. İçlerinden 
birisine sorduk: 

- Sen de kendini sıtmaya karşı 
okuttun mu? 

Önce anlamadı. İzah ettik. Gül -
dü: 

- A efendi, dedi, onlar eski ka
falı ... 

Sonra cebinden ufak bir kutu çı
kardı: 

- i:>ıt:rna nıtnı uıu ısuıT1t1.'0 alıuıuı, 

bir şeyciğin kalmaz. Dedi. 

• * • 
Aşağıda Alaşehir ovası, bağlariy

le, tarlaları ve ağaçlıklariyle göz a
labildiğine uzanıyor. Gayet çabuk 
yükseliyoruz: Tıbkı Kozak yayla. 
sına çrkarken olduğu gibi. 

Semiz keçiler, sarp kayaların üze
rinde otlamakla meşgul. Otomobi
lin klakson sesini duyunca çil yav
rusu gibi, her biri bir tarafa dağılı
yor. 

Bir hudut direği daha: Tekrar 
İzmir vilayetine girdik. Yolun ya
nı başında kendisini görmediğimiz, 
yalnız şırıtıltısını işittiğimiz bir su 
akıyor. Bu havalide de bir çok pı
narlar ve çeşmeler var. Çeşme ol -
mıyan yerlerde gelip geçenler suyu 
kolay kullanabilsin diye, ince bir 
daldan bir oluk yapılmış. Su bura. 
dan, içi oyularak yalak şekline ko
nulmuş bir kötüğün içine akıyor. 

Nihayet, mamur ve şirin Bozdağ 

köyü göründü. 

1 
1 Talih insana lllSll giiler ! 

Montekarlo gazinosunda 
çalışan dolandırıcılar! 

Meşhur Monte Karlo gazinosu bü- ı ne, hiç kimsenin farkedemiyeceği bir 
yük bir felaket atlatmış. Ve birçok süratle bir yığın fiş &ürdüğüne dik
haftalar kapularını büyük bir min- kat etmiş. Masayı çeviren diğer müş
derle kapamak zorunda kalmıştır. terilere karşı en ufak bir haksızlık 
Hem de bu minder oyun masalarının yapılmadığı için, hiç kimsede şüphe 
yalnız birinde veya bir kaçında değil, uyanmıyormuş. 
hemen hepsinde kaydedilmiştir. Me- Hadisenin bu ilk şeklini tesbit et-
sele şudur: tikten sonra, kızın tecessüsü arttıkça 

Talih oyunlarına düşkün ve yük- artmış. Enteresan bulduğu bu fev
sek oynıyan birçok oyuncular bu yıl katadcliği bütün teferruatiyle takibe 
gazinoda çoğalmıştı. Bunların hepsi koyulmuş. Bu arada, göz hapsine al
de her gece büyük kazançlarla gazino- mış olduğu oyuncunun hazan kaybet
dan çıkıp gidiyorlardı. Gazino idare- tiğine de şahit olmuş, fakat kaybet
si bu vaziyet karşısında yapacağını tiği zaman koyduğu fişlerin değeri 
şaşırmış, bugüne kadar karşılaşıl- az, kazandığı zaman ise, konmuş o
mamış olan bir fevkalıidelikle müca- lan fişlerin hem değeri büyük hem 
dele çarelerini düşünmeğe başlamış- de aldığı para kazanılan miktardan 
tır. Daima gazinonun yanında dola- on misli fazla imiş. 
şan, onun elini bırakmıyan talihin lşin içinde bir dolandırıcılık daha 
artık hasım gibi bir cephe aldığına doğrusu bir komplo olduğuna kati 
şüphe kalmamıştı. Fakat bu bir talih kanaat getirdikten sonra, artık daya
işinden ziyade mükemmel bir komp- namamış, keyfiyeti gidip gazino ida-
loyu andırıyordu. resine haber vermiş. 

Daha ilk hafta şüpheye düşen ga- Gazino, haftalardanberi halledeme-
zino idaresi hususi polis hafiyeleri diği bir muammayı kızın sayesinde 
vasıtasiyle tekmil rulet masalarını, halleder etmez, bütün yolsuzlukları 
bilyaları muayene ettirmiş, lakin hiç meydana çıkarmakta güçlük çekme
bir netice elde edememiştir. Ruletler miştir. 

hiç aksamadan işliyor, bilyalar mü- Gazinodaki beş muhtelif rulet ma
kemmel yuvarlanıyor, fakat buna mu- sası, bu dolandırıcı kumpanyasiyle 
kabil gündelik zarar ve ziyan 150.000 birlikte çalışıyormuş. Dolandırıcılar 
franktan 400.000 franga yükseliyor- hiç beklemedikleri bir anda iş başında 
du. yakalanmışlardır. Yapılan tetkikler 
Masalar tasavvur edilebilecek en sıkı neticesinde, çetenin ileri gelcnlerin

bir kontrol altına alındığı halde, ip den iki kişinin daha fazla tamahkar
ucu bulunamıyordu. Krupiyeler sıkış- lık göstermeden, dolandırdıkları mil
tmlıyor, mükafat vadediliyor, fakat yonlarla birlikte ortadan kaybolduk
bu tedbirlerin hiç biri, milyonları bu- ları anlaşılmıştır. Geri kalanlar ise, 
lan zararın önline geçmeğe yaramı- işlerin hiç aksamadan devam ettiğini 
yordu. gördükleri için, rulet masasından daha 
Kısa bir müddet zarfında gazino - doğrusu paranın cazibesinden kendile

nun bir çok milyonu bulan ziyanı rini kurtaramamışlardır. 
Monte Karlo'yu bile teliişa düşürmüş- Büyük bir felaketin önüne gc"miş 
tü. ::r olan genç kıza gazino, dolgun maaşlı 

Bu muammayı on sekiz yaşında Pa- bir vazife teklif etmiş. Gazinonun 
risli bir genç kız halletmiştir. teklifini kabul etmiş olan genç kızın 

Paris gazetelerinden biri bir müsa- vazifesi, gizli enspektörlüktür. Hem 
baka açmış; müsabakayı kazanana, de baş enspcktör. Kızı, idare meclisi
mükafat olarak, Monte Karlo ve Nis'- ne mensup heyetten başka hiç kimse 
de bir haftalık seyahat masrafı ver- tanımıyormuş. 
miş. Bu parayı alan bayan Monte 
Karlo'ya geldikten sonra. gazinoya 

da uğramayı, talihini denemeyi unut- Bir kasanın iıinde 20 saat kalan 
mamış. Bazan kazanmış, birçok defa- , 
lar kaybetmiş; hasılı bu müddet zar
zıno~ ru1~ın -~nın blr'§ok ••rların& 

öğrenmiş. Bu arada, Krupiyelerin he
sap sistemleri dikkatini celbetmiş. 
Meğer genç bayanın hafıza ve hesabı 
çok ~·li imiş; hatta zihninde yap
mağa muvaffak olduğu büyük hesap 
ameliyelerinden dolayı da kendisine 
bir harika göziyle bakılıyormuş. Bun
dan başka, iki yıl müddetle,, yüzlerce 
irtibatı olan bir telefon santralında 
da çalışmış olduğu için, hadiseleri 
büyük bir süratle kavrıyabiliyormuş. 

Rulet masalarının en faal bulun
dukları bir akşam, masanın bir kena
rına yerleşmiş olan genç kız, son fi
şini de kaybettikten sonra, yanı ba
şında oturanların hesabına kendi ta
lihini denreken, Krupiyenin, kaza
nanlara dağıttığı paralar arasında 

epey bir yekun tutan bir parayı yan
lış hesapladığını ve asıl kazanılan

dan kat kat fazla para verdiğini gör
müş. Hiç sezdirmeden, Krupiye ile 
oynıyanı tetkike koyulmuş. Oymya
nın, muhtelif yerlere para koyduğu
nu, ister kazansın isterse kazanmasın, 
Krupiyenin her defasında onun önü-

iki havauhk mütehassısı 
Yüksek irtifalar mütehassısı Ritu 

ile Artola hava limanı kumanda.-11, 
Fransa'nın Burje hava meydanında 
çok yorucu bir tecrübeye girişmişler. 
İçinde 10.000 metre irtifadaki hava 
tazyikine muadil tazyik bulunan bir 
kasaya girmişler, kasanın içinde 20 
saat kalmışlardır. 

Bu yirmi saatlik müddet, şimali At
las okyanus'unu aşmak için lazım o
lan müddettir. Doktor Rişu, geçen 
mayısta 7.000 metre irtifada 48 saat 
kalmıştı. Doktor, şimdi okyanusları 
geçmek meselesini halledecek olan 
bir seri ilmi tetebbuata girişmiştir. 
Bundan evci, meşhur amerikan tay • 
yarecisi Hovard Hughes, tam beş sa
at 9.000 metre yükseklikten uçmuf -
tur. Şimdi, doktorun on bin metre 
yükseklikteki ısı ve tazyik dahilinde 
yaptığı bu tecrübeler tayyarecilikte 
yeni muvaffakiyetlere yol açacaktır. 

İki mütehassıs kasada yirmi saat 
kaldıktan sonra kasanın içindeki taz
yik hafif hafif çoğaltılmış, nihayet 
dıprdaki tazyik tatbik edilmiştir. 

1 
RADYO J 

(Öğle Ne§rİyatı tecrübe mahiyetinde 
olarak yeni stüdyodan yapılacaktır. ) 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Alaturk' 

plak neşriyatı - 13.00 Haberler - 13.15 
14 Karışık plak neşriyatı - Son. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 Dans plfİ 
musikisi - 19.15 Turk musikisi ve ha 
şarkıları (Makbule Çakar) - 20.00 Saat ı 
yarı ve arapça söylev - 20.10 Haberler"" 
20.15 Halk türküleri (Mustafa Çaglar 
Semahat) - 21.15 Stüdyo salon orkestı:ıı 
ıı: 1 - Bortki Ewicz: Gavotte - Caınice. 2 
Kalman: Das Hollandweibchen. 3 - Webct 
No 1 mosaique. 4 - Tschaikowsky: Divcrtı 
mento - 22.00 - 22.15 Haberler ve hava r• 
poru - Son. 

l"tanbnl : 

AKŞAM NEŞRİYATI - 18.30 Keman kOfl' 
seri: Kadıköy halk evi namına Konserva 
tuvar profesörlerinden İskender Ardııt'> 
Piyanoda Rana Seven - 19.00 Konferans 
Fatih halkevi namına, Riıştü Dirturk (İct 
maiyatta halkevlerinin rolü) - 19.30 Hal 
türküleri: İsmail Hakkı tarafından - 19.S· 
Borsa haberleri - 20.00 Ner:ihe Uyar \'il 
arkadaşları tarafından türk musikisi ~ 
halk şarkıları - 20.40 Ajans haberleri _., 
20.47 Ömer Rıza Doğrul tarafından araP' 
ça ıöylev - 21.00 Saa tayan: Orkestra 
1 - Valdtenfel: Espana - Vah;. 2 - Vohe 
Habanera. 3 - Siede: Entermezzo - 21.3 
Safiye ve arkadaşları tarafından ti.irk mu 
sikisi ve halk şarkıları - 2'2.10 Hava rapcr' 
ru - 22.13 Darüttalim musiki heyeti: Fab 
ri Kopuz ve arkadaşları tarafından - 22.50 
Son haberler ve ertesi günün programı ...,. 
23.00 Saat ayarı, İstiklal marşı. Son. 

Avrupa : 

0.t'LRA VE OPERETLER: 16 Doyc 
landeznder - 20.10 Berlin, Kolonya - 21 
Roma. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN 
FONİK KONSERLER: 19.45 19.45 Viya 
na - 20 Monte Ceneri - 20.31 Ren - 21 
Berlin, Brukı;cl. Milano, Sottens - 21.1 
Ştutgart - 21.15 Droytvic - 21.30 Ni~ 
Ren - 22 Lil, Strazburg - 24 Münib. 

ODA MUSİKİSİ: 15.35 Stokholm - 11 
Berlin - 22 Varsova. 

SOLO KONSERLERİ: 15.25 Hambud 
- 15.30 Sarbrük - 17.15 Roma -18.30 Ko
lonya - 18.40 Münib - 21 Paris - Eyfe! 
kulesi, Varşova - 21.15 Frankfurt - 22.SC 
Sarbrük. 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. ıı..): 12 

Laypziıı: - 20.30 Floransa. 
ORG KONSERLERİ VE KOROLAR 

ıs.ıs Hamburıı: - 18.20 Münib - 18.3• 
Frankfurt - 19.45 Stutgart - 20.25 Varııo· 
va - 20.50 Münib. 
HAFİF MÜZİK: 8.30 Alman istasyon· 

!arı - 9.30 Berlin - 10.30 Hamburıı: - ı1 
Alman istasyonları - 14 Laypziıı:. Stutgart 
- 14.20 Alman istasyonları - 14.15 Ber • 
lin, Münib - 16 Alman istasyonları - ıs 
Berlin, Königsberg - 18.20 Viyana - 19 
Berlin, Laypzig - 19.15 Hamburıı:. Kolon· 
ya - 19.30 .Frankfurt - 20.10 Alman is • 
tasyonları - 22.30 Kolonya. Viyana - 24 
Frankfurt. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutıı:art _.. 
20.15 Frankfurt. 

DANS MüZtöt: 20.40 Königsberg.....: 
21.15 Keza - 2'2 Sottens - 22.15 Stoklıol 
- 22.30 Breılav, Droytvic. Milnno. Flo 
ransa - 23 Roma - 2'3.5 Lüksemburg 
23.10 Budapeşte - 23.15 Milano - 23.2 
London - Recyonal - 23.30 Droytviç -
Ren, Tuluz, Pirene - 0.10 Droytviç. 

_, •....................................• ': 
; 

TÜRK ÇANAKKALE ~ , 
Senenin en muvaffak askeri 

milli eseri 
kitap halinde çıktı. Bütün 

kitapçılarda arayınız 

Yazan: 1\1. Şevki Yazman 

• , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

9llııııııııııııııııııııııııııı•ııııııııı•f 

Bundan maksat da tayyarenin yavaş 
yavaş alçalması neticesi olarak tazyi • 
kin gittikçe artışıdır. Mütehassıslat 
kasadan çıktıkları vakıt: 

- Bu sefer, geçen mayıstakinden 
çok eziyet çektik, demişlerdir. Fakat 
en çok istirap veren şey mafsal ağrı • 
larıdır. Bilhassa diz ağrısı ... Bu müt· 
hiş ağrılara nerede ise dayanamıya • 
cak, tecrübeyi yarıda bırakarak kasa • 
dan çıkacaktık. 

Birdenbire gözlerinden yatlar akmağa, hıçkıra 

hıçkıra ağlamağa baıladı. Ve geni§ admılarla e
vine doğru yÜrüdü. ViKTORiA 

de idim; yalnız sesinizi dinliyordwn. Sesiniz bir 
ergunun sesine benziyordu; ve onun beni bu ka
dar teshir etmesinden dolayı ümitsizleniyordum. 
Babam benden niçin bağırdığımı, sözünüzü neden 
kestiğimi sordu. Çok müteessir olmu~tu! Fakat, an
nem hiç bir mütaleada bulunmadı ; anlamıştı. An
neme her şeyi aöylemittim. Yıllar var ki her ıeyi 
biliyordu. Ve iki aene evel, şehirden dönüşümde 
tekrar aöylemiıtim... Size orada tesadüf ettikten 

Aktam, geç vakit, değirmencinin kapısı ça1mdı. 
Johannea kapıyı açıp karanlıklara baktı. Viktoria 
orada durmuı, ona gelmesini iıaret ediyordu. Buz 
gibi eline elini tiddetle alarak onu yola doğru sü
rükledi. 

Johannes: 
- llk önce oturunuz, dedi. Oturunuz ve biraz 

dinleniniz. Yorgunluktan bitkin bir haldesiniz. 
Oturdular. 
Viktoria : 
- Hakkımda kimbilir neler düıünüraünüz. Sizi 

hiç rahat bırakmıyorum. 

- Çok bahıtaızsınız. Beni dinleyiniz Viktoria; 
artık sükunet bulmalıaınız. Size her hangi bir te
kilde yardım edebilir miyim? 

- Allah atkına, beni, bugünkü ıözlerimden do
layı affediniz. Evet, çok bahıtaıznn, uzun 
yıllardan beri bahıtsızun. Onun sizden yüz 
bin kere iyi olduğunu söyledim. Bunu hiç de böyle 
düşünmüyordum. Affediniz beni! Nişanlrmdı, öl
dü. Hepsi bundan ibaret. Fakat, sanır mısınız ki bu 
arzumla böyle olmuştu? Johannes, ıunu görüyor 
musunuz? Bu benim nııan yüzüğümdür. Onu çok 
evel bana verdiler, oh! Çok, çok evel. Fakat, İ§te 
onu atıyorum. Atıyoruın onul 

Ve böyle diyerek halkayı ormana doğru fırlattı. 
ikisi de yÜzüğün yere diiftüğünü itittiler. Viktoria 
devam etti: 

YctzQn: Knut Ham.un -27- Çeviren: Naıuhi BAYDAR 

- Bütün bunlan istiyen babamdır. Babam fakir
dir. Dilenecek hale geldi, denilebilir. Halbuki Ot
to'nun, günün birinde, pek çok parası olacaktı. 

Babam bana: "Onunla evlenmelisin" diyordu. Ve 
ben, her aeferinde teklifi reddediyordmn. "Ananı, 
babanı düıün. Şatoy~ ismimizin eakiliğini, ferefi
mi dütün" diye tekrarlıyordu. Ben de: ''Peki, evle
nirim, üç sene bekleyiniz, onunla evlenirim" ceva
bını veriyordum. Babam tetekkür etti ve bekledi. 

Otto da bekledi. Herkes bekledi. Fakat, niıan 
yüzüğüm hemen verildi. Sonra, uzun bir zaman 
geçti. Herıeyin beyhude olduğunu gördüm. Bu iti 
daha fazla talik etmek neye yarardı? Babama: 
"Kocamı artık getirtiniz" dedim. Bu hareketim
den dolayı bana tetekkür ettikten sonra: "Allah 
seni takdia edecektir" dedi. Otto geldi. Onu karıı
lamak Üzere iskeleye gitmedim. Penceremin önün
de ayak üstü bakarken araba ile geldiğini gördüm. 
O zaman, annemin odasına koıtum, önünde diz 
;öktüm. Annem sordu: "Nen var, yavrwn?'' "Ya
pamıyacağım, hayır, ona varamıyacağun,'' dedim. 
"Geldi, aıağıda... İyisi mi beni hayat sigortasına 
koyunuz; bir fiyorda, yahut sellen:le ölüp gideyim. 
Bu daha iyi ... " Annemin yüzü sarardı, ağlıyarak 

üzerime kapandı. Babam geldi. "Haydi, sevgili 

Viktoriam, git onu karıda'' dedi. "Yapamam, ya
pamam!" cevabmı verdim. Ve hayat sigortasma 
koym.aları teklifini tekrar ettim... Babam bir teY 

söylemedi. Ot\D'Up titreye titreye dütünmeğe bat· 
tadı. Onun bu halini görünce: "Kocamı yanana ge· 
tir.iniz. Ona va.racağnn./' dedim. 

Viktoria, bütün vücudu sarsıla aaraıla sustu. Jo
hannea onun öteki elini de eline alıp avuçları için
de ısıttı. 

- Teıekkür ederim, Johannes. Ellerimi iyice sı
kınız, rica ederim. Oh! Evet, istirham ederim, sıkı
nız ellerimi! Ah, elleriniz ne sıcak! Size öyle min
nettarım ki ... Size iskelede söylediklerimden dola
yı beni affetmelisiniz, değil mi? 

- Evet, onu çoktan unuttmn bile. Gidip size bir 
atkı getireyim mi? 

- Hayır teıekkür ederim. Fakat, bu sarsıntıla
rın sebebini anlamıyorum. Ba,mı ateş gibi yanıyor .. 
Johannes bütün bunlardan dolayı sizden af dile
meliyim.. 

- Yok canım, yok.. Bunu düşünmeyiniz. Bakı

nız, timdi daha sakinsiniz. Yerinizden kalkmayı
nız, dinleniniz. 

- Nutkunuzu benim için söylüyordunuz .• Sözle
:i.niıin \2D}ına k~dar tuurumu ka.ybetıniı bir hal-

aonra •• 

- Bundan bahsetmiyelim ... 

- Peki bahsetmiyelim! Fakat, beni affediniz, 
Johannea. Merhamet ediniz! Ne yapmalıyım; şimdi 
ne yapacağım? Babam, orada, evde. Çahpna oda
smda üç atağı bet yukarı dolaııp duruyor. Bu dar
be onun için öyle müthit bir ıey oldu ki! Y arm, pa
zar, bütün adamlara izin vermeği kararlaıtırdı. 

Bugünkü tek kararı bu oldu. Yüzü sapsan. Ağzını 
bıçak açmıyor. lıte, müstakbel damadının ölümü
nün üzerinde yaptığı tesir ... Sizi görmek istediğimi 
anneme aöyledim. ikimizin de yarm mabeyinci ile 
beraber ıehre gitmemiz lazım geldiği cevabını ver
di. Tekrarladım: "Ben Johannes'i görmek istiyo
rum.,, Annem; ''Babanın üçümüze kafi parası yok, 
o burada kalacak;' diyerek baıka teylerden bahse 
bqladı. O zaman kapıya doğru yürüdüm ..• Annem 
yüzüme baktı. Son defa olarak: "Gidip onu bula
cağım" dedim. Annem kalktı, yanıma geldi, boy
numa sarıldı, ve: "Pek ala, Allah sizi korusun," de
di. 
Johanııea, Viktoria'nm elini bıraktı. 

- itte, artık ıeaıdmız, dedi. 

(Sonu var) 
• 
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i HAYAT ve SIHAT 1 
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Hekim kongreleri 
Avrupada, ilim adamlarını bir 

aı-aya toplıyarak "insan zekası mec· 
liai" kurmak fikri ilk defa Alman
l"•' da meydana çıkmıt ve Avrupa'
nı:rı birinci alimler kongresi 1822 yı
lında Berlin'de açıhnı§tı. Kongreye 
458 filim gelmit ve o zrnanın en 
ınethur tabiat alimi Aleksandr fon 
liiimbolt r e is olmu§tu ... 

Bir memlekette meydana çıkan ve o 
k.dar güzel netice veren fikir öteki me 
deni memleketlerin de hoıuna gitmit 
"e üç yıl aonra İngilizler "ilmin iler· 
leıne&i içi.n kongre'' lerini kurmuı· 
lıu-dır. Fransa'da ilk ilmi kongre 
ll!ıcak 1833 yılında bir arkeoloji a
liıni olan Koman'ın reisliğinde ve 
Kaen ıehrinde toplanmı§tı. 

Bu kongrelere ilim, edebiyat ve 
ıüzel aanat adamları karıtık bir 
halde giderlerdi ve her biri kendi 
çalıpası netice&İ olan eserini, fi. 
kirlerini kongreye "tebliğ" ederdi. 
Böyle karıtıklıktan dolayı da her 
meslekten kongreye gidenler tabii 
az olurdu. 

insan zekasının mahsulü olun il-

gelerek ilim itlerini konuşmak fikri
ni bulmaları bu kadar yeni olamaz. 
Çünkü din i§lerinıde rahipleri vakit 
vakit bir araya toplıya.rak meclis 
kurmak pek eski zamanlardan beri 
adet olmuttu. ilim adamlarmm da, 
yanı ba§larında toplanan rahipler 
meclislerini görerek, kendi arala
nnda onlar gibi meclis kurmağı dü
tünmeleri pek tabii idi. 

Nitekim, frenklerin garp medeni· 
yeti dedikleri, fakat hakikatte türk
lerle, Iranlılar ve Araplar arasmda 
mütterek olan, orta çağlardaki Do
ğu medeniyetinde Cündisabur ve 
Bağdat §ehirlerinde bir taraftan, 
yerli denilebilecek ve eski yunan 
tıbbını devam ettiren hekimler, bir 
taraftan da Hintten gelen ve büs
bütün ayrı bir tıp tatbik eden he
kimler bir araya gelirler ve o za· 
manki iki türlü hekimlik Üzerine 
konuturlardı. Bu toplantılara, §İm• 
diki kongreler gibi, muhassas bir 
ad verildiği bilinemez, fakat, adı 
ne olursa olsun, hekim, hem de mil
letler arası hekim kongresi demek
tir. min tubeleri çoğaldıkça ve hepsi de 

geniJledikçe, bütün ilim adamlarını 
toplıyacak bir kongrenin yetiımiye• 
ceğine hükmolunarak her ıubenin 

c • l 
2ı adamları ayrı ayrı kongreler top a-

Orta çağ Doğu medeniyeti.nden 
önce de, tarihi bilinmiyen pek eski 
zamanlardan beri tiınal Mongolis
tan' da Urga §ehrinde her yıl bir he· 
kiınler toplantısı olurdu. Oraya yer

li hekimlerden batka Çin'den ve 
Hint'ten hekimler gelir ve her biri 
tatbik ettiği tıp üzerine fikrini öte
kilere bildirirdi. Bu hekim toplantı
larına da milletler arasında tıp kon· 
greai denilebilir, hem de yalnız mil
liyet farkiyle değil, her milletin tat
bik ettiği hekimlik usulü farkiyle •.• 
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hlağa baıladılar. Yalnız hekimler· 
den toplanılan ilk tıp kongresi 1863 
yılmda Franaa'da Ruan §ehrinde a
çıldı •.. 

Ondan sonra Avrupa memleketle
rinin her birinde vakit vakit topla
n.an tıp kongrelerini &aymak, bil
nıek bile, mümkün değildir. llk kon
grelerde hekimler ve operatörler bir 
arada toplanırlarken, biraz aonra 
ayn ayn kongreler kurdular. Daha 
eonra hekimliğin ve operatörlüğÜn 
ıubeleri ayrıldı. Hastalıklardan ba
:zıları için bile ayrı ayrı kongreler 
kuru.lmağa batladı: Mesela verem 
kongresi, romatizma kongresi, gut 
kongresi .•. 

Her memleketin ayrı ayn milli 
bp kongreleri toplanrrken, • bir de 
nıilletler ara•mda tıp kon.gresi kur
nıak hatıra geldi. Bunun da birincl
ai 1867 yılında Brüksel tehrinde 
toplandı. Ondan sonra da - büyÜk 
nıuharebelerin sebep oldukları u
zun fasılalar müstesna - batka bat· 
ka mea11eketlerde toplanmaktadır. 

Jlli 1'ongrelerde , önceden hazIT· 
lanımt bir program olmadan, he-
kimler toplanırlar ve yalnız kendi 
çalqmalan üzerine "tebliğ'' yapar-
1 ardı. Sonraları bu tarz deği§ti. Her 
kongre, eonnki kongrede konuşula
cak hekimlik itlerini kararlaştırma
ğa ve her İ§ iç.in bir, daha sonra iki 
ve daha çok ''raporcu'' seç.meğe 
baıladı. Bu suretle ilkin yalnız ana· 
Htik olan kongreler gittikçe sente
tik oldu. Bu yeni tarz, §Üphesiz, he
kimliğin ilerlemesine daha faydalı 
oldu. .• 

A'11'upa'daki ve Avrupa medeni
yetine giren memleketlerdeki tıp 
kongreleri ne kadar çok ve ne kadar 
nıühim, faydalı olsalar da tarihte 
"daha dünkü" denilebilecek kurul
taylardır. Avrupalılardan bazıları 
kongre fikrini.n A'V1'upa medeniyeti 
mahsulü olduğunu iddia ederlerse 
de buna imki.n yoktur. 

Avrupa medeniyetinin, daha önce 
gelmi, medeniyetlerin hepsinden üs
tün olduğu ıüphesizdir. Bununla 
beraber, ilim adamlarmm bir araya 

BÜYÜK 

Görülüyor ki, hekimleri vakit va
kit bir araya tophyarak kongre kur
mak fikri de Asya'da başlamı§ olan 
türk ırkı medeniyetinin mahsulü-
dür. 

G. A. 

Nehirden 
çıkan 

define 
Almanya'da, bir nehrin aularından 

bir define çıkarılmışhr. 
Kolonya'da, birkaç çocuk toplan

mış nehir kıyısında oynuyorlarmış . 

İçlerinden birisi, nehir sularının üs
tünde bir kağıt torba farketmiş arka· 

daşlarına göstermiş. Çocuklar ''baka

lım torbanın içinde neler var?" de
mişler, torbayı sahile sürüklemişler. 
Fakat torba yırtılmıg. suyun içine sa
n sarı birçok paralar dökülmüştür. 

Çocuklar torbayı açmışlar, torbanın 
içinden tomar tomar klğıt dolar, Hol

landa filorini. İsviçre frankz çzkmış
tır. Torbadan çıkarılan para yarım 

milyon frank tutmaktadır. 

Çocuklar vaziyeti derhal polise ha

ber vermişlerdir. Bunun bir döviz ka

çakçılığı teşebbüsü olduğu tahmin e
dilmektedir. Suya dökülen altun pa

ralar da kimilen çıkarılmıştır. 

YEMİN 
=============-8- = 

Demek ki, vatandaş Dölatur'un e • 
vinde ve onun himayesi altın~ bulu
nuyordu. Onun misafiri. mınnetta
rıydı. Bu adam onu ayak t~kunınm .e
linden kurtarmıştı; annesı de ke~.dı .~ 

. . . ' l 'kl k ı.:rlamıştı. tatlı yuzlu sını ıyı ı e arT • .1 ve mahzun bakışlı bir genç kız ona 1 :ı· 
timam etmişti. 

J 
.. 1 t do" Marni babasının ken -.... u ye , _ .. 

disine intikamiyle takip edeceg~nı ye· 
min ettirmiş olduğu adamın evındey-
dL . 

Ev sahiplerinin kendisinı yatırmış 
oldukları muattar yatakta uz~nmış, 
t<öı leri kapalı, kardeşinin ölümu~den 
beri geçmiş olan be~ azaplı seneyı ha-

tırladı. 

0 zanıan ihtiyar kont dö Marni'de 
tezahür etmiş olan hayat ışığı sonun
cusu olmuştu. Yasa bürünmüş geni~ 
konakta Jülyet babasının ağır ihtiza
rına şahit olmuştu. Sessiz, küçUlmüş 
vilcudiyle, hakiki bir insa? enkazz ha -
!inde, artik koltuğunda bır nebat ha-

yatı yaşryordu. 
Bu muhtazarla, bir ölümün hatırası 

ve mukaddes saydığı bir vadin sabit 
fikri arasında bu on beş yaşındaki ço· 

Yazan: Bmoneı Orkzi 
cuk ne hüzünlü ve muzlim saatler ge
çirmişti 1 Bu vadi nasıl yerine geti -
receğini bilmiyordu, fakat bir facia 
gecesinde babası tarafından kendisine 
dikte ettirilen bu yemin istikıbali üze
rine sanki karanlık bir perde örtilyor
du. 

Nihayet ecel kont dö Marni'ye acı
yarak ruhunun uzun zamandanbed 
terketmiş olduğu bu vücudu da alıp 
götürmüştü. 

Büyük sessiz konakta, ]illiyet uzun 
zaman kalma.ınıştı. Artık ihtilal eski 
nizamı sarsmıya başlamıştz. Kont dö 
Marni'nin akrabası ve dostları arasın
da bir çoğu kendilerini tehlikede his
sediyorlardı. BirJ.erinin ürkütücü söz· 
leri, diğerlerinin yabancı memleket • 
lere hareketi Jlilyet'i, artık esasen 
içinde yalnızhğzna tahammül edeme
diği aile ocağxnı terke mecbur etmiş· 
ti. Yanına yalnız ıbir hizmetçi, eski süt 
ninesini alarak, bir manastıra yerleş

mişti. 
Orada, çanın berrak sesiyle tanzim 

edilen bu sade ve sakin hayatta, bir 
kaç ay hakiki bir huzur bulmuştu. Ba
basının ve kardeşinin hatırasiyle dolu 
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G O N O N POLiTİK MESELELERi ~-----
.... J hl ...... ·ü~IQ,~i İspanya'da gerek general Fran

ko'nun gerek hükümet kuvetlerinin 
saflarında bulunan yabancz gönül
lülerin enternasyonal bir komisyo
nun kontrolu altında geriye çekil
dikleri ve bu suretle iki tarafın yal· 
mz başlarına karşzkarşıya kaldık
ları bugünlerde, hlikümetçi !span
ya'nın hariciye nazırı B. Alvarez 
del Vayo•nun aşağıdaki yazısı hu
susi bir mana taşımaktadır. 

• 

lspany·a basit bir 
pazarlık malı değildir 

V atannnrzın yabancı is· 
tilasına karşı mü
dafaasının devam 
ettiği otuz oydan-

İspanyol milleti 
kadar 

yabancı istilôsına karşı 

mücadeleye azmetmiştir sonuna 
beri, bütün dünya davfunızın haklı 
olduğunu anlamıştır. Hiç bir düş • 
man propagandasz bu davayı ihlal e
demez ve ispanyol cumhuriyetinin 
yaptığı kahramanca mücadelenin 
kıymetini azaltamaz. 

lspanya'da, ona muayyen 1bir po
litik sistem empoze etmek için de -
ğil, fakat memleketi bir diğer harp 
ve genişleme vasıtası haline getir -
mek içim. gönderilmiş ya.hancı istila 
ordularınnı bulunması iskandallı 
vakıasını örtmek için, düşmanları -
mız, eskidenberi, cumhuriyetin de 
yabancı tesirler altında olduğunu 

iddiadan geri durmamıştır. Fakat 
ansızın, bu pek hoşlandıkları delil
den mahrum kalmışlardır. Çünkü 
cumhuriyet ordusunda harbeden 
bütün gönüllüleri kendiliğinden ge
ri çekmek hususunda ispanyol hü
kümetinin vermiş olduğu karar bü
tün dürüst müşahitlerin nazarında 
biç bir şüphe bırakmamıştır. Bir 
yanda, milli birlik hükümeti etra
fında sağlam bir şekilde toplanmış, 
memleketin varlığını. ve millet ola
rak istikıbalini muhafaza etmiye a -
made ispanyol milleti, ve öte yanda 
bütün rolleri yabancı istilasına pa
ravanlık etmekten ibaret bazı asi 
generaller vardır. 

Milletler Cemiyeti'nin bir kararı 
neticesinde teşkil edilmi~ olan en -
ternasyonal komisyon ispanyol hü -
kümetinin cumhuriyet ordusunun 
safları:nıd.a harbetmiş olan yaıbancr 

gönüllülerin geri çekilişini ne hu • 
dutsuz bir samimiyetle ifa etmiş ol
duğunu ispat eder. 

8 urada, siperlerde, ispanya' -

nın hüriyeti uğrunda harbe
derek şeref almış olan enternasyo
nal livaları saygıyla anmak isterim. 
Ben haııbm en trajik anlarım onlar
la birlikte geçirdim. Onların, hü • 
cum anında harikulade hallerini 
gördüm. Cesaretlerinin asudeliğini 

ve düşmanlarımıza karşı mukaveme
tin en nazik anlarında kahramanlrk

larını gördüm. Mükemmel askerler-

. di. Onlar İspanya'ya, demokratik 
imanlarının davetine uyarak ha

kikt gönüllüler sıfatiyle geldi

ler : Geniş ölçüde Avrupa'nın 

ve belki bütün dünyanın istikbali 
mevzuwbahis olduğunun farkınday
dılar. Şimdi, tarif edilmez bir min
net hissiyle ayrılışlarına şahit olu· 
yoruz; bu ayrılış bizi derin surette 
mütehassis ediyor. Fakat karar ve
rilmiştir, ve Milletler Cemiyeti ko
misyonu, hareketlerini kontrole et
mek ve ispanyol hükümetinin gö
nüllülerin çekilişini en dürüst ve en 
kati şekilde yaptığını müşahede et
mek için her türlü kolaylıklara nail 
olacaktır. 

Yazan: 

Alverez del Vayo 

İspanya Hariciye Nazırı 

1. spanyol milleti, memleket 

tamamiyle yabancı istilasın
dan kurtuluncıya kadar her zaman
kinden daha enerjik surette müca
deleye azmetmiştir. Son haftalar 
zarfında Avrupa'da vukua gelen 
müthiş ve örkünç hadiselerin ver
diği tecrübe, onu ümitsizliğe sev -
kedecek yerde, bilakis, İspanya'nm, 
küçük milletlerin mevcudiyetini 
tehdit eden teslimiyet politikasına 
kurban edilmesine razı olmamak az
mini takviye etmiştir. 

Avrupa'da sulhun teessüsünü her 
kesten ziyade istiyoruz. Harbın deh
şetlerine biz herkesten ziyade aşi -
nayız. Hava taarruzlarının biriıbiri
ni tak.ibettiği, hastanelerin parça -
lanmış kadın ve çocuk vücudlariy
de dolduğu endişe ve azap dolu ge
celere aşinayzz. Harp meydanların
dan uzakta şehir ve köylerimizde i
talyan ve alman tayyare filolarınin 
bombalariyle yerlere serilen zavallı 
insanların verdiği dehşetle gözleri
miz hala doludur. Bizim harp hak
kındaki fikrimiz onun istirabmı 

çekmemiş olanların tasavvurlariyle 
aynı değildir. Biz, tahrik ve arzu 
etmeden otuz ay harbe katlanmı.ş ol
duğumuz i~indir ki ondan nefret e
diyoruz. 

Avrupa'nın sulha kavuşmasını is
tiyoruz, fakat hakka müstenit sağ
lam bir sulha. Yoksa bir kaç ay i
çin sahte bir sükunet hissi veren ve 
bu esnada harp kuvetlerinin tahrip
çi aksiyonlarını hazırladıkları bir 
sL· !!ıa değil. Mütecaviz devletleri 
tatmin için bugiin A vusturya'yı, 
yarın Çekoslovakya'yz ve yavaş ya
vaş bütün küçük devletleri feda e
den bir sulha değil. İspanya'da, biz, 
Hitler'e "Bizim en büyük vazife -
miz, binlerce vatandaşı maluliyete 
veya ölilme götürmeden milletlerin 
mukderatını dirije etmektir" diye 
hitap ederken B. Ruzvelt'e ilham 
vermiş olan adalet idealine mütte
fikan iştirft-k ediyoruz. 

B u millet anlamıştır ki, bugün, 
son haftalar zarfında Avru

pa'da vukua gelen hadiselerden son
ra, harbın en tehlikeli safhaların • 
dan birine girmiş bulunmaktadır. 
Bütün bu güçlükleri önlemek için 
şaşmaz bir enerjiyle bir ordu yara -
tılmıştır; bizzat milletten gelen bu 
enerji istiklalinin en iyi garantisi
dir.Hariçte, Ebre taarruzu, istila 

kuvetlerine karşz iki ay müddetle 
en haşin bir müdafaa yapmış olan 
cumhuriyet ordusunun kapasitesi • 
ni anlatmıştır. 

Dünya harıbına iştirak etmiş olan 
müşahitlerin gerçek şehadetleri 
gösterir ki bazı safhalarında bu ta
arruzlar, alınanların Verdön'e karşı 
tarihi taarruzlarmdan daha şiddetli 
olmuştur. Askerlerimiz her gün, 500 
kilo ağırlığında bombalar serpen 
hava kuvetlerinin fasılasız bombar· 
dnnanlarına ve cumhuriyetçi hatla
rını durmadan döven düşman topçu
larının ateşlerine katlanmışlardır. 
Onu inkiyat ettirmek için İspanya'
ya getirilmiş olan bütün harp vası
taları en azim "randı.rnan"larma çı
karılmıştır. Askerlerimiz, sanki top
rağın aksaınındanmışlar gibi topra
ğa yapışmzşlardır; göğüs göğüse 
muharebelerde, görülmemiş bir 
mağlubiyete uğrattıkları düşmanın 
bütün vasıtalarını akamete uğrat • 
mzşlardır. Ve bütün bunlarla birlik
te, cumhuriyetçi ordu bir kaç aya 
kadar muhakkak surette erişmiş o
lacağı mükemmeliyet derecesine he
nüz varmış değildi. 

Bu muazzam askeri gayrete 
muvazi olarak, ispanyol cum

hurıyeti demokratik rejim sıfatiyle 
mevkiini tahkimde devam etmiştir. 
İspanyol hükümetiyle milleti ara -
sında ahenk hiç bir zaman bugünkü 
kadar tam olmamıştır. İspanyol ta
rihinin, milletin müzaharetine ve 
nizamın muhafazasına istinat eden 
otorite anlayışının bugünkü kadar 
kuvetli olduğu bir başka devrini ha
tırlamak güç olur. Baraelona'nın ha
va taarruzları dolayısiyle karanlı -
ğa gömülü olduğu gecelerde, her va
tandaş, bir kaç sene evel mevcudi • 
yetinin tehlikeli olacağı kenar ma • 
hallelerde rahatça dolaşabilir. Ba -
şma hiç bir ,ey gelllliyeccğinden e
min olabilir. İngiltere ve Birle,.ik 
devletlerin en büyük gazetelerinin 
muhbirleri bu iddiayı teyit etmek· 
tedirler. 

Millet. lspanya'yı başka türlü 
kurtarmak mümkün olınadığI i~in 
her şeye tahammül ctmittir; a~i 
halde onu mütearrız devletlerın 
hırsına terketmek icap ederdi. Ş.iın
di, çetin bir kışın başında bulunuyo
ruz. En ağır fedakarlıklar bahasına 
ödediğimiz yiyecekleri İspanya'ya 
getiren ingiliz gemilerinin ~t~rıl. • 
ması keyfiyeti gıda ınesel~sı.nı ~-ır 
haylı ciddileştirmiştir. Harıcın co -
mert yardımı olmasa, yüz binlerce 
kadın ve çocuk kışın açlığın tarif e
dilmez işkencelerine m~ruz. ~ -
caklardır. Onların gözlen şnndıy.e 
kadar beşeri tesanüdün ispanyol sı
vil halkının istiraplarına karşı ~~
layış ve sempatisinin bunca delılı-

Tıp kongreleri 
Yedinci miUi tıp kurultayı toplan

tı halinde iken türk kadın hekimleri 
kongrelerinin ikincisi ve milli diş 
tabipleri kongrelerinin de üçüncü
sü içtima etti. Sıhatimiz için çahşan
larm tetkiklerini ilerletip çalışmala
rmm neticelerini biribirine tebliğ et • 
meleri hepimize ferah ve ümit ver
melidir. ilim için yorulanların say
lerini hcc- münevver ancak takdirle 
kar§ılar. Fakat, bu gayretler biraz 
da hodbinliğimizi okıarsa bundan 
daha çok huzur duymamak kabil ol
maz: Hekimler elemlerimi2i tahfif 
eden insanlar değil midirler? Onla
" birer yantanrı sayabiliriz. Bir göz 
ağrısını, bir mide sancısını, hatta bir 
çürük ditin verdiği ıstırabı bir sarı 
su ile, köpüren bir mahlut ile veya 
sadece kerpetenle din.diren hekime 
kim minnet hisleriyle bağlanmamış
tır! Onlarda bir nevi kutsiyet farze
debiJiriz. Hazakatine güvendiğimiz 
hekimle karıılaştığnnız anda rahat 
duyduğumuz çoktur. Belki onlarm 
hastalarla mütemadi tem.aslarından 
mevcudiyetlerinde tekasüf etmi§ o
lan öyle bir manevi kudretleri var
dır ki bunu ancak be§eri ıstıraplarm 
derinliğini anlamış olanlarda görebi
liriz. Onlar bizim azap ortaklarmıız· 
dır: Bütün şikayetlerimizi dinler, 
bütün ruhi ve uzvi sefaletlerimizle 
alakalanır, hatta bütün trmanklık· 
larmuzı sabırla karşılar, bizi teseUi 
ve ekseriya tedavi ederler. 

Onlarm aktettikleri kongreleri bu 
sebeplerle de tebcil etmeliyiz: Yeni 
yeni şeyler öğrenecekler, kıymetli 
vakitlerinden ihtilas edemiyerek va
kıf olamadıkları terakki eserleri 
varsa onlardan habeT alacaklar, gö
rüşüp tanıtacak, birliklerini sağlam
laştıracaklardır. 

Fakat, zamanımızda, bilhassa he· 
kimlik bahse konulduğu zaman, bu 
gibi kongrelerin §U f ayda.sı da var
dır ki sonsuz ihtisas şubelerine ay
rılım§ olan meslekin bir bölümünde 
olup bitenlerden bütün kongreciler 
malumat edinirler. ikinci fayda ise 
o kongrelere ittiri.k edenlerin kendi 
infirat alemlerinden çıkıp memleke
tin müşterek dertlerini daha yakm ~ 
dan bilmek fırsatını bulup gÖl'Üf u
fuklarını genifletmeleridir. 

Ve esasen fikir ve ilim adamlan
nm hangi toplantısı fayıd.asa.dır? 

Filvaki, hekimler her §eyden e-.el 
fikiT -ve ifün denı\~•· Ve bcpit
mizi onlara ya.klattıran da en çok 
hüviyetlerinin bu hususiyetidir. 
Bundan ayrılan, başka vadilerde 
kendine me§gale anyan hekimin U.

ımıakta 1&rar ettiği hekimlik unva. 
nmdan bile §Üphe etmeliyiz. Şür ya• 
zan hekim gibi ticaretle uğra§All he· 
kimler de olamaz. Olamaz, yani olma
mak gerektir. Ve iyi ki bizde böyle
leri pek azdır. 

Yedinci milli tıp kurultayı iyi it
ler gönnüt olarak dağılırken .dil· 
zincisini, ve seksenincisi:ni temenni 
edelim. llim, ilim a.damlarmın mÜıf • 
terek hinunetleriyle gelitir ve umul
uıadık semereler verir. N. Baydar 

Yarıda kalan bir hava seferi 
Nevyork, 18 a.a. - Florida'da Mi

ami'den bildirildiğine göre, bugün 
Bükreş'e doğru tayyare ile sefere çı • 
kan ruman tayyarecisi Papana'nın 
tayyaresi yere düşerek harap olmuş· 
tur. Pilot ve arkadaşlanna bir şey ol
mamıştır. (Sonu 9. uncu sayfada) 

~~~~!!!!!!!!~~~~ 

dö Marni konağında her şeyin kendi -
sine durmadan hatırlattığı yemin, 
penceresi Ursülin'in çiçekli meyva 
bahçesine açılan güneşli odasında ar
tık kendisini sabit bir fikir gibi takip 
etmiyordu. 

Ah 1 Bu sükun atmosferine daha iyi 
girebilse, yekpare ve sakin hayatları 
ona yer ytizilnde bir cennet gibi görü
nen beyaz külahlı ve asude yüzlü ra· 
hibeler arasında yer alabilseydi t 

Fakat dışarının git gide endişe ve
rici gürültüleri Ursülin manastırının 
dıvarlarmr bile aşıyordu. Kıral aile -
sinin felaketlerini ve dine karşı hü -
cumlan Jülyet azapla öğreniyordu. 
Nihayet günün birinde, rahibeler, taz
yik tehditleri altında dağılm.ıya mec
bur kalmışlardı. 

Yeni bir melce aramak zorunda ka • 
lan Jülyet, kendisine yol gösterecek 
bir akraba ve dosttan mahrumdu. Bun. 
lardan bir çoğu kıralm davasına bağ
lılıkları yüzünden tevkif edilmiş ve 
hapse atılmışlardı; diğerleri çiftlik 
ve malikanelerinde daha emniyette o
lacaklarını düşünmüşlerdi; ckseırisi 
de hicret etmişti. Milli millk olan 
Marni konağı, kışla haline getirilmiş 
olduğu için, Jlilyet, Pöti - Şan soka • 
ğınm mütevazi bir meskeninde yer • 
leşmiye karar vermişti. Bütün emlaki 
musadere edilmiş olduğu için, sadık 
Jertrüd'ünün biriktirmiş olduğu kü -
çük meblağ sayesinde yaşamıya mec
bur kalmıştz. Eski servetinden, yalnız 
ailesinin elmasları ve dantelal;uı kal-

mıştı ki bunlardan ileride istifade e -
debilirdi. İki kadın, karışıklığın so • 
nunu bekliyerek, derin bir inziva ha
yatı yaşıyorlardı. 

İhtilal dramının akisleri gene de 
onlara kadar erişiyordu. İkamet ettik
leri tavan arasından cumhuriyetin i • 
lanı günü Pariı'in donandığını gör -
müşlerdi. Müteakip ikinci kanun a -
ymda, hükümdarının ölümünü alkış • 
hyan halkın haykırışlarım dehşetle 
dinlemişlerdi. Sokaktan bazan silahlı 
milislerle çevrili bir araba geçiyordu: 
Bu, Sen • Lazar mahpuslarını ihtilal 
mahkemesine götüren arabadır, di -
yorlardı. 

Bu neviden facialar karşısında, Jül
yet, gençliğinin şahit olduğu facianın 
yavaş yavaş canlıhğınt kaybettiğini 

hissediyordu. 
Düellodan beri, Pol Dölatur'un is -

minin geçtiğini bir daha işitmemişti. 
O da Fransa'dan hicret mi etmişti? 
Müttefikler tarafından istila edilen 
Fransa'nın müdafaası için hayatını 
tehlikeye mi koyuyordu? Genç kız 
9imdiye kadar bunca hayata kzymı§ o
lan ihtil&.lin intikamını yerine getir • 
ıniş olması ihtimalini dü~nüyordu. 

Ve geniş bir ferahlama hissiyle, ba
basının kendisine çiznıi' olduğu gayri 
insani vazifeden kurtulmak imkanrnı 
görür gibi oluyordu. Bekleınmedik ibir 
hadise maziyi diriltti ve Jülyet'i tek
rar mazinin tahakkümü altına koydu. 

Şarlot Kordey, Fransa'yı kurtardı -
ğını sanarak, Mara•yı öldürmüştü. 

İntikamcı misyonunu yerine getir • 
mek için vilayetinden ge!~i~ ve Fran
sayı müstebitlerinden bırının boyun
duruğundan kurta~mak için cinaye~ • 
ten bile çekinmemıt olan soluk benız
li ve derin bakışlı bu kız hakkında 
''Brutus'dan da büyük" demişlerdi. 
Böyle bir misal, senelerdenberi, yeri
ne getirilerecek trajik bir misyon dü
şüncesi içind yaşıyan Jül!et'in üze • 
rinde tesir yapmaktan gen kalamazdı. 
Kendisinden ancak biraz daha yaşlı 
bu hadise kahramanını görmek arzu. 
siyle, bu neviden tema.talara ve umu
miyetle burnlarda toplanan halka kar~ 
şı istikrahına rağmen muhakemesin
de hazzr bulunmuştu. 

Halkın ön safına geçip örgü ören 
kadınlar arasında yer alarak, Şarlot 
Kordey'in berrak yil%ünti ihtirash bir 
hararetle seyredebilmiş. sükunetine 
ve asudeliğine hayran olmuştu. İtti • 
hamnamenin okunmasını, Fukiye -
Tevil'in sorgusunu, şahitlerin sözle • 
rini dinlemişti. O zaman kalabalığın 
mırıltısı üstünde genç bir ses yüksel
miıti: 

- Bütün bunalara ne hacet var? Öl
düren ben im. 

Şahitlere tahsis edilen eırada, suç • 
luya derin merhametle dolu bir nazar
la bakan yüksek alınlı, ciddi çehreli 
bir adam Jülyet'in dikkatini çekti. Sı
rası gelince o da ayağa kalktI ve, sıcak 
ve ahenkli bir sesle, müttehemin le • 
hinde şehadette bulundu. Hitabesi bir 
müdafaa değil, fakat bir davetti. Bela-

ğatli sözleri bu kinle dolu kalplerde 
hala gizli kalan bir lokma iyiliği u • 
yandırmıya çalışıyor gibiydi. Herkea 
onu sükut içinde dinliyordu. 
Kadınlar: 
- İşte söz: söylemesini bilen biri! 

Diye fısıldaşıyorlardı. Bu vatandaş 
Pol Dölatur'dur. 

Jülyet hayretle ürperdi ve bu n~f: 
ret ettiği ismi taşıyan adamı daha ıyı 
görmek için ayaga kalktı. Orta boylu 
fakat mütenasip endamlıydr; arkaya 
taranmış koyu renkli saçları bir siya
set adamından ziyade bir ilim adamı 
alnını meydana çıkarıyordu. İnce ve 
beyaz eli manidar ve muvazeneli işa -
retlerle müdafaasına refakat ediyor -
du. 

Şarlot Kordey mahkum edilmişti. 
Müdafiinin bütün beUiğati önceden 
kaybedilmiş bir davayz kazanamazdı. 

Jülyet dö Marni adalet sarayından 
anlatılmaz bir teheyyüç içinde çık -
mıştı. Yaşadığı anormal hayat, iki se· 
nedenberi gözleri önünde cereyan e
den sahneler - hem ne sahneler, alla
hım 1 - Şimdi şahit olduğu manzara, 
bütün bunlar rehbersiz ve kimsesiz bir 
genç kızın muhayyilesini tahrik et -
mek ve muhakemesini yanıltmak için 
lüzumundan fazlaydı. 

Şarlot Kordey, misyonunu yerine 
getirmek için bir cinayet işlemekte te
reddüt etmemişti. Büyük bir yemin
le teahhüt altına girmiş olan kendisi 
de günün birinde vazifesini yapmak 

(Sonu var) 
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YU RTTA N RES İ M LER 

Anamur kalesinin denizden görünüşü 

Portakallarımız 
hem bol, hem iyi 

Trabzon' da bir dalgıcın rekoru 

Adana, (Hususi) - 1938 portakal mahsulü pek 
yakında piyasaya gelmiye başhyacaktır. Portakal 
yetiştiren bölgelerden ve atakadarlardan alınan malu-

Bir otomobil vapura yüklenirken 
denize düştü zorlukla çıkarddı 

mata göre, bu sene narenciye mahsu-IP 
lü çok bereketlidir. Bunun neticesi 

--~ .. ,..,..,_,---··-·-~ 

olarak muhtelif yabancı memleketle- "°'"""" .............. . 
re geniş mikyasta ihracat yapılacak-
tır. Dörtyol'dan Kozan'dan ve bölge-l 

:~~:.~i-di!:~!~~~~k:~. y:~~~ ~ ..-li--=- -----~-...,ı.;;...:__~ 
yılki portakaHarın büyüme vaziyeti 
çok memnuniyet verici bir şekilde
dir. 

Bu yıl mahsulünde hem rekoltede 
ve hem de kalitede geçen yıla nisbet
le büyük bir fark vardır. 

Trakya'da 111Hli 
ziraat denemeleri 
Edirne, (Hususi) - Umumi müfet

tişlikçe Gaziantep ve İzmir-Tire ha
v;alisine gönderilmiş olan Çanakkale 
Ziraat müdürü Tahir Erman, on gun
lük bir seyahatten sonra Çanakkaleye 
dönmüş ve Çanakkale, Biga, Bayramiç 
viUiyet ve kazalarına mühim miktarda 
fıstık ve kestane aşısı kalemleri ge

tirtmiştir. 

Haber aldığıma göre bu aşılar Kaz
dağı eteklerinde pek bol olan kestaue 
korulariyle Melengeç ağaçlarına tat
bik edilecektir. 

Çanakkale'nin sahil kazalariyle Ge

libolu kazasında bir de derecesi lx·l 
yabani zeytinlik ve koruluk vardır. 

Burada üç senedenberi yapılmal.;.ta o
lan aşı ve budama hareketleri çok iler
lemiştir. Yalnız aşıcı ve budama usta. 
ları (1400) e çıkmış ve kurslardan ve
sikaları verilmiştir. Bu vesikalı usta
ların ııayısı (3000) i bulacaktır. 

Umuır.i müfettişlikçe taktir gö:en 
zcytınlik mütehassısı Zeki'nin yetiş
tirdiği zeytin fidanlık ve çekirdekt.:n 
yetişen üç senelik zeytin aşılarında bu 
sene mahsul görünmüştür. Çanakkale 
ziraat müdürüyle arkadaşları iyi bir 
çalışma ile böyle birçok fidanlıklar 
kurmuşlardır. 
Öğrendiğime göre Çanakkale ile 

Lapseki arasında kurulan büyük ha· 
demlik için Ziraat vekaleti 1300 lira 
göndermiş ve sonbahar çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Çamalfı tuzlasında 

180.000 ton tuz 
İzmir, (Hususi) - Çamaltı tuzla

sında tuz istihsaline bu sene sonteş
rinin on beşine kadar devam edile
cektir. Eğer son günlerde yağmur 
yağmazsa bu tuzlada tuz istihsali 
180.000 tona varacaktır. 

.., .. -.... - . . ......._ 
""""" .... N. ~ """'v ~ . . .. • .. .. -... 

Yeni binanın önden ve yandan görünüıü 

İsparta'da bayındırlık 

Halkevi binası ve spor 
sahası inşaatl ilerliyor 

Isparta, (Hususi) - Halkevimizin inşaatı hayli ilerlemiştir. 
Kütüphane ile şube odalarını ihtiva eden ön kısmın çatı ve çerçe
veleri tamamlanmı~tır. Yakında sıvaya geçilecektir. Bu kısımda 
altta genit bir hol, bir kütüphane, bir okuma salonu, vestiyer ve 
iki büyük oda vardır. Temsil salonuna bu holden geçilmektedir. 

Holün iki yanında merdivenlerden,--

üst kata çıkılmaktadır. Burada geniş Ad 'd f I 
bir salon halkevi şubeleri için altı ana a irin ar 
büyük oda vardır. Temsil salonunun 
balkonuna bu salondan girilmekte

dir. 
Şehrimizde istasyon yakınında ya

pılmakta olan spor sahası inşaatı da 
çok ilerlemiştir. Spor kurumu müte
hassıs mimar Şinasi Şahingiray Is -
parta'ya gelerek yapılan işleri tetkik 
etmiştir. Sahanın blokajı tamamlan -
mıştır. 

Isparta'da belediye seçimi tezahür
ler içinde ve C. H. Partisi namzetle

rinin muvaffakiyetiyle neticelenmiş-

tir. 

Adana, (Hususi) - Talimatnameye 
muhalif olduğu halde islahat için ken
dilerine mühlet verilen dokuz fırın 
sahibinin bu işi yapmadıkları görül
düğünden belediye encümenince fı
rınlarının kapanmasına karar verıl
miştir. 

Bu karar üzerine şehrimizde on iki 
fırın kalmış bulunmaktadır. 

Abidin paşa caddesinde ve Kuruköp
rü'de yapılmakta olan iki asri fırın.ia 
birkaç güne kadar ekmek çıkarılmıya 
başlanacaktır. Bunlarla şehrimizdeki 

asri fırınların miktarı üçü bulmuş o
lacaktır. 

1 

Trabzon, (Hususi) - Buarada çok 
enteref an bir vaka olmuştur. İç Ana
dolu'dan hususi otomobillerle Trab
zon'a gelen iki alman, otomobillerinin 
nakli için Denizbank'a müracaat et
mişler. Denizbank'ta kendi vesaitiyle 
• ..___ıu s..,.-uı-a nakll kabul et-

miştir. 

Bir çapara ile vapurun bordasına 
getirilen otomobili vinç bağlamış ve 
yukarıya almağa başlamıştır. Fakat 
çaparada vinçin karçalarmı arabanın 
tekerleklerinin fiklon aksamına kan
calıyan tahmil amelesinin bu hatası 
yüzünden yarı yerde iken bir tekerle
ği kurtulmuştur. Bu şiddetli sallan
tıya tahammül edemiyen diğer teker
leklerdeki kancalar da kurtulmuş ve 
otomobil büyük bir hızla boşluğa düş
müştür. Fakat iyi bir tesadüfle oto
mobil vinçle yukarı çekilirken çapar
da geminin bordasmdan ayrılmış bu
lunuyordu. İşte boşluğa giden otomo
bil içinde beş altı kişi bulunan çapa
raya düşmemiş, büyük bir gürültü 
ile denize dalmış ve derhal sulara ka
rışmıştır. 

O gün Trabzon'un meşhur dalgıç· 
tarından birkaç kişiye müracaat edil
miş fakat yapılan iskandilde otomobi
lin battığı yerin on bir kulaç olduğu 
görülünce dalgıçlar bu işten vaz geç
mişlerdir. N ihayet Karabina isimli 
bir delikanlr: 

- Ben dalarım. 

Diyerek hazırlanmış ve dalmıştır. 
Birinci dalışta ancak otomobilin yeri
ni ve vaziyetini tesbit eden Karabina 
ikinci bir kere daha dalarak otomobi
li su içinde bağlamış ve yukarıya çık
mıştır. O günler denizin kabarması 
ve havanın rüzgarh olmasından şa

mandıra bırakılmış, geçen gün otomo
bil den izden çıkarılmıştır. Fakat de
niz arabayı o kadar ezmiştir ki, ara
ba tanınmıyacak bir hale gelmiştir. 

Kahve paraSI İ(İn cinayet 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde mü

zayede bedestanında Bayburtlu Rifat 
oğlu Fanti Kazım, kahveci Eeat oğlu 
Kürt Ahmet'i, kahve parası yüzünden 
öldürmüştür. 

Kazım birkaç gün eve! içitiği kah
venin parasını vermemiş, dün de ser
hoş olarak kahveye gelip "var mı ba
na yan bakan" şeklinde bazı sözler 
söylemiştir. Bunun üzerine kavga 
çıkmış ve Kazım, Ahmet'i yere vura
rak dört yerinden bıçakla yaralamış
tır. Bu sırada polis yetişmiş, fakat iş 
işten geçmiştir. Yaralı hastanede öl
müş, katil yakalanmıştır. 

K ayF;eride ta}'inler 
Kayseri, (Hususi) - Jandarma ku

manıianlığına binbaşı B. Kaşif, Lise 
müdürlüğüne B. Ömer Sıtkr, Nafıa 
müdürlüğüne Niğde nafıa müdürü 
mühendis J3. H111Qsi ta,Y.in e<lilmiştir.ı 

- - - -- --- - ~ 
-----~~-- - ---
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Antep'te bir olayımıza 
törenle sancak verildi 

Gaziantep, (Hu-
susi) Geçen 
per§embe günü 
süvari 40. alaya 
törenle &ancak 
verildi. Ordu mü
fettişi sayın orge
neral Kazım Or
bay kahraman a· 
!ayımıza sancak
larını bizzat ver
diler. Bütün alay 
zabit ve erleri 
sancaklarını ha
yatlarından çok 
koruyacakları n a 
andiçtiler. Güzel 
bir geçit resmi 
yaptılar, komu
tanlarını selamla
dılar. Tören çok 
parlak oldu. 
'I ayvan ihracatı 

Geçen sene doğu 
bölgesinde kuru -
lan canlı hayvan
lar ihracat birliği
nin cenup şubesi 

şehrimizde kuru -
lacaktır. Birlik teş 
kilatı için lktısat 
Vekaleti memur· 
ları şehrimize gel
mişlerdir. Şehri -
miz hayvan ihra
catçıları da birli -
ğe iştirak edecek
lerdir . Hissedar 
kaydi bugünlerde 
bitecek ve canlı 
hayvanlar ihracat 
birliğinin cenup şu 
besi şehrimizde ku 
rulacaktır. Cenup 
bölgesi Mersin'den 
Mardin'e kadar ce
nup vilayetlerini 
ihtiva etmektedir 
•••••••••••• ••••••••• 

Yukarda 

•ancak 

getiriliyor 

ve veriliyor 

•••••••••••••••••••• 

I 

\ .. 

Adana' da lik maçları 
ve at kosular1 yapıhyor 

Sıtma ku rsunda 150 doktor var 

Adana •ıtma enstitüsü 
Adana, (Hususi) - Şehrimiz sıhhi 

teşkilat bakımından da geniş bir kad
roya maliktir. Her sene olduğu gibi 
bu sene de Adana sıtma enstitüsünde 
bir kurs açılmış, 130 yeni doktoru
muz bu kursa iştirak etmiştir. Kursta 
dersler, mütehassıs doktorlarımızdan 
sıtma mücadele reisi Bay Abdurrah
man ve enstitü müdürü Bay Seyfettin 
tarafından verilmektedir. 

Bu sene kursa iştirak eden doktor
ların çokluğunu nazarı itibare alan 
enstitü müdürlüğü, binadaki ders sa
lonunu genişletmiş ve daha güzel bir 
şekle sokmuştur. Sıtma kursu birkaç 
güne kadar nihayet bulacaktır. 

A d ana lik maçları 
Çukurova'da futbol hareketleri baş· 

ladı. İki haftadanberi lik maçlarına 
devam edilmektedir. Şehrimiz stad
yomu yeniden inşa halinde bulundu
ğundan bu yıl lik maçları Mersin sta
dında yapılmaktadır. Bu hafta İdman 

yurdl.\ - Tarsus arasında yaP.ılan maç 

2-1 Tarsus'un mağ!Ubiyeti ite netice
lenmişti. İkinci maç önümüzdeki haf
ta gene Mersin stadında Seyhanspor 
ile İdman yurdu arasında yapılacak· 
tır. Bu yıl Lik maçları geçen seneden 
daha muntazam olacak ve ihtilfifa 
meydan bırakılmıyacaktır. Aynı za
manda Seyhan bölgesi emrine verilen 
antrenörde futbolcularımızı bu kış 
çalıştıracaktır. 

Bölge emrine bir de güreş antrenö
rü verilmiştir. 

At koşuları 
Çukurova•da at koşuları başladı. 

Sonbahar koşularının birinci ikinci 
devresi bu pazar günü Adana hipod
romunda yapılmıştır. Koşu, çok kala
balık ve hararetli olmuştur. Şehir hi-
podromundaki koşu tribünii bu sene 
daha mükemmel bir şekil almıştır. 

Hipodromda bahsi müşterekler ve 

bilet satışı için zarif iki gişe kurul • 
muştur. Yakında hipodromda poli

gonlar da tesis edilecektir. 
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SIHAT SEFERBERli&i YAPILIRIEN 

Sıhat kadrolarımızda 10 
sene içindeki 

inkişafa bir bakış 
S rhat ve İçtimai Muavenet ve

kaletimizin on senelik bir 
tesis ve cihazlama programı hazır
ladığını yazmıştık. Bu tesis ve ci -
bazlama yalnız hastaneler, doğum
evleri, sağlık müesseseleri, sanator
yomlar ve saire kurmakla kalmıya
caktır. Bu tesis ve cihazları işlete
cek olan kadro da kurulacaktır. 

Ve, sıhat kadromuzun tamam -
lanması yolundaki çalışmalar, bu -
güne kadar bizi sevindirecek neti • 
celer vermiştir. On seneye ait olan 
rakamların tetkikinden bu netice • 
lecin degerini anhyoruz. 

İmparatorluk büdçesinde sıhat 
ve içtimai muavenet, bir teşkilat ve 
büdçe mevzuu bile değildi. Sıhat 
işlerine harcanan para yekfrnu ne 
kadardı bilir misiniz? Senede vasa
ti olarak 280.000 lira. .. İmparator • 
luğun hudutlarını, nüfusunu; bu 
hudutlann genişliği nisbetinde ne 
kadar teşkilatsız ve bakımsız oldu
ğunu, salgın hastalıkların, tabiat 
afetlerinin alabildiğine tahripler 
yaptığını, hatıra getiriniz. Dahası 
var: Bu para, devlet bütçesinden ay
rılmış tahsisat değildi. Senelik va
satisi üç yüz bin lirayı bile doldur
mıyan bu parayı, belediyeler, husu
si idareler ve diğer müesseseler 
bütçelerinden ayırmışlardı. 

On beş yıllık cümhuriyette sr • 
bat büdçelerinin vasatisi beş mil -
yon lirayı doldurmaktadır. Bu, yal
nız muvazeneden, yani devlet büd
çesinden verilen paradır. Belediye
lerin on beş sene içinde srhat işle -
rine harcadıkları para 50: Hususi 
idarelerin 38 küsur milyon liradır. 
Böylelikle yekun, on iki milyon li
rayı aşıyor. 

On senelik tesis programına har
canan para ile bu yekfuı, ilk plan
da bir mislini aşacaktır. Fakat aca
ba bu tesis ve cihazları işletecek o
lan kadro rakamları ne vaziyette -
dir? 

T ıp talebe yurtları, ebe mck • 
tepleri. basta bakıcxlık okul

ları, köy ebe mektepleri, küçük sr
hat memurları mektepleri bu kad· 
royu kuvetlendirmek yolunda de • 
vamlı olarak yeni unsurlar yetiştir
mektedir. Ankara tıp fakültesi, bu 
yetiştirme işine, bugünkü artış ra· 
kamlarını çok geride bırakacak bir 
sürat vermek için kurulmaktadır. 

Sıhat tesisi ve cihazlarımız için 
50 milyonu bulacak olan bir inşa 
programının hazırlandığı müjdele
nen bugünıerde, sıhat kadromuzun 
inkişafını gözden geçirmek entere
san olacaktır. Vereceğimiz rakam
lar, son on senelik hesabiyledir. 

928 de devlet büdcesine dahil 
563 ; hususi idareler büdcelerine 
dahil 203; belediye büdcelerine da
hil 312 olarak 1078 doktor vardı. 
929 da bu rakam, 597 si devlet büd
çesi, 200 ü hususi idareler büdçesi, 
293 ü belediye bütçelerindeır kul -
!anılarak 1090 a çıktı. 

Artış bütün seneler devam ede
rek 936 da 789 u devlet büdçesine 
dahil, 216 sı hususi idareler büdçe
ıinde, 282 si belediye büdçesinden 
olarak 1287 yi buldu. Bu sene ye • 
kun 1341 dir. On beş sene evci, yani 
923 de bu sayı altı yüz küsurdu. 

Bu artış, bilhassa 944 den sonra, 
hayret verecek bir hal bulacaktır. 
Çünkü 0 zaman, Ankara tıp fakül· 
tesinin ilk mezunları sıhat kadro • 
muzda vazife almış olacaklardır. 

Devlet belediyeler ve hususi i
dareler bUdçelerinde vazife veril • 
miş olan eczacı sayıları da artr_nak
tadır: 928 de 24 ü devlet, 57 sı hu
susi idareler, 47 si belediye büdçe
lerinden para alan 128 eczacı var • 
dı. Bu sayı 936 da 135 i buldu, 938 

de 150 ye yaklaştı. 

Ş imdi sıhat teşkilatımızın nü
fus artışımızla alakalı . olan 

bir bahis üzerinde rakam verı~o • 
ruz: Ebe sayısı... Profesör Ekış -
tayn, türk köyleri üze~ind~ çocuk 
sağlığı ve doğum tetkıklerı yap~.ı 
g~ zaman neticeleri anlatır ve sut 

l • k b" 
çocuğunun yaşama. n.isb~t A ve_ a ı· 
füreti dolayısiyle bızı mıllı bır :e~
r;ike layık bulur ki, ebe meselesı u-
.zerinde durmuş ve bunun .~n be~li 
başlı bir mevzu olduğunu soylemış-

ti. 
Bugün memleektin muhtelif yer-

lerindeki köy ebe mekteplerinde 
köylerimiz için ebe yetiştirilmek · 
tedir. tık mezunlar bu sene diplo -
malarmı almışlardır. 

Ebelerin, doğum işleri gibi en 
hayati bir sılıat bahsi üzerinde 

mümkün olduğu kadar süratle ar
tırılmasını zaruri krlmıştır. Bu iti
barla sıhat kadromuzun en büyük 
artış gösteren tarafı, ebeler ve 
hemşireler üzerindedir. 

928 de 4 ü devlet büdçesi, 80 hu
susi idare büdçesi, 293 belediye 
büdçesinden para alan 377 ebe var
dı. 936 da bu rakam, 23 Ü de..,ıet büt
çesi, 94 ü hususi idare bütçesi, 126 
sı belediye 'bütçesine dahil olarak 
471 i bulmuştur. 

Sıhat memurlarına geçiyoruz: 
Bilhassa nahiey ve köylerimize, bu
günkü şartlar altında doktor gön • 
dermek hemen hemen imkansızdır. 
Bu imkansızlığı, nahiyelerimizi ve 
köylerimizi sıhat memurlariyle ci
hazlıyarak gidermiye çalışıyoruz. 
Çok pratik bilgilerle yetiştirilmiş 
olan sıhat memurları sayısını artır
mak için Vekalet, yatılı mektepler 
açmıştır. Son on senenin rakamla
rında yüzde kırk artış vardır. 

928 de 836 sı devlet büdçesine, 
93 ü hususi idare büdçesine, 130 u 
belediye bfü:lçesine dahil olarak 
1059 sıhat memuru vardı. 936 da bu 
rakam, 1185 i devlet, 94 Ü husui i
dare, 126 sı belediye büdçesine da· 
bil olarak 1405 i bulmuşt·ur. Her -
hangi bir halk hizmeti emrinde ele
man yetiştirmek için muntazam 
tesisler kurulunca, o sayının devam
lı olarak artması mukadderdir: Sı
hat memurları yetiştirmek üzere a
çılmış olan mekteplerden talebe ye
tiştikçe yekunlar şu şekilde yük -
selmiştir: 928 de 1059: 929 da 1189; 
930 da 1268; 931 de 1224; 932 de 
1246; 933 de 1306; 934 de 1303; 935 
de 1365; 936 da 1405 ve bugün 1500 
küsur .... 

Srhat kadromuzun nasıl inkişaf 
ettiğini tetkik ederken, onun bir • 
çok yeni tip sağlık koruyucusu un
surlarla kuvetlendirilmiş olduğunu 
da unutmamak lazımdır. İnsan ha· 
yatı üzerinde kadın şefkatini, teknik 
bilgilerle tamamlıyarak srhat em • 
rine vermek mesleği olan hemşire
lerin sayısı da, on sene içinde bire 
üç nisbetinde artmıştır: 928 de 130; 
936 da 357 .•• 

Hüklimet, hemşire yetiştirmeyi 
de planlaştırdığr için bu sayı da se
nelere göre devamlı olarak art -
mıştır: 928 de 130, 929 da 164; 930 
da 202; 931 de 223; 932 de 216; 933 
de 57; 934 de 292; 935 de 325; 936 
da 357 .. Bugün hemşire sayısı 400 
küsurdur. 

Kadro mevzuu üzerinde son ola
rak bir de yukardaki tasniflerin i
çine girmeyip geri kalan sıhat me
murlarımızı verelim: Bu rakam 928 
de 572; 936 da 734 ü bulmuştur. 

Görüyorsunuz ki sıhat kadro • 
muzun hiç bir kolunda ne bir ek
silme, ne bir duraklama var: Her 
şey, devamlı olarak yükselmekte ve 
artmaktadır : 926 da Sıhat ve İçti • 
mai Muavenet Vekaletine bağlı sı
hi müesseselerde yatak sayısı 1620 
iken bugün dört bini bulmuştur. A
yakta tedavi olunanlar on sene evel 
38838 iken bu sene üç yüz bin; ya -
tarak tedavi olanlar sekiz bin iken 
kırk bindir. Laboratuvar tahlil ve 
röntgen işlerindeki iş sayısı 13.440 
dan yüz elli bine fırlamıştır. 

Belediy~ hastanelerinde de aynı 
seyri takip eden bir artış vardır: 

Yatak sayısı son altı senede 1009 
dan 1200 e, yatakta tedavi edilen
ler 15625 den yirmi bine, ayakta te· 
davi edilenler 57.281 den 170 küsur 
bine yükselmiştir. Çocuk sıhat ev -
leri, verem dispanserleri, Ankara 

merkez hıfzıssıhha müessesesi. Sal -
gın hastalıklar, sıtma, firengi, tra
hom, verem; hulasa, bütün sağllk 
teşkilatımızda genişliyen bir iş 
hacmi vardır. 

Tabii iş hacını genişledikçe, 
harcanan para da artmakta • 

dır: Mesela sıtma mücadelesi için 
925 de 576 bin lira sarfedilirken, 
son senede bu rakam, bir milyona 
yaklaşmıştır. Firengi 63 bin lira . 
dan 240 bin, trahom 23 bin liradan 
ikiyüz küsur bin ıiraya çıkmıştır. 

Kurutulan bataklıkların sahası, 
altmış bin hektara yaklaşmıştır. A· 
çılan kanalların uzunluğu dokuz 
yüz bin metreyi bulmuştur. 

Sıhat işlerimiz için yeni bir se
ferberlik projesinin hazırlandığına 
şu günleri, bu rakamları gözden ge
çirmek bizi vatandaş sağlığı bakı
mından sevindirdiği kadar, daha 

yapılacak olan işlerimizin büyük • 

lüğünü de anlatmaktadır. 

ULUS 

Bi rle_şik devletlerdeki 

casusluk dôvôsındo 

Müddeiumumi 

yabancı devletleri 
itlihari1 ediyor 

-7-

Nevyork, 18 a.a. - Casusluk dava -
smda iddianamesini şerdeden müddei
umumi, Almanya'yı açıkca bir casus
luk şebekesi ihdas ve idare etmeklc: 
itham etmiştir. Müddeiumumi, firar 
etmiş olan maznunlardan Şlutern'in 
maznun Rümrih'e alman vapurunda . 
ki posta torbalarını açarak, ".Bethleem 
Steel., kumpanyası ile Amerika'daki 
Sovyetler Birliği'nin ticaret ajanlığı 
arasınd" aktedilen kontratların fo -
toğraflarını çekebilecek vaziyette bu
lunduğunu söylediğini hatırlatmıştır. 

"World Telegram" Ajansının zan -
nettiğine göre müddeiumumi Ameri -
ka'daki casusluk hadisesiyle alakadar 
olup Almanya ile malilmat teati etmiş 
olan diğer bir milletin ismini de zik -
redecektir. 

Panama kanalında iki vapurun kar§tlQ§ması 

Panama kanah 
Avusturalyada milli müdafaa 

ku vetlcndiriliyor 

, >< < =<> ı:::.>:; , 'G' ;::sr;ı > > :c:=t:'.CC< i<<<=::;~ 

Sidney, 18 a.a. - Avusturalya mü -
dafaa işlerinin tantimi planım tetkik 
etmek üzere Aglebi ihtimal bu ayın 
21 inde Kanberra'da hususi bir komi • 
te toplanacaktır. Eski projede üç se
neye taksim edilmek üzere 43 milyon 
sterlinge baliğ olan bir masraf derpiş 
edilmekteydi. Yeni plmda bu miktar 
kuvetli bir ihtimalle mühim miktarda 
arttırılacaktır. Bu karar son buhran 
neticesinde ittihaz edilmiştir. 

1 KÜCÜK D 1) HAflERLER l 
X Şikago - Üniversite reisi, B. Be

neş'in Şikago üniversitesinde bir kon
ferans kürsüsü kabul etmiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

X Varıova - Şopen'in eserlerini 
çalmakla maruf olan meşhur palonyaılı 
piyanist Mihaeloviç, 87 yaşında öl -
müştür. 

X Ottava - İngiltere hükümeti, 
Kanada hükümetinden 20.000 çekos -
lovakyalı alman muhacirinin Kanada • 
ya kabul edilmesini istemiştir. 

X Bükreş - Romanya'mn ,senendn 
dokuz ayı için olan ticaret muvazene -
si geçen senenin aynı devresindeki 9 
milyar leye mukabil ancak iki milyar 
bir aktif arzetmektedir. İhraçat 22,8 
den 14,9 milyara ve ithalat 13,6 mil -
yardan 13 milyara inmiştir. 

X Berhtesgaden - Moskova'ya ta
yin edilmiş olan J aponya'nın sabık 
Berlin büyük elçisi B. Togo, alınan 

devlet reisine veda eylemiştir. 

X Tokyo - Polonya ile Mançuko 
arasında bir dostluk muahedesi imza-
!anacaktır. Bu muahede mucibince, iki 
memleket rasında diplomatik münase
bat teessüs eyliyecek ve her iki mem • 
leket konsoloslar da teati edecektir. 

X Roma - İtalyan hükümeti, İtal
ya'da oturan yahudiler hakkındaki Va
şington notsma cevabını Amerika'nm 
Roma büyük elçisine vermiştir. 

Kristof Kolomb Amerika'yı keşfet. 
tiği gündenberi, iki büyük eseri bir ~ 
!eştirmek için fikirler ileri sürülmiye, 
planlar projeler hazırlanmıya başla -
mıştır. Amerika'nın keşfinde olduğu 
gibi bunda da maksat, hedef, Hindis -
tan'a en kısa ve kestirme yoldan var -
maktı. Bir zamanlar, Meksika fatihi 
Hernando Kertez'in önayak olması ü
zerine beşinci Şarl bu davayı benim -
semiş, fakat o devrin teknik kifayet • 
sizliği karşısında projenin tatbikina 
imkan olmamıştı. Bilhassa, Lopez de 
Gaura, Diegs de Merkado, İngiliz a
miralı Nelson, Aleksandr fon Hum -
bold ve Birleşik Amerika cümhurreisi 

Monroe'nin de proje ve teşebbüsleri 

akim kalmıştı. 

Süveyş kanalının muvaffakiyetle a
çılması, Panama kanalının da açıla -
bileceği ümidini kuvetlendirmiştir. 

Süveyş kanalını açmıya muvaffak o -
lan Ferdinand dö Lasseps'in ibaşkan · 
lığında kurulan bir kumpanya. 1882 
de faaliyete geçmiş fakat, o devrin 
en meşhur, ve meşhur olduğu nisbet -
te korkunç olan "Panama iskandab,, 
üzerine, başlandığı tarihten yedi yıl 

sonra kanal inşaatı tıekrar tatil edil -
miştir. 

O zaman müzakerelerden sonra, 
Birleşik Amerika hükümetleri kong -
resi 1906 da kanalın inşasına yeniden 

karar vererek işlerin başına mühen -
dis albay Goethals'ı getirmiştir. Çok 
geçmeden, perçin tokmaklarının gü • 
rültüsiyle karışan burgu makineleri · 
nin uğultusu, kanal inşaatının birinci 
devresinde Kolom'da sıtmadan ölen 
22.000 işçiye çalınan bir matem hava · 
smı andırmıştır. 

Mamafiye, amerikalılar bu af ete 
karşı giriştikleri mücadeleden muzaf -
fer çıkmışlardır. Fevkalade müıkem . 
mel bir şekilde organize edilmiş olan 
sıtma mfu:adelesi ve sıcak memleket -
!erdeki hastalıklara karşı mücadele u
sullerinin ileriliği sayesinde tabiatin 
in~a~ları kemirmesinin önüne geçil • 
mıştır. 

X Koburg - Romanof ai1esinin rei-
si Grandük Kiril'in cenaze merasimi lO ilkteşrin 1913 de, Birleşik Ame -
burada yapılmrştır. rika cümhurreisi, Vaşington'daki Be-

X Londra - Kıral ve k:ıraliçe, bu yaz Saray'da elektrik düğmesine ba -
sabah Balmora'dan Londra'ya avdet sarak Panama kanalının Gamboa ba -
etmişlerdir. rajını havaya atmıştır. Bu suretle, 

X Paris - B. Bone, Sovyet Rusya dünyanın iki büyük denizi biribirine 
büyük elçisi B. Suriç'i kabul etmiştir. kavuşmuştur; 81.000 metre uzunlu -

X Varşova - Sene başından beri ğunda olan bu kanal, 15 ağustos 1914 

danzigli bin polonyalmm nasyonal. de cihan seyryseferine açılmıştır. 
sosyalist fırkasına intisap etmiş olduk- Atlas okyanosundaki Limon körfe
lan haber veriıtmektedir • ı zinden it~baren, kanalın Gatun gölü . 

---------·--------'· ne kadar olan 11 kilometrelik kısmı 

Kanaldaki eklüzlerden birinin bölmesi diğerinin bölmesinin hi· 
zasına kadar su ile dolduruluyor. Şimdi vapur öteki 

bölmeye ge~ebilir 

Bundan 25 sene 
açılmıştı önce 

Bu muazzam eser, 22.000 
İKİnin hayatı pahasına yapddı 

deniz seviyesindedir; buradan sonra, 1 kılmaktadır. 
k~nahn seviyesi deni~den 26 metre Bugün, seyrüseferi Süveyş kanal~ • 
yukselmektedir. 37 kılometre uzun - nı da aşmakta olan Panama kanalı, cı -
luğunda olan bu göl kısmından sonra, hanın en ehemiyetli hayat unsurları a
da, kanal seviyesi Pedro Miguel'den rasında bulunmaktadır. Amerika'mn 
itibaren düşmekte ve 13 kilometre u- milli müdafaası bakımından ne kadar 
zunluğunda olan bu son kısımdan son- lüzumlu ise, dünya ekonomisi için de 
ra Panama'ya Büyük Okyanos'a çı - o derece mühimdir. 

Kanalın muazzam eklüzlerinclen biri 

V al'_urlar •Üratin.i azalttnıf, sahillere ~ok yakın olarak ilerli)IOI' 
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Tıp Kurultayı dün de 
mesaisine devam etti 

Kurultay bu akıam kapanacak 
ve azalara bir ~ay ziyafeti verilecek 

<Başı !.inci sayfada) 
da ijyenine dair, doktor Ş. İhsan Akse! 
hayattar tavuk yumurtalarında muh
telif telkih tecrübeleri, profesör Pon
levka vitaminler hakkında, doktor 
Sami Yağız srtmada Sternal Ponc
tion'un kıymeti. 

Di§ tabipleri toplantıları 
Dün diş tabipleri toplantısında da 

doçent bir çocukta diş anamalisi, do -
çent Feyzullah bir alt çene kırığı va
kasında akıl dişinin oynadığ rol, diş 
tabilbi Hüsnü Başaran çene asteo -
miyetlernid muhafazakar müdahale i
le elde edilen fiziyolojik ve anatomik 
restorasyon, diş tabibi Tahsin İzmir, 
muannit bir diş kanama vakası, 

Suat İsmail Spikoten metodu, doçent 
Feyzullah türk kafalarında üst çene 
kavisleri üzerinde tetkikler ve bul -
duğumuz damak karinesi, doktor Zi -
ya Cemal büyük diş kiseleri, diş tabi
bi Celfil Maral, diş çürüğü neticesi 
Faka! intandan doğan üç göz Ueti, 
Cemil Bulak Şevki spikste enteraal 
direkt anestezi, doktor Necdet Alaz 
çene sıracası, diş tabibi Celal Maral 
arbitralin anestezi arızası hakkında 
konuşmalar yapmıştır. 

Kongre bugün de çalışmalarına 

devam edecek ve saat 17 de bitecek -
tir. Kongreden sonra kurultay müna
sebetiyle Şehir Lokantasında bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

B. IMREDI C:EKLERE C:A TIYOR 

Artık waidlerden ve 
manevradan bıktık 

(Başı 1. inci sayfada) 1 hududunun tesi.si hususundaki arzusu 
raptı meselesinde karar vermek mak- etrafında cereyan etmiştir. 
sadiyle muhtelif hariciye nezaretle
ri arasında büyük bir diplomatik fa
aliyet başlamıştır. Macar efkarı umu
miyesi, bu harekete anlaşılması tabii 
bir sabırsızlıkla intizar eylemektedir 
ve macar hükümeti bu meselenin hal
lini çabuklaştırmak için elinden ge
leni yapmaktadır. Her türlü tehir ve 
talike, en azimkar bir surette muhte
lif bulunuyoruz. Zira gayri sarih va
itler ve taktik manevralardan bıktık. 

Meaele ciddi ve derindir 
Hudutlarımızın ötesinde azap çe • 

kenler, bizden olan macarlardır. Ken
di hakkında karar vermek hakkı da 
milli devletlerin hudutları haricinde 
vasıvan bütün milliyetlere aittir. Ba
hiıı mevzuu olan mesele o derece cıd-
di ve o derece derindir ki, bunu mu
allakta bırakmanın imkanı yoktur. 
Macar milleti ve macar hükümeti, 
hakkaniyete müesses macar tezinin 
muvaffak olmasına azmetmi§ bulun
maktadır. 

lt.alya ve Almanya ile dostluk 
Alanın ve İtalyan büyük devletleri 

nezdinde yaptığımız te§ebbüse tabii 
bir tegebbüs demiştim. Filhakika, se
nelerdenberi bn devletlerle, müşterek 
menfaatler ve derin hissiyata daya· 
nan sıkı ve dostane müanesebetler in· 
kitaf etmektedir. Son zamanlarda, bu 
bağlar bir kere daha teyit olunmuş -
tur. Şurasını hassaten tebarüz ettir
meliyim ki, aynı zamanda Macaris -
tan için de kuvetlenmeye yol açan 
son haftaların hadiseleri, bu iki dev
letin faaliyeti neticesidir. Bu da ka
tiyen nazarı dikkatten dur tutmadı
ğımız bir unsurdur. Ve mihveri t~ş
kil eden iki devletin politikasına gıt
tikçe daha fazla intibak eden politi
kamızın rcviginde de müessirdir. Biz, 
bu iki devletle, her sahada kargı!ıklı 
anlagma ve işbirliği aramaktayız. 

Macar - Leh yakınlığı 
Derhal ve ayni zamanda vaziyetten 

kendisini de haberdar ettiğimiz üçün· 
cü büyük dostumuz, yeni ve k~vetli 
Polonya bize şimdiye kadar bırçok 
sempati, dostluk ve muzaharet esen 
göstermiş bulunn:a~tadır .. B~z de bu 
politikayı ve bu hıssıyatı, gı.ttıkç'. da
ha hararetli bir surette tervıç edıyo
ruz. Büyük Polonya devl~tini'.1 h~r 
muvaffakiyeti, her takviyesı, mılletı. • 
mizin bütün tabakasında müttefik hır 
memnuniyet .uyandırmaktadır: Zir~, 
herkes, tarihin verdiği dersler mucı
bince bu iki milletin rnüşter-ek men· 
faat ~. dostluk yolunda yürümesi la
zım geldiğini müdriktir. 

Harici siyaset sahasında açık ve a
:lİmkar bir hattı hareket takibi bükü· 
~:V-· 'kuvetli bir zihniyete ve bütü;ı 
milletın ittifakla göstereceği disiplı
nc i&tinat etmesini istilzam eder. Bu -
nu yaratmak başlıca vazfelerimizden

dir. 
Bunun içindir ki, macarlarm kuvet 

birliğini bilhassa bugünkü tarihi an
larda bozacak olan bazı temayül§.ta 
a!la müsamaha edemeyiz.,, 

Romadaki temcıslar 
Roma, 18 a.a. - Hariciye nazın 

Kont Ciano Polonya büyük elçisini bu 
gün kabul etmiştir. · 

Bu mülakat çek ihti!afı ve Polon -
yanın müşterek bir macar - Polonya 

Çekler 24 tKiatıe cevap 
vermeli! 

Buda peşte, 18 a.a. - Macar Ajansı 
bildiriyor : 
Yarı resmi Peşter Loyd gazetesi, 

aşağıdaki başmakaleyi neşretmekte -
dir : 

"Muhakkak ki Avrupa sulhu, Mü
nih'te, bir ay sonra Prag'ın daha az 
kuvetli hasımlarına karşı kısa görüşü 
ve dirkilmesi ile tehliıkeye girmesi i
çin elde edilememiştir. Çek hükümeti 
diplomatik yolla yapılacak müzakere
ler için mantıki esası teşkil edebile -
cek tekliflerini, sarih ve dürüst bir 
surette yazılmış bir nota halinde, 24 
•••+ &.-..ı-. M-_.___.ı_.. ..._ud; .e.t_. 

melidir. 

Yoksa macarlar mesuliyet 
kabul etmiyorlar 

Bittabi yapılacak bu müzakereler de 
uzun sürmemeli ve Prag devrimiz fa
aliyetindeki seri ahenkten ilham alma 
lıdır. Eğer önümüzdeki saatlar zar -
fında Prag'dan beklenen hareket vu -
kua gelmezse, Macaristan böyle bir 
politik teyakkuzu ve anla~ma azmi 
yokluğundan doğacak neticelerden 
hiçibir mesuliyet kabul etmiyecektir.,, 

Müzakereler Bratislavada 
· yapılacak 

Prag, 18 a.a. - Slovak halkçı par · 
tisinin organı olan Slovak gazetesi -
nin bildirdiğine göre, y.eniden başla
ması mu·htemel macar - slovak müza
kereleri, bu kere Komarno'da değil 
fakat Bratislav'da cereyan edecektir. 

Rüıenya başvekiline tecavüz 
U zhorod, 18 a.a. - Leh ajansı bil -

diriyor : 
Bir çek devriyesi, Rutenya başve· -

kili B. Brodij otomobille Beherqvo'. 
ya giderken otomobile ağır makineli 
tüfekle ateş açmıftır. Başvekile bir 
şey olmamıştır. 

Hiidiseler artıyor: 11 
ağır yaralı 

Buda peşte, 18 a.a. - Macar Ajansı 
bildiriyor : 

Huduttan gelen haberlere göre, Ru
tenya'da hıidiseler gittiıkçe bir iç har
bi şeklini almaktadır. Biç çok yaralı 
vardır. 

Macar ajansı, geçen pazar günü 
Pozsony - Bratis!ava'da bir kilise ö -
nünde macarlara karşı kanlı taşkın -
!ıklar yapıldığını bildiriyor . 

Kilise önünde macar milli marşını 
söyliyen macarlara çek polis memur -
!ar ile slovak gençleri hücum etmiş -
!er ve 11 i ağır olmak üzere bir çok 
kimseler yaralanmıştır. Tezahüratta 
buluqan macarlardan bir çoğu tevkif 
edilmiştir. 

Bir milyarlık tahsisat! 
Paris, 18 a.a. - "İntransigeant" ga -

zetesi hava nezaretinin tayyare fab • 
rikalarına tesisatlarının modernlegti -
rilıneııi için bir milyar franklık tah -
sisat verdiğini yazmaktadır. 

Amerika hazinesinin mevcudu 
Vaşington, 18 a.a. - Amerikan ha

zinesi mevcudu 14 ilkteşrinde 
13.964.575.930 dolar idi. Hazine mev -
cudu şimdiye kadar asl§. bu derece 
yükselmemi~tir. 

u ı;u s 19 - 10 - 1938 

Kibar 
kaçakçılar! 

(Başı ı. inci sayfada) 
Bu seyyiatla yafnız devlet de

ğil, cemiyet de mücadele eder. 
Eğer bir cemiyetin aıhli:k müsa -
mahaaı çok genit olursa, devletin 
ne kontrolü, ne kanunları, ne de 
ceza tehditleri tam semeresini 
verebilir. Bir ecnebi tütün fabri
kası müdürünün yanında, tanı -
drklarrmdan biri §U vakaya şahit 
olmuttu: 

- Müdür küçük memura ta -
bakasını uzattı, doldurmasını ri
ca etti, memur tabakayı doldur
du ve cigara adedine göre bir 
bandrol kağıdı da koparıp yırt • 
tr ! 

Çünkü bu ecnebi devletini çal
mağı aklına bile getirmiyordu. 

Bir taraftan srkr tedbirler, ve 
diğer taraftan terbiye ve telkin! 
Sokak afişlerine kadar her tür
lü vasıtalarla telkin! 

Hatta §U pahalı ucuz mesele
sinin hakikati üzerinde bile mu
kayeseli bir yazı, bir izah çık
tığını, para ve fiyatlar meselesi 
hakkında vatanda§ların tenvir e
dildiğini görüyor musunuz? 

Ankara' da iken tanıdığım bir 
İngiliz, Londra' da esvapların 
çok ucuzlamış olduğunu söyledi
ğim vakit: 

- Evet, size göre! Diye cevap 
verdi, çünkü İngiliz lirası türk li
rasına nazaran kıymetinden yüz
de elliye yakın kaybetti. Fakat 
ben eski aylığımı alıyorum. Be
nim için esvap hala 12 İngiliz 
lirası! Hatta bazr e§yada fiyat
lar da fal'ketti. 

Yani bu İngiliz vatandaşı, biz
zat, bir İngiliz lirasının 10 · lira 
ettiği ve bir esvabın bize Lon· 
dra'da 120 liraya mal olduğu 
şartlar içinde idi. 

Yalnız şurası var ki Avrupa 
ile münasebetleri olan, yahut 

. sık sık gidip gelen, veya orada 
ikamet mevsimleri tesis eden im
tiyazlı taba!kanın kolay lüksü, 
hazin dedikodulara sebep olu-
yor! · 

F. R. ATAY 

.,._ rrcınsucı - f'on:se 

Hitfer'e veda ediyor 
Berlin, 18 a.a. - Roma'ya tayin o

lunan Fransa'nın Bedin büyük elçisi 
François - Poncet Hitlere, veda et -
mek üzere Hitler'in hususi tayyare
siyle Berchstergaden'e gitmiştir. Ya
rın Berlin'e dönmesi muhtemeldir. 
.Bu ziyaret hakkında henüz resmi bir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

Bitlerin te§ekkürü 
Berhtesgaden, 18 a.a. - D. N. B. a -

jansı neşrettiği bir tebliğde Fransa 
büyük elçisi Fransua Ponse'nin bu -
gün Hitler tarafından kabul edildiği -
ni ve Hitler'in veda etmekte olan bü
yük elçiye fransız • alm:tn münase -
betlerinin iyileşmeııi ve dolayısiyle 
sulhun muhafazası yolunda sarf ettiği 
gayretlerden dolayı te§C'kkür ve tak
dirlerini samimiyetle beyan ettiğini 
bildirmektedir. 

Yeni Berlin sefiri için istimzaç 
Paris, 18 a.a. - Fransız hükümeti, 

Roma'ya gitmekte olan büyük elçi 
Fransua Ponai'nin yerine B. Kulondr'
ın · tayini için Berlin'den iatimzaçta 
bulunmuştur, -

Leh basını gene 
Litvanya'ya çatıyor 
Varşova, 18 a.a. - Polonya ile Lit · 

vanya: araıındaki ihtilafın geçen mart 
ayında halledildiği tarihtenberi ilk 
defa olarak resmi gazeteler, Kavnas 
hükümetine litvanyalı lehler arasın -
da vukua gelen arbedeler ve Kavnas'ın 
Polonya ckalliyetine karşı ittihaz et
miş olduğu tenkil tedbirleri münase -
betiyle hücum etmektedirler. Bu hıi -
dise dolayısiyle Litvanya'daki Po -
lonya birliği, Litvanya'daki polonya -
lılarıri müdafaası için hükümete zecri 
tedbirler tatlbik edilmesi talebini mu
tazammm bir müracaatta bulunmuş -
tur. 

Litvanya, elçilerini merkeze 
çağırdı 

Kovno, 18 a.a. - Se!ahiyettar ma -
hafilden bildirildiğine göre, Litvan -
Ya hükümcti, Londra, Paria, Bertin, 
Moıkova, Varşova, Prag, Stokholm, 
Riga ve Reva! elçilerini hükümet 
merkezine davet etmiştir . 

Litvanya hükümeti hariçteki siyasi 
mümessilleriyle olan enternasyonal 
vaziyeti müzakere edec~ktir. Bilhas -
sa Litvanya'nın Almanya ve Polonya'
ya karşı ileride takip. edeceği &iyaset 
mevzuu bahistir, 

CENUPTA KORKUNÇ DALGALAR ARASINDA ••• 

Bir sey 
Üç direkli gemisi ile Horn burnunu bir çok 
delalar dolaımıya muvallah olan Vü ga -

si muharrirlerinden Şaverog'un son seyahati

nin intibalarını aıaiıdahi satırlarda okuya
caknnu;, 

Horn burnu 
nasd yerdir ! 

Bulunduğumuz nokta 60" cenup ar
zı, 70° garp tulü. 

Eski tayfaya işaret ettim : 
- Bak işte l nihayet Horn burnuna 

geldik ... 
- Geldik. Fakat asıl mesele bu bur

nu dolaşmakta. Dünyanın hiç bir de
nizi bu burunda olduğu kadar kudur-
maz. 

- Hakiıkaten çok az.gın bir deniz. 
Hiç bu kadar çalkandığını gördün 
mü? 

- Ben buradan on bir kere geçtim. 
Bu seferle on iki oluyor. Şimdi deniz 
mi yapıyor, ben burada neler gördüm, 
neler çektim l 

- Bereket versin, cenup yarım kü
resinin yaz günleri uzun sürüyor. 

Kenten baba, otuz beş yıldrr bu de
nizlerde dolaşan bir deniz kurdudur. 
Kavisli bacaklariyle, bu azgın deniz
lerde yalpa vuran gemilerde tutun
muştur. Başını k§.inata metelik ver
miyor gibi dimdik tutuyor. Cenup A
merika"nın cenup buz denizine doğ.ru 

sokulmuş burnundayız. BurasJ öteden 
beri Meliln burun diye anılır. İsmini 
dehşetinden almış... Garptan, şarka 

doğru geçiyoruz, Ardımızda oragan 
fırtınası, altımızda 'köpürmüş bir de -
niz, rüzgarlarla itile kakıla geliyoruz. 
Bir kelime ile, felaketin önünden ala
bildiğine kaçıyoruz. 

Bir cehennem iniltisi içindeyiz. Ar
dımıza korkumuzdan bakamıyoruz: 
Üzerimize atılmak için dağlar gibi 
dalgalar biribirini kovalıyor. Dalga -
!ar yaklaştıkça, geminin önünde en
gin bir uçurum peyda oluyor, gemi 
öne doğru düşüyor gibi oluyordu. 

Bir gün rüzgar, cenup denizlerinin 
o korkunç dalgalarını, kamçılamış, 

şaha kaldırmıştı. Deniz ideta çalkala
nıyorou. Birdenbire liir set ykı!dı 
sandık: Gemimizin arkasından muaz
zam bir su yığını yüklendi, gemiyi 
arkadan öne doğru süpürdü ve aulara 
gömdü. Biz palamarlara sarılınış bir 
halde bir müddet için nefes alan;ıaz 
olduk. O zaman hissettim ki, çarpan 
dalganın dehşetinden gemi zangır 

zangır titredi ve suyun i!;inden son bir 
gayretle doğruldu. 

Artık inanmıştım: Benim Dipedal -
da üstündekilere iman verecek kuvet
te bir ruh ve cesaret vardı. 

Günler geçiyor, aynı dalgalar biri -
biri arkasından üzerimize saldırıyor, 
hep inip çıkıyo.-uz. Ruhlarımız bir 
yay gibi gerilmiş ... Bir dalganın ü.ze· 
rinden hiç kımıldamıyor gibiyiz, fa -
kat hartayı açıp da nerede olduğumu
za bir göz gezdirince, biten her günün 
sonunda arz ve tul dereceleri üzerin
de dev adım!ariyle yol almış olduğu -
muzu hissediyoruz. 

Yolda dört direkli Taragaga yel
kenlisine tesadüf ettik. İşaret verdik. 
İşaret aldık: 

-Si"' dönüyorswtııUZ, fakat biz gi -
diyoruz .. 

Bu basit cümle, o gamlı, karanlık 
ve hırçın denizlerle ne korkunç mü
cadeleler yapıldığını anlatıyor. Evet 
gemile,r bu denizlerde hem dalgaların 
korkunç sadmeleriyle, hem de zincir~ 
!erden boşanan vahşi hayvanlar gibi 
hüci'ım eden rüzgarlarla savaşır. Tabi
.. tm bu heybetine boyun eğdik

çe biraz daha ilerlemiş, biıaz da
ha yol kazanmış oluyorsunuz. E
velki günkü hedef tuttuğuınuz bir 
noktanın bugün arkanızda sislere bü
rünüp kaybolduğunu gördüğünüz za
man imkanı yok inanamazsınız. O de
nizler, en sakin zamanlarında bile, bi .. 
zim en meşum kışlarımızdan fazla 
meşakkat ve dehşet verir. Cenubun fır 
tına!ı denizlerinde insan bir>hirinin 
sesini bastızan iki güıültü duyar: 

Kudurmuş rüzgarın kükremesi ve 
denizin uğultusu... :tki dalga biribi
rinden ayrılır, ayrıldıkça yükseHr, a
ralarında açılan derin bir uçuruma 
doğru gemi inerken boy ölçüşen dal -
galar şiddetle biribirinin üzerine atı
lır, geminin üzerinde müthİ§ bir gü -
rültü kopar. 

Gemi, kuşlar gibi deniz yalpaııına 

karşı gelecek yerde, çalkantıya uyar. 
İşte gemicilerin en büyük marifeti 
gemileri dalgaların bu hareketine uy· 
durmaktrr. Küçük bir hata müthiş fe-
1§.ketlere sebep olabilir. 

Çünkü ben onun · çok acı bir tecrü
besini yaptım. Bir sabah dümeni ter
Jı;çdi~ Cin k!sma ges_eyim dedim. Az 

kaldı işitilmemiş bir fel§.kete kwıban bi.- üçüncü daha ... Dalgaların her Çal" 

gidecektim. Geminin sağ tarafından pışında, zannediyorum ki tekne içine 
dev gibi bir su kütlesi kalktı. doğru çöküyor. Hayır hiç de çökmü -

- Aman dikkat, dümene koş l yor, dalga iniyor gemi de beraber, 
Demiye kalmadı, arkadaşım şaşır- dalga çıkıyor gemi de ... Ona itaat e

mıştı. Müddeti ömrümde mislini gör- derek hep onun üstünde kalıyor. 
mediğim dağ halinde bİT dalga gü- Asıl tehlikede olan gemi değil, bi • 
rültü ile bize çarptı. Bir infi!§.k oldu. ziz. Fakat gene başlarımız dik, demir 
Bir çığ yuvarlandı. Gemi daııbenin gibi bir azimle hep yol alıyoruz. 
altında inim inim inledi. Şimdi deni· Horn bumunu dolaşmadan eve! tam 
zin yüzünde yalnız üç direk görülü· 37 gıiin denizle, fırtına ile, rüzg§.rlar
yor. Geminin dümenine dikkat ettim. la mücadele ettik, 27 gün benim Di pe· 
Arkadaşım boyuna kadar gömülmüş. dal kendisinin denizden de fırtınadan 
Ufuklarda bulutlar mateme bürün- da daha kudretli olduğunu gösterdi. 
müş süzülüyor gibi geldi. 1 Ondan sonra inandım ki geminin de 

Sonra bir dalga daha, arkasından ruhu vardır. 

Kanton ve Hankeu 
şehirleri boşaltılıyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

büyük umumi karargahı, japon ku
vetlerinin dün öğleden sonra Kan
toın - Keulung demiryolwıu iki yer
den kesmiı olduklarını bildirmekte
dir. 

Hankeu tahliye edilecek 
Şanghay, 18 a.a. - Hankeu'dan bil

diriliyor: 
Çin kıtaatına Hankeu'yu tahliyeye 

il.made olmaları için talimat verilmiş 
olduğu zannedilmektedir. Hü.kümet 
memurları, Hankeu'nun süıratle tahli
ye edHebilmesi için siviıl ahali nez
dinde ısrarda bulunmaktadırlar. 

Bu memurlar, mülteciler için şeh
rin 20 kilometre kadar garbinde kamp 
!ar teı;is edilmiş olduğunu haber ver • 
melotedirler. 

Bütün otomobillerin askeri maka
mat ı..rafın.d:;ın. müsadere edilmig ol
ması keyfiyeti, siv.i!lerin hareketini 
mUşkülleştirmektedir. 

Kantona doğru yürüyüf 
Tokyo, 18 a.a. - Cepheden alınan 

bir telgraf, japon kı.talarıaın pazar 
günü PokJo şehrine girdiklerini teyit 
etmektedir. Bu şehri Kanton istika
metinde ilerliyen japon kıtalarının 

yolu üzerinde bulunmaktadır. Japon 
yürüyüş kıtaları ciddi zayiata maruz 
kalmadan garp istikametinde ilerle
mektedirler. Ordu tarafından neşre -
dilen bir teblifide tuğyanların, krtala
rın Kast - River nehrinin mansap isti
kametindeki hareketlerine mani o!du
ği zikredilmektedir, 

Çinliler, ricat ederken bu nehrin 
üzerindeki köprüyü berhava etmişler
dir. 

Yangtsenin şimalinde 
Tokyo, 18 a.a. - Yangtse'nin gima

linde japon ordusu Tapic.h köprüsü -
nü de geçmiştir. Yangtse'nin cenu -
bunda japonlar ıbugün saat 9 da, Kan
tin - Hankov demiryolu üzerinde mü
him bir merkez olan Yangşin' i zaptet
mişlerdir • 

Gazete haberlerine göre japon kı -
taatı, bu sabah Tean'ı zaptetmişler -
dir. 

Bir şehir 'daha düştü 
Tokyo, 18 a.a. - Domei Ajansı, 

Hankov'dan 80 kilometre mesafede 
Yangtse nehrinin cenubunda bulunan 
mühim Yan.gtsin şehrinin japon ku • 
vetleri tarafından işgal edilmiş oldu -
ğunu resmen teyit etmektedir, 

Bütün çinliler memleketi 
müdafaaya çağırılıyor 

Han kov, 18 a.a. - Şankayşek bütün 
dünya yüzüne dağılmış olan çinlilere 
hitaben bir beyanllame lleşrederek 
bunların mali ve maddi mümkün her 
vasıta ile memlelketin müdafaasına 
davet eylemi'jtir. 

Mühim bir kazı 

Roma, 18 a.a. - Pode!o.t'ta yapıl -
makta olan hafriyat parlak neticeler 
vermiştir. Romahlardan evelki za -
manlara ait Etrüsklerin 307 kabri 
meydana çılkarılmıştır. 

Kayseri halkevi 

Kayseri, (Husus!) - Şehrimizde 
yapılacak olan Halkevi binasının in
§311ına yakında başlanacaktır. 

Tek ve hakiki 
anlaşma esası : 
Silôhlarda 
müsavat 

Londra, 18 a.a. - Kabine §.zasm
dan Lort V.lnterton bugün Butl'de 
söyled,iği bir nutukta demiştir ki: 

"Milletler arasında bugünkü şart -
!ar içinde bir anJaşmıya vaımaık için 
yeg§.ne ve hakiki esas "ilah müsavatı
dır. Almanya ve İngiltere ricali ara
sında bu iki mem!C'ket do&tları Fransa 
ve İtalya'nın da muvafakatiyle temas 
tesis olunmuştur. İngiltere sufö için -
de mesut ya§<IIIl'Lk istemektedir. Fakat 
kendisini müdafaa etmek imkanııııa da 
malik bulunma:lı: azmindedir. 

Edirne'de bayram hazırlıkları 
Edirne, (Hususi) - Cüınhuriyet 

bayramında merasime ve Edirnelile
rin sevinçlerine iştir§.k etmek üzere 
lskeçe'den 50 kitilik bir kafile lk 
spor takımı Edirne'ye gelmek Jst~ 

diklerini alakadar makamlara blld;,,_ 
mişlerdi. 

Bunun lizcr!ne yapılan toplantıtao. 
da dost Yunanhlarrn bu samimi alll.· 
ka ve arzuları memnuniyetle karşılan
ıruf, derhal hazırlıklara başlanmış ve 
kendilerine müspet cevap verilmi;ı
tir. 

Iskeçeliler Edirne'de iki gftn !iç 
gece kalacak ve Edirne futbol takım
lariyle bir · iki maç yapacaklardır. 

Cüınhuriyet bayramı hazırlıkları ha
raretle devam ediyor. Hazırhk komi
tesi valinin riyaseti altında sık sık 
toplanarak çalışmaktadır. Bayramın 
birinci günü akşamı belediye salon
larında misafir yunanlıların da bulu
nacakları büyük bir balo da verile
cektir. 

Edirne'de meraklı bir dava 
Edirne, (Hususi) - Saka Ali na

mında bir zatı ve karısını öldürmekle 
maznun Hilmi'nin muhakemesine E
dirne ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiş ve muhakeme talik olunmuş
tur. 

Müteaddit cinayetler işleyen ve he
le Saka Ali ve karısrnı gece yatakla
rında uyurken balta ile öldürmek gi
bi tüyler ürpertici bir cinayetin de 
faili olduğu anlaştlmakta bnlunan 
Hilmi'nin muhakemesi Edirne'dc bir 
merak ve heyecanla takip edilmekte, 
mahkeme salonları hincahınç dolmak
tadır. 

Nişanlısını yaralamış 
Balıkesir, (Hususi) - Uçpınar kö

yünde Fahri adında bir delikanlı E
mine isminde bir krzla evlenmek iste
miş, fakat kız bu teklifi reddetmiş
tir, aradan bir müddet geçtikten son
ra Emine Cemil adında başka bir köy 
delikanlısına kaçmıştır. Fakat Ce
mil'in annesi ve babası bu izdivaca 
şiddetle mani olmuşlardır. Genç kız 
bu vaziyet karşısında eski nişanlısı 

Fahri'ye dönmeğe karar vermiş ve 
Fahri'ye giderek: 

- İşte geldim, evlenelim 1 demiş· 
tir. Fakat Fahri deli gibi olmuş: 

- İstemem artık seni, beni bütün 
köye karşı küçük düşürdün 1 demiş· 
tir. 

Aradan üç gün geçmiş Fehri Emi
neden intikam almak maksadiyle yol
da pusu kurmuş ve kızı tabanca ile 
yaralamıştır. Emine derhal tedavi al
tına alın·mış zanlı yakalanarak mu
hakeme edilmiştir. Fahri sekiz sene 
bir aya mahkQm olmuştur. 
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t\,, acar hikayesi 
.......... .. 

Yol arkadaşları 
ıl'c.!zan: Franz FenJrik 

'tren hareket etti. Kırmızı tuğladan 
Yapılmı9 küçük istasyo.a binası yavaş, 
Yavaş arkada kalıyordu. 

Genç kız pencereden sarkmış etra
~ seyrediyordu. Tren gittikçe artan 
bır süratle Budapeşte'ye doğru uçu -
Jrordu. Yerine oturmak üzere dondü. 
nirden şaşırdı. Karşısında genç bir 
Cl"kek oturuyordu. Bu adam kompar
tiınana ne zaman girip yerleşmı~tı ? 
l3unun farkında bile olmamıştı. Ya -
hancı erkeği dikkatle süzdü. 
YakıJıklı ve her kadının hoşuna gi-

debilecek bir erkekti bu. Hayret, ken
disiyle hiç alakadar görünmüyordu. 
~l.buki; bugüne kadar karşılaştıgı 
butün erkekler, onun güzelligı.ae kar
fı duydukları hayranlıgı hiç olmazsa 
ha.kıtlariyle olsun gösterirlerdi. Fa • 
kat, bu adam onun varlığından haber
·~ gibi bir tavır takınmıf sükunetle 
Bıgarasını içiyordu. Delikanlının bu a· 
la.leasızlığı onu müthi§ sinirlendirdi. 
liırçın bir hareketle yerine oturdu. 
ki~bını açtı. Okur gibi yaparak, gi:ız 
~cıyle erkeği süziıyordu , ~yak a/ak 
Ustüne attı. Kasden etegını bıraz yu
karı çekerek kusursuz bacaklarının 
butün güzelliğim meyaana çıxardı. 
.Üelıkanlı orau degı!oı. .ı:sır ınuacıet 
böyle geçti. Genç kız gumuş sıgara 
ta.bakasını açtı. lçınden bır sıgara a
larak dudakıarının arasına kıstırdı. 
kıbrit arıyordu. 

Erkek gülümsedi ve kendi kendine 
düşundü: 

. - ".Numara yapıyor. Tanı~mak i -
Çın bahane arıyor.'' 

Kız, delikanlının kibrit vermek i -
Çin davranmadığını görünce ötkelen· 
eti. Bu, ne kadar kaba bir adamdı böy
le. Bir saniye sigarasını atıp atma -
nıa.kta tereddüt etti. Sonra tatlı bır 
tebessümle: 

- Atfedersiniz, bir kibrit rica e • 
debuır mıyım, dedi. 
Velikanlı agır bir hareketle cebin· 

den kibrit kutusunu çıkardı. Pence -
tenin yanındaki portatif masayı açtı. 
kibrit kutuJtunu masanın üstüne koy
du. Ciddi bir tavırla: 

- Buyurunuz, dedi. 
Genç kızın rengi bir anda kül gibi 

Oldu. Asabiyetle yerinden kalktı: 
- Tegckkür ederim. Lüzum kalma

dı. 
Koridora çıktı. Biletçiyi bekledi. 

lıııct§iiden aldığı kibritle ıigarasmı 
l'aktı. Delikanlı genç kızın dumanlar 
'<lvurarak kompartimandan içeri gir-
diğini gördü. Alaylı bir sesle: . 

- Kibritiniz varmış da, benden ne 
diye istediniz? Dedi. 

Bu kadarına hiç bir kadın tahammül 
Cdemezdi. Kız kaşlarını çattı: 

Çeviren: F. Zahir Törümküne;y 
yet, kontrol memurunun sabrı tüken • 
di. Yüksek sesle: 

- Madam lütfen biletinizi t Diye 
seslendi. 

Genç kadın birden irkildi. Başını 

kaldırdı. Biletini uzattı. Uzak bir kö
şede oturan erkek, kadının yüzünü 
görünce eski yolculuk arkadaşını ta
nıdı. 

Kontrol memuru bileti kadına iade 
etti. Erkek yerinden kalktı. 'Genç ka
dının yanına oturdu. Nazik bir selam 
verdi: 

- Bonjr, madmazel... Beni tanıma. 
dmız mı? Budapeşte - Bala ton yolu
nu unuttunuz mu? 

Kızın yüzü solgundu. Biraz çukura 
kaçmış gt.izel gözJerıni erkege dikti. 
Bir miıddet baktı. Sonra gülumsıye -
rek: 

- Tanımaz olur muyum hiç, dedi. 
Nasılsınız?... 

Avukat samimi bir sesle cevap ver
di: 

- Teşekkür ederim. Ya siz? .. Na -
s~l ko~t ~athazi 'nin Seged'deki şato
sıyle çıftlıklerini satın almağa muvaf
fak oldunuz mu? 
Kızın yüzü biraz daha soldu. Gözle

ri dumanlandı. Oturduğu yerde biraz 
i!.eri doğru eğildi. Eli:ni birden göğ . 
sune bastırdı. 

Avukat endişeyle sordu: 
- Fenalık mr geldi? ... 
Kız çok hafif bir sesle cevap ver -

di: 
- Hayır ... Yalnız burada hava bi

raz ağır gibi geliyor bana ... Arzu e -
derseniz perona çıkalr:m. 
Dışarı çıktılar. Avukat kıza bakı • 

y.ordu. İnce ve zarif endamiyle, de • 
rın bakışlı menekşe renkli gözleriyle 
bu k~z, senelerdenberi hayalinde ya • 
şattıgı kızın ta kendisi idi. 
Kız acı bir tebessümle güldü: 
- Görüştüğümüz günden bugüne 

kadar hayatımda mühim değişiklik • 
ler oldu. Eğer sizi alakadar ederse an
ltayım? 

-Çok! 
- Babam bütün servetini kaybetti. 

Ben şimdi kendime iş arıyorum ... Ya
şamak için çalışmak mecburiyetinde 
kaldım ... Babamın eski dostları artık 
bizi tanımıyorlar bile ... 

Erkek kendi kendine düşündü: 
- "Ne yazık, gene yalan söylüyor." 
Kız sözüne devam etti: 
- Hatırladığııma göre, siz Buda • 

peşt~'nin tanınmış bir avukatısınız ... 
Yanınızda bana bir iş veremez misi
niz? ... 
Erkeğin dudakları istirapla kıvrıl

dı: 
- Maalesef... Altı ay evel yazıha

nemi kapattım .. Alacaklılarım bütün 
eşyalarımı haczettirdiler ... Ben de iş· 

ULUS 

[:::::~:::::~::::~::::~:: ::~::::::::1 
(HA VA SEFERLERİ) 

Ankara • İstanbul araainda 

Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.SO 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Salt 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez 
: Ankara ., 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE lMDAT 
Bir yaralanma, bir kaza, fevkallde bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257} numara ile 
telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
YangID ihbarı: (152'1). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). • $ehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı inza memurluğu: (18415). - Me
sajeri Şehir anbarr: (3705). - Taksi 
tel et on numaraları: Zin ~irlicami civa
n: (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) 

•J;ıı.ııpıq·ııı ;ıup;ınırns 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 

sefer sefer 
Ulus M . dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 23.00 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keciören'den Ulus M. na 6.30 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 21.00 · 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17.00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9.45 

~ U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

!! U. Meydanı'yle Y enu,;ehir, Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasatı her beş daki
kada: aaat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntaıram aeferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydaıu'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılış 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18} e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder, 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20, Her 

ak:ıanı 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : .. 15.00 

Parasız . 

Muallim 
yatıh olarak 
mekteplerine 

alınacakların listesi 
(Başı 2 inci sayfada) 

dudan Fazıla çağlayan, Lütfiye Özel, 
Ankara'dan Muzaffer Ayça, Şefika, 
Mukadder, Fethiye, Cemile, Semiha, 
Hayriye Suvardar, Adapazarından 

İsmet Tan, Boludan Münevver Oze
ren Melahat Dağatalar, Ayşe Erzin
canlı, Amasyadan Fatma Hikmet Div
rikli, Ankaradan Ferdane Yardım, 
Vedia Doğutürk,. Şadiye Tuncel, Is
partadan Rüchan Zeki, lzmitten Ne
bahat Talu. 

Erzurum e.rkek nıuaUim 
mektebine verilenler 

Bayburttan .t<aut ~umandaş, Ce -
mal Yetışen, .tı;krem Kocatürk, Faruk 
Vardar, limit Doğan, .b.:şref Küçük, 
Nazir Saıyın, K.arstan Sefe!: Taşkın, 

Ünyeden Lütfi Kutluözen, Ali Sümer, 
Urafadan Osman Bengir, Nurettin 
Gözoğlu, Müslim Meyvacı, Trabzon· 
dan Seyfullah Bilfil, Erzincandan Hay
dar Özgör, Halit Öney, Mehmet Gök • 
§:en, Gümüşaneden Mustafa Ahmet, 
Yaşar Tunçer, Mehmet Karaaslan, İl
yas Kayaalp, Mahmut Yazıcı, Kemal 
Özgök, Yusuf Ziya Aydın, Hopadan 
Niyazi Özkan, Bayburttan Selçuk As
lan, Artvin.den Osman Ersoy, Suphi 
Yücel, Ali O.sınan Karabey, İbrahim 
Yıldız, Vahdettin Hafız, Abbas Erdoğ· 
du, Bitlisten Sala.hattin Erkek, Sürey
ya Erdemli, Erzurumdan Nevzat Ti • 
mur, Şimmani Şentürk, Ensar Günte -
kin, İshak Kızılhan, Sefer Karakaş, 
Mustafa Şimşek, Tahsin Arıcı, Rıd

van Topçu, Süleyman Eren, Rizeden 
İsmail Kaniyücel, Alirf Alkumru, Ya
kup Ersayın. 

Edirne erkek muallim 
mektebine verilenler 

Bakırkaya, Kemal Ödeş, Ali Kemal 
Görgüer; Isparta'dan Sami Alhan, 
Ali Koçyiğit, İsmail Balkıran, İsma
il Kuram, Emin Oren, Tayip Ozve • 
ren, Fahrettin Çelik, Kemalettin Bay
dar, Mehmet Aldan; Manisadan Ha
lit Akan, Muhittin Çiftçi, Ramazan 
Kansoy, Şinasi Balabaş, Muharrem 
Kemerli; Nazilliden Ahmet Çakır, 
Mustafa Altınel, Ali Dinçer, Abdul
lah Erkut: Niğdeden Ercüment; 
Akhisardan Gavsi Ozcan, Enver Ö • 
ğütçü, Ali Şenyiğit, Yaşar On, Hasan 
Salcroğlu, Hamdi Arslan; Ayvalıktan 
Hilmi Erdoğan, İsmail Kapsa, Musta
fa Şişko; Balıkesirden Emin Başa -
ran, Hüseyin Avanuroğlu, Cihat Ku
yumcuoğlu, Rahmi Türk ben; Bandır
madan Necip Onalp, Vehbi Türkse -
ver, İsmail Songür, Hamdi Törel, 
Mehmet Sülün, Şesmettin Turan, Ah
met Topozlar, Mustafa Yalçınar; 
Burdurdan Mustafa Kutluer, İsmail 
Bayar, Ali Hoşafçı, Nuri Onay, Meh
met Gönder, Talat Özural, Nurettin 
Çankaya, İbrahim Şenek, Halil Ka. 
bak, Şevket Karaca, Süleyman Oz -
can; Bergama' dan Ragıp, Mehmet 
Zühtü; Odemiş'ten Celalettin İlk· 
men, Ali Gijnen, Hayrullah Baykı§:, 

Muharrem Çiftçi, Bedri Konuşur, 
Mehmet Billte, Abdülkerim Özgen, 
Süleyman Muktesit, Ali Benzet, Meh· 
met Emin Günkavuştu, Mehmet Mut, 
Hüsamettin Tuncay, Cemal Aday, 
Mehmet Cengiz; Uşaktan Mustafa 
Bal, Mehmet Sezer, Sami Çınar, Mu· 
zaffer Dangı, Kemal Gündüz, Ah
met Tuncer, Kemal Peker, Mehmet 
Evrem; Turgutlu'dan Recep Taşdı -
var, Kenan Kamsız, Mustafa Güryü
rekli; Yalvaç'tan Adil Uyar, Sabit 
Gürbüz, Hüseyin Büyükboyacı; Ve
fa lisesinden Ertuğrul Öder; Eskişe
hirden M. Kemal, Bekir Süleyman, 
Hüseyin Mustafa; Erzurumdan Hü. 
seyin Mehmet. 

Adana erkek muallim 
mekıebine verilenler 

Geliboludan Hasan İlden, İhsan 
Ataöv, Sadık Yapıcı, Hüseyin Akdağ, 
İbrahim Küçük, Fikret Gönenç, Kırk
lareliden Necati Ayyıldız, Nihat Ata • 
gün, Behzat Razgratlı, Çatalcadan 
Muzaffer Erdeİen, Çorludan Kasmı 
Karakuı, İsmail Ataman, Tekirdağın -
dan Nur.i Kızıld~eli, Hasan Giilçer, 
Sami Akarsu, Tahsin Öndersev, Meh· Silifkeden Ali Osman Sönmez, Ni-
met Akbulut. Hasan Sertel, Mehmet yazi, İbrahim Taşkıran, Halil Tun -
Tunçer, Ömer Zengin. Naci Doğanlı, cel, Arif Güney, Ali Yılmaz, Seyit 
sküdardan Abdülbaki Turan Oğuz- Erdem, Turgut Doğan, Hulusi Tu -
kan, Edirneden Mustafa Sadettin, Me- ray, Mustafa Göksel, İhsan Akay, 
cit Avcıoğlu, Halil Cömert, Hulilsi Uran. Dilaver Boya, Ali Gür, 

Ahmet Güney; Adanadan Muhittin 
Edirne kız muallim Ali, Şaban Seyit. Fehmi Mehmet, 
mektebine verilenler Kayıhan Hüseyin; Elazığdan Ekrem 
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Hangi hayvanlar 
hangi sedayı ~ıkar1r! 
İnsanlarda olduğu gibi, kuşaların 

da zekası ve dili vardır. Avrupa'da 
Düpon adında bir hayvanat alimi, kuş
ların ve kurtların dili.aden anlamak i· 
çin uzun müddettenberi çalışmakta i· 
di. 

Bu zat, bir çok hayvanların ve kuş· 
ların hangi sedaları çıkardıklarını, 

hangi kelimeleri telaffuz ettiklerini 
tespit etmiştir. 

Düpon'un tetkiklerine göre köpek 
bütün sesli harfleri çıkarabildiği gi -
bi g, z sessiz harflerini çıkarıpakta
dır. Fakat bu iki harften başka, hiı; 

bir harfi kullanamamaktadır. Hatta 
bu iki sessiz harfr da hiddetli iken çı
karabilir. 

Kedi, sesli harflerden maada, f, v, r, 
g, n, m harflerini de çıkarır. Örümcek 
ise yalnız tok, tak sedalarını çıkara
bilir. Kuşlara gelince, kuşlar, öyle 
zannedildiği gibi aynı sedayı tekrar 
edip durmaz. Mesela karga bile, o ma
hut "vak! Vak 1" lariyle yirmi beş 

muhtelif kelime kullanır. Bu yirmi 
beş kelime "orada, sağıda, solda. .. " ke
limeleridir. 

Bundan başka bülbülün sesini de 
tetkik edenler, dilinden anlamağa ça -
lışanlar vardır. Bayştayn, bülbül se -
sini tahlil etmiştir. Bülbül: "Tiv, tiu, 
şepsiyon, takua, tio, tio, tio, tsii, tsii, 
tsii, kuorasiu ..... " harflerini çıkarmak
tadır. 

Taıla baıına vurunca 
cocuk uyuyüvermlı I 
İngiltere'nin Bergvil şehrinde bir 

zenci çocuğunu iki kardeş birlik olup 
suda boğmuşlardır. 

Ferma.a ve Lena adında biri oğlan, 
öteki kız, biri dört öteki üç yaşında 
iki küçük bahçede bir zenci çocuğuy
le oynuyorlarmış. Bunlarla zenci ço
cuğu arasında kavga çıkmış döğüş • 
meğe başlamışlar. Döğüş esnasında 
zmci çocuğu kızın entarisini yırtmış
tır. Bunun üzerine erkek· çocuk yer
den ıbir taş kapmış ve zencinin başına 
vurmuştur. 

Bakınız küçük oğlan sogu hakimi
ne neler söylemiştir: 

- Ben !aşı başına vurunca çocuk u
yuyuverdı. Babamız "Bütün zenciJe -
ri öldürmeli, koyunlarımızı çalıyor -
1ar:· dem\ştl. »\z de Lena ne blrlilı:te 
zenci çocuğunu kolundan bacağından 
yakaladık öldürmek için çaya attık. 

Hapisaneyi yıkıp ka~an allel ! 
- Ben, şimdi başka bir komparti

tnana, hatta başka bir vagona geçece
ğim. Yalnız, size bu lütutkarlığı yap
ına.dan evel söyliyecek bir kaç sözüm 
\rar, Ben henüz kızım. Babam, çok 
zengindir. Kont Hathazi'nin Seged'· 
deki şatosiyle çiftliklerini almak üze
re müzakerelerde bulunmaktadır. 
Bunları bana düğün hediyesi olarak 
\'erecektir .. Bavullarımı aldırmak için 
adam göndereceğim ... Adyö ... 

aizim... Gündelik: 

Çanakkale'den Ferhan İlter, Çor· Atila, Naim Ozbey, Enver Ethem, 
ludan Nebahat Özmen, Çanalclı:aleden Zeki Üstündağ, Ziver Ertiirk, Kıbrıs~ 
Maide Büyük Saraç, Düzceden Kadri- tan Ahmet Belig; Maraş'tan HulO.&i 
ye Gültekin, Türkan Tekin, Şükran Babaoğlu; Mersinden Nüzhet Ulus
Başel, Türkan Öztürk, Yüceülküden oğlu: Ömer Uyar, Ahmet Ulusoğlu, 
E. Horasan, Kırklareli..nden T. Durun-: Vahıt Ozcan, Lami Kösesoy, Ahmet 
kaya, Nezihe Mengü, Ayşe Kızıltuna, Sayın; Mersinden Rauf Erdil, Ah
Atiye Aynur, Nezihe Yaral, Leman met Öz, Mahmut Koç, Hüseyin Os • 
Dinçel, Meliha Yapar, Muhtar Gürtaş, kay; Maraştan Mehmet Ba§ıbüyük, 
Fatma Toydemir, Nimet Abaylı, Ada· Ahn;ıet Gillokum, Salahattin Kocabaş, 
pazarından Müşerref Erten, Ayvalık- 1:ahır Kırcel, Tevfik Göriül, ~afer El· 
tan Hikmet Soyalp, Cavide Adalı, Me· çı, Ahmet Saraçoğlu,Salahattın Tolay, 
lahat Zeren, Müzeyyen Günaydın, Bi- ~ıbrıstan Kayıhan Pekme?ek, Nevşe
gadan Şükriye ö'kmen, Gelibolııdan hırden Turgut Turan, Alı Rıza Uz -
Fatma Geldigitti, Hayriye lisesinden laşan, Mustafa Başer, Namık Tuncel, 
Münire İnceoğlu, Edimeden Didar M~stafa U~uğ, Hidayet Akın; Ko~ -
Patıman, Hasibe Mestanoğlu, Emriye ya dan Zekı Yıldırım, Mehmet Çelık, 
Kıskaç, Akile Işıldar, İffet Günşen, :usta~a Anbar, M0h~e~-~lai!fİc~asan Türkan Ali, Fatma Çöke, Seniha Erte- rece ler, Yusuf z a ı ; ı ;;te~ 

Amerika'da Vilyan Vörk adında 
kuveti ve heybetiyle tanınmış bir at
let vardır. Bu sporcu, geçenlerde u
mumi bir yerde rezalet çıkarmış, mah
kemeye sevkedilerek üç gün hapislik 
cezasına çrptırılmıştı, bu son derece 
kuvetli adam hapisanenin bir odasına 

Şapkaaını, &antasını aldı. Dışarıya 

çıkmağa hazırlandı. 

Delikanlı yerinden fırladı. Kompar-
timanın kapısına dikildi. 

Kı:z öfkeyle haykırdı: 
- Çekilin yolumdan! Gideceğim t 
Erkek so~uk kanlılığını bozmadı. 

Gülümsiyerek söyledi: 
- Yalan söylemiye pek alışmamış

ıınu:. Sözlerinize inanmamakla bera -
ber benim de size aöyliyeceklerim 
var. Ben, Budapeşte'nin genç ve ta. 
nınmış avuktlarmdanım. Aylık vari -
datım bin, bin beş yüz lira arasında -
dır. Evlenmeğe de karar vermiş bulu
nuyorum. Ancak benim alacağım kı -
zın her şeyden evel yalan soyleme -
rnesi lazımdır .. Haydi, şimdi güle, gü
le. 
Kız güldü: . 
- Yalancılıkta siz de, benden gen 

kalmıyorsun uz. 
Tam beş saat aynı koınpartim~da 

seyahat ettiler. Artık birıbirlerıyle 
dost olmuflardı. Genç erkek, kızın 
çok hoşuna gitti. Fakat, beş ~att~n -
beri söylediği sözlerin hiç birıne .ına· 
namıyordu. Binaenaleyh böyle bır a
damla münasebetini devam ettiremez
di. Hükmünü verdi. Bu güzel delikan
lı yaman bir avantöriye idi. Delik~lı 
da krz hakkında aynı hükmü ver.m.ış · 

ti. . 
Şark istasyonunda iki eski dost gı-

bi biribirlerine veda ederek ayrıldı · 

lar. . . 
Kız bir taksiye atladı. Şehrın en kı-

bar caddesinde, bir villanın adresini 

şoföre verdi. 
Delikanlı, küçük valizini eline aldt. 

49 numaralı traınvaya bindi. 
Bu vaka 1927 senesinde geçti. 

*** 
Tramvay çok tenha idi. Genç bir 

kadın bir kenara çekilmiş dalgın dü -

9ünüyordu. Bilet kontrol memuru bir 
ıki dakikadanberi başına dikilmiş dur
duğu halde, farkında değildi. Niha • 

Kız, yine inaıımadı. Senelerce evci ... ---------
Hicri. 1357 
Şaban: 24 

Rumi· 1354 
İlkte5rin: 6 

S. D. 

meşhur bir avukat olduğu hakkındaki 
iddialariyle eğlenmişti. ~imdi, işleri 
bozulmuş bir adam olduğuna dair uy • 
durduğu yalanlara müteessir oldu. 
Tramvay İstiklal meydanına gelmiş -
ti. Kız elini uzattı: 

- Adyö, ben burada ineceğim. 
Erkek hemen atıldı: 
- Ben de, burada ineceğim. 
İndiler. Erkek sordu: 
- Ne tarafa gideceksiniz? 
Kız, sağ tarafı gösterdi: 
- Bu tarafa. Ya siz? 
Erkek, sola doğru baktı: 
- Ben de, şu tarafa, dedi. 
Ayrıldılar. 
Avukat karŞl kaldırıma geçti. Ken

di kendine söylendi: 
- Belki de, şimdi doğru söylemiş

tir. 
Kız, küskün adımlarla ilerliyordu. 

Düşündü: 
- Vaziyetimi anlattım. Her halde 

yalan söylememiştir. 
İkisi de biribirlerini görmek için 

arkalarını döndüler. 
Binlerce insan arasına karışan iki 

samimi adam biribirlerini göremedi
ler. 

lnsanlann ~enesini uzalhp 
kısaltan bir doktor 

Amerika'da Vilyam Bakok adında 
bir cerrah bugün Birleşik devletler 
tıp muhitinde büyük bir inkılap vü -
cuda getirmiştir. Bu doktor Fladelfi
ya üniversiteeinde profesördür. Pro
fesör, profilleri biçimsiz olan, üst çe
nesine nazaran alt çenesi biraz geride 
olan adamların suratlarını tashih et -
mektedir. 

Doktor Bakok ameliyatlarını pek o
rijinal bir şekilde yapmaktadır. Şa -
kak kemiği ile elmacık arasını yardık~ 
tan sonra üst çenenin nihayetine ma
deni bir çubuk koymakta ve üzerine 
kulak kıkırdağından elmmış bir kı -
kırdak aşılamaktadır. Kıkırdak aşı -
}andıktan sonra alt çene haylıca uza
maktadır. Bu suretle alt çene üst çe
nenin hizasına gelmeıkte ve adamın 
suratı düzelmektedir. 

S. D. 
Güneı: 6 14 Akşam: 17 24 

Günün politik 
meseleleri 
(Başı 5 inci sayfada) 

ni vermiş olan demokratik memle
ketlere dikilmiştir. 

•• 
Onümüzdeki kış esnasında, bu 

yüz binlerce insanın görül -
memiş azaplara katlanması istenmi
yorsa, bu gayretlerin çoğalması la
zımdır. İspanyol milleti eşsiz bir 
tevazua sahiptir. Bu yüzden onun 
yardımına koşmak meselesi son de

rece basittir. Onun gıdasının başlı
ca unsurlarından biri ekmektir. 

Buğdayı mahreç bulamıyacak ka -
dar bol olan memleketler lakayıt mı 

kalacaklar ve ispanyol milletine 

muhtaü olduğu ekmeği vermekten 
istinkaf mi edecekler? Kıtlığın bi
zi teslimiyete mecbur edeceğini sa· 

nan varsa, bunun İspanya'da haııbı 
bitirmek için bir çare olduğu haya
line beyhude yere kapılmasın. 

Biz her neye mal olursa olsun ve 
en acı istiraplardan çekinmeden 
mukavemet etıiıiye azimliyiz. 

İepanya, kendi mukadderatı buna 
bağlı olduğunu bildiği için mukave
mtt etmektedir ve edecektir. O bi
lir ki bir kere harp bitince, vatan
larını seven bütün ispanyolların el 
birliğiyle hür ve kuvetli bir İspan
ya yaratmak ka:bil olacaktır. Hükü

metin, ispanyol milletinin arzusunu 

serbestçe ifade edebilmesi için bü • 

tün garantilerle birlikte vadet~iği 

plebisit, yalbancı istilası ortadan 
kalktıktan sonra İspanya'nın birleş

mesini mümkün kılacaktır. 

kin, Saliha Hasan, Handan Ataktürk, Kema.ı Lobut, Edip Yazgan, al~ 
Tekirdağından Melek Erkan 1 H ti Kalclı; Karamandan Refet Kayserı· 
Sezer Mediha B"" .. kal S 

0 ~h a ce lioğlu, Hasan Tan, Nüzhet Erdoğ
. ' . uy_u p, ~mı a .Sa - du, Hamdi Ozgüven, Salih Opülel ; 
lım, Resmıye Özdıler, Cavıde Guler- N' - d d A .1 Demirali Esat Ali 
man, Seniye Türk, Adapazarından Na- Rııg eNen mRı "t Hakkı,Kararettin 
· G ·· d G · za azım aşı , • 
ıme ura~ a, .~lıboludan Seniha Gü- Celal Mustafa, Mehmet Ahmet, İrfan 
ner, Zahıde Ozulımez, Kırklarelinden Yahya ~ habettin Yusuf, Mustafa 
Mesude Çanta • !ıı"e .. ' Kazım, Ali Mehmet, Asım Suleyman, 

Bursa kız muallim Necmettin Mahmut, Kemal Yakup; 
mektebine verilenler Gaziantepten Nusret, Yusuf Ziya, lb-

Ankaradan Zerin İncel İstanbul- rahim Arif; Osmaniyeden Mehmet 
dan Melahat Abdülkadir, M~lahat Ör- Ali Zeren, Fahri özdinç, Feyzullah 
ge, Mübahat Ernas, Kandilliden Gü • Gürbüz, Turan Eroğlu, Mehmet Oz
zide Kızıldemir, Meliha Kaya, İzmit_ er, Reşit Özlem. 
ten Muzaffer Güzen, Hurisar Eren- ----
gin, İnönü orta okulundan Meliha Öz
gen, Nevres, Gençsoy, Saide Ozsöz, Ni 
hal Sami, Semiha Salih, Tireden Tür • 
kan Okay, Urfadan Mehlika · Yazgan, 
Bedia Gülçeeren, Edremitten Emine 
İzzetpak, Eskişcbirden Melahat Reşat, 
Fatma Davut, Tokattan Bedriye Gü • 
leç, Bursadan Melahat Ülgen. 

Balıkeılir erkek muallim 
mektebine verilenler 

Turgutludan Ali Karaarslan, Si
mavdan Hakkr, Emin, Ahmet; Deniz
liden İbrahim Aydaş, Osman Sağlam, 
Kerim K.ayahan, Develiden Haydar 
Orhan; Çankırıdan Ahmet Tahir Se
lenay, İzmirden Ahmet Kızrlşen, 
Mehmet Tok, Ahmet Kemal Bekar • 
oğlu, Ahmet Agahkural, Hüseyin A
bacr, Hüseyin Akaççe, Sadık Çuha, 
Halil Sayır, Refet Erkayaca, Kemal 
Soğun, Sadık Belgir, Hasan Sabri 
TUzün, Ali Nuri Ozkan; Muğlacian 
Ahmet Salfilıi Başku, Halil İbrahim 
Biber, Şefik Necdet Eroğlu, AH Se
yit Ozdemir, Ömer Bozkurt, Mehmet 
Salih Şahin, Ali Karadenir, Mustafa 

Londra' da gaz sığınaklar1 
Londra'da, mühendisler birliği bil • 

rolarının zehirligaz sığınakları dü.a • 
yada mevcut sığınakların belki en 

mükemmellerindendir · 
Bu yeraltı sığınaklarının her birin

de on insan barınabilecektir. Sığınak
lara hariçle temas halinde bulunabil
mek için, telefon ve radyo konmuı -
tur. Bu sığınaklara içecek su ve yiye
cek temin edilıniştir. Bundan ba;;ka 
sığınaklardaki hava tazyiki, dıfarıda· 
ki atmosfer tazyikinden biraz fazla • 
dır. Bundan maksat da muhtemel ze -
hirligazların silzülmeaidir. 

Sığınaklara, oksijen depolarından 
bafka, şehir cereyanı bir arızaya uğ -
rarsa bundan mahrum kalmamak için 
bir de elektrik motörü konmuftur. 
Burada zehirligazları söndürecek bazı 
aletler de mevcuttur. Sığınakların o • 
büs infilaklarından masun kalması i
çin bütün pencere kanatları demirden 
yapılmıştır. 

konmuştu. · 

Fakat sporcu mahkum, bu bozuk ha
valı dar odada çok sıkılmış, ne olursa 
olsun kaçmağa karar vermiştir. Fakat 
odanın kapısı gardiyanların bulundu
ğu tarafta olduğu için, oradan kaça· 
mıyacağını hesap ederek yolu başka 
taraflarda aramıştır. Odanın üç dıva
rını muayene ettikten sonra, arka dı
vara bütün kuvetiyle yüklenmiştir. 

Dıvarı ortasından çökrterek öbür ta
rafa geçmiş, önüne çıkan demirkapı • 
nın parmaklıklarını bükerek hapisa
neden uzaklaşmıştır. Kaçarken de, 
hapisane idaresine hitalben yazmış ol· 
duğu kağıdı kapıda bırakmıştır. Ka -
ğıtta şu cümle okunmuştur: Hapisane 
binalarınızı biraz sağlam yaptırın." 

Mavi gül yetiştirene 

1 .000.000 frank 

mükôfat 
Amerika'da bir ziraat ş.irketi, kim 

mavi renkli bir gül yetiştirirse ona 
bir milyon frank mükafat vermeğe 
karar vermiştir. Bunun üzerine bütün 
dünya çiçekçileri ve ncıbatat mütehas
sısları mavi gül yetiştirmek için olan
ca gayretleriyle çalışmağa başladı -
lar. 
Fransızlardan bir kaç mütehassıs 

da bu işe ehemiyetle sarılmıştır. Me
nisiye adında bir biyoloji alimi, dok
san yaşrnda olduğu halde ıbütün ilmi
ni ve tecrübelerini mavi gül yetiştir
mek için harcamakta, durup dinlen
meden Versay'da güllerin ıslahı ile 
me,gul olmaktadır. Bundan bir kaç 
gün evel profesör, çiçek laboratuvar
larında menekşe renginde bir gülün 
kırm~z.ı rengi ile mavi rengini ayır • 
mak ıç:ın son tecrübesini yapmıştır. 

Profesör, radyomun yardımiyle ha· 
kikate~ ~avi11i fazla çalan bir gül el-· 
de etmıştır, fakat tamamen mavi gül 
meydana getirememi§tir. 



- ------ - ~ -
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RESMİ İLANLAR 
'· Ankara Valiliği 

Bina yaptırılacak 

1 2 - İhaleai ıı · birineitetrin • 938 
cuma günü saat on birdedir. 

3 - İllı: teminatı (3774) lira tıç bin 
yedi yüz yetmif dört liradır. 

4 - Ewaf ve şartnaım .. i (255} ilci 
yüz elli beş lı:urug mukabilinde :M. lıl. 

Demirycllart 
Alev ve duman berllları at1Racal 

D. D. Yolları Sata Alıma~ 
yonund.an : 

Gümrük ve in. B. 

3 Memur evi yaptırılacak 
lnbiarlar Umum Müdürlüğün

den: 
1 - İdaremizin Çankırı tuzlasınd• 

şartname ve projeleri mucibince yap -
tırılacak 3 memur evinin inşaatı ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuş
tur. 

II - Keşif bedeli 12817 lira 66 ku
ruş ve muvakkat teminatı 961.33 lira
dır. 

III - Eksiltme 31.X.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat ıs de 
Kabataş'ta levazım ve mubayaat şu • 
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel 
mukabilinde inhisarlar umum müdür
lliğü levazım ve mubayaat şubesiyle 
Ankara başmüdürlüğünden ve mahal
li inhisar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin bir mukavele ile yaptıkları 
İf bedelinin 10.000 liradan aşağı olma
ması ve kendileri bizzat mimar veya 
mühendis olmadıkları takdirde fenni 
ehliyet ve iktidarları inşaat şubemiz
ce tanınmış bulunması ve fenni evrak 
ve vcsaikini eksiltme gününden bir 
hafta cvelinc kadar inhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ede
rek ayrıca fenni ehliyet vesikası al -
maları lizımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V ci maddede yazı
lı infaat fUbemizden a!macak ehliyet 
vesikası ve % 7.5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektu -
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla
rın eksiltme günü en geç saat 14 de 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdır. (7360/ 4280) 

7604 

Bayındırlık Bakanlığı 

Kanal • 
ınşası 

Nafıa VekBletinden : 
Eksiltmeye konulan it: 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ana 

kanalınm kilometre 18+500 den 
.J/ T;JVU c 'h.oOd..I: VlAU. DVll p-.ı.~cas1..7'lç-

kilometre 23 + 500 de bu kanaldan ay
rılan takriben 20 kilometre uzunlu • 
ğundaki üçlincü ayrım kanalı keşif 
bedeli (401.570) liradır. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perşembe glinü saat (16) da 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lliğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel ıartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira (10) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (19812) lira (80) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile Veka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu mlid
det içinde vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar Sular Umum Mü
dlirlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (4107) 7250 

Dere ıslah işleri 
Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Hanife deresinin üst kısmı ile 

kliçük Karaderenin ıslah işleri keşif 
bedeli (185.170) lira (50} kuruştur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel ıartnamcsi, fenni şartname ve 
projeleri (9) lira (26) kuruş muka
bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekli ıterin (10508} lira (55} kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve) ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile V eka
lete müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulururu
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları· 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 

saat eveline kadar Sular Umum Mil· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver
meleri ıazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4108} 7251 

Sulama ınşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Menemen ovasının sulanması 

inşaatı ve keşif bedeli (458.514) lira 
(30} kuruştur. 

2 - Eksiltme 27-10-938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (11) -
de Nafıa Vekaleti Sular Umum Mü
dürlüğü su eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, Bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (22) lira (95) kuruş muka
bilinde sular umum müdürlüğlinden 
alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (22090) lira (57) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evvel ellerinde bulunan bütün 
vesikalarla birlikte bir istida ile Ve
kalete müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve 
bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bu -
lunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede -
mezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evetine kadar Sular Umum Mü
dürlüğline makbuz mukabilinde ver
meleri 13.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (4109) 7252 

Tahta kar küreği alınacak 
Nafia Vekaletinden : 
25. teşrinievel. 938 salı günü saat 15 

de Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğü odasında toplanan malze
me eksiltme komisyonunda cernan 
1820 lira muhammen bedelli Haydar· 
paşada vinç altında teslim şartiyle 

kuru gürgen ağacından yaptlmıf 700 
adet tahta kar küreğinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 136.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü-
a-cırnugauo:cn par-a111& Q'lcu.ab .. 1 ....... \...1 

lir. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 15 de mezkQr ko -
misyonda hazır bulunmaları IS.Zrm -
dır. ( 4207) 7484 

Yapı işleri ilônı 

Nafia Vekaletinden : 

1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatı -
dır. 

Umumi keşif bedeli 939.429 lira 52 
kuruş olan işin vahidi fiat esası üze -
rinden 784.000 liralık kısmıdır. 

2. Eksiltme 3.11.1938 perşembe gü -
nü saat 15 de nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür~ 
lüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 35.110 liralık muvakkat temi -
nat vermeleri ve nafıa vek3.1etinden a· 
lınmış ehliyet vesikası göstermeleri 
Hizımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekiletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde 400.000 lira kıymetinde bu i
şe benzer bir iş yaptığına dair işi yap
tıran idarelerden alınmış vesika iliş -
tirilmesi muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan 3.11.938 perşembe gü -
nü saat 14 e kadar eksiltme komisyo -
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4318} 7763 

Ekonomi BakanlıQı 

Mütercim alınacak 

iktisat V ekatetinden : 

Türkofis merkezi için müsabaka ile 
iyi fransızca ve almanca bilen bir mli
tercim alınacaktır. Ayrıca bir lisan bi
lenler tercih edilecektir. İmtihanla 
tespit olunacak iktidarına göre 200 ita 
300 liraya kadar aylık ücret verilecek
tir. 

Malfunat almak için taliplerin An
kara ve İstanbul Türkofie dairelerine 
müracaatları. ( 4296) 7586 

Askeri Fabrikalar 

305 kalem makkap, eğe, 

feslere, freze erkek ve pafta 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüP; J Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 5.12 938 pazartesi günü saat 15 
de kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (65) kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5897} lira (85) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkUr günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle mez
kilr gün ve saatte komisyona müra -
caatları .(4261} 7696 

' . ' Hava Kurumu 

Tayyare bezi vesaıre 

alınacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün 
den: 

Şartnamesi mucibince 3000 metre 
tayyare bezi, 10000 metre dolama be
zi, 4000 metre yapıştırma şeridi ve 
6500 metre kenarı tırtıllı şerit alına· 

caktır. 

Ankara V aliliğinclen : 
Keşif bedeli 7815 lira 54 kuruştan 

ibaret bulunan Eltimesgutta meteora • 
loji istasyon binasının inşasr, 5-10-938 
cumartc.si günü saat 10 da Vi!.ayet bi
nasında toplanan nafia komisyonunda. 
ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme -
ye konmuştur. 

Bu inşaatın 4800 liralık kısmı 938 
mail yılı bütçesinden ve geri kalan 
kısım da 939 mail yrl:ı bütçesinden ö
denecektir. 

Muvakkat teminat miktan 656 li
ra 17 kuruştur. İstekliler muvakkat te
minat mektubu veya makbuzu Ye ti • 
caret odası vesikası ile bir1ikte eözfi 
geçen gün ve saatte Nafia komiısyonu
na gehneleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün 
Nafia Müdürlüğünde görebilirler. 

(4395) 7776 

:··c. H. Partisi 
Satılık otomobil 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden : 
Partiye ait açık (K.raysler) marka 

otomobil açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

1 - Muhammen bedeli 250 lira • 
dır. 

2 - Ot<>m<ıbili görmek istiyenler 
her gün Parti kalorifer memuru Ka • 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreteı:ılik binasın
daki komisyonda yapıılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte on dokuz li • 
ralık muvakakt teminatlariyle komis • 
yonda hazır bulunmalan. 7784 

Ankara Belediyesi 
• ~ .. "'ti 

V. satın alma komisyonundan alınrr. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat eve! M. M. V. ııatm al -
ma. komisyonuna vermeleri'. 

(4132) 

20 kalem mefruşat alınacak 
M. M. V ekileti Satm Alma Kmniı • 

yonundan : 
1 - Ankara garnizonundaki kıtaat 

ve mü.essesat ihtiyacı i.çin 20 kalem 
mefruşat açık eksiltme ile satın alı
nacaktır. Hepsinin tahmini fi.atı 4000 
liradır. 

2 - Eksiltme 24.10.938 pazarteai 
günü saat 14 de M. M. V. satı nalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 300 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ka
nuni teminat ve vesikalariyle birlik
te eksiltme gün ve saatinde M.M.V. 
satın alma komisyonunda bulunma-
ları ilan olunur. ( 4194) 7400 

3 pavyon yaptırılacak 
M. M. Vekakti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İzmirde üç erat pavyonu inşa

sına 10.10.938 günü istakli çıkmadı • 
ğından tekrar kapalı zarfla aksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
68787 lira olup ilk teminatı 4490 lira
dır. 

2 - Eksiltmesi 2.11.938 çarşamba 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 344 kuruş mukabi • 
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte teklif ve teminat 
mektuplarını •belli saatten bir saat e
veline ka-dar komisyona vermeleri 13.-
zımdır. ( 4278) 7603 

Muhammen bedeli 199000 )in 
alev ve duman boruları Ye teier.ru•1 

bagahk borular 28-11~38 pezartc! 
günü saat 15.30 da kapalı zarf -1' 
ile Ankara'da iOı.c bioaeında 
alınacaktır. 

Bu ite girmek ietiyecılerio ı._, 

ralık muvakkat teminat ile :ıı..~ 
tayin ettiği vesikaları .e tekli · 
aynı gün saat 14.30 a kadar · 
reisliğine vermeleri lıbnndır. 
Şartnameler 995 k•ru§'l An~ 

Haydarpaşa ftZ!leleriode _,... ' H 

dır. (42'6) 'JIS+3 

Vagon vinci alı~ 
D. D. YoHarı Sata Alıma K.-oİ" 

yonmıdan: 
İlk eksi.itmesi fesbedi)en '10ıOlll> 1' 

ra muhammen bedc»i 3 adet 6 "1llf,.I 
buhach vagon vinci a&"ll te<oıMık 1 • 
12 • 1938 perşembe giinü mat ıs de ı-.1 
palı zarf U6uliyle Anicara'dıa icıa. bt"l 
nasında satın almacaiotlL 

Bu işe ginnek istiyenler -"80 .. 
lık muvalı:rkat teminat ile kw t11' 
yin ettiği .....,ika]an .e t-eldt~ 
aynı gün saat 14 de kadar ı..o.ı is; oıı .,., 
isli ğine veımeleııi l§zımd ... 
Şartname!.,, 350 ktJIU!'l Aolııaııa .,. ı 

Haydarpaşa vezneluinde wtnu--· 
dıır. (4289) -

Mahkemeler 
Ankara AıUye Mahkemeaı T~ 

Daireai Rei•liğinden ı 

Şartnamesi her gün Ankara'da 
Türkkuşu Levazım bürosunda ve İs
tanbul'da T. H. K. şubesinde görüle
bilir. 

Kazma, kürek ve saire alınacak 919 kalem avadanlık alınacak 

Alacaklı Kabzımal Zekeriya - • 
fmdan 500 liralık emre muharrer ee ' 
nede müsteniden borçlu Suluhan'dJ 
Kabzımal Konyalı Mevlfit de· 
de hakkında açılan icra takibi • 
ne karşı borçlu Mevlilt dedeniJı 
viki itirazının refi alacaklı Zekeriya 
tarafından talep edilerek bu husu&ta • 
ki dosya tetkik mercii sıfatiyle mah • 
kememizc tevdi kılınması üzerine dU" 

r~ma icrası için borçlu Mevlftt'e göıı• 
derilen da,..tiyenin mumaileyhin g;;&' 
terilen adreste bulunmadığı ""' terl<İ 
ticaret ederek İstanbul'a gittiği beyı>" 
niylc bila teıbliğ iade edildiği mübay 
rin davetiye arkasındaki meşrubatın• 
dan anlaşılmış ve alacaklı Zekeri.)13 
borçlu Mev!Qt dede hakkında iU • 
nen teıblifat yapl.ma.sıııı talebct=iş ve 
mutarız Mev!Qt dede hakkında bukal< 
usul mahkemeleri kanununun 141 ve 
mijteakip maddelerine tevfikan ilaneıı 
tcbliğat yapılmasına karar verilmiş ve 
duruşma 8 • ıı - 938 salı günü saat 
9.30 talik edilmiş ve dava basit usul 
mahkemeye tabi tutulduğundan borç· 
lu Mevlut dede yedinde mevcut vesi· 
katarla birlikte yukarıda yazılr muay· 
yen gün ve saatte mahkemeye geı.
si, gelmediği takdirde gıyap kararı 
tebliğ edilmeksizin hakkında gıyaben 
duruşmaya devam okınıu:ağı ilancıı 

İsteklilerin tekliflerini nihayet 26-
10-938 gününe kadar Ankara'da Türk
kuşu Genel Direktörlüğline vermeleri 
itan olunur. 7591 

- --Jandarma.: 
ıuru oı Ye saman aırnatak 
Jandanna Genel Komutanlığı Anka

ra Satınalma Komiıyonundan : 
1 - Bir kilosuna dört buçuk kuruş 

fiyat biçilen elli bin kilodan yetmiş 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu
na bir buçuk kuruş fiat tahmin edilen 
kırk bin kilodan altmış bin kiloya ka
dar samana ait açık eksiltmesinden 
pazarlığa tahvilen 4. ikinci teşrin 1938 
cuma günü saat onda satın alınacak -
tır. 

2 - Şartname parasız komisyon • 
dan alınabilecek olan bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin (303) lira (75) ku -
ruşluk teminat makbuzu veya banka 
mektubu ve şartnamede yazılı belge -
leri ile komisyona baş vurmaları. 

(4359) 7765 

O M 1 
P. T. ve Telefon 

1 ·-----·-··--··· 
Lojman binası inşaat 

ve tesisatı 

P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Etimesut civd.rında 

inşa edilecek 56903 lira keşif bedelli 
lojman binası inşaat ve tesisatı ka -
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 4096 liradır. 
3 - Eksiltme 4.11.938 cuma günü 

saat 15 de P. T. T. U. MD. lüğü bina
sı içinde toplanacak arttırma eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Şartname ve planlar 285 kuruş 
bedel mukabilinde Ankarada P. T. T. 
levazım MD. lüğünden alınacaktır. 

5 - İsteklilerin: 
A) - Kanuni vesaikten maada na

fıa vekaletinden bu iş için alınmış eh
liyet vesikası, 

B) - En az bir kalemde 50000 li
ralık bu işe benzer bir iş yaptığına da
ir işi yaptıraq dairesinden alınmış ve
sika ibraz etmeleri. 

C) - Şantiyede inşaatın devamı 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Fen heyetine alınacak 200 kaz

ma ve 250 kürek vesaire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş • 
tur. 

2 - Muhamınon bedeli ( 404.95) li
radır.. 

3 - Muvakkat teminatı (37,5) li
radır. 

4 - Şartnameeini gönnek istiyen-
1-'- "--"" g"G:n. ~ ~ ··-1~:n.-o -

ist'eklilerin dıe ı - teşrimsani • 938 sa • 
lı günü saat on buçukta Belediye en • 
cümenine müracaatları. 7659 

(alı süpürgesi alınacak 
Ankara Belediyeıinden : 
ı - Temizlik işleri için 6000 adet 

çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli mulıammeni (720) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminat< (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 4 - teşrinisani· 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü · 
menine müracaat eylemeleri. 

(4399) 7778 

Yal valin yağı alınacak 

1 - Otobüs idaresi için alınacak bir 
buçuk ton valvalin yağı on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (390) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,25) lira
dır. 

4 - İsteklilerin 4 • il - 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü -
menine müracaatları. 

(4400) 7779 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara bcı..:chyeaınden ; 

1 - Merbahada yapılacak tamirat 
15 gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 3158,40 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 237 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen • 

!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 cuma günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. 

(4401) 7780 

müddetince bir yüksek mühendis ve- 1 
ya yüksek mimar bulundurulmasını c- Milli Müdafaa Bakanlığı 
velden teaahüt eylemeleri lazımdır. -----"" ________ ., 

6 - Talipler teklif mektuplariyle 
muvakkat teminat makbuzunu veya 
banka teminat mektubunu ve diğer 
kanuni vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarfını yukarıda 3 üncü maddede ya
zrlı saattan bir saat eveline kadar An
karada P. T. T. U. MD. lüğü binası i
çinde toplanan eksiltme komisyonu 
reisliğine maldıuz mukabilinde tev -
di edeceklerdir. (4272) 7599 

Dökme soba alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - Hepsi tahmin edilen fiyatı 

(50475) lira elli bin dört yüz yetmiş 
beş lira olan (3000) il<; bin adet dök
me soba kapalı zarf U6uliyle münaka -
&aya konulmu,ım. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Tayyare fabrikaları için 919 
kalem avadanlık kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
( 45.500) lira olup ilk teminatı (3412 
lira 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 4-11-938 cuma gü
nü saat 15 de V ekfilet satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktrr. 

3 - Şartruuneııi 230 kur"t muka -
bilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden 
bir saat eveline kadar kanunda yazılı 
vesaikle birlikte teklif ve teminat mek
tuplarını komisyona vermeleri liznn -
dır.. (4323) 7656 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alna Komis

yonundan : 
1 - Kayseri tayyare fabrikasında 

yapılacak hangara 14.10.938 günü ta -
lip çıkmadığından yeniden kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli (87369} lira (20) ku· 
ruş olup ilk teminat mikdarı 5618 li
ra 50 kuruştur. 

2 - İhalesi 7.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vekalet satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 438 kuruş mukabi -
!inde alın.,bilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
saat evetine kadar kanunun emrettigi 
vesaikle teklif mektuplarını ve ilk te
minat mektup veya makbuzlarını ko
misyona vermeleri ıazxmdır. 

(4344) 7764 

Bir İngilizce mütercimi alınacak 
M. M. V. Hava Müıteıarlığından: 

Ankara M. M. vekaleti hava müste
şarlığında ücretle istihdam edilmek 
üzere ingilizceye hakkiyle vakif ve 
teknik istilahatı da bilir bir İngilizce 
mütercimi alınacaktır. 

Talipler arasında ingilizceden baş
ka fransıca, almanca ve bilhassa İtal
yanca lisanlarından birini bilen tercih 
edilecektir. Taliplerin askerlik ödev
lerini yapmış olmaları ve ecnebi ka • 

tebliğ olunur. 
(4403) 778Z 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim
liğinden : 

Ankara 1 tfaiye meyda.nmda Kar • 
yağdı türbesi yanında Recep Ulus 
matbaasında mücellit Mehmet oğlu İs
mail'e: 

Kazım vekili Arif Hikmet tarafın· 

dan aleyhinize açılan 120 lira alacak 
davasının yapılmakta olan duruşmasın 
da adresinizin meçhuliyetine binaen 

tebliğat ilanen yapılmasına mahkeme
ce karar verilmiş ve gazete ile tebliğat 

yapılmıştır. Bu defa da gene usulün 

141 inci maddesi mucibince ilanen ve 
20 gün müddetle gıyap kararı tebliği
ne karar verilmiş ve duruşma da 
4-11-938 cuma günü saat 9.5 ğa bıra· 
kılmış olduğundan mezkur günde 
mahkemede bizzat hazır bulunmadığı
nız veya bir vekj,J göndermediğiniz 

takdirde duruşmanıza gıyaben bakıla
cağı tebliğ makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. (4404) 7783 

dm ile evli olmamaları, hüsnü ahHik 

1 1 
sahibi oımaıarı, her hangi bir cürüm- Harta 
den dolayı mahkum edilmİl olmama -

!arı ve sağlık durumlarının iyi olma- ------·-------
sı şarttır. 

Verilecek aylık ücret yapılacak im
tihan neticesine göre takdir edilmek 
üzere (150 • 190) lira arasındadır. 
İmtihan 3 2. teşrin 938 tarihinde sa

at onda Ankarada hava müsteşarlı -
ğında, 1stanbulda hava aktarma amba
rında ve İzmirde tayyare alayında 
yapılacaktır. 

Taliplerin 1. 2. teşrin 938 akşamına 
kadar ellerindeki vesaik ile bizzat An
karada hava müsteşarlığı zat işleri şu
besine, İstanbulda. Yeşilköyde aktar· 
ma ambarı müdürlüğüı>e ve İzmirde 
tayyare alayı komutanlığına müraca
at etmeleri lazımdır. 

Bu tarihten sonra yapılacak miira
caatlar kabul edilmiyceektir. 

(4376) 7'Wl 

Bulgur alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden.: 

1 - Harta !atası eratı için bin lira
lık bulgur defaten ve açık eksiltme su
retiyle alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 24 • 1. Teş. • 938 
pazartesi günü saat 10 da Cebeci'de 
Harta Gn, Drk. binasında Sa. Al. Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı bin lira o
lan bulgurun muvakkat teminatı 7 5 li
ra olup banka mektubu veya vezne 
makbuzu kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı glin ve saat
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4223) , 74"' 
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AKTiF: 
kasa: 

Altın: Safi kilogram 
Banknot 

17.157,977 

Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Liraaı 

Harıçteki Muhabirler : 
Altm: Safi kiloıram 9.054,623 
Altma tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve Borçlu 
leli ring bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi. evrakt nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı ı 
Hazine bonolan 
Ticarf senedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - ka1"1rhtı esham ve tahvilit (iti
bari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvilit 
A.-anslar: 

Huineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilit üzerine 

HiuedarJar: 

Muhtelif 

r::::: :::: ::::·· · · · ··· · · ·· ·· ·· · ·· · ··· · · · · · ·· ·· ·· ··ı Vilôyetler .................................... 
Münhal veterinerlik 
Kay.eri Belediye Reisliğinden: 

30 lira asli maaşlı Belediyemiz ve· 
terinerliği münhaldir. Taliplerin be
lediyemize müracaatları. (7091-4147) 

7305 

Ekmek alınacak 
latanbuJ C. Muddeı Umumdığin • 

den: 
lstanbul ceza ve tevkif evleri ihti • 

yacı için 31-5-939 akşamına kadar 
satın alınacak 300.000 kilo ikinci nevi 
ekmek kapalı zarf usuliyle eksiltme • 
ye konulmuıtur. Muhammen bedeli 
"28.500,, yirmi aekiz bin beş yüz lira
dır. Muvakkat teminatı "2137,, iki bin 
yüz otuz yedi lira "50" elli kuruştur. 

İsteklilerin şartnameyi tatil günün
den maada her giln saat dokuzdan 12 
ye kadar ve 13 den 17 ye kadar Sir • 
kec:i'de Aşır efendi aokağmda 13 nu • 
marada adliye lCVUlm dairesinde gö -
i'ebilirler. 

Eksiltme 24-10-938 pazartesi günü 
sat 1 S de Yeni Postane arkasında Apr 
efendi sokagmda 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yaprlacaktrr. Ek • 
ailtmeye girecekler zarflarnu eksilt -
me saatından bir saat evetine kadar 
latanbul adliye levazım dairesinde 
toplanacak satın alma komisyonu re -
isliğine numaralı makbuz mukabilin -
de bizzat vermeleri ve yahut diş zar -
fı milhür mumu ile kapatılmış ve ismi
le açık adresi ve hangi işe ait olduğu 
yazılması tartiyle aynı saata kadar ia • 
deli taahhütlü olmak üzere mektup · 
larm gönderilmesi ve ilan masrafının 
da müteahhide ait buluduğu ilan olu • 
nur. 

(7155-4173) 7391 

Kapalı :zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kayaeri Belediyesinden : 

ı - Eksiltmeye konulacak olan i§ 
Kayseri'de yeniden yapılacak olan 
mezbaha inşaatıdır. Muhammen keşif 
bedeli 100471 lira 43 kuru§tur. 

2 - tı vahit fiyat üzerinden veri
lecektir. 

3 _ Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak ve saire atağıda yazrh.dır. 

A - Eksiltme şartnamesı 
B _ Eksiltme şartnamesine ek fart-

name 
C • Mukavele projesi 

D • Bayındırlık işleri genel şartname-
si 

E • Fenni şartname 

ŞAPKA 
MERAKLILARINA 
VlYANA'NIN MEŞHUR 

P. ve c. HABİG 
ınarka şapka

ların en son 

modelleri gel 

miftir. 

Taklitlerin· 

den sakınmak 
için şu reaim 

deki marka

ya dikkat. 

Lira 
24.134.067,96 
19.162.881,-

1.221.165,17 

259.176,71 

12. 7315.051 ,68 
30.236,-

13.014.988,12 

158.748.563,-

15.137.602,-

500.000,-
75.099.812,56 

39.413.948,48 
6.768.498,82 

7.767.000,-
228.519,53 

9.259.329,16 

Yekün 

Lira 

44.518.114,13 

259.176,71 

25.781.275,80 

143.610.961,-

75.599.812,56 

46.182.447,30 

17.254.848,69 

4.500.000,-
13.807 .662,47 

371.514.298.66 

PASiF: 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve f evkaUide 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrnkı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi
kan haz:ine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesı 
Karıırlrğr tamamen altın :>larak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili ilaveten ted. vud. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatr: 
Altına tahvili kabil dövi:ı:Jeı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klırinı: bakiyeleri 

Muhtelit 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961.-

19.000.000,
S4.000.000,-

1.675,74 

45.388.873,27 

Yckün 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.610.961,-

18.312.308,81 

45.390.549,01 

87.488.245,73 

371.514.298.66 

Kiralık : 

KiRALIK BOYOK KAT - İki ai -
leye elveri§li, iki antre, be§ oda, iki 
salon, mutbak, kiler, hizmetçi odası, 
Havuzlu güzel bir bahçe içinde. Yeni
§ehir Tuna caddesi Düzenli sokak N o. 
10 telefon: 2676. 7412 

Kirahk kat - 5 yenit oda, hol, ban· 
yo, hizmetçi odaaı, balkon, 2 alafranga 
tuvalet, bahçeli, fevkalade manzara. 
Yenişehir: Selllnik caddesi No: 51 Te· 
lefon: 1347 • 2953. 7551 

Kiralık daire - Hisarönü Necati · 
~ey mektebi civan Uğur apartıman 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut· 
tur. Kapıcıya müracaat. 7 567 

Kiralık - Aşağıayrancrda Vekalet· 
!ere yakın 4 oda, 1 salon, banyo ve 
mutbah. Muşambalı, elektrik ve suyu 
bulunan 34 numaralı yeni ev. Fiatr- 35 
lira telefon: 2901 7572 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
İnhisarlar baş müdürlüğü yani dok • 
tor Salahi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrik, havagazr, su. Ti: 1490 7628 

..................................................... ! 

1 Küçük ilôn şartlan i 

1 

Dört satırlık küçük Ulnlnrdan: 
Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa için 50 Kuruı 
Ut defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuru:ı 

Devamlı küçuk ilinlardan her defası 
için 10 kuruı alınır. Mescll 10 defa 
neşrc::dılccek bir ilin için 140 kuruı I 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her utır, kelime aralarındakı boşluk
lar müstesna, 30 had itıbar ed:Imiı· 
tir. Bir kuçuk ıllhı 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aatır için ay
nca 10 kuruı alınır. ................................ 
Satılık eıya - Maltepe son durak 

son apartrmanda muhtelif haWar, bat -
taniyeler, kuvertürler, kuştüyü yastık
lar, karyolalar, lokanta, mutbak elek • 
trik donanma levazımı her gün satıl -
maktadır. 7738 

Satılık ev - Bahçeli evler koope • 
ratifinde C. 2. ve B. 3. tipinde 2 hisse 
acele satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doi -
ruer. 7739 

t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/o 4 Altın üzerme avans o/o 3. Kiralık - Yenitehir Yüksel cad. 

Satılık arsa - Maltepe civan ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılık arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7759 

F • Keşif ve silsilei fiyat cetvelle
ri ve metraj cetvelleri 

G - Proje vesair evrak. 
4 - Münakasaya iştirak edebilmek 

için yukarda yazrlr proje, şartname, 
keşifname ve sair evrakı belediyeden 
almaları mecburi olup bedeli beş li
radır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
6273 lira 50 kuruştur. 

6 - Talipler şimdiye kadar elli 
bin liralık bir bina işi yapmış olduk
larına dair bayındırlık vekaletinden 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almı' olmaları ve 
ibraz etmeleri inşaatın devam müd
detince bir mühendis veya mimar ve
yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı günde ve ihale saatinden lllakal 
2 saat evet belediye encümen riyase
tine makbuz mukabilinde verilmit o
lacaktır. Postada geçecek vakit ziya
rndan dolayı geç kalan mektuplar en
cilmence nazarı iti.hare alınmaz. 

12-9-938 tarihinde ihale edilmek Ü· 
zere vazedilmiş olan Kayseri'de yapı
lacak olan fennt mezbaha inşaatı 24-
10-938 tarihine raııtlryan pazartesi gü· 
nii saat 14 de kapalı zarf usuliyle i
hale edilmek Uzere tekrar münakasa
ya vazedilmfttir. Taliplerin yukarda 
ki şartları nazarı itibare alarak bele
diyemize müracaatları ilan olunur. 

7593 

Halkevi binası yaphrllacak 
Çankın C. H. P. llyönkurul Bat • 

k.anlığından : 
Çankmda müceddeden inşa edile • 

cek 56674 lira 35 kuruş ketif bedelli 
halkevi binaaı inJU.tından ayrılan 

25428 lira 39 kuruıluk intaat kısmına 
tayin edilen günde talip çıkmadığın
dan yine aynı şerait dahilinde 7.11.938 
tarihine milsadif pazartesi günü saat 
16 da pazarlıkla ihale olunacağı ilan 
olunur. (4375) 7766 

Tashih ve tavzih ilanı 
Eskİ§ehir Nafia Müdürlügünden 
Eskişehir Nafia Müdürlügünün Es· 

kişehir istasyonunda yapılacak on der~ 
saneli ilk okul ilanındaki keşif bedelı 
52289,04 lira olacak iken bu miktar 
10 14 T. evel. 938 tarihli Ulus gaze -
tel~rinde 55289.04 lira olarak yazıl · 
mıı ve bu yanhşlığm da bir daktilo ha
tasından ileri geldiği anlaşılmritır. 
Tashih ve ilan olunur. (4402) 7781 

................................. 
Ankara Levaum Amirliği l . .................................................... ı 

Ekmeklik un alınacak 
Ankara ı..evn"."' Amirlıgı :::ıatın Al

ma Komisyonundan : 

ve 3 üncü maddelerindeki yazılı ve -
sikaları ve ilk teminat makbuzlarını 
ve teklif mektuplarını havi olan zarfı 
kanunun 32 ve 33 üncü maddelerinde
ki sarahat dahilinde tertip ederek i · 
hale günü saat 14 e kadar komisyona 
vermiş bulunmalıdırlar. 

(4388) 7773 

Nakliyat münakasası 

Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai • 
reli bir apartıman ayrı ayrı veya top • 
tan olarak. Tl: 3520 7629 

Kiralık yeni villa - Kavaklıdere'
de İtalya sefaretanesi karıısrnda as • 
falttan yüz metre geride üç kat villi, 
on oda - kalorifer - garaj, bahçe, mo • 
dern sıhhi tesisat. Özdemir caddesi 
No. 65 telefon 1810 7630 

Kiralık - Üç oda, bir hol. Yenişe-

Satılık ev - Öncebeci Bilim sokak 
18 No. da 2 kat 7 oda 2 mutbak 3 hela 
2 banyo ve odunluğu bahçesi kuyusu 
elektriği mevcut ev. İçindekilere mü • 
racaat, 7768 

Satrhk otomobil - Kapalı Fort o
tomobili, ehven Hatla satılacaktır. 

Fort garajında görülebilir. 7770 1 - Sıvas'taki birlikler ihtiyacı i • 
çin 363500 kilo ekmeklik un kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

Ankara Levazım Amirliği ::>atın Al
ma Komisyonundan : 

hir Karanfil sokak No. 3 1522 ye mü· Is verenler : 
racaat. 7678 -'------

2 - Bedeli 50890 lira ve muvakkat 
teminatı 3816 lira 75 kuruştur. 

3 - 8 • 2. ci teşrin - 938 salı günü sa
at 15 de Sivas tümen komutanlık bina
sındaki tüm sa.tın alına komisyonunda 
ihale edilecektir. 

4 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. İstekliler kanunun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesaik ve 
muvakkat teminat makıbuzlarmr ve 
teklif mektuplarım havi zarfı kanu • 
nun 32 ve 33 Unc.U maddelerindeki ta
rifat dairesinde hazrrlıyarak ihale gü
nü saat 14 de kadar komisyona vermiş 
bulunmalıdır. 

(4387) 7772 

Sade yağı alınacak 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esseseleri için Ankara istasyonuna ge
le<:ek maden kömürünün muhtelif bir
lik ve müesseselere nakli eksiltmesinde 
teklif edilen fiyat amirlikçe pahalı 
görüldüğünden 22-10-938 saat 11 de 
pazarlıkla eksiltmesi Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 11461 lira 
50 kuruştur. İlk teminatı 859 lira 73 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö -
rülür. Kanuni vesika ve teminatla bel
li vakitte komisyonda ıbulunulması. 

(4389) 7774 

Buğday öğüttürülecek 
Ankar Lcvcu.ım Amirliği Satın Al. 

ma Komisyonundan : 

Kiralik ev - İç Cebeci'de Ceyhan 
sokak No. 12 de 3 oda, 1 mutbak, 
elektrikli geniı sofayı havi. 7679 

KiRALIK - KALORiFERLi, SI
CAK SULU YENl APARTIMAN • 
LAR : Sair her türlü konfor. Menekşe 
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: 
Çamaşırhane, sandık odaları. Telefon: 
3788 veya 1657 7717 

Kiralık oda - 1 bayan için 2 bayan
dan ibaret aile yanında. Bakanlıklara 
çok yakın güzel manzaralı. İstatistik 
U. Mü. lüğünde Ş. Kaya'ya müracaat. 

1735 Ankara Levazım Amirliği Sabn Al· 
ma Komiayonundan : 1 - Ankara garnizon ve birlik mü· Kiralık - Yenişehir Menekşe aoka-

1 - Sivas'taki birlikler için 17500 
kilo sadeyağ kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye konulmuştur. 

esseseleri için 600 ton buğday öğütül- ğında 12 No. lu apartımanda 6 ve 8 
mesinin kapalı zarfla eksiltmeai 3 - 2. odah daireler. Odalar, geniş hava ve 
ci teş. - 938 saat 15 de Ankara levazım ziya boldur. İcar ehvendir. 7760 

2 - Bedeli 17237 lira 50 kuruş olup 
ilk teminatı 1292 lira 82 kuruştur. 

amirliği satın alma komisyonunda ya. Kiralık kat - 5 odalı konforlu. 
pılacaktrr. y ·şeh· kak 6 

• 3 - 7 - 2. ci ~ş. • 938 pazarteei gü
nü saat 15 de Sivas'ta tümen komutan
lık binasındaki tüm ıatın alma komis
yonunda ihale edilecektir . 

2 - Muhammen bedeli 9000 lira ilk enı .. ır Bayındır ıo numara -
teminatı 675 liradır. Şartnamesi ko • ya mur~aat. 7761 
misyonda görülür. Kanuni vesikalarda l Kirehk kat - Cebeci Musiki Mu -
bulunan teklif mektuplarının saat 14 allim mektebi karşısında Bayendir· 
e kadar komisyona verilmesi. kent sokağında 3 oda, banyo ve saire-4 - Şertnamesi her gün komisyon· 

da görülebilir. İstekliler kanunun 2 ( 4390) 7115 yi havi 34 numaralı evin üst katı kira-

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen % de 7,5 
Cinsi Mikdan Tutan Teminatı İhale tarihi 

Fabrika unu 200,000 27000 2025 25 • 10 • 938 
ı - Tabur 938/ 939 senesi ihtiyacı için 3.10.938 P. ertesi günü eksiltme 

yapılan 200.000 kilo fabrika ununa teklif edilen fiyat pek yüksek olduğun
dan kanunun 40. er maddesi mucibince 25 1. ci teşrin 938 salı günü saat 15 de 
ihalesi Birecik hudut taburu satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

(4239) 7488 

TALii iMi Si% lbii lllbllU 
KARSI 

CELiill ~ 

lıktır. 7762 

Satılık: 

Sablık - Ankara'nm her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlere Tl: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 

Satılık ucuz otomobil - Kapalr, te· 
miz bir otomobil acele satılıktır. ltrk· 
tar Menekşe apartrmanı No. 9 da İs · 
mail'e müracaat. 7710 

Satılık piyano - Alınan markalı 
iyi kullamlrnrş bir piyano mü.sait fiat· 
le satılıktır. Yenişehir Karanfıl sokak 
30-3 7713 

Acele satılık - Yeşil boyalı 3 kişi
lik 5 beygir Sitroen mark~~.~e 4 per -
vaneli 2 parmaklık santrıfoJ pompa 
Soğukkuyuda No. ıs elektrikçi Hamit 
Ersel'e müracaat. 77l5 

Sablık soba _ Tip Zonguldak No 

3 ve Halk tipi No. 2 soba boru ve tab-
i · h' K !asiyle satılıktır. Yenışe ır .. onur so . 

kak 20. Sekizinci daireye muracaat. 
7716 

Acele aalılık kamyon - 937 model 
uzun şase yeni karöserli Şevrole. Eski 
Postane arkasında atçılar kahvesi 
Mustafa Ceylan'a milracaat. 7737 

Aranıyor - Ticari bir müessesenin 
muhasebe servisinde çalışmak üzere 
orta tahsilini bitirmi iki memur alına
caktır. İsteklilerin Ankara posta ku -
tusu 65 e baş vurmaları ric~ olunur 
(Bayanlar tercih edilir). 7625 

Bedia terzihaneai için - Dikiş bilaı 
4 bayana ihtiyaç vardır. Yenişehir Ha
vuzbaşı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-
re 3 müracaat. 7691 

Mürettip, mücellit, pedala - Alı -
nacaktır. Çankaya matbaası direktör -
lüğüne müracaat. Kınacıhan No. 7 

7714 

Aranıyor - İyi dikiş bilen 2 baya
na ihtiyaç. vardır. Postane caddesi Ha
nef Ap. No. 3 kadm ttt.zisi Ziya'ya m&-
racaat. 7736 

iş anyanlar : 

Muh.uebe deraleri - Makine yazı

lan, tilrkçe - fransııca daktilo yazıla • 

n ve tercümeleri yapılır. Muhuebe 
dersleri verilir. Anafartalar Menekçe 
mağazasına Y. A. rumuziyle ve mek-
tupla müracaat. 7529 

Kiralık - Bir ve yahut 2 oda her 

türlü konforlu bir ve yahut iki bayan 
veya çocuksuz bir aile için. Fiyatı 11 -

cuz. Yenişehir Türe sokak No- 9 Şen
\•uva apartmanı daire 3. Mimarkemal 
mektebi arkasında. 7 596 

Kiralık Ev - Yenişehir Karanfil 8C>

kak No: 33 alt katta 2 U.t katta 5 o· 
da 1 hol tamamı, kalorifer, aıcak 1111, 

tertibatı, telefon ve büyük bahçesi var
dır. Görmek için bahçıvana konuşmak 
için 1377 No: ya telefon. 7623 

Bir mühendis (Diplomalı) - İt a
ramaktadır. (Su, Yol, Demiryol, köp
rü inşaatı) W. D. Ankara Yenişehir 
Mühendisler birliği. 7652 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:_ 

: KADIN OYUNLARI = - -: Loretta Young : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Ş fi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartrmanr No.9 0.5. 7449 

Satılık ev 
Ankara Defterdarhiından : 

Kıymeti cinsi mahallesi Sahibi 
360 Hane Doğanbey Anadolu o -

teli eski mü•· 
tec:iri Mazhar 

Eski Yeni İzahat. 
14 4 931, 932 seneleri kazanç 

vergisi bakayasiyle milli 
emlak satrı bedelinden 
709 lira 4 kuruş borç için. 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satılığa 
çrkarılmıf ise de talibi suhur etmediğinden 10 gün müddetle temdiden 

müzayedeye çıC.arılmıfbr. 
Taliplerin 24.10.938 tarİ'hine müudif pazartesi gUnü saat on dörtte ida-

re h~tioe mikıacMtları ilin oluner. (4200) 7~7 
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İştahsızhk - Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İ nkıbaza karşı 
HASAN MEYYA ÖZU KULLANINIZ 

:· .· . ... 
" -·· ·= ...... 

· .. . ·:· ·. 
.. ... 

HASAN 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk üzümü, si • 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şekerli· 
dir. Bu meyvaların özlerinden yapdan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 
kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yazın bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 • 60 - 100 kuruştur. 7465 

..11111111111111111111111111111 Acele kiralık 111111111111ıııııı1111111111ı.. - -
~Ev veya apartman aranıyor~ - -
= -;: Yeni şehir ve Çankaya' ya kadar olan cadde üzerinde Sefarete : 
- elverişli kalöriferli, garajlı kiralık müstakil ev veya bir katta 5, 6 : 
: şar odadan ibaret iki daire olmak üzere apartmanı olanların İstan- : 
- bul Palas otelinde Arnavutluk oefaretine müracaatları. 7535 _ - -~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

T aşdelen ve Defneli 
su la rı fiyatı 

Vakıflar Umum MüdürlüğÜ Menba Sulan iıletme MüdürlüğÜnden : 
Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An· 

kara'da Hal karşısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve sıhhi 
~erait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan şişe, 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evlere teslim fiyatı aşağıda 
gösterilmiştir. 
Taşdelen Defneli 
Kuruş Kuruş 

4 4,50 Şişe 0,30 Litrelik 

4,75 5,25 n 0,50 .. 
16,00 16,50 Galon 3,00 n 

95,00 100,00 Damacana 30,00 n 

Depoda 
105,00 110,00 Damacana 30,00 n 

Evlere teslim 
Galonlar umum bakkal dükkanlarında 17,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi. 

yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıfl~r Ü · 

mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular ışlet-
mesi Müdürlüğüne ma!Qmat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

HER E Bi ELİ 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yı· 

kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 
olan solucan dediğimiz barsak kurdları en muzır hayvanlardır. Bun· 
!ar; ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve Ü· 

rerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 
HALSİZLİK, KANSIZLIK, HAZIMSIZLIK, KARIN ACRt. 

LARI, KARIN ŞİŞMELERİ, BURUN, MAKAT KAŞINMASI 
İSHAL, OBURLUK, BAŞ DÖNMESİ, SALYA AKMASI, SAR'· 
AYA BENZER SİNİR HALLERİ, GECE KORKULARI, Gt.,1. 
MEDE, İŞİTMEDE BOZUKLUK HEP BU KURDLARIN TE

SİRİDİR. . 
ismet Santonin Bisküvit" 

Bu kurdlarm en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere kemali 
emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarını. 
za senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız 

Sıhhat Vek§.letinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutuların içinde yazılıdır. 
Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 6839 

ULUS 19 - 10 - 1938 

Et fiyatları 
Belediye Reisliğinden : 

T. C. Z l l AA T AMlA.SI 
KIM'.IMuş tacihi : 1868 

Secmayesi: 100.000.000 Titrk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

19-10-938 tarihinden itibaren Ankara' da perak-ende oıa. 
rak azami et fiyatları &f&ğıdaki ıeldlde teııbit olovrr ıı&ur. 

Zif'ai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Sayın halka ilan olunur. (4398) 

Koyun eti 
Kuzu eti 

Yeni Fiyat 
Kurut 

Sığır eti (Kemiksiz) 
Sığır eti (Kemikli) 

7777 Dana eti 

ililillililiill{lillJ 
"-'" 1 '-' •• , ........ . Yüksek sanatkariimız 

MÜNİR NURETTİN'in 
ODEON Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 

Plôklarında 

yeni okuduğu 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

Hicaz Şarkı - Ela gözlerine 
Hicazkar Şarkı - lzmirin içrnde : 

4 
4 

40 

n 500 

n 250 
100 

n 2.000 n .. 1.000 .. 
4.000 

Plakı sahta çıkarılmıttır l::l:!!.:::::Xllij::::::J~ .. .. .. 
ı oo 50 5.000 

I• Cebeci Hastanesi 

Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı 

1 
~~;Y~e:~~~Y~ü:::.s~A~~~af 
Hakkı Ap. No: 2 Ti: 3912 Ev 1279 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Dokf or Halit Ulaş 
Adliye Sarayı köşesi aarraf 

Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 

Kazalar 
Hasta bakıcı aranıyor 

Edremit Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin hastanesi için 35 lira 

ücretli bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bon
servisleriyle birlikte belediye riyase· 
tine müracaat etmeleri ilan olunur. 

7080 

Hal binası yaptırılacak 
Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

.. n .. 
120 .. 40 n 4.800 .. 
160 .. 20 

" 3.200 .. 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan afağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
lazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

------------- olan 17400 lira bedeli keşifli hal bina
Baş, diş, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

Satılık han 
Ankara Anafartalar caddesinde Mü

hendis hanı demekle maruf han ve 

müştemilatı satılıktır. Taliplerin mez 

kür handa Celal yazıcılara müracaat-

ları ilan olunur. 7506 

- Kadın 
Ziya K 

terzisi -• 

Darcan. 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

Halı meraklılarına 
Ankara Balık pazarında eşya 

satış salonuna her cins İran, Kaf
kas ve Anadolu halıları teşhir 

edilmekte ve ucuz fiatla satdmak
tadır. Halı meraklılannın bir de
fa salonu görmeleri kafidir. 

- Telefon : 3624 7570 

Zayi - Yüksek Mühendis ınekte -

binden alınış olduğum 4-4·934 tarihli 
ve 607 numerolu yüksek mühendislik 

diplomamı zayit ettim. Yenisini çıka· 

racağımdan eskisinin hükmü olmadığı 

ilan olunur. Merzifon'da mühendis 
Enver Tarman. 7712 

SI 2490 No. lu artırma ve ebiltme ka

nununun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile 17-10-938 de eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 7-11-938 oazartesi ı<il
nü saat 16 da Nazilli belediyesinde ya-

pılacaktır. Müteahhitler fenni şartna -

me ve projeleri meccanen belediye da-
iresinden tedarik edebilirler. 7786 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

keser, icabında günde ü~ kaşe alınabilir. 7566 

.::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
: Ucuz ve iyi kireç 1 -- -Polatlının Çaldağı namiyle maruf Kireç deposu bu defa istas- := 
=: yonda anbarlar önündeki depoya nakledilmiştir. Toptan ve pera- := 

kende ucuz satılacaktır. Satış yeri istasyonda Yakacak Pazarı Yıl- := 
- dız Mahrukat deposu ve yahut Kızılbey caddesinde demirci Hacı := 
_ Mustafa ve mahdumlarına müracaat. Tel: 1434 7769 := 
::ıiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Kiralık kat 
Çankaya caddesi Macar Sefareti karşısı yeşil pancorlu evin 

Müstakil antreli üst katı 
5X7 ebadında şömineli salon, büyük yemek ve 2 yatak odası, yazı odası, hol, mutbak, ofis, banyo, ayrı

ca hela, yerler parke, kapılar karaağaç, kalörifcr, sıcak su, büyük taras, sandık ve büyük hizmetçi o-
daları, garaj, çamaşırlık, alt kattakilere veya 2513 numaraya telefonla müracaat edilmesi. 7771 

.::!JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!::. 

= = -----~ YENİ SİNEMALAR HALK : 
' - ,111111111... -

~~~.'.-4• • ~ ;;; Melvyn 1b~u~~~ -BC~a~d~~~ Colbert ~:: :'''':. =_===_ Türkçe :~z~~:ü:ü~ ~:~~i filmi -= ve Robert Young tarafından temsil -
- edilen fransızca sözlü ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR -

== PAR1STE BULUŞALIM • • _ EGLENlYOR -ULUS - 19 uncu yıl - No: 6186 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

=- - "••r : Ayrıca - Foks Dünya havadisleri = _ Seans saatleri : : -
2, 45 - 4,45 - 6,45 gece 21 de : : Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 gece 21 de = 
Programa ilaveten : ;: Hak Matinesi 12,15 de = 
Paramunt Dünya havadisleri - - ROSE MARİE 

, .. 11111111, ---SUS SINEMASI'mn açılış tarihi pek yakındır _ 

::ıiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı=: 

Modellerini dinleyiniz KAZI OŞT 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No: 6 

Tele fon : 2208 7707 


