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Değiımiyen 
mesele 

F.R. ATAY 
Birleşik Amerika Cümhuriyet

lerinin en mühim gündelik ga
zetesi olmakla şöhret kazanan 
''Nevyork Taymis", bugün yer
siz ve gülünç telakki edilse bile, 
kollektif emniyet davasına sadık 
kalmak ve onun şartlarını hazır
lamak, cihan aulhu için tek çıkar 
vnl nlduvnnda israr etmektedir. 
Bu yazı, Münih anlaınuıaınrn u-
zun bir barış devri açtığı hakkın
daki hayaller süratle iflas etme
ğe başladığı günlerde Avrupa 
ajansları tarafından nakledilmiş
tir. Çekoslovakya meselesinin 
tesviyesi, Orta Avrupa buhranını 
bile halletmeğe kafi gelmediğini 
hadiseler göstermektedir. Çekos
lovak macerası, derhal zuhur e
debilecek bir harbı önlemişse 
de, her biri yeni harp tehlikeleri
ne sebep olabilecek birçok yeni 
meselelerin açılmasına saik ol
muştur. Ne Almanya'yı alaka
landıran tek iş Südet toprakları
nı ilhak etmek idi; ne de Avrupa 
meselesinin milliyetler ve ekalli
yetler davası Çekoslovakya tas
fiyesi ile kapanmıştır. Münib an
laşmasına takaddüm eden gün
lerde zihinler yalnız bir yeni u
mumi harp faciası ile meşgul idi. 
Şimdi, bu facianın tesirinden a
yılmı! olanlar, tekrar, barış ve 
emniyet nizamını kurmak endi
teıine dönmüşlerdir. 

Filhakika uzun zaman devam 
edecek bir sulh halinin ilk alame
ti, eskisinden daha fazla bir hızla 
silahlanma yarışına başlamak ol
mamak lazımdı. Öyle görünüyor 
ki bazı memleketler - tıpkı Habe
tistan buhranı sırasrnda lng~lt~
re'nin kendi deniz kuvetlerımn 
hazır olmadığını f arkettiği gibi, 
• milli müdafaalarının pek nok
san olduğunu anlamışlardır. İn
giltere' de bile iyi bir silahlan~a
nın şartı, parti mücadelelerıne 
nihayet veren milli b~~.hü~~~~t 
teşkili olduğu söylendıgı duşunu
lürse Fransa'da için için neler 
geçtiii tahmin olu?abilir. F~kat 
kollektif emniyet davasını muna
kaşa sahasına atarken! bir ~a~a.f
tan onun hakiki olabılmesı ıçın 
zaflarından tedavi edilmek la
zımgeldiğini, ve diğer taraft~n, 
tam bir milli müdafaa kudretıne 
istinat etmiyen en mantıki barış 
ve emniyet teşebbüslerinin dahi 
netice vermiyeceğini düşünmek 
icebeder. Harbı hakikaten önle
mek ancak, hak ve menfaat 
kav~alarının harbsiz halledile
miyeceği ümitsizliğini giderecek 
usulleri tesis etmekle, ondan son
ra da harbi imkansızlaştıracak 
ve f aydasızlaştıracak milli mu-

( Sonu 8 inci sayfada) 

Halkevl'nln okutma seferberllğl 

3 yd içinde 140 köy 
Kütüpaneye kavuşacak 
Köylere birer de ecza dolabı veriliyor 

Halkevi'nin köylere ve kahvelere hediye ettiği kütüpane dolapla
rından birinin iç görünüşü (yazısı 2 inci saylamıı:dadır) 

Japonlar Kanton'un 
işgalini tamamladılar 

Bir milyon Çin'li 
Hankeu ıehrine doğru 
boyuna ricat ediyor! 

.. Hon~kong, 22 a.a. - Japonların kanton üzerine yürüyüşleri 
goste~~ıkleri sür:ıt itibariyle hayret uyandırmıştır. Japonlar do -
kuz gunde 200 kılometre ilerlemişlerdir. Kantona giren japon or
dusunun mevcudu 30 binden ve motörlü kıtaattan mürekkeptir. 

T riyeste' de 
Almanya'ya serbest bölge mi 

verilecek? 
Berlin, 22 a.a. - Umumiyetle iyi 

haber alan alman mahfillerinden öğ
renildiğine göre İtalyan müstemleke
lerinden Almanya'ya Triycste ve Ce
neva yolu ile mal getirilmesinin inki
şafı meselesi Almanya ve İtalya ara
sında tetkik olunacaktır. Şimali ital
yan limanlarından birinde Almanya i
çin serbest mıntaka ihdası derpiş o
lunmaktadır. 

1 
Çin kumandanlığı bütün hü

kümet dairelerini, tesisatı ve 
köprüleri tahrip etmiş ve ikinci 
derecedeki binalar da ateşe ve -
rilmiş ve öyle çekilmiştir. 

Japon ordusu bugün öğleden son
ra Kanton ve civarının işgalini ta -
mamlamıştır. 

Bir milyon çinli ricat ediyor 
Tokyo, 22 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: Orta Çin cephesinden gelen 
son haberlere göre, Çin müdafaa bat
tı Hankeu'nun takriben 100 kilomet -
re şimalinde ve Yangtse uzunluğun
da yarılmıştır. 

Bir milyon çjnli dağntk bir halde 

(Sonu 8 inci say! ada) 

'-

Atatürk'le 
Zahir Han ve Kırıl 

Karol arasında 

telgraflar 
Ankara, 22 a. a. - Afganistan 

kıratının 15 birinci teşrin doğum gü
nü münasebetiyle 14. 10. 1938 de Reisi
cümhurumuz Atatürk tarafından çe
ki len tebrik telgrafiyle bu telgrafa 
18.10.1938 de alınan cevabi telgraf su
retleri aşağıdadır: 

Majeste Mohammet Zahir Han 
Afganistan Kıralı 

KB.bil 
Meclis Reisi, Ba§vekil ve Vekiller Haydarpa§a garında Majestelerinin doğumlarının yıl

dönümü münasebetiyle, en derin teb
riklerimle birlikte şahsi saadetleri ve 
kardeş Afgan milletinin refahı hak
kındaki temennilerimin kabulünü ri· Milli Müdafaa, Nafia, 

Maliye, Maarif ve İnhisar 
Vekilleri dün geldiler 

ca ederim. 
K. Atatürk 

Ek&elans Kemal Atatürk 
Türkiye Cümhur Batkanı 

Ankara 

Doğum yıldönümüm dolayısiyle o
lan nazikane tebriklerinden dolayı 

Fkselansınıza teşekkür ederek şahsi 
saadetleri ve kardeş ve dost milletin 
refahı hakkındaki en samimi temen• 

Maarif Vekili Saffet Arıkan, Maliye Vekili Fuat Ağralr, Milli Müdafaa 
Vekili General Kazrm Özalp, Nafra Vekili Ali Çetinkaya ve Gümrük ve 
lnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan dün lstanbul'dan şehrimize dönmüş
lerdir. Vekillerimiz Ankara garrnda Vekflletler ileri gelenleri, birçok 
mebuslar ve dostları tarafrndan karşılanmışlardır. (Sonu 3. üncü sayfada) 

Rütenya'da 
• 
ısyan var 

Romen 

doğru 

hududuna 

yayıhyor 
Budapeşte, 22 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: Rütenya'da başlıyan isyan 
hareketi Romanya hududundaki top -
raklara da sirayet etmiştir. Asilerin 
bilhassa Bely Tiyszaborkut dcmiryo
lu üzerinde sabotaj hareketleri yap
tıkları bildiriliyor. Revhely ile Soslak 
arasındaki demiryolu muhtelif yerle -
rinden tahrip edilmiştir. Ung nehri 
üzerindeki köprü havaya atılmıştır. 

Çekler macar mahpuslara 
işkence ediyorlar 

Budapeşte, 22 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: 

Huduttan gelen en son haberlere 
göre, Munkacs hapisanesindeki mev
kuflar çekler tarafından emsali gö
rülmemiş işkencelere tabi tutuluyor. 
lar. Bunların iniltileri ta uzaklardan 
bile işitilmektedir. Çeıiler mevkuflar
dan işlerine gelen itirafları koparmak 
için her türlü işkence vasıtalarına baş 
vuruyorlar. Bilhassa, harici izler bı -
rakmıyan ve fakat tahammül edilmez 
ıstıraplar tevlit eden şırıngalar yapıl
maktadır. Çek telsiz istaı:;yonları Rü
tenya'd<ı isyanın bastırıldığını onun -
cu defadır ilan etmektedir. Halbuki 
Polonya kaynaklarından alınan haber
ler dahi Macaristan'a gelen haberleri 
teyit etmekte ve Rütenya'da isyanın 
gitgide büyümekte olduğunu göster· 
mektedir. 

Kont Lubicnski J' arşovaya 
döndii. 

Varşova, 22 a.a. - Hariciye nazırı
nın hususi kalem müdürü olup birkaç 
gündür Budapeşte'de müzakerelerde 
bulunan Kont Lubienski bugün Var -
şovaya gelmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre Polon
(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Beneı Londra' da 

Yakında Şikago'ya 

hareket edecek 
Londra, 22 a.a. - Eski Çekoslovak 

cümhur reisi Beneş bugün öğle üzeri 
Londra'ya gelmiştir. 
Yakında, konferans vermek üzere 

Şikago üniversitesi tarafından yapı
lan davet üzerine Amerika'ya gide
cektir. Londra'yı ziyareti katiyen hu
susi mahiyettedir. 

Çekoslovak mahafilinden beyan o
lunduğuna göre, Beneş, Londra'daki 
ikameti sırasında resmi hiç bir temas
ta bulunmıyacaktır. Hatta, suitefeh
hümlere meydan vermemek için İngi
liz siyaset adamJariyle görüşmiyeçek
tir, 

t H. P. NIN (OK GÜZEL BİR IARARI 

Musiki sanatk~rlarımız 
arasında bir milli senfoni 

müsabakası açddı 
Birinciliği kazanan eserin sahibine 
1000 ikinciye 700 lira verilecektir 

Cümhuriyet Halk Partisi memle
kette kültür ve sanat hareketlerini 
teıvik etmek maksadiyle çok mü
him ve güzel kararlar almaktadır. 

Parti bundan eve] Halkevleri aahne
leri için piyes ve büyük küçük mem• 
Jeket hikayeleri müsabakaları aç
mı§, on resaamımızı muhtelif tehir
lere göndererek yurt tabloları ha
zırlanmasını temin etmitti. Şimdi de 
musiki &anatkarları arasmda bir mil· 
li senfoni müsabakası açmı§tır. Bu 
müsabakada birinciliği kazanan e -
serin sahibine 1.000, ikinciye 700 Ji. 
ra mükafat verilecektir. Bu mü&a
bakanın memleket musikı aleminde 

~ yeni hareket uyandıracağı, sanat• 
kB.rlarnnızı güzel eserler vücuda ge• 

• ,•~ tirmiye tetvik edeceği muhakkak-

Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel tır. Müııabakanın tartları ve nud 
Sekreteri B. Şükrü Kaya 19 mayıs yapılacağına ait tafsilatı ikinci 1&7. • 
gençlik bayramında nutuk söylerken f amızda bulaca kamız. 

Dün Ankara'da lik maçlarına devam edilmiş, Güneş, Ankara Gücünü 3.0 
yenmiştir. B takımları arasında yapılan maçlarda Harbiye, Demir Spor'u 
Ankara Gücü de Galatasarayı yenmişlerdir. lstanbul'da profesyonel ser~ 
besl: güreş birincilikleri başlamıştır. Bugün lik maçlarına ve sonbahar at 
yarışlarına devam olunacak, Ankara Gücü sahasında da profesyonel gü
reş müsabakaları yapı1acrktır. Tafsilat spor sayfamızdadır. Yukarıdaki 
resim, Ankara Gücü kalesine bir gol oluşunu gösteriyor. 
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t H. P. Hl .. (OK GÜZEL BİR KARARI 

Musiki sanatkarlarımız 
arasında bir milli senfoni 

müsabakası açıldı 

Birinciliği kazanan eserin sahibine 
1000 ikinciye 700 lira verilecektir 

Cümhuriyet Halk Partisi meınle • 
kette kültür ve sanat hareketlerine ye
ni bir hız vermek için çok esaslı karar
lar almaktadır. Parti, bundan bir müd
det eve! yazdığımız gibi Halkevleri 
ıahneleri için piyes ve büyük küçük 
ınemeket hikayeleri müsabakası aç -
mı:ı. diğer taraftan 1 O ressamımızı 
tablo yapmak üzere memleketin muh· 
telif yerlerine göndermiııti. 

Bu defa memnuniyetle öğreniyo -
ruz ki Parti, sanatk3rlarunızı çalıştır
mak ve korumak, aynı zamanda mem .. 
lekete eser kazandırmak maksadiyle 
bir milli senfoni müsabakası açmıştır. 
Bu müsabakanın şartları ile jürinin ne 
ıuretle teşekkül edeceğini ve seçimin 
nasıl yapılacağını aşağıya aynen ko -
yuyoruz. 

Türk bestekarları arasında açılan 
ve milli karakterde bestelenmiş senfo
ni müsabakasının memleketin sanat 
hayatında çok kıymetli tesirleri olaca
ğı ve buna bütün bestckiir1arımrzın iş
tirak edecekleri muhakkaktır. 

Müsabaka şu şekilde olacaktır: 
Beate!Carlar tarafından en geç 30 

mart 1939 tarihine kadar Halk Parti
li Genel Sekreterliğine gönderilecek 
olan milli karekterde bestelenmiş sen
foniler iki jüriden geçecektir. 

a) İhzari jüri: 
Bu jüri; Cümhurbaşkanlığı Filar -

monik Orkestrası Şefi Profesör Prae -
toriuı ile Devlet Konservatuvarı öğ -
retmenlerinden Halil Bedi Yönekten 
ve Ankara ra1vosu şeflerinden Mesut 
Cemli ve İst• b · ıl Konservatuvarı öğ -
retmenlcrinden Ferdi Statzer'in işti • 
rakiyle 4 kişiden terekküp edecektir. 

İhzari jüri; yukarda zikredilen ta
rihe kadar gönderilen eserleri sanğat, 
teknik ve estetik bakımlanndan tet -
kik ederek müsabakaya girmesi uygun 
görülenleri sececektir. 

b) Müsabaka jürisi: 

heyeti umumlyeal 11 kişiyi geçmlye • 
cektir. 

Müsabaka jürisi; 25 mayıa 1939 ta· 
rihinde toplanıp, Cümhurbafkanlığı fi
liirmonik orkestrası tarafından çalına
cak eserleri dinledikten sonra üyeler 
arasında gizli reye müracaat ıuretiyle 
birine.iliği ve ikinciliği kazanan senfo
niler tesbit edilecektir. 

JU ii.sabaka şartları 
1 - Senfoni normal bir orkestra 

için yazılacaktır. (2 - 3 lü tahta sazlar 
v. s.) 

2 - Senfoni 25 dakikadan kısa, 35 
dakikadan uzun olmıyacaktır. 

3 - Senfoninin mürekkeple ve o
kunaklı yazılmış bir partisyonu, en 
geç 30 mart 1939 tarihine kadar, ih • 
zari jüriye tevdi edilmek üzere Halk 
Partisi Genel Sekreterliğine gönderi • 
lecektir. 

4 - İhzar! jüri, gelen eserler ara
sından müsabakaya iştirakleri uygun 
görülen senfonileri en geç 1 S nisan 
1939 tarihine kadar ayıracak ve bun • 
tar orkestra partilerinin yazdırılmast 
için bestekarlarına iade edilecektir. 

5 - Bestekarlara orkestra partile
rinin yazdırılması masrafına kaşılık ol
mak üzere yüzer lira· verilecektir. Or· 
kestra partileri en geç 10 mayıs 1939 
tarihine kadar Cümhurba1kanlığı nar
monik orkestrası şefliğine teslim cdi .. 
ltcektir. 10 mayıstan 20 mayısa ka . 
dar yazılan senfoniler Cümhurbaşkan
lığı f15.rmonik orkestrası ile prova e • 
dilecektir. 25 mayıs 1939 tarihinde 
Cümhurbaşkanlığı flarmonik orkestra
sı, senfonileri müsabaka jürisi huzu -
runda ikişer defa ı;alacak ve müteaki
ben gizli reyle birinciliği ve ikinciliği 
kazanan senfoniler teayyün edecektir. 
İstiyen bestekirlar eserlerinin prova .. 
sını ve müsabaka jürisi önündeki ça .. 

!ışını bizzat drije edebileceklerdir. Ak
si takdirde senfoni, Cilmhur aşlian ığı 

flarmonik orkestrası şefliği tarafından 

drije edilecektir. Müsabakada birinci -
!iği kazanan senfoninin bestekarına 

İhzari jUrl faallyetini bitirdikten 
eonra teşkil edilecek ve yukardı adı 
geçen dört ihzari jüri üyesiyle, Halk 
Partisinden ve Kültür Bakanlığından 
iştirak edecek birer üyeden, ve gene 
Kültür Bakanlığ tarafından diğer mü- 1000, ikinciliği kazanan senfoninin 
myenler arasından seçilecek üyeler - bestekarına da 700 lira mükafat veri -
den te-rekküp edecektir. Bu jürinin lecektir. 

1 Hava taarruzlarından pasif 
H A V A 1 korunma nizamnamesi 
l\ 1 )Fi :. Halkın toplu ve münferit olarak l)'Q -- ~ hava taarruzlarından korunması için 
J-tftı "'\'- ~/(///<b Kamutayça kabul olunan pasif korun-

ma kanununun tatbik şekli hakkında 

Hava kapalı geçti 
Şehrimizde hava kapalı geçmiş, 

garp cenubundan esen kuvetli rüzgar 
rın saniyedeki bızı 12 metreye ka -
dar yükselmiştir. En düşük ısı 15, en 
yüksek ısı da 21 derece olarak kay
dedilmiştir. 

Yurtta doğu Anadolu bölgesiyle 
Karadeniz kıyılarında ve cenubun 
şark kısmında hava bulutlu, diğer 

bölgelerde kapalı ve yer yer yağışlı
dır. 24 saat içindeki yağışların kare· 
metreye bıraktıkları su mikdarı Balı
kesir'de 54, Nazilli'de 34, Edirne'dc 
30. Akhisar'da 24, lstanbul'da 19, Bur
ıa'da 17, !zmir'de 9, Adana'da 5 kilo
gramdır. 

Rüzgarlar Trakya, Kocaeli ve E
ge bölgelerinde şimalden, diğer böl -
gelerde cenup istikametinden sani -
yede en çok 14 metre kadar hızla es
miştir. Karadeniz'in garp kısmında ve 
Ege denizinde şimalden fırtına şek
li'>de esmektedir. 

Yurtta en yüksek ısılar Antalya -
da 19, Malatya'da 20, Erzincan'da 21, 
Sinop'ta 22 derecedir. 

Karadeniz/de şiddetli fırtına 
devam ediyor 

İıtanbul, 22 (Telefonla) - Kara 
deniz'de ba't1ıyan karayel fırtınası 
şiddetinı artırmıştır. Bazı küçük ge
miler ıeferler temin etmişlerdir. 

Vilayetlerden de izciler 
geliyorlar 

Samsun, 22 a.a. - Samsun, Trab
zon, Erzurum ve Kars izci oymakları 
Ankaraya hareket etrnis ve istasyon -
da halk ve gençlik tarafından hararet
le uğurlanmışlardır. 

C. H. P. Ocak kon~releri 
Ş. Karahisar, 22 a.a. - Kazaıruzın 

C.H.P. ocak kongreleri faaliyetlerine 
hararetle devam etmektedirler. 

lüzumlu nizamname ve talimatname 
projelerinin hazırlanmasına başlan -

mıştır. 

Yunanistan'la yapılacak 
ticaret anlaşması 

Yunanistan'la hükümetimiz arasın .. 

da yapılacak ticaret ve kliring anlaş -
ması müzakerelerini yapacak olan türk 
ofis reisi B. Burhan Zihni Sanus'un re .. 
isliğindeki heyetimiz dün akşam Ati -
na'ya gitmek üzere İstanbul'a hareket 

etmiştir. 

Bayram - öncesi 
Bayram öncesi daima hareketli 

ve şevkli olur. 
Büyük bir bağda baharın yak

J:ı~ırğını nasıl anlarsınız? Bir gün 
bir ağaç, bir gün bir başkası tomur
cuğa, çiçeğe durur. Bu alametleri 
görünce : 

- Ha dersiniz, bütün ağaçlar çi
çeklerle bezendiği gün tam baha
rın içinde bulunacaiız! 

Ankara'da cümhuriyet bayra
mından önceki hafta içinde de buna 
yakın duygular duyarsmız: 

Bir gün büyük bulvardan geçen 
bir deniz kıtası, muntazam bir yü
rüyüşle gözlerinize : 

- Büyük bayram yaklaşıyor/ 

der; 
Bir gün pençereniıden içeriye 

dökülen canlı bir boru ve yahut 
trampet sesi kulağınıza : 

- Bayrama az kaldı! müjdesini 
verir. 

Caddeler dolar; dükkan came
k8.nlarının önündeki meraklılar ar
tar; kalabalık yukarr geçer; kala
balık aşağı iner. 

B:unlar, yurdun ba§lı:a bucakla-

ULUS 

Halkevl'nln okutma seferberliği 

3 yıl içinde 140 f~öy 
Kütüpaneye kavuşacak 

Köylere birer de ecza dolabı veriliyor 
Ankara ~:'"lkevi, h~lkm ~e bilhassa köylünün okuma ihtiyacını 

~~rşılamak uze~e ~enı tedbırler alıyor. Yeni yaptırdığı seyyar kü
tupanelerle bu ıhtıyaca kısmen cevap vermiş olmaktadır. Anka. 
ra Halkevi'nin bu güzel tetebbüsü, bütün diğer Halkevlerine ör
nek olacak mahiyettedir. 

leler yapılacaktır. 

Ankara Halkevinin bu kütüpanele-
ri kurmaktan maksadı okuma öğre -

nen köylülerin fikri hayatlarını ten -

miye ve genişletme, köylüyü muzır 
kitapların tesirinden koruma, devam
lı ve sistemli bir şekilde ileri ve in

kılap fikirli hareketlerimiz~ köylüye 

telkin etmektir. 

za temin edildikten sonra aynı za .. 

manda köylere dağıtılacaktır. 
Kütüpanelerde olduğu gibi, 140 köy 

üç sene sonra k3.milen ecza dolapta .. 
rına sahip olacaktır. 

Bingöl kazasının adı 
değiştirildi 

Kütüpaneler kafi gelmedikçe yan- zası adının vilayet adı ile iltibas etme

yana konarak genişletilecektir. Halk- mesi için Karlıova olarak değiştirilme
evi köycülük ve halk dersaneleri ko- si Bakanlar Heyetince kabul edilmiş -
mitesi bu işleri yaparken, sosyal yar- tir. 

rından baHehri büyük bayramda 
, tavaf etmiye gelenlerdir. - T. 1. 

Çemberle~n' e hediye 

Bır çuguı.uuz gıoi, çocuklar da 
meıhur ıahsiyetleri daha ziyade 
fotoğraflarından tanrrlar. Son ha
diselerde ia.mi en ziyade geçen 
Çemberleyn de öyle oldu. 

Resimlerinden ıade İngiliz bat
vekilinin simasını tanmıakla kal
mıyarak onun daiına beraberinde 
bir §emaiye tafıdığını da öğrenen 
franıız mektep çocuklarının Bay 
Çemberleyn' e alim saplı bir şem
siye hediye etmek üzere arala
rında para topladıklarını haber 
alıyoruz. 

Bu armağan, sulhu kurtardığı 
için İngiliz diplomatına gönderi-

lecektir. 
Eğer sulhu Çemberleyn değil 

de mesela Fransa'nın es.ki baıve
kili Lava! kurtarsaydı ona da be
yaz bir boyunbağı, Baldvin kur
taraaydı ~na güzel bir Parker, ya
hut Dunhill piposu, Blum kurtar
saydı ona bir bıyık tarağı, Eden 
kurtarsaydı ona bir ipekli gömlek 
gönderirler miydi? 

Fakat icabında açılıp icabında 
kapanan, icabında tepesi aıağı, 
icabında baıı yukarı tutulan şem
siye kadar hiç birisi bir diplomata 
yakıtır birer hediye olamazdı! 

EJir:. ceza ve :va:ıılıaı! 

.t:Jir lsLanouı gazet sinin uAdli
ye'' sütunurrda okudum: "Arif 
Hikmet adında birisi, dün asliye 
birinci cezada eroin içmek ve sat
mak auçundan dokuz a:r. hapse 

İkbsat VekAleti, İpek kadı 
çoraplarında kaliteyi 

muhakkak temin edecek 

Sanayi Umum Müdürünün alınan 
hakkında sözle alınacak tedbirler 

mahküm olmuıtur." 
Arif Hikmet'e cezası mübarek 

olsun! Fa.kat yazacağı cümleyi 
alt üst eder.k bu adamcağızın 
asliye birinci cezada eroin içtiği
ni ve gene orada eroin sattığı mi.
nasını çıkartan gazeteciye bilmem 
ki, ne ceza verm:lidir 1 

Füistin ve Süle:rmarı 

ııukmül 

Filistin meselesi günün mühimce 
meselelerinden biri oldu: Yahudi
lerin kendilerine mevU.t bir top -
rak saydıkları, fakat içinde bir az
lık halinde bulundukları bu ülke
nin po.rçalanması ve yahut parça
lanmaması ihtil&fa sebep oluyor. 

Yahudiler, parçalaıunrya razı

dırlar; ar.ıplar bJylc bir ~ey iste
miyorlar. 

O halde meıeleyi peygamber Siı
leyma.n'ın hallettiği gibi hallet • 
mek doğru olmaz mı ? 

Maliim ya, Süleyman, iki kadın 
tarafından üzerinde iddia yürütü
len bir çocuk için: 

- Çocuğu ;kiye bölaünler, biri -
sini sen al, birini de seınl demitı o 

idare amirl('rimizin terfi 
lstesi 

Cümhuriyct bayramında ila'> edi -
lecek idare amirlerimizin tcrfiine ait 
listenin hazırlığı ikmal edilmiştir. Lis
te İç~kan ve C.H.P. Genel Sekreteri 
B. Şükrü Kaya'nın şehrimize avdetini 
müteakip tasdik edilecektir. 

zaman kalınlardan biriai hakkın -
dan vaz g-çerek hakiki ana oldu
ğunu iabat ebnİfti. 

Şimdi de araplar mademki Fi
liıtin'in ikiye bölünmesine razı ol -
muyorlar. iti Süleymanca hallet
mek lazım iae memleketi onlara 
vecmeli. olaun bit.in 1 
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Filistin' de 
vaziyet 
~üzeliyor 

Kudüs, 22 a.a. - Vaziyette husule 
gelen salah üzerine hükümet makam
ları yeni bir kargaşalık çıkmadığı tak
tirde ışık söndürme müddetini bugün 
saat 16 dan sabah saat 10 a indirmiye 
karar vermişlerdir. Şehrin eski kapı
sında sıkı bir kontrol tesis edilecek
tir. Yalnız Yafa ve Şam kapıları sey
rüsefere açık bulundurulacaktır. 

Araplar mukavemete devam 
edecekler Ba§vekil Daladiye kabine azalariyle beraber 

Atatürk'le 
Zahir Han ve Kırıl 

larol •as1nda 
telgraflar 
(Başı ı. inci sayfada) 

nilerimi arzeylerim. 
Afganistan Kıralı 
Mohammed .Zahir 

Atatürk'le Kıral Karol 
arasın'da 

Ankara, 22 a.a. - Romanya kxralı
mn 16 birinci teşrin doğum günü mü
nasebetiyle 15.10.1938 tarihinde Rei
sicürnhurumuz Atatürk tarafından 
çekilen tebrik telgrafiyle 16.10.1938 
de alman ~evabi telgraf suretleri aşa
ğıdadır: 

Majeşte Karol il 
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ITÜRKiYE BASINI 1 

Ameli Üniversiteler 
COMHURlYET•te ft. Yunus Nadi 

"Aiiıen-üiiiveraneıer,, bafludı ba§
makaleainde ezcümle diyor ki: 

"Türıkiye'ıde eski zamanlardanbe
ri maarif işi okuyup yazmanın muh
telif derecelerde bilgilerini öğret
mekten ibaret bir cereyan takip et
miştir. Gerçi herhangi derecesinde 
olursa olsun bilgisizliğin giderilmesi 
şüphesiz bir ka:.ı:ançtır. Fakat yalnız 
okuyup yazmanın hayat adamı ya· 
ratmaktan aciz kaldığına ve hatta 
çok kere insandan hayat adamlığını 
giderdiğine de dikkat olunmuştur. 

llk ve orta tahsilde yalnız okuyup 
yazmanın maksadı tamamiyle temin 
edemediği filiyat sahasında pek a• 
çık görül·d.ükten sonra bu noksanın 
ne ile lazımsa onunla ikmali artık 

bir zaruret olurdu tabii. Cümhuri
yet hükümeti kültür hayatımızda 
bu eksikliği tamaınhyacak tecrübe-

Çekoslovakya meselesinde İngil
tere ve Fransa'nm Almanya ve ltal
Ya önünde teslimiyet göstermelerin
de silah noktasından zayıf bulun~ 
l:tlalarının ne derece amil olduğu iyi
ce malfun değildir. Bununla bera
ber, orta Avrupa kriz geçeli, lngil
tere'nin ve Fransa'nın alman hava 
kuvetlerinden korktukları için uy
aal davranmak mecburiyetinde kal
dıkları ısrarla $Öylenmektedir. Bfl. 
dirildiğine göre, alman hava kuveti, 
İ.ııgiliz ve fransız hava kuvetlerinin 
YekUııuna faiktir. Birkaç seneden
beri, Almanya ve İtalya tayyare 
bliktarları hakkındaki malfunatı 
gizlemekte oldukları ıçın büyük 
Avrupa devletlerinin hava kuvetleri 
ıu-uında bir mukayese yapmak 
lttümkün değildir. Bununla beraber, 
Münih konferansının akabinde ln
giltere'nin ve Fransa'nın, silah yarı
tmdaki tempolarını hızla§tırmıya 
karar vermeleri, bu sahada fa§ist 
devlet1erden geri kaldıklarının iti
rafı olarak kabul edilmektedir. Fil
hakika İngiliz başvekili Çemberleyn 
Münih'ten geri döner dönmez., par
lamentonun karşısına çıktığı zaman, 
otuz sene devam edecek olan bir 
sulh getirdiğini söylemiş, hem de 
İngiltere'nin silahlanma yarı§ma 
hız vermesi lüzumunu izah etmi§ti. 
Çemberleyn'in bu sözleri mukabele
aiz kalmadı. Birkaç gün sonra, Hit
ler, Sarbrük'te söylediği bir nutkunda 
A.lmanya'nın da silah yarı§ında ge -

Kudüs, 22 a.a. - Eski Kudüs şehri- ~ 
nin temizlenmesini ilerletmiş olan İn
giliz kuvetleri şimdi gayretlerini Ya- Fransız 

Meclisi 
Nazırlar 
toplandi 

Romanya Kıralı 
Billaef 

lere girişmiştir sanıyoruz. Kültürü 
yalnız nazari bilgi §eklinde anla
mak bizçe hatadır. Hayatı ihata e• 

fa puntakasında temerküz ettirmiştir. Majestelerinin doğum yrldönümü 
münasebetiyle, en samimi tebrikle
rimle birlikte şahsi saadetleri ve müt
tefik ve dost Romanya'nm refahı için 
olan hararetli temennilerimin kabu-

İsyan hareketi reislerinden alınan 
malı1mata göre, arap davası lehine e
saslı vaitlerde bulunulmadıkça muka
vemetıe devam olunacaktır. Filistin 
meselesinin halli için Londra'da baş
lıyan müzakereler ümitler uyandır
maktaysa da mesul arap rei5leri müs
pet garantiler elde etmedikçe 1936 da
lci gibi silahları ellerinden bırakma

mak azmindedirler. 

El~iler arasında değiıiklik var 
!ünü rica ederim. 

K. Atatürk 

Kemal Atatürk 
Paris, 22 a.a. - Nazırlar meclisi saat 9.30 da toplaınmıttır. Mü

zakerelerden sonra neşredilen resmi tebliğde ezcümle şöyle de -
nilmektedir : 

Ankara 

Gerek şahsım ve gerek memleketim 
için olan temennilerinden dolayı Ek
selanslarına çok samimi bir surette te
şekkür ederim. ri kalmıyacağını kendine mahsus 

tiddetli bir ifade ile anlattı, Şimdi de 
Sir Samuel Hor, Hitler'e cevap ve
.. erek İngiltere'inin ailahlanmasını 
haklı gösteı-miye çalı§ıyor. Bu silah 
yarışı meselesi, bir taraftan ingiliz 
\>e franSiz, diğer taraftan d.a Alman
ya ve ltaly,a devlet adamları ve ga-

, 

FRANSIZ BASINININ TEFSİRLERİ: 

KANTON Şehrini 
almak k6fi deOil ... :zeteleri arasında bir polemik mev· 

:zuu olmuştur. 
Enternasyonal münasebetlerin 

mahiyetini anlıyabilmek için devlet 
adamlarının ne söylediklerine değil, 
be yaptıklarına bakmak la:zımdır. 
Çemberleyn, otuz sene için sulh mü
eınmendir derken, lngiltere'yi var 
kuvetiyle ailahlarsa, kavlinden ziya
de filine itibar etmek gerektir. Fil
hakika İngiltere esasen senelerden • 
beri silahlanmakta idi. Fakat bu si

Burasını elde 
uzun ve sabırlı 

tutmak içın de 
gayret lazim bir 

Paris, 22 a.a. - Matbuat, japonlarm Kanton'a giritleri hak
kında tefsirlerde bulunmaktadır. 

Lö Jurnal diyor ki: 

li.hlanma ba§lıc:a deniz ve hava sa • ------------ -

1 

''Müdafaa teşkilatından daha çabuk 
davranmak üzere seri bir harekette 
bulunmakla iş bitmiş olmaz. Arkasın
da son derecede zengin eyaletler ve 

hasına münhasırdı. İngiltere kara 
kuvetlerine ehemiyet vermiyor-du. 

1 

n.. ..J - ıı: - L - ··• ~1nr,.tiYu• ~h,..mmİvAt 
:Vermekle beraber, İngiltere karada 
da bir harp yapaca.kmıt gibi hazır • 
lığa ba§lamı§tır. Deniz, hava ve ka
ra kuvetlerinin tezyidi, bütün İngi
liz aiyasi partilerinin ve her zümre 
politika adamlannm, üzerinde itti • 
fak ettikleri bir mesele olmu§tur. 
Hatta bazı politikacılar, bu hayati 
meseleyi, bir parti hükümetine bı
.-akmıyarak, milli birlik hükümeti 
kurulmasını yahut da sil&hlanma 
programının tatbikinin partiye men
sup olmıyan mütehassıslara terke
dilmesini tavsiye etmektedirler. 

Almanya'nm bu yeni İngiliz si
lahlanma hamlesinde endite ile te
lakki ettiği bir nokta, kara silahları
nın tezyididir. İngiltere Trafalgar 
muharebesindenberi denizlere ha
kim bir imparatorluktur. 19 uncu a
aır içinde alman imparatorluğundan 
ba§ka hiç bir devlet bu hakimiyeti 
münaka§a etmemİ§ti. Ve münakaşa 
ettiği içindir ki alman imparatorlu. 
ğu ıda büyük harpte. mağlup obnu§
tur. Binaenaleyh Hıtler Alma.nyaaı, 
İngiliz deniz kuvetleriyle rekabete 
giri§Jttek tasavvurunda değildir. Fa
kat alınanlar, lngiltere'nin denizler
deki hakimiyetini teslim ederken, 
karada zayıf kalınası~ı da zımni bir 
§art olarak ileri sürnıut bulunuyor-

! Al l denizlerle karaların ar. man ar, d k. b 
-'-· et"ın e ı u papaylaıılması ma.u•Y 

1 y • il" lerin sadık kalmasını zar ıga ıng ız · T 
isterler. Hitler Alınanyası, ıngı ız 

d . h~ '-. . etini rnünaka§A et-
enız ..... ım.ıy , k 

meınek suretiyle İngiltere. Y~ a~§ı 
· u ıkıde bır~ yıapılan bu konsesıyon • . 

. ·ı· l . .. u""ne vunnaktadır. Hıt • 
ıngı ız erın yuz .. 
ler Çekoslovakya teşebbüsüne .. gırı~ y ~ 
mezden evel Nuremberg'de ıoyledıgı 
nutukta bundan bahsetmeyi unu~
mı§tı. Alsas • Loren hu-dutlannı mu • 

k b. ümre fransız 
nakaşa etmeme • ır z . · 
po1itikacıları üzerinde na~ıl. hı~ te~ı~ 

. T deniz hakımıyehru yaparsa, ıngı ız . .. 
münaka§a etmemek de ~ır zu~re 
. ·1· politikacıları üzerınde oyle 
Jngı iZ J k 
tesir yapar. Bu, Almanya ya artı 

.. 1a ·m davranmak taraftarı olan 
mu ayı · d 
. ·1· lerin ve fransızların ellerm e 
ıngı ız . A lm 
daima kuvetli bir sıli.h o uştur. 

Fransızlar .: , .• 
- itte Almanya Alsa& Loren ı us· 

t . r Daha ne yapım? 
emıyo • .

1
. 

1 
d 

d d .kleri gibi, ingı ız er e: 
e ı hAk" o O o b' 

ı t d nı. zlerin a lllllyelını ı-- ıe e ~ 

b kml ... tır lyi niyetlerini gos.-ze ıra ., • ? 
termek için daha ne yapsın 

demi§lerdir. 
F k t d "kkate layık olan nokta 

a a ı ,. .f d . 
§Udur ki Çemberleyn ın ı a es°!e 
göre, Avrupa'ya otuz sene sulh va· 
deden Miinih anla§Dlasının bay_ramı 

Romanya 
bond.- 'ya 

Kırah 

gidiyor 
Londra, 22 a.a. - Kıral Karol'un 15 

ten 18 sonteşrine kadar Londra'yı zi
yaret etmesi hakkında ingiliz hüküm
darları tarafından vuku bulan daveti 
kabul ettiği resmen bildirilmektedir. 
Veliaht, seyahati esnasında Kıral'a 
refakat edecektir. 

Ziyaret gelecek ay yapılacak 
Bükreş, 22 a.a. - Romanya kıralı ı

kinci Karo} geçen ilkbaharda talik 
edilen resmi Londra ziyaretini 15-18 i 
kinci teşrin arasında yapılması için 
İngiltere kxral ve kıraliçesi tarafın
dan yapılan daveti kabul etmiştir. 

Kıral'a veliaht Mihail refakat edecek-
tir. 

Prens Arsen icin dini 
~ 

ayin yapıldı 
Belgrad, 22 a.a - Kırahn ve saray 

erkanının huzuriyle dün Dedince ki
lisesinde Prens Arsen'in vefatı müna
sebetiyle dini bir ayin yapılmıştır. 

Prensin vefatı münasebetiyle Naip 
Prens Pol, şimdiye kadar İtalya kı
ralı ve Habeşistan imparatoriyle, yu
nan kıralı J orj, İngiltere kıraliçesi 
Mari, alman devleti şansöliyesi, Rei
sicümhur Löbrön, Amerika Cümhur 
Reisi Ruzvelt, Naip Horti, general 
Sirovi, Celal Bayar, Metaksas, Göring 
ve Kont Ciano'dan taziyetnameler al
mıştır. 

Atina'da Kıraliçe 
Olga için heykel 

Atina, 22 a.a. - Kırahn büyük an
nesi kxraliçe Olga'nın heykeli Kxral, 
Başvekil, hükümet azası ve diğer bir
çok rical hazır olduğu halde Evange
lismos hastanesinin bahçesinde mera
simle açılmıştır. 

Bu hastaneyi kıraliçe Olga yaptır
mıştı. Şimdi, 550 yataklı olan bu has
tanenin yatak sayısı hükümetin de 
yardımı ile 900 e çıkarılacaktır. Yuna
nistan'ın en büyük hastanet>idir. 

içinde tehlikeli bir silah yarı§ı bat
lamı§tır. Almanlar, karada &ilahla· 
nan lngiltere'ye kargı denizlerde si
lahlanmak lazım geldiğinden baha 

sanayi merkezleri bulunan ve milyon
larca nüfusu olan Kanton gibi bir 
karınca yuvasını ellerinde tutmak is
tiyenlerin uzun ve sabırlı bir ga}'l"et
te bulunmaları _lazımdır. 

Kanton, şüphesiz bu zahmete de • 
ğer. Japonların Kanton'u zaptetme -
!erinden maksat, bir abluka tesis et
mek, yani ticaret hayatını öldürmek
tir. Pek faal olan bu şehrin ticaret 
hayatı yalnız çinlilerin elinde değil
dir. Beynelmileldir. Kanton körfezin
de İngiliz emperyalizminin uzak şark 
taki anahtarı olarak Hongkong bulu
nuyor. Sonra Portekiz'in de Macao -
susu vardır. Şanghay'ın maruz kaldı
ğı bütün müşkülatla karşılaşacak olan 
bu hayati merkeze japonlar tarafın -
dan vaz'ıyed edilmesi neticesinde ha
sıl olacak vaziyeti tahmin etmek müş
kül değildir.,, 

lngiltere harekete geçebilir 
anıa ••• 

Jur - Eko - dö Faris, şöyle yazıyor: 
"İngiltere, müzakere yoliyle he -

nüz birçok şeyler elde edebilir. Ame
rika pasif tarzı hareketini muhafaza 
etse bile İngilizler bir noktai nazar 
serdederek bunu kabul ettirecek mev
kidedirler. Fakat bunu yapabilmek i
çin Avrupa'da ellerinin serbest olma
sı şarttır . ., 

Figaro yazıyor: 
"Japonlar şimdi Çin'in bütün işe 

yarxyan kapılarım, faaliyetinin en 
büyük kısmını, servetini ve terakki
ye mütemayil halkını kontrol edecek 
vaziyettedirler. Japonlar, bilhassa as
keri tedbirlerde gösterdikleri bece -
riksizlik yüzünden kazandıkları za • 
ferden uzun bir zaman geçmeden is
tifade edemiyecekleri muhakkaktır. 
Almanya'nm uzak şarkın yeniden 
taksimi için yakında meydana çıka -
cağına şı.iphc yoktur. Müzakere saati 
çalmıştır.,," 

••• Ne IZl(Jman geçecek? 
Lö Pöpl, yazıyor : 
"İngiltere yerinden kımtldamadı. 

Niçin? Çünkti İngiltere japonlar nez
dinde yapmak istediği bir tavaseut 
teşebbüsü imkanını ortadan kaldır
mak istemiyor. Ve ancak Hankeu ve 
Kanton düştükten sonra böyle bir te
şebbüs yapılabileceği kanaatinde bu
lunuyor.,, 

ediyorlar. Enternasyonal münue- Beşiktaş parkının istimlak 
betlerin büyijk harpten evelki on haritası 
be§ senelik tarihi gösterm.İ§tir ki bu, 
yalnız lngiliz • Alman münaaebetle· İstanbul, 2 2(Telefonla) - Bele~i
ri bakımından değil, Avrupa sulhu ye Be,iktaş'ta Barbaroe Hayre~~n 
bakunından da silah yarıılarmm en 

1 
mezarlrğı etrafına yapılacak park ıçın 

hl"k ı· ·d· istimlak hartası,nı hazırlamıya başla-te ı e ısı ır. 

'/\.. Ş. ~ mııtır. 

"Başvekil Daladiye, memleketin 
iktısadi ve mali vaziyeti hakkında i · 
zahatta bulunmuş ve kararnamelerle 
tatbik edilecek olan kalkınma planı 
hakkında umumi malılmat vermiştir. 
Hariciye nazırı Bone, yüksek diplo -
matik memuriyetlere yapılacka tayin
lerin listesini meclise tasdik ettirmiş
tir. Liste, alakadar memleketlerin 
muvafakat cevapları geldikten sonra 
neşredilecektir. Bone, harici vaziyet 
hakkında izahat vermiştir. İş nazırı, 
Ponare'nin teklifi üzere meclis, mil
li müdafaanın nefine olarak hükümet 
tarafından emredilen fazla iş saatleri 
hakkındaki talimat yerine getirilme
diği takdirde derhal cezai ahkamın 
tatbik edilmesine karar vermiştir.,. 

Fazla mesai hakkındaki talimat tat
bik edilmediği takdirde cezai ahka -
mm tatbikine karar vermekle hükü -
met milli müdafaa imalatına hız ver
mek hususundaki azmini göstermek
tedir. 

Elçilikler arasın'daki 
deği§iklikler 

Nazırlar meclisi, Fransa'nm Barse
lon elçisi Erik Labon'u Tunus umu -
mi valiliğine tayin etmeğe karar ver
miştir. Şimdiki vali Giyyon, bilahare 
başka bir memuriyete tayin edilecek
tir. Fransa'nın Barselon elçiliğine 
Hariciye nezareti kalemi mahsus mü
dürü Jül Hanri tayin edilmiştir. Mos
kova elçiliğine de şimdi Çin'de Fran
sa sefiri bulunan Maggiar getirile -
cektir. Rio - de - Janeiro sefaretine 
henüz kimse tayin edilmemiştir. 

Şimdi de 
müstemleke 
meselesi mi? 

Fransa müstemleke 
vermeğe yana~mıyor 

Paris, 22 a.a. - Royter ajansının 

muhabiri bildiriyor: 
Salahiyetli bir kaynaktan bildiril

diğıne göre Almanya eski müstemle
keıerinı istedigine dair Fransa'ya 
resmen hiçbir müracaatta bulunma
mıştır. Miıstemleke meselesi, ~imdiye 
kadar mevzuubahs olmamıştır. Bu
nunla beraber fransız devlet adamları 
arasında bu hususta ihtilaf olduğu 
malilmdur. 
Nazır ve mebusların küçük bir kıs

mı Almanya'nın yapması muhtemel o
lan müstemleke taleplerini terviç et
mek taraftarı ise de ekseriyet bu fi
kirde değildir. Kamerun'un Alman
ya'ya terki Fransa'nın şerefi nokta~ 

sından bir hata, sevkulceyş noktasın
dan da daha büyük bir hata telakki e
dilmektedir. 

İyi haber alan mahfiller, 'Fransa' 
nın herhangi bir mandayı terketme
dan evel Milletler cemiyetinin reyini 
alması lbım geleceğini beyan etmek· 
tedirler. 

Karol il 

Manevradan dönen 

askerler 

İzmit'te tezahürlerle 
karşılandılar 

İzmit, 22 (Telefonla) - Kahraman 
ve çelik türk ordusunun 12 gün evel 
bu civarda başlıyan askeri manevra 
tatbikatı bugün sona erdi. Her zaman 
olduğu gibi İzmit birliklerinin iştira
kiyle yapılan b_u manevra en çok ve 
çetin şartlar içerisinde . cereyan etmiş 
oımas·ına rağmen tam bir muvaffaki
yetle geçmiştir. 

Bugün öğleden sonra tayyare mey 
danında büyük bir geçit resmi yapıl
mıştır. İzmit sevinç içinde çalkanmış 
ve şehrimizde görülecek bir manzara 
hasıl olmuştur. 

Geçit resmi iki saat sürdü ve meh
metçikler uzun uzun alkış.landı. Kıta -
lar bilhassa çarşıdan geçerken büy~k 
tezahürler yapıldı, bu akşam orduevın 
de bu münasebetle büyük bir ziyafet 
verilecektir. 

Mıs1r ordusunun 
I • 

mevcudunu arttırıyor 

Kahire, 22 a.a. - Royter ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Gelecek seneler zarfında ordu ku
vetleri mühim miktarda arttırılacak~ 
tır. Ordu mevcudu 100.000 kişiye ~ı
karılacak ve 1.000 modern tayyare ıle 
techiz edilecektir. 

Öğrenildiğine göre Mısır hüküme
ti yakında Habeşistan'ın İtalya ~ara -
fmdan zaptını tanıyacak ve Addıs-~
beba'ya bir konsolos gönderecektır~ 
Söylendiğine göre İtalya da Kıbtı 
kilisesi hakkındaki ihtilafı Mısır'm 
arzusuna muvafık bir şekilde halle
decektir. -

Bir kar1şmazhk kontrolörü 

hapse mahkum oldu 
Oslo, 22 a.a. _ ''Norsk Telegram 

Byraa" Hamburg'taki Norveç konso
losunu~ raporuna atfen bildirildiğine 
göre ademi müdaba_le ~ürakib~ ~ac~b
sen, ikinci mevki bır bıletle bırıncıde 
seyahat ettiği için kendisinden fiat 
farkı isti yen alman memurlariyle kav
ga etmiştir. Neticede mürakip polise 
karşı şiddet gösterdiği için bir ay 
hapse mahkum edilmiştir. Norveç 
konsolosu mumaileyhin serbest bıra
kılmasını istihsale çalışmaktadır. 

Ankara' daki Türkkuıu 
u~ucular1na 

Türkkuıu Genel Direktörlüğünden : 

Fransız sosyali$t partisinde hakim 
olan kanaate göre müstemleke mese
lesıni münferiden münakaşa etmek 
doğru değildir. Bu mesele'nin Avru
pa ve müstemleke meselelerinin umu
mi surette ve tamamiyle halli için tan
zim edilecek plinın bir kısmını teş
kil etmesi l&a;ımdır. 

Ankara Türkkuşu Şubesine kayıtlı 
uçucuların 25 Birniciteşrin günü Ge
nel Direktörlüğe müracaatları rica e-
dilmektedir. 7853 

den işlerden en mühimlerinin ameli 
bilgileri kültürü maddi surette ik
mal eden hakikatlerdir, ve bizçe 
bunlarllz kültür hayatı noksandır. 
Köy çocuğuna yalnız okuyup yazma 
öğrebnek, ona velevki İptidai şek
linde kafi bir kültür vermek demek 
değildir. Köy çocui;;una muela de
deden babaya ve babadan oğula bir 
anane şeklinde devam 17den ziraat 
hayatının en mcdern anlayı§lara ve 
yapı§1ara göre en ileri bilgilerini la~· 
biki §ekillerle a§ılar ve onlara bır 
kere üzerinde çalıştıkları i§İn esra• 
rını, sonra da o işin göreneği yırtan 
en iyi ve ileri. şekillerde yapılmasını 
ameli surette öğretirsek itte o z~ 
man hakiki bir kültürcülük yapmıf 

oluruz.,, l 
FiLiSTiN MESELES 

SON POST A'da B. Muhittin Bir· 
gen Filistin meselesi ve Fil~stin üz~
rinde İngiltere hükümetinın ~akı_p 
ettiği siyaset hakkında ya~dı~ı b~ 
makalede ezcümle §Unları soyluyor. 

"Son haberler, lngiltere'inin tak· 
siınden vaz geçtiğini bildiriyor. Bu 
haberlerin ne dereceye kadar doğ
ru oMuğu ve taksiın planının ye
rine konulan yeni siyasetin ne ola· 
bileceği hakkında elimizde henüz 
istinat edilebilir sağlam malUınat ol
ıiıamakla beraber, taksim pli.nmm 
tatbik edilebilir bir plan olmaktan 
çıkmış bulunduğuna tamamen ka!"i~ 
iz.' :Ayni zamanda gunu da pek ıyı 
biliyoruz ki Çemberleyn, Loyd Corc 
gibi, inatçı ve gayri ameli bir in&a11 
değildir. Bilakis, onu günü gelince 
yumuşamaaını, fırtınayı geçirmek i -
çin tedbir almasını pek ala bilen ve 
beceren bir insan olarak tanıyoruz. 
Hükümete geçtiği günden itibaren 
Filistin meselesini gev§ebnemekle 
beraber kendisini çıkmaması muh • 
temel blı- politika içine bütün şahsi
yeti ile birden atmaktan çekinmi.ye 
itina etti ve Filisti.n'e gönderdiği i
kinci bir tetkik heyetinin, taksim e • 
sası üzerine istinat eden plinmı 
şimdiye kadar neşrettirmedi. Bunun 
için, taksim projesinin bi tarafa bı· 
rakıldığı hakkın:l gelen haberlere 
kolaylıkla inanabiliriz. Çemberle~ 
bugünkü dünya vaziyetinde, İngil
tere'yi hiç bir zaman ve hiç bir yer • 
de kat• bir mücadele içine sokıruya 
taraftar değild;:-. Bütün meael~le~ 
karşısında gi«lebildiği kad~r il~ 
yürüyor ve daha ileri gidemıyecegı· 
ni anladığı nokto.da da duruyor, tet· 
kik ediyor ve çıkacak başka bir yol 
arıyor. 

Bütün araplık alemiyle bozu~ak
tan çekinm_miş olsaydı, ln&:ıltere 
hükümeti, son Kahire kongre&ı k~-

.. k"l b. mevıkie şısında gayet mu§ u ır 

düşmüş bulunacaktı. Bu kong~e, ~n: 
giltere'ye, yahudilerle kendılerını, 
Yani arapları göster"rek: 

b 
.. , 

''-Ya onları, ya ızı • ., ..• 
Tarzında adeta bir tercih ultıma • 

tomu verdi. Böyle bir ültimatom 
1 ı giltere'nin ya• karşısında ka ınca ~ .. .. 

hudileri tercih ebnesJ, m~m.~un ?1~· 
- n .ıan Londra hukumetinın 

mıyacagı . .,. • 
t k b ~ka bir hal şekli araması ta· 

arı a,. . . h . 
b .• luyordu. Taksim proJesı arı-

n o .. b. 
. d bulunabilec"k mutevassıt ır 

cın e h .. 
hal şeklinin ne c.~-acağı enuz sara· 
hatle meydana çıkmı~ olmam.akla 
beraber lngiltere'nin ricate karar 
vermiş olduğu a~kardır. iş bunun 
~ekline, yapılacak manevranın za· 
ınanına ve mahiyetine kalır. Bunu 
da pek kısa bir zamanda göreceğiz; 
çünkü Çemberleyn çok ameli bir in
san olarak kendisini gösterdi. Za
manı gelip kararını verdiği dakika -
dan itibaren tatbikata geçmek husu
sunda tereddüde düşmüyor ve yürü
yor.,, 

Doçentlerin yabancı dil 
imtihanı yapıldı 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver
sitenin muhtelif fakültelerine alına
cak doçentlerin yabancı dil imtihan
ları yapılmıştır. Netice Maarif veka
letine bildirilecektir. 
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Saltanat devrinin 
körlı "mesleği " 

ESKIYALIK! 
Eski eşkiya la r 
silôh almaktan 

simdi ellerine 
korkuyorlar 

Çakıcı'nın ismini cumhuriyet ço
cukları bilmezler. Bütün Ege ha
valisini kasıp kavuran bu azılı eş
kiya, günün birinde karargahını ö
demiş'le Tire arasında bir tepenin 
civarına kurarak osmanlı hüküme · 
tine haber göndermiş: 

- Ben kararga~ıımı filan yerde 
kurdum. 

Bir de mıntaka tayin etmiş: 
- Bütün bu civarda yalnız benim 

hükmüm geçecek. 
Fakat lütfen bir "taviz" de de bu

lunmuş: 
- Buraya hükümete mensup hiç 

kimsenin girmesini istemiyorum a
ma, vergi tahsildarının dolaşmasına 
izin veriyorum. 
Arkasından tehditkar bir tavırla 

ilave etmiş: 
- Eğer vergi tahsildarından baş

ka bir hükümet memuruna rnınta -
kam içinde rastlarsam, bunun öldü
ğü gündür. 

Hükümet, Çakıcı'nın bu teklifini 
tehalükle kabul etmiş. "Anlaşma"

ının dürüst bir şekilde tatbiki için 
- Akdeniz'de seyahat eden vapur· 
lardaki ademi müdahale komiserle
ri gibi - Çakıcı'nın maiyetine bir 
de giritli jandarma vermişler, 

*•* 
Günün birinde, şimdi "llk kur· 

şun" ismini taşıyan yer civarında 
bir binbaşı, yanında yirmi askerle 
birlikte Ça.kıeL'nın "aıenınu mınıa-
ka" sına dahil olmu~. Etraftakiler 
onu ikaz etmişler: 

- Beyim, buralarda Çakıcı efe 
gezer. Hükümetle de .bir anlaşma 
yaptı. Gelin biz başka taraftan do
laşalım da bu adamla karşılaşmıya
lım.-
Binbaşı bunları hayretle dinle -

miş. Aklı bu kadar ıgarip bir şeyi al
mamış: 

- Böyle iş olur mu? Demiş. Ça
kıcı ordunun bir cüzüne de taarruz 
edecek değil ya .. Galiba siz korku
yorsunuz da böyle söylüyorsunuz. 
Haydi yürüyün bakalım!... 

Ve küçük kafile tekrar yola ko -
yutmuş. Çalı çırpıların, tepelerin 
arkasına gizlenmiş olan gözeliler, 
binbaşı ve maiyetinin ''mıntaka"ya 
girdiğini Çakıcı'ya haber vermişler. 
O da "kızan"lariyle beraber, her 
şeyden habersiz ilerliyen küçük 
grupu pusuya düşürmüş, binbaşıyı 
ve askerleri şehit etmiş. Sonra hil
kümete gene bir haber göndermiş: 

- Siz anlaşmayı bozdunuz. Be
nim mıntakama asker soktunuz. O· 

i .............................................. ...... 
I Yaz:an: 1 

1 
Samih Tiryakioğlu 1 

.................. ''"""""uuuuııuı••••••••n• 

nun için ben tekrar dağa çrkıyo -
ruml 

Sonra tabii hep dağ başında otur
mamış, ovalara inerek köyleri, çift
liklerı ve kasabaları yağmaya, can
lara kıymağa <levam etmiş. 

*.* 
Çakıcı'nın haraca kesmediği zen-

gin, kendisini değilse bile uzak ya
kın tanıdığını soymadığı adam kal
mamış. Marifetlerinden bazıları o 
kadar meşhur ki, aradan aşağı yu
karı yarım asır geçtiği halde hala 
oralarda anlatılıyor. Mesela 1318 
de Tire eşrafından IGülcUoğlu'ların 
soyulması gibi. 

Hükümetin aczi ve Çakıcı'nın 

küstahlığı, bazılarını da isyana sev
k etmiş. Mesela Tire'nin ilerisinde
ki Urfalı çiftliği tiahibi, Çakıcı'ya 
on para vermemeğe azmetmiş. A -
damlar tutmuş ve eşkiyalar ne za -
man geldilerse, bunları silahla kar
şılamış. 

"Atın lölümil arpadan olsun" der
ler ya .. Eşkiyanın ölümü de ya jan
darma kurşnundan, yahut dar ağa
cmdan olur. 

O bavalidekl c ldyaların blr ıtı-
yadınr belki hatırlarsınız. Jandar
ma kurşuniylc ölen "kızan"ların 

kafasını kesip beraber götürürler: 
Kimin öldüğü :belli olmasın diye .•. 
Jandarmayla eşkiya arasında bir 
çarpışma olup eşkiyadan vurulan
lar bulunursa, çete mensuplarının, 
yani efenin veya kızanlarının hısı-
mı, akrabası, müsademenin cereyan 
ettiği yere ıgiderek cesetleri mua -
yene ederler, ölüler arasında kendi 
yakınlarından bir kimse olup olma
dığını anlamağa çalışırlar. 

Çakıcı'nın şımardığını gören hü
kümet, esaslı tenkil ted1lirleri .al -
mış ve nihayet azılı haydudu ave
nesiyle beraber sıkıştırmış. Jandar
malar şiddetli bir çarpışmadan son
ra eşkiyaların sığındıkları yere git
mişler ve gene kafaları kesilmiş ce
setlerle karşılaşmışlar. 

Biraz sonra da eşkiyaların yakın
ları sökün ederek cesetleri muaye
neye başlamışlar. O sırada tiz bir 
kadın çığlığı işitilmiş. Herkes bu 
feryadın geldiği tarafa doğru se -
ğirtmiş. Bir de ne görsünler: Çakı-

Birgi'de Çakırağa konağı 
cı'nın karısı, saçını başını yolarak 
ağlıyor ... 

Kesik kafalı cesetlerden biri Ça
kıcı'nınmış ve kadıncağız kocasını, 
göğsündeki benden tanımış. 

İşte size, bütün o havaliyi kasıp 
kavurduktan sonra, Beş parmak da
ğında jandarma kurşuniyle can ve
ren bir haydudun hikayesi... 

*** 
Belki merak edersiniz: 
- Elbette o zamandanberi sağ 

kalmış eşkiyalar vardır. Bunlar .a
caba şimdi ne yaparlar? 

Evet, içelerinden bir çoğu hala 
Gağ. Bunlardan bir tanesi geçenler
de ahbaplarına demiş ki: 
• - Evimde eski bir tabanca var. 
Fakat silmeğe bile korkuyorum ... 
ı -Neden? 
• - ~me lazım,. Belki elimde gö
rüverirler "bu adam ıgene bi r şey er 
yapacak" derler de sonra başıma iş 
açılır .• 

Belki bir sual daha swmak isti -
yorsunuz: 

- Peki ... "Meslekleri" eşkiyalık 
olan bu adamları şimdi neyle geçi
niyorlar? 

Buna da cevap vereyim: 
Tabii eşkiyalıkları zamanında bi

riktirdikleri paralarla değil: Çün
kü haydan gelen huya gider. Onlar 
.da, o havalideki herkes ıgibi çiftle
,ri, çubuklariyle m~gul olarak geçi-

niyorlar. 
Bü'tün bunlardan sonra, o havali

,de asayişin mükmmel olduğunu 

ısöylemeğe lüzum var mı? 
Osmanlı hükümetinin yüzlerce 

senede yapamadığı işi, cumhuriyet 
bir iki sene içinde başarıverdi. Eş
.kiyalığın yok olmasının en birinci 
faydası da, istihsalin artması ... 
Artık orada herkes, eşkiya kor -

kusiyle evinde yaptırdığı demir ke
penklere ve mazgal deliklerine 
.şimdi geçmiş, uzak ve unutulmuş 

Edebi mesleklerden: 

Senbolizm 
Yazan: Suut Kemal YET KIN 

B. Suut Kemal Yetkin'in 18 bi-ı lerin çoğu fransız değildir. Bunlara
rincitefrin tarihli sayımı:tlaki rasında Belçikalı G. Rodenbach, E. 
bu makalesi, yanlışlıkla karı- Verhaeren, Ch. Van Lerberghe, R. 
fık bir §ekilde çıkmııtır. Ôz;Ür Ghil, M. Maeterlinck, M. Eleskamp, 
diliyerek makaleyi doğru ıek- A. Fontainas, Al. Mockel, Amerikalı 
liyle tekrar koyuyoruz; : St. Merril T. Viele-Griffin, Yunanlı 

İdealizmin şiirde görünüşünden J. Moreas (Papadiamantopoulos) bil
başka bir şey olmıyan Senbolizm, Par- hassa göze çarpar. 
nas şiirine karşı vukua gelen reaksi
yonun ifadesidir. Senbolizmin müj
decilerini ilkin parnasyen manzume
ler yazan Charles Baudelaire, Paul 
Verlaine ve Stephane Mallarme teşkil 
eder. Şiire yeni bir ürperiş getiren 
"Fenalık çiçekleri" yaratıcısını, 187 5 
ile 1880 arasını dolduran bütün bir şi
ir ve sanat nesli, kendisine üstad tanı
dı. Meşhur Correspandances manzu
mesi de Senbolizmin estetiğini besli
yen tükenmez bir kaynak oldu. 

Uzun zaman iki sanat kazazedesi 
sayılan Verlaine ile Mallarme'ye ge
lince, 1884 yıllarında edebi muhitle
rin dikkat nazarını çekmeğe başladı
lar. Verlaine'in Les poetes maudits 
- lanetleme şairler - i bu tarihte 
çıktı. 

Huy.smans'ın A. Rebours'u da Mal
larme'nin ismini bu sıralarda tanıt

tı. Şiire susamış heyecanlı bir genç
lik onları, yeni bir sanatın kurucusu 
olarak selamlamağa başlıyordu. Ser
seri mizacının peşinde koşan Verla
ine, Kartiye Latenin kahvelerinde 
sabaha kadar; disiplinli bir hayat sü
ren Mallarme, her salı akşamı Rome 
sokağındaki evinde saat dokuzdan on 
ikiye kadar, alaka ve heyecan kesilen 
bir şair zümresine senelerce şiirin 
sırrını anlatmağa çalıştılar. Bu iki 
şefin etrafında toplanan şairlere sırf 
tezyif maksadiyle evela dekadan is
mi verildi. Fakat Jean Moreas'm or
taya attığı Senbolizm kelimesi ter
cih edildi ve parnassizmi takip eden 
şiir teHikkisine Senbolizm denildi. 

Takriben 1902 ye kadar devam e
den, Senbolist hareket 1890 sıraların
da yaratıcı faaliyetinin zirvesinde bu
lunuyordu. 

Bütün bir şair nesli, yeni bir şiiri 
müjdeliyen bu üç büyük sanatkarın 
izinden yürüdü. 1885 den 1902 ye uza
nan Senbolist cerey~na mensup şair-

ıbir devrin hatırası diye ba'kıyor. 
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nümünün yaklaştığı bugünlerde, 
bizim de osmanlı idaresine geçmiş, 
uzak ve unutulmuş bir devir diye 
baktığımız gibi ... 

Kabuslu bir uykudan inşirahlı, 

,zinde bir uyanıklığa geçiş. ..... 
Eşkiyaların etrafında daima bir 

,kahramanlık ve fedakarlık "hale"
,ı;inin bulunduğunu da belki hatır
larsınız: 

- Filan efe fakirlere yardım e -
dermiş ... Falan efe yalnız zenginle
ri soyarmış. V. s. gibi... 

Bu zehabınızı hemen düzeltiniz: 
Haydudun namuslusu olur mu? Bü
tün anlatılanlar, gene o adamların 
veya onların "ajan"larının uydur • 
malarından ibaret ... Bütün bunların 
içinde bir tek temiz sima beliriyor: 
Gökçen efe. Çakıcı'nm ilk kızanla
rmdan olan bu adam, milli mücade
lede Kaymakçı muharebesinde şe· 
hit düşmüş. Ödemiş'ten Tire'ye gi· 
derken, 'bir dağın yamacında onun 
adını taşıyan güzel ve şirin köyü de 
görürsünüz. 

H. de Regnier, A. Samain, G. Kalın 
gibi kuvetli fransız şairlerini de içine 
alan Senbolizm, kozmopolit bir hare
ket olarak görünüyor. 

••• 
Senbolik şiir sanatını, - tesiri gün

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

Rimbaud'nun enluminures (nakış, 
tezyinat ... ) manasında kullandığı bu 
kelimeyi çakıp geçen (visions) lar 
manasında kullanırsak Senbolist şiiri 

tarif etmiş oluruz. Senbolizm, 1880 
senelerine doğru Fransa'da yay lma
ğa başlıyan idealist felsefenin, Scho -
penhauer'in, her şeyi tasavvur, hayale 
irca eden betbin, esrar dolu teliikki
sinin şiddetle tesirinde kalmıştır. De
rin bir subjectivisme dalan Senbolist 
şairler eşyayı hulyalı ruhlarının müş

kül bozucu menşurundan temaşaya 

daldılar. 
Parnasyenler vazıh çevreli, mü

kemmel şekilli düzgün mısraların 

meftunu idi.Senbolistlerin elinde ise 
mısralar rüya kapılarını açan büyü
lü birer altın anahtar oluyordu. Rüya, 
edebiyata Senbolizmle girdi. Bu rüya 
edebiyatında bütün bakışlar içe 
çevrilmiş ve dışarıdan içe akseden 
parıltıların temaşasına dalmıştır. Bu 
titrek parıltılar, her şeyi aynı müsavi 
ışık altında bulunduran açı:k bir lisan
la, her düşünceye, her hisse elverişli 

olan kalıplanmış kelimelerle ifade o· 
lunamazdr. Bu parıltılar için p,ayri 
maddi denecek işleri mısralar, fısıltıya 
benzi yen büyülü mısralar; yalnız ku · 
lağa değil doğrudan doğruya ruha hi
tap eden mısralar, gölge dolu senbol
lerle his ve hayalimizde ürpermeler u-
yandıran bir nevi güftesiz beste lazım
dı. Bu ise "Sözden ziyade musikiye ya
kın bir lisanla ancak mümkün olurdu." 

Her şeyden önce musiki anyan senbo
lik ,şiirin, musiki ~i mü_P,hetn ve tel
kinkar olmamast faolidır. ~iffif e birçok 
manalar vardır, ve bu manalardan hiç 
biri yekdiğerine nisbeten daha doğru 

ve daha yanlış değildir. Her okuyucu 
bir şiiri şahsi temayüllerine, hayal zen
ginliğine ve ihtizaz kabiliyetine göre 
anlar; buna anlar bile demek güçtür, 
sadece duyar. Senbolik şiirde gaye, 
antipoetique bir vuzuhla, mümkün du

yuşların zenginliğini yoketmemektir. 

Bu ise ancak atmosfer yaratmak, çok 

net konturları gölgelemek, karartmak, 

silmekle olur. Bu aydın - gölge, sen -
taksın bağlarını keserek, mısraların 

klasik duraklarını değiştirerek, keli -
melerin mutat manalarını atarak, gra
merin ve kullanışın vücude getirdiği 

tedaileri bozarak elde edilir. Senbolist
ler daha ileriye gittiler: Mademki keli
me grupları, haiz oldukları manadan 
müstakil olarak bir senbol kıymeti ala
biliyor; gizli bir müraseleyi uyandıra
biliyor, elbet ki mısra yalnız müziği 
ile, manadan müstakil olarak - şiir he-
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RADYO 

A.n..kara : 

(Ôğle ve akşam neşriyatı tecriıbe 11# 
hiyetinde olarak yeni studyoda yapıl 
caktır.) 

Öğle Neşriyatı: .. 
12.30 Muzık (tür• 

çe plak) - 13.00 Haberler - 13.15. 14 M 
;ı:ik (eğlenceli plak} - Son. 
Akşam neşriyatı: 

18.30 lstasyo 
hakkında muhtelif lisanlarla izahat ve mll' 
zik (senfonik plaklar) - 19.00 Konuşma 
19.15 Müzik (ince saz faslı) - 20.00 Ri 
yaseti cumhur bandosu (şef: İhsan Kün 
çer): 1 - L. Blankenburg: Marsch Pilot~ 
mut. 2 - L. Blankenburg- Menuet de].]. PaJ 
derwski. 3 - W. vinccnt Wallnce: Ouvertu1 re Maritana. 4 - Andrc-bloch: Pocme sytrl"I 
phoniquc au bcguinage. 5 - E. Rameau- Ri" 
godon de dardanus. 6 - L. Grossman: Czar; 
das: (der geist des Wojwoden) - 20.4~ 
Müzik (güzel sesler, plak) - 21.00 Ar&P" 
ça söylev - 21.10 Haberler - 21.15 Mü~ 
zik (türk eserleri) - 21.45 Konuşma -ı 
22.00 Müzik (Küçük orkestra) - 22.45 - 2' 
Haberler, istasyon hakkında muhtelif li " 
sanlarla izahat ve 1stikllil marşı. - Son. 

(Tecriıbe neşriyatı esnasında lstanbııı 
radyosu çalışmıyacaktır. 

NAS 1 L 
Gülersiniz? 

GÜLÜ$ 
Ve karekter 

Avrupa'da son zamanlarda bazı fi. 
ziyonomistler türemiştir. Fakat bun• 
lar, öyle zannedildiği gibin insanın 
yüzüne bakaraktan değil, gülüşünü 
dinliyerek ne tabiatta olduğunu söy• 
lemektedirler. 
Şimdiye kadar bu mütehassısles, sa· 

yısız insanlar üzerinde tecrübe yaJ>"' 
mış1ar ve nihayet şu neticeye var• 
mışlarchr: 

Hal Ha! diye gülenler, açık kala pli 
ve samimidir. Bunlar gürültü ve ha• 
reketi severler. Bazan bunlardan, de• 
ğişik karakterli olanlar da çıkar. 

He! He! diye gülenler lenfavi ve 
melankoliktir. 

Hi 1 Hi ! diye gülenler, zayıf, ür• 
kek, cekingen ve kararsız insanlar• 
dır. Bunlar şurada burada kullanılma· 
ğa, şuna buna hizmet etmiye çok müs
taittir. Çocuklar da böyle güler. 

Ho Ho ! diye gülenler ise, cömert, 
alicenap olur. 

Hü t Hü 1 diye gülenlere gelince. 
bunlar insancıldır. İnsanlardan nef
ret edenler, cemiyetten kaçmak arzu
su gostermrer?iep-t>byıe gı.rıer. 

Bir de 1662 senesinde Damesen'niıı 
söylediklerini görelim: 

Melankolik olanlar Hi 1 Hi l diye 
güler. Sert tabiatlı olanlar He l Hel 

diye güler. Lenfaviler Hal Hat diye, 
kanlı canlı olanlar Ho 1 Ho ! diye gü
ler. 
Yukarıdaki satırları okuyanlar bir 

kere gülerek kendisinin ne tabiatta 
olduğunu anhyabilirler. 

yecanlan uyandıracaktır. Böylece sen
bolistler yalnız aynı duygu (sens) ya 
ait imajlar arasında uzak münasebet -
ler tesis etmekle kalmadılar, muhtelif 
duyguların imajları arasında mürase -
leler (correspondances) de tesis etti -
ler. Bu suretle kokuyu, rengi ve ahen-

gi mezceden müphem ve esrarlı bir şi· 
ir, etrafı kaplamıya bişladı. Yirminci 
asırda, bu sanatın en büyük mümes • 
silini Henri de Regnier'nin şahsında 

buluyoruz. 

Onları artık hatırlamıyorum, bile. Onun adı
nı bir daha taliiffuz etmiyeceğim. Katiyen. 

Kamilla ertesi sabah gekli. Yüzü sararmı§h, ve 
fevkalade bir heyecan içinde görünüyordu. 

Johannes sordu: 
- Nen var? 

~ ~ 
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- Gidelim, dedi. 
Merdivenlerden indiler. 

Dıtarıda Riımon bekliyordu. Bu, siyah saçlı, sı

hat ve gençlikten kara gözleri parıl parıl yanan bir 

delikanlı i·di. Soğuk rüzgar yanaklarını kızartmıt-
tı. 

Kaınilla, ona doğru ko§arak, sordu: 

- Uıüdünüz mü? 
Kam illa derhal cevap verdi: 
- Ben mi? Hiç. Ben seni seviyorum. Hakikaten, 

zannetme ki bir §eyim var, ve seni sevmiyorum. 
Bak. Dütündüm. Londra'ya gitmiyeceğiz. Oraya 
gidip de ne yapacağız ki? O adam ne dediğini bil
miyordu. Orada onun umduğundan fazla sis var· 
dır. Yüzüme bakıyorsun - Yüzüme neden öyle ba
kıyorc.un? Onun adını ağzıma alma·dım. Ne yalan· 
cı teY; bana mütemadiyen yalanlar attı. Biz Lon
dra'ya gitmiyeceğiz. 

Johannes ona baktı. Dikkati f azlala§tı. Düıün
celi: 

- Hayır, dedi. Londra'ya gitmeyiz. 
- Değil mi? Londra'ya gitmeyiz ... Nesil hakkın· 

daki yazılarını yazdın mı? Onlar beni bilsen ne 
kadar alakalandırıyor. Onları çabucak bitir de bi
zi görmeğe gel, Johannea. Atk saati. Adı bu idi, 
değil mi? Ve nefis bir papa cübbesi... Kıvrımlı ... 
Koyu pembe bir gece. Allahım; bak bana anlattık
larını nasıl haliı hatırlıyorum. Son zamanlarda bu
raya sık sık gelmedim; fakat, bundan sonra her 
gün gelip yazılarını bitirip bitirmediğini görece
ğim. 

Johannes onun hallerini tetkike devam ederek: 
- Yakında tamamlamıı olacağım, dedi. 
- Bugün kitaplarını aldım. Odama koydum. On-

Yazan: Knut H amıun -31- Çeviren: Naıuhi BAYDA R 
Onlarla eğleneceğim ... Johannes, beni dinle: Be
nimle beraber gelirsen pek iyi ebni§ olursun. Zira 
eve gidinciye kadar emniyette bulunup bulunmıya
cağımı bilmjyorum... Bilmiyorum. Belki &§ağıda 
beni biri bekl~mektedir. Vallahi, diyeceğim, öyle .• 

Ve birden bire, gözlerinden ya§ botanarak, ke
sik kesik devam etti: 

- Ona, yalançısm, dedim. Böyle dememeli 
i·dim. Ona böyle demek benim için ayıptı. O bana 
yalan söylemedi. Bilakis... Salı günü misafirleri
miz gelecek. O gelmiyecek. Fakat, sen geleceksin, 
değil mi? ... Bana bunu vadediyor musun? Her ne 
olursa olsun onun aleyhinde bir ıey söylememeli 
idim ... Kimbilir hakkmıda ne dü§ünürsün, Johan-
nes .... 

Johannes cevap verdi: 
- Seni anlamağa batlıyorum, 
Kamilla onun boynuna atıldı; tiril tiril titriye

rek ve mahcup, göksüne sokuldu; bağırdı: 
- Evet, fakat seni de seviyorum. Ba§ka bir ıey 

sanma. Yalnız onu sevmiyorum. Felaket bu kadar 
büyük değil ... Geçen sene beni istediğin vakit öyle 
mesuttum ki. Fakat itte o zuhur ediverdi. Bundan 
bir ıey anlayamıyorum. Johannes, bu o kadar kor-

fazla seviyorum. Fakat elimden batka bir §ey 
gelmiyor. Bu kendiliğinden böyle oldu. Allahrm; 
onu gördüğüm gündenberi gözlerime uyku girme
di, ve onu her gün biraz daha fazla sevmeğe baı
ladım. Ne yapmalı? Sen daha ya§lısın; ne yapaca
ğımı söyler misin. Demin beni buraya kadar getir
di, ve geri götürmek için de atağıda bekliyor. Şim
di belki de üşümüıtür. Beni istihkar mı ediyorsun, 
Johannes? Seni temin ederim ki onu Öpmedim; 
bana inan. Ona yalnız o gülü verdim ... Neden bana 
hiç cevap vermiyor sun, Johannes? ... Ne yapmam 
lazım geldiğini söyle bana; zira artık tahammül 
edemiyorum. 

iskemlesinde oturmakta olan Johannes onu ses
sizce dinledi. 

- Verecek cevabım yok, dedi. 
- Teıekkür ederim; aziz Johannes'im tetekkür 

ederim! Bana kızmadrğm için cidden naziksin. 
Ve gözlerini silerek devam etti: 
- Fakat seni sevmediğimi zannetme. Ohl Evet, 

bundan sonra gelip seni daha sık göreceğim ve bü
tün istediklerini yapacağım. Yalnız daha fazla 
sevdiğim o. Ne yapayun; kabahat benim değil ki .• 

Ye hemen Johannes'e doğru koıup koluna gi
rerek: 

- Senden de Ü§ÜyÜp Ü§Ümediğini sormadığmı 

için kusuruma bakma. Pardesün Üzerinde değil. 

Gidip almamı iater misin? istemiyor musun? ... Fa
kat, hiç olmazsa caketini ilikle. 

Böyle diyerek Johannes'in caketini kendisi düğ. 
meledi. 

Johannes elini Ritmon'a uzattı. Acayip bir dal
gınlık içindeydi. Denilebilir ki olup bitenler onu 
pek ala.kalandırmıyordu. Gülümsemek istiyerek 
mırıldandı: 

- Sizi tekrar gördüğümden dolayı pek memnu
num, efendim. 

Ritmon onu hürmetle seli.ınladı. Johannes'i gör
düğü için pek memnun olmU§ gibi i·di. Tavrmda 
kusur itlemİ§, suçlu bir adam hali hiç yoktu. 

- Geçenlerde Londra'da bir kütüphane came
kanında kitaplarmızdan birini gördüm, dedi. lngi
lizceye tercüme edilmitti. Onu orada görmek bana 
zevk verdi. Memleketten gelme bir selam telakki 
ettim. 

Johannea kalktı, ve hiç bir feY, aö,iemedeıa. f&P-::::_~=~~=--~~'!.!!~..,!-.J..~ 
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Bir kartpostal üzerine 
25.5 75 kelime 

Sığdırabilir misiniz? 

IRütenya'nın mukadderatl 
ne şekilde töyin edilmeli? 

Uzun müddettenberi bütün dünya 
ınilletlerinin medeniyet eserlerinin 
ve hususiyetlerinin hır meşheri olma
ğa hazırlanan Nevyork sergisinde son 
derece zarif ve yirksek eserler teşhir 
edilecektir. 
Şimdiye kadaT dünyada birçok ıa

bırh insanlar, özene bezene öyle eser
ler vücuda getinnitlerdir ki, bugün 
onları birer fırsatla seyredenler hay
retler içinde kalmaktadırlar. 

Bundan çok evel Andre Mersiye a
dında bir iransız, bir kart postalın il
zerıne 20.000 harf tutan tam dort hi
kaye ukıttırmışu. Fakat iıpanyollar, 
kart postalın üzerine daha fazla harf 
yazarak bu fransızı geçmiye muvaf
fak olmuılardır. Konzalez Armers a
dında bir ispanyol bir kart postalın 
üstüne: 8.406 kelime yazmııtır. İspan
yollardan Françieı adında bir zat 15 
bin kelıme sıkışurmıya muvai+ak ol· 
muştur. ~eza ~alamankalı bır talebe 
18.676 kehme yazmıya muvattak ol
muştur. }o akat Lohta Vera ısmındeki 
ispanyol kızı bir kart postal ilzerıne 
25.575 kelıme yazmak suretıyle bucı
ların hepsını geçmiştır. Kızın bir ~ek 
kart postala sıkıttırmıya muvattak 
olduğu bu kadar kehme, her saurmda 
vasatı on kelıme, her sayiaı.ıncia 2!ı sa
tır bulunan tam yuz &ayfalık bır ro
manın muhtevıyatıoır. 

1931 senesincıe parıslınin biri, fran
sız cümhur reısı lJumerg'e bır kart 
postal gondermı\>tır, Hu t..art postalın 
yalnız hır yüzunoe butiın Janoark ta
rihi yazılı ıdı. Bu tarıh 11.209 kelıme, 
51.013 harf tutmakta ıdi. 

Kartpostal ve pul üzerine ufak yazı 
yazmak hevesı mahkumlar arasında 
da göruımuştur. Lıyon napısanesınde 
bulunan manpuslardan bırısı, bır pul 
üzerine S'lb kehme tutan be§ tane dua 
sıkıştırmıştır. Laypzıg'de bulunan bır 
mahkum ıse, bır pula 6.000 kelıme sı
kıştırmıya muvaffak olmuştur. Fakat 
Liyon'da bulunan mahpus tekrar gay· 
rete gelmiş, 7.045 kelıme yazmıştır. 

Bu gun bu mahkumun çok ınce olan 
bu eseri polis laboratuvarı müzesinde 
bulunmaktadır. 

Yugoslavya postacılarından birisi, 
pulları keserek portre yapıyordu. Bu 
sanatkar 347 gun ugraşmış, 100.000 
r:•• ' ..J-- ~Ol\ nnı ... ,,.._ ı,1; l'~,..,..-et lr,..cm;9 hu 

parı;aları yapıştırarak kıral Aleksan.
dır ıle, kıraliçc Mari'nin mUkemmel 
bır portrelermi meydana çıkarmıştır. 
Aynı şekilde Avusturyalı dindarlar
dan bırısi 12.000 puldan parçalar kese
rek Leonar di V ını;i'nin, !sanın hav
v.ırıleriyle birlikte yıdiği son yemegi 
tasvir eden tabloyu istinsah etmıştır. 
Nevıleri arasında bir şaheser sayılan 
bu ince esere 10.000 dolar vermişler
dir. Fakat avusturyah dindar bu para
dan on para dahi almıyarak hepsini 
bizzat idare etmekte olduğu yetimler 
yurduna tahsıs etmiştir. 

Bundan otuz sene kadar evel bir o
desalı Rusya çarı ikinci Niko
la'ya bir buğday tanesi göndermiştir. 
Bu tanenin üzerinde Rusya'nm milli 
marşı kazılı idi. Çar bunu yapan ode
aalıya kordonlu bir altın saat hediye 
etmiştir. 

1930 senesinde çinli bir profesör 
Londra müzelerinden birisine bir pi
rinç tanesi göndermiştir. Bu pirincin 
üzerinde bütün bir şiir kazılı bulunu
yordu. 

Keza almanlardan birisi, bir huğda-

BÜYÜK 

yın üzerine hiç ihtisar etmeden gotik 
harferle incilden bir ayet kazmıştır. 

Bir fransız da, bir toplu iğnenin to
punun üstüne ismini ,soyadım, laka
bını ve doğum tarihini kazmıya mu
vaffak olmuştur. 

Teknikçiler arasından da çok sabır
lı ve özek a-damlar zuhur etmiştir. 

1931 de Fransa'da Sen Lazar garın
da iki vagonu ve Hişer Pasipak tipin
de bir lokomotifi ile minimini bir tren 
tethir edilmittir. Bu minyatürün asıl 
trenden hiç bir noksanlığı görüleme
miştir. Sanatkar harika olan bu küçük 
eseri meydana getirmek için tam on 
dört sene uğraşmıştır. 

Bundan üç sene evet, fransanın 

Bezanson şehrinde bir saatçi, bütün 
ağırlığı ancak 9 desigram olan mini
mini bir elektrik motörü yapmıştır. 

Sedeften yapılmış 
ôcayip bir ev 

Amerika'da altın madenlerinin çok 
olduğunu bilirsiniz. Fakat baştan ba
§a sadeften yapılmı§ bir ev bulundu
ğunu bilmem işittiniz mi? 

Kaliforniya'nın büyük Okyanos sa
hillerinde bir liman vardır. Ismi 
Montereydir. Bıı kasabada bir Çinli
nin malı olan binlerce deniz kavkaa
sından, sadeften yapılmış bir ev bu
lunmaktadır. 

Bu sadeflerin en küçüğü bile, bi
zim para ile 20-30 lira kıymetindedir. 

Gene bunların içinde öyle büyük sa
defler vardır ki, her birisi birer ser
v.et değerindedir. 

Evin kapısının üzerinde çok büyük 
bir sadef bulunmaktadır. Bu sadefin 
kutru 43 santimetredir. kıymeti ise 
bizim para ile 7.000 liradır. 

Her tarafı sadeften yapılmış olan 
bu eve, güneş vurduğu zaman parıl 
parıl yanmakta, büsbütün ihtişamı gö
rülmektedir. 

Bu pek acayip ev, senelerdenberi 
Kaliforniya sahillerinin bu noktasına 
.,cı.. ~..,ı.. L ... .iı.L ~dbç~nı.,ı..tcdir. 

Engerek yılanını 

b. . k' yutan ır ıne ...• 
Fransa'nın Senleje kasabasında bir 

çiftçi, sürüsünde bulunan ineklerden 
birisinin birdenbire hastalandığını, 
karnından büyük ıstırap çekmekte ol
duğunu görmüştür. Fakat adamcağız, 
bunun sebebini bilmediği için, "belki 
sancılanmıştır" diye düşünmüştür. 

Çünkü sürüsünün otladığı otlaklarda 
zehirli ot bulunmadığını bildiği gibi, 
eğer hayvan ottan zehirlense bile, 
diğerlerinin de zehirleneceğini hesap 
etmiştir. 

lnek çok geçmeden kıvrana kıvrana 
ölmüştür. Çiftçi derhal muayeneye 
girişmiş, hayvanın karnını yarmıştır. 

Bir de ne görsün: İneğin karnında 
bir engerek yılanı kıvrılmış yatıyor. 

Yılanın, sabahleyin erkenden otlar 
arasında bulunduğu, soğuktan kımıl
dayamıyacak bir halde iken otlarla 
ineğin ağzına gittiği zannedilmiştir. 

YEMİN 
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Yazan: Baronea Orkzi 
.. · · ldu~gu yeni beyaz elbise- Jülyet ağırına gitmi11 gibi: gun gıymış o " 

sini beğenecek bıri vardı. .. . - ~ni de ~rafd~rla.rmı~ kadar ka-
J ülyet ınsıyaki bir şohluk nuansı· ba ve ıgrenç gormeyı mı istıyorsunuz? 

ı d 
' Cevabını verdi. 

e sor u: . · ? Aff · · ham d · · 
_ Fakat beni nasıl bulabildı.ı:ı.z .. 

1 
-:- ını~:. ıs~ır e ~.rı.1:1, .. rıca e-

A M. b a Süren'e gittıgınızı derım sertlıgımı mazur gorunuz. Fa-
- n - ı an · d k k d d. · · 

ve orman yolundan dönmek niyetın .e at oNadar ebn ~şed~>:dımk kıd·:· .... 
ıd ğ .. led'ı Paris'e girmek ı- - e en enım ıçın en ınızı u -o u unuzu soy · .. ? 

dn Sen - t'Onore maniasından geç- zuByors~nulz , l""k b' 1 .. 
:ı • • 'ğ ' · bildiğimden bu be- u cum eyı es: ayıt ır tavır a soy-
~enız ıcap ettı ını !emek istiyordu, fakat kayıtsız gö -
nı korkuttu, ve... rünmiye gayret ederken, ses, kont dö 

- Sonra ? " · k F • as·1 e 
Dölatur gülümsedi ve bir Hihza ha· Marnı nın ız~, r~ndsa nınb.e~ ldı ~ 

. · ı ' 'iliklerle çerçe- en zengin varıslerın en ırı o ugu 
raretlı bır ~afzhar a l' eşıyretti zamalardan kalma bir itiyatla müte -
velenen zarı aya ı se . . ld 

·· renkli eşarp ve başlık azzımane bır ton a ı. 
- S?nra, uı . . k•f' bir kıyafet Jillyct'in mütekebbir tonunun tah-

fark~~ılm~?'1lde. ı;;~ d~ ~'iyi bir kadın rik ettiği hafif bir istihza ile Dölatur 
tebdılı degı ır. ıy d 
vatandaş"a benzer yeriniz yok. Kıya- sor u: h db. rk . 1 ) 

. . . ı· . cabına uygun düşmi- - Bu o ın ı mı o ur. 
fetınızın ha ın 1 

• 
1 

v Hiç değilse zaiddir. Omuzlarını-
yecek kadar kib~rdve y~nı o acagın - za~afi derecede zahmet ve sıkıntı 
da endişem yerın eymış. · ··k·· 

n k .. ldü ve eteg~ini yüklediğim için bunlara endışe yu u 
Genç kız te rar gu ' . • k . t 

· k dantellerle süslü nü de ılavc etme ıs emem. 
hafıfçe kaldırara ·~ .. t d' Omuzlarıma hiç bir yük yükle • 

1 la karlı yıgınını gos er ı. -vo an rın . . d ~ · ısiniz diye Dölatur protea -
Dölatur adeta sert bır tonla: mıJ egı • . • 
_ N klukt Ne ihtiyatsızlık! to etti, belki ancak bır mınnetdarhk 

e çocu .. k .. 
D . .. 1 d' yu u. 
ıye soy en ı. 

S on hadiselerin ıtığmda ya -
pılma-aı zaruri olan bir şey 

varsa o da Franaa'nın dı§ politika -
ıını umumt hatlariyle gözden ge -
çirmektir. 

Bu iti tetaşsız ve acelesiz yap • 
mak lazımdır, akli halde pek şüp
heli yollarda maceralara atılmak ih
timali vardır. 

Bunlardan biri, Fransa'nın, Ma -
caristan'm teveccUhünü kazanmak 
ve Polonya'nın dostluğunu yeni • 
den fethetmek için, bu iki memle -
ketin mliıterek bir hudut sahibi ol-

Karpallaralh 
Rusyasının 

Macarlara 
verilmesi 

mak arzusuna mü-
zaharet etmesi o -
lur. 

Deniliyor ki, 
böyle bir müşte -
rek hudut bir Po

Ancak Almanya'nın 

işi ne yarayabi lecekti r 
lonya - Macaristan - Romanya blo
kunun teşekkülünü kolaylaştırır, 
bu da, çek kalesinin düşmesinden 
ıonra cermanizmin yürümesine kar
şı koyabilecek yegane maniadır. 

Bu, memleketlerinin devamlı 
menfaatlerini emniyete almak ihti
yacını hisseden bütün fransızları a
lakasız bırakamıyacak bir iddiadır. 

Fakat bu iddia, doğru olabilmek 
için, tahakkuk etmekten uzak olan 
bir çok şartları icap ettirir. 

E veıa, Çekoslovakya'nın, iste
sin istemesin, bundan böy

le Almanya'nın orta Avrupa, nü
fuzuna bir alet vazifesi göreceğini 
kabul etmek lazım gelir. Halbuki bu 
muhakkak değildir. Hiç şüphesiz 
Çekoslovakya Berlin'le i§ birliği 
yapmak mecburiyetinde kalacaktır; 
bazılarına göre, bu iş birliğinden 
tabiiyete ancak bir adım mesa.f e 
vardır; istiraplarının verdiği reak
siyonun da buna yardım edeceği 
söyleniyor. Bize göre, bu, tamamiy
le realist olan ~ek karakterini yan
lış tanımak olur. Çekler, yaşamış ol
dukları trajik saatlerde, muhasım
ları tarafından ezilmelerine imkan 
vermemek azmini göstermişlerdir. 

Kahramanca bir cesaretle, harbı 
önlemek için büyük bir fedakarlı
ğa katlandılar. Şimdi hiç vakıt kay
betmeden devletlerini yeni temel -
ler üzerinde, bir (jek - slovak - ril -
ten devleti halinde organize etmek
le uğraşıyorlar. Bundan böyle ara -
larında yabancı yoktur. Politik ha
yatlarının muvazenesi şarka doğru 
kaymış ır. Şimdi bütün Jfomşulariy
le dost geçinmeleri lazımdır. Fakat 
eski dostluklarından vaz geçecek -
leri nasıl tahmin olunabilir? 

Ç ekler, İngiltere ve Fransa'nın 
ekonomik müzaharetıne 

muhtaçtırlar. Yeni hudutlarının 

garantisi onlara Müoih'te bu iki 
devlet taarfından resmen vadedıl -
miştir. Polonya ve macar azlıkları 

meselelerinin hallinden sonra bu 
garantiye Almanya ve Italya da ış
tirak edeceklerdir. Fakat, şunu ıtı
raf etmeliyiz ki, İngiltere ve Fran· 
sa'nın bu garantiye kıymet verme
leri ölçüsündedir ki ,yeni devletin 
organizasyonunda onun yardımına 
gelmeleri nisbetindedır ki, çek slo
vaklar istiklallerini ve hükümranı
lerini, serbest bir millet haysiyetiy
le muhafaza edebieceklerdir. 

İkinci şart da Macaristan'la Po
lanya'nın, aşağı Karpatlar Rusyası 
bir defa Macaristan'a ilhak edildik
ten sonra Berlin'in politikasına a · 
let olmaktan vaz geçip geçmiyecek-

- Minnettarlrk mı? Ne yaptım kıı' 
- Kapımın önünde gahıane kendı-

nizi tehHkeye maruz bırakmakla, vic
danımı agır bir yükten kurtarmak ım
kanını bana bahşettinız. Kaderın aı· 
ilenize mensup birine küçiık bir hız
mette bulunmama müsaade edeceğıni 
umrnıya cesaret edemiyorum. 

- Geçen gün hayatımı kurtardığı -
zı biliyorum, mösyö; hala tehlikede 
olduğumu ve bugünkü emniyetımı de 
size borçlu oldugumu bilıyorum. 

- Kardeşinizin ölümiyle neticele
nen düelloda hasmının ben oldugumu 
da biliyor musunuz? .. 
Jiı"ıyet cevap vermiye muktedir ola
madan, kalbi hızlı darbelerle çarpa -
rak, dudaklarmı sıktı. Acı bir hiddet 
dalgası bcnliğinı kapladı. Neden an -
sızın ve hazırlıksız gizli yarasına bu 
kadar 'iddetli bir darbe indirmi§ti? 

Dölatur isticalle devam etti: 
- Uzun zamandaooeri size bunu 

söylemek istiyordum. Bilhassa şu 

son günlerde, bana öyle geliyor -
du ki silkütum size karşı beni ha
kiki bir emniyeti suiistimal ile suç
landırıyor. Bu iftanın şu anda ba
na neye mal olduğunu tasavvur e
debileceğinizi sanmıyorum. Fakat 
size hakikati söylemiye borçluyum. 
İleride bunu keşfedebilir ve çatım al
tında geçirdiğiniz günlere esef edebi
lirdiniz. Bir lahza önce sizi çocukluk
la itham ediyordum. Mazur görün be
ni, sizin bir kadın olduğunuzu biliyo
rum, ve bunun içindir ki beni anlıya-

Günün politik 
meseleleri 

Yazan:---• 

SERJ SABATYE 
lerini bilmektir. Çekoslovak pasta
sından iştahları artan macarlar, Ro
manya'daki haklarını istemiye kal· 
kışmıyacaklar mıdır? Tranıilvan -
ya'da iki buçuk milyon macar var
dır. Budapeşte 1918 de bunları İs· 
temekten geri durmamı~tır. Böyle
ce, sözde Polonya - macar - romen 
bloku fili bir rol oynamıya vakıt 
bulamadan yıkılacaktır. Polonya'
ya gelince, timdiki devlet adamla
rının mahareti sayesinde, şu veya 
bu şekilde, büyük alman komşuaiy
le bir anlaşma zemini bulamıyacak 
mıdır? Mesela bu anlaşma, Polon
ya isteklerinin almanlarınkine mu
vazi olduğu sömürgeler işinde bir 
tesanüt şeklinde olamaz mı? 

N ihayet ü~üncü ve son tart da, 
aşağı Karpatlar halkının bü

yük ekıeriyetini te,kil eden rüten
lerin Maeariıtan'a ilhaklarını iste
mesidir ki artık bu akla bile gele-
mez. Belgrad'ın resmi gazetesi "Vre
me"nin yazdığı gibi "macarlar aşa· 
ğı Karpatlar Rusyası'nda pek iyi 

bir hatıra bırakmamı~lardır ki şim
di rütenleri isteyebilsinler ." 

Bir kaç gün evci, rüten siyasi 
şefleri, Çekoslovakya anayasasiyle 
vadedilmiş olan aşağı Karpatlar 
Rusyası'nın muhtariyetini elde et
mişler ve buna mukabil çekoslovak 
devleti içinde kalmalarını kabul et
mişlerdir. Rüten siyasi şeflerinin 

bu kararı Prag'ın bir manevrası ol
duğu kabul edilse bile, rütenlerin 
yani aşağı Karpatlar ukraynalıları

nın slav oldukları da unutulmama
lıdır; onların Macaristan'a bağlan
maları ırki prensipe aykırı bir ha
reket olurdu. 

Polonyalılarla macarların müşte

rek bir hududa sahip olmak talep -
!erine müzaharet etmek bir hata o -
lur. Rüten meselesi, daha geniş bir 
meselenın ancak bir tarafıdır. Bu 
da Ukrayna meselesidir ki beş dev
leti alakadar eder; Polonya, Rusya, 
Çekoslovakya, Romanya ve Maca -
ristan. Bütün milli meseleler gibi, 
bu da günün birinde ister istemez 

cagınızı umuyorum. Kardeşinizi dü -
elloda oldurdum. Benden evel kimse
nin başına gelmemiş bir şekilde tahrik 
edilmıştim. 

J iılyet bır nevi isyanla: 
- Biıtün bunları bana anlatmanıza 

lüzum var mı, mösyo? Diye sordu. 
- Sizi haberdar etmek icap ettiğini 

düşünüyordum. 

- Fakat diğer taraftan unutuyorsu
nuz ki kavganızda kardeşimin noktai 
nazarını ogrenmek imkanından artık 
mahrumum. 

Dölatur sustu. Genç kıza sözlerinin 
sertligi için serzenışte bulunamıyacak 
kadar alicenaptı. Belki, ilk defa ola -
rak, kardeşinin ölümUnden ne kadar 
kederlenmiş olduğunu farkediyordu. 
Anlıyordu ki hakikatin ani bir suret
te ifşası genç kızda derin bir istirap 
ve acı uyandırmıştır. 
Akşam olmak üzereydi ve korular, 

yavaş yavaş, susuyordu. Güzel Suren 
köyünü ardlarında bırakarak, Pol Dö
latur ve Jülyet dö Marni sessizce iler
liyorlar ve büyük kanlı şehire yakla
şıyorlardı. Şimdi içinden geçtikleri 
daha seyrek fidanlıklardan kuşlar 
hicret etmişlerdi: Alçak dalları yo
lunmu' ağaçlar hüzünlü başlarını sa
ğır ve merhametsiz semaya doğru kal
dıran etleri dökülmüş hayaletleri an· 
dırı yordu. 

Ansızın, yarım fersah ileriden bir 
top sesi geldi. 

Dölatur, sükunetini terkederek: 
- Maniaları kapıyorlar. Sizi keı-

bütün şumuliyle ()('taya çıkacaktır. 
Aşağı k.arpatlar Rusyası'nın Maca
ristan'a bağlanması kafi derecede 
karışık olan bir meseleyi büsbütün 
karıştırmaktan başka bir işe yara -
mıyacaktır. 

Y eni Çekoslovakya'nın bir tam

pon devlet, bir nevi bitaraf 
mıntaka halini alarak Almanya'ya 
ilet olmama11 fransızlarm elinde
dir. ıBu bitaraf mınt.akanın imkan 
nisbetinde genit olması Franaa'nın 
menfaati icabıdır. 

Sulh davası, bölllnmez bir blok 
halinde kalıyor; bütün şarki ve or
ta Avrupa küçük devletlerinin men
faati ıtesanüt halinde kalmaktır. İç
lerinden bazıları bu tesanüde muha
·lif hareket etmiş oldukları içindir 
ki Çekoslovakya malQm olan fela
kete uğramıttır. Aıağı Karpatlar 
Rusyası'nın rütenlere yabancı bir 
devlete bağlanması, hi.ç bir müşkü
lü halletmez. 

Böyle bir hal ıureti, sulh siyase
tine hizmet olmak •öyle dursun, 
yeni ihtilafların kaynağı olan iş
tahları bilemekten başka bir i§e ya
ramıyacaktır. Bu da, Berlin'e, He -
gemonya siyasetine uygun bir şe -
kilde, hasımlarını bölmek imkanını 
verecektir. 

İçine 15.000 kişi 
sığınan gazometre 

Amerika'da ve Almanya'da büyük 
gazometreler yapılmaktadır. Alman -
ya'nın Ştettin şehrinde küre şeklin -
de 21.30 metre kutrunda bir gazomet
re yapılmıştı. Bugünlerde Almanya'
nın Rür havzasında bundan daha bil -
yük bir gazometre yapılacaktır. 

Yeni gazometre 600.000 küp metre 
boşlugunda, 135 metre yüksekliğin
dedir. Kürenin yarını kutru 40 metre 
tutmaktadır. 

Bu gazometre Şikago'da bulunan 
gazometreden 44.000 küp metre fazla 
gaz istiap edecektir. Şi'kago'daki ga -
zometre bugüne 'kadar dünyanın en 
büyük gazometresi olarak telakki e -
dilmekte idi. Yeni gazometrenin saç 
levhaları biribirine elektrikle lehim -
lenmiştir. Bu gazometre kaidesinin 
işgal ettiği sahada 15.000 insan ferah 
ferah durabilecektir. 

Köpekler 
toplanıyor 

Son günlerde Amerika'da kuduz 
vakalarının çoğalması üzerine N ev
york belediyesi Nevyork'ta ne kadar 
köpek varsa hepsini öldürmeğe karar 
vermiştir. Hatta teşebbüslere girişil
miş, köpekler te&bit edilmeğe başla -
mıştır. 

Bu karar herkesten ziyade hayvan
ları himaye cemiyetlerinin azaları:ıı 
telaşa düşürmüştür. Nevyork beledı · 
yesinin, "insanların sadık !birer dos -
tu'' olan köpeklere karşı reva görd~ -
ğü bu zülmu, şiddetle protesto etmış· 
!erdir. 
Şimdi köpeklerin dostu vey~ ta~af -

tarı olanlarla, Nevyork 'beledıyesı a -
rasında mücadele şiddetlenmiştir. E
ğer Nevyork belediyesi kararında se
bat edecek olursa, • . geçmeden, ko
ca şehirde bir tek kopek kalmıyacak
tır. 

Medeniyet hayvanları artık kabul 
etmiyor. Demek vaktiyle atların ba · 
şına gelen şimdi de köpeklerin başı
na gelecek ... 

fetmek talihine mazhar olduğuma 
memnunum, dedi. 

Jülyet, degişmiş bir sesle: 
- Beni aramıya gelmekle çok lü

tufkar davrandınız, dedi ve tereddiıt· 
le ilave etti, biraz önce, istemiyerek 
bazı şeyler söyledim. 

Dölatur tahakkuın ettiği bir heye -
canla: 

_ Rica ederim, bir şey ilave etme: 
yiniz, dedi. Hislerinizi o ~ada; iyi an
lıyorum ki. Yalnız isterdım kı ... 

Genç kız: 
- Evnizden ayrılmam dııha doğru 

olacak, diye devam etti. J ertürd'le ben 
hemen bu akşam pek ala Pöti - Şan so
kağına dönebiliriz. 

Dölatur yalvarıcı bir edayla: 
- Bu kadar ani davranmayınız, de

di. Şimdi kendisinden ayrılmakla an
nemi son derece müteessir edersiniz. 
Sizi çok seviyor ve evimden bir defa 
ayrıldınız mı etrafınızı saracak olan 
tehlikelere benim kadar vakıftır. Bu 
tehlikeler her zamankinden büyük -
tür, çünkü şüpheliler hakkındaki ka -
nunu, sizi - hepimizi - basit bir ih
barın keyfine tabi kılan bu me§Om ka
nunu tatbika başlıyorlar. Halbuki be
nim evimde korkacak bir şeyiniz yok
tur. Biraz acılıkla illive etti: Kaba ta
raflarımın şu iyi tarafları var~ır ki 
bana karşı dürüsttürler ve, benım ça
tım altında bulundukça onlardan 
korkmanıza mahal olmıyacaktır. 

Genç kız: 
- Fakat ıiz ... Diyecek oldu. 

-!5-

Bahçeli evler kooperatifi 
Ortaklarını bugün kura çekerek 

evlerine eahip olmıya davet eden 
"Ankara Bahçeli Evler Kooperati
fi", benzerleri arasında, hiç ıüphe -
aiz, en muvaffaklardan biridir. Oç 
ıene süren düıünce, birletme, ha
zırlanma ve faaliyete geçerek niha
yet baıarma devrelerinde rastlanaıı 
birçok güçlükler, gerek ortaklarm 
ve onları temsil eden idare heyeti
nin, ve gerek resmi makamların tak
dir ve tebrike layık iyi niyetleri ile 
birer birer giderilmiı ve bUj'ÜnıkÜ 
neticenin alınmaıı kabil obnQftur. 

Şirket nevileri arasında koopera· 
tif, hangi maksadı iıtihdtlf ederae 
et.sin, teklen basit göründüğü halde. 
gayesine eripnesi en zor olanlardan 
biridir: Ortaklarda biribirine karfl 
derin bir itimadı, idare heyetine ae
çilenlerde ise herke.. karıı kati bir 
tarafsızlığı iıtilzam eder. Ve ortak· 
lar ek1eriya, paraları hesaplı ioaan
lar' olmak hasebiyle gayenin iıtihu
li hususunda sabırsızlanır, teadüf 
edilebilecek engeller kartramda ko
layca inkisara ufrarlar. Bu aebep
lerle, bu ıirketlerde, denil~ilir ki, 
iktl$&dİ unsurlar kadar ruhı unaur • 
lar da rol oynarlar. 

Halbuki ekonomi He paikoloji na
sıl aynı safta mütalea edilip biribi· 
riyle uzlaştırılabilir? Ancak, h&diae 
budur, uzla~ma ve uzlaıtınna zaru • 
ridir. Ankara bahçeli evler koopera
tifinin muvaffakiyetinde ortakların. 
mü~terek hedefi daima göz önünde 
bulu~dunnuf ve ona eripnek için 
emsaline layık bir uzla§JDa zihniyeti 
ile hareket etmiı olmalarının büyük 
tesiri olmuıtur. 

MÜ§terek hedef ıu idi: U~uz ~ 
sahibi olmak; ve sonra, temız bir 
mahalle kurarak Ankara'nın güzel· 
lC§lllesine yardan etmek; ve bundan 
böyle aynı maksatla birlqecek ol~· 
lara iyi bir örnek vermek. Bu du
fiincelerin hepıi me§l'U ve f&Yel t~
hakkuk ettirilemiyecek oluna bu
yük bir manevi meıuliyeti mucipti. 
Kim ev aahibi olmak uteme%7 Fa· 
kat, arsalar pahalı ve bankalardan 
istikraz mümkün olsa bile lüzumlu 
kapitalin en a:ı % 50 aine sahip bu• 
lunmak iktiza ederdi. Kooperatif u
cuz ana bulmut ve ortaklarından 
% 10 peıin para alarak Berİ lialaiı 
kapitali bir taknn mali muameleler
le temin ebnittlr. Fakat, temiz bir 
mahalle kurmak makaadrnı iatihal. 
ucuz arsa ve kapital kad&ı: ehemi
yetli idi. Planlarm yapılmaıı ve cid· 
di intaat müteahhitlerinin iti ele al• 
ması bu maksadı da ~ahakkuk ettir
miştir. Diğer teıebbüa sahipleri için 
iyi örnek olmıya gelince; eaer m97• 

danda·tlır. Birkaç gün aonra evlerine 
girecek olanlar, Ankara'om bu yeni 
ve temiz mahallesinde, imrenilecek 
bir tesaııut ve doatluk havası içinde 
bütün bir aemti ıenlendireceklerdir,. 
Kooperatif mahallesi yavaı yavaf 
bahçelerini d.:a yaparak civara inzi· 
mam edecek yeni intalarla Y enite
hir' e doğru uzayıp onunla birleıtik• 
ten sonra Ankara'nın en güzel ma• 
hallclerinden biri olacaktır. 

Bugün kuralarını çekip evlerine 
sahip olacakları tebrik ederken ken
dilerine ıu teklifte bulunmak iet .. 
riz: Yeni mahallenin adı "On be,U.. 
ci yıl mahallesi" olsa! .. - N. Baydar 

- Ah 1 Ben, dedi hüzünle, ben sizi 
huzurumla daha ziyade rahatsız ede· 
cek degilim. Huzurumun size ne ka • 
dar tahammülfersa geleceğini anlıyo
rum. Fakat, sizden ayrılmadan evel, 
sizi samimiyetime ikna etmek ister
dim. 

- Nasıl 1 Gidiyor musunuz? 
- Evet, fakat Paristen ayrılmadaa.. 

Konsiyerjöri müdürlüğü vazifesini 
kabul ettim. 

Jülyet bir irkilme hareketin~ güç 
gizliyebildi. Bir kaç haft~danberı '!d~
ri Antuanet'in esaretlerın en zalım1-
ni içinde geçirdiği Konsiyerjöri, u -
mumiyetle ancak idam sehpasına git -
mek için kapısından çıkılan bu hapi • 
sane ı Dölatur demek bu meşum ma -
hallin mudürü olmayı kabul etmişd. 

- Ne zaman gidiyorsunuz? 
- Yarın akşam. 
Genç kız, zihni bunca korkunç if -

şalardan sersemlemiş bir halde sustu. 
Ormanın kenarına geliyorlardı ve 

Jülyet'in toplamış olduğu çiçekler bi· 
rer birer dalgın elinden düşüyordu. 

Evela başlan tomurcuklarla ağırlaş -
mrş acı baklalar, sonra beyaz papatya
lar düştü. İnce ve tüylü aaklariyle 
daha hafif olan gelincikler ellerinde 
daha uzun müddet kaldı; nihayet on
lar da iri kan damlaları gibi toprağa 
düştüler. 

Şimdiden bu saatte maniaların et -
rafında biriken kalabalığın heyecL,
h bağırışları ve trampetaların a,ina 

(Sonu var) 
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• • İzmir' de ıncır ve üzüm 

satışları iyi gidiyor 

Kısa bir zamanda rekoltelerinin 
kısmı satıldı mühim bir 

İzmir, (Hususi) 
- Üzüm ve inciı 
satış ve ihracatı, 

çok hararetli de· 
vam etmektedir. 
Üzüm piyasası a~ 
çılalt henüz bir 
buçuk ay geçtiği 

halde 75.000 tona 
baliğ olan Ege böl 
gesı uzum rekol
tesinden 45,000 to
nu tama.men satıl

mış ve bunun da, 
23.000 tonu ihraç 
edilmiştir. 

Geriye kalan ü
züm 30.000 ton ka
dardır. Bunun da 
çok kısa bir za
manda satılacağı 

kuvetle tahmin e
dlimektedir. 

İncir satışları da 
iyidir. Rekolte 230 
bin çuval, yani 33,000 tondur. dunun 1 
da 110.00.0 çuvalı tamamen satılmtş· j 
tır. Henuz satılmamış olan miktar 
120.000 çuvaldır. Bu da kısa bir za· 

Bir köyde 

İzmit'e 
J manda satılacaktır. Atatürk büstü 

~of ör muavini 
5 ~O<UğU ezdi 

Tire, (Hususi) - Oba köyünde til· 
tün yüklü bir kamyonun sahibi olan 
Recep istirahat etmek ve bir kahve 
içmek üzere kahveye girmiştir, bu es· 
nada kamyonun başında yalnız kalan 
ve otomobil kullanmak bilmiyen şoför 
muavini, çılgın bir arzuya kapılmış 

ve kamyonu hareket ettirmiştir. Be
ceriksiz ve bilgisiz şoför muavini bu 
esnada kamyona hakim olamamış, so
kakta oynıyan bir iki çocuğa çarpmış 
ve nihayet bir divara bindirmiştir. 

Ezilen çocukların miktarı beştir. 8 ila 
10 yaş arasındaki çocukların yaraları 
ağırdır. 

Bir nahiyede 
bayı ndı rlık 

Sındırgı, (Hususi) - Düvertepe 
nahiyesinde iki katlı 16 odalı beton 
bir hükümet konağt meydana getiril· 
miştir. 

Bina 130 günde tamamlanmıştır. 

Bundan mada hükümet konağının 

tam karşısına 11 metre cephe ile 121 
metre murabbaında bir jandarma ka
rakol binasının da iki gün evci temeli 
atılmıştır. 

Bu iki bina arasında, ilk okul bi
nasına kadar olan kısma on sekiz 
metre genişliğinde bulvar halinde 
bir cadde açılmasına karar verilmiş
tir. Bu caddeye beşer metre fasıla 
ile dikilen ıhlamur ağaçları tamamen 
tutmuştur. Bundan başka hükümete 
bitişik bir arsa da park haline getiril
miştir . Bu parkın bir köşesine de ço· 
cuk bahçesi yapılmıştır. 

Hükümet binasının cümhuriyet 
bayramında açılma merasimi yapıla· 

caktır. 

Eğitmen ler 
Bergama' da 

Bergama, (Hususi) - Buraya İz· 
mir Kızılçullu'da kursalrını bitiren 
eğitmenler gelerek Halkevinde ser
best bir müsamere verdiler. 

Dün orduya cahil olarak giren bu 
vatandaşların bugün bilgili birer in· 
san olarak verdikleri (bir nümune 
dersi) ve müsamere hepimizde hayret 
uyandırdı. (Dün ve bugün) ismindeki 
piyesi, okudukları şiirleri kendileri 
yazmışlardır. Yapacakları vazifeye 
ait verdikleri izahat ve konferanslar 
çok ümit vericidir. Buradan vazifele
rine (köylere) gideceklerdir. Halk 
bunları yetiştirenleri ve yetişen bu 
faydalı vatandaşları çok alkışladı. 

Bir çocuk daha 

a rkadaşını öldürdü 
Adana, (Hususi) - Ahmet adında 

bir çocuk arkadaşı diğer bir Ahmetle 
avlanmak üzere Haşimin bağına git
miştir. Burada Ahmet'in elinde bu
lunan cifte birdenbire ateş almış ve 
çıkan ;açmalar arkadaşını derhal öl· 
dürmüştür. Suçlu çocuk yakalanmış· 

tır. 

denizden bir bakış 

' 

Kayseri Atlıspor Ocağının gezileri 
Kayseri, (Hususi) - Kayseri Atlıspor ocağı 

gezintilerine devam etmektedir. Yakında At
lıspor alanında muhtelif müsa~akalar yapı-

lacakhr. Müsabakalarda muhtelif maniler at
lanacak, kazananlara (Kızılırmak), (Erciş) 
mükafatları verilecektir. 

dın' da tülün-
Tahminden az 
fakat çok nefis 

Bu seneki rekolte bir milyon 
kilo olarak tahmin ediliyor 

Aydın, (Hususi) - !!imiz tütüncülüğü gerek ke: 
miyet, gerek keyfiyet bakımından yıldan yıla inkişaf 
etmekte ve Ege bölgesi tütüncülüğünde çok önemli 
bir mevki almaktadır. İlimizde tütün ziraati Merkez 
Aydın ilçesiyle Söke ve Çine ilçelerinde yapılır, yıl· ' 
!ık istihsal havaların müsait olduğu yıllarda bir bu· 
çuk milyon kiloyu bulur. Bu yıl havaların müsait 
gitmemesinden rekolte bir miliyon kilo tahmin edil
mektedir. Fakat nefaset itibariyle şimdiye kadaı: 

görülmemiş bir durumdadır. 1 
Tütün müstahsillerinin tecrübe ve bilgilerinin art- 1 

mast ve işlerine daha çok ehemmiyet vererek çalış
maları ilimiz tütünlerinin her yıl daha iyi ve yüksek 
kalitede istihsalini temin etmiştir. Bu yıl Söke ve 
Çine'de dörder yüz, Aydın'dan da 

200 bin kilo tütün istihsal olunacağ ı 1 
tahmin olunuyor. Yalnız tütünün ev-
safı itibariyle fiyatların müstahsili 
tatmin edecek şekilde açılacağı ve re· 
kolte eksiğinin fiyat farkiyle telafi 

edileceği kanaatı vardır. 

Adana'da köy okulları 
Adana, (Hususi) - İlimizde bu se· 

ne yeniden on üç köy okulu açılmış· 

tır. Köylerimiz tarafından yaptırıl

dığı halde şimdiye kadar öğretmen 

verilmiyen bu on üç köye 938 bütçe

siyle öğretmen vekilleri verilmiş ve 

buralarda da derslere başlanmıştır. 

Havza' da 
elektrik 

Samsun, (Hususi) - Karadeniz sa· 
hillerinin sağlık ve şifa kaynağı olan 
Havza'da elektrik tesisatı başlamıştır. 
Havza'nın modern bir su şehri haline 
konmasına çalışılmaktadır. Bundan 
başka 1405 milad yılında yapılan ve 
antika eserler arasında bulunan ima
rethanenin tamirine başlanmıştır. Bu 
eski ve kıymetli eserin tamiri yakın
da bitecek ve kütüphane olarak kul· 
!anılacaktır. Havza'nın eski bir aile
sinden olan B. Mustafa Çon'un husu· 
si kütü,ehanesinde bulunan iki bin-

Adana' da Hayvan sergisi 
Adana, (Hususi) - Her yıl Ada

na'da bir hayvan sergisi açılır. 9 un
cu hayvan sergisi de bu hafta şehir 
hipodromunda açıldı. Bu seneki ser
giye şehir içinden ve civar vilayet 
ve kazalardan çok kıymetli tay, kıs
rak ve merkepler getirilmiştir. Sergi 
bir hafta kadar açık bulundurulacak· 
tır. 

Hipodromda hayvan sergileri için 
tahsis edilen kısmın daha muntazam 
bir şekle sokulması için bir proje 
yapılmaktadır. 

den fazla cilt kitap hediye olarak bu 
kütü,ehaneye verilmiştir. 

Polonya'da Varşova'da bulunan ba
zı mühim firmalar, şehrimiz Türkofis 
müdürlüğüne müracaat ederek İz· 

mir'deki tüccarlarla iizüm, incir, pa
muk üzerine ticaret yapmak istedik
lerini bildirmişlerdir. 

Türkofis müdürlüğü, istenilen nü
muneleri göndermiştir. Polonya tüc
carlarının memleketimizden mühim 
miktarda mahsul alacakları tahmin 
ediliyor. 

Susurluk, (Hususi) - Kazamıza 
bağlı Kepekler köyünde Atatürk'ün 
mermerden büstleri cümhuriyet ala
nına büyük merasimle rekzedilmiştir. 
Büst, mebuslarımızdan B . Rahmi Sel
çuk tarafından yaptırılarak köye ar
mağan edilmiştir. Civar köylerden 
birçok köylüler gelmiş, Kepekler bu 
münasebetle sevinçli bir gün yaşamış· 
tır. 

İzmir'de zava ll ı bir deli 

Otel odasında '' .. .. • 
gorunmıyen 

adam,, a biçak çekmiş ! 
Görünmiyen adam filmine bir illü:ziyonist 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz otellerinden birinde çok garip bir hadise 
olmuştur. Mustafa adında temiz kıyafetli bir adam, bir akşam otellerden 
birisine gelmiş, bir oda istemiştir. Otel kitibi müşterisine odasını göster
miş, tam odadan çıkacağı sırada müşterinin birdenbire yüksek sesle: 

Aydın'da tahsilat fazlasiyle 
Bu odaya kim girerse elimdeki bı-

1 çakla gebertirim vallahi 1 
D1ye haykırdığını duymuştur 1 Ka

tip dönüp baktığı zaman otel müşte
risinin bir bıçak çekerek boş odanın 
şurasına burasına saldırdığını gör
müştür. Katip, koşarak vaziyeti otel 
sahibine bildirmiş, otelci müşteriyi l 

tatlı dille yola getirmeğe çalışmışsa 

yeni mektepler yapılıyor 

da fayda vermemişti . Bunun üzerine 
vaziyet polise haber verilmiş, polisler 1 

bu garip müşterinin elindeki bıçağını 
almışlardır. B. Mustafa poliste şu 

ifadeyi vermiştir: 

Aydın Hususi muhasebe binası 

Aydın, (Hususi) - Vilayetimizin 
mali durumu her yıl ilerlemekte ve 

geliri de yükselmektedir. 936 mali 

- Ben bir deliyim. Bir ay eveline 
kadar lstanbul'da şifa yurdunda te· 
davi ediliyordum. İyileştiğime dair 
elime bir kağıt verildi. Tire'ye dön
düm. Ben vaktiyle iyi idim, lzmir,de 
bir sinemada (Görünmiyen adam) ad
h bir film gördükten sonra halim de
ğişti, Görünmiyen adam peşime ta
kıldı, nereye gittimse beni rahat bı
rakmadı, hatta bu yüzden Bakırköy 
tedavi yurduna da gittim. İstanbul'da 
bulunduğum sırada Zatı Sungur adın
da bir illüziyonisti de seyrettim. Bu 
adam, sahnede bazı oyunlar yaptık
tan sonra istediği zaman ortadan kay· yılı vilayet bütçesi 785224 lira oldu
boluyordu. (Görünmiyen adam) ın ğu halde tahakkuk miktarı 827400 
bu olduğuna hükmettim. Beni durma- tahsilat yekOnu da 815240 liradır. 
dan rahatsız eden ve mütemadiyen 
peşimde dolaşan bu adam• yok etme
ği çok düşündüm. İzmir'deki otele in
diğim zaman da (Görünmiyen adam) 
odama girdi, ben ondan kurtulmak 
için çarşıdan 40 kuruşa siyah saplı 
bir ekmek bıçağını almıştım. Onunla 
(Görünmiyen adam) ı tepeliyecek-

Gelirde görülen 42000 lira fazlalık 
938 mali yılı bütçesine eklenmiştir. 

Bu suretle 914000 lira olan içinde bu· 

lunduğumuz yıl bütçesi 952000 liraya 

çıkmış bu da Çine, Karacasu, ilçele
riyle Dalama, Atça, Sultanhisar ka-

. munlarında yaptırılmakta olan ilk o· tun. 
üezerinde bulunan bir vesikadan kul binalarının ikmaline tahsis edil· 

B. Mustafa'nın bir ay eve! şifa yur- miştir. 
dundan ç•ktığı anlaşılmıştır. 

Vaziyeti tehlikeli görüldüğünden 

tekrar tedavi için İstanbul'a gönderi
lecektir. 

Feci bir tren kazası 
Balıkesir, (Hususi) - Kütahya ile 

şehrimiz arasında feci bir tren kaza
sı olmuş, bir köylü öküzleriyle bir
likte parçalanarak ölmüştür. Facia Ö· 

küzlerin ürkmesi ve arabayı trenin 
altına sürüklemesi yüzünden olmuş
tur. Makinist treni 200 metre ileride 
durdurabilmiştir. 

Eskişdıir' haslane~ine 
kalorifer kondu 

Eskişehir, (Hususi) - Memleket 
hastanesi şimdiye kadar demir soba
larla ısıtılıyordu. Demir sobalarla ya
pılan teshinin bir hasta yurdu için 
zararı bariz ve aşikardı. Günden güne 
tekemmül etmekte, hususi idare, vila
yet ve hamiyetli zevatın alakalarıyle 
eksikleri tamamlanmakta olan hasta
nemiz, nihayet demir sobalardan da 
kurtulmuş, kolarifer tesisatı bitiril
miştir. Hastane bu kış kaloriferle ısı
tılacaktır. 
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p R Profesyonel güreşler de 
bir nizama tobi olmalı 

,,, .. ·.·.· 
Hazırlanan nizamnamenin bugünkü 
müsabakalarda tatbikım bekliyoruz 

Bugün öğleden sonra saat 14 de Ankaragücü sahasında yapıla
cak profesyoneller arasındaki serbest güreş müsabakaları bir der
din tazelenı_n~sine vesile oldu. Bilindiği üzere, gerek bu müsaba
kaların tertıbınde gerekse icrasında mevcut ve müdevvin bir kai
de ve nizam yoktur. 

Maçı •eyredenler 

DünKü l ik: maçlarında 

Geçenlerde Kara Ali ile ko
nuşuyorduk. Güref esnasında 
memnu olan hususları sorduk. 
bir iki ıey saydı. Aynı şeyler 
hakkında T ekirdağlı'nın düşün
cesi başka idi. 

İki gece evel matbaamıza gelen 
Mülayim pehlivan, güreş müsabakala
rının en mühim unsuru olan ''hakem'' 
için "-Hakem kim olursa olsun. ku
vet benden hakemlik ondan .. " diyordu. 

Geçen hafta pazar günü güreş sey
retmek için bir bahçeye toplanan halk, 
son dakikaya kadar kimin güreşeceği -
ni bilmiyordu. Çünkü organizatörler 
o dakikaya kadar, kimin güreşinden 

azami istifade temin edeceklerini he -
saplamış değillerdi. 

Güneşli'le r Geneler _, 

Bu gibi başıbozukluklar, halknru -
zın çok rağbet gösterdiği bu asil ve 
güzel spor şubesinden herkesi soğuta
cak bir hale getirmiştir. Yıllardan be
ri herkes profesyonel güreş işlerinin 

bozukluğunda müttefik olduğu halde 
hiç kimse ve makam bunu düzeltmiy~ 
teşebbüs etmiyordu. 

Birliğin i 3 -O yendiler 
B. Takımlar1 karıılaıması: Memnuniyetle öğreniyoruz ki ls • 

tanbul Eminönü halkevi profesyonel 
güreş müsabakalarını bir zapt ve rapt 
altına almak üzeredir. Bu hayirli te -
§ebbüsten dolayı bu halkevinin çalış
kan idarecilerini tebrik etmek lazım -
dır. 

Gençler birliği : 2 - Güneş : O, 
Harbiye İ. Y. : 7 - Demirspor : o 

Eminönü halkevi, bu mesele üze -
rinde meşgul olmak fırsatını her yıl 

spor şubesi tarafından tekrarlanmak -
ta olan (Türkiye serbest güreş birin -
cilikleri) dolayısiyle bulmuştur. Bu 
müsabakalar bu yıl dünkü cumartesi 
günü başlamıştır. Bugün de devam e
dilecektir. Bu müsabakalar bugüne 
kadar hiç bir kayda tabi değildi. Gü -
reşlerde pehlivanların hususi arzulan 
hakimdi. Tanzim olunan yeni nizam -
name ile artık bu iş te yoluna girmiş 
olacaktır. 

.. Dün çok rüzg~rlı geçen bir havada Muhafızgücü ve Ankaragü
cu sahalarmda lık maçlarına devam edildi. Günün en mühim kar
tılaıması olan. Gençlerbirliği - Günet oyununa ilan edilen saatten 
ancak 30 dakıka sonra başlanabildi. Göğüslerinde k ulüplerinin 
armasını taşıyan beyaz formaları altında mavi pantalonlariyle 
evela Güneşliler, az bir fasıla ile de kırmızı siyahlılar alkışlar 
arasında sahaya çıktılar. 

Her iki takım bir evelki maçlarında 
görülmiyen yeni oyuncularla şöyle 
teşkil edilmişti: 

Gençler Birliği :. 
Selim - Naci, Nuri - Keıfi, Ha

aan, Münir - Re§at, Baar , Ali, Sa
dık, Edip'ten müteıekkildi. 

Güne§: 
Necdet - Nihat, Mehmet - Cez

mi, Sedat, Hayati - Cahit, Muzaf
fer, lakender, Salih, Sadettin 

Hakemler: 
Orta hakemi: İhsan Türemen 
Yan hakemleri: Nazım ve Sabahat-

tin idiler. 
Oyuna 15.45 de Gençler birliğinin 

vuruşiyle başlandı. Soldan yapılan ilk 
hücumu Hayati kolaylıkla keserek 
topu Sedad'a geçirdi. Sedat sağa doğ
ru uzun bir vuruşla topu Cahid'e ka
dar gönderdi. Cahit Keşfi'yi atlatmak 
suretiyle güzel bir orta yaptı. Fakat 
İ&kender topu avuta atarak ilk fırsatı 
kaçırdı. 

Gençler Birliğinin haf hattı kısa 
paslarla topu forvete kadar kolaylık
la göndermek suretiyle kendilerini 
yormuyor lardı. 

On dakika kadar süren Güneş bas
kısından kendilerini kurtararak Mü
nirdcn aldığı pasla güneş kalesine ka
dar inen Edip topu sola geçirdi. Bu 
esnada Ali ve Reşat ayrı ayrı birer 
gol fırsatı kaçırdılar. 
Rüzgarın yardımiyle Gençler birli-

ği nı&ıf sahasına yerleşen . Güneşliler 
birçok gol fırsatı elde ettıler. Fakat 
bundan faydalanamadılar. _Topla be
raber kaleye girmek üzere ı~e~ ~sken
der'i eliyle tutan Gençler bırlıgı.al~y
hine verilen firikik cezası kalenın ust 
direğine çarpmak suretiyle avuta .. git
ti. Hakem bu aralık ofsay~a duşen 
sağ açığın yerinden güneşlıler a~e!
hine serbest vuruş yaptırdı. Kale~ının 
uzun vuruşuyle top Basriye geçtı, fa
kat Nihat kendisine gol fırsatı ver-
dirmedi. (dakika 19.) . 
Sağdan ani bir iniş yapan Cah.ıt 

gene güzel bir orta yaptı. İskenderın 
şütüne Selim kornerle ma~i ol~u. ~a
hid'in attığı kornerden guneşlıler ıs-
tifade edemedi. 

Birinci gol : 
30 uncu dakikada kale önündeki ka-

rışıklıkta Hayati'nin uz~ktan çektiği 
ümitsiz bir vuruş kalesınden çıkmış 
olan Selim'in boyunu aşarak Gençler
birliği ağlarına takıldı. 

Bu golden sonra Gençler birliği 
hücum hattı gayretlerini arttırdılar. 
Basri 35 inci dakikada Edip'ten aldığı 
pası avuta kaçırdı. İkinci şütü de 
Necdetin ellerinde kaldı. Biraz son
ra da devre 1-0 Gençler birliği aleyhi-

ne bitti. 
ikinci dctıre 

Bu devrede rüzgara karşı oynayan 
güneşliler ilk vuruşu yaptılar. Fakat 

topu Gençler kaptılar. Beraberliği 
temin etmek azmiyle çalışan Gençler 
birliğinin ilk hücumu ofsaytla durdu
ruldu. Güneşliler tekrar hücuma geç
tiler. Rakip takım kalesini sıkıştırmı
ya aş adılar. 5 ve 7 inci daltik larda 
İskender gene birer gol fırsatı kaçır
dı. 

Bu suretle adedi çok mahdut olan 
organizatörlerin güreşe karşı büyük 
bir alaka besliyen halkımızı istismar 
etmesine müsaade edilmiyecek ve ya -

12 inci dakikadayız. Alinin 'Güneş pılacak profesyonel güreş karşılaşma-
18 çizgisi dışından çektiği firikik ce- ları badema halkevinin nezareti altın -
zası avuta gitti. Bu kaçan fırsatı Keş- da icra edilecektir. Türkiye'nin her 
finin 16 ıncı dakikada attığı ceza vu- hangi bir mıntakasında yapılması ta -
ruşu takip etti. • savvur edilen profesyonel karşılaşma -
I kinci gol : lar için organizatörlerin halkevinden 

Bir az sonra topu nısıf sahaların- müsaade alması karar altına alınmış -
dan kurtarmıya muvaffak olan güneş- tır. 
liler rüzgarın da yardımiyle Gençler Profesyonel pehlivanlar amatör 
birliği kalesine tehlikeli inişler yap- sporcularda olduğu gibi lisans alacak
mıya başladılar. 20 inci dakikada Sa- lar ve her hangi bir müsabakada anlaş
lih'in şütü çok havadan avuta gitti. ma yaptıkları tahakkuk ederse ellerin
Bir dakika sonra İskender kale önün- den lisansları istirdad edilerek yaptık
deki karışıklıktan istifade ederek ta- lan anlaşmanın derece.sine göre teczi-
kımına ikinci golü kazandırdı. ye edileceklerdir. 

Rüzgarın yardımiyle devreye ha - Bütün bu işlerin muntazam bir şe-
kim başlıyan Gençler birliği forvetle- kilde cereyanı için halkevi tarafın
ri gol peşinde koşuyorlar. Fakat 22 dan hazırlanan ve güreş sporundan 
kişi içerisinde en ziyade muvaffak o- anlıyan mütehassıs bir heyet tarafın -
lan Necdet havadan çekilen şiltleri dan tasvip edilen nizamname Türk 
kolaylıkla yakalıyordu. Spor kurumu umumi merkezine gön-

24 üncü dakikada Reşad'ın çektiği derilerek tasdik ettirilmiştir. 
korneri yumrukla uzaklaştırması u- Bugün İstanbul'da yapılacak kar-
zun uzun alkışlandı. şılaşmalarda ilk defa olarak nizamna-
V çüncii gol : me ahkamına riayet edilecektir. 

Gençler bırlıği müdafaasının ileri- Yeni nizamnamenin tekni~ kısmı 
de bulunmaı;ından istifade eden Is- bu sporun en büyük derdi olan yeniş
kendcr 32 inci dakikada kaptığı bir me faslını da halletmiştir. Yeni kara -
pasla Naciyi atlatarak kaleci ile kar- r~ -~öre ~i~ ~ehlivanın sırtı yere gel
şı karşıya kaldıgı halde boş kaleye dıgı yanı ıkı omuzu mindere temas et
topu atamadı. Çok geçmedi. 35 inci tiği anda mağlüp olduğuna hükmedi
dakikada Cahit uçüncü golü de yap- lecektir. Malum olduğu üzere şimdi_ 
mıya muvaffak oldu. Bu golden son- ye kadar yapılan müsabakalarda bir 
ra Hakem Cahid'i dışarı çıkardı. Qr- pehlivanın mağliıbiyetine hükmede
tahk i~.ice kararmıştı. Seyirciler baş- bilmek için sırtının üç saniye yerde 
lamak uzere bulunan yağmurun şid- kalması icap etmekte ve bu ,,üzden 
detlenmesinden korkarak hareket et- ekseri güreşler nahoş hadisel;rle ka
mek .ü~ere olan otobüslerde yer kap- panmakta idi. Verilen bu çok yerinde 
mak ıçın sahayı terkediyorlardı. Dev- kararla bütün bu hadiselerin önüne 
renin son on dakikası hemen hemen geçilmiıı;, minder üstünde hakem ile 
karanlıkta oynanmıştır. güreşçi arasında yapılan münakaşala-

Esasen ikinci devre başladıktan bir rın önü alınmıştır. 
kaç dakika sonra şehrin sokaklarını İstanbul'da yapılacak karşılaşma

aydınlatan elektrikler de yanmış bu- ~~~ ~aş ve baş~ltı ~larak iki kategori 
lunuyordu. uzerınde tertıp edıldiğinden sıkleti 

Güneşlilerin dünkü oyunu seyirci- 95 kıloyu tecavüz eden pehlivanın 
leri ve taraftarlarını çok memnun et- başaltında güreşmesine müsaade edil
miştir. Başta Necdet olmak üzere memesi de çok iyi düşünülmüş bir ha
hepsi de fevkalade bir oyun çıkarmış- rekettir. B·1 karar kilosu az pehlivan
lardır. 

Gençler birliğine gelince; ferden 
haiz oldukları kabiliyeti ve üstünlü
ğü takım halinde gösterememişlerdir. 

Dün santrhafın her zaman olduğu 
kadar oynayamaması mağlUbiyetin 
en mühim sebeplerinden birini teşkil 

eder. 
Topun seyrini adamakıllı değişti

ren rüzgarın şiddeti de oyun üzerin
<' haylice müessir olmuştur. 

B takımları madarı .. 
Bu maçtan evel gene iki kulübün B 

takımları arasında yapılan oyunu 
'Gençler birliği 2-0 kazandı. 

Ankara gücü sahasında yapılan 

Harbiye idman yurdu - Demirspor B 
takımları maçı da 7-0 Harbiye lehine 
neticelenmiştir. 

Gene bu sahada Ankara gücü ile 
Galatasaray B. takımları arasında ya
pılması mukarrer maç rüzgarın şid
deti dolayısiyle hakem tarafından te
hir edilmiştir. 

Bugün Kiro ile güreşecek olan 
Mülayim Acar pehlivan 

lar arasına kilosu çok fakat herhangi 
bir sebeple iştihar etmemiş pehlivanın 
katılmasına müsaade etmemektedir ki 
zayıf güreşçilerin hakkının yenmesi -
ne meydan vermemektedir. 

Dileriz ki bugün Ankara Gücü sa
hasında yapılacak güreşler de bu hü
kümlere tabi olsun. Çünkü bir hafta e
vel seyrettiğimiz müsabakalarda hiç 
de hoş görülmiyecek şeyler geçti. E
ğer nizamname burada da tatbik olu
nursa bütün bu mahzurlar tamamiyle 
ortadan kalkmış olacaktır. . 

lstanbul'da 

serbest güreş 

birincilikleri 
1stanbul, 22 a.a. - Türkiye profes

yonel serbest güreş birinciliklerine bu
gün Taksim stadyomonda başlandı. 

Bir gün evci başhyan yağmur, hazan 
hafifliyerek ve hazan şiddetlenerek fa
sılasız surette devam ettiği için stad -
yomda hemen hemen hiç kimse yok -
tu. 

Yağmur altında cereyan eden gü -
reşler çok zevksiz oldu,. Alınan netice
ler şunlardır: 

Birinci gii re§ : 
Baş altında manyaslı İbrahimle 

meriçli Mehmet güreştiler. Mehme
din hakimiyeti altında geçen 30 daki
kadan sonra İbrahim hükmen mağllıp 
sayıldı. 

ikinci giirc§ : 
Gene başaltı için karamürselli Hil

mi ile karamürselli İbrahim karşılaştı 
lar, Hareketsiz bir musabakadan son. 
ra İbrahim hükmen galip sayıldı • 

Vt;iincii giireş : 
Başa manisah Hali 1 ile babaeskili 

İbrahim karşılaştılar.Hilmi cidden iyi 
birgüreş çıkardı ve hükmen galip sa
yıldı. 

Difrdiincü gilreş : 
Gene başa tekirdağlı Hüseyinle 

pehlivanköylü Mustafa karşılaştılar. 

Hüseyin ilk dakikada Mustafayı bas -
tırdı ve 5,5 dakikada tuşla galip gel
di. Güreşler yann nihayetleneiektir. 

Renklerin hayvanlar 
üzerindeki tesirleri 

Renklerin, sinirler cümlesi üzerin
de karakteristik bir tesiri olduğuma
lUm'dur. Bu tesir aynı zamanda hay -
vanlar üzerinde görülmüştür. Bu ha
kikati bir heyet alimi meydana çıkar
rnııştır. 

Bu zat bir ipek böceğini tet'ki'k e -
derek, bu böceğin renksiz veya koyu 
menekşe renginde bir cam küre al -
tında pek çok ipek ıçıkardığını gör • 
müştür. İpek böceği koyu mavi renk
li ~ir yuvarlak cam altında iken pek 
az ıpek vermektedir. 

Bizzat ipek böceğinin tekessüründe 
de rengin tesiri pek ~oktur: !pek <bö
cekleri, menekşe renkli bir zeminde 
yüzde 57 nisbetinde çoğalmaktadır. 

Halbuki koyu mavi renginde bir ze
min üzerinde ancak yüzde 37 nisbe -
tinde çoğalır. 

Böyle, tecrübelerin prat'ik netice -
lerinden ipek 'böcekciliği her zaman 

yeni yeni istifadeler görmüştür. 
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Bugünkü at yarışlarında 

Hangi atlar 
kazanabilir? 

Bugün sonbahar at yarıtlarının dördüncüsü saat on dörtte tehir 
İpodromunda yapılacaktır. Cuma günkü nüshamızda kotulara if
tirak edecek at ve kısrakların isimleriyle taşıyacakları kiloları 
yazını§tık. Bugün de bu atlar arasında rakiplerine nazaran ka
zanma ihtimali fazla olanları bildirmeğe çalı§acağız. 

Birinci koşu : 
Dört ve daha yukarı yaşta ve şim

diye kadar hiç koşu kazanmamış yer
li yarım kan arap ve halis kan arap 
at ve kısraklara mahsus satış koşusu
dur. İkramiyesi 190 lira, mesafesi 2200 
metredir. Bu koşuya Yıldırım, şeker 
ve Gurup isminde üç at yazılıdır. 
Bunların hiç biri şimdiye kadar mü
him bir varlık göstermiş atlar değil
dirler. Gurup rakiplerinden daha iyi 
olduğu hissini veriyorsa da Ankara
ya yeni gelmiş olması ve idmanının 
noksanlığı şansı biraz azaltmaktadır. 
Mamafih en tehlikeli rakibi olan Yıl
dırım da normal koşan bir at olmadı
ğı için kendisine fazla itimat edile -
mez. Normal koşarsa koşuyu Y1ldı -
rım'ın kazanacağını zannediyoruz. 

ikinci ko§lL : 
Uç ve daha yukarı yaştaki yerli ya

rımkan ingiliz at ve kısraklara mah
sus handikaptır. İkramiyesi 655 lira, 
mesafesi 2000 metredir. Bu koşuda 
Mavzika 65 - Ceylan 62 - Olgo 58 -
Nona 58 - Gülcan 56 - Bintepe 51 -
Alceylan 50 - Uğur 48 - Kop 47 kilo 
ile koşacaklardır. 

İkinci hafta koşan bir talihsiz
lik eseri olarak geçilen B. Celfıl Ba -
yar'ın Bintepe ismindeki tayı memle
ketimizde yetişen yarım kan ingiliz 
tayların en kuvetlilerinden biridir. 
İstanbul yarışlarında 1600 metre me
safe üzerinde kendisinden yaşlı ra -
kiplerini kolaylıkla geçerek Sağanak
ın arkasında ikinci oluşu kuvetini 
meydana koymuştur. Onun için bu
günkü koşunun en kuvetli favorisi 
olarak Bin tepeyi gösterebiliriz. Al -
ceylan ve Gülcan üzerine pliise oyna
nabilir. 

Bu koşunun avutsayder atı Kop'tur. 

Vçiincü ko§U : 
!ki yaşında ve hiç koşu kazanma -

mrş yerli halis kan ingiliz taylara 
mahsustur. İkramiyesi 400 lira mesa
fesi 1000 metredir. Bu koşuda Sifkap
Batray ve Ece isminde üç tay yazılı
dır. Bunlardan B. Salih Temel'in tay-

ları olan Batray ve Ece Sifkap'a na
zaran daha şanslıdırlar. 

Dördiincii ko§u : 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 510 lira mesafesi 3500 met 
redir. Bu koşuda koşacak at ve kıs
raklar şunlardır: 

Güven - Duman - Şahin - Ceylan • 
Unlü - Benliboz - Yıldız - Gazal • 
Bahtiyar - Efe - Alderviş. 

Geçen hafta rakiplerinden fazla 
kilo ile koşmasına rağmen kolaylıkla 
birinciliği kazanan Alderviş bu koşu
nun en büyük favorisidir. 

lstanbul'da aynı mesafe üzerinde 
yaptığı koşuyu da kazanması birinci
lik ümidini artırmaktadır. Mamafih 
bu mesafenin kuvetli atları olarak ta
nılan Bahtiyar ve Benliboz'u müşte
rek bahiste ihmal etmemek lazımdır. 

Hf!şinci lwşu : 
Uç ve daha yukarı yaştaki halis kan 

İngiliz at ve kısraklara mahsus han
dikaptır. İkramiyesi 310 lira mesafe
si 2200 metredir. 

Bu koşuda koşacak at ve kısraklar
la taşıyacakları kilolar şunlardır: 

Spring Bord 68 - Komiser 60 - Öz
demir 51, Taşpmar 50 - Şıpka 47 - A
teş 45, 

Bu mevsimde güzel koşular çıka -
ran Spring Bord'un kilosu rakipleri
ne nazaran çok fazla gözükmektedir. 
Fakat aynı rakipleri buna yakın ki -
lolarda da kolaylıkla geçtiği için bu 
koşuda ümitsizdir denemez. Esasen 
handikaptan maksat bir atın şansını 
azaltmak değil bütün atların şansları
nı müsavileştirmektir. Bunun için bu 
kısrağın koşunun sonunda öndeki 
grup içinde olacağını tahmin ediyo • 
ruz. Geçen hafta kendisinden güzel 
bir koşu beklenen Ozdemir limit hi· 
lafına sonuncu kalmıştı. Bugünkü 
koşuda bu atı rakiplerinden şanslı 
bulmamakla beraber daha iyi koşaca
ğını zannediyoruz. Programa nazaran 
çifte bahis ikinci ve dördüncü ko§U· 
lar arasında, ikili bahis de dördüncü 
koşudadır. 

1 Ankara muhtel it ine seçimler 1 

Cümhuriyet bayramında Ankara -ı-
da yapılacak futbol maçı için Ankara 1 Ç .. k I k f 
muhteliti oyuncularının seçilmesine e 05 ova ya ra nsa ve 
başlanmıştır. Dün de bildirdiğimiz ü- • • • 
zere, Bükreş ve Atina takımlarının Sovyetler B1rh§ı 
Ankara'ya gelemiyecekleri söylendi -
ğinden, bu muhtelit İstar.buldan gele
cek kuvetli takıma karşı hazırlanmak
tadır. Yukarda soldan sağa doğru: 
Hasan (Gençlcrbirliği), Basri (Genç
lerbirliği), Salih (Güneş), Arif (De
mirspor). Yanda: Riza (Muhafızgü
cü). 

Paris, 22 a.a. - Havas bildiriyor: 
"Jurnal dö Deha" gazetesi yazdığı bir 
makalede, son günlerde Fransa ile 
Almanya arasında cereyan eden müza
kerelere dair bazı İngiliz gazetelerin -

de çıkan neşriyatı bahis mevzuu ede -
rek diyor ki: 

"Orta ve şark Avrupasında Fransa
nın her türlü siyasi ve iktısadi hare -
ketten istinkaf edeceğini düşünmek 

manasız olur. 
Fransız - Sovyet paktına gelince, 

Fransa bu hususta ne yapacağının he
sabını Almanyaya vermek mecburiye -
tinde değildir. 

Nihayet müstemlekeler meselesin
de, alman mutalebatı hakkında Paris 
ile Berlin arasında bir müzakere ya • 
pddığı hakkındaki şayiaları tekzip e -
den dünkü tebliği hatırlamak kafidir.'' 

Prag, 22 a.a. - Salahiyettar çekos
lovak mahfillerinde söylendiğine gö
re, sovyet - çekoslovak paktının fes
hedileceğine dair dolaşan haberler a
sılsızdır. 

Sovyetler birliğinin Prag elçisi sa
at 11 de Şvalkovski ile görüşecektir. 

~ez~ke:en ~apılacak olan bu ziyaret 
hıçbır sıyası ehemiyeti haiz olmıya
r..:a.ktır. 
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· Deği.ımiyen 
mesele 

Jngiltere'nin •on model bombardıman tayyarelerinden biri 

İngiltere bir tayyare 
fabrikası daha kuruyor 

ihtiyat 
seferber 

ordunun 24 
edilebileceği 

saatte 
an faşrldı 

Londra, 22 a.a. - Hala ve daima silahlanma meselesiyle işti -
gal eden gazeteler dün hava nazırı tarafından yapılan ve Arma -
trongvikers müesseselerinin mühim miktarda harp tayyaresi yap
mak için yeni bir fabrika kuracağına dair olan beyanatı ile bil -
hassa alakadar oluyorlar. 

"\ütün matbuat silahlanma lehinde 
tQfltalea yürütüyor. Şimdiye kadar 
elCserl}'a tiUJCUmetnrırrı:nııanma mas
raflarını Niyuz Kronik} gazetesi da
hi, hükümetin milli müdafaa sistemi 
ıüratiyle mükemmelleştirmek için e
linden geleni yapmasını istemektedir. 

B. Hor Belişa'nın yeni bir 
nutku 

Londra, 22 a.a. - Dün akşam Kar
dif'te bir nutuk söliyen Hor Belişe, 

silahlanma programının tespit edilen 
zaman zarfında süratle ve fazla ran
dımanla tatbik için harp esnasındaki 

usule müracaat edilmesi lazım geldi
ğini kaydetmiştir. 

Bu usul, memleketin silah ve cep
hane ihtiyaçlarını diğer ihtiyaçların
can üstün tutmaktan ibarettir. 

Hatip, bir cepane nezaretinin mü
essir olabilmesi için siparişleri tevzi, 
iptidat maddelerin tevziini milrakabe 
ve mütehassıs işçileri icap eden yerle
re dağıtmak hususunda geniş salahi
yet aahibi olabilmesi lazım geldiğini 
tebarüz ettirmiştir. 

ihtiyatlar 24 saatte seferber 
Karada hava müdafaa tertibatının 

İngiltere için bir Majino hattı mahi
yetinde olduğunu ve müdafaa işleri

nin ihtiyat ordusu tarafından yapıla· 
cağını söyledikten sonra nazır, buh
ran esnasında bu sivil ordu efradının 
24 saat içinde hatta birçoklarının 12 

saat içinde vazifeleri başında buluna
bilecekleri ispat edilmiş olduğunu i
ıave eyleml~tlr. 

l t.alya silahlanma politikasına 
kayıtsız kalmıyacak 

Roma, 22 a.a. - Yarı resmi muhar
rir Virgino Gayda, Giornale d'İtalia'
da Fransa'nm ve lngiltere'nin yeni si
lahlanma programlarından bahsede
rek ezcümle diyor ki: 

"İtalya dahi, tıpkı Almanya ve İs
panya gibi, Fransa'nın bilhassa hava
larda silahlanmasına kayıtsız kala
maz. Fransa'nın ve 1ngiltere'nin te
vessül ettikleri askeri tedbirler, dört 
büyük devletin Münih'te mülhem ol
duğu zihniyete tamamiyle aykırıdır. 
Bu yeni silah yarışının mesuliyeti, 
Amerika da dahil olmak üzere tama
miyle demokrasilere aittir. 

Sivilleri de diişiinmek lazım/ 
Cenevre, 22 a.a. - J ournal de Gc

neve bu akşamki başmakalesinde hü
kümetleri bir enternasyonal konfe
rans toplayarak daha sulh zamanından 
gayri muharipler için mmtakalar tes
pit edilmesini istemektedir. 

Harp taktirinde müsellah kuvetle
re ne doğrudan doğruya ne de dolayı
siyle yardımda bulunmıyan kimseler 
bu mıntakalara iltica edebilecekler
dir. Bu mıntakaların masuniyeti en
ternasyonal bir mukavele ile garanti 
edilecektir. 

Japonlar Kanton'un· 
işgalini tamamladılar 

Bir milyon Çin'li 
Hankeu ıehrine doğru 
boyuna ricat ediyor! 

(Başı 1. inci sayfada) 
Hankeu isti.kametinde ricat etmekte· 
dir. 

llava bombardımanı 
Hankov, 22 a.a. - Çin ajansının 

bildirdiğine göre bu sabah 27 japon 
bombardıman tayyaresi Liukiamio is
tasyonunu bombardıman etmiştir. 30 
kiti ölmüş ve 50 kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Japon tayyareleri, birçok mülteci· 
lerin bulunduğu Suiafenge Uçang is
tasyonlarını da bombardıman etmiş-

tir. Ölümden kurtulabilenler de hep 
ağır yaralıdır. 

JUütareke ümitleri 
belirebilecek 

Tokyo, 22 a.a. - Tokyo'daki mUşa
hitlerin zannettiğine göre Çin - ja -
pon ihtilafının başlangıcındanberi 

Çin seferinin vüsatini tahdit etmek 
istiyen elemanlar, ilk defa olarak 
müessir olmak fırsatını elde edecek
lerdir. Hankeu'nun zaptı bu takdirde 
yeniden mütareke limitleri doğurabi
lecektir. Müzakereler esnasında Ja • 

(Başı 1. inci sayfada) 
dafaa ve mukavemet cihazlarını 
tamamlamakla kabil olabilir. 
Her halde, bugüne kadar olup 
bitenlerden ne birinci davadan 
vazgeçecek kadar bedbin, ne de 
ikinci davayı gevşetecek kadar 
nikbin olmamak, halkı uyanık, 
tetik ve hazır tutmak: işte biraz 
etraf mı görmek kabiliyetinde o
lan gazetelerin vazifesi! 

Yeniden ve münhasıran bir 
kuvet hakkı ve mantığı devresi
ne girdiğimize tevekkül et • 
mek ne kadar hazin olursa, eski 
sulh cephesinin hayalleri ile a
'Vunmak da bildiğimiz feci neti
celerin tekrarlanmasrna sebep O· 

lur. 
En zengin ve kudretli milletler 

dahi bir emniyetsizlik ve karar
sızlık buhranı içindedirler. Za
manımız insanlığı en büyük akıl 
ve irade imtihanını, bu buhranı 
geçiştirecek tedbirleri bulmakta 
ve tatbik etmekte gösterecektir. 
Hadiseler birbirini velyederken 
ve mütemadiyen renk, tekil ve 
yer değiştirirken, gözlerimizi va
hametinden ve ehemiyetinden 
hiç bir zerre kaybetmiyen bu sa
bit nokta üstünde tutmalıyız. 

F.R.ATAY 

Zdıirli gaz tedrisatı ilk 
nıektcpforc de tc~mil edildi 

Lise ve orta mekteplerde öteden 
beri mecburi ders halinde bulunan ze -
birli gaz tedrisatı ilk mekteplerin be -
şinci sınıflarına da teşmil edilmiştir. 
Zehirli gazlara ait broşürler Kültür 
Bakanlığınca hazırlanmaktadır. 

Tıp fakiilteısinin yeni pavyonu' 
Ciimhuriycl bayramında 

açılıyor 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Üniver

site tıp fakültesi için inşa edilmekte 
olan yeni cerahi pavyonu cümhuri
yet bayramında törenle açılacaktır. 

ponya'nın şu taleplerde bulunması 
muhtemeldir: 

1. - Şimali, vasati ve cenubi Çin'in 
politika sahasından mareşal Çang -
Kay • Şck'in kati surette uzaklaştı -
rılması, 

l' eni meclis, yeni lıükümeı 
2. - Moskova ile allkayı keserek 

Tokyo ile işbirliğinde bulunacak ye
ni bir Çin hükümetinin ve yeni bir 
Kuomintang'ın temellerinin kurul -
ması, 

3. - Yeni hükümetle harp tazmi
natı istemiyen ve istikbalde japon kı
talarmın geri alınacağını vadeden 
mutedil muahedeler imzası. 

Söylendiğine göre, askeri harekat, 
zaptedilen mıntakaların temizlenme -
sine belki de Çin'in uzak mıntakaların
da Çan - Kay - Şek tarafından yapı -
lacak mukavemete karşı tedip kuvet -
leri gönderilmesine inhisar edecektir. 

Kanton' dan sonra .Şangluıy ! 
Vaşıngton, 22 a. a. - Kanton'un 

japonlar tarafından zaptı bu mınta -
kadaki amerikan menfaatleri için teh -
ilkeli addedilmekle beraber bu tehli· 
keden daha az olduğu kaydedilmek
tedir. 
~imdiden amerikan diplomatik malı 

filıerınde Hong-Kong'un ikinci bir 
~anghay olatagı söylenmekte ve bu 
şehrın aaha ziyade dahile bağlı olan 
tıcarc:tinın söneceği tahmin euilmek
tedır. Japonlar Şanghay'da gösterdik
lerı faaııyetin çerçevesinı aşmadıkla· 
rı ve açıkkapı siyaseti neticesinde a· 
merikaıılara verilen imtiyazlara ria· 
yet ettikleri taktirde Amcrika'nın 
diplomatik bir müdahalede bulunaca
ğı zannedilmemektedir. 

V mitsiz gayretler 
Tokyo, 22 a.a. - \_..ınlU.cr, .tiopei ve 

Honan vilayetlerinin garbindeki mın
taka ile Beteluan ve Kueçov vilayet
lerini müdafaa için ümitsız gayretler 
sarfetmektedir. Çinliler Human'da, 
Hankov - Kanton demir yolu üzerinde, 
Yorkov'dan Çangaşav ve Hanguang'a 
giden kısım üzerinde ilk bir müdafaa 
hattı vücuda getirmişlerdir. 

Çin kuvetleri Yangtse nehrinin şi
mal cephesinde dündenberi Han ır
mağı boyunca Şahşiye doğru ~ekil
mektedir. 

Yangtse'nin cenup cephesinde ise, 
Çin kuvetleri Sieninihung'dan Yoşo 

ve Tungşene doğru Honan ve Hupe 
yolu boyunca çekilmiye başlamıştır. 

l§gal edilen şehirler 
Tokyo, 22 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre Hankov'un 40 kilometre 
şarkında Yangtse nehrinin cenubun· 
da bulunan Açeng japon kuvetleri ta
rafından tamamiyle işgal olunmuştur. 

Yangtse'nin gene cenubunda Han
kovun 60 kilometre cenup şarkında 

bulunan Tayehin de işgal olunduğu 

resmen bildirilınektıcdir. 

Rütenya'da 
• 
ısyan var 

( Başı 1. inci sayfada ) 
ya ile Çekoslovakya arasında normal 
demiryolları münakalatı bugünden i -
tibaren tekrar başlamıştır. 

. Müzakereler ne zaman 
lxı§lıyor? 

Prag, 22 a.a. - Slovak Populist 
partisinin resmi gazetesi olan "Slo
vak", Matar - Slovak müzakerelerine 
ayın yirmi dördüncü pazartesi günü 
devam edileceğini zannettiğini yaz
maktadır. Slovak başvekili Tisso'nun 
bu gazeteyi idare ettiği malümdur. 

Slovaklar memnun 
Prag, 22 a.a. - Slovak nasyonalist 

teşekküllerinin reisi Sidor, dün Bra
tislava'dan avdet etmiş ve Polonya 
hariciye nazırı miralay Bek ile Varşo

va'da yaptı~ı mülakatın neticesinden 
memnun olduğunu beyan etmiştir. 
Mumaileyh, Polonya'nın, Macaristan'
la müşterek hudut meselesinde Slo
vaklara karşı cephe almıyacağı kana
atinde bulunduğunu söylemiştir. 

istiklal almak istiyorlar 
Varşova, 22 a.a. - Hükümet mah

fillerinde Slovakya'nm tam bir istik
lale kavuşmıya çalışması lazım geldi
ği kanaati izhar edilmektedir. Ekseri
ya hükümetin fikirlerine tercüman o -
lan muhafazakarların naşiri efkarı 
Czas gazetesi, "bundan başka bir hal 
çaresi bulunamadığını,, yazmaktadır. 

Ekonomik sahadcİ 
iıbirliOi yapmah 

Beynelmilel Ticaret 
Odaları Meclisinin 

daveti 
Paris, 22 a.a. - Cuma günü Paris'te 

toplanan beynelmilel ticaret odası 
meclisi bütün hükümetleri "iktısadi 
sahada bir an evel dostane işbirliği si
yaseti ilan ve takip etmiye,, davet et
miştir. 

23 milleti temsil eden 87 murahhas, 
muhtelif meselelerin birbiriy le ala
kadar olduğunu IUı.tırlattıktan ısonra 

ittifakla kabul ettikleri karar suretin
de altının nihayet beynelmilel bir 
kıymet ölçüsü olarak kabul edilece
ğinden emin bulunduklarını teyit et
mişlerdir. 

Karar suretinde bundan başka, üç 
taraflı para itilafını imza eden dev
letlerin teşriki mesaiyi takviye ede
cek tedbirleri tetkik etmeleri teklif 
ve ucuz paranın iktısadi faaliyet için 
elzem olduğu hakkındaki yanlış ka· 
naat reddedilmektedir. 

Karar suretinde para faizinin ser
mayenin arz ve talebi hususunda ha· 
kiki vaziyeti göstermesi liizımgeldiği 
kaydedilmektedir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Viyana - Siklet ve gülleler i

kinci dünya şampiyonluğu müsabaka -
lan dün akşam Kristal - Palas' ta baş
lamıştır. Alman Liebs, tüy siklet ve 
amerikah Terlazzo, hafif siklet şam -
piyonu unvanını muhafaza etmişler · 
dir. 

X Budapeşte - Bir komünist pro -
paganda merkezi meydana çıkarılmış -
tır. Yapılan araştırma esnasında risa -
leler ve propaganda malzemesi bulun
mu§tur. On kişi tevkif edilmiştir. 

Pariı - Hariciye Nazırı Bone, 
Polonya sefirini kabul etmiştir. 

X Belgrad - Bükreş esnaflar odası 
reisi Stroza'nın riyasetindeki romen 
esnafları heyeti birinci yuvoslav esnaf 
sergisini ziyaret etmiştir. Romenler 
sergiden pek iyi intibalarla ayrılmış -
tardır. 

X Atina - Yunanistan baş pcsko -
posu Hristomas 69 yaşında olduğu 
halde kısa bir hastalıktan sonra ölmüş· 
tür. Hristomas bütün ortodoks dünya
sınca tanınmış bir alimdi. Kitapların· 
dan bir çoğu ecnebi lisanlarına da ter
cüme edilmiştir. 

X Breılau - Yakında Breslau ile 
Viyana arasında doğru seferler yapı · 
lacak ve trenler çekoslovak arazisin · 
den geçecektir. Bu hatta "demiryolu 
koridoru" ismi verilecektir. 

X Paris - Fransa'nın Suriye fevka
lade komiserliğinde değişiklik olacağı 
ve dö Martel'in yerine Fransa'nm es
ki Viyana elçisi Puo'nun tayin edilece
ği haber alınmıştır. 

X Berlin - Lindberg, "general Gö
ring,, ismini taşıyan alayı teftiş etmiş
tir. Mumaileyh Fransa'ya gitmek üze
re Ahnanya'dan ayrılacaktır. 

X Stokholm - İsveç veliahdı prens 
Güstav üç sonteşrinde oğlunu görmek 
üzere Paris'e gidecek ve oradan da 
Londra'Y.a geçecektir, 
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Hatay, Suriye ve Lübnan 

Türkiye ve bu memleketler 
arasındaki- telef on ücretleri 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Direktörlüğü Hatay, Suriye ve 
Lübnan ile yapılacak telefon görütmelerine ait ücretelri tesbit 
elmİ§tir. Görütme ücretleri yurdumuz be§, Hatay, Suriye ve Lüb
nan dört mıntakaya ayrılmak suretiyle teshil edilmiştir . 

Türkiye mıntakalarmdan ~irinci ı Türki!,e'nin birinci. m~n~akas~n.da~ 
mıntaka Adana, Dörtyol, Mersın, Pa- Hatay, Lubnan ve Surıye nın bırıncı 
yas ve Tarsus, ikinci mıntaka Kayseri mınt~kasiyle üç .d~ki~alık konuFa 
ve Sıvas, üçüncü mıntaka Ankara, ücretı 98 kuruş, ıkıncı mın.takasıyle 
Eskişehir ve Konya, dördüncü mınta- 135 kuruş, üçüncü mınta~asıyle 184,5 
ka Balıkesir, Bursa, Edirne, Hereke, kuruış, dördüncü mıntakasıyle 221 ku
İstanbul, İzmir, Yalova, İzmit, Alpul- ruştur. 
lu, beşinci mıntaka henüz tcsbit edil· Türkiye'nin ikinci mm takasından 
mediği için üçüncü mıntaka aynı za- Hatay, Lübnan ve Suriye'nin birinci 
manda beşinci mıntaka olarak kabul mıntakasına 160, ikinci mıntakasına 
edilmiştir. Fakat ücret üçüncü mınta· 197, üçüncü mıntakasına 246, dördün
ka hesabiyle tahakkuk ettirilecektir. cü mıntakasiyle 283 kuruştur. 

Hatay, Suriye ve Lübnan da dört 
mıntakaya ayrılm ıştır. Birinci mınta
ka Hatay, ikinci mıntaka Halep, Ces· 
rişuur, Ceble, Trablus, Hums, ldlile, 
Harım, Hama, Tartus'tur. Üçüncü 
mıntaka Aliye, Ayıntura, Batrum, 
Bludan, Bahş, Beyiye, Cüniye, Duma. 
Dumhar, Merciyun, Meze, Nebik, 
Trablus, Sufar, Zahle, Zehedanı Ri
yak, erut, Beytişeba·p, Bihamdun, dör
düncü mıntaka Banyas, Dera, Kuney· 
tara, Nakura, Sur ve Sayda. 

Fen alenıinde: 

Türkiye'nin üç ve beşinci mınta
kalarından Hatay, Lübnan ve Suriye
nin birinci m:ntakasına 221, ikinci 
mıntakasına 258, üçüncü mıntakasına 
307,5, dördüncü mıntakasına 34~ ku
ruştur. 

Tiirkiye'nin dördüncü mıntakasın
dan Hatay, Lübnan ve Suriye'nin bi
rinci mıntakasma 283, ikinci mıntaka
sına 320, üçüncü mıntakasına 369, dör
düncü mmtakasına da 406 kuruştur. 

1.000 sene yaşayan 
150 tonluk deniz devi . 

BALINA 
Bu balıkları nasıl avlarlar? 

Balina avı on dördüncü asırda baş· 
lamıştır. llk evel balma avlıyanlar 

Bask'lardır. Bunlar evela sahillerde 
avlanmağa başladılar. 1372 senesin -
den itibaren şimale doğru uzandılar. 

Labrador'a ve Sen Loren nehrinin ağ
zına kadar vardılar. 

Ondan sonra balina avına, büyük 
bir ehemiyetle girişen holandalılar ol
muştur. 1676 dan 1722 senesine kadar 
Amsterdam'a 5.886 balıkçı gemisi, 
32.907 balina getirmiştir. 

Daha pek yakın zamana kadar bali
na avı adeta bir sergüzeştti. Bu, çok 
tehlikeli bir avcılıktı. Evelce, balina 
avına çıkanlar, gemiden bir bali11a 
gördükleri vakıt hemen denize san -
dal indirirler ve hayvanın üzerine yü· 
rürlerdi. Balıkçılar arasında hayvana 
zıpkın atarak yakalıyacak ayrıca mü
tehassıslar bulunurdu. Bunlar balığa 
z ıpkın atarak onu vururlardı. Zıpkın 
bir halata bağlı olduğu için, gövdesine 
zıpkın giren hayvan can hevliyle ka -
çarken sandalı da sürüklemeğe baş
lardı. Böyle bir vaziyet karıısında ka
lan balıkçılar, denizin dibini boyla • 
maktansa, halatı ellerinden bırakıve
rirlerdi. 
Şimdi ise balina avı, fenni bir şe • 

kilde yapılmaktadır. Balina gemisi -
nin gövertesinde hakiki bir obüs topu 
vardır. Yalnız bu top mermi atacak 
yerde zıpkın atar. ·Gemiden uzaklarda 
bir balina balığı görülür görülmez gö
verteye, topun başına geçilir, hayva -
na biraz yaklaşılarak nişan alınır ve 
zıpkınlar atılır. Zıpkının ucunda pat
layıcı bir madde olduğu için dokunur 
cı okunmaz hayvanın uzviyetinin bü -
tün hayatını giderir. Bu suretle ya • 
pılan balına avı son ~ercce ~ol~y ol -
duğu için bugün balına nevılerı azal
mağa başlamıştır. 

Balina bilhassa kutup denizlerinde 
yaşıyan memeli bir hayvandır ve hay
vanların en büyüğüdür. Bunların bır 
çok nevileri vardır. Yirmi otuz metre
lik cesim balinalardan tutunuz da, 5 
metre boyundaki yeni Zeland balina
sına kadar 27 çeıjit balina tespit edil
miştir. Büyük balinalar arasında 150 
bin kilo gelenleri görülmüştür. Bali
nanın üst çenesinde diş yerine yan ya
na ve aralıklı bir çok çubuklar vardır. 
Ust çenenin her iki yanında tahminen 
200 ~ubuk vardır. Bu cesim hayvan -
dan 40.000 kilo iç yağı, 30.000 kilo da 
yağ çıkmaktadır. 

Balina ekseriya bir, hazan da iki 
yavru doğurur. Yavrularını emzirir 
ve kıskançlıkla muhaafaz ve himaye 
eder. Balina yalnız küçük balıklarla 
geçinir. Çünkü boğazı pek dardır. 
Hayvan balıkları suyla birlikte ala -
rak suyu dışarı fışkırtır. Balıklar, çe· 
nenin çubuklarından süzülür, balina -
nın ağzında kalır. 

Hayvanat alimi Büfon'a göre bali • 
nalar 1.000 sene yaşar. O büyük cüsc
sine nazaran bunlar çok çevik ve canlı 
hayvanlardır. Balina muntazam ola -
rak iki veya üç dakikada bir nefes a -
lır. Fakat suyun i~inde, teneffüs et -
meden bir çeyrek kadar durabilir. 

Hayvan yaralandığı vakıt, hattı bir sa
at havasız kalabilir. Balinayı, yağı ve 
dişleri için avlarlar. Şimalde yaşıyan
ların hepsi balina eti yirler. Avrupa 
balıkçıları ise yalnız yağından ve dit
lerinden istifade etmek için balina 
avlarlar. 

Frankist tayyareler 

Valansiya üzerinde 
Yalanı, 22 a.a. - Saat 11,30 da Ma

jork'tan gelen beş tayyare Malavarro
sa mahallesine 50 bomba atmıtlar, 

mermilerin büyük bir kısmı denize 
düşmüştür. 

Birkaç tanesi evlere isabet etmiştir. 
3 ev harap olmuş, fakat kimse yaralan
mamıştır. 

Cephe sakin 
Salamanka, 22 a.a. - Franko hilkü

meti karargahından verilen tebliğde, 
cephelerde kayda değer yeni bir hi
dise vuku bulmadığı bildirilmektedir. 

Hariciye nazırı B. Jorjana, ademi 
müdahale komisyonu sekreteri B. 
Hemming ile üç saatten fazla süren 
bir mülakatta bulunmuştur. 

Amerikan maliye 

Eksperlerinin içtimaı 
Vaşington, 22 a.a. - Morgenthau. 

cuma günü maliye eksperlerinin top· 
lantısına riyaset etmi§tir. 

Maliye nezareti, bu toplantının 
mevzuu hakkında sarih bir şey ıöylc
mek istememekte ise de zannedildiği
ne göre içtima esnasında sterlinin ve 
frangın .zayıf olan vaziyetleri, bu va
ziyetlerin kambiyo piyasasına olan 
tesirleri ve bilhassa müzakere edil
mekte olan ingiliz - amerikan ticaret 
muahedesi münasebetiyle ingiliz lira
siyle dolar arasındaki münasebet 
hakkında müzakereler cereyan etmiş· 
tir. 

'\ 

Ankara Borsası 
22/ 1. ci te§rin/ 1938 fiyatları 

ÇEKLER 
A<"ıhs Kapanıs 

Lonrlra 5.99 6.02 
Ncvyork 125.8675 126.4975 
Pariı 3.35 3.3675 
Milano 6.625 6.6575 
Cenevre 28.5725 28.715 
Amsterdam 68.38 68.7225 
Bertin 50.3775 50.63 
Brüksel 21.275 21.3825 
Ati na 1.0925 1.0975 
Sof ya 1.535 1.5425 
Praı 4.34 4.3625 
Madrit 5.99 6.02 
Varşova 23.6675 23.785 
Budapeşte 24.9575 25.0825 
Bükreş 0.90 0.9050 
Bclgrat 2.84 2.8525 
Yokohama 34.97 35.0425 
Stokholm 30.8525 31.01 
Moıkova 23.76 23.88 



23 - 10 - 1938 

Macar hikayesi -
Feda kor 

Yazan: Renee Erdös 

Margerettl'dan yıllardanberi hiç 
bir haber alamıyordum. !ki gün evel 
postacının getirdiği mektuplar ara
sında, onun mektubunu görünce hay
reıt ettim. Merakla okudum. Marge -
retta, kızı Marta'yı bir müddet için 
Budapeşte'deki akrabalarının yanına 
gönderiyormuş. Kızın unutması icap 
eden büyük bir kederi varmış. Tesel· 
li hususunda elimden geleni yapmak
lığnru, çocukluktan kalma arkadaşlı
ğı.auz namına benden rica ediyormuş. 

Mektubu masaaın üstüne bıraktın:ı. 
D~ündüm, Marta'yı son defa gördü
ğüm zaman bir yaşında kadar ancak 
vardL Zaman ne çabuk geçiyordu. Öy· 
leya Marta artık koca bir kızdı. Ço -
cukluğu gözümün önüne geldi. Kara 
gözlü, kara kaşlı, oldukça büyük ağız
lı çirkin bir çocuktu. Acaba unutula
cak derdi neydi? Ümitsiz bir aşka mı 
tutulmuştu? Kocasından mı ayrılmış

tı? 
Aklıma bia bir türlü ihtimal geli -

yordu. Nihayet, bir kaç gün sonra te
lefon çaldı. Şakrak bir kadın sesi ken
dini takdim etti: 

- Tabii beni tanımadınız? Ben 
Marta. Annem size mektup yazmış. 
Ne zaman ZJiyaret edebilirim? 

Hemen cevap verdim: 
- Ne vakıt arzu edersen ... Mesela 

yarın ... 
Ertesi günü öğleden sonra geldi. 

Odadan ıçeri girdıği zaman hayretim
den dona kaldım. 

İnce, uzun boylu, beyaz tenli, zarif 
giyinmış, çok güzel bir kız karşıma 

çıkmıştı. Uzun kirpiklerinin gögele
aıgi iri siyah gözleri her erkeğin kal
bini tıtretecek kadar derin ve manalı 
bakıyordu. Ağzı gene biraz büyükçe 
idi. Fakat, tabıatin bir kadın ağzına 

vercllileceği biıtün güzellikler bu a -
ğızda toplanmıştı. 

Hülasa, tehlikeli ve müthiş bir gü -
zelliği vardı. 

Karşı, karşıya oturduk. Konuşuyor· 
duk. Düzgün bir ifadeyle, evlerinden, 
babasının ölümünden bir sürü tafsi. 
lat veriyordu. Annesinden hiç bahset
nıiyordu. Sordum: 

- Annen nasıl? .. 
- Annem çok iyi. Şimdi eskisin -

den daha güzel. Henüz saçında bir 
tek beyaz yok. Gençliğıini mükemmel 
bir surette muhafaza ediyor. 

İkinci fincan çayı bitirdi. U çüncü 
aigara.yı yaktı. Neşesi yolundaydı. 
Pek çabuk samimi oluvermiştik. Bun
dan cesaret alarak sordum: 

- Marta, bütün bunları bırak. Se -
nin derdin ne? Astl onu anlat bana. 
Kıvrak bir kahkaha attı. Sigarasın

dan bir nefes daha çekti. Cevap ver
di: 

- Evlenmek üzere bulunuyordum. 
Araya beklenmedik 'bir hadise girdi. 
İf bozuldu. 

- Bunda üzülecek bir ıey yok. Se· 
nin gibi bir kızı kim olsa alır. 

Marta, güldü: 
- Nişanlım beni bırakmadı. Yanlış 

anlamayınız. Ben onu istemedim. 
- Niçin istemedin? 
- Hoşuma gitmedi. Sevmiyordum. 

Annemin israrı üzerine nişanlanma
ğa razı olmuştum. Fakat, tahammül e· 
demiyeceğimi anlayınca nişanı boz -
dum. 

Bugünün ve annelerin düşünceleri
ni göz önüne alarak sordum: 

- Zengin ıni idi? 
_ Evet, zengindi. Ancak, annemin 

maksadı başka idi. Ne olursa, olsun 
beni bir an evel evlendirmek istiyor
du. 

-Yok canım! Bunu tahmin etmem. 
Başka çocuğu olmadığı için bu tarz
da düşünmesine imkan tasavvur ede
miyorum. 

Marta, güldü: 
- Yfrmi bir yaşına geldim. Annem 

evde kalacağımdan korkuyordu her 

h~d~ h' 
- Tuhaf. Bütün bu hikayeden ıç 

bir !ley anlamadım. 
Marta, içini çekti: 
_ Bidayette ben de anbyamamış -

tım. Fakat, sonra çok güzel anladım. 
Sabırsızlandım: 

_Canım. söyle artık. Ne o.ldu? 
Marta'nın gözlen daldL Bıraz ~~--

rakladı. Sonra dolgi.tn bir sesle sozu-
ne devam etti: 

_ Nişanlandığımın ikinci ayı, b~ş
ka birisiyle tanıştım. Çok hoşuma_g~t
ti. Hayalimde yaşattığım er~ek tıpı -

. t A kendisi idi. Yalnız, bır tek ku-nm a . . . 
ardı Yallı biraz ılerlemıştı. suru v · T 

_Kaç yaşlarında vardı? 
_ Kırk beş. Şeker fabrikasına gel

mişti. Makine mühendisi idi. Güzel 
ve yakışıklı bir adamdı. 

_ Onunla evlenmene annen razı ol-

madı mı? 
_ Hayır, aramızd~ki !a!. ~~rkının 

pek fazla olduğunu ılerı suruyor ve 
böyle bir evlenmenin pek iyi ~-~tic.e 
vermiyeceğini söylüyordu. Dedıgı gı-
bi de oldu. 

( ! ) ana 
Çeı>iren: F. Zahir Törümküney 

- Nasıl, nasıl? .Birlikte yaşıyama -
dınız mı? 

- Evlenmedıik bile. Annem, onu be
nimle evlenmekten vaz geçirtti. 

- Şimdiye kadar. bu türlüsünü de 
işitmemiştim. Bir anne kıziyle evle • 
necek erkeği nasıl caydırır kuzum? 

- Maalesef böyle oldu. 
- Pek ala, annen evlenmenize ne -

den razı olmıyordu. 
- Hakkında tahkikat yapmış. Vak· 

tiyle evli olduğunu öğrenmiş. 
- Bundan ne çıkar? Karısından ay

rıldıktan sonra ... 
- Evet, karısından ayrılmış. Fa

kat, bir metresi varmış. Sonra onu da 
terketmi~. Anneme nazaran, gayet 
capkın ve itimada layik olmıyan bira
dammış. 

- Canını, hangi erkeğe yüzde yilz 
güvenilebilir? Hangi erkek çapkın 
değildir ki; e sonra? 

- Ciğerlerinde de hastalık varmış. 
- Bu biraz mühim. 
-İlk karısından iki çocuğu da var-

mış. Çocuklarına çok düşkünmüş. Bi • 
naenaleyh bundan sonra olacak ço -
cuklarını da sevemezmiş. 

- Desene, annen işi fakıhğa da 
döktü. Netice ne oldu? 

- Netice mi? Ben Budapeşte'ye 
geldim. 

- Budapeşte'ye geldiğini görüyo
rum. Yalnız, niçin geldin. Bunu anla
mak ıisti yorum. 

- Annemin bütün söyledikleri 
doğru imiş. Meğer, o adama inanmak 
katiyen caiz değilmiş. Bana, çılgınca 
aşkından bahsediyordu. Ne yazık ... 

- Seni aldattı öyle mi? 

Elindeki sigarayı tablaya bastırdı. 
Güzel gözleri yaşla doldu: 

- Aramızda her şey bitti ... 
- Tabii, bu neticeden annen mem-

nun oldu? 

- Hem de pek çok. Geçen hafta dü
ğünleri yapıldı. 

- Nasıl? .. Annen evlendi mi? .. Ki-
minle evlendi? ... 

- Kiminle olacak? Onunla ... 
- Senin sevdiğin adamla mı? ... 
-Evet. 
- Seni caydırmak için uğraştığı a-

dama kendıisi vardı ha 1 
- Oyle oldu. Kendisinin benden 

fazla tecrilıbesi varmıg. O, ırapkm ada.· 
mı yoluna koymasını bilirmiş. Daha 
bir sürü bunlara benzer lakırdılar 
söyledi. 

Marta'nın anlattıklarına inanmak 
uıtemıyordum. Margeretta'nm, bu 
tarzda nareket edecegıru dünyada diı
şunemezdim. Demek hayatta her şey 
mümkünmu9. 

Marta, dördüncü sigarayı yaktı. Si
nirlerme hakım OlmaK ı.çm kendı ken
disiyle mücadele edıyordu. Dudakla
rına zoraki bir tebessilin yayıldı. bo
ğuk bir sesle devam ettı; 

- Hakkında fazla bır şey söyleme
ğe dilim varmıyor. Ne dıyeyim? Ne 
olsa annemdir. Allah mesut etsin. 

Yanağını okşadım: 

- Aferin kızım, dedim. Çok güzel 
düşünüyorsun. Belki de; bu ışın böy
le neticelenmesi senin hakkında da
ha hayırlıdır. 

Dudaklarını büktü: 

- Kim bilir? .. Belki de öyledir ... 
Yalnız, gücüme gıden ve hiç bir za. 
man affedemiyeceğim bır nokta var. 
Annem bana karşı neden samimi dav-

ranmadı? Hislerini niçin açıkça söy
lemedi? Evladının istikbalı endişe· 
siyle çırpman bır ana rolünü oynadı. 

lşte bunu çok çırkm buluyorum. Ay
rılırken bana ne dese beğenirsiniz? 
Kendisi, benim uğruma hiç bir ana -
nın evladına yapmıyacağı, yapamıya
cağı kadar büyük fedakarlığa katlan
mış. Beni o, adamdan kurtarmak i -
çin kendisini feda etmiş. Ne büyük 
fedakarlık ı 

Margeretta'nın bu fedakarlığına 
kahkahalarla gülmekten kendimi ala
madım. Marta da benimle beraber gü· 
lüyordu. 

Genç kız birden ciddile9ti. Gözle -
rinde kati bir kararın ışıkları yandı. 
Sakin bir sesle söyledi: 

- Hayatımda bir daha Seged'e dön
miyeceğim. Ne olursa, olsun burada, 
Budapeşte'de kalacağım. 

Bu lakırdıları, büyük bir yemine -
der gibi söyledi. Sesinde, Budapeşte'-

yi ve taliin karşısına çıkaracağı za • 
vallı erkekleri tehdit eden bir eda 

vardı. 

Ramazani Şerif 
Diyanet lıleri Reisliğinden : 

1938 senesi birinciteşrin ayının 25 
ıncı salı günü ramazan olduğu ilan o-
lunur. ( 4423). .1809 

uı.:us -9-
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(HAVA SEFERLERi) 

Ankara - lstanbul arasında 
Pazardan maada hergÜn: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe: 

: Ege ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Y eni:ıehir ,. 
: İstanbul eczanesi 
: Merkez " 
: Ankara ,, 

Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler has~~nesine (2257) 
numara ile telefon edılır. 

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

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2:!41-2342). -- Elektrik V<ı Hava
gazt arıza memurluğu: (18'46). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yeniıehir, Havuz
başI Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848) . - Birlik taksi: 
(2333). - Çanktrı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Akşam 
İlk Son 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Cebeci'ye 7 .00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-

sefer 
23.00 
2'3.20 

23.00 
23.20 

Z0.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
2'3.00 

-.-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yeni:ıehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.lS 7.00 
Akköprü'den S. pazarx'na 7.30 9.45 

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

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

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki aon seferlerle bunların Ulus mey
dam'na dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 

·Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaşa'ya : Her s~bah 8.20. Her 

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

Samsun hattma : Her~n 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbaktr hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattI : ., 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şaban: 28 

S. D. 
Güneıı: 6 18 

Rumi - 1354 
İlkteşrin; 10 

S. D. 
Aksam: 17 18 

Dünyanın 

büyük 

BOLO 
en 

çiçeOi: 
Filipin adaları arasında Mindanao 

isminde bir ada vardır. Alman neba -

tat alimlerinden birisi, buralara yap-
tığı bir tetkik seyahatinde bu adada 
dünyanın en büyük çiçeğini bulmuş -
tur. Bu çiçeğe yerliler bolo demekte
dir. 

Beş tüveyci bulunan lbu !büyük çi -
çeğin muhiti 3.5 metre gelmiştıir. Bu 
çiçeğin en küçük tomurcuğu bir ço -
cuk lbaşı lıüyüklilğündedir. Tomurcu
ğun boynu beş santimetn:yi bulmak
tadır. 

Bolo denen bu çiçeğe bu adaların 
en yüksek tepelerinde tesadüf edil • 
mektedir. Çiçeğin en çok yetiştiği 

yer adanın 1.200 metre olan Apo da
ğıdır. Bu çiçek adeta büyü.'k bir demet 
şeklindedir. 140 ayaklık yer kapla -
maktadır. 

Alman ne'batatcısı, bu çiçeklerden 
birisini kopararak tartmııştır. Çiçeğin 

bir tanesi tam on kilo gelmiştir, ali
min söylediğine bakılırsa, bolo hilka
tin yarattığı çiçeklerin en büyüğü -
dür. Sumatra ormanlarında yetişen 
bu çiçek Raflezina Arnoldi fasilesine 
mensuptur. 

Her güzelli§e aıık 
Kıymetli edip İzzet Melih, uzun 

bir sükutten sonra bize yeni bir eser 
hediye etmiştir. Profesyonel edebi
yatçılığa hiç yanaşmamış olan muhar
rir, yalnız zevki için yazan ve yaz
dıklarına ince bir itina gösteren ha
kikt bir amatör ediptir. 

Her güzelliğe aşık mütecanis bir 
cilt değildir. İçinde ayrı ayrı edebt 
tarzlarda birçok yazılar toplanmıştır. 
Velüt olmıyan muharrir, ancak muh
telif nevilerdeki yazılarını bir araya 
getirmek suretiyledir ki kalınca bir 
cilt teşkil edebilmiştir. Fakat az yaz
mak güzel yazmıya mani değildir. İz
zet Melih'in bu kitabmda evela hika
yeler görüyoruz. Kitaba ismini veren 
de bu cildin ilk hikayesidir. Bundan 
sonra not şeklinde tespit edilmiş 
muhtelif kısa düşünceler ve nihayet 
seyahat intibaları geliyor. Anlıyarak 
ve hazmederek okuyan, güzeli seven 
ve intizam ve iyiliğe meftun olan bir 
ruhun, olgunluk çağının mahsulü o
lan, düşünceleri şüphesiz ki karileri 
yakından alakadar edecektir. 

Bu güzel ve muvaffak eser Kanaat 
Kitapevi tarafından dağıtılmaktadır. 

Çocuklarımız neler 
okuyorlar? 

Psikoloji doktoru, Gazi Terbiye e
nstitüsü muallimlerinden Ziya Talat 
tarafından 8 ile 18 yaş arasında 3200 
kız ve erkek mektepli üzerinde yapıl
mış olan bir anketin neticelerini sis
temli ve mukayeseli bir şekilde tespit 
eden bu eser çok kıymetli bir tetkik 
mevzuudur. Modern psikolojinin u
sulleriyle yapılan bu anket, çocukla
rın ve gençlerin neler okuduklarını 

ve okudukları hakkında ne düşün
dükleri hususundaki merakımızı tat
min edecek doneleri ihtiva etmekte
dir. Bizde ilk defa olarak yapılmış 
bulunan bu çok kıymetli tetkik bir 
broşür halinde neşredilmiştir. Fiyatı 
20 kuruştur. 

Habralar 

Geçen sene çrkan ''Evimiz" isimli 
hikayeler kitabiyle dikkati çekmiş o
lan genç edebiyatçılarımızdan İhsan 
Devrim, şimdiye kadar yazmış oldu
ğu şiirleri "Hatıralar" başlıklı bir 
ciltte toplamıştır. 

İçinde yirmi şiir bulunan bu küçük 
kitabı, bize, İhsan Devrim'in iy i bir 
hikayeci olduğu kadar hassas ve dik· 
kate değer bir şair olduğunu da an
latıyor. 

Bu kısa şiirlerde muayyen bir tarz 
yok. Belli ki, şair, daha ilk faaliyet 
senelerinde olduğu için, muhtelif 
tarzları tecrübe etmektedir. Halk tar
zında şiirlerin yanmda Senbolizme 
ve enpresiyonizme meyleden parçalar 
da görüyoruz, bu ikincilerde şairi da
ha olgun ve kendi kalrbı içide bul
duğumuzu söylemeliyiz. MeseHl. şu: 

Beklemek gönül yolda, seneler 
senelerce, 

Gelmiyecek mektubu ve bir küçük 
serçeyi. 

Beklemek bir kapının hızla vurulu
şunu, 

Beklemek gürültüsüz şehre inen 
geceyi. 

kıtası ne kada rderin duyulmuş ve 
duyuran mısralardan mürekkep. 

lhsan Devrim, istidadının zıddiyle 
mütenasip olarak çok az yazan genç
lerdendir. Onuri şimdiye kadar ver
dikleri, bize bu verimin artmasını te
menni ettirecek bir kalitededir. 

Yeni Türk 
I Teşrin sayısı şu yazılarla çıkmış

tır: İbrahim Necmi Dilmen: 6 ıncı 
Dil kurultayı, M. Rağıp Kösemihal: 
Gayda ve çifte kaval, Raşit Gökde
mir: Osmanlıların hıristiyan kızlarla 
evlenmesi, Mehmet Halit Bayrı: Ah-

med!, H. Namık Orkun: Hiyongnular, 
Eşref Kayaboğazı: 'lzmit, Sapanca, 

Apazarı, Sadi Yaver Ataman: Mu· 
siki veçhemiz ve istikbali meselesi, 

Kemal Emin Bora: İlk ve son, Naci 
Yüngil: Bizans, Naki Tezel: Büyük 
Türk- zaferi, Cahit Krvaner: Büyük 
türk amiralinin ruhuna. 

Varlık 

15 ilkteşrin tarihli 127 inci sayı
sında şu yazılar vardır: Yaşar Nabi: 
Türk dili ve türkçe, Muammer Necip 
Arda: Dinamik, Talat Mümtaz Ya· 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf t:esaplarında 

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 
4 " 500 .. 2.000 .. 
4 •• 250 .. 1.000 •• 

40 
100 
120 

.. 
•• .. 

100 

50 
40 

" 
" 
•• 

4.000 

5.000 
4.800 

•• .. 
" 

160 .. 20 .. 3.200 •• 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağr dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazlafliyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, ı Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r .......... vi'ia;~·tı~·~ ........... i 
! .................................................... ! 
Akümülôtör plôkalan 

yenilenecek 
Erzincan Bakteriyoloji ve Serolo

ji Müessesesi Direktörlüğünden : 
Erzincan bakteriyoloji ve seroloji 

müessesesinin akkümülatör plakaları 
yenilenecektir. Bunun için Berlin A . 
F. A. fabrika mamulatından 290 amper 
saatlik KL 8 tipi altmış elemana ait 
fabrikasında kaynaklanmış komple 
plakalarla 385 kilo net ayni fabrika 
malı asit sülfüriğe ihtiyacı hasıl oldu
ğundan 18. 10. 938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2370 lira muvakkat te· 
minatı 177 lira 75 kuruştur. Şartname
ler Ankara merkez bakteriyoloji mü -
essesesinde ve İstanbul veteriner di -
rektörlüğündedir. İsteklilerin 2. 11. 
938 çarşamba günü saat 13 te m~va~~ ~ 
kat teminat ve kanunun icap ettırdıgı 
vesikalarla birlikte Erzincan belediye 
dairesinde satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4373) 7752 

Manisa' da yapılan sinema 
binası kiraya verilecek 

• Manisa Valiliğinden : 

minat vermeleri ve ihale gününden: 
nihayet sekiz gün eveline kadar vila -
yet makamına müracaatla alacakları 
ehliyet fenniye vesikası ile 938 yılına 
ait ticaret odası vesikasınx ibraz et
melerı lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılx gün ve saattan bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
verilmesi lazımdır. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet saat 14 e 
kadar gelmiş olmaları, aksi takdirde 
postada olan geçikmeler kabul edilmi· 
yeceği ilan ounur. 

(7 580 - 4433) 781ll 

Baı monlör ve ayar memuru 
ah nacak 

Malatya Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden : 

Askerlikle alakaları olmıyan ehli
yetnameli bir başmontörle bir ayar 
memuru alınacaktır. 

İsteklilerin askerlik vesikaları ve 
bonservislerini Malatya' da: Malatya 
elektrik türk anonim şirketi müdür
lüğüne ibraz etmeleri suretiyle müra-
caatları ( 4465) 7930 

Bir baytar aranıyor 
Yozgat Vilayetinden : 
Vilayet hususi idaresine ait (80) li

ra ücretli aygır deposu baytarlığı a
çıktır. Sunt tohumlama kursu görmüş 
olmak şartiyle talip olanların vilaye
te bir dilekçe ile müracaat eyle.mele· 
ri ilan olunur. 7945 

1 - Manisada Atatürk asfalt bul
varı üzerinde vilayet hususi idaresi ta· 
rafından yeni yapılan sinema binası 
üç yıl müddetle 9.000 lira bedel üze· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 
rinden açık arttırma suretiyle müza-
yedeye konulmuştur. . • .. 

2 - Şartnamesi vilayet dam:u. encu
meninden parsız olarak alı.n~bı~~r:. .. 

3 - İhalesi teşrini sanının uçuncu 
perşembe günü saat 11 de Manisa vila
yeti daimi encümeni önünde yapıla
caktır. 

4 _ Muvakkat teminat miktarı 675 

liradır. (4380) 7753 

Hükümel konağı yaptmıacak 
Çanakkale Nafıa Müdürlüğün · 

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Yenice 

hükümet konağı inşaatı olup keşif be
deli 15768 lira 1 kuruştur. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve ev -
raklar şunlardır. . 

A _ Eksiltme şartnamesı 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart · 

namesi 
D - Yapı işleri umumi fenni şart -

namesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli 

fiyat bordrosu 
G-Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 

Berlin'de 
Y egône Türk oteli 

HOTEL TEMPO 
Kurfürstendamm'm en modern 

oteli 
Adres: Kurfürstendamm 59/ 60. 

Telefon: 32 39 11 
Sahibi: Türk vatandaşı 

Cemil Mum 
Oda kiraları: 

13 Oda tek yataklı 2.40 Mark 
4 ,, ,, .. 3.40 .. 
2 ,, ,, ,, 3.90 

" 
11 ,, ,, " 4.40 .. 
11 " 

çift " 
5.90 ,, 

6 ,, " 
,. 6.90 

" 
1 ,, 

" " 
8.-

" 
Kahvalh 1.1 O mark 

Odaların hepsinde akar sıcak 
ve soğuk su ve telefon vardır. 

Bazılarında hususi banyo vardır. 
man: Etnoğrafya tetkikleri, Halil 
Fikret Kanat: Terbiyede hüriyet 
prensibi, George Duhamel "Sayı e
kal" asrı, Yaşar Nabi: "Akıncılar kö
yü" münasebetiyle, Türker Acaroğ
lu: !nsarov kimdir?, Naki Tezel: Ka
dın mı?, Maurice Level: Gelmiyen 
(hikaye), Leonid Andereyef: ömrü
müzün günleri (piyes, çeviren: Gaf
far.) İlhan Berk, Cahit Saffet, Şa
hap Sıtkı, Servet Dinduruk, M. Den
li'nin şiirleri. 

bedelsiz olarak görebilirler. 
3 - İhale 7-11-938 tarihine mlisadif 

pazartesi günü saat 15 de nafıa mü -
dürlüğü binasında toplanacak komis -

Türk vatandaşlara lisan husu
sunda azami kolaylık. Misafir
lerden daha önce gelen mektup 
ve saire memnuniyetle muhafaza 
edilir. Misafirlere rcgister mark 
alıncıya kadar, para borç verilir. 

yonda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
tcklilerin 1182.60 liralık muvakkat te-

.,:!111111111111111111111111111111111111111. 

= NAPOLİ ŞARKİCISI E 
: Jeah Kiepoura • G. Svarthout : - -,11111111111111111111111111111111111111~ 
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RESMİ İLANLAR 
3 - Muvakkat teminatı (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenle

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

- . 

·Gümrük ve in. 8. 

Tuz çuvalı alınacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğün-

den: 
1 - Şartnameleri mucibince satın 

alınacak 50 kiloluk "150.000' adet ve 
100 kiloluk "180.000" adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf usu!iyle eksilt
meye konmuştur. 

II - Muhammen bedelleri: 50 ki
lolukların beheri 23 kuruş hesabiyle 
"'34500" lira ve muvakkat teminatı 
"2587.50" lıra, 100 kılolukların beheri 
41 kuruş hesabiyle "73800" lira mu
vakkat teminatı "4940" liradır. 
İzmir 'de teslim edildiği takdirde 

beherine 50 kiloluklar için 25 santim 
ve 100 kiloluklar için de 50 santim 
zammedılir. 

III - Eksiltme 7.1Ll938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü 50 lik çuval
lar saat 15 de, lUU luk çuvallar saat 
15.30 da k.abata~ · ta levazım ve müba
yaat şube:sindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - :ıartnameler 50 ,ikler 1.73 li
ra ve 100 lükler 3.70 lira bedel muka
bilinde İnhisarlar umum müdürlüğü 
levazım ve mübayaat şubesiyle Anka
ra ve lzmir başmüdürlüklerinden alı
nabilır. 

V - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaiklc yüzde 7.5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü eksiltme saatle
rinden yarımş,ar saat evetine kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve
rilmesi lazımdır. (7731-4514) 7944 

-Ekonomi· Bakanh~ı~" 

Kiralık lokanta mahalli 
lktıoat Vekaletinden : 

Vekalet binasının alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutfak ve müştemila
tı üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere artırmıya konulmuştur. 

1 - Artırma İktısat vekaleti satın
alma komisyonunda 11.11.103& t.arihi .. 
ne tesadüf eden cuma günü saat (10) 
da yapdacaktır, 

2 - Tahmin edilen icar bedeli be
her sene (432) lira hesabiyle üç sene
lik mu,1ammen bedeli (1296) lira olup 
muvakkat teminatı (97) lira (20) ku
ruştur. 

3 - Taliplerin muvakkat teminat 
paralarını yatırmak ve şartnameyi 
görmek üzere Levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (4513) 7943 

Hava Kurumu 

Odun ve kömür alınacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğünden: 
Türkkuşu müesseseleri için açık 

pazarlık suretiyle alınacağı ilan edil -
miş olan 45 ton krible kömür ile 15-25 
ton kesilmiş kuru meşe odununun 
12. 10. 938 çarşamba günü yapılan ek
siltmesinde verilen fiyat haddi layı
kında görülmed iğ inden ihalesi 24. 10. 
938 pazartesi gü .ıü saat 15 e talik edil· 
miştir. 

İsteklilerin vesaik ve teminatla-
riyle müracaatları. 7662 

' 
........................ - .. - ...... -. 

Harta - .... - ........................ -..... 1 
Bulgur alınacak 

Haı· t., l.aeneJ Uırektörluk .... oden: 
1 - Harta kıtası eratı için bin lira

lık bulgur defaten ve açık eksiltme su· 
re tiyle alınacaktır. 

2 - Açık eksıltme 24 - !. Teş. - 938 
pazartesi güni. saat 10 da Cebeci'de 
Harta Gn. Urk. binasında Sa. AL Ko
misyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Taliplerin yazılı gün ve saat
te teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4223) 7457 

·: •. ,,C.·- H. Partisi 
Satılık otomobil 

C. H P. Genel Sekreterliğinden 
Partiye ait açık (Kraysler) marka 

otomobil açık arttırmaya konulmuş

tur. 
l - Muhammen bedeli 250 lira -

dır. 

2 - Otomobili görmek istiyenler 
her gün Parti kaloriler memuru K~ -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genci Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

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

Posta, Telgraf ve Telefon 

Posta vagonu alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 
1) - (2) adet posta vagonu kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2) - Muhammen bedel (43579.80) 
lira, muvakkat teminat (3268.49) lira
dır. 

3) - Eksiltme 29-11-938 tarihine 
müsadif salı günü saat (15) de Anka
ra'da P.T.T. umumi Müdürlüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) - İsteklilerin, muvakkat temi
nat makbuzu veya banka mektubu ve 
kanuni vesaikle beraber teklif mek
tubunu muhtevi kapalı zarflarını mcz 
kfir gün saat (14) e kadar o komisyo
na vermeleri. 

5) - Şartnameler Ankara'da P.T. 
T. levazım ve lstanbul Beyoğlunda 

P.T.T. levazım ayniyat 'ubesi Md. 
lüklerinden 2 lira 18 kr. bedel muka-
bilinde verilir. (4229) 7542 

Lojman binası inşaat 
ve tesisatı 

P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Ankarada Etimesut civclrında 

ınşa cdılecek 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. lüğün.dcn alınacaktır. 

5 - lsteklilerin: 
A) - Kanuni vesaikten maada na

fıa vekaletinden bu iş için alınmış eh
liyet vesikası, 

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

C) - Şantiyede inşaatın devamı 

müddetince bir yüksek mühendis ve
ya yüksek mimar bulundurulmasını e
vciden 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
zılı saattan bir saat eveline kadar An
karada P. T. T. U. MD. lüğü binası i
çinde toplanan eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde tev 
di edeceklerdir. (4272) 7599 

Perföratör bandı alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiyacı için satın alına
cak (2000) tekerlek seri simens mür
sile perföratör bandı açık eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2700) lira, 
muvakkat teminat (202,5) liradır. 

3 - Eksiltme 6. 12. 938 tarihine 
müsadif salı günü saat on beşte (15) 
de Ankara'da P.T.T. umumi Md. lüğü 
binasındaki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkfır gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md. lüklerinden parasız verilir. 

(4377) 7789 

1 Milli Müdafaa Bakanlığı 
Bir İngilizce mülercimi alınacak 

M. M. V, Hava Müsteıarlığından: 
Ankara M. M. vekaleti hava müste

şarlığında ücretle istihdam edilmek 
üzere İngilizceye hakkiyle vakii ve 
teknik istilahatı da bilir bir İngilizce 
mütercimi alınacaktır. 

Talipler arasında İngilizceden baş
ka fransıca, almanca ve bilhassa ital
yanca lisanlarından birini bilen tercih 
edilecektir. Taliplerin askerlik ödev
lerini yapmış olmaları ve ecnebi ka -
dın ile evli olmamaları, hüsnü ahl5.k 
sahibi olmaları, her hangi bir cürüm-

den dolayı mahkum edilmiş olmama -
ları 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, İstanbulda 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, !stanbulda Yeşilköyde aktar
ma ambarı müdürlüğüne ve İzmirde 
tayyare alayı komutanlığına müraca
at etmeleri lazımdır. 

Bu tarihten sonra yapılacak müra
caatlar kabul edilmiyecektir. 

(4376) 7767 

Kalorifer ustası ve 

ateşçisi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Ankara riyaseti cumhur müzik oku

lu binasının kalörifer tesisatını idare 
etmek üzere aylık ücret olarak 98 lira 
ile bir kalörifer ustasına ve 84 lira üc
retle d _ bir kalörifer ateşcisine ihti -
yaç vardır. 

Binaenaleyh alınacak kalörifercile
rin: 

1 - Türk olmak. 
2 - Ecnebi bir kadınla evli olma-

mak. 
3 - Sanat okulundan mezun olmak. 
4 - Askerliğini bitirmiş bulunmak. 
S - Kalörifer tesisatını idareye 

muktedir olmakla beraber icabında 
zuhur edecek arızaları da tamir ede -
bilecek kabiliyette olmaları ve başlı 
başına mesuliycti deruhte edebilme
leri için de lüzumlu olan nazari ve a
meli bilgiye de sahip bulunmak. 

Talip olanların evrakı müsbiteleri
le birlikte 2 ikinci teşrin 938 tarihine 
kadar Ankara'da M. M. vekaleti ema
kin inşaat şubesine müracaat etmele
ri ve taliplerin imtihanları da fen ve 
sanat umum müdürlüğünce tes!:ıit e
dilecek günde yapılacağı ilan olunur. 

(4430) 7876 

Tayyare imdadı sıhi 
paketi alınacak 

M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 100 adet büyük, 150 adet küçük 
tayyare imdadı sıhi paketi eksiltme
sine 17.10.1938 gününde istekli çıkma
dığından yeniden eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 3150 lira olup 
ilk teminatı 236 lira 25 kuruştur. 

3 - İhalesi 27.10.1938 perşembe gil
nü saat 11 de Vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
ilk teminat mektup veya makbuzlari
le ve kanunun emrettiği vesaikle ko· 
misyona gelmeleri lilzımdır. (4396) 

7925 

· Ankara Belediyesi. · 
""~ 

Sömikok kömürü alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
Belediye ve şubeleri için alınacak 

250 ton sömikok kömürü bir ay içindo 
pazarlıkla alınacağından taliplerin 
her cuma ve salı günleri saat on bu
çukta Belediye encümenine müraca-
atlarr. (4287) 7579 

Yulaf ve ot alınacak 
Ankara Belediye•inden : 
Temizlik hayvanatı için alınacak 

67710 kilo yulafla 54168 kilo ot bir ay 
içinde pazarlıkla alınacağından istek
lilerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4288) 7580 

Kazma, kürek ve saire alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Fen heyetine alınacak 200 kaz
ma ve 250 kürek vesaire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli ( 404.95) li
radır. 

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

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yaz1 i§leri kalemine ve 
isteklilerin de 1 - teşrinisani - 938 sa -
lı günil saat on buçukta Belediye en -
cümenine müracaatları. 7659 

(alı süpürgesi alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Temizlik işleri için 6000 adet 

çalı süpürgesi 15 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Bedeli muhammcni (720) lira -

dır. 

(4399) 7778 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobiis 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 - 11 - 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye eneli -
menine müracaatları. 

(4400) 7779 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Mezbahada yapılacak tamirat 

15 gün müddetle açık eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3158,40 lira
dır. 

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

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

(4401) 7780 

,_ ' 

Ankara-Valiliği , 

Yulaf alınacak 
Ankara Valiliğindeı. : 

Vilayet damızlık aygır deposundaki 
damızlık hayvanatının senelik ihtiya· 
cı için mübayaa olunaca.- 36.000 kilo 
yulaf pazarlık suretiyle satın alınaca
ğından isteklilerin her pazartesi ve 
perşembe günleri saat (15) de vilayet 
daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. (4315) 7620 

Türbe tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (3E32) lira (80) kuruş

tan ibaret bulunan cenabi Ahmet pa
şa türbesinin tamirat işini 17.10.1938 
pazartesi günü ihalesi yapılmak üze
re açık eksiltmeye konulmuş ise deşe
raite uygun istekli çıkmadığından ek
siltme müddeti uzatılmış ve 31.10.938 
pazartesi günü saat on beşte talibine 
ihale edilmek üzere yeniden açık ek
siltmeye konmuştur. 

Isteklilerin şartnamede yazılı bel
geleri ibraz etmekle beraber yüksek 
mühendis veya mimar olmaları veya 
bu gibilerle teşriki mesai ettiğine ve 
mukaveleye müşterek imza edildiğine 
dair noterden musaddak teahhütna
me ibraz etmeleri lizımdır. 

Muvakkat teminat 234 lira 96 ku
ruştur. 

lstoklilerin teminat mektubu veya 
makbuzu ve yukarıda yazılı vesikalar
la birlikte sözü geçen gün ve saatte 
vilayet binasında toplanan Nafıa ko
misyonuna gelmeleri. 

Buna ait şartname ve keşif evrakı 

hergün Nafıa müdürlüğünde görebi-
lirler. ( 4397) 7926 

İzolôsyon işleri 
Ankara Valiliğinden : 
1- Keşif bedeli (7993) lira (72) ku

ruştan ibaret bulunan stadyom ve hi
podrom tribünleri ve binalarının izo
lasyon işleri 10.11.1938 perşembe gü
nü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 600 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve eksiltmenin yapılaca· 
ğı günden en az 8 gün eve! ellerinde 
bulunan vesikalarla birlikte bir isti· 
d? ile vilayete müracaat ederek bu işe 
mahsus olmak üzere vesika almaları 

ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 
Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştira ke
demezlcr. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, teminat mektup veya makbuzu 
ve ikinci maddede yazılı ehliyet vesi· 
kasiyle birlikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vil.iyet encümenine müra
caatları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
rakı hergün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. ( 4493) 7935 

Kazalar 
Hol binası yaptırılacak 

Nazilli Belediyesinden : 

Nazilli'de belediyece yaptırılacak 

olan 17400 lira bedeli keşifli hal bina
sı 2490 No. lu artırma ve eksiltme ka
nununun hükümlerine göre kapalı zarf 
usulü ile 17-10-938 de eksiltmeye kon
muştur. İhalesi 7-11-938 pazartesi gü
nü saat 16 da Nazilli belediyesinde ya
pılacaktır. Müteahhitler fenni şartna -
me ve projeleri meccanen belediye da
iresinden teılarik edebilirler. 7786 
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Kiralık : 

KİRALIK BOYOK KAT- İki ai -
leye elverişli, ilci antre, beş oda, iki 
salon, mutbak, kiler, hizmetçi odası, 
havuzlu güzel bir bahçe içinde acele 
ucuz kiralıktır. Y cnişehir Tuna cad -
desi Düzenli sokak No. 10 telefon : 
2676. 7412 

Kiralık daire - Bankalar caddesi 
inhisarlar baş müdürlüğü yani dok -
tor Salahi Ap. 4 oda, mutbak banyo, 
elektrik, havagazı, su. Ti: 1490 7628 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad 
Ataç sokak konforlu 5 er odalı 5 dai -
reli bir apartıman ayrı ayrı veya top -
tan olarak. Ti: 3520 7629 

KIRALIK - KALORiFERLi, SI
CAK SULU YENi APARTIMAN -
LAR : Sair her türlü konfor. Menekşe 
Sokağı 4, Bulvara birkaç adım. Orta 

Küçük ilan şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için SC1 Kuruı 
Uc; defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinlardan her defası 
için 10 kurus alınır. MeseJ.i 10 defa 
nesrcdilccek bir ilin için 140 kuru& 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki bosluk
lar müstesna, 30 harf itibar ed;Imjf
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için BY· 
rıca 10 kurus alınır. 

Bir bayan için kiralık oda - Ail 
nezdinde bir bayan için ehven fiatla 
Yenişehir: Yeni gün sokak 2 No. h 
Güp Güp apartunanının 7 No. suru 
müracaat. 7956 

daireler: bir hol, üç oda, bir hizmetçı A • 
bölmesı. Küçük daıreler: bir hol, iki ranıyor • 
oda, bir hizmetçi bölmesi. Alt katta: 
Çamaşırhane, sandık odaları. Telefon: 
3788 veya 1657 7717 

Kiralık - Yenişehir Menekşe soka
ğında 12 No. lu apartımanda 6 ve 8 
odalı daireler. Odalar, geniş hava ve 

Aranıyor - Aile nezdinde veya m!i& 
takil boş bir oda aranıyor. Samanpa. 
zarı ile Ulus meydanları civarlan ter• 
cih edilir. Müracaat: telefon : 2089 

7859 

ziya boldur. İcar ehvendir. 7760 Aranıyor - Bir bay için aile nez• 
Kiralık Daire - Ferah, taksimatı dinde yahut müstakil mobilyalı ve 

modern 5 oda, 1 hol. Elektrik, hava - konforlu 2 • 3 odalı veya bir oda biı: 
gazı 1 banyo, alaturka, alafranga iki ha· salon kaloriferli şayanı tercihtir. Kira• 
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge- ya vermek isti yenlerin sekizden ona 
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. kadar 3840 Ekrem adına telefon et:me-

Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba- leııi. 7922 
kanlıkların, asfaltın yanı başı. Demir-
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 Satılık : 

Kiralık - Maltepe Uludağ sokak 
balkonlu geniş nezaretli 4 oda, 1 hol, 
banyo, kiler saireyi havi ikinci kat 
İçindekilere müracaat. 7821 

Kiralık Alt Kat - Yenişehir'de Ka
ranfil sokağında 17 numaralı apartma
nın dört odalı alt katı. Görmek ve gö -
rüşmek için apartmanın orta katına 
müracaat. 7826 

Kiralık Kat - Demirtepe N ecatibey 
cad. Barkan Ap. No. 11 de 4 büyük 1 
küçük oda 1 hol banyo havagazı elek
trik 3 balkon. 7834 

Kiralık - Maltepe Akıncılar'da dört 
oda bir hol bütün konforlu bir kat ve 
ayrıca bir oda Tel: 3445 43 Asım. 

7835 

Kiralık - 5 oda, vestiyer, banyo ve
saireyi havi bir kat. Kapısı ayrıdır 

Radyo, telefon tertibatı vardır. Ada • 
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 

Kiralık - Gilnetll, geniş konforlu 
1 veya 2 oda mutbaksız çok ucuz, ba
yanlara veya çocuksuz aileye verile • 
cek. Yenişehir Türe sokak Şenyuva 

Ap. No. 9 7860 
Kiralık daire - 4 oda, 1 hol, kon

forlu. Yenişehir Orduevi arkasında 
Arman sokak No. 21 de Turan apartı-
maruna müracaat. Tel: 1252 7863 

Kiralık apartıman - Kaloriferli, 6 
oda muşambalı. Çankaya Cad. No. 49 
görmek için 2. ci kata görüşmek için 
şekerci Hacı Bekir'e müracaat. Ti: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda~ 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı genişte
ras kalörifer, daimi sıcak su 30 lira 
Yenişehir Atatürk Bul. Yenice Ap 
No. 9 7866 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye -
ni apartıman. S şer oda, birer sa1on 
konforlu 3 daire. İsmetpaşa cad- so • 
nunda su deposu aftında köşe başı. T 
2451 7867 

Kiralık - Yenişehir İsmet İnönü 
caddesi No. 60 da 4 oda, 1 hol, bahçe 
içinde ve müstakil· Telefon: 2222 

7869 

Kiralık - Muayenehane, yazıhane 
ve ikametgaha elverişli bütün konfe>
ru havi 5 odalı müstakil bir ev. Balık
pazarı Çıkrıkçılar yokuşu alt başında 
terzi Ahmet Sirel'e müraeaat. 7916 

Kiralık - 5 büyük, iki küçük oda, 
kaloriferli, havagazı fırını, iki kat üze
rine, bahçeli. Kavaklıdere Güven ma
hallesi No. 27 (hane). Telefon: 2953 -
2447 7923 

Kiralık kat - Koyunpazarına ya -
kın Arslanhane camii yanında havadar 
her tarafa nazır 11 No. lu apartımanın 
3. cü katı- 4 oda mutbak ve saire. 2. ci 
kattakilere ve Ti: 2750 ye müracaat. 

7948 
Kiralık Müstakil kat - Maltepe 

otobüs durağında polis noktası karşı
sında köşe başındaki 5 numaralı evin 
üst katı. Dört büyük oda, iki hol, mut
bak, banyo, havagazı ve elektrik. Bü -
yük bahçe, güzel manzara, bol güneş. 

Su parası da içinde olmak üzere 
52 liraya acele ve devren kiralıktır. 

İçindekilere müracaat. 7949 

Satılık - Ankara'run her tarafında 
parsellenmiş arsalar beton ahşap ev 
aprtıman alıp satmak istiyenlere Ti: 
3563 Ali Cengiz Bayram Cad. No. 1 

6902 
Satdık ucuz otomobil - Kapalı, te

miz bir otomobil acele satılıktır. Işık• 
\ar Menekşe apartımanı No. 9 da İs • 
mai\'e müracaat. 7710 

Satılık piyano - Alman markalı ' 
iyi kullanılmış bir piyano müsait fiat
le satılıktır. Yenişehir Karanfil sokak 
30 - 3 7713 

Acele satılık - Yeşil boyalı 3 kişi· 
lik 5 beygir Sitrocn markalı ve 4 per • 
vaneli 2 parmaklık santriföj pompa. 
Soğukkuyuda No. 15 elektrikçi Hamit 
Ersel'e müracaat. 7715 

Acele satılık kamyon - 937 model 
uzun şase yeni karöscrli Şevrole. Eski 
Postane arkasında aşçılar kahvesi 
Mustafa Ceylan'a müracaat. 7737 

Satılık eıya - Maltepe son durak 
son apartımanda muhtelif halılar, bat• 
taniyeler, kuvertürler. kuştüyü yastık
lar, karyolalar, lokanta, mutbak elek• 
trik donanma levazımı her gün satıl • 
maktadır. 7738 

Satılık ana - Maltepe civarı ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılık arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 77 59 

Satılık ve kiralık - Çankaya'da 
Irak sefareti civarında vasi arazili ki· 
gir hane. Çankaya postanesinden so -
rulmast. 7795 

Satılık - Çok az kullanılmış, her 
şeyi tamam ve radyolu, lüks, kapah bir 
otomobil. Telefon 3480 / 17 7868 

Satılık - Azimet dolayısiyle çok 1 
oz kullanılmış ev eşyası Opel marka 
kapalı temiz bir otomobil ve devredi • 
lecek telefon. Balıkpazarı Kuyumcu • 
!ar carşısında gözlükçü M. Halkacı' • 
va müracaat. 7918 

Satılık - Küçük Esatta içinde çeş
mesi bulunan mamur on dönüm bağ 
acele satılıktır- Ti: 248 7 Vahdi Doğ-
ru er. 7919 

Satılık araa - Maltepe civarı ve 
jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılık arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahibi Feyzullah'a müracaat. 7955 

iş arıyanlar : 

Bir mühendis (Diplomalı) - İş a,.. 

ramaktadır. (Su, Yol, Deıniryol, köp
rü inşaatı) W. r.. Ankara Yenişehi~ 
Mühendisler birliği. 7652 

lı arıyor - Türkre, almanca ve 
farnsızca bilen orta tahsilli bir genç 
bir ticaret evinde iş arıyor. Posta ku-
tusu 139 za müracaat. 7787 

Danı Dersi - Dans öğrenmek isti .. 
yenlere iyi bir fırsat; 20gündc mükem
mel dans öğrenmek istiyorsaruz Ulus' .. 
ta B. G. rumuzuna mektupla m.üracaat 
ediniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 

it Anyor - Ticaret lisesinden me -
zun banka muamelatı ve bütün usule 
aşina İngilizce bilen bir genç iş ara -
maktadır. Ulus'da A rumuzuna mek -
tupla müracaat edilmesi. 7861 

lş verenler : 
Kirahk daire - Yenişehir Çağatay 

sokak 22 No. 3 oda, 1 hol, mutbak, 
banyo, havagazı, elektrik ve su. Çatı 
katı- Kapıcrya müracaat. 7950 Aranıyor - İyi dikiş bilen 2 baya-

Kiralık - Yenişehir Adakale cad - na ihtiyaç vardır. Postane caddesi Ha
desindc 18 No. da orta kat. 3 büyük nef Ap. No. 3 kadın terzisi Ziya'ya mü-
oda, 1 geniş hol, havagazı, banyo, racaat. 7736 
mutbak. Ti: 2655 7951 Bedia terzihanesi için - Dikiş bilen 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 14 bayana ihtiyaç vardır: Yenişehir Ha
mahallesinde müstakil bir oda. Ti: vuzbaşı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-
3991 Mahmut Sür'e müracaat. 7954 re 3 müracaat. 78gl 



23 - 10 - 1938 

Ankara levazım Amirliği 

Yulaf alınacak 

binasındaki tüm aatm alma komisyo
nunda ihale edilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın Al
ma Komisyonundan : 

4 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesaik ve mu • 
vakkat teminat makbuzlarını ve teklif 
mektuplarını havi zarfı kanunun 32 
ve 33 üncü maddelerindeki tarifat dai
resinde hazırhyarak ihale günü saat 
14 e kadar komisyona vermiş bulun-

Harp akademisi hayvanatı için 300 
ton yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 
25.10.938 salı günü saat 15.30 da Top
hanede İstanbul Lv. flmirliği satınal
rna komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruftur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalariyle beraber 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evci komisyona vermeleri. 

(4204) 7435 

Sade yağı alınacak 

malıdırlar. ( 4368) 7747 

Tel şehriye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 18000 kilo tel şehriye
nin kapalı zarfla eksiltmesi 21. 2. ci 
teş. 1938 saat 15 de Ankara Lv. amir
ligi satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komi&} onUJ\'daı. : 

ı - Muhammen bedeli 5400 lira, ilk 
teminatı 405 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesikalar
da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. 

1 - Kırklareli tümen birliklerinin 
938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
ıuliyle milnakasaya konulan 40 ton 
sade yağına talip çıkmadığından bu 
miktar yağ yeniden kapah zarf usuli -
le münakasaya konmuştur. Beher kilo
sunun muhammen fiyatı 111 kuruş o -
lup ilk teminatı 3330 liradır. İhalesi 
2 - I. ci teşrin - 938 günü saat 16 da
dır, İstekliler şartnamesini her gün 
tüm satın A. Ko. da görebilirler. Ta -
liplerin kanunur. 2 • 3 üncü maddele 
rindeki vesaik ile teminat mektupları
nı havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat eve1ine kadar tümen sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4219) 7454 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - ıso.ooo kilo fabrika unu kapalı 

zarf u&uliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20450 lira

dır. 
3 - İlk teminat 1608 lira 75 kurui 

tur. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24 . .LO. 

938 pazartesı günü saat 16 da Erzin· 
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. de. yapılacaktır. 

!i - Şartnamesini görmek istiyen· 
ler her gün komisyondan parasız alıp 
görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat eveli· 
n ":! kadar 2490 No. lu artırma eksiltme 
kanununun 32. inci maddesindeki esa
sata uygun olarak Erzincan tümen ka
rargahındaki As. Sa. Al. Ko. başkan
lığına vermiş veya posta ile gönder
miş olacaklardır. Postada gecikmesi 
kabul edilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikalar i· 
hale günü ve saatinden istekliler ko-
misyon başkanlığına göndermiye 
mecburdurlar. (4234) 7459 

Un ah nacak 
Anknra Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - 600.000 kilo fabrika unu kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 87000 lira

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

938 pazartesi günü saat 15 de Erzin
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
AI. Ko. da yapılacaktır. 

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

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

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

Pilavhk pirine ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği ~atın 

Alma Komisyonundan : 

(4451) 7929 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Tümenin Edremit'teki birliklerinin 

ihtiyacı olan 1000 ton odun kapalı 

zarfla alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 8000 liradır. 
Eksiltmesi 10.11.1938 perşembe gü

nü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 
Evsafını ve şartlarını görmek istiyen
ler Edremit Tüm. Sa. Al. Ko. da her
gün ve eksiltmesine iştirak edecek 
taliplerin teminat mektuplariyle tek
lit mektuplarını muayyen saatten bir 
saat evci Edremit tüm. Sa. Al. Ko. na 
vermeleri il3.n olunur. (4497) 7937 

Yulaf ahnacak 
Ankara Leva~ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tümen birliklerinin senelik 

ihtiyacının 400 ton yulaf kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. İhalesi 
7. 2. inci teş. 938 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Yulaf umum tah
min tutarı 18000 lira olup muvakkat 
teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin bildirilen ihale gününe saatin
den bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz hazırlığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyo
nuna verilmesi ilan olunur. (4498) 

7938 

Sığır eti alınacak 
Ankara. Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
l - Sıvastaki birlilflerın ihtiyacı 

için 110000 kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 23100 lira ve muvakkat 
teminatı 1732 lira 50 kuruştur. 

3 - 10. 2. teş. 1938 perşembe günü 
saat 15 de Sıvasta tümen satınalma 

komisyonunda ihale edilecektir. 
4 - Şartnamesi her gün komisyon

da görülebilir. 
S - Eksiltmeye girmek istiyenler 

kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı veı:;ika ve ilk teminat makbuz
larını ve teklif mektuplarını havi 
zarfı kanunun 32 ve 33 üncü maddele
rindeki sarahat dairesinde hazırlıya
rak ihale günü saat 14 de kadar ko· 
misyona vermiş bulunmc.lıdırlar. 

(4499) 7939 

Sığır eti alınacak 
Ana.ou el Levazım ~mıruı;ı .:ıatın 

Alma ~omisyonundan : 
ı - Eskı§ehır birlıklerinin ihtiya

cı içın lUUllVU kilo sığır eti kapalı 
ı:arua eksııtmeye konulmuştur. 

2 - lhalesı ıu.11.1938 pazartesı gü· 
nü saat 16 da ~skişehir levazım amır
!iginde satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - ~aı tnameı;i komisyonda görü
lebilir. 

4 - Muhammen bedeli 24000 lira
dır. Muvakkat temınatı 18UO liradır. 

5 - lsteklilerin ticaret odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesıkalarıle bir
likte teklıt mektuplarını ihale saatın
den bır ı:;aat evelıne kadar komısyona 
verilmesı ( 4.'>0U) 7940 

Ekmeklik un alınacak 
~nn.aı"'a. .Leva. ........ •'-• ....... , 0 , ..., ... "uı 

Kırklareli tümen birlikleri 938 se
nesi ihtiyacı ıçin 70.000 kilo pilav_lık 
pirinç kapalı zarf usuliyle eksılt· 
meye konulmuştu!', Beher kilosun:ın 
muhammen bedeli 25 kuruş olup ılk 
teminatı 1312 lira 50 kuruştur. lhc.lesı 
3 2. teşrin 938 perşembe gi~n~ saat . ~ 6 
dadır. İstekliler şartnamcsını her g~~ 
tümen satın alma komisyonunda ~o
rebilirler. lstcklilcr kanunun 2. 3 .. un-

·~ima h.omişyonundan : 

.. addelerindeki vesaik ile temınat cu m 
11

. .. 
mektuplarını havi zarflarını be ı gun 
ve saatten en az bi r saat evetine kadar 
tümen satın alma komi:.yonuna ver -

meleri. (4268) 7598 

1 - İğdirdeki birliklerin yıllık ih
tiyaçlar. ıçın 30U ton ekmeklık un ka
palı zarfla eksiltmeye çıkarumışur. 

2 - Tahmın edılen bedeli 51000 lira 
ve ilk temıaatı 3SOO liradır. 

3 - hksiltmesi 7 .11.1938 pazartesi 
giınü saat lU da Karaköse'ue satınal
ına komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları saat"9 da ka
bul edilecektir. 

5 - Evsaf ve şartları komisyonda 
255 kuruş mukabilinde alınabilir. 

6 - İsteklilerin Karaköse'de belli Kuru ot alınacak 
L 

A · r- · ,::,atın gün ve saatte komisyona müracaatla-
Ankara. evazımd ~ıır ıgı ' rı (4516) 7941 

Alma Komı&yonun an • 
1 - Sivastaki birlikler ihtiyacı için Ekmeklik un ah nacak 

260000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Bedeli 10400 lira ve muvakkat 
teminatı 780 liradır. 

3 - 4 ikinci teşrin 938 cuma günü 
saat on beşte Sivas tümen komutanlığı 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Sürbahandaki kıtaların yıllık 
ihtiyaçları için 300 ton ekmeklik un 
kapalı zarfla ekısiltmeye konmuştur. 

ucus 
2 - Tahmin edilen bedeli 51000 li

ra, ilk teminatı 3800 liradır. 
3 - Eksiltmesi 7.11.1938 pazartesi 

saat 11 de Karaköse'dc satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

yon'da 255 kuruı mukabilinde alına
bilir. Teklif mektupları eaat 10 a ka
dar kabul edilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatte 
komisyona kanuni vesikatariyle bir-

4 - Evsaf ve şartnameleri komis- likte müracaatları. (4511) 3942 

yulaf ahnacak 
Ankan Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan 

1 - Sıvastaki birliklerin hayvanları için kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan iki kalem yemin mikdariyle bedelleri, ilk teminatları ve ihale 
tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 

2 - Şartnameleri her gün Sıvas Tümen komutanlık binasındaki komis
yonda görülebilir. 

3 - İstekliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılx vesaik ve ilk 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 32. maddede yazılı olduğu 
veçhile hazrrlıyarak ihale saatinden laakal bir saat evveline kadar Srvas 
tüm satmalma komisyonuna teslim etmiş bulunmalıdırlar. (4367) 
Mikdarı Bedeli tık teminatı Tarih gün saat 
Kilo Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

240000 
240000 

Yulaf 
Arpa 

14400 00 
12000 00 

Sabun 

1080 00 3-11-938 perşembe 
900 00 3-11-938 .. 

7746 

ahnacak. 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

11 
15 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuru~ Lira kuruş 

11000 Sabun 5500 00 412 50 
1 - Elazığ'daki birlikler için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk temi

natı yukarda yazılı 11000 kilo sabun Elazığ tüm satınalma komisyonunca 
10-11-938 pazartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4409) 7927 

Sade ah nacak ..... 
yagı 

Ankarn L~vazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
Mikdarı Tahmin bedeli tık teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

15000 Sade yağ 14250 00 1068 75 
1 - Tümenhı Hozat'taki birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarda yazılı 15000 kilo sadeyağı Elazığ tüm satrnalma ko -
misyonunca 10-11-938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4410) 7928 

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

.Mikdarı Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

660,000 Kuru ot 39600 00 2970 00 
.1 - Tümenin Elazığdaki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdarı, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 660.000 kilo kuru ot 
• Elazığ satınalma Komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı 

zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 
2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 

geçen komisyonda görülebilecektir. 
3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 

hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4476) 7931 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

110,000 Yulaf 6600 00 495 00 
1 - Tümenin Elazığ'daki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdar, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 110.000 kilo yulaf Elazığ 
satmalma komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf 
eksiltmesile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve §artnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4477) 7932 

Kuru fasulye ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

88000 Kuru fasulye 7040 00 528 00 
1 - Elazığ birlikleri için mikdarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı 

yukarda yazılı 88.000 kilo K. Fasulye Elazığ satınalma komisyonunca 
8-11-938 salı günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de mczkür gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

H. 

(4478) 7933 

M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS T ARIHI 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANF AR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevi Hind malı ihracatçısı 
Referansları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 
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Sade 
...,, 

yagı ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alına Komisyonundan ı 
1 - Tümen birliklerinin aşağıda mikdarı yazılı sade yağlarının kapa

lı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiyatlar komutanlıkça pahalı görüldü
ğünden bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - İlk pazarlığı 26/ I. ci teş./938 çarşamba günü saat 15 de İzmitte 
tümen satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sadeyağların mevkileri, mikdarlan, tasınlanan fiyatları aşağıdadır. 
4 - Her mevkiin ihtiyacı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilecektir. 
5 - Şartnamesi, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Levazım amirlikleri 1z -

mitte satınalma komisyonlarında her gün görülebilir. 
6 - İsteklilerin belli gün ve saatinde ilk inancalariyle birlikte tümen 

satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Mevkiler 

Ada pazar 
Tuzla 

Mikdarı Tasrnlanan F. 
Kilo Kr. St. 

9000 92 50 
4500 92 50 

13500 
(4496) 7936 

Arpa 

Tutarı 

Lr. Kr. 

8325 
4162 50 

ah nacak 

llk inancası 
Lr. Kr. 

625 
315 

938 

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
Mikdarı Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuru§ 

825000 Arpa 49500 00 3712 00 
1 - Elazığ birliklerinin hayvanat ihtiyacı için mikdarı, cinsi, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 825.000 kilo arpa Elazığ satmalma ko
misyonunca 11-11-938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4479) 7934 

Prof. Dr. Fahrettin Kerim 
Avrupa'dan avdetle Pazartesi - Çarşamba - Per§embe ve 
Cumartesi günleri 14 den sonra hastalarını kabul eder. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ----
Ucuz ve iyi kireç 

----------
------ -=: Polatlının Çaldağı namiyle maruf Kireç deposu bu defa istas- § = yonda anbarlar önündeki depoya nakledilmiştir. Toptan ve pera- := 
5 kende ucuz satılacaktır. Satış yeri istasyonda Yakacak Pa.zarı Yıl· :: 
5 dız Mahrukat deposu ve yahut Kızılbey caddesinde demirci Hacı := = Mustafa ve mahdumlarına müracaat. Tel: 1434 1769 § 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıfi? 

T aşdelen ve Defneli 
suları fiyah 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Menba Sulan İ§letme Müdürlüğünden': 
Vakıflar idaresinin Taşdelen ve Defneli sularının Ankara bayii An• 

kara'da Hal karıısında 3 No. da Aziz Teze'dir. Menbaında fenni ve ııhhl 
~erait altında otomatik makinalarla el dokunmadan doldurulmuş olan şişe, 
galon ve damacanaların depoda satış fiyatile evl!rc teslim fiyatı aşağıda 

gösterilmiştir. 
Taşdelen Defneli 
Kuruş Kuruş 

4 
4,75 

16.00 
95,00 

105,00 

4,50 
5.25 

16,5(1 
100,00 

ııo.oc 

Şişe 0,30 Litrelik 
0,50 .. 

Galon 3,00 .. 
30,00 .. Damacana 

Depoda 
Damacana 30,00 
Evlere teslim 

.. 
Galonlar umum bakkal dükkanlarında ı 7,50 kuruşa satılacaktır. Bu fi

yatlardan fazlasına alınmaması, fazla talep edildiği takdirde Vakıflar U
mum Müdürlüğüne veya İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde sular İ§let• 
mesi Müdürlüğüne ma!Omat verilmesi rica olunur. (4201) 7403 

Bir yahut iki şerik aranıyor 
Ankara'nın işlek yerinde üç fabrika sahibiyim. Fabrikaların bütün ma • 

kinaları ve tezgahları kurulu ve faal bir vaziyette ve büyük siparişler de 
mevcuttur. (15000) liraya kadar sermayeli bir veya iki şerik arıyor~. 
Kazanç yolundadır ve konulacak sermaye garantilidir. Arzu edenlerın 
mektupla aşağıdaki adrese müracaatları. Yenişehir Atatürk Bulvarı No: 60 
Duya! mağazası sahibi vasıtasiyle (M. Y.) 7890 
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HASAN 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvamzrn neşesini doğurur 

En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 
kiloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 7564 

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Muhammen keşif bedeli Dipozito 
Ada Parsel Lira Kr. Lira Kr. 

----
321 13,14,15,16,17 1890 00 141 75 
321 7,8,26,30,9,10,29 1302 00 97 65 
321 1,28,27,3,4,5,6, 1106 00 82 95 
322 1,27,28,3,4,23,24,25,26 1781 50 133 62 

325 8,23,10,11,31 1540 00 115 50 

326 1,2,3,4,5,6, 7 ,25 1641 50 123 12 

327 1,2,3,4,5,6,25 1344 00 IOC 80 

327 17,18,19,20,21 1197 00 89 78 

327 7,8,9,26,22,23,24 1414 00 106 05 

327 10,11,12,32,34 1106 00 82 95 

331 1,14,15 1862 00 139 65 

331 4,5 1036 00 77 70 

331 10,11,12 1610 00 120 75 

340 Ada üzerinde mevcut 1910 00 143 25 

bilumum mebani 
Tıp fakültesi inşa edilmek üzt Je Sıhat vekaletince istimlak olunan Nü

mune hastanesi civarında kain yukarıda ada, parsel, muhammen keşif be
delleriyle depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bahçe 
drvarlannm hetlmllc en'kaZ'laC"rnın \Jclcdlyccc gl:)stcrllccck mahalle nakli ve 

yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde tesviyesi 
işinin 15.10.1938 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan artırması neticesin
de talip zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren her haftanın pazarte
si ve perşembe günü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda iha
lesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fennt şartname, keşif raporlarını ve hartasını görmek üzere 
Milll emlak ve Nafıa müdürlüklerine hergün müracaat edebilirler. 

(4487) 7906 

Fikir biraz cüretkôrane görülebilir 

Fakat neticeleri şayanı hayrettir. 

F EMİL 
F EMİL 

ve BACI kadın olmanın yegane 
mahzurunu unutturur. 
ve BAÔI icat edilince, kadın inaıulmıyacak 
derecede büyük bir scrbcstiye ve emsalsiz bir 
rahata kavuştu. 
ve BACa her ay tekerrür eden müşkül ve üzü-• L cü günlerde kadını bütün düşünce ve eziyet
lerden kurtardı. Hayatını ve aile saadetini 
sigorta etti. 

F EMİL 

F EMİL 

F EMİL 

ve BAÔI en ince elbise ve en dar banyo ma
yoları altında sezilmez, kullanan kadın bile 
mevcudiyetini katiyyen farketmez. 
ve BAÔI mikroblu bezlerin ve pamuk tam
ponların kadınların bütün hayatlarına mal o
lan rahim ve tenasüli ıztırablarını ortadan kal-
dırır. 

ve BAGI kanı emici ve muhafaza edici beyaz 
ve kırmızı hususi iki cins pamuktan kimya ha
rikalariyle mikrobsuz bir şekilde yapılmıştır . 

ve BAÔI bayanların (aylık temizliklerinde) 
en birinci yardımcısıdır. Sıhatini seven her 
kadın, 

ve BAGI 
kullanmalıdır. FEMİL küçük ve yumuşak olduğundan el 
nızda bile taşınır. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur. 

u u l1 s 23 - 10 - 1938 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiş
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 - 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı lian 

kartısı Talas apartman. 7825 

Cebeci Hastanesi 1 
Kulak, Burun, Boğaz Mütehassısı 

Dr. ~evket Hüsnü TARAY 1 
Adliye Sarayı köşesi Sarraf 

~.:~~.~~ .... ~~~.~..:~12 Ev 1279 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarım kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.S. 7449 

Zayi - Memurlar kooperatifinden 
aldığım 1094 No.lu hisse senedimi yi
tirdim. Yenisini alacağımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. Adliye Vekaleti 

Müsabaka 
imtihanında 
kazananlar 

Sümerbank Umum 

Müdürlüğünden : 
Avrupa'da mühendislik tahsi

li için bankamız tarafından açı
lan müsabaka imtihanında a§a -
ğıda numara ve isimleri yazılı 
namzetler muvaffak olmuşlar • 
dır : 

Kendilerine ayrıca mufassal 
tebligat yapılacaktır. 
No: İsim 

134 
164 
145 
l15 
140 
17 

171 
167 
125 
170 

6 
135 

Cihat Evren 
Hamit Geriş 
İsmail Tiner 
Fahrettin Ergüvenç 
Feyyaz İnceer 
Niyazi Deliormanlı 
Ali Haydaroğlu 
Raşit Tolun 
Orhan Bayramgil 
Bahri Ersöz 
Selahaddin Akyol 
Mahmut Erdoğan 

7915 

Diş Doktoru 
diyor ki : 

"Dişler; çürümiye başlamadan çok 
evel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik -
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir ki dişlerin cRADYOLIN> 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır. 

çalanmasını ısrarla tavsiye ediyoruz." 

DAl.MA RADYOL 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ ANKARA 

• 

7467 

mutemedi Niyazi 7921 
-------------1 ı .. -• Taksitle ve Petin --· 

Dr. Nejad Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatüı-k Bulvaı-ı Kızılay biti • 
şi ğ i Sönmez Ap. 5 No: de hasta
larını kabule baslamıstır . 7838 ........................... 

Harp Okulu Hastanesi 
Asabiye Mütehassısı 

Doktor Halil Ulaı 
Adliye Sarayı köşesi sarraf 
Hakkı Ap. Saat 3-7 Ti: 3912 

- Kadın ter , 

Ziya K. Darcan 
Paris terzi akademisi yüksek 

atölyeler mezunu. 
Ankara Postane Cad. Hanef 

Ap. 3 7377 

Zayi - Ankara Askerlik şubesinden 
aldı ğım askerlik tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 328 doğumlu İl-
yas oğlu Yusuf Akbay 7953 

Sayın halkımıza 
Adliye kartısmda İMREN 
Manifatura mağazasını gez. 
'Tleği unutmayınız. 

~.1,.nfaatiniz icabıdır. 7831 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

U L U S - 19 uncu yıl - No: 6190 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Mlidürü: Ali Rıza BASKAN 

Odun kömür 
İstasyon silo karşısında YENİ 

YAKACAK PAZARI Tel; 1475 

Evlere kadar da gönderilir. 7924 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden : 

İstanbul Beyoğlu Nurziya sokak 
15 Genççer apartımanında Osman 
Vehbi nezdinde Müzeyyen'e: Nebiye 
vekili avukat Zühtü Akyol tarafından 
aleyhinize açılan izalei şüyu davası

nın yapılmakta olan duruşmasında 

adresinizin meçhuliyetine binaen teb
ligat usulünün 141 inci maddesi mu· 
cibince ilanen yapılmıştır. Bu defa da 
gene ilanen gıyap kararı tebliğine 
mahkemece karaı- verilmiş ve duruş
ma da 17. 11. 938 perşembe günü saat 
10 a bı.rakılm.ı! olduğundan nıezkCır 

günde mahkemede bizzat hazır bulun
madığınız veya bir vekil gönderme
diğiniz takdirde muhakemenize gıya
ben bakılacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 7952 

Muayenehane nakli 
DIŞ TABiBi 

Danyal Tuna 

Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanları: Bursa -İzmit-Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatan
datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşılığında ikrazat yapar 

Faiz senede o/0 8'/, dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kar§ılığın
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

Bedia Terzihanesi 
939 Paris modellerinden mürekkep zengin kolleksiyonu ile işe 

başladığını muhterem müşterilerine bildirir. Yenişehir Havuzbaşı 
Kınacı Ap. No: 3 Ti: 3837 7892 

Muayenehanesini Kooperatif merke
zi yanında Ali Nazmi apartımanına 

nakletmiştir. 7654 •ı=============================== 

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 hel1i, yerler parke, kapılar karaağaç, kalörifer, sıcak su, büyük taras, sandık ve büyük hizmetçi o-
daları, garaj, çamaşırlık, alt kattakilere veya 2513 numaraya telefonla müracaat edilmesi. 7771 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli;ı~ 

= YENİ SİNEMALAR HALK - BU GÜN BU GECE ,. 111il111, BU GECE - -
Oran; ~ehrinde geçen büyük a~k - - Mevsimin en heyecanlı maceı-a ve -- heyecan ve ihtiras filmi heyecan tilnıı -YANIK GÖNÜLLER - = ÖLÜM ZEPLiNi = -Mirielle Balin - Jean Gabin = - Baş rollerde : 

RCne Lefevre -- - :'' ·-.. Dorotty Wilson - R. Armstrong 
Sean:ılar 

.._ .. ,: = Gündüz 2,30 - 4,30 - 6,30 seanslarında -2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 21 de - - ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR = - -Ayrıca saat 10 ve 12 de ucuz matine = = EGLENIYOR -- Fiyatlar : Ayrıca - Saat 10 ve 12 de = = -Balkon 35 umumi duhuliye 20 - = Ucuz Matine - -- Programa ilaveten ~111111111~ Fiyatlar: Balkon 35 Salon (Umuml -EKLER DÜNYA HAVADiSLERi duhuliye) 20 kuruş -
Sus sineması yakında açılıyor Tel. 3589 

':1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi?' 

Modellerini dinleyiniz KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye Sarayı caddesi 

Genç Ağa apartımanı No: 6 

Telefon : 2208 7707 


