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İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 
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Yakında Tunceli'ne dair bütün 
resimleriyle beraber büyük bir 
ilave neıredeceğiz. 

Japon kıtaları Hankeu'ya girdiler 
.otuz Cin lırkası 

(ember i(inde kaldı 
Japonlar ileri harekete 

devam ediyorlar 
Tokyo, 25 a.a. - Japonlar, Hankeu'nun şimali şarkisinde bulunan ve 

birkaç kasabayı ihtiva eden Çinçeu ovasını ihata etmişlerdir. Japonlar, üç 
taraftan muhasara ettikleri Hankeu'nun etrafındaki çenberi daraltmakta -
drrlar. 30 kadar Çin fırkası bu çenberin içinde kalmıştır. Hankeu'nun man
sabı istikametindeki Yangtse nehrinin sahillerini müdafaaya memur edi -
len Çin kıtaları nehrin menbaı istikametinde ricat etmektedirler. Hankeu 
istikametinde nehrin menbaına doğru takip eden 30.000 Çin kayığı askerle 
doludur. Nehrin üstünde birçok mayınlar yüzmektedir. 

Millt 
mukavemet/er 

F. R. ATAY 

ı 
Japon harp gemilerinin nün bun -

lardan 40 tanesini imha ettikleri söy -
lenmektedir . 

Şehir düşiiyor 
Hankeu şehrinin japon topçu ku -

vetleri tarafından bombardımanı saat 
12.40 da başlamıştır . 

Fujimoto ismindeki seyyar cüzü -
tam saat 13.35 de Hankeu'ya girmiş -
tir. 

Çek- Macar sınırından 
top sesleri geliyor ! 

Rülenya' da bir 
köyde isyan (ıkh ! 

Ahali çek jandarmasına hücum 
etti otuzdan fazla insan öldü 

(ek Kabinesi Macar notasını tetkik ediyor 
Budapeşte, 25 a.a. - Hudut mıntakasmdan alınan son haber

lere göre pazartesi gecesi çek işgali altında ve İpolisag yakmm • 
da bulunan lpolibalog mıntakasından takriben bir buçuk saat 
devam eden top ve mitralyöz sesleri işitilmiştir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Çin davası bir buçuk yaşına 
basıyor. Japonlar şimdiye kadar 
nereyi istedilerse işgal ettiler; 
fakat Çin nasyonalistlerini mu • 
kavemetten vaz geçiremediler. 
Japonlar sahillerde ve nehir boy
larında tutunmuşlardır. Eğer 
çinliler bu kuvetJeri denize dök
mek teşebbüsünde bulunacak ol
salar, muvaffak olamıyacakları
na şüphe yoktur. Fakat sadece 
bu işgallerle kati bir netice alı -
nabileceğine de hiç bir tarafta 
UJUUld.l V~t UJiöu•i t;C ........ :..:., ..., • ..-". 

Bugün saat16.30 da da japon ordu -
(Sonu 8. inci sayfada) Eskiden yük taşıyan Çin kayıkları, ıimdi mültecilel'i taşıyorla.:__I 

Teşbihte hata olmaz, derler. 
Bir mukayese yapmak için değil, 
fakat vaziyeti daha iyi izah ede-

• bilmek için, 
Bir Çin hartası üzerinde ja -

pon işgal sahasını boyayınız ve 
bu manzarayı Anadolu davasının 
ilk .zamanlardaki hali ile kıyas 
edi·niz. latanbul ve yakın hinter
landı, lzmir ve hinterlandı, An • 
tal ya ve Mersin ve Karadeniz' -
deki bazı limanlar işgal edilmiş 
ve memleketin bütün deniz mü
nasebetleri kontrol altına alın -
mıştır. ' Anadolu'nun yalnız Rus
ya ve lran tarafı açıktır. Zengin 
ve kalabalık şehirler elden çık • 
mıştır. Ancak hiç bir mesele hal
ledilmemiştir: Ve mesele hal
ledilmek için ya türk mukaveme
tini anlaşmağa sevketmek, yahut 
son tepesine kadar Anadolu'yu 
istila edip bu mukavemeti kır -
mak lazımgeli~or. Bu benzerliği 
Anadolu aleyhıne hozan bir hu
susiyet, osmanh sarayının, İstan
bul hükümetinin ve bir siyasi 
partinin işgal kuvetleri ile elbir
liği etmekte olmalarıdır. 
Eğer çinliler - haheşlilerin yap

tığı gibi - herhangi kati bir cep
he harbi kabul edecek olsalar, 
her şey yoluna girecektir .• Ancak 
Çang - Kay - Şek ve a~ka.d~şlar~
mn kendilerini böyle umıtsız hır 
harekete sevkedecek bir iç taz
yik altında bulunmadıklarına 
hükmedilebilir. 

Bir de japon adaları ile İşgal 
noktaları arasında deniz mesafe
lerine dikkat ediniz: Yüz binler
ce askerin harp ve hayat ihtiyaç
larına yetişmek için ha~p ve _tica
ret filolarını mütemadıyen ışlet-
mek lazımdır. 

Japon hedefi nedir? Çin'i, ja. 
pon endüstrisi ve ticaretinin sa
hası olarak kullanmak ve o?u 
gerek Rusya, gerek Avrupa ıle 
her türlü politika birliği şartla
rından ayırmak ve Asya dava -
sında kendisi ile birlikte hareke
te mecbur etmek! Ordu bu hede
fin birkaç askeri darbe ile elde 

· edileceği fikrinde bulunm~ş. ve 
aksi kanaatte bulunan polıtıka, 
ekonomi ve finans adamlarını 
ya öldürerek, yahut istifa ettire
rek iktidar mevkiinden uzaklaş-

( Sonu 8. inci sayfada) 

Benzin ve petrol 1 

gene ucuzlatıldı 
iktisat 

• 
yenı 

Vekôleti 
fiyatları 

tenzilôta göre 
tesbit etti 

Ekonomi Bakanlığı uzun tetkik]erden sonra benzin ve petrol 
fiyatlarım bir miktar tenzilat yapmak suretiyle yeniden tesbit 
etmiştir. 

Macarlar bir çek 

tayyaresini düşürdüler 
Prag, 25 a.a. - Slovakya' da 

Macar - Çek hududuna 12 kilo
metre mesafede V elkimeder böl
gesinde bulumm Bof a nahiyesi 
üzerine iki macar tayyaresi bir 
çek askeri tayyaresini dü§ürmüt
lerdir. 

Karpatlaraltı Rusyasmın muhtar 
hükümeti dünkü toplantısında Kar -
patlaraltı komünist partisinin faali -
yetini durdurmıya karar vermiştir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Samsuıi, I 
Mersin dışında kalan yerlerde büyük 
teneke benzin ve petrolun, İstanbul ve 
İzmir dışında kalan yerlerde küçük te
neke petrolun azami satı§ fiatlarr, ben
zin ve petrolun İstanbul ve İzmir de
po fiatlarına nakliye, satıcı komisyonu 
ve bayi karı ilave edilmek suretiyle 

tayin edilmiştir. Belediye resimleri 
mahallinde malUm olacağından Ba

kanlıkça ayrıca tahkik ve tesbit olun-ı 

Filistin'de üç arap 
tethişçi idam edildi 

Macaristan Hariciye Naz.ırı B. dö Kanya'nın, Komarno'daki Çek• 
Macar müzakereleri eınaıında alınmı§ bir resmi 

muştu. Tespit edilen listelerde bulu -

nan nakliye masrafları mahalli beledi

yelerce gözden geçirilip daha az talı -

(Sonu 8 inci sayfada) 

Ankara Halkevinin Belediye -
ler Ba·nkasınm altındaki salonda 
tertip ettiği daimi resim galerisi 
dün törenle açılmıştır. Yukarda, 
sergide teşhir olunan bir Atatürk 
büstünü görüyorsunuz. 

[Y azuı 8 inci sayfada] 

Tren yollarrnda inzibatı temin için dolaşan İngiliz askeri 

Kudüs, 2.5 a .. a. :-: Dün üç .tethişçi idam edilmiştir. Bunlar, 1/ 10 tarihinde Ramallah 
muharebesıne ıştırak eylemışlerdir. 

.. ~ün, bir c;arpı~ma esnasında iki İngiliz askeri yaralanmıştır. İngiliz makamları, Ku • 
d~s te gece sokaga çıkmak .Y~sağı~ın devam.ına karar vermişlerdir. Bu yasak, ~ski şe • 
hirde saat 19 dan sur!~~ ha~ıcındc~ı şehirde ıse saat 23 den itibııren tatbik olunacaktır. 
..Nap!u~ eş~a.h .Kudus tekı Amerıka başkonsolosuna bir telgraf çekerek Amerika hü _ 

kumetının Fılıstın meselesindeki hattI hareketini şiddetle protesto etmişlerdir. 

Müstemlekeler 

hakkında Alman 

resmi görüşü 
ULUS 

Memel serbest bir 
hale konmah ! 

Almanyanın Litvanyaya 

yaptlğı teklifler 
Varşova, 25 a.a. - Havas ajansı 

bildiriyor: 

Hükümetin organı olan Dobry Vi
ezor gazetesi, Almanya'nın Kavnasda
ki orta elçisinin Litvanya hükümetine 
onbeş sene için bir ademi tecavüz mu· 
ahedesi ve Litvanya toprakları için 
garanti teklif ettiğini ve bunun için 
şunları şart koyduğunu bildiriyor: 

1 - Litvanya, Sovyetler Birliğiyle 
olan ademi tecavüz muahedesini fes -

hetmelidir. 
2 - Hububat ihracatının en mü -

him kısmını Almanya'ya yapmalıdır. 
3 - Meme!~ serbest bir arazi ha

line koymalıdır. 

Bedin, 25 a.a. - Salahiyettar al
man mahfilleri alman müstemleke is
tekleri hakkında yabancı memleket
lerde yapılan kombinezonların tt'crü -
be balonları olduğunu ve Almanya'nın 
bu meseledeki hattı hareketinin bir 
kaç gün evel Korres'Pondans Diploma
tik Politik gazetesinde tasrih edilmiş 
bulunduğunu kaydcniyorlar. 

15 • 
yıl ilovesi • 

ıncı 

Bu gazete, Almanya'nııı kendisin
den 1918 de l'.l~nan .nüs,_ lekeleri is
tediğini fakat bu hususta ilk teşebbü
sü yapmanın kendisine terettüp etme
diğini yazıyordu. 

Oı renkli bir kapak lclnde 
100 sayfa 

CUMARTESİ GÜNÜ ÇIKIYOR 

Sıhat Vekilimiz 
İstanbul'a gitti 

Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekili
miz Dr. Hulusi Alataş, birkaç gün !s
tanbul'da kaldıktan sor.ra dün sabah 
Ankara'ya gelmiş, ve dün akşamki 

ekspresle tekrar İstanbul'a dönmüş
tür. 

Fransa'nın yeni Berlin ıeliri 
8. Kulondr 

Berlin hükümell 
B. Kulondr i~ln 

agreman verdi 
Faris, 25 a.a. - B. Fransua Ponse'· 

un Roma sefirliğine tayini üzerine 
açılan Berlin sefirliğine B. Kulondr
ın tay~ni. için hükümet tarafından ya
pılan ıstımzaca Berlin hükümeti mu· 
vafık cevap vermiştir. 
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Ölçü 
• • 
ıçm 

ve 
• 
Ayar işleri 

tedbirler yenı 

Bundan sonra 
sık sık kontrola 

muayeneler 
tabi tutulacak 

Ekonomi Bakanlığı, ölçü ve ayar işlerinin emniyet ve ıel&met
Je yürümesini temin maksadiy)e yeniden bazı tedbirler almaia 
karar vermiştir. Bakanlık, bu sene muhtelif mıntaka merkezle -
rinde, bilhassa Karadeniz ve fark vilayetlerinde yapılan tefti§ 
ve tetkikler sonunda bu tedbirlerin alınmasına lüzum görmüıtür. 

Bu tedbirleri valiliklere bildi-! 
ren bir tamiminde ezcümle şöy-1 
ıe demektedir: Halkevi 

1'efıi~lcr iini olacak 
"Ölçü ve ayar işleri mühıın. bir 

devlet işi olduğuna göre nuamelatı 

ammede adaleti tevzi rolünü ifa ede -
cek bu işlerin herkes tarafından aynı 
incisam, hassasiyet ve itina ile benim
scnilmesi lazım olduğu mütaleasında • 
yız. 

Vekaletimiz ölçüler teşkilatı mmta
ka merkezindeki teknik unsurların · 
dan mürekkep olup daha ziyade tek · 
nik mahiyetteki işleri görmekte ve an· 
cak imkan elde edildikçe zaman zaman 
ansızın muayene ve teftişleri yapabil
mektedir. 

Bu itibarla takibat ve zabıta işleriy
le dahi bu teknik teşkilatın daha ziya
de tavzif edilmesinin yerinde olamıya
cağı takdir buyurulur. 

Gerek millki gerekse beledi teşki • 
latı uhdelerine düşen vazifeleri layı · 
kiyle yapmazlarsa memleketimizde öl
çü ve ayar işlerinin -kökleştirilmesi he
define varılabilmesine imkan bulmak 
güçleşecektir. 

lılerin emniyet ve selametle 
yüriimesi için 

Bu istikamette be§ seneyi doldur
mak üzere olan tatbikat devresinde 
alakadarlara müteaddit t:tmimler gön
derilmiş ve ölçü ve ayar ifleriyle mü
naıebettar her bir cihet ve ı\okta ayrı 
ayn ve açıkça aydınlatılmııtır. 

Ölçü ve ayar işlerinin devlet igi o
larak benimsenilmesinin ve akai halde 
doğabilecek aksaklıklardan mcaul tu • 
tulacaldannın ve belediye reislerinin 
bu sahada görülebilecek ihmallerinden 
valiliklerce icabeden mildahalelerin 
yapılacağının valiliklere ehemiyetle 
tebliğ buyurulmuına ve heyeti tefti -
!tiyeniz tarafından yapılan teftiflerde 
ölçü ve ayar itlerine dahi dikkat ve 
ebemiyet atfolunarak ve icabında mer· 
kez (Ankara), Marmara (İstanbul), 
Ege (İzmir), ölçUler ve ayar başmü • 
fettitlikleri ve Karadeniz (Trabzon), 
Akdeniz (Mersin) ve Zonguldak (Zon
guldak) öİçüler ve ayar müfettişlikle • 
riyle temularda bulunarak ölçü ve 
ayar işlerinin bundan böyle emniyet 
ve selameytle yürütülebilmesi esba
bının temini uğrunda hareket edilmesi 
için muktazi yüksek emirlerinizin ita
sinı rica ederim.'' 

Alınac.ak tedbirler 
Alınması istenen tedbirler arasın • 

da ıunlar vardır : 

Temizlik iı~ilerine bir 
küf üpane hediye etli 

Halkevi, Ankara halk kahvelerine, 
köylere, hapisaneye ve halkın toplu 
bulunduğu yerlere birer kütüpane 
koydurarak yurttaşların okumalarını, 
bilgilenmelerini temin etmek işini bu 
gibi zengin faaliyet programına kat
tığı ve ilk kütüpaneyi geçen sah gü
nü Cebeci'deki halk kahvelerinden bi
risine gönderdiğini birkaç gün evci 
yazmıştık. Dün akşam ikinci kütüpa
neyi Halkevi azalarından bir heyet 
385 mevcudu bulunan belediye temiz
lik işçileri koğuşuna götürmüttür. 

Kütüpanenin gönderileceğini giln. 
düzden haber alan temizlik işçileri 
Halkevi heyetini sevinçle karşılamış
lardır. Kütüpane yerine konduktan 
sonra kendilerine okumanın faydala • 
rından bahsolunmuş ve boş zamanla
rını kitap okumakla geçirirlerae ken
dilerine ve yurda qaha çok faydalı o
lacakları anlatılmı~tır. Kütüpaneye 
hepsi bir ağızdan tefekkür etmişler -
dir. Ondan sonra saz şairi aşık Ome
rin cümhuriyetin on beşinci yıldönü
mü için yazdığı destan okunmuf, son 
derecede heyecanlanan dinleyiciler 
yaşasın Atatürk avazeleri ve alkış· 
larla bu destanı dinlemişlerdir. 

Bundan sonra sivri sineklerin zarar 
ları ve onlarla nasıl savaş yaprldığını 
gösteren aıhi bir filmle miden kömü
rünün ne suretle istihsal olunduğu -
nu göeteren fenni bir film gösteril -
miştir. 

En ıonunda itçilere terbiyevi mev
zulu Karagöz götlterilmittir. İtçiler 
çok memnun kalmqlar ve sık 91k ıe
linmesini heyetten rica etmitlerdir. 

İstanbul' da odun, 
kömür lhlikir1 yok! 
İstanbul, 25 (Telefonla) - lstan -

bul'da odun kömür ihtikarı olduğu 
iddia edilmi'8e de yapılan tahkikatta 
bunun varit olmadığı fiatların nor
mal, stokun da kafi mikdarda bulundu
ğu anlaşılmııtır. 

Buğday Ofisi, zirai merkezleri 

tesellüme detam ediyor 
Yeniden teıkil olunan buğday o

fisi, Ziraat Bakanlığı ve ziraat ban
kası tarafından işletilmekte olan zi
rai tesis ve ziraat merkezlerinin te
sellümüne devam etmektedir. Tesellü
me memur edilen muhtelif komisyon
lar şimdiye kadar 16 ziraat merkezinin 
tesellümünü ikmal etmişlerdir. Geriye 
kalan otuza yakın ziraat merkezinin 
tesellümüne devam olunmaktadır. 

Beynelmilel bir ôlim 

_şehrimizde 

Prof. Vandenar 
Ziraat Vekilellnde 

iki ay 11lı11ıak 

Cumhuriyet 
bayramında 

halk kürsüleri 

Hatipler şimdiden 
kaydolunabilirler 

Eduard Pekarskiy 
Büyük Türkoloji 

sekseninci doOum 
ôliminin 
yıldönümü 

Bugün, Türkoloji sahasında ölmez eserler vücuda getiren met
hur Yakotolog Eduard Pekarakiy'nin doğumunun sekseninci yıl. 
dönümüdür. 

15 senedenberi, Milletler Cemiye
tine bağlı beynelmilel zirai tedrisat 
komisyonu ve ofisi reisliğini yap
makta olan Prof. Vandervar dünkü 
ekspresle şehrimize gelmiş ve istas
yonda Ziraat Vekili adına Hususi 
Kalem Müdürü İlhan, Yüksek Ziraat 
Enstitlisü rektörü ve diğer meslek ar
kadaşları ve Belçika maslahatgüzarı 
tarafından karşılanmıştır. 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
llyönkurul Başkanlığrndan : 

En büyük bayram günümüzün bü
tün yurddaşlara verdiği yüksek heye -
canın günün mana ve kudsiyetine ya
raşır bir tezahür göstermesini sağla • 
mak ve bu güzel vesile ile uyanık ve 
aydın yurddaıların telkin ve irşat va . 
zifelerini yapmalarına önayak olmak 
için geçen bayramlarda olduğu gibi 
bu defa da Ulus maydarunda bir halk 
kürsüsü açılacaktır. 

Eduard Pekarskiy 26. llkteşrin 1858 de Leh miJletine mensup 
bir ailede Minsk şehrinde dünyaya gelmişti. 

Orta tahsilini Minsk ve Çerni
gof şehirlerinde yaptı. 

Fakat lise ahsilini, siyasi engeller
den dolayı ikmal edemedi. 1877 de 
Harkof baytar mektebine devam eder
ken inkılap hareketlerine iştirakinden 
dolayı beş sene müddetle Arkanjel'e 
sürgün edildi. O zaman ancak yirmi 
ya§ında bir gençti. Ceza müddetini bi
tirdikten sonra Tambof vilayetinde 
bir köy muhtarının yanında katiplik 
etti. Sonra Mosko~a'ya geldi. Ve ora
da gizli inkılapçı sosyalistler partisi
ne girerek siyasi faaliyete ba§ladı. 

Çar hükümetinin gizli polis teşkillitr 
inkılapçıları yakalayıp divanı harbe 
verdiler. Bunlar meyanında genç Pe
karskiy de bulunuyordu. Divanı harp 
Pekarskiy'yi kürek cezasına mahküm 
etti. Fakat gençliği nazarı dikkate a -
lınarak bu ceza Siberya'nm soğuk Ya
kutistan'ına nefy cezasiyle değiştiril

Prof. Vandervar, beynelmilel zira -
at tedrisat ofisi haricinde Roma, Pa
ris, Stokholm ve Prag ziraat akade -
mileri daimi azası olduğu gibi geçen 
ay Brüksel'de toplanan çekirge ve 
haıerat beynelmilel kongresi, Roma'
da toplanmış olan suni gübre bey. 
nelmilel kongresi gibi arsıulusal ma
hiyette hemen bütün konferans ve 
kongrelerde de reislik yapmıştır. 

''Louvain., üniversitesinin 28 sene
denberi fasılasız zirai ekonomi kürsü
sünü işgal etmektedir. 

Bundan başka Belçika ziraat neza
retinde, ziraat mühendisliğinden bat· 
lıyarak müdürlük, müfettişlik, teftiş 
~eyeti reisliği, umumi müdürlük, on 
seneyi mütecaviz müsteprlık ve ni • 
hayet umumi katiplik gibi derece de
rece ehliyetle ifa edilmiş 40 seneyi 
aşan bir memuriyet hayatı vardır. 

Belçika'nrn bugünkü köylere kadar 
uzanan zirai tedrisat sistemi, tohum, 
tecrübe istasyonları numune tarlaları 
ve seyyar mektep teşkilltı kendisi -
nin eseri olduğu gibi buna ait mevzu
atı ihtiva eden Belçika zirat tedriaat 
kodu da kendisi tarafından vücuda 
getirilmiı ve Asker Kıral unvaniyle 
olduğu kadar ekonomik milli işlere 

gösterdiği alaka dolayısiyle tüccar 
kırat adı da almış olan müteveffa kı
ral Alber, el yazısiyle gönderdiği bir 
mektupla kendisini tebrik etmiştir. 

llk eserini 1902 de muhtelif mem
leketlerde zirai tedrisat ve yayım sis
temi ve bilhassa Amerika yayım sis
temi üzerine yazmış olan profesör 
Vandervar'rn aynı mevzular üzerine 
neıretmiş olduğu kitapların adedi 
40 ı geçmektedir. Belçikan'ın 100 se
nelik zirat tarihini ihtiva eden "Bel
çika ziraatinin altın kitabı" da bu me
yanda bulunuyor. 
Yalnız profeaörlilk, rektörlük değil 

aynı zamanda hayat ve tatbikatla da 
mütemadiyen temas halinde kalmıı 
ve bütün dilnyayı bu bakımdan yer 
yer tetkik de etmiş olan bu değerli 
alim ve it adamı, halen bütün dünya
ca tanınmış, sayılı otoriterlerden bi
ri halinde bulunmaktadır. 

Muvakkat bir müddet için tecrübe 
ve irfanını memleketimizin hizmeti
ne hasredecek olan bn değerli alimi 
muhabbetle selamlar ve Ziraat Vekale
timizi bu iyi intihabından dolayı teb • 
rik ederiz. 

Kendisini dünden itibaren Ziraat 
Vekiletinde kendisine verilen işler· 

le uğratmağa baıtamış ve öğle üzeri 
vekille birlikte Orman Çiftliğine gi
derek, çiftliği ve müessesatını gez· 
mittir. 

Memleketimize gelen 
sinemacılar 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Beyaz 
esire filminin artistleri ve iki reji -
aör lstanbul'a gelmişlerdir. Bunlar 
Ankara'ya da gelmek ve törenin fil
mini almak niyetindedirler. 

Bizi en kara günlerden en aydın · 
lık günlere çıkaran ve en güzel gele -
ceklere hazırhyan Cümhuriyet rejimi
ne candan balılığımızı belirtmenin 
böyle güzel bir fırsat varken her duy
gulu ve bilgili türke vazife olduğunu 
düşünerek kürsüyü devrime içten bağ
lı bütün yurddaşlara açık bulunduru -
yoruz. 

Kürsü, bayram başlangıcı olan 
28 - 10 - 938 günü saat 13 de açıla -
cak ve meydana çelenk koyma mera
simi için verilecek fasıladan ıonra sa· 
at 17 ye kadar devam edecektir. 

30-10-938 pazar gilnU kürsü saat 
9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye kadara -
çık bulunacaktır. 

Kadın ve erkek 18 yaşından yu -
karı her yurddaş kilrsüde söz söyliye
bilir. Kürsüde söz söylemek için bay
ramdan önce Yenişehir Emniyet Anı
tı yanında Parti İlvönkurul Başkanlı
ğına (Telefon 1888) bayram günle -
rinde kürsü batındaki komiteye baş 
vurulacaktır. 

Peşte demiryollar 

kongresine giden 

murahhaslar döndü 
Istanbul, 25 (Telefonla) - Peşte

deki demiryolları kongresine giden 
murahhaslarımız dönmlişlerdir. Kon • 
grenin belli başlı kararlarından biri 
1939 mayısından itibaren lstanbul'a 
sabahları semplondan sonra gelen 
konvansiyonelin semplondan evci gel 
mesidir. 

Eminönü meydanının 
genişletilmesi işi 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Eminö
nü meydanı için Nafıa Vekiletinin 
verdiği 1.700.000 liralık tahsisat gel
miştir. Atatürk köprüsünden başlıya
cak olan Atatürk Bulvarının yol pro
jesi hazırlanmaktadır. 

Bolu'da zelzele oldu 
Şehrimize gelen malUmata göre ö

teygün Bolu'da iki saniye aüren bir 
zelzele olmuştur. Zelzele hiç bir zarar 
yapmamıştır. 

Üniversitenin tercüme 
neşriyatı 

lstanbul, 25 (Telefonla) - Univer
sitenin tercüme ettireceii kitapların 
tercümeleri hazırlanmıı ve matbaaya 
verilmiştir. 

Bir doçent profesör oldu 
Istanbul, 25 (Telefonla) - Fen Fa

kültesi doçentlerinden B. Mahir mu
vaffakiyetli bir imtihan vererek pro
fesörlüie terfi etmiıtir. 

di. Eduard Pekarskiy 

Yakuıistan'da / . ... • 
Pekarskiy 1881 de Yakutistan'a Edırne egıtmenler kursu 

geldi. Tanımadığı, dilini, örf ve adet
lerini bilmediği bir muhite düştü. Ya
kutistan'da rus dilini bilen pek azdı. 
Oradaki ruslar bile yakutça konuşma
yı tercih ederlerdi. Pekarakiy de Ya
kut türkçesini öğrenmek mecburiye
tinde kaldı. İlk önce sırf gündelik ha
yat için öğrenmiye mecbur olduğu 

yakutça ona çok cazip bir araştırma 

ve inceleme mevzuu teşkil etti. Yakut 
kabileleri arasında dolaşıp kelimeler, 
epopeler, hikayeler ve masallar (Folk
lor maddeleri) topladı. Bu çalışma 
neticesinde onun elinde yakut türk-

çesine ait öyle zengin maddeler top
landı ki, Siberya'nın bütün ilmi ku
rumları bu çalıtkan sürgünü himaye
leri altına almıya mecbur oldular. 1899 
da onun "Yakut sözlüğü,, nün birinci 
fasikülü neşrolundu. Bu eser ilimler 
akademisinin dikkatini celbetti. Pe
karclc;J,'n in :ıfr ve Petershure:'a eelme
si için hükümet nezdinde teşebbüsler 
yapıldı. 

Peteraburg' a '1ön~ 
Nihayet Pekarskiy 1905 te Peters

burg'a davet edildi. 25 sene menfada 
topladığı dil hazinesini ilim dünyası
na bildirmek fırsatını buldu. Eserle
rinin kıymeti takdir edilerek ilimler 
akademisine fahri Uye seçildi. 2000 

sayfadan ve 25000 kelimeden ibaret o

lan "Yakut Sözlüğü", üç bin sayfa 

teşkil eden "Yakut halk edebiyatı nü

muneleri"nden bir kısmı (yedi fasi

kül) ve birçok etütleri akademi tara

fından ne§rolundu. Daha birçok eaer • 

lerinin neşrini ikmal edemeden 1934 
seneıi 29 haziranında dünyaya gözünü 

yumdu. 

Yirmi yaşında menfada, Siberya'· 
nın en soğuk mıntakaaında yabancı 

bir millet ve bin bir sefalet içinde baş 
ladığı iş üzerinde tam yarım aaır sebat 
gösteren ve bu mesaisi sayesinde dün
ya alimlerince takdir edilen orta 
mektep mezunu Eduard Pekarakiy 
çok nadir yetiten alimlerden biridir. 

iyi netice verdi 
Edirne, 25 a.a. - Edirne eğitmen

ler kursunun bu seneki devresi sona 
ermiş ve çok iyi neticeler alırumttır. 
Dün Karaağaca giderek eğitmenleri 
teftiş eden General Kazım Dirik, önU.. 
müzdeki ayrn onunda açılacak olan e
ğitmenler okulu hakkında izahat al • 
mıştır. Bu yeni mezunlarla Trakya'nm 
daha birsok yerleri ışığa kavuımut ~ 
lacaktır. 

Atatürk' e bağlılık 
Edirne eğitmenleri, kursundan me

zun olan 250 gt aç 20 muallimi ile bir

likte Atatürk amtına gelerek çelenk 

koymuş ve Atatürk davasının mukad
des cümhuriyetin canlı ve şuurlu bek· 
çileri olduklarına andiçmişlerdlr. Genç 
eğitmenler halk tarafından hararctla 
alkişliiiiiUştır. 

Trakya' da sıtma 
mücadelesi 

Edime, 25 a.a. - Trakya sıtma mG
cadelesine, müradele teşkilatı tarafın • 

dan bu yaz da devam edilmiş ve yeni • 

den daha bir çok bataklıklar kurutul • 

muştur. Burada Edimenin Gülbaba ba 
bataklığı da akıtılmış, sazlık yakılmıı 
ve böylelikle sıtma belasından Edime 

de kurtarılmıştır. 

Kapah günler 
Türkiye it Bankaamdan : 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiy
le Bankamız Merkez ve Yenitehlr 
Ajansı gişelerinin 28 B. Teşrin Cu • 
ma günü ögleden sonra ve 29 B. Tct
rin 1938 cumartesi kapalı bulunaca
ğını muhterem müşterilerine bildi• 
rir. 8039 

Kasaba ve köylerde yasak ölçü ve a
letlerin elan kullanılmasrnın önüne 
geçilecek, ilk muayeneden "onra uzun 
müddet kullanılan aletlerin doğruluk • 
lan aranacak, muayenesi yapılmıyan 
aletlerin kullanılmalarının önüne geçi· 
lecek kasaba ve bilhassa köy pazarla
nnda nizami ölçü kullananlar tarafın· 
dan elin okka, arşın vahidi kıyaai.leri
ne göre irca usuliyle alış veriş yapıl • 
masına meydan verilmiyecek, mülki ve 
beledi teşkilat tarafından ölçil ve ayar 
itleri layık olduğu ehemiyet ve kıy -
metle takip ve tatbik olunacaktır. Be • 
lcdiye zabıtası, jandarma, muhtar teg· 
6vakkbyKk9cv fjüc a-ebfa 
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ldlltınm ölçü iflerini daha fazla be • 
nimsemelerine gayret olunacaktır. 

lstanbul'da Cümhuriyet 

Bayramı hazırhklarm 
latanbul, 25 (Telefonla) - Cüm

huriyet bayramı münasebetiyle latan
bul'da büyük hazırlıklar vardır. Ge • 
çit resmının çok parlak bir surette 
yapılması ve bayramın ehemiyet ve 
kudsiyetiyle mütenasip bir şekilde 
tesit o:unması için hiç bir fedakarlık 
ihmal olunmamaktadır Şehrin büyük 
yollarını büyük mikvasta muhtelif 
taklar vapılmakta ve bu taklar Ata· 
türk'ün ve büyüklerimizin büyük re· 
simlerivlc süslenmektedir. 

• 

Mevlud 
Şurayı Devlet azasındcı 1 merhum 

Ali Rıza U ğur'un ruhuna perşembe 

günU akşamı Hacımusa camiinde te· 
raviden sonra mev!Ut okunacağıncian 
arzu edenlerin bulunmaları rica olu-
nur. Ailesi 

iki kurban! 
Bir /ransız gazetesi, bir dai ba

şrnda biribiriyle kafa kafaya dövü
şürlerken boynuzları biribirine ta
kılan ve ayrılması mümkün olmadı
ğı için her ikisi de o vaziyette ölen 
iki geyiğin resmini basıyor ve a,a
ğı yukarı, §öyle bir mütalea yürü
tüyor : 

- işte bir mücadele ki ne galibi 
var, ne mağlubu; yalnız iki kurbanı 
var; tıpkı bugünkü insanlığın arz 
ettiği manzara gibi.,, 

Yakanın belagatini bozmamak i
çin uzun boylu mütalea yürütmek, 
enine boyuna hikmet savurmak is
temiyorum. 

Gerçekten sulb. halinde iken iıle
rini arap saçma çeviren birçok in
sanlar, harbe kalkııınca da, çok de
fa, dağ başında boynuz boynusa 6· 
len geyikleri hatırlatıyor. 

Yalnız şu farkla lci, bu geyik mü
cadelesinin kurbanı yalnıs ilci ge
yik olmuş; insanların ise ... - T. 1. 

Dun, evimden ~tobüı duraima 
cloiru ••lirken lir em öaüncle 

bir çukur kazan iki kitiye raıt 
&'•idim. Bu çukur niçin kazılıyor
du? Belediyeden müaaade.i var 
mıydı, yok muydu? Bunlarm tet• 
kik ve tahkikini yapacak def ilim. 
Fakat tam ben geçerken salla· 
nan kazmalardan birisi, o çuku
run hemen yanı batmda yaprak
ları yavaı yavaı aararmağa ve 
dökülmeie yiiz tutnnıt bir akas
ya fidanının köklerinden birisine 
raatladı. Gayretli İtÇİ, kazmaıı· 

nm ucuna takılan bu çelimaiz kö
kü bir çekiıte kopardı. 
Duramadım; bir ıey söyliyeme

dim, fakat gerçek söylüyorum, 
içimde bir damar kopar gibi ol
du. 

O yolun kenarına ve çukuru 
kazılan evin önüne bütün bir yaz 
gölge seren bu körpe aiaca karıı 
höyle mi aaysı ıöıtenneli iclik 1 

Evelki günkü Ulua'un birinci 
aayfaamdaki üç büyiik batlık 
ıöyleydi: "Hankeu ölü gibi. Kan
ton alevler içinde - Tokyo bayram 
yapıyor." 

"Bir kavmin zararı, öteki kav
min faydasıdır." diyen eaki bir 
sözü haklı çıkararak T okyo'nun 
bayram yapmaıma aes çıkarmı· 
yalım • 

Fakat ölü aibi bir Hankeu, a
levler içinde bir Kanton inaanın 
hayalinde Roma'yı yakıp karıı· 
smcla harp çalan Neron'u ve Ab
dülhak Himid'in Efber piyesinde· 
ki fU mısralarını canlandırıyor: 

- Ateıler içinde ıehri Pencap 
- Hıraındır eden bu hali ica:> 

* Ruızan pamil, Sumru maılııb, 
Bıber kan içinde mahvii mcalub. 

Neron, sahih.ten Roma'J'I yak. 
mıf mıydı? Bileme:YİS· Bu trajedi. 
lerdeki aahaelw, Yan&llllar iae, 
muhakkak, bir pirin hayalinde 

doimuttur· 
Uzak Şark hailelerini İM, ne 

yazık ki, efaanel• delil, telpaf 
telleri haber veriyor. 

Beneı' e gelen davetler ./ 

Londra'dan gelen bir habere 
göre "B. Beaef, yalnız Şikaıo üni
versitesinden delil, fakat daha 
birçok yerlerden davet almııtır.,, 

Bedbaht doktorun timdi sör
düiü bu ikram ve itibar, inaanm 
batırma eski bir atalar .özümüzü 
getiriyor: 

- Araba kınldıktan sonra yol 
gösteren çok olur! 

NamuaJ 

1.ondra'da Sent Ceyms meyda -
nında herifin biri büyük bir Rola 
Royı otomobili çalmıf. Fakat a • 
dam "Namuslu!,, imif. Çünkü ara• 
banın içinde bir cep içinde bulu • 
nan yarım kutu sigarı sahibine 
göndermif. 

Yurtta hava vaziyeti 
Dün ıehrimizde hava kapalı ve ha

fif yağmurlu geçmiıtir En yüksek .ı 
gölgede 13 dereceye kadar yükaelmit
tir. 

Yurtta doğu ve cenubu şarki Ana
dolu bölgeleriyle orta Anadolu'nwı 
şark kısımlarında hava bulutlu, diğer 
yerlerde kapalı ve yer yer yağışlı geç
miştir. 

24 saat içinde doğu vccenubu prk! 
kısmından başka yerlerdeki yağışla· 

rın metre murabbaına bıraktığı su 
miktarı Edremit'te 28, Simav'da 28, 
Bursa'da 14, Balıkesir'de 11, lstanbul
da 8, Zonguldak'ta 6, diğeryağış gö
ren birçok yerlerde de 1-5 kilogram 
arasındadır. 

Rüzgarlar Trakya ve Ege'de timal
den diğer bölgelerde umumiyetle garp 
istikametinden saniyede en çok S met· 
re kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en düşük ısılar sıfırın al
tında Konya ve Sıvasta 1, Ulukışlada 
2 derecedir. En yüksek ısılar da tz
mirde 18, Bodrum'da 20, Adana'da 21, 
Diyarbakır'da 22 derecedir. 
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Kültür hamlelerimizden 
Fransa' da • • 

se(ımı ayan 
Fransız ayanmda yüz kadar a&a- FRANSIZ BASINININ 

lık için yapılan seçim pazarteai günü 
TEFSİRLERİ: Polonya Büyük El~isi ve 

Fon Ribbenlrop arasmda 

SON POSTA'da B. Ercüment Ek.
rem Talu yazıyor: 

••Memleketin aiyUİ ve idari nUa• 
mı bulunan ( Cümburiyet Halk Par• 
tisi) nin, faaliyetini yalnız bu iki te
ye haaretmediğini zaten ötedenberi 
biliyor ve meıkür çalıpalarına, her 
aahada, haz iJe, iftihar ile, minnetle 
talıit oluyoruz. 

beticelendi. Demokrat memleketler -
de .eçim, günün ehemiyetli mesele
leri hakkında efkarı umumiyenin te
lllayülünü gösteren bir miyardır. Bi
laaenaleyh geçen pazar günü yapı-

Londra - Paris mihverini Mühim bir 
konuşma 

. 
1-n seçim de Daladiye hükümeti ta
l'afmdan takip edilen iç ve dış politi- hiç kimse bozamaz! 

Berlin, 25 a.a. - Von Ribbentrop, 
dün öğleden 80nra Berhteagaden'de 
Polonya sefirini kabul etmiıtir. 

Parti, partimiz, bilhassa yırdun 
•e milletin kültürel kalkınmuma 
pek çok ehemiyet veriyor. Bu, pek 
tabii olan bir §eydir. Bir millet, kiil· 
tür aeviyeai yükaeldikçe bünyesini 
kuvetlenclirir. Bunun için de o yük• 
aeltmiye Y&aıta olacak kabiliJ'~erİa 
himayeai, teıviki lbmıclır. 

k.nın uyandırdığı akisler hakkmda 
bir fikir vermesi itibariyle enteresan 
olabilirdi. Fakat yapılan seçim par
limento seçimi değildir. Ve ayan 
~imlerinin neticesinden bir mi.na 
çıkarılamaz. Bir defa seçim bir de
l'eceli değil, iki derecelidir. ikinci 
lllüntehipler de o seçim dairesinin 
lllıiııbuaları ve belediyeleri tarafından 
aeçilen delegelerdir. Bundan bafka 
ikinci müntehiplerin seçiminde zi
l'aa t mıntakalariyle aanayi mıntaka
ları arasında birinciler lehine büyük 
bir niabetaizlik vardır. Mesela on 
be,, yirmi nüfuslu köy belediyeleri, 
ikinci müntehip .-çimlerine bir de
lege gönderirler. Marsilya gibi nü
fuau bir milyonu mütecaviz olan bü

Pariı, 25 a.a. - Figaro gazetesi yazıyor: Franaa ile Almanya 
arasındaki iyi münuebetler meaeleainde ilk olarak dikkate alı -
nacak olan ıey, Frama'run emniyeti meaeleaidir. Bedin, 25 a.a. - Dün Polonya bil -

yük elçisi Lipaki'nin Berteagaden'de 
alman hariciye nazm fon Ribbentrop'a 
yaptığı ziyaret bir çok teWrlere yol 
açmııtır. 

Fransa'nın emniyeti meselesi, çok r--------------
aşikar olan üç matlubun tahakkuk sa -
hasına isal edilmesini istilzam eder: 

Fransa, endiıeye duçar olmamak 
için bizzat kendisi kuvetli ve iyice mü
sellah olmak, mütearnz olmak demek 
değildir. 

Fransa'yı İngiltere'den ayırmak için 
hiç bir teşebbüs yapılmamalıdır. 

Almanya'nın malik olduğu kuvet
lerin Fransa üzerinde açdc veya gizli 
bir tazyik icra edecek surette ihzar e
dilmemesi. 

rik tehirlerin delegeleri de on bet- Bunun haricinde her şey, iyi veya 
ten fazla değildir. Binaenaleyh ayan fena edebiyat yapmaktan başka bir ıey 
anecliai, sanayi Franaa'sından ıiyade değildir. Eaaıen mütekabil evham üze
ziraat Franaa'ıının mümeaailidir. Bu rinde müzakeratta bulunmak tehlike • 
aebepledir ki mecli•le sol cenah par- 1i olur. 
tilerin mevcudu çok azdır. Parli.
lbentoda en kuvetli aiyaai parti olan 
M>ayali&tlerin ayanda on dört azaları 
•ardır. Komünist azalar da ikiden 

Londra mü,ahiılerinin 
fikirleri 

ibarettir. Bu itibarladır ki aol cenah Londra'dan Fiıaro gazetesine bil-
partiler ayan meclisinin lüzumuna diriliyor: 
bile kail değildirler. Filhakika Fran- "Müstakil mUphitlerin en mute • 
aa'da aol cenah partilerinin bükü- dil mahfilleri, ''Berlin ile mukarenete 
ınetleri aoıyal reform programları- doğru yapılan bu yarıp" endite ile 
nın tatbikinde daima i.yan meclisi- kartılamaktadırlar. Bu mahfiller, hn • 
nin mukavemeti ile k&J'1ılapnıtlar- zur ve atıkOndan bahaetmiye naıl ce
dır. Blum hükümetini iakat eden aaret edebilir? Sualini irad etmekte -
parli.mento deiil, ayandır. Bunım i- dir. 
çindir ki ayan mecliai ile eol cenah 
partilerin araaı açıktır. 

Ayan meclisinin franaız devlet 
1nekanizması içinde ebemiyetli rolü 
olabilir. Bu, münak&J& kaldırır bir 
ane.eledir. Fakat ayan seçimleri 
fraıuaz efkarı wnumiyesinin temayü
lü bakkanda aahih bir miyar olarak 
kabul edilemez. Bununla beraber, 

Südet meselesinin nasaf et dairesin
de halli bahanesiyle Almanya'ya ter -
kedilmiş olan yeni arazi, betaat kes -

bedecek yerde artan bir kuvet.le tekrar 
başlamış olan alman silahlanmasına 
hız venniye hadim olmamıf mıdır? 

aon seçim sağa doğru hafif bir kay -

Tokyo sulh için iakandil 
yapıyor 

Lö Jur. Eko dö Pari'de Çin - ja • 
pon haııbmdan bahseden Piyetri eliyor 
ki: 

1na feklinde tecelli etmekle berab•, 
bu reakaiyoner mecliateki kuvet mü
~aaenesini değittirmiyor. Ayan mec• 
liaincle 158 balık ile elueriyet radi
kal 8"Yaliatl...ıe .idi. Bu defa 96 a· "Tokyo, muhuematm tatili husu • 
-ll»M& K~l a;ı ... r-- '~ L--~·s sunun ne ôbi .artlarla den>İ• edilebi-
br. Bir o kadar &aalık da arta.,.. sat leceğini bildirmek suretiyle, zemini 
partiler kazanmıtlar, -.yalilt ola- iakandil etmek ve İngiltere'de hMd ~ 
rak da ancak dört i.za aeçilmittir. lacak akaülimelleri ölçmek istemek • 
Biaaenaleyh geçen pazar günü ya- tedir. Bu ıebepten dolayı bet türlü ya-
pılan aeçim, &yandaki vaziyeti, ol- n reaml beyanat, sulhun muhtemel 
duju y•de bR'aluyor. prtlannı vahimleıtirmekten hali kal -

A. Ş. ESMER ımyacaktır. 

Jumal da Moalıu ya gtjre : 

Fransa ve lngiltere 
EOer isteselerdi, Almanya'ya 

Mukavemet edebilirlerdi 
Fakat şimdi kendilerini tecrit ettiler 

Moskova, 25 a.a. - Taı ajanıı bildiriyor: 
ıazeteıi, neırettiii bir baımakalede diyor ki: 

Jumal dö Moaku 

"İn&iltere ve Fransa, Münih'ten e • 
vel, istedikleri takdirde belki Alman
ya'ya karşı bir muk~vemet. göste~ebi
lirlerdi. Fakat şimdı, kendı kendıle • 
rini tecrit ettikten ve emniyetaizlilde 
çevreledikten ıonra. hatta isteseler de 
belki bunu yapamıyacaklardır. Bunu 
mütecavizler mükeınınel anlamıtlar 
ve bundan pratik netiçeleri çıkarmı -
ya batlamıtlardır. 

Kanton' dan sonra Hongkong 
Kanton'u iıgal suretiyle, bu neti • 

celerin ilkini Japonya çık.armıttır. 
Yarın belki de darbelerini Hung
kong'a indirecektir. Niçin yapınaıın ? 
İngiltere, zayıflamıttır, infirat halıne 
gelnıittir, ••aulh a'kı,, ile meıbudur 
Çemberleyn'e Hongkong'u bıraka -
rak yeniden sulhu kurtarmak ve ken· 
diai için yeni bir zafer daha kaydet • 
mek fırsatı neden bir kere daha _ve 7 
rilmeain? Fakat Çemberleyn bu 1.e•tı 
yapar yapmaz, japon aakert. rna~.fıl~e-

. .cırt ırktan manevi tefi Hıtler ın 1&-
rı, ca a..1 • 1 · bu . 'ktifa ederek, h11Uıee erın 
rıne 1 • ld v 

fedaklrhğı tecavüz eyle?"f o ~gu • 
nu ve aynı zamanda . s.ın~ap_ur u da 

k icap eyliyecetını bıldırecek • verme . . 1 tir. Hidiaelerin bö~~e bır revıı a ma • 
ıını imkin.lız görmuyoruz. 

Japonya ve FranMJ 
Milnih'in henilz taze teairı alt~nda 

Japonya, Fransa'ya ka~tı 9i~dı.dcn 
ültimatum lisanına benzıyen hır lıs~ 
kullanmıya baglamı,tır. Japonya _Hı~
diçini'de maden ihracı • °?e?1°uıy~tı
nin kaldırıtmaımı, Hindıçını yolu ılc 

transit e,ya naklinin yalnız Çin :ıake
rl makamları ~in değil fakat siviller 
için de yasak edilmesini istemekte -
dir. Bu ıuretle Japonya, Kanton üze -
rinde yapılan askeri harekatın Hin -
diçini hudutlarını tehdit eden bır ma
hiyeti oldu&unu sarih surette göstcr
miıtir. 

lıalya'nın yeni ıasavvurlan 
Muaolini'nin de bundan neticelr.r 

istihraç ettiği tahmin olunabilir. Lib-
y~'ya yeni italyan fırkaları gönderil· 
dığl ve Tunuı meıelealnin ycnideA e• 
le alınacağı haber verilmektedir. Ni • 
çin olmaam? "mutlak auliı,, devrine 
&irmit değil miyiz? Laalettayin hu 
hanei bir Tunus için kim harbe ce11a
ret eder?'' 

Gazete, Alaaa'taki faaliyeti de teba· 
rüz ettirdikten eonra makaleaini fÔY• 
le bitirmektedir : 

Kapılar ıecavüslere açık 
Münih'te, bUtlln istikametlerde le • 

cavüze kapılar genit ıurette açılmıt • 
tır. Münih'in Veraay'ı iatihlil etme -
si keyfiyeti, daha tamamiyle bitmif 
değildir. Hitler, her dakika, Öpen ve 
Malmedi'yi ve Danimarka Şleıvig'i:ıi 
cebine koyabilecek ve hiç bir kimıe 
Belçika ve yahut Danimarka'ya bir 
tek teaelli kelimesi bile fıaıldayamıya
caktır. Fakat mesele, bununla da kal
mıyacaktır. Münib, Versay'dan ~ok 
daha geni9tir ve Veraay'da hiç bir yer 
almıyan memleketleri de ~çine ala • 

c:aktır. 

lnsanh§a yapdacak en 
büyük iyilik nedir? 

Lon<ira, 25 a.a. - Hayea (Mide
leue-ka) te bir nutuk aöyliyen Kings
leyvud tayyare arama idaresinin gös
terdiği faaliyetin ehemiyetinden bah
sederek demiftir ki: 

"-İnsanlığa yaprlacak en büyük 
iyilik, timdi pek korkunç olan bu ai
lihı tehlikesiz bir hale getirecek ve 
hava bombardımanlarına mani olacak 
çareleri bulmaktır. Bu çarelerin bulu-
nacağına eminim. Birçok insanların 
hali hazırda bunu ketfetmiye uğraş
tıklarını biliyorum . ., 

İyi malOmat alan mahfillerde be • 
yan olunduğuna göre, bu %İyaret, al • 
man hariciye nazırının daveti üzerine 
vukubulmuı ve muallakta bulunan bü
tün meseleler görütülmüftilr. 

Var§Ova, 25 a.a. - Dobri Viecz ga
zetesi • ki hariciye nezaretinin orga -
rudır - Berlin'deki Polonya büyük el. 
çisi ile alman hariciye nazın araamda 
dün yapılan mülakatı bahis mevzuu e
derek Polonya'ya düpan bazı unsur -
1ar tarafından çıkarılan pyialara rağ
men, çekoslovak me.eleainin halli yo. 
lundaki alman - Polonya tqriki mesa • 
isinin ahenkli bir tarzda inkip.f ettiği
ni kaydetmektedir. 

Yeni lngiliz -Alman 
müzakerelerine doğru 

Fon Rlbllentrop'un yapacaıı tekliflerin 
londra'ya gelmesi bekleniyor 

r,ariı, 25 a.a.-;- Madam Tabui, Övr gazetesinde fÖyle yazıyor: 
Her an fon Rıbbentrop tarafından yapılacak tekliflere intizar 

edildiii dün aJqam Londra'dan bildirilmekte idi. Söylendiğine 
göre bu teklifler ingiliz kabinesine vaııl olur olmaz fon Neurath 
Londra'ya hareket edecektir. 

Ati na' da -
Politeknik 

mektebinin 
100 üncü yıh 

Atina, 25 a.a. - Atina politeknik 
mektebinin 100 üncü yıldönümü mU
_naaebetiyle mektepte büyük bir top
lantı yapılmıı ve bu toplantıda Baı
vekil B. Metaksaa ve hllkümet izaaı 
da hazır bulunmuftur. 

B. Metakaaa talebeye hitaben bir 
nutuk söyliyerek dünya üzerinden 
büyük değitiklikler riizgirı eatiiini 
ve Yunaniatan'ın son enternasyonal 
buhranın her vaziyette milletin birli
iine &Uvenebileceğini müdrik olarak 
tam bir sükQnet içinde ıeçirdi&ini 
bildinniıtir. 

Baıvekil, hüriyetin hakiki minaaı
nı izah ederek, bunun mümeyyiz vu
f ının ferdi gayretleri jeneralitenin 
menfaatine doğru çevirmek için fer -
diyetçiliğin frenlerini sıkmak oldu
ğunu kaydetmittir. 
Baıvekil yeni rejimin bliyük mil

letler meydana getiren hayirldr te -
sirler yaptığını söylemi§ ve talebeyi 
devletin 4 ağustosta çizdiği yolda 
kendisini takip etmiye divet ederek 
bundan hiç bir zaman pifllUUl olmı -
yacaklarını ilave etmlıtir. 

J lngills kabine•lnln t.oplantuı 
Londra, 25 a.a. - Bu hafta zarfın

da Çemberleyn ikinci deıfa olarak na • 
ztrlann bir kısmının i§tirakiyle topla

nan kabineye riyaset etmittir. İçtima
da hazır bwunan nazırlar arasında 

müzakerelere iftirak etmek üzere bil • 

tün gece seyahat ederek lakoçya'dan 
gelen Lord Halifab ile dahiliye nan. 
n· Samuel Hor bulunmakta idi. Harl • 
ciye nazırının bugünkü içtimada hazır 
bulunması kabinenin Münib itilJ.fınm 
ferdasında vasati Avrupa'da huıl olan 
vaziıyeti tetkik ettiği kanaatini haaı1 

etmektedir. Söylendiğine göre içtima 
~da ingiliz - italyan itilifının 

yakında tasdik edilmesi meaeleai de 
mevzuu bahaolmuttur. Bu iki rne9ele
nin yarın toplanacak olan nazırlar 

m,ecliai müzakerelerinin mevzuunu t~ 
kil edeceği maltUndur. 

Almanya'nın sömürge 

talepleri 
Roma, 25 a.a. - Bütün İtalyan mat

buatı, Almanya'nın müstemleke talep
lerini tebarilz ettirmekte ve bu muta
lebatın gerek hukuki gerek siyasi ba
kımdan hiç bir itiraz götünniyeceği
ni kaydeylemektedir. Gazeteler, bu 
meselenin timdi tatbikat aahaaında e
le alınması lüzumunu ilCl'i sürüyor -
tar. 

Sandpi per ganbotunun 
4 

bombardımanı üzerine 

lngiliz hükümeti 
Japonya'yı protesto etti 

Siirt mebuau ve ..ki gazeteciler
den lemail Müft.ak Mayllkon'un 
Paria'te yapılan bir uneli,.at neti· 
ceainde vefat ettiğini teeaaürle 
haber vennitlik. lamail Müttak 
Mayakon'un ceaa&eM latanbul'a 
nakledilmit •e törenle defnolun
muttur. Yukarıda cenaze meraaİ· 
mindeki çelenkleri görüyoraımuz. 

Slovakya 
f aıist oluyor 

Yahudiler aleyhinde de 
cereyan baıladı 

Bratillava, 25 a.a. - Slovak bqveki
li Tiaao, dün beyanatta bulunarak 
demittir ki: 

"- Müatakbel bJyatımu, artık si
yasi partilere değil,Cl:orporatif bir re-
jime istinat edecektir. 

Yahudi aleyhtarlığı 
Prag, 25 a.a. - Sokollar komitesi, 

yahudilifin tiddetlb aleyhinde bir 
program kabul etmittir. Son zamanla
ra kadar bu geniı jimnutik tetekkü
lünün aiyut bir mahiyeti yoktu. Fa
lrat birkaç haftadanba'i parti meaele
lerlne k&l'fı gittikçe büyük bir al&ka 
göatennektedir. Sokollar komitesi, 
timdi 1914 ten 11<>nra Çekoalovakya'da 
yerleımlt olan )'8hudilerin memleketi 
terketmiye davet edilmelerini w 1914 
ten evel Çek01lovakya'da yerleıımit o
lup da çek tabiiyetine ginnemi§ olan
ların da geldikleri memleketlere dön

Cümhuriyet Halk Partiai itte bu • 
nu yapıyor. Son zamanlarda bu u
ğurda bir iki meıkıir hamle yapmq, 
türk reuamlarmdan aeçtiji bir ziim· 
reyi •atanın iç•iainedaiıtmlf, onla· 
ra yurdumuzun bin bir güzelliiin
dea ilham almak .. o güzeUikleri 
fırça ile teabit etmek fD"aatını •-
mit; milli bir hikaye mü.aabakau .
çar ak genç yazı iıtidatlarm1 beJİrt• 
miı, devletin baffelıri Ankara'da bir 
tiyatro heyeti vücuda getirip, bima • 
ye etmiı ve Ankara halkmm kültü• 
rel ihtiyaçlarından birini bu ıuretle 
temin eylemittir. 

Şimdi de, partimizin, türk bftte
kirlan araamda, milli karakterde 
beateleamit bir aenfoni müaabakaaa 
açtıiını öfreniyoruz. 

Muaiki, her nedeDH biscle, bqü • 
ne kadar hemen ihmal eclilmlı gibi· 
dir. Bunu, aırlarca kendi halinde, 
baııbot bırakmıtız. Ve eier, kenclili· 
tinden retipniı bir iki müzisyen ve 
beatekiınauz çıkmıtaa, buolarm e
serleri mmiki telmiiindea çok defa 
mahrum bulıınan teYlenlir; ••bu 
eaerler bizim milli duycularanızı, 
milli naimelerimizi ifade ecleme
mit. aevincimize ve kederimize ter
cüman olamamııtır. 

Bu karakterdeki türkülerimize 
gelince, onlarda aanatm incelikle
rini bulamıyoruz. 

Likin bu, bi&de, musiki iatidadı 
bulumnadıimdan ötürü deiilclir. Sa
natın h• ıubeıinde olduğu Pbi, .mu
aikirde de yetiımek i.tiyea iatidatJar 
bulunmut, fakat teı•ik ve himaye
den mahrum olarak sönüp gitmif
tir. 

Cümhuriyet Halk Partieinin bu· 

melerini teklif etmektedir. 
Bratislava. 25 a.a. - Prag'da çık

makta ve kıamen yahudice intipr et· 
melcte olan alman demokratlarmm or- tır. 
ganı Prager Tageablat ve Prager Mit- Gaaetemiain batka bir Mitwaımda 
tag adındaki iki alman gazetesinin görüleceii •eçhile müsabak••• 
Slovakya'ya ıtrmesi menedilmittir· tartları her kabiliyeti teıvik edecek 

günkü tefebbüaiyle takip eylediii 
gaye, iıte bu iıtidatlan meydana çı
kannak ve aynı zamanda batka 
milletlere keneli karakterimizi t.m• 
tac:ak, kendi ösümüaden kopmuf, 
mecleai bir eaer m•J'daaa ıu.,mak· 

mahiyettedir. Omit ederiz ki bu, te-
relc hu·· •-~!--ıı0nı0n bır" •--'hi " ~ ._.,:N halükle kartılanacak ve umulan .. • 

Prag, 25 a. L - Çok ajansı bildiri- mere ümidin fevkinde olacaktır. 
yor: Bu müsabakaya ittirik etmenin 
Bazı yabancı gazeteler, Bmo yakı· vatana bir hizmet olduiunu idrak 

nındaki Verice ve KoMivece'den ıUrü- eylemeli •e Partinin bu yeni •e pek 
len 156 yahudlnln Alman· Çek budu- hayırla hamleaini minnetle karfala• 
dunda açlıktan ölmek i1zeft oldutunu malı)'Q.,, 
yaztnıtlardır. MiLLi SANAT 

Filhakika çek ve alman .. ipl top- C0MHUR1YET'te B. Nlldir N..ti 
rakları araıındaki bitaraf bölgede 100 .. • _..1 - bir L---

al 
_..1 aynı mevzu uzerme yaauııı -r 

kadar kiln9C çok fena prtlar tınua --L ı el üml" d' ki · h . . ....-a e e e:ac e IJ'OI" • 
yapmaktadır. Bunlar Brealav fC rını ••Yeni ptiflllekle olan i.atidatları· 
alman kıtaatı .,.etmeden önce terkeden h. . k--.1·--1 ırı_ıL • la . auaın .. ayeaı ma _ı,,..e .rMYA 

mültecilerdir Bunlardan bazı rı ıı- p . . . · : .... 'i' t • .-1..ı..:~ ~-L-a. . artıamın s•ror-1 1 .,__ .. m-
gal edilen topraklarda~i _çek va~an- .... ıara dayanır. Sanat cemi,.tİD 
dqlarından ise de ekaerıaı Anflua ta!1 eetetik bir ifadeai oldujuna ıöre .c:e
sonra iltica eden Avusturya yahudı- miyetin özü tarafından tutulauJ'• 
lerindendir ve çek hUkümeti bunları muhtaçbr; akai takdirde yatıJ'a• 
müsamaha ile karplamıftt: . . maz, inkiıaf edemez. 

Asker ve bilhaaaa Br110 dakı _yahudı Bu her devirde böyle olmuttur• 
cemlye~ ve k~zıl~ç. bunları 1~ et- Cemiyetin din esasına dayandıi• de
mektedır. Dahılt ıt pıyuaaını h~a~~- •irlerd• sanatkar kiliaey• aıilllll'clı. 
ye mecbur olan çek ınakaınları ıç, ır H. la derin bir :aevlde clinleditimiz 
halde mültecilerin Çekoslovakya ya pal t · 'l B 11--...an'larm e-

. • d k ed' 1 a es nna arın, e ----
gırmesıne mu.aade e ememe .t ır er. aerl•İDi on altmcı urm fonetik kili· 

Prag 25 a.a. _ Prag beledıye mec- . 1 So la bu L:--. 
' i "linla ....... borç UJ'UZ. nra n -

llsl ecnebt liaaıılerla t caret 1 rı "f · · · tokraai de üaerine 
yapıkn9ını yuak etmittir. J• vaaı eamı arıa 

Prag matbuatnını bir kısmı, Prag'- aldı. d 
daki alman nniveraiteaine kartı yeni- Bach, Haendel, Haydn, Leopol 
den hücOma bqlaantlardır. Mozart kısmen kil.~ae~en, ~ı .... • de 

.. Poledni Liıte,, .,-tık alman yilksek aailza.delerden g~duklen yardDD 
__ ,_. l • · ç-•-~1---'-ya'da vücut aayeaınde çalııabılıyorlardı. Fakat 
11-ı.ep eruıın ~ uv- b · d b • 
hikmeti katmadığını yazmaktadır. on dokuz~cu .•~da ar en ıre, 

Roma iıerlne 

Jlrlfllln 

yerden bıter gibı meydana çıluve-

Londn., 25 a.a. -Tolqo'dald intrilb hGyfik elçiai, Japonlann 
insiJis Sanclpiper toppkerini bombardıman etmeleri hldile8ini, 
japon hariciye namr muaYİDİ nezdinde protesto etmiftir. idi 1 • 
Büyük elçi, japoa makamlarmm &ili& hilklimetinin yeni bir müdahale- JI n mu 

ren burjuvasi, sanatkarın bayatını 
güçlettircli. KiliM sayıfladıfı açın 
genit .... tklr kütlelerini doyura
mıyord& Ari.tokraai can çekifiyor • 
du. ~atklr ... rini, herhangi bir 
"matala,. gibi piyaaaya aünnek mec
bmiJ'etinde kaldı. Arz ve talep kai
deai, aan•t zevki üzerinde hakim bir 
rol oynanu} a batladı. Kendisi için 
deiil, piyasa için eaer bazırlıyan aa
natklrlar çofaldı. Ve bu wnumi gi
clite uyamıyan idealist bir leetho
•en çıplak bir ban odasında açlık
tan, aoiuktan ölüyordu.,, 

daim! surette ingilis ıemilerinin yer- de bulunmuı müıtebad delildir. Roma 25 LL _ Roma üze · e yU-
lerinden haberdar edilmekte bulun- Ja n •. • • • rllyUtU~ 17 inci yıldönilmü ~':ıikle
maları hasebiyle, bu hllcumun tevil e- po ya t.ee••urlerini bUdırdi rl bugün milli fqiat konseyinin B. 
dilme% mahiyeti tıserlnde bilhana ıs- Londra, 25 a.L - Resmi mahfiller, Starce'nln batkanlıimda ye Duçe'nin 
rar eylemittlr. B. Horlnuti"nin diln ak,am Tokyo'da- hıuuru ile yaptılı bir toplantı ile 

Japon hariciye nuır muavini, der- ki inglliz bUyilk elçiıi Sir Robert baflamıttır. 
hal bu hususta bir tahkikat açılacağı- Krecl'yl ziyaret ederek aSndpiper B. Starce, aCSylediğl nutukta. parti
nı vldetmittir. hldiaeainden dolayı japon bilkilmeti- nin bütün imkinlara bapurarak ra • 

İngiliz büyük elçisi, bu tetebbüaü 1 nin teeaıUr ve teeAüflerini :blai et - ıist ıuuru İtalyan milleti arasmda 
phıen yapmıftır. MUllhaularmı bil- tiğini bildiriyorlar. yaymıya çahpcailt'l• " hllktımetin 
dirmek ve tahkikat neticaine ıöre Nazır derhal tahkikata bqlandıiı • otanlet politibl btltiln ~etiyle 
Arar ve :ıiyan taıe2 otmek üzere jn. nı tef.it eJ;P)iıtir. mibaheret e&a blldlrmlttir• 

Duçe de söz alarak ltalya'nın fa • 
tlzm devrinin on altıncı yılı sonun
daki vaziyetini ve yeni sene için di
rektifleri anlattıktan sonra. gençliğin 
terbiyesini bathca vazife olarak te
likki etmelerini konseyden iıtemit
tir. 



UÇSUZ BUCAKSIZ Didim'deki Apol
lon mabedinin o
luklu mermerden 

SÖKE OVASINDA ... yapılmış güzel l sütunlarr 

.Didim' de Apollon 
mabedini ziyaret 

O günkü programımız mucibince, Büyük Menderes'i geçtikten sonra 
Milet ve Didim harabelerini ziyaret edecektik. Fakat evdeki pazar, çarşı
ya uymadı. Büyük Menderes'i geçtikten sonra, şoför bir kara haber ver
di: Benzin bitiyor! 

Priyen harabelerindeki bekçiyi, yolu bulabilmek üzere, yanımıza almış
tık. O bize akıl öğretti: 

- Akköy'e kadar gidelim. Oraya otomobiller ve kamyonlar uğrar. Her 
halde benzin buluruz ... 

Bunun üzerine Akköy'e doğru 
yollandık. Fakat orada bizi bir ha
yal sükutu bekliyordu. Mamafih, 
nahiye müdüriyle jandarma komu
tanı telefona sarıldılar ve derdi
mize derman buldular: Yalnız, es
kiden tayin ettiğimiz yolu değiş
tirmek, Sakızburnu dalyanına ka-

lar "uzanmak" icabediyordu. Ora -
da, balık taşıyan kamyonların ben
zininden bir iki teneke alabilecek
tik. 

Koskocaman Söke ovasında ben
zinsiz kalmak korkusu o kadar içi
mize işlemişti ki, Perikles'in karı
sı Aspazi'nin doğduğu Milet'e uğ
rayamadık ve ancak, bugün hara
beleri duran 5.000 kişilik tiyatro
nun sütunlarına uzaktan bakmakla 
iktifa ettik. Büyük 'Menderes Söke 
ovasını doldurmadan önce, Milet 
Ege'nin en işlek limanlarından bi
ri, ayn zamanda da birçok filozof
lar ve edipler yetiştirmiş bir ilim 
ve irfan merkezi idi. 

Didim yolumuzun üzerinde İdi. 
Buraya uğradıktan sonra Sakızbur
nu dalyanına gitmeği kararlaştır
dık. Didim'de Apollon mabedinin 
harabeleri var. 

*** 

Genç ve güzel tanrı düşmanı için 
çok zalim davranmış: Diri diri de
risini yüzdürmüş. 

Kıral Midas'a da büyük bir mu
ziplik yapmış: Kendi Ribabını 
Pan'ın flütüne tercih ettiği için, a
damcağızın kulaklarını eşek kula
ğı şekline sokmuş. Oğlunun bu şı
marıklıklarından, kudretli tanrı 
Zeüs'ün haberi yok değilmiş ama 
ne yapsın? Tanrılar insanlar gibi 
değiller ki... Biraz babalık şefkati
nin verdiği müsamaha, biraz da kul
lariyle öteki tanrılar arasında de
dikodulara yol açmak endişesi yü
zünden, bu hallere aldırış etmiyor
muş. Fakat Apollon'un yeni bir ka
bahati, Zeüs'ün sabrını tüketmiş. 

*** 
Siklop'lar gökle arzın oğulları 

imiş. Beşer kudretinin üstünde o
lan işleri onlar yaparlarmış. Günün 
birinde Zeüs, yalnız manevi kudret
lerin kendisine yetmediğini, doğru 
yoldan ayrılanları adam etmek için 
maddi kuvetlere de ihtiyaç oldu
ğunu düşünmüş ve yıldırım "imal" 
ettirmeğe karar vermilf. 

- Bunu yapsalar yapsalar, Sik
lop'lar yaparlar demi§ ve bu işe on
ları memur etmiş. 

Apollon bu darbenin nereden gel
diğini bilmediği için, o da gidip 
Siklop'ları öldürmüş. Bunun üze
rine Zeüs babal.k şefkat ve müsa
mahasını bir tarafa bırakarak, 1).
pollon'u Tesalya'ya kıral Admet'in 
memleketine sürmüş. Ayrıca ona 
gayet adi bir iş vermiş: Sürüleri 
muhafaza etmek ve çobanlar ara
sında inzibat kurmak ... 

* * 
Geçtikleri her yere harabi saçan 

Dara'nın orduları, Didim'deki A
pollon mabedini de yakmışlardır. 
Güzel sütunları seyrettikten, hara
belerin içinde kuvetli akisler ya
pan ayak seslerimizden hazan ken
dimiz bile hayrete düştükten son
ra otomobilimizin yanına geldik ve 
harabeleri gezerken unuttuğumuz 
derdimizi, tekrar hatırladık: 

Benzinsizlik ... 
- Haydi Sakızburnu dalyanına .. 

Bizi ancak orası "pakhyacak ! ... " 

DtlZELTM E - Dunku y37.ının ilk
satırındaki "Bıışlıca gayemiz" kelimele
ri, "Bnşlrca ka}"gımız.. ?hcakt•. Ozur 
diliyerek duzeltiriz. 

Zeüs (Jüpiter) le Leto'nun oğlu, 
güzel Diyan'ın ikiz kardeşi, keha
net, tababet, şiir, güzel sanatlar, 
gün ve güneş tanrısı olan Apollon 
Delos adasında doğmuştu. Onun 
için yapılan mabetlerden biri de 
Delf'de idi. Babasının kudretinden 
şımarmış olacak ki, birçok acayip 
işler yaptı. 

O gün bugün, Zeüs çok rahat 
etmiş: Çünkü cezalandırmak iste
diklerini yıldırımla öldürttiveriyor
muş. 

Günün birinde. cehennemler tan -
rısı Pluton, Zeüs'ten bir "randevu" 
istemiş, sonra da derdini anlatmış: 

- Apollon'un oğlu ve sizin to· 
rununuz Ekülap, bana "gayri meş· 
ru" rekabet yapıyor. Hastaları iyi
leştirdiği yetmiyormuş gibi, şimdi 
de ölüleri diriltmeğe başladı. Bu 
yüzden de ben "müşteri" !erimi 
kaybediyorum. Bugüne kadar sab
rettim, işi size aksettirmiyeyim de
dim ama. artık sabrım tükendi. 

ı-Birleşik devletlerde 

yeni iş kanunu 

Diyan'ın en sevdiği şey avlanmak 
olduğu gibi, Apollon'un başlıca 

me§galesi de Ribap çalmakrnı§. Ma
hir bir müzisiyenmiş ama, tenkide 
hiç tahammülü yokmuş. Günün bi
rinde, gene çok mahir bir müzisyen 
olan Marsyas, onunla müsabakaya 
girişmiş. Müsabaka şartları çok a· 
ğırmış: Kazanan, kaybedene iste
diğini yapacakmış. Jüri heyetini 
teşkil eden müz'ler toplanmışlar 
ve iki artisti de dinlemişler. Sonra, 
birinciliği Apollon'a vermişler. 

Zeüs, sakalı hiddetten titriyerek 
sormuş 

- Peki ne yapalım? 
- Vallahi, siz bilirsiniz .... 
Zeüs bu sefer şiddetli tedbirler 

almağa karar vermiş: Eskülap'ı 
yıldırımla öldürtmüş. 

Vaşington, 25 a.a. - DUııden itiba
ren meriyct mevkiine giren yeni .\ -
merika Birle~ik Devletleri iş kanu -
nuna göre : 

1 - Bir saatlik asgari ücret 25 sent-
tir. Bu miktar 1939 teşrmievelinde 
30 sente çıkarılabilecektir . 
2- İş haftası, 44 saatliktir. Bu müd 

det 1939 teşrinievelinde 42 ve 1940 
teşrinievelinde 40 saate mdirilecek -
tir. 

3 - Endüstri işlerinde 16 yaşın -
dan küçük çocukların çalıştırılması 
memnudur. 

Babalarının ruhundan 
aldıkları "haber,, üzerine 

. 
iki saf dil kardeı do~andır1cllara 

tam 350.000 frank kapllrdllar 
bin frank da emek istemişler. 

Aradan aylar geçmiş. Bundan beş 
on gün evel çiftliğe başka bir adam 
gelmiş. İki kardeşi bir kenara çeke -
rek: 

RADYO 

Ankara : 

( Ogle neşriyatı tecrube mahiyetinde 
olarak yenı Studyoda yapılacaktır. ) 

Öğle Neşriyatı: 
12.30 Alaturka plik 

neliriyatı - 13 Haberler - 13.15-14 Karı31 
plak neşriyatı. - 14 Son. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Dans plak 

neşriyatı - 19.15 Turk musıkısı ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar) - 20.00 Saat 
ayarı ve arapça soylev - 20.10 Haberler -
20.15 Halk turkuler (Muzaffer llkar ve 
Radıfe Ncydık) - 21.15 Studyo salon or • 
kestrası: 1 - Moszkowskı: Spanısche Tan • 
zc. 2 - Schubcrt: Moment musikal. 3 - Lc
har: Libellentanz - 22.00 - 22.15 Haberler 
ve hava raporu - Son. 

- Ben emniyet memuruyum. İki 
k;dın var, epey zamandır kilisede istanlml : 

Bakınız vaka nasıl olmuştur : 
Bunların bir yerde 1,400 altın lira 

saklı paraları varmış. Geçen sene 
temmuzda bunların yanına tanımadık
ları bir adam gelmiş : 

- Bulunsa sizde bulunur, demiş, 

bana 200 altın lazım oldu. Şu kağıtla
rı alın da altın verin. 

Çiftçiler beheri 80 franktan 200 
altın bozmuşlar. Adam paraları alıp 
gitmiş. Mesele bundan ibaret değil. 

'Geçen mayısta aynı çiftliğe iki ka
dın gelmiş. Saf çiftçilere demişler ki: 

- Biz babanızın ruhu ile konuştuk. 
Ruh bize dedi ki: "Ben öleli dört se -
ne oldu. Evlfldlarıma çok para bırak
tım. Öleli bunca sene oluyor, bana bir 
kerecik olsun - Allah rahmet eylesin -
demediler, gidin evladlarıma söyle -
yin. Ne kadar para bıraktımsa hepsini 
kilisede takdis ettirsinler. Yoksa be
nim öteki dünyada rahatım iyi değil. 
Azap içindeyim. Sizin ikiniz de er -
mişlerdensiniz, paraları bizzat ki
liseye siz götürüp de duayı siz 
yapsanız daha iyi olacak. Her halde 
bıraktığım paralara haram karışını' 
olacak, eğer paraları takdis ettirmi -
yecek olurlarsa, oğullarım da benim 
yanıma geldikleri vakit azaba duçar 
olacaklar. Böylece malumları olsun.,, 
Adamcağızlar bu sozJerı can kula -

ğiyle dinlemişler, babalarının ruhun· 
dan gelen bu emri büyük bir samimi
yetle kabul ederek kadınlara : 

- Madem ki siz babamızın ruhiyle 
konuştunuz. Bunda elbet de bir hik
met var. Öyleya, belki paraya haram 
karışmıştır. Siz iyi kadın olmasanız 

baba.mızın ruhu sizinle konu9ur mu? 
Bari parayı kiliseye götürün de lüzu -
mu kadar dua ederek takdia ettirin. 

Demişler, bu iki ''ermiş'' hatuna 
40 bin frank teslim edip kiliseye yol
lamışlar. 

Kadınlar bir kaç sonra tekrar çift
liğe gelerek : 

- Kiliseye kapanarak dokuz gün 
itikaf edip, dua etmek lazım. En 
makbul ibadet de dokuz günlük iba· 
dettir. Halbu ki verdiğiniz 40.000 
frank para, dokuz günlük ibadet içın 
kafi değil, daha ister. 

Diye bir kaç kere gelmişler, bir kaç 
kere daha para koparmışlar. Hülasa, 
safdil adamlardan tam 1.200 fransız 

frangı çekmişler. Bundan başka. 50 

ibadet ediyorlar. Bunların Üzerlerine 
iftira atılmış olacak ki tevkif edildi
ler. Halbuki bana sorarsanız kadınca
ğızlar tamamen bigünah. Neyse hepsi 
sonra meydana çıkacak. Fakat şimdi 
ikisi de hapisanede. 

"Onları tevkif ederlerken Üzerlerin
de külliyetli miktarda para bulundu -
ğunu farkettim şüphelendim. Bir fır· 
satını bulup bana vaziyeti tamamen 
anlatt1lar, paraların hepsi sizinmiş. 
f;Iapisaneden çıkarmak da müşkül. Ke 
falet istiyorlar. Eğer 9.000 frank ve
rirseniz paralarınızı kurtarabilirsi . 

Akşam Neşriyatı 
18.30 Danı 

musıkisı - 19.00 Keman konserı. Ali Se -
zın, l:'ıyanoda l<ana Seven - 19.30 Karışık 
plak neşrıyau - 19.SS Borsa haberlerı -
l0.00 .Nezıhe Uyar ve arkadaşları tarafın
dan turk musıkısı ve halk şarkıları - 20.40 
AJans habcrıerı - 20.47 Omer Rıza Dogrul 
tarafından arapça soylcv - 21.00 Saat aya
rı: OrKestra- 1 - Dans musikisi. 2 - Slğan 
musıkısı - 21.30 Safiye ve arkadaşları ta
ntından turk musıkısı ve halk şarkıları -
22.10 ''"'" rapo•u - 22 \3 Daruttalım mu
' ~ı llc•;• tı: l'ahrı lo\opıı:: ve arkadaşları ta• 
rafından - 22.50 Son haberl~r ve ertesı gu• 
nun programı - 23.00 Salt ayarı, htiklal 
marşı, Son. 

niz. Yoksa farkedildiği takdirde pa - A\•rupa : 
rayı gitti belleyin.,, 
Demiş, o da 9000 frank koparıver • 

dikten sonra ipi kırmış. 
Herif gittikten sonra adamcağız -

larıı içine şüphe düşmüş. Büyüğü kü
çüğüne : 

- Birader, demiş, bu ne biçim iş 
anlıyamadım. Elimizde avucumuzda 
ne varsa hepsini verdik. Dünyanın gi
dişatı malüm: "Biz para almadık., di
ye inkar etseler, elimizde senet sepet 
yok. Doğrusu yaı ben şüphelenmiye 
başladım. Bu ne bitip tükenmez dua -
dır. Sen ne dersin hu işe ? 
Kardeşi içini çekmiş : 
- Vallahi birader, demişı Ben büs

bütün şüphelendim. Gelene ver, gide
ne ver. Haydi şu işin bir ardına dil -
şetim. 

Demiş. İki saf kardeş gidip jandar
maya haber vermişler. 

Zavallı saf adamcağızların çok kur
naz bir dolandırıcı şebekesinin gadri
ne uğradıklarına şüphe kalmamıştır. 

Köyde sıkı bir tahkikata girişilmiş -
tir. 

l_al_BL_IY_oG_RA_F_Y_A_ 
Adliye Ceridesi 
Adliye Vekaletinin her ay neşret. 

tiği bu değerli mecmuanın birinci teş
rin nüshasında şu yazılar çıkmıştır: 

Dr. Şinasi Zihni Devrin'in (Borç -
lar kanununda yeni cereyanlar), Prof. 
S. Ş. Ansay'ın (İcra ve iflas kanunu 
etrafında düşünceler), Dr. Ferit A
yiter'in (Hukuki meselelerde illet, il
letten tecrit ve illetsizlik), Rasih Ye
ğengil'in (Kazai tefsir), Esat Adil'in 
(Bclçika'da hapisaneler rejimi) hak
kında tetkikleri vardır. 

Tarık E. Yenisey (Müsbet hukuku 
düvel bugünkü ihtiyacı karşılıyabilir 
mi?) başlıklı yazıyı Olof Hoijer'den 
tercüme etmiştir. Sulh hakimi Nafi Z. 
Başak da (Nancy hukuk fakültesi 
ı>rofcsörleıinden M. Andrc Henry'nin 
(Haysiyet jürisi ve hukuk suçu) mev
zu1u raporunu dilimize çevirmiştir 

Adliye ceridesinin bu sayısında daha 
iki tetkik vazısı vardır: M. Nevzat 
Taflancıoğİu (Borsa muamelelerinin 

- Demek böyle. 

OPERA VE OPERETLER: 18 Ştut. 
gart - 19.30 Sof ya - 20.30 Floransa, Stok• 
holm - 21.15 Paris. P. T. T. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEN
FONİK KONSJ.::HLER: 14.10 Frankfurt 
- 15.25 Hamburg - 17 Keza - 20 Monte 
Ceneri - 20.30 Bcrlın - 21.15 Droytviç -
21.30 Ren - 21.40 Sottens - 22 Milano. 
Strazburg - 2'2.20 Kopcnhag - 23 5 Lük· 
semburg - 4 $tutgart. 

01:>A MUSİKİSİ: 17 Berlin-17.15 B~ 
romunster - 22.30 Kolonya. 

SOLO KONSERLERİ 15.30 Sarbrük -
ıs.ıs Hamburg - 18.20 Laypzig, Viyana -
19 Ştutgart - 20.10 Bertin - 21 Varşova. 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. ı.): 6.30 

~rcslav -8.30 Keza - 12 Frankfurt, Lay~ 
zıg - 19.50 Stokholm - 20.15 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR· 
18.10 Konigsbcrg. 

HAFJF MÜZlK: 6.30 Kolonya - 7.10 
Keza - 8.30 Alman istasyonları - 9.30 
Berlin - 10.30 Hamburg - 12 Alman is
tasyonları - 1-4 Laypzig, $tutgart - 14.10 
Kolonya - 14.JS Bcrlin - 16 Alman istas
yonları - 18 Bertin - 19 Berlin, Konig&
bcrg - 19.15 Kolonya, Münib - 19.30 
Frankfu.rt - 20.10 Konigsberg, Laypzig -
22.30 Vıyana - 22.40 Konigsberg Munih 
- 24 Laypzig, ' 

!JALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutgart - 19 
V~.yana - 19.30 Breslav - 21.40 Bero
munster. 

DANS MÜZtôt: 21 Berlin-21.45 Mon• 
te Ccneri - 22.5 Lcmberg - 22.15 Stok .. 
holm - 22.30 Sottcns - 23 Floransa, Mila .. 

- T> -~- - -1"--i'~'-' Mv.--r1ı1 .&J\144' 

don - Recyonal - 24 Lüksemburg - 0.15 
Droytviç, 

hukuki bakımdan tahlili)ni yapmış ve 
Sadık Tüzel (Beyyineye müteallik 
mukaveleler) i tetkik etmiştir. 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
geçen kış Ankara halkevinde tertip 
ettiği konferanslardan beşi Adliye ce
ridesinin bu sayısına ilave olunmuş
tur. Bu nüshaya giren konferans mev
zulariyle bunları verenlerin isimleri 
şunla:.!ır : 

(Sosyal medeni hukuk ve bugünkü 
medeni hukukta cemiyet ve fert) Prof. 
Augut Egger, (Hukukun muhtelif 
cepheleri ve hukuk ilmi) Mahmut E
min Erişir, (Kanuni ve takdirii delil
ler ve temyiz mahkemesinin delilleri 
tetkiki) Mustafa Reşit Belgesay, 
(Sosyal hukuk ve tamamiyet nazariye
si) Etem Menemencioğlu, (İdare tek· 
nifği) Suheyp Nizami Dcrbil. 

- Bana demin dediler ki ... Hayır. Onun aönüp 
dim, bir yuva, bir bahçe, bir karı aahibi oldum. Gö
rüyoraunuz ya, hala hayatta mucizeler oluyor. 
Son mütalaama bir diyeceğiniz var mı? 

Johannea muallimin yüzüne hayretle baktı. Ote· 
ki devam etti: 

- Ala. Demek ki mütalaamı kabul ediyorau
nuz. Bakınız, size aöyliyeyim: Oğluna dera ve· 
riyordum. Kadının bir oğlu var. Çocuk birin
ci kocaaından. Evet, bundan evel de evlenmiş· 
ti, tabii. Dul kalmııtı. Yani, ben bir dul ka· 
dınla evlendim. Bunun böyle olacağını ben be· 
tikte iken kimaenin tahmin edemiyeceğini aöyliye· 
bilirainiz. Fakat, hadiae budur: Ben bir dulla ev· 
lendim. Yumurcak onun ilk izdivacı mahaulü idi. 
Oralarda dolaşıp bahçeyi ve kadını temaşa ederek 
bu huauata mütemadiyen düıünmekle epeyce za· 
man geçirdim. Birdenbire kararımı verdim, ve ken· 
di kendime şöyle dedim: Ala, bunun böyle olaca
ğını ben betikte iken, ve aaire... Her ne oluraa ol· 
aun böyle yaptım .. işte o kadar. Zira, belli ki bu 
alın yazım imif. lıte bu it böyle oldu. 

ViKTORiA 
gitmekte olduğunu görmedim. Ona rastlamadım. 
Çok mu haata? 

- Çok. Muhtemel ki ölmüıtür bile. 
Johannea, evine girmek mi, yoksa bulum:luğu 

yerde kalmak ını lazım geldiğini düıünerek, müte
.-a~h~§, bir adama ve bir evinin kapısına bakıp göz. 
lerını gene muallime, onun uzun pardeaüsüne, §ap
kaama dikti. Çehresinin hatları, bir dilencininki 
gibi, ürkek ve muztarip bir gülümııeyif halinde ta
kallüa etti, 

Johannea: 

- Tebrik ederim, dedi. 

- Kafi. Baıka bir kelime aöylemeyiniz. Ne diye-
ceğinizi biliyorum: Ya, ilkini, ilk atkınızı, gençlik 
demlerinizin ezeli aevdaımı unuttunuz mu, diye
cekııiniz Bana bunu diyecektiniz değil mi? Şimdi, 
ben de, muhter m meıılekdatım, ilk, ve ezeli aşkı· 
ma mukadder olanı sizden aormağa ceaaret edebi
lir miyim? O bir topçu yüzbaııaı ile evlenmemi~ 

mi kli? Ve bu sualle birlikte aizd n küçük bir ıey 
daha aoracağım: Siz bir inaanm istihsal etmesi la· 
zam gelen teYi istihaal ettiğini hiç gördünüz ıpü? 
Ben görmedim. Bir erkeğin ilk ve tek aevgillline 

Ya.zan: Knut Hamsun -34-
nail olmaaı dileğini Allahın ka.bul ettiğine dair bir 
efaane vardır. Fakat, bu da ona pek büyük bir aa· 
adet temin etmemittir. Bana, niçin? diye aoraraa
nız, bakınız, işte cevap veriyorum: Saadet temin 
edememiıtir; şu baait aebeple ki kız evlenmeleTi 
akabinde ölmüıtür. Anladınız mı? Evlenmeleri a
kabinde, hemen, hah, hah, hah! Bu işte her zaman 
böyledir. lnaan, a.lmaaı iktiza eden kadmı, pek ta
bii olarak alamaz. Ve §ayet, teH.düfen alacak o

lursa - a•dalet icabı budur ki - kadın derhal ö
lür. Dünyanın her iti böyle karmakarı§ıktır. Bu ae· 
beple de, koca, en müaait bulduğu §ekilde ba§ka 
bir aık aramak mecburiyetinde kalır, ve bu de
ğiıiklikten dolayı da mutlaka ölmez. Size derim: 
Tabiat her şeyi öyle mükemmel tanzim etmiştir ki 
buna tahammül edip gider. işte aadece bana bak
makla bunun böyle olduğunu anlarsınız. 

Johannea: 

- Sıhatinizin pek yerinde olduğunu görüyorum. 
- Benim aıhatim mükemmeldir. Dinleyiniz, kok· 

!ayınız, bakınız! Şahsımı muhayyel bir keder ok
yanoııu tahrip etmiş midir? Benim elbiaelerim, 
kunduralarım, evim, yuvam, karım, çocuklarım -
tabii, yumurcağım - var. Ve bilmünasebe aöyliye
yim: Şiirlerim de... Bu hususta aize derhal cevap 

Çeviren: Ncuuhi BAYDAR 
verecegım. Ey benim genç mealekdaf1111; ben ıiz· 
den biraz daha yaflıyon ve belki de tabiatin biraz 
daha fazla. lutfiine nailim. Şiirlerim çekmecemde
dir. Olümümden aoınra neıredileceklerdir. itirazda 
bulanacak, ve, bundan bir zeTk alamıyacaksmız, 
diyeceksiniz. Bunda da yanılıyoraunuz; zira onlar 
yuvama neıe veriyorlar. Aktam olup lamba yanın· 
ca ~ çekmecemi çekiyor, tiirlerimi çıkarıyor ve on
lan yükaek aeale karıma ve yumurcağa okuyorum. 
Biri kıt1k ve öteki on iki yaıındadır: lkiai de hay· 
ran oluyorlar. Eğer bir gün gelip bizi görürseniz 
aize çorba içirir ve ayrıca bir de grog veririz. işte 
böylece davet de edilmit oldunuz. Allah aizi ölüm
den aa.klaaın. 

Elini Johannea'e uzattı ve hemen .ardu: 
- Viktoria'dan haber var mı? 

t- Viktoria'dan mı? Hayır... Yani, ondan baha
olunduğunu demin itittim •.• 

- Bıkkınlıktan yavaı yaTaf bttip söndüğünü ve 
gözlerinin etrafmda aiyah halkalar pe)"dah oldu
ğunu gördünüz mü? 

- Ona, orada gördüğüm bu ilkbahardan beri te
aadüf etmedim. Hala baata mı? 

Muallim gülünç bir sertlikle ve yere ayağını vu

rarak cevap v..di: 

ihtiyar muallim, tehditkar bir tavurla devam et· 
ti: 

- Bir miııal daha. Buna da itiraz edebilir misi
niz? O da varması lazım gelen adama, çocukluğun· 
danberi nişanh olduğu genç ve mükemmel bir teğ
mene varamadı. Delikanlı bir akıam gittiği aV'da. 
alnının ortaaına iııabet eden bir tüfek kurtuniyle 
beyni parçalanarak öldü. Allahın tertip ettiği u
fak tefek acayipliklerden birinin kurbanı olarak 
ıere yıkılıverdi. Nitanlıııı Viktoria tla, yüreğini bir 
böcek delik detik ediyormuı gibi, sararıp solmağa 
batladı. Biz doatları onun bu halini gördük. Sonra, 
birkaç gün evci, Seier isminde bir ailenin aktam 
davetine gitti. Şunu da aöyliyeyim ki aiz de orada 
bulunacağınız halde gelmediğinizi bana anlattı. 

Ne ise, kısa keaeyim; o aktam orada kuvetinin ta
hammülü fevkinde hopladı zıpladı. Sevgilisinin ha
tıraaı onu inkiaar ve infialinden neıelendirdi. Dana 
etti. Bütün gece bir çılgın gibi dana etti. Sonra dü
şüp bayıldı; döşeme tahtalarını kana boyadı. Kal
dırdılar. Dııarı çıkardılar. Bir arabaya koyup evi. 

(Sonu var) 
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Evlenecek erkeğin tipi 
Delikanlılara, ''alacağınız kızın olur. Onunla hormon muvazenesini 

tipi,, nasıl olması ]azım geleceğini temin edemiyecek kadın aile haya
aöyledikten sonra, kızlara da ''vara- tında güçlük çeker. 
cağınız erkeğin tipi" nasıl olrıcağ1D1 Erkeklerde bıyık, sakal ve bütün 
anlatmak haklı olurdu. Eski usulde, vücut kıllarının manasını bilirsiniz. 
annelerin görücü gezmekle bulacak- Bunların gür olması böbrek üstün
ları kızı almak adeti kalktıktan son- deki guddenin iyi iflediğini gösterir. 
ra, bir erkeğin alacağı kızı seçmeğe Erkeğe beden kuvetini veren o-dur. 
ne kadar hakkı var!:a, bir kızın da yanakların manası, kızlarda ol· 
kemlisine eş atacak erkeği seçmek duğu gibi, erkeklerde de önemlidir. 
ıçin o k<ldar halrkı vardJl' Kırmızı ve az çok dolgun yanaklar 

Fakat, bu hakkı kullanan kızlar erkeklik hormonlarının azlığını ha
henüz görülmüyor gibi. Annelerinin her verirler. Oyle kırmızı yÜzlü er
dizinin dibinde oturan ev kızları ge- keklerin öfkeci olduklarını da bi
ne eskiden olduğu gibi kendilerine lirainiz. 
gelecek kısmeti bekliyorlar. Buna Bunun aksine, çukura gitıni§ -
kar§ılık okumu§, mektep görmÜ§, tabii, pek de çok değil - yanakla
üniverıiteden yahut başka bir yük-ı rm sahibi erkek sağlam vücutlu ve 
sek mektepten çıkmış modern kızla- orta boylu yahut kısaca boylu ol'?"
rın, evlenmek çağına gelince, kendi- sa hormonları yolunda demEkhr. 
lerine bir e§ bulmak hakkmı kulla- Fakat uzun boylu olursa, yanakları 
nacakları zannedilir. Onlar da kıh dolgun olmasa da, hormonları az 
kırk yarıyorlar, bir türlü karar ve- olduğu anlatılır. 
remiyorlar, aile yuvası kurmak, gÜ- Kadınlarda erkek sesi makbul ol· 
zelve sağlam çocuk yeti§tirmek için madığı gibi, erkeklerde de kadın, 
en değerli zamanlarını geçiriyorlar. yahut çocuk sesi - hormonlar ba
Benim gördüğüm, bildiğim kadar, kımından - makbul değildir. Tenor 
hayatlarını kazanan okumu~ mo- ses operada pek lüzumlu olsa da, 
dern kızlar da, kısmet bekliyen ev bariton s si erkeğe daha yakışır. 
kızları gibi, bir delikanlmm kendile- Karnı büyük yahut vücudu fi~
rini beğenmesini, istemesini bekli- man erkeğin hormonu az demektir. 
yarlar. Hormonu kıvamında erkeğin karnı 

Onun için varacağınız erkeğin ti- ne büyük olur, ne çukura gider, 
pi nasıl olmalı diye kızlara hitap et- tam düz olur. Ancak düz karınlı 
meğe dilim varmıyor. Dirlikli bir a- her erkek de mutlaka normal hor
ile kurmak, güzel ve sağlam çocuk monlu demek d · ğildir ... 
yetittirmek üzere evlenecek erke - - Tipi erkeklik hormonlarının 
ğin tipini gene erkeklere anlatma- normal olduğunu göstermiyen er-
ğa mecbur oluyorum: kekler evlenmesinler mi 1 

Diye sormazsınız, sanırım. Onlar 
da ~üphesiz evlenirler. Fakat eski 
zaman adamlarının dedikleri gibi, 
herkes dengi dengine... Aranılacak 
şey hormonlar arasında muvazene· 
dir. 

G.A. 

Pek uzun, bir metre seksen san -
timden yukarı, - sahibi ıişman da 
olsa zayıf da olsa - çok defa er
kekİik hormonlarının azlığını bildi
rir. Bu hormonların azlığı büsbü • 
tün halsizlik demek değildir. Fakat 
kadınlık hormonları fazla bir kızla 
evlenirse eşinden geri kalır, aile a-
rasında hormon muvazenesi olma - ..111111111111111111111111111111111111111~ 
ymca dirlik de bozulur. Böyle u - - -
zun boylu erkek kendisi gibi uzun ; Ankara Borsası § 
boylu, zevkine göre ince veya dol- : : 
gun, bir kızla evlenir. E 25/1. te§rin/ 1938 Fiyatları : 

Erkeklik hormonlarının azlığı ba- : ÇEKLER -
zılarında doğU§tan olur. O zaman 
erkek çocuk on beş, on altı yaıımda 
iken pembe yanaklı, parlak yÜzlü, 
ınce belh, kollau ~u""ı;;ı, li"'"ı"' ı. ... ı~ ... 
h bir kız gibi güzel olur. Sesi ço-
cuk sesi gibi kalır. On sekiz ya§ında 
hala bıyıkları belirmez. Karakteri 
iyi, yumuşak huyludur ... Fakat hor
mon sonradan azalırsa karakter öf-
keci, kavgacı olur. 

Orta, bir metre yetmiş santımın 

biraz yukarısında yahut biraz aşa· 
ğısında, boy erkeklik hormonları 

----------------------------

T ..,..,.,ı .. .,., 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Briiksel 
Ati na 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Varşova 
Buda peşte 

-Ac;ıhş Kapanıs ----5.99 5.99 
125.7925 125.7925 

-
3.3525 3.3525 
6.62 6.62 ---

28.5575 28.5575 
68.38 68.38 
50.3350 50.3350 

----
21.2725 21.2'125 

1.0925 1.0925 
1.5350 1.5350 

-----4.33 4.33 -5.99 5.99 --23.6675 23.6675 --2·4.83 24.83 --0.91 0.91 ------------
tam yolunda itliyenlerde bulunur. 
Karakteri de muvazeneli demektir. 
Ancak hayatta daima aynı halde 
kalan muvazene olamıyacağından, 
onların da karakteri arada sırada, 
hormonun azalışa veya çoğalışa gö- : 

Bükreş 
Belgrad 2.8250 2.8250 
Yokohama 34.97 34.97 

--
Stokholnı 30.8525 30.8525 --Moskova 23.8175 23.8175 --
ESHAM VE TAHViLAT ---1933 Türk Borcu I. 19.65 19.65 = 

(Peşin) -
re, değişirse şaşmamalıdır. -- 1933 Türk Borcu I. -Kısa, bir metre altmı" yahut elli - 1933 Türk Borcu II. 

" - 1933 İkramiyeli 
santim, boyun sahibinde baş büyü· Ergani 19.10 

--
19.15 = 
1910 -cek, omuzlar ve kalçalar geni~e o- : 1938 35 istikrazı 19.10 

)ursa erkeklik hormonları fazla de- - 1932 35 Hazine 15.75 15.75 -
l - tahvili -mektir. Ona eş 0 acak kızın da ka- C. Merkez Bankası 103.- 103.- : 

dınhk hormonları fazla olmalıdır, Anadolu demiryolları 

Y
oksa erkeğini yalnız başına : 1 ve ll. 39.90 . 39.90 : 

zaptedemez. oyıe er egın karak- : -B .. ' k ~· ı (Peşın) -

teri de sert, bazılarında kaba bile ..,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

BÜYÜK YEMİN 
~===============-15-=~ 

J··ı t d .. Marni duruyordu. Yüzü bi-u ye o . k. 
1 du fakat şüphesız ı mum-

raz so gun ' .. l österi 
ların titrek aydınhgı boy e g 
yordu. 

Beyaz muslin tuvaleti içinde bu ka 
·· ·· gc ·- kız· dar taze ve g::nç gorunen ' · 

görünce, Dölatur'un kırı~ık alnı yu · 
muşadı ve göz bebekle_rı?~e yana~ 
muzlim enerji ateşi yerını ıfade edı
lemez bir şefkat ~!evine bıraktı. 

Bley'mi, mahçup ve müten:.d ~it , 
kapı eşiğinde duran genç kızı suku 
netle te&.ık ediyordu. 

- Si e :;aaun ilerlediğini haber 

k •e misafirinizle beraber bir verme k .. 
şey içmıye gelmenizi rica ct~ed ı~~n 
madam p:;l;ıtıır tarafından gon en 

dim. 
Dölatur. neşeli lıir tavurla: 

_ Sizi takip ediyoruz, matmazel. 

dedi. Esasen muhaveremizi bitiriyor 
duk. Size dostumu takdim etmek şe 
refine nail olabilir miyim? ... İngilte
re'den gelen Sir Persi Bleykni. Bley
kni, size annemin misafiri matmazel 
dö Marni'yi takdim ederim. 

Yazan: 8 aroneı Orkzi 

Vll 
Sir Persi bir ihtarda bulunuyor 

Sir Persi derin ve merasimli bir se
lamla eğildi. 

Dostunu, genç kızın mevcudiyetin
den haberdar ettiği andanberi, süku
tu muhafaza etmişti. 

Jülyet, ardında bir yabani çiçek ko
kusu, toplamış ve sonra koruda oirer 
birer elinden düşürmüş olduğu çiçek
lerin kokusunu bırakarak, geldiği gı
bi gürültüsüzce çekildi. 

Bir lahza sükut hüküm sürdü. Dö -
latur masasını kapıyor ve anahtc1rla · 
nnı cebine yerleştiriyordu. 
Kapıya doğru yürüyerek: 
- Bayanların yanma gidelim mi 

Bleykni? Dedi. 
Sir Persi: 
- Kendilerine hürmetlerimi arzet. 

mekle çok memnun olacağım, cevabı
nı verdi, fakat bir lahza müsaade e -
din. Bizi işgal eden mevzuu kapama
dan önce size, biraz evel ğösterdiği • 
niz evrak hakkında fikrimi değiştir -

UYANAN HiNDiSTAN 
Hindistan'da parlemantarizm 

ve Hint Milli Kongresi 
O n bir parlamento ve gene on 

bir kabine tesis edildi. Av
rupa'nın bazı kısımlarınd'an çürü
meğe yüz tutan demokrasi prensi
pi, Hindistan'da büyük bir inkişaf 
göstermektedir. Britanya parla
mentosunun bundan üç yıl evel ka
rarlaştırdığı anayasa, Hindistan vi
layetlerinde bütün şumftliyle tatbik 
edilmektedir. Ancak, Hindistan'da
ki tekmil vilayet ve devletleri or
ganik bir bütünü haline sokacak o
lan federal parlamento hakkındaki 
hükümler henüz gerçekleşmiş de
ğildir. 

Hindistan'da üç ay süren bir se
yahatim esnasında, iş başında bulu
nan birçok şahsiyetlerin, nazari
yatçı ve ameliyatçıların düşüncele· 
rini öğrenmek imkanını buldum. 
Bu münasebetle, bugüne kadar edi
nilen intibalar göre, anayasa, umu
miyet itibariyle muvaffak olmuş 
olduğu hususunda herkes mütte
fiktir. Anayasanın tatbik edilme
ğe başlandığı ilk günlerde, bir çok
larının endişe ettikleri şeylerin hiç 
biri vukua gelmemiştir. 

Deniliyordu ki, kültür seviyeleri 
çok düşük olan muazzam bir seçi
ci yığını, ya tamamiyle müstenkif 
davranacak veya, bakanların iyi ni
yet sahibi bile olsalar, inkilap ya
pacak, nizam ve kanunları hakka
niyetle tatbik edebilecek kudrette 
olmadıklarını, kendilerini temsil 
edecek olanların rüşvet ve irtişaya 
alet olacaklarını iddia edecektir. 
Oyle sanılıyordu ki, bir taraftan 
bakanlarla umumi vali arasında di
ğer taraftan gene umumi vali ile 
memurlar arasında durmadan an
laşmazlıklar çıkacaktır. Halbuki 
bunların hiç biri olmamıştır. Bila
kis, halk seçimlere karşı büyük bir 
alaka göstermiş, gerek kadın gerek 
erkek büyük bir ekseriyet seçim 
sandıkları başına kaşmuştur. İş ba
şına geçmiş olan bakanların çoğu 
mükPmmel bir şöhrete sahip yük
sek kabiliyette kimseler oldukları 
görülmüştür. Kanun ve nizamların 
tatbikinde, eski rejimden hiç aşağı 
kalınmamaktadır. Valilerle bakan
lar, büyük bir ahenk içinde çalış
maktadırlar. Tabii, istisnalar oldu
ğu gibi, zaman zaman bazı zorluk
ların da önüne geçilemiyor. Ancak, 
yeni hükümetlerin, dini cemaatler 
arasında çıkan korkunç anlaşmaz
lıkları ortadan kaldırmak zaruretin
de olduğumuzu da kabul etmek la
zımdır; asayiş.sizliğin ozunu işte 
bu sahada aramak icabeder. 

B üyük toprak sahiplerine kö
lelik eden köylülerin bulun

dukları bazı kısımlarda devamlı bir 
surette için için bir kaynaşma se
zilmektedir. Fakat, bütün bunlara 
rağmen Hindistan'da sükun var
dır. Geçen yıllardaki politika fırtı
nalarından eser kalmamıştır. 

Millet, kendini yapıcılığa ver
miştir. Her sahada büyük bir ener
ji ile çalrşılmaktadır. Ziraatte ıs-

diğimi söyliyeceğim. Size yardım e -
debilmem ihtimaline göre planlarını -
zm kıymeti hakkında bir fikir edin -
mek üzere onları gözden geçirmem 
daha iyi olacak. 

Döl-Otur ona keskin bir nazar fırlat
tı: 

- Tabii diyerek masası başına dön
dü, birlikte gözden geçirelim. 

- A yo 1 Dostum, bu akşam değil! 
Diye sir Persi hoş bir dehşet ifade -
siyle haykırdı. Vakıt geç ve madam 
Dölatur bizi bekliyor. Daha iyisi on
ları bana emanet edin. Benim elimde 
emniyette olurlar. 

Dölatur tereddüt eder göründü. 
Bleykni mutadı olan hafif tonla ko -
nuşmuştu ve şimdi yeleğinin bir bu -
ruşuğunu itina ile düzeltmiyc çalışı
yordu. 

Gülerek: 
- Belki itimadınız yoktur, dedi. 

Az evci size çok hararetsiz görün -
düm, doğru değil mi? 

Dölatur nihayet sükunetle cevap 
verdi: 

- Hayır, Bleykni, öyle değil. E -
ğer itimatsızlık gösteren varsa o ben 
değilim, sizsiniz. 

Sir Persi atzldı: 
- Ne söylüyorsunuz ... 
- Hayır, izaha kalkışmayınız. 

Dostluğunuzu anlıyor ve takdir edi· 
yorum; fakat melek gibi bir mahlfıka, 
arza inmiş vücutların en temizi.ne 
karşı bu itimatsızlığızın ne dereceye 
kadar haksız olduğuna sizi ikna et -

-Yazan·----------------------------. 

Lord Samuel 
Britanya'mn eski İç İşler Bakanı 

Iahat, köylerin hayat seviyesini 
yükseltmek, halk terbiyesi, içki ya
sağı, iş nizamı bu faaliyetin belli 
başlr sahalarıdır. 

Ancak, bu faaliyetlerin arka pla
nında hala federal anayasa mesele
si bulunmaktadır. Anayasanın bu
günkü şekline muarız bulunan bü
yük bir muhalefet vardır. Umumi 
vali bu anayasayı yakında meriliğe 
geçirmeği düşünmektedir. Fakat, 
daha birçok noktaları var ki, üze
rinde görüşülmektedir; birçok hu
suslar henüz aydınlanmamıştır. 

Y irmi yıldan fazla bir müddet, 
İngiltere parlamentosunda 

bulunmuş olan bir İngiliz için, bu 
yeni parlamentonun içtimalarında 
bulunmak çok heyecanlı oluyor. 
Saniyen vatanından uzak ve ya
bancı bir muhitte, başka bir ırka 
mensup olanların arasında bulunur
ken bile, insan, kendi memleketine 
benziyen birçok şeyler görmekte
dir. Hindistan parlamentosundaki 
müzakere, umumiyet itibariyle İn
giliz dilinde yapılıyor. Burada ko
nuşulan ingilizce, temiz hatasız dır. 
Yalnız arada bir, azalardan biri 
kendi ana dilini kullanıyor. Prose
dür, Vestminster'dekinin aynr, şe -
kil ve terminolojiler keza farksız
dır. Parlamantadzm zihniyeti bu
rada da, lngiltere'dekinden farklı 
değildir. Yalnız Hindistan parla
mentosunda daha ziyade sükun ve 
intizam hüküm sürmektedir. 

Hindistan'da hakim olan politika 
kuveti kongre partisinin elindedir. 
Bu parti, elli sene durmadan, yo
rulmadan hep politik hüriyet için 
mücadele etmiştir. Bu gaye geniş 
ölçüde elde edildikten sonra, parti, 
şimdi kurucu bir unsur olmuştur. 
Kongre partisi, on bir vilayetten 
yedisindeki seçimlerde galebe çal
mış olan, biricik organize edilmiş 
hakiki bir partidir. Bu parti, anaya
sanın umumi valiye vermiş olduğu 
bazı salahiyetlere itiraz ettikten 
sonra, kabineye girmeğe karar ver
miştir. O gündenberi Hidistan'rn 
büyük bir kısmında hakim bir rol 
oynamaktadır. 

B u yıl parti kongresi benim 
Hindistan'da bulunduğum 

sıralarda yapıldı. Kongre partisi
nin üç milyondan fazla azası var
dır. Partinin başında 30 azadan mü
rekkep bir icra komitesi, 400 kişi
lik umumi bir komite ve 4000 aza
sı olan bir mebus heyeti vardır. 
Uzak vitayetlerden gelen birçok 
kimseler, parti kongrelerjnde din
leyici sıfatiyle hazır bulunmakta-

mek isterdim. 
- Oh! Oh! Dostum Dölatur l Bana 

öyle geliyor ki siz cinsi latife iftir3. 
ediyorsunuz, ve a~ıksınız. 

Dölatur: 
- Çılgınca, körü körüne, ahmakça. 

dostum, dedi. 
Ve içini çekerek ilave etti: 
- Ve heyhat, ümitsizce! 
- Neden ümitsizce oluyor? 
- Çünkü o müteveffa kont dö Maı -

ni'nin kızı, fransız asaletinin ilikle -
rine kadar kıraliyetçi en eski isimle 
rinden birinin varisidr. 

- ... Ve kıralçeye karşı heyecanıı 
sadakatiniz de bundan ileri geliyor ... 

- Hiç te değil 1 Bu hususta beni 
yanlış muhakeme ediyorsunuz, Evel
ce, majestenin bana karşı tenezzülen 
izhar ettiği hayrrhahlığın hatırasına 
hürmetendir ki ben kıraliçeyi kurtar
mıya çalışıyorum. Madmazel dö Mar
ni'yi görmeden evel bütün planlarımı 
hazxrlamrştım. Şimdi görüyorsunuz 
ya, şüpheleriniz ne kadar beyhudey -
miş. 

- Şüphe mi? Şüphe ettim mi ben? 
- İnkar etmeyiniz. Bir 13.hza önce, 

lüzumsuz ve tcMikeli diye tavsif ede
rek evrakımı yakmamı tavsiye edi • 
yordusunuz; şimdi de ... 

- Onları gene lüzumsuz ve tehli
keli buluyorum. Bu evrakı tetkik et _ .. 
mek istiyorsam, bu sadece kanatimi 
teyit ve delillerimi takviye etmek i
çindir. 

- Onları size verirsem, madmazel 

dırlar. Kongre, bu yıl Bombay vi
layetinde küçük bir kasabada top
landı. Bu münasebetle, ev, hal ve 
barakalardan mürekkep üç mil u
zunluğunda yarxm mil genişliğinde 
yeni bir şehir peydah oldu. Yollar 
açıldı; kanalizasyon ve elektrik te
sisatı yapıldı. Bir anda 10,000 ki
şiye ve bir günde de 100,000 kişiye 
yemek verebilecek mutfaklar ku
ruldu. Muazzam bir insan kafilesi 
sokaklara dökülerek toplantı yer
lerini doldurdu . ..-o,000 kişinin bir 
arada bulunduğu bir kongre top
lantısında ben de bulundum. 

İstiklal hareketinin, hiç şüphesiz 
hala ba,ında bulunan Gandi'de bu 
toplantıya gelmişti. 70 yaşına gir
miş, zayıf ve nahif bir adam olan 
bu zat, Hindistan'da en büyük si
yasi nüfuzu olan bir şahsiyettir. 
O, Hindistan'ın en büyük devlet 
adamı, sayılan ve sevilen lideridir. 

H indistan'da, bugün, çok can -
1ı bir entelektüel hayatı var

dır. Üniversitelere 100.000 den faz
la talebe kayıtlıdır. Yüksek mek -
teplerin tesisi için milyonlar~a 
sterling harcanmaktadır. Muhtelıf 
mevzular etrafında verilen kon • 
feranslarda yapılan toplantılarda, 
memleketin her tarafından gelen 
bir çok şahsiyetler hazır bulun -
maktadır. 

ı;şuşnig muhakeme 
edilecek mi? 

Berlin, 25 a.a. - Ecnebi memleket -
lerde deveran eden bir şayiaya göre, 
B. Şuşnig aleyhindeki dava önümüz
deki pazartesi günü Viyana'da başlı -
yacaktır. 

Ekseriya alman yarı :-esmi mahfil -
lerinin noktai nazarına ter.:e nan ol -
muş olan Danziger Vorposten gazete
si, bu şayianın uydurma olduğunu 

ve hakikat halde bu kabil ?ir dava i · 

çin teşkili zaruri olan divanı alinin 
teşkil edilmemiş bulundugunu yaz -
maktadır. 

Nevyork'taki casusluk muha
kemesi devam ediyor 

Nevyork, 25 a.a. - Casusluk dava

sına pazartesi günü devam edilmiştir. 
Ri.imrich, isticvabı esnasında cürüm 
ortaklarını ve bilhassa amerikan ordu • 

sunda askerliğini yapmı§ olan Glae · 
ser'i itham etmiye devam etmi§tir. 

dö Marni'den çekiniyormuşum gibi o
lacak. 

- Sız çılgın bir idealistsiniz, azi-
zim. 

- Nasıl olmıyayım? On beş gün
dür evimde yaşıyor, ve ta~h~ı.ğı, caz~
besi, karakterinin yükseklığı ıdeal bır 
mahlfıkun ne demek olduğunu bana 
öğretti. 

Bleykni hararetle: 
- İlahenizin insan olduğunu far -

kettiğiniz zamandır ki hakiki aşk der
sini almış olacaksmız, dedi. Dokun · 
mzya cesaret etmediğiniz ve nazarını
zı üstüne tevcih edince hayali siline -
bilecek olan bir cennet azizesini tak· 
dis etmek sevmek midir? Biz erkek · 
ler için sevmek, bir kadını kolları a
rasına almak, bizim gibi yaşadığını ve 
teneffüs ettiğini. bizim gibi düşündü
ğünü, bizim gibi sevdiğini ve mezi · 
yetleriyle olduğu kadar zaaflariylc 
de biu benzediğini hissetmektir. Si -
zin azizcniz istirap çekmemişse kadın 
değildir; hiç zaaf göstermemişse büs
bütün değildir. !sterseniz: ayaklarına 
kapanın, fakat sonra onu kendisine 
uygun olan yegane seviyeye, kalbini
zin seviyesine indiriniz. 

Dünyadaki en kuvetli hissin müda
faasını yaptığı esnada, bu biraz züp -
pe tavırlı, hayret verici adamdan etra
fa yayılan cazibe hakkında bir fikir 
vermiye kalkışmak imkansız olurdu. 
Söz söylerken, kendisini evela haksız 
yere yanlış tanımış olan kadına olan 
büyük aşkının bütün mazisi, şefkat-

Resim galerisinde 
Sanatı, arkasında yalnız yaratanı

nı arıyacağımız bir ideal güzellik i
f a•.::lesi sayarsak hata etmiş oluruz. 
Sanat, bir çağın kendi eseriyle tenvİ· 
ri bir zamanın, bir anın tes.bit ve 
t~krandır da. Ege, Eti, Sümer mede
niyetleri hakkındaki bilgilerimizden 
çoğunu o devirlerden toprağın sine
sinde gizlenip kalarak bugün mey
dana çıkarılan sanat eserlerine borç
lu değil miyiz? Şüphesiz, tüTlÜ vesi
kalar, el yazmaları, hatıralar, mek· 
tuplar ve saire ve saire, tarihçinin 
kurduğu binada. bol bol kullandığı 
malzemedir. Fakat onu resimlerin, 
heykellerin, abidelerin yardıınrndan 
mahrum ediniz; uyandırıp canlan• 
dırarak gözlerimiz önüne ~ermek is
tediği zamanların ruhuna nüfuz et
mekte, zihniyetini sezmekte, deha• 
sını ke§fetmekte adeta dilden, göz
den ve kulaktan da mahrum etmi§ o
lursunuz. Bu, ve buna benzer aebep· 
lerle güzel sanatları hayatımızm 
yalnız dekoru değil, dilJünüıiitr'.ü
zün, duyuşumuzun, yafayıımıızm 

makesi olarak da geliıtirip benimse • 
miye mecburuz. 

Vakıa insanlar gittikçe maddileı
mekte, yaıamak güçletmekte, ka
zançlar azalmakta ve güzel'in yeri
ni tedricen faydalı almaktadır. Ma· 
kine medeniyeti seri halinde imale 
imkan verdiğindenberi k e m iy e tp 
k e y f i y e t 'len ıiddetle tedirgin 
olmaktadır. Güzel yazanın karşı
sına mebzul, basit ve ucuz yazan çık· 
makta; şövalesi önünde yaratma 
sancıları çeken rer.aa.mın yolunu li
tografyacı kesmekte; mermeri ve 
tuncu ter dökerek iştiyen heykeltra
§a porsölenci kolaylıkla rekabet et
mekte; mimari dümdüz hatlar, dar 
ve bodur ölçülerle bize başlarllDIZl 
sokabileceğimiz acaip meskenler in
şa ~ tmektedir. 

Tek tesellimiz şu·.:lur ki edebiyat, 
resim, heykel, mimari ve bütün gü
zel sanat eserleri, yalnız bir zümre· 
nin tadabileceği nadide gıdalar gibi 
altın ve gümüt tabaklarda sunulmu· 
yorsa bile, onların zevkinden - mü
zeler, kopyalar, veya her kesenin 
harcı neşriyat ile - büyÜk kütlele -
rin istifade edebilmeleri temin olu • 
nuyor. En ehemiyetli dava bu kütle
lere o zevkleri telkin edebilmekte ve 
en korkunç tehlike ise varlıklı olan
ların dahi güzel sanatlara karşı ka
yıtsız kalmalarındadır. Fakat, kül
tür ilerledikçe bu davanın halli ve 
bu tehlikenin izalesi kabil olacağı i
çin alelumum kültür vasıtalarını ço
ğaltmak başlıca çaremizdir. 

Dün açılan Halkevi resim galeri -
sini bu vasıtalardan biri telakki ede
biliriz. Oraya uğramaktan kendile
rini alamıyacak olanlar sanatla te

mas ede ede gÜzeJin, İyinin ve doğ• 
runun cazibesine kapılacaklar, ev-
lerinin duvarlarını lllüstrasyon'dan 
kopardıkları resimlerle süslemekten 
kurtularak, zamanla, sanatın emeği
ni ödemiye, ve nihayet, ressamm 
tablosiyle karşılaşa karşılaşa kendi
siyh de temasa alı§acaklardır. 

Memlek.timizde ilk te~ebbüs °" 
lan bu galerinin büyÜk ve küçük 
~ehirlerimizce Örnek tutulduğunu 

görmek nnatseverleri çok memnun 
edecektir. - N. Baydar 

le ışıldıyan erkek fiziyonomisinde 
men.ıı:uş gibiydi. 

Dölatur, bu cazibenin tesiri altında, 
dostunun sözlerinde mündemiç nasi
hate kızmadı. 

Memleketini alt üst eden büyük iç
timai meselelerin tetkiki zihnini ta
mami y le esir ettiği için, o zamana ka
dar derin, beşeri ve ihtiraslı bir aşkın 
verdiği tatlı dersi öğrenmiye vakıt 
bulamamıştı. Şimdi, J ülyet onun na• 
zarında en güzel rüyalarının timsa • 
liydi, fakat zihnen onu o kadar ken • 
disinden yüksek görüyordu ki genç 
kıza sahip olmak onun için imkansız 
olduğu kendisine ispat edilseydi pek 
de istirap duymazdı. Adeta eski za -
manlara has bu perestişe tatmin olan 
bir kalpte, Bleykni'nin sözleri ,ilk de
fa olarak başka birisinin, hem daha 
zayıf hem son derece kuvetli. hem da
ha haki fakat adeta itaht bir şeyin ar -
zusunu uyandırmıştı. 

Faal zihninin çalışması dostuna di
kilen derin nazarından farkedilen bir 
uzun fasıladan sonra Bleykni teklif 
etti: 

- Eh, bayanların yanma gidiyor 
muyuz? Vesikalarınız masanızda kal
sın,bunlarm muhafazasını madmazel 
dö Marni'ye emanet ediniz, ve, günün 
birinde bulutların üstünde oturan i -
deal mahlfık bu toprağa düşerse, o za
man saadetinizin şahidi olmak imti -
yazını bana bahşediniz. 

Dölatur hafif bir tonla: 

.<Sonu var) 
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umumi görünüşü 

Edirne' de turing klüp gezileri 

·Vize' ye yapılan gezinti 
çok neıeli geçti 

Edirne, (Husu- rr= 
ai) - Edirne tu- ı J 
ring ve otomobil 
kulübünün yakın 

Bir 

gelebek yurt gezileri seri
sinden olan Vize 
gezisi çok faydalı 
oldu. 

Doktor, mual-
lim, memur .. gibi 
münevverler d e n 
müteşekkil 25 kişi
lik kadınlı erkek
li bir kafile sabah 
erkenden yola çık
mış bulunuyordu. 

lki saatlik bir 
yolculuktan sonra 
Kırklareli'ne va
ran kafile orada ı 
bir saat kadar kal
dıktan ve bu müd
det zarfında şeh

rin görülmeğe de
ğer yerlerini kü
çük gruplar halin
de gezip gördük
ten sonra tekrar 
yoluna devam etti. 

Gidilecek yerin 
uzaklığı dolayı

siyle otobüs Kırk
lareli'ne kadar hiç 
bir yerde durma- I Bu resim lzmit'te Foto Seyrcn tarafından çekilmiştir. 
mıştı. Fakat bura· L 
başlamıştır. Antalya - Korkuteli - El- lıyan bir arazözü şoför gösteriyor: 
malı şosesi üzerinde Elmalı hududu- Bu makine hem et taşır hem de yan
nun başlangıç noktasında iki çeşme- gına su sıkar, güzel komple iş. Bele
siyle zarif bir jandarma karakolu, yol- diyenin karşısında kocaman bir hal 
culara bahçesinde serin ve nefis bir binası yükseliyor. Burası köylülerin 
dinlenme bir nefes alma yeridir. serbestçe zahirelerini satabilecekleri 

Diyorla( ki, kışın Karaman belin- bir pazar, kasap ve sebzeci pavyonla
den Beğiş yaylasından geçen şosede riyle mükemmel bir iş merkezi ola
donan yolcular ancak bu binada ca- cakmrş. 
nını kurtarabilirlermiş. Karakol, ken- Ve temiz bir kahvede dinlenirken 
di kadrosundan başka 20 yolcuyu ba- köylerde de canlı ve hızlı bir yürüyü
rındıracak kadar geniş. şün eserlerini işitiyoruz, Modern iki 

Elmalı kasabasına şosenin iki kena- köy mektebinin camları takılmış bu 
rında bir ihtiram kıtası gibi munta
zam dizilmiş kavakların gölgesinde 
giriliyor. 

Sağ tarafta geniş bir spor sahası, 
sol tarafta küçük bir park, büfe, caz. 
Daha ileride bir amele grupu çalışı
yor yeni hükilmet konağı ve Halkevi 
yükseliyor. 

Çarşıda filamalar dikilmiş makine
siyle rasat yapan bir mühendis El
malı'nın haritasını alıyor. Yolları su-

yıl okurlara açılmış, yollar, köprüler, 

telefonlar, köy konakları sayılıyor. 

Bir ~ocuk kuyuya düıtü ve öldü 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka'da 

bahçıvan Ali'nin 6 yaşındaki oğlu 

Saim bahçede oynarken kuyuya duş

müş ve boğularak ölmüştür. 

Belediye'nin açtığı mücadele üzerine 

İzmir sokaklarında baııboı 
kedi ve köpek kalmadı 

İzmir, (Hususi) 
- İzmir belediye
si, son bir iki sene 

içinde sokaklarda 
başı boş dolaşan 

köpke ve kedilere 
karşı amansız bir 
mücadele açmıştır. 
Tasması bulunmı

yan biltün köpek 
ve kediler ya ze

hirlenmekte, ya• 
but hususi kıskaç-

larla toplanarak a-ı· 
rabalara konmak
tadır, bu mücadele 
son günlere kadar 

Cins 

bir 

köpek devam etmiş ve so- ı 
kakta dolaşan kedı 
ve köpekler iyiden s-_ ........ .......,.......,..,.__ 

iyiye azalmıştır, 

son günlerde 12 

köpek ve 18 kedi 
toplattırılarak öl
dürülmüştür. Bu 
suretle şehrin u
mumi sıhatini teh
dit eden bu zararlı 
hayvanlardan şe

hir temizlenmiştir. 

Bu kedi ve köpek 
mücadelesinde ba
zı cins kedi ve kö
pekler de ortadan 
kaybolmuş s a d a 
bunların sahipleri 
tarafından tasma
sız olarak sokağa 

salverildikleri an
laşılmıştır. Şimdi 

herkes cins hay
vanlarına tasma 

takmaktadır. 

Kayseri' de 100 bin 

liraya mezbaha 
Kayseri, (Hususi) - Pastırma tica

retinin geniş mikyasta yapıldığı şeh
rimizde yeni bir modern mezbaha ku
rulması kararlaşmıştır. Yeni mezba
hanın planı, keşfi yapılmış ve beledi
ye tarafından eksiltmeğe konmu§tur. 
Yeni mezbahanın k~if P.arası 100.471 
liradır, 

Susığırhk'ta elektrik 
Susığırhk, (Hususi) - Kazamızm 

meşhur Çaylak şelalesinden istifade 
edilmek suretiyle kasabaya elektrik 
verilmesi kararlaştırılmış ve tesisat 
projesi yaptırılmıştır. 

Proje pazarlık suretiyle 28.500 li
raya ihale edilmiştir. Yakında tesisat 
faaliyetine başlanacak ve kısa bir za
manda bitirilerek kasaba ışığa kavuş
turulacaktır. 

Susığırhk'ta ve nahiyelerinde parti 
ocak kongreleri devam etmektedir. 

25 - 10 - 1938 

Elmalı kazası bayındırlık 

eserleri üzerinde çalıııyor 
Elmalı, (Husu· 

si) - Bağlar bah
ç e 1 e r arasından 

göklere sivrilen 
Elmalı dağının 

çevrelediği muhit 
ve tabii güzellik
ler diyarı Elmalı 

kazasını teşkil e
der. Cenup sahille-

rimizin kızgın sı

cak günlerinde bu
raya canlarını a
tanlar serin gölge-
liklerde orman ve 
bahçelerde kaynı

yan buz gibi temiz 
pınarların başla

rında dinlenirler. 
Elmalı, tabiatın bu 
müstesna cömert-

liğine Hiyık bir ça- İ H lk . \ a evı ve \ 
lışkanlıkla bir say- H l . 1 s· 'f d 'k' 
fiye .h~lini almıya a ınşaa ı ıvas a mo ern 1 1 
dan ıtıbaren başlıyan dağ manzarala
rına dayanamıyan gezmenler, vakit 
vakit otobüsü durdurarak tabiatın gü- ilkOkUI 
zelliklerine dalıyor ve yol üzerinde-
ki örnek köylerinde tetkikatta bu
lunuyorlardı. Saat on bir buçuğa dog
ru Kaynarca sırtlarında otobüsün bir
denbire bozulması kafilenin bu köy
de iki buçuk saat kalmasını mucip 
oldu. Muhtar, muallim Kaynak bo
yu kahvelerinde toplanmış bulunan 
köylüler Edirne'den gelen bu güler 
yüzlü kafileyi adeta kucaklarcasına 

karşıladılar, ayran, kahve ikram etti
ler ve meşhur kaynaklarının billur 
gibi sularının başında bir öğle ziyafe
ti verdiler. 

Bu sırada Vize kaymakamı Enver'
de yanında belediye reisi olduğu hal
de Kaynarca'ya gelmiş bulunuyordu. 
Misafirlere 580 haneli 2700 nüfuslu 
bu güzel örnek köyü hakkında izahat 
verildi. Sonra Pınarhisar'ın içinden 
geçilerek Vize'ye varıldı. Konuklar 
Vize'nin modern otelinin gazinosun
da bir müddet istirahat ettikten ve 
eşine Trakya'nın hiç bir yerinde rast
lanmıyan bu güzel oteli gezdikten 
sonra şehirde küçük bir iki gezi yap
tılar ve oradan örnek fidanlığını, ye
ni mezbahayı, atım durağını ziyaret 
ettiler. 

Bundan sonra belediye bahçesinde 
uıioatlı J.,.& c ı.,:. -.ı., •.•• -:T-~-"": _ .... :t 
di ve saat altı buçukta Trakya'nın ge
zilip görülmeğe değer daha birçok 
yenilik hareketleri ve eserleri olan 
bu tarihi kasabadan Edirne'ye dön
mek üzere yola çıkıldı. 

Vaktin geç olması dolayısiyle im
rendirici yenilik manzaraları arze
den Pınrahisar'da maalesef gezileme
di. Fakat bir nahiye merkezi olan bu 
köyün bir kasabadan farkı olmadığı 
bir bakışta seziliyordu. Muntazam 
terituvarlar, iki tarafında itina ile ye
tiştirilmiş akasya ağaçları ve lüks 
lambalarla bezenmiş geniş bir yoldan 
geçilerek sıra ile Kaynarca, Kırklare
li, İnece ve yol boyunda daha birçok 
köyleri takiben saat 24 de Edirne'ye 
dönüldü. - K. OGUZ 

Adana' da Kültür (ahımalan 
Adana, (Hususi) - Adana'da kül

tür teşkilatı geniştir. Bunun için ve
kalet, ilk tedrisat teftiş kadrosunu 
her sene biraz daha genişletmektedir. 
Vilayetimiz ilk tedrisat mi.ifetti~lcri
nin bu ders yılı teftiş bölgelerı ay
rılmıştır. 

lspektörlerden Cevat Esen Os~a
niye bölgesine, Şahin Menekşeogl~ 
Kozan bölgesine, Haydar .A:kt~t ~~ı
rinci bölgeye, Aziz Arsan ıkıncı bol-
geye verilmişlerdir. 

Bu yıl ilk tedrisat teş~itatın~a da
ha faal bir hareket temın edılecek, 
tedrisat daha esaslı bir şekilde takip 
ve mürakahe edilecektir. Bu yılki ta
lebe sayısı yirmi beş bini bulmakta
dır. Orta tedrisat okullarında da 3500 
talebe mevcut bulunuyor. 

İzmirde iiziim - iıwir !'atı~ları 

İzmir, 23 a.a. - Bu hafta borsada 9 
kuruştan 18 kuruşa kadar 52769 çuval 
üzi.im ve 6,5 kuruştan 17 kuruşa ka -
d2 r 9490 çuval incir satılmıştır. 

MEMLEKETTEN 

KuA HABERLER 

X Samsun - Malatya nafia müdü • 
rü Salfilıattin Onat Samsun baş mü -
hendisliğine tayin edilmiştir. 

X Karı - Adliye müfettişleri tef
tişlerini bitirerek Kagızman'a gitmiş -
terdir. 

X Konya - Havaların soğuması 

üzerine köylerden şehre göçe başlan -
ınıştır. • 

Temel atma töreninden iki intiba 

Sivas, (Hususi) - Geçen yıl 
vilayet bütçesinden ayrılan tah
sisatla merkezde modern bir ilk 
okul yapılmı,tı. Bu bina 51 bin 
liraya çıkmıştı. Birkaç gün evel 
bu mektep büyüklüğünde iki ilk 
okulun daha temelleri törenle a~ 
tıldı. Bu mÜ'llasebetle müteahhit 
tarafından bir çay ziyafeti veril
di. Her iki okul bu ders yılı ba
fına kadar bitmiş olacaktır. 

Samsun ve Bafra'da 

~ekirge mücadelesi 

746 bin kilo 

çekirge öldürüldü 

Samsun, (Hususi) - Bu sene yapı
lan çekirge miicaclelesine ait rapor 
tanzim edilmiştir. Samsun merkez 
köylerinde 1400 hektarlık bir sahada 

yapılan çekirge mücadelesinde 
323.380 kilo çekirgenin imhasına mu
vaffak olunmuştur. 

Bafra kazasında 961 hektarlık bir 
sahada yap lan mücadelede öldürülen 
çekirge miktarı 422,900 kilodur. 

Çoc~Ounu 

boğan ana 
Kars, (Hususi) - Şcyho köyünde 

Keskin adında bir kadın kocasının 
bulunmadığı zamanlarda meşru olmı
yan bir şekilde kazandığı çocuğunu 
doğurmuş, boğarak gömmüştür, vazi
yeti Keskin 'in kaynının karısı zabı

taya haber vermiş, çocuğun cesedi 
gömüldüğü yerden çıkarılmıştır. Ço
cuğunu boğmakla zanlı olan ana ya
kalanmıştır. 
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1 s E H ı R M E K T u p L A R I 1 

Pazarda azarhk! 
Bunun usulünü bilmiyenler 
aldanmaktan korkmahdır 
Pazarın dilinden yalnız vekil

harçlar anlıyor. Çünkü ora
nın kendisine göre bir pazarlık usu
lü, bir çekişme ve didişme yolu, hü
lasa şu eski tabiriyle bir adabü er
kan vardır. Cumartesinden sonra 
gelen pazardan bahsetmediğim an
laşılmıştır. Hani şu haftanın muay
yen günlerinde, muayyen semtlerin 
meydanlarında dizilen işportalar, 
kurulan tezgahlar ve sergiler yok 
mu? Kasdımız bu çeşit pazarlardır. 

Lütfen sağdan yürüyünüz 1 
Yolun ortasında durmayınız t 
Yüksek sesle konuşmayınız 1 

Gibi edebi tavsiyeler pazarların 
semtine uğrıyamıyor, yahut pazar 
meydanlarmda bu çeşit paftalara -
yakta duramıyorlar. Açabildiğiniz 
yoldan yürüyüp, yanına sokulabil -
diğiniz satıcı ile anlaşmak ve fiyatı
na tahammül edebildiğiniz malı al
mak mecburiyetindesiniz. 

Fakat sakın aldanmayın: Pazar -
larda pazarlık henüz yaşıyor. Çar
şı tertibinden giden, yirmi yirmi 
beş günlük pazarlıksız alış veriş a
lışkanlığına tutulursanız felaket· 
tir; zarar edersiniz. Satıcının ilk fi. 
yatını: 

- Selamüaleyküm, çeşidinden bir 
muhavere başlangıcı kabul edip o 
fiyatın üstünde inceden inceye, 
vaktinizin ve tahammülünüzün ge
nişliği nisbetinde işlemeniz lazım
dır. Ve eğer: 

- Pazarlık nasıl yapılrrdr, unut
tuk gitti, diyecek olursanız formü
lü şudur: 

- Hiç bir şey bilmiyorsan yarı
sını ver 1.-

Pazarhksız satış kanununun pera
kende alış verişe de tatbik olundu
ğu gün de tamamını verirsiniz. Ar
zedcbili yor muyum bilmem: Pa -
zarlıksız satış kanunu henüz pazara 
çıkmadı. 

Burasını ney.e benzetmeli? 
Hep beraber düşünelim: 

Karınca yuvaları vardır ya .. Adı 
çalışkana çıkmış olan o ufacık tefe
cik hayvanlar dolu girer, boş çıkar, 
tekrar girerler; bir faaliyettir gi • 
der. Ekseriya ağızlarında bir buğ
day tanesi veya ona benzer bir şey 
de taşırlar. Tepeden baktığınız za
man her birinin ne yaptığını anh
yamaz, fakat burada topluca mühim 
bir iş görüldüğünü teslim edersi -
niz. 

Pazar bir karınca yuvasına ben -
zetilebilir. 'Gidenler, gelenler, sepet
lerini evlere boşaltıp boşaltıp geri 
dönenler; bir faaliyet, bir hareket. 
Bir hazırlık ... Hele kışın derinden 

•---Yazan:---· 

Kemal Zeki 
Gencosman 

derine: 

- Hazırlanın geliyorum, dediği 

şu günlerde kış hazırlığı.. Pirin
cini, fasulyasını, soğanını, ununu 
şimdiden kilerine yerleştirdikten 

odun kömür meselesini de tatlıya 
bağladıktan sonra kim korkar kış -
tan, kim çekinir soğuktan ... 

- Yarından tezi yok buyursun, 
dersiniz. 

Bu itibarla son bahar ayları, pa -
zar meydanlarında nisbeten büyük 

alış verişlerin başladığı devredir. 
Pirinç - hele ucuzu düşerse - on 
on beş kilo birden alınır, yağın iyi
si rastlanmca eve gidilip tekrar P.a
ra getir_ilir. 

Malı müşterinin ayağına götür
mek, esnafı mahalle arasına sokmak 
halka kolaylık oluyor, alış veriş ar -
tıyor. Fakat her kapıda bir pazar 
kurmak, sebzecisinden, zeytinyağı 

tüccarına kadar kapı kapı dolaştır
mak mümkün olmayınca meydan 
pazarı usulü kuruldu. Görüldü ki 
bundan halk da memnun esnaf da .. 
Fiyatları yükselten arızi sebeplerin 
bir kısmı da bu suretle ortadan kal
kınca fiyatlar da mtilayimleşiyor. 

Pazarlarda hazırlık bir gece evel
den başlar. Yerler tutulur, malların 
üstüne hasırlar çekilir ve ekseriya 
satıcılar hasırın bir köşesine kıvrı-

Bu bir pazar dönü§üdür: Arkada son nefeste kal.mı§ küçük, 
mutfağın bir haftalığını taşıyor 

B.b domateı patlıcan tablaları arasında 
ı er, • • •

1 
. . 

ıloltı§an bir kadın eli onların en ıyı erını 

Bu dünyada kimseye itimat yok vesselam ... 
pazarda alı§Veriş yaparken dalgın bulunmıya 

gelmez. Sonra evden geri döner.iniz bulmakta gecikmez 

SeHiz bir mücadele: Bayan bir yandan domateslerin iyilerini ıeç meğc uğrCJ§ırken, satıcı kefeye 
çürükleri aoku§turmak kaygısında ... 

lır, sabahı beklerler. (Bu "kıvrıl • 
ma" işi kışın da devam edecek mi 
bilmem; fakat yazın ekseriya böy
le olurdu). Ilk müşteriler aşağı yu
karı bellidir. Satıcılar onları bilir, 
onlar da zerzevatcının, yağcının, 

sabuncunun yerini ve adını tanır
lar. 

Saat 6 dan sonra faaliyet baş· 
ıar. Pazara boş gelen zenbi1-

ler, :.epetler, torbalar dolup dolup bo
şanır, kuçuk çocuklar evlerle pazar 
yeri arasında mekik dokurlar. Evin 
vekılnarcı ekserıya evın ıhtıyarıdır. 
Mutfagının eksiklerini en iyi o bi
lir, pazarlık usulune o vakııtır, es
nafı o tanır. Yürüyüşünde, konuşu
şunda yabancılık duyulmaz; her iş
portanın önünde eski müşteriliğini 
hissettirir ve yarım gününü bu ya
zın tozlu, kışın çamurlu meydanda 
harcarmır fakat bütün bir haftalık 
ihtiyacını tamamlamış olarak, mem
nun ve müsterih evine döner. 

Pazarların kendilerine has gü -
rültüleri vardır. Kimin ne konuştu
ğu duyulmaz ama, koca meydan bir 
garip ogultu içindedir. Bunun için
de mevsimine göre malını arzeden 
satıcının yi.ıksek palavralı ve alıcı
nın inadcı ve israrcı ayak direyişi, 
küçük hamalların: 

- Taşıyalım hanım abla. 
- Götüreyim teyze, 

- Hamal lazım mı amca, diye a-
deta sızlanan ve yalvaran sesleri 
vardır. Hele bunların bir çeşidi gö
rülür ki, gayet sıcak kanlı yanınıza 
'sokulur: 

- Ben sizin evi biliyorum, geçen 
h.afta da ben götürmüştüm, diye a
şınahk gösterir ve peşinizden bir 
türlü ayrılmazlar. 

Dükkanlarında uslu uslu oturan, 
hatta müşteriye karşı biraz da müs
tağni gibi duran esnaf burada bir a
teş kesilir, sc&i tizleşir, diline bela
gat, çenesine kuvet gelir: 

- Cennet meyvasıdır, renginde
ki parlaklığa, hal5.vete letafete ba • 
km. Ya içi, şeker kavanozu müba
rek ... 

Neyi medhediyor biliyor mu • 
sunuz? Hani şu hepimızin 

bıldıgimiz kabağı .. Kabak ki sebze
lerin içinde abdallığı ve alıklığiyle 
kendisine ebedi bir şöhret temin et
miştir. Fakat bu alık ve hantal seb
ze, çenebaz satıcının elinde ve di
linde bir ilahilik kazanır. Ötekiler 
de bunun gibi. .. 

Kavun karpuz mevsiminde sık sık 
duyulurdu: 

- Ortalrğı kan götürüyor. 
Derhal gözüniızün önünde feci 

sahneler canlanıverir, gözleri dön -
müş bir katil ve kan içinde can çe
kişen bir mağdur tasavvur ederdi
niz. Kalabalığı yara yara koşar, aca
ba öldüren kaçtı mı, vurulan öldü 
mü diye düşünür fakat.. bir kar
puzcudan başka kimseyı göremez -
diniz. Saldırma karpuzun sağına so
luna dalıp çıkıyor ve ağız makinesi 
bir yandan mütemadiyen işliyor: 

- Ortalığı kan götürüyor, kan .... 
Mübaleganın ve palavranın a

Hisı bizim pazarlardadır. Ezel
denberi tanıdığımız, dalda, ağaçta, 
toprakta bin bir çeşidini görüp, tat
lısını, tuzlusunu; kurusunu ve sulu
sunu yiye yiye gık dediğimiz dünya 
meyvaları, orada cennet nimetleri 
suretinde arzıcndam eder, daha doğ
rusu sahiplerinin ağzında bu suret
te görünürler. Yoksa kabak bildiği
miz kabak, salatalık aynı salatalık-

tır. Hele biber, patlıcan, çlomates, 
lahna gibi kemmiyetleri, keyfiyet
lerini öldüren cinsler arasında do
laşırkon onların degerleri ve nefa • 
setleri hakkında ileri sürülen müta
lealar pek garip olur. 

A ma pazar deyince yalnız şu 

adlarını saydığım dörtbe~ cin
si hatırlamak doğru değil ki ... Ora
da ku~ südünden gayri her aradığı
nızı bulabilir, he.r çeşidini görebilir
siniz. Takunyacının yanında sade
yag tenekelerı, onun ılerisinde dü
düklü balonlar ... 

Maldaki bu tenevvü müşteride de 
aynen, hatta beJkı iazlasıyle görü -
Ilır. Uzun yeldirmesinin yenlerini 
sürüte süriıte, sepetını sağa sola çar
pa çarpa dolaşan kayınvalide tiple
rinden tutun da, kürklü mantolula
ra, dallı fistanhlara, baş örtiılü ha· 
nım teyzelere, mektep çocuklarına 
kadar boy boy, çeşit çeşıt ... 

V.ekilharçlık gibi nazik ve ciddi 
bir vazifeyi başkasına itimat ede -
miyen ev reislerinin de ,daire saati
ne kadar şöyle bir alış veriş safası
na çıktıkları da olmadık, görülme
dik şeylerden değildir. 

Her pazarın muayyen tipleri var, 
dedim, meşhur ve eski sah pazarı u
mumiyetle hisarlıların malı sayılır; 
fakat orada da Ankara'nın her sem
tinden müşteri görürsünüz. Adeta 
"pazarlar arası,, diyebileceğimiz 
tipler, pazar kurtları vardır. Günle
ri bilir, ve pazara uğramadıkları 
gün rahat edemezler. 

Ucuz ve bol mal... Hele pazar 

yeri de biraz temiz olursa a-

h~ veriş tatlı ve faydalı oluyor. Son
ra ruhumuza işlemiş olan pazarlık 
zevkini de bu meydanlarda bol bol 
tatmin edebiliyor, kilosuna yedi bu
çuk kuruş istenen üzüm için, üç o
tuz paradan başhyarak pazarlığa gi
rişebiliyoruz. 

Pazar meydanlarının -etrafını çev
reli yen evlere gelince .... 

Temaşası hoş oluyor ve fakat -
kolayca tahmin edilebilir ki - ta
hammülü müşküldür. Sabahın altı
sından, akşamın kim bilir kaçına 
kadar mütemadi ugultu, bağırtı, gü
rültü .. İnce, orta, kalın seslerden: 
çocuk vıngırtılarından, esnaf palav
rasından bu bedbaht vatandaşların 
çektiklerini düşünüyorum. Allah 
sabır ve metanet versin ...• 

Fakat pazar komşusu olmanın i
yiliklerini de unutmamak lazım. 
Ben öyle zannediyorum ki günlük 
piyasa cetvelini de onlardan daha 
iyi bilen yoktur. Hani kulaklarına 
pamuk değil ki yorgan tıkasalar ge
ne pazarcılar patlıcanın, patatesin 
fiyatını onlara zorla öğretirler. 

lsmetpaşa pazarına komşu olmak 
felaketine ugr.ıyan bir dostumu:z 
anlattı: 

- Hani halimden memnun deği
lim diyemem. Hamal parasından 
kurtuluyorum. Fakat kira mukave
lesinin son gününü de gemi hala
tiyle çekiyorum. 

Pazar iyi, fakat pazara düşmek 
çok feci şey .. Hele ipliğe çok mı>
kayet olmak lazım; onun pazara 
düşmesi feliiketin büyüğü olur. 

işte bir Bayan ki çocuğunu daha ıimdiden ev i§lerine hazırlıyor! 
iki zenbil dolum pazar malının yanında, yavrusu da hediyeıini 

almııtır: Küçük karpuzun farkındasınız tabii. 
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1 Dün ge~it resmının umumi provası yaplldı 1 

Cümhuriyetin on betinci yılclönümüncle yapılacak olan büyük geçit re•mine ittirak edecek olan 
iki binden /azla izci ile a.ker ve motörlü kıtalar dün •abah •taclyomJa ıarmımi bir prova yapmıı· 
larclır. Provada kolordu ve /ırka komutanları ile diğer a•keri erkan ve Kültür Bakanlığı ileri 
gelenleri bulunmuıtur. Umumi prova fOk büyük bir intizamla yapılmııtır. Provalara devam 
olunacaktır. 

Otuz (in fırkası 
cember icinde kaldı 

(Başı ı. inci sayfada) ter Ajansına bildiriliyor : 
aunun Hankeu'ya girdiği resmen teyit Japon tayyareleri Yangtse nehrin -
olunmuftur. de, içinde Çin mültecileri bulunan 

Japon kuvetlerinin Hankeu'ya giri- Kiangshin vapurunu bombardıman e -
'i bugün Tokyo halkına fabrikaların derek batırmışlardır. Mültecilerden 
çaldığı düdüklerle illin eJilmiştir. Bü- bin kişi kadar ölmüştür. 
tün binalar donatılmııtır. Binlerce Hankeu'daki yangınlar 
kifi sarayın önüne giderek impara • Tokyo, 25 a.a. - Domei Ajansı bil-
tora tazimatta bulunmuştur. Bir haf- diriyor : 
ta sürecek ,enlikler tertip .d:lmit ve Hankeu'nun timali tamamen alev -
Hankeu'nun zaptı günü milli bayram Icr içindedir. Japon mıntakasında 
ilin olunmu§tur. ve eski yabancı imtiyaz mıntakaların-

Belediye reisi kaçtı da yangınlar çıkmıştır. Ta:namen çöl 
Çin belediye reisi Çang'a 6iderek manazr~ını .arz~den şehrin bazı tn~ -

vazifesini rahip Jakino'ya devretmiş- ~l~.e~~r~. kesıf bır duman tabakası ıle 
tir. Rahip, Çin gehriyle cenubi ma -1 ortuludur. . • 
hallelerini içine alan g:niş bir emni - ileri hareketi devam edıyor 
yet mmtakası tef kil etmek:e me~gul- Tokyo, 25 a.a. - Donıei Ajansı bil-
dür. diriyor : 

Japon kuvetleri Hankeu'nun garp Yangtse'nin cenubundaki batı isti -
kısmındaki mahallelere ~adar ile:li - kametinde ilerliyen japon kolları, U
yerek tehre hakim olan :nrtları iıgal hım vilayetinin Yan&t•e'nin karıı .kı
ctmiflerdir. Çin kıtaları Hankeu'yu yı11 üzerinde Aninang ve. Hankeo ıs • 
cenubu garbi istikametinden terket - tikametinde UçUncU ~ehrı olan U • 
mektedirler • çang'a pek yakın bir mesafede var • 

Çin askeri makamları, bazı scvkül- mı§lardır. 
ceyt sebepleri dolayısiyle Ulan'm Yangtse boyunca ilerliyen japon 
Çin kıtaları tarafından tahliye edil- deniz kuvetlcri de Hankeu ve Uçang'a 
diğini bildirmektedirler • pek ziyade yaklagmı!Jlardır. 

I . k d d. Pekin- Hankeu demiryolunun Han-
lerı ha~e ·et evam e ıyor kcu'nun 25 kilometre ,imalinde Heni

Guetelerın bu sabah çıkardıkları . d k 'ld'ğ' esmen teyit edil -
fcvkalide nüshalarda ~ildirdiklerine tıenk de. esı 1 1 r 

.. b d • .1 1. · mc te ır. 
ıore, cenu a ogru ı er ıyen Japon • • ... 
kıtaları da, Pekin - Hankeu demiryo- Çankay§ek yenı bır plan 
lu üzerinde ve Hankeu'nun 10 kilo • ha:nrlıyor 
metre ıimalinde Şekeu .taubasını if - Şanghay, 25 a.a. - Çin kaynakla-
gal etmi§lerdir. İleri harekete devam rından verilen maICUnata ıöre, Çan
olunmaktadır. kaytek ve diler hükümet huı hilen 

Japon bombardıman tayyareleri Çungkinc'te bulunmakta ve Kuomin
Hankeu'nun 150 kilometre cenubun • tang'm icra komitesi tarafından veri
da klin Hankeu - Kanton hattını kes- lecek kararları tesbit etmek Uı:ere 28 
mitler ve Yoçeu'nun cenubunda ve tefrini evelde orada toplanacaktır. 
timalinde iki blıiyük fimendıf er köp· Çankayıek'in Hankeu havzasını bo
rüsUnU ~hrip etr:ıifle~di~. . ıaltmakla seçme kıtaatını ıazetele~ 

Tokyo nun malı ve ıktısadi mahfıl- tarafından ahiren haber verilen yt:ıı 
leri timdiden cenubi Çin'deki servet- pllnın tahakkuku için kullanmak ni -
leri iJletmek üzere milU bir kumpan- yetindedir. Bu pllnın ne oldutu he -
ya kurulmaıını derpiı eylemektedir - nüz belli delildir. 

ler. Hükümeıln bir ıeblfil 
Çinliler çeıe harbına bqladılar Tokyo, 2.5 a.a. - Harbiye Bakanh-

Hankeu, 2.5 a.a. - Loyang'dan "San- ğının bir tebliğinde, millet, .. millt lt
tral Niyu" a bildirildi&ine göre Çin tifakın takviyesi için huırlanmıya., 
milli çeteleri, Taiyuan'ın 40 ve 45 ki- davet ve maarif, politika, idare ve e
lometre timalinde ve Tantung- Puçeu konomi itlerinde cezri ideoloji deii
demiryolu üzerinde kiin Kautsung ve tiklikleri lüzumu kaydedilmektedir. 
Tamenı tehirlerini yeniden zaptet • Teblil bu suretle ordunun milli se-
mitlerdir. ferberlik hakkındaki kanunların he-

Bin mülteci öldü yeti umumiyesinin derhal tatbikini 
Londra, 25 a.a. - Şunkine'den Roy- arzu ettif ini bildirmektedir. H 

Çek-Macar sınırından 
top sesleri geliyor ! 
<Başı 1.incJ uy/ada) 

Çeklerin macar milliyetine menıup 
olan birçok çekoslovak askerinin fi • 
rar etmelerine mlni olmak istedikle
ri söylenmektedir. 

Kasn'dan gelmiı olan mülteciler, 
çeklerin ıehri, askeri bakımdan tah
liye etmiş olduklarını, yalnız macar 
askerlerin terhis edilmiyerek Rüten
ya'ya gönderildiklerini söylemekte -
dirler. 

Rütenya'da kiin Jablonka nahiye· 
sinde ahali, çek jandarmalara ve bir 
çek piyade bölüğünün kamplarına hil
cum etmiştir. Bunun üzerine bir tü
fek ateti başlamıştır. 30 dan fazla in· 
aan telef olmştur. 

Pazartesi günü isyanı bastırmak ü
%Cre Nagimihali ve Angvar'dan ku-

vetli müfrezeler ıelmittir. 
Vilı nahiyesinde ahali ile uker 

arasında kanlı bir muharebe olmu9 ve 
her iki taraf milhim nyiat vcrmit -
tir. 

Ungvar'daki 19 uncu piyade ala -
yında da bir isyan çıkmıttır. Takri
ben 60 macar ukeri, silahlarını ili
lere kartı kullanmaktan imtina etmiş 
!erdir. Macar ukerlerin sillhlarmdan 
tecridi tüfek kullanılmama ıebebi -
yet vermit ve birçok kiti alır ıuret
te yaralanmıttır. 

Meçhul kimseler, Beregszasz - Na
gyszeocllos demiryolunu üç noktada 
berhava etmigtir. Çek gümrük me -
murları, lpolysakallos kışlasını tah
liye etmltlerdir. Çekler Beregszasz 

şehrini tahliyeye hummalı bir faali
yetle devamdadır. 

Macar notasına verilecek cevap 
Prag, 25 a.a. - Nazırlar meclisi, 

macar notasına verilecek cev:ıbı ha -
zırlamak üzere bugün saat 13 de top
lanmıştır. Toplantıya slovak ve Kar
pat - Ukranya nazırları da iştirak et -
mektedir. 

Slovakya başvekili Tisso, yanında 
diğer slovak nazırları olduğu halde 
tayyare ile Prag'a hareket etmiştir. 

Slovak nazırları, Çekoslovakya ka
binesinin macar notasını tetkik için 
yapacağı müzakerelere iştirak edecek
lerdir. 

B. lmredi'nin beyanatı 
Budape!Jte, 25 a.a. - Dün Prag'da 

tevdi edilmiş olan macar notası mü -
nasebetiyle, başvekil 1mredi matbuat 
mümessillerini kabul ederek şu beya
natta bulunmuştur : 

"Meselenin muslihane yoldan ve 
Münih'tc tesbit edilmiş olup Maca -
ristan'ın asla gözönünden uzak tut -
madığı prensiplere istinaden halle • 
dilmesi mümki.ın olacağı ümidini ter
ketmiyoruz. Buna rağmen her hangi 
bir sebepten dolayı hakikaten musli
hane olan macar teklifini kabul et -
tiremiyecek oluraak, macar hükümc • 
ti, haklı olan davasını milletin malik 
olduğu bütün vesaite müracaat ede -
rek tahakkuk sahasına isal etmiye 
sarsılmaz bir izimle karar verecektır. 

Macar gazetelerinin ymdıkları 
.ı:sucıap.;şte, :ı:S a.a. - Uazeteıer, 

Macaristan'ın Çekoslovakya'ya ver -
diği ıon nota üzerinde bütün alan -
larını tekr.if etmekte ve bu notadaki 
mukabil teklifleri Macariıtan'ın ni -
hai teklifleri olarak telakki edilmcai 
lazım geldiğini yazmaktadır. 

Budapesti Hırlap diyor ki : .. 
Etnografik hakikatler çerçevesı ı -

çinde kalan Macaristan'ın bu teklifle
rini Prag kabul oderse, yeni çekoslo • 
vak hükümeti ile iyi komşuluk milna
sebetleri tesis etmek kolay olacaktır. 
Fakat Prag vakit kazanma tabiyesin -
de ısrar edeçek olursa Macaristan, 
Münib anlaşması prensiplerini tatbik 
yolunda her bir vasıtaya müracaattan 
geri durmıyacaktır. 

Peater Loyd ıazetcai de göyle di -
yor: 

Macaristan her ihtimiıle kar§ı ha -
zır bulunuyor. Binaenaleyh Prag'ın 
cevabını ıükunetle beklemektedir. Bu 
cevap en kısa bir müddet zarfında ve -
rllmelidir. 

Almanya ve mÜ§terek leh -
macar lıududu 

Varşova, 25 a.a. - Leh aja,sı bil -
diriyor : 

Vieczor Varşovski gazetesi, Al • 
manya'nın doğu politikası ve bilhassa 
leh • macar müşterek hududu mesele
sinde batı devletleri tarafından alika
sızlık gösterilmesi mukabilinde alman 
müstemleke isteklerinin tiddetini kay
bettirmek hususunda ingiliz ve fran -
sız gazetelerinde görünen temayüle i
ıaret ederek diyor ki: 

Bilhassa fransız matbuatı, leh -
macar müşterek hududunun Almanya
nın şarka doğru yayılmaaına mani o -
lan bir set teşkil edeceğini göstermi -
ye çalışmakla sanki bu tevcssu halen 
fransız politikasının baJlıca hedefi imiş 
gibi hareket etmektedir . 

Bu garip teşebbüslerin akamete 
mahkum olduğunu zannediyoruz. Al -
manya ıu noktayı tamamen idrak et • 
mektodir ki, leh - macar müıterek hu· 
dudu asli bir set değil, Lehistan ~in 
olduğu kadar Almanya için ~ arzuya 
tayan olan bir barıt istikrar unsuru -
dur. Alman diplomasisinin, Lenistan'
ın orta Avrupa'daki istikrar cterini 
takibeden mene mukabilinde mUs -
temlekelerden vaz geçmesi için hu -
dutsuz derecede aathk göstermcsı i -
cap eder. 

Mil it 
mukavemet/er 

<Başı 1.inci sayfada) 
tırmııtır. Japonya'nın politika, 
ekonomi ve finans adamları, he
def hususunda, askerlerle muha
lefette değil idiler; japon ordu
sunun Çin ordusunu matlup ede
ceğine asla şüpheleri olmamak
la beraber, uzun ve yıpratıcı bir 
Çin mukavemetinin bütün hesap
ları altüst edebileceği, nihayetin
de muvaffak olunsa bile, Japon
ya'nın mesela Savyetler karşı
sında pek zayıf düteceği karar 
ve mütaleasında idiler. Uzak-do
ğu'nun hakiki meselesi - on yedi 
aylık muharebenin buna bir Ja -
pon - Çin ihtilafı rengi vermesi
ne rağmen - hakikatte daha u -
mumi bir Asya meselesi olduğu 
JÜphe götürmez. Japon neıriya
tı, Asya' da gittikçe kuvetlenen 
bir Rusya' dan gelebilecek tehli
kelerin evhamı ile doludur. 

Facia büyüktür, korkunçtur. 
Yüz binler ölmekte, milyonlar 
göçmekte, tehirler yanmakta ve 
yıkılmaktadır. Ancak dava, bu -
gün dahi, bir japon askeri hare
keti değil, bir Çin milli mukave
meti davası olmakta devam edip 
gitmektedir. Çin'in zengin ve 
kalabalık, fakat müstehlik li
man, tehirleri artrk Çang - Kay -
Şek'in elinde değilse de, bütün 
besleyici ve müstahsil sahalar, 
koskoca bir kıta halinde, muka
vemet bayrağının altında bulu • 
nuyor ve her biri kati zannolu -
nan askeri darbelerden sonra 
Çin'in değil, fakat Japonya'nm 
sulh ,artlarını ititiyoruz. Kanton 
alındıktan sonra japonlar, taz
minatsız, hatta askeri itıalin ge
ri alınacaiı eauı üzerinden bir 
ıulh müzakeresine yanqacakla
nnı bildirmiılerdir. 

lspanya ve Çin, ıuur birliiine 
istinat eden milli mukavemetle
rin, milli müdafaanın maddi va
sıtaları ayarında dikkate alın
mak lazım geldiiini ispat eden 
misallerdir. Aksi doiru olsaydı, 
her iki memlekette harbın çok • 
tan bitmit olması ve münhasıran 
silahın cebretmek istediii sulhun 
teeaaüs etmesi icap ederdi. Uzak
doğu ile Akdeniz nihayetindeki 
milli mukavemetler hidiseaini 
bu bakımdan takip etmek, faci
anın acı ve muazzam ebidrna 
rajmen, faydalı olsa gerektir. 

F.R.ATAY 

Benzin ve petrol 
ucu.zlatddı 

( Bqı ı. inci Aylada ) 
min ecliıklili takdirde te.bit edilen 
mikdarlardan ayrıca tenzilat yapılabi
lecektir. 

Gazın ~if t bilyUk teneke depo fiat
lan 468.42 kuruı, küçük tenekenin be
heri 7' kuruı, lıenzinin çüt büyllk te· 
neke fiatı 511,7 5 kuruı olarak tesbit 
edilmittir. 

l ııanbul ve diğer yerlerde 
Bu vaziyete cöre 1stanbul'da çift 

büyük teneke ıuın satıt fıatı 500, tek 
kUçük teneke gazın satıt fiatı 79 dö -
küm kilogramı 14. 7 5 kuruştur. lstan
bulda benzinin _çift büyük tenekesi 570 
kuru! döküm litresi 1.5,20 kuruştur. 

Gazın çift büyük tenekesi Ankarada 
610, Samsunda 525, Mersin'de, 520. 
İzmir'de 510 kuruştur. Gazın tek kü
çük tenekesi Ankara'da 94, Samsun'
da ve Mersin'de 82 kuruıtur. İzmir'dc 
gazın döküm kilogramı 15 kuruı ola -

Halkevi daimi Resim 
Galerisi dün açıldı 
Galeri 

itibaren 
daha 

büyük 
ilk günden 
rağbet gördO 

Galeriyi gezenler 
Ankara Halkevi, birçok verimli 

çalışmaları arasında, güzel sanatlara 
da daima birinci planda yer ayırmış, 
güzel sanat müntesiplerini sinesinde 
toplamıya, teşvik etmiye, halkın gü -
zcl sanatlara alakasını itlemiye ve ge
nişletmiye önem vermiştir. Her sene 
açılan, en yaşlı ressamlarımızla en 
genç ressamlarımızın tablolarını bir 
arada teşhir ederek halktan da iyi bir 
rağbet gören sergiler bu alaka ve gay
retin mahsulüdür. 

Ressamlarmızın tablolarını halka 
her zaman gösterebilmek, memlekette 
tablo alışını bir ihtiyaç ve adet haline 
sokabilmek emeliyle Ankara Halkevi, 
bu defa da Belediyeler Bankaaının 
yeni binasının zemin katındaki bir ho
lli daimi resim galerisi haline koymuş 
bulunmaktadır. 

B. l\'afi Atuf Kanıu'nun / Atatürk (portre) 
•Ö:sleri ctmiye fırsat bulacağımız gibi 11anat 

Dün Cümhuriyet Halk l'artisi 'Gen- telakkileri ve tezahürleriyle karşılat • 
yonkurulu üyesi Erzurum mebuıu manın bizdede bir sanat zevki ve ıuu• 
Nafi Atuf Kansu bu galeriyi dlvetli - ru uyandıracağını tebarüz ettirmiştir. 
lerin ve meraklıların huzuriyle açmış 
ve: 

"Cümhuriyet hükümetinin ve Cüm
huriyet Halk Partisinin güzel sanat
ları dalına teıvik etmeyi, sanatkirla
rın, iyi ve bol eserler vermeleri için 
elden gelen muzahareti göstermeyi ıı
ar edindiiini, Ankara Halkevinin bu 
gaye etrafında timdiye kadar muhte -
lif verimlerine phit olduiumuz faali
yetinin bu sene de böyle daimi bir ıa -
leri açmak suretiyle tezahür ettiğini, 
bu sayede ıanat eserleriyle her zaman 
ve fırsatta kargı kartıya gelmek müm
kün olacağını ve sanatklrları tetvik 

Sergide ıeıhir edilen eaerler 
Galeride 44 tablo teşhir edilmekte

dir. Yeni Ankara'nın salonlarını süs -
lemiye yararlı ve değerli, küçüklü 
büyüklü bu 44 tablo, satıldıktan veya 
ankarahlarca görüldükten sonra, ye
rine diğer tablolar konacak ve böyle
likle seyirci ile sanatkar, halkla sanat 
arasında daimi bir münasebet ve işi• 
nalık tesis edilmiş olacaktır. Ankara 
Halkevinin bu güzel ve yerinde teteb
büaünü bütün sanatkarlar ve ankarah
lar gibi memnuniyetle karşılar ve teb
rik ederiz. 

rak tHbit edilmi9tlr. Benzinin çift bU- ı tediye iatihtak rctmi tenzil edildikten 
yUk tenekesi Ankara'da 650, Sunsun- sonra 497 .62 kurll§ eaaa tutulmuıtur. 
da 580, Merain ve 1zmir'de 570 kuruş- N kl' f L~ .ı •-~ 

B · · dökU r · Ak 'da a ı:ve masra ı ve uuY• '"'" 
tur. i"zı~~~ 2~ ~treaı ara Ba~lık, tesisat esas fiatlanna 
17

•
70 z~r aı· 1:·yil'kr~'~~· b . gazhane ve şehre kadar olan masraf· 

• Meram. t ı a ı e . 1Çl~, enzı- lan ayrı ayn teabit etmiştir. Esaa fiat-
nın satıt fıatı olarak tcıbıt edilen 570 lara tesbit edilen nakil masraftan ile 
kur~ıtan 25 k~ruı ~~ıcı iskontosu ve çifte büyük tenekelerde on, kUçük te
bayı kin tenzil edildıkten sonra 544 nekelerde altmış para bayi klrı illve 
kuruı esu tutulmu9tur. edilecek mahalli belediye bu fiatlara 

Samsun' a ıtibi bayUikler mahallt resmi de katmak suretiyle ma-
Samsun'da tali bayilikler için, ben- hant satış fiatlarını tesbit edecektir. 

zinin utıı fiatı olarak te.bit edilen M • S 'da 
580 kuruıtan 25 kurut aatıcı iskonto- ersın ve amsun 
su ve bayi kin ile 18.7 S kurut istihllk Mersin'e tabi ti.ti satıcılara Mersin 
resmi tenzil edilerek 536.25 kuruş esas ufak teneke gaz fiatı olan 82 kurU§tan 
tutulmuştur. Mersin'de tali bayilikler yüz para satıcı iskontosu ve altmıt 
için gazın satı! fiatı olan 520 kuruş - para bayi kln tenzil edilmek suretiy -
tan 10 kuruş bayi kan ve 10 kuruş sa- le 78 kuruıtan, Samsun'da da gene 8Z 
tıcı iskontosu tenzil edildikten sonra kuruş olan Samsun fiatmdan 2 kuruı 
çifte büyük teneke 500 kuruş e:ıas tu- satıcı iskontosu ve altmış para biyl 
tulmuştur. Samsun'da da aatıf fıatı o - öarı ve bir kuruş belediye istihlak rce
lan 525 kuruıtan oaar kurut bayi kirı mi indirildikten sonra 77.50 kunıftaa 
ve satıcı iskontosu ve 7.88 kurut be • aatılacaktır. 

Eıkifehir'cle Mahmudiye eğitmen kursuna devam eden eğitmenlerden Ankara vilayetine ayrılan. 
lar dün ıehrimize gelmiılerclir. Ankara Halkevi yeni eğitmenlerimiz ıerelinc dün saat 11 ele Hail. 
evi .alonuncla bir say ziyafeti vermiftir. Ziya/ette Halkevi Baıkanı, Kültür Bakanlıiı erkanın. 
elan bazı zevat ue Ankara Maarif Müdürlüğü erkanı da bulunmuf tur. Reamimiz, eğitmenleri Hali.
evi B"flıanı ue erlcani~• birlikte 6Ö•lfıri,or. 
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H i K A y E 

Kibar aşık!. 
Yazan: Yohu Hovard 

İlk bakışta , otomobilin en son mo
del ve tanınmış bir marka olduğunu 
anladı. Tabii bir tavırla yaklaştı. A
rabayı bir mütehassıs göziyle tetkik 
etti. Etrafına bakındı. Yavaşça oto -
tnobilin kapısını açtı. Direksyonun 
başına geçti. Yavaş, yavaş hareket et
ti. Beş dakika sonra lüks bir barın ö
tıünde durdu. İçeri girdi. Bir kaç vis
ıki yuvarladı. Tekrar otomobilin ya -
nına geldiği zaman, artık keyfi ve ce
ısareti yolundaydı. Çevik bir hareket
le otomobile atladı. Kapıyı cakalı bir 
edayla hızla kapadı. Motörü işletti. 
Mağrur bakışlarla etrafını süzerek 
hafif bir süratle ilerliyordu. Biraz i
lerideki sokağın başxnda, uzun boylu, 
ince yapılı ve çok güzel bir kız gü -
lümsiyerek ona bakıyordu. İçinde 
coşkun bir neşe vardı. Bugün her işi 
rast gidiyordu. İşte, hiç yoktan mü -
kemmel bir otomobil sahibi olmuştu. 
Tali şimdi de karşısına nefis bir kız 
çıkarıyordu. Hemen yanaştı. Nazik 
bir tebessümle genç kızı selamladı: 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

bakışları bir anda, bütün benliğimi 
sardı. Bundan sonraki hayatımı siz
siz tasavvur edemiyorum. Bugün ba
na inanmamakta haklısınız. Çünkü; 
hakkımda henüz hiç bir şey bilmiyor
sunuz. Kim olduğumu, anladığınız 

dakikada ne büyük bir hayrete düşe
ceksiniz. Çok iyi biliyorum ki; beni 
hayatınızın sonuna kadar unutamıya
caksınız. 

Kler, dudaklarını büktü: 
- Kendinize ne kadar güveniyor -

sunuz böyle? 
Tom, şeytani bir gülüşle devam et

ti: 
- Bu mevzu üzerinde şimdi yapı -

lan münakaşnm hiç bir kıymeti yok
tur. Aşkımın siz de, çok kısa bir za
manda bırakacağı derin izleri gördü -
ğünüz zaman, bu sözlerimin doğru · 
!uğuna inanacaksınız. 

Bu sırada, otomobil bir dört yol ağ
zına geldi. Beyaz eldivenli polis me
murunun verdiği işaret üzerine dur • 
dular. Karşı taraftan geçen otomobil
lere, tramvaylara yol verdiler. Deli -
kanlı kayıtsız gözlerle caddeyi seyre
diyordu. Kler, birden doğruldu, Sert 
bir sesle emir verdi: 

- Buyurunuz, madmazel. Birlikte 
bir tur yapalım. 

Kız, ürkek gözlerle etrafına bakrn
dı ... Yabancı bir erkekle otomobile 
bindiğini tanıdıklarından birinin gör
mesinden korkan bir hali vardı. So -
kak çok tenha idi. Bir iki yaşlı kadın
dan ve bir kaç küçük çocuktan başka, 
görünürde kimseler yoktu. Erkek ka
pıyı açtı. Kızın ellerinden tuttu. O -
tomobilin içine doğru çekti. Zavallı 

kız korkudan ve heyecandan titriyor
du. Kızın bu tavrı, delikanlının çok 
hoşuna gitti... 

Kler, hiç itiraz etıneden delikanlı-
nın yanına oturdu. 

Tom, tatlı bir sesle sordu: 
- Ne tarafa gidelim? 
Kler, kızararak cevap verdi: 
- Siz bilirsiniz. 
Tom, çapkınca gözünü kırptı. Kız 

utanarak başını çevirdi. 
Yolda giderlerken, Tom gözünün 

uciyle yanındaki kızı tetkik ediyor -
du. Aiır bir kutna§tan dikilmif olan 
kostümü, usta bir terzinin elinden 
çıkmı9tı. Parmaklarındaki pırlanta 
yüzüklerin kıymetini bir anda tahmin 
etmeğe imk!n yoktu. Hali ve tavrı 
yüksek sosyeteye mensup, zengin bir 
ailenin kızı olduğunu gösteriyordu. 

Tom, direksyonu çevirdi. Şehrin 
dış mahallelerine doğru süratle iler
leıniyc başladı. 

Kler, delikanlının kolunu tuttu: 
- Sizi kibar bir adam telakki ede

rek davetinizi kabul ettim. Ben kır -
lardan çok korkarım. Kalabalık cad
delerde gezelim. Arabayı derhal dön
dürmezseniz bağırırım. 

Tom'un·: canı sıkıldı. Fakat, belli 
etmek istemedi. Avını birdenbire ür -
kütmek işine gelmedi. Nasıl olsa bir 
iki saat içinde onu yoluna koyar ve 
üstündeki kıymetli eşyaları aldıktan 
sonra sıvışır, kaçardı. Biraz dargın 
bir sesle cevap verdi: 

- Gösterdiğiniz bu itimatsızlığa 
müteessir oldum. Siz beni ne zannedi
yoraunuz? Ben tanınmış, kibar bir a
damım. Mamafih arzunuzu yerine ge· 
tirmek için geri dönüyorum. 

Otomobili çevirdi. Garp istasyonu
na giden geniş caddeye doğru ilerli
yorlardı. Kızın elini tuttu. Dudakla
rına götürdü. Kler, biraz ıükfinet bul
du. Dudaklarına yapılan alaylı bir te
bessümle sordu: 

- Bu şık otomobil sizin mi? 
Tom'un, gözleri parladı. Kızın üze

rinde iyi bir tesir bırakmak için faa
liyete geçmek zamanı .~el~~ş~.i. Müte
vazi .bir gülüşle Kler ın yuzune bak-

tı. • d ö 
- Evet, benim. Yenı al ım. teki 

arabamdan bıkmı~tım artık. ~rzu et -
tiğiniz anda emrinize amadedır. İster
seniz size direksyon kullanmasını da 

öğre tirim. . . 
Kler, delikanhııın ehnı sıktı: 
_ Ç k t şekkür ederim. En büyük o e .. v 

.. t ob'ıl kullanmasını ogren-ruyam o om d f 
kt. y lnız benimle bu ka ar az-me ır. a , . . ? 

la meşgul olmağa vaktınız var mı 
Kim bilir, kaç kıza daha kur yapıyor-

wn~? · 
Tom, ciddi bir tavırla başını çevır-

di: b ' .. 
B .. kadar hayatımda ır su-- ugune , k'k 

.. kadın macerası geçti. Bu da ı ~ -
ru b . . . sız-
dan itibaren dünyada enım ıçın 

S. · ka -den başka kimse yoktur. ızı ne . . 
d • v · • t hmin edemezsınız. dar sev ıgımı a . ek 

Zaman gelecek aşkımı takdır edec -

- Derhal otomobili ter kediniz 1 
Yoksa polis çağıracağım! 

Tom, hayretle kızın yüzüne baktı. 
Kekeliyerek sordu: 

- Anlıyamadım ... ? Otomobili terk 
mi edeyim ... ? Ya siz ne yapacaksı -
nız ... ? 

- Beni düşünmeyiniz. Otomobil 
kullanmasını mükemmel bilirim. O -
tomobilimin çalındığını, şoförüm te
lefonla haber vermişti. Hemen sokağa 
fırladım. Fakat, ne yalan söyliyeyim, 
bu kadar çabuk bulacağımı hiç de dü
şüıunemiştim. Sokak kapısından çı -
kar çıkmaz sizinle karşılaştım. Şaşır
dım. Etrafıma bakındım. Bana yar -
dım edebilecek kimseyi göremedim. 
Bereket versin ki; yanaşıp beni ken
di otomobilime davet ettiniz. Haydi, 
daha fazla geve'zeliğe lüzum yok 1 İn 
arabadan 1 Aksi takdirde, hiç tered -
düt etmeden poli11cı teılim ederim se
ni! 

Tom, dudaklarının arasından bir 
ıeyler mırıldandı. af mı diliyordu, 
yoksa teşekkür mli ediyordu? Cadde
nin gUrUltüıUnden i§itilıniyordu. BC§ 
adım ileride polis duruyordu. 

Otomobilden indi. Yaya kaldmmı
na doğru yürildU. 

Kler; direksyonurı başına geçti. Ka
labahğm arasına karı,an güzel deli -
kanlının arkasından uzun, uzun bak
tı. Kendi kendi söylendi: 

- Ne yazık ... ! 

Ehven fiyatla 
allln sallhyor 1 

Fransa"nın Perpinyan şehrinde za
bıta azılı bir sahtekarı yakalamıştır. 
Şehrin emniyet Smirliğine Sabarey 
adında birinin çubuk halinde altın 
satmakta olduğu haber verilmiştir. 
İddia edildiğine göre bu altınlar ls
panya'dan kaçırılmış, onun için ucuz 
olarak satıyormuş. Bunu gören halk 
adamın elinde ne kadar altın varsa 
kapışmağa başlamışlar, hatta zengin
lerden birisi bir alışta 64.000 franklık 
altın gülçesi almıştır. 

Bu altınların üzerinde "B.B." harf-
leri yani Bilbao bankası yazılı bulun
maktadır. Zengin altınları aldıktan 
sonra altınların derecesini ve nisbeti
ni öğrenmek için şehrin kuyumcus~
na götürmüş. Kuyumcu altınları evı
rip çevirmiş: 

- Birader, demiş, bunlar altın de
ğil. Hatta bu halitada altının zerresi 
bile yok, bu en adi bir halita. 

Diye cevap vermiştir. Bunun üze
rine adam doğruca polise giderek 
meseleyi anlatmrştır. Polis, tarif edi
len sahtekarı yakalayamamışsa da ar -
kadaşlarından birisini yakalıyarak ar
kadaşı hakkında iyice malô.mat al
mıştır. Zabıta ~imdi kıymetsiz bir ha
litayı altın pahasına satan sahte -
karın arkasına düşmüştür. 

30 milyon franga 

malolan yangın 
siniz. 
Kız bir kahkaha attı: 
- Beni çok saf sanıyorsunuz ga -

l"b , Daha adırm bile öğrenmeden ba-
ı a~ırınızdan bahsediyorsunuz. Buna 

naaiw.'"'. a· 
da benim inanacağımı zanne ıyorsu-

nuz değil rni? 
T bir saniye sustu. Sonra yavaş om, . 

bir sesle sözüne devam ettı: . 

Fransa'nm Şatoru şehrinde birkaç 
gün eve} bir yangın olmuş, 110 metre 
uzunluğunda üç katlı bir tütün mağa
zasr baştan başa yanmıştır. ltfaiye 
yirıni hortumla yangının üzerine sel
ler gibi su boşalttığı halde yangını 
söndürememiş ve hiç bir şeyi kurta
ramamıştır. 

225.000 dolar .çalan· 
5 sene hapsedilirse ... 
2 dolar ~alan bir su~lunun da 
24 dakika hapis yatması lazım 

Geçenlerde, amerikan mahkemele
rinden birisi, Yamerson adında bir a
damı, iki dolar çaldrğı için mahkum 
etmiştir• 

Bu türlü hırsızlıklar ve mahkCımi

yetler her memlekette sıksık olur. Fa
kat garibeler memleketi denmekle ta
nınan Amerika'da bu türlü bir hadise
de dahi, başkalarına benzemedik bir a
caiplik görülür. 

Fakat hakim başını bir türlü kağı
dın üstünden kaldırmadığı için, bir ta
raftan zanlı, bir taraftan da dinleyici· 
ler sabırsızlanmıya başlamışlardır. 

Neden sonra haklın ayağa kalkmış, şu 
hükmü vermiştir: 

Hırsız mahkemeye sevkedilmiş, hll
kim sormuş: 

- Sen bir adamın cebinden iki do
lar çalmışsın, görenler var, ne diye
ceksin ? 

- Ne diyeyim? Evet çaldım. 
- Peki, niçin çaldın? Başkasının 

malım almıya ne hakkın var? 
Zanlı derin derin içini çekmiş ve: 
_Açtım, hakim bey, demiş; •ben bu 

hırsızlığı yapmazdım, fakat yoksullu
ğun ve açlığın gözü kör olsun, oldu 
bir kere. 

Hırsızın bu itirafı hakimi bir az dü
şündürmüştür. Hakim eline bir kur -
şun kalemle bir kağıt alarak başlamı§ 
bir şeyler hesaplamıya .. .................................................... ! 
ı:::: ..... _ .. , .......................... __ A N O A Ç 

(HAVA SEFERLERİ) 

Ankara • İstanbul arasında 
Pazardan maada hergün: 
Yeşilköy'den hareket : 8.30 
Ankara'dan hareket : 8.30 

Nöbetçi Ecza'neler 
Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çar:ıamba 
Perşembe: 

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

Cuma 
Cumarteıi 

: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalil.de bir 

hastalık vukuunda acele imdat iıtemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521). - Telefon milra
caat, şehir: (lOZS-1024). • Sehtrlerara
ıı: (2341-2342). -- El~ktrik vı. Hava
ııazı irıza mcmurlu&u: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı : (264-5-1050-1196). - Samanpazan ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz
başı Bi2im takıi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (384-8). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Uluı taksi: 
(1291). - İstanbul taksisl: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 

son seferleri 
Sabah 
tık 

&efer 
Ulus M. dan K. dere'~ e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

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

Uluı; 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 -.-

Akı;am 
Son 
sefer 
23.00 
2'3.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
2'3.00 

- .-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. ııa 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenüıehir'e 7.10 23.00 

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

~ U. Meydanı'yle_1stasyon arasında her 
beş dakikada bır sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

"B. Yamerson para çaldığı ve çaldı
dığını itiraf ettiği için cezasını çek
melidir. Fakat adalet her zaman bir 
nispet gözetir. Bundan evel mebus 
Rişar Vitney 225.000 dolar çalmış ve 
5 seneye mahkum olmuştu. · 

İmdi, riyaziye mantıktan ayrılmaz: 
madem ki 225.000 dolar çalan 5 seneye 
mahküm oluyor, o halde bir seneye 
mahkum olabilmek için tam 45.000 do
lar çalmak icap eder. Şimdi bir gün 
hapisliğe düşen parayı hesap edelim: 
120 dolardır. 

Bir saat hapiste yatmak için laakal 
5 dolar çalmak icap eder. Halbuki sen 
5 dolar değil de 2 dolar para çaldın, o 
halde 24 da·kika hapiste yatacaktın.,, 

Hakimin bu kararı, mahkeme salo
nunu dolduran dinleyiciler ve hırsız 
Yamerson tarafından çılgınca alkış

lanmıştır. 

Bel~ika'nın Majino 
hatlı diye 

anllan kanal 

Bel~ika'hlar muazzam bir 
eser meydana getirdiler 

Liyej'le Anvers arasında muazzam 
bir kanal yapılmıştır. Alber kanalı 
ismini ta~ıyan bu kanal askerlik bakı
mından o kadar ehemmiyetlidir ki 
bugün ismine Belçika majinosu de
nilmektedir. Büyük kayalar doğrana
rak meydana getirilen bu kanal, aynı 
zamanda çok azametli bir eserdir de. 
Kanal iki şehri birbirine birleştir
mektedir. Genişliği 180-240 metre, 
yüksekliği de 8-14 metre arasında
dır. Kanal setlerinin inşası için 20 
milyon metre mikap toprak sarfedil
miştir. Liyej yakınında açılan yalnız 
bir kesikten 25 milyon metre mikap 
toprak çıkarılmıştır. Eğer bu toprak 
bir metre yüksekliğinde olmak Uzere 
düz bir sahaya yayılacak olursa, 2.000 
hektarlık bir saha kaplıyabilir. 
Kanalın inşaatı için yalnız beton 

sarfedilmiş değildir. Aynı zamanda 
pek çok çelik te kullanılmıştır. Kana
lın üzerinde 55 köprü mevcuttur. Yal
nrz Liyej civarındaki Hernal köprü
süne 550.000 kilo, Hakur köprüsüne 
850.000 kilo çelik gitmiştir. Bundan 
başka kanalda altı su bendi mevcut
tur. Bu bentler Liyej'le Anvers ara
sındaki 56 metrelik bir seviyeyi gi
dermektedir. Bentlerden beş tanesin
den sular, birbirlerine on metreden 
dökülmektedir. Şüphesiz ki bu bent
ler Avrupa'nın en büyük bendi değil
dir. Mesela Hollanda'da bundan daha 
büyük bentler mevcuttur. Fakat na
kil vasıtaları ve zaman itibariyle son 
derece elverişlidir. 2.000 tonluk iki 
gemi, bir bentten ötekine beş dakika
da geçebilmektedir. Bu kanal için fa
sılasız olarak tam 10 sene çalışılmış
tır. Belçika bu kanal için iki milyar 
frank harcamıştır. Fakat kanal 273 
kilometrelik ve 13-14 günlük bir yolu 
son derece kısaltmıştır. Eşya nakliya
tına gelince, bu kanal senelik eşya 
nakliyat miktarını 6 milyon tondan 
20 milyon tona çıkaracaktır. Bundan 
başka kanala bugün eski Avrupa'nın 
manzarasını değiştiren büyük bir eser 

. U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bee daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kıkada; saat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

[nazariyle bakılmaktadır. 

~lllllllllltlllllllllllllllllllllllltlllllltltllllllllllllllllllllllllllllll~ 

~ Kocataı suyu satıı fiab ~ - = 
~ Belediye Reisliğinden: = 
E: Şehirde satılan Kocataş suyunun satış fiyatları aşağıdaki § 
_ şekilde tesbit edilmiştir. Sayın halka ilan olunur. := = Perakende Lokanta ve Bakkallarda ve = := Fi. Gazinolarda evlere teslim := = Buzsuz Buzlu Fi. =: - --- 30 cı. lik tişeler 4 -- 5 

7 
5.5 
7.5 = 50 cı. lik şişeler 4. 75 

=: 3 litrelik galon 12.5 15 
=: 65 litrelik damacana 200 210 

-----------= (4526) 8029 = 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllll,1111111111111111111111111111111111111~ 

Taksitlesatılıkbina 
Depo, fabrika, imalAthane 

yapmağa elveriıli ve 
caddeden, denizden methali 

vardır 
Emniyet Sandığından: 

ihale bedelini·n dörtte biri peşin ve mütebakisi % 5 faizle sekiz 
senede ve sekiz müsavi taksitle ödenecektir. 

Beşiktaş'ta, Cihannuma mahallesinde yalı sokağında eski 4 mü. 39, 41; 
43 yeni 8/ 1, 17, 19, 21 No. lu depo, yazıhane ve bir kıt'a arsa "halen ~ton 
çini fabrikası., ile eski Beşiktaş caddesi yeni Çırağan sokağında eskı 7, 9, 
11 yeni 16, 18 No. lu maa dükkan kargir bir evin tamamı. 

11-11-938 tarihine düşen cuma günü saat 15 de yapılacak açık artırma 
ile satılacaktır. Talip olanlarıın dört bin iki yüz liralık pey akçesiyle mü-

racaatları lüzumu jlan olunur. (7703-4535) 8034 

52 Kalem erzak ahnacak 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

Tahmini 
Cinsi En az En çok fiyatı Tutarr 

--
Muvakkat 

teminat 

Ekmek 40000 50000 9,50 4750 356,25 
Pirinç 5500 7000 20 1400 150 
Tuz 1000 1500 7 105 7,88 
Çay 35 40 350 140 10,50 
Kuru üzüm 40 60 25 12,50 94 
Sirke 300 400 15 60 4,50 
Çam frstık 50 75 110 82,50 6,19 
Ekiıtira ekistira un 3500 4500 18 810 60,75 

Makarna 300 400 35 140 10,50 
,, " 35 2 63 
,, ;ı Şehriye 75 100 35 • 

Hacı Şakir sabunu 1000 1200 40 480 36 
Yoğurt 2500 3000 25 750 56,25 
Süt ıooo 1250 15 187,50 14,07 
Havuç 200 250 ıs 37,50 28,13 
Ayva 650 750 15 112,50 8,44 
Patlıcan 2400 2750 15 412,50 30,94 
Taze fasulye 2500 3000 20 600 45 
Maydanos demeti 2000 2500 2 50 S,75 
Elma 800 1000 25 250 18,75 
Lahna 1000 1500 7 105 7 ,8S 

P 3500 4500 10 450 33,75 
ırasa 300 75 5,63 

Salamura yaprak 250 25 
52 50 

3 94 
Karnebahar SUtl 350 15 • • 

10000 5 500 37,50 
Limon beheri 8000 750 56 25 
lspanak 4500 5000 15 • 

Ankara Hukuk Fakültesi için Mayıs 938 nihayetine kadar alınacak o.lan 
(25) kalem erzak açık eksiltme usulile münakasaya konmuştur. İsteklıle-

. 27 10 938 be günü saat 11 de Fakülteye müracaatları. 
rın - - perşem (4263) 7547 

Kimyager aranıyor 

Etibank Genel Direktörlüğünden : 
K h n bakır madeni işletmemiz için muktedir ve genç bir 

k" uvars a"htiyaç vardır. Alınacak kimyagerin, bilahare izabe 
· İm~a~ere ·~stereceği istidat ve muvaffakiyetine göre daha fazla 
~~ erıtn e ·gı 0 ektı"r Tenvirat ve ev, maden iıletmesi tarafından te-ucre verı ec · 
ınin edilecektir. . . . ·1 · d'kl · 

ı t kl·ı · 20 11 938 tarihine kadar, hır ıstıda ı e ıste ı erı s e 1 erın, . . ı o· kt"" 
l k ·· t ve evrakı müsbiteyle birlikte Etibank Gene ıre or· 

ay r ucre 7963 
lüğüne müracaatları. 

Diker şapka salonu 
~ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 

deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dagıh:;ı 
saatlerine t5.bidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadardır. 

Adana'do bir sayfiye 
Adana, (Hususi) - Eski koşu ma

halline 100.000 okaliptüs fidanı diki
lecek ve burası şehrin bir sayfiye -
si haline getirilecektir. Bu arazinin 
Ziraat Vekaletine tahsisi yapılmış 
ve bu saha dahilinde su çıkarmak i -
çin de motör ve makineler konmuş -
tur. 

Sahibi Bayan Müzeyyen D.iker son 
Avrupa seyahatinde beraberınde ge
tirdiği müntehap modell~rle, itinal~ 
mevsimlik şapkalarını yüksek ~~vklı 
sayın müşterilerine salonunda goster
mekte olduğunu bildirir. 

Dizel - Cenereytör grupu 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa. 
tın Alma Komisyonundan : 

ı _ Tahmin edilen bedeli 110.000 
lira olan Dizel-Cenereytör grupunun 
kapalı zarfla münakasası 12 1. Kanun 
938 tarihine rasthyan pazartesi günü 
saat 14 de vekalet binasındaki komis
yonumuzda icra edilecektir. 

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

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Per
şembe, Cumartesi 
Toroa ıiirat.) 

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

Diyarbakır hattı : Hergiln 9.35 
Zonıuldak hattı : " 15.00 

Kayseri'de mezarhk 

Çocuk Sarayı caddesi. Çocuk Esir
geme Kurumu karşısında 

8028 Mtzeyyen Diker 

,;:-111111111111111111111111111111111111-:;, 

= END'O'L'O'S GECELERİ = = 938 • 939 Senesi şaheserlerinden : 
•!:.111111111111111111111111111111111111:!

1 

2 - İlk teminatı 6750 lira ve şart
namesi de 550 kuruştur. 

_ Bir erkeğin, bir kadını sevmesı 
. . . ı' nı· kim olduğunu bilmesine 

Fabrikada 500.000 kilo tütün bulun
duğu gibi, yirmi dört de sigara ma
kinesi mevcuttu. Yangının civardaki 
binalara sirayeti ihtimali şehre büyük 
bir dehşet vermiştir. Bütün hasarat 

30.ooo.OOO frangı bulmaktadır. 

Gündelik: 

Kayseri, (Hususi) - Eyiler mezar
lığı civarında asri bir mezarlık inşa
sına başlanmıştır. Bu mezarlığın in
şası bittikten sonra şehir içinde bu
lunan ve umumi sihati bozan mezar
lıklara cenaze gömülmiyecektir. Ay
rıca bir de cenaze nakil arabası te -
min edilecektir. 

Zayi - MemurlM kooperatifinden 
aldığım 592 No. lı 135 liralık cüzdanı 
zayi ettim. Yenisini alacağım C6kisi • 
nin hükmü yoktur. Şemsettin Levend 

3 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de belli giln ve saatten 
bir saat eveline kadar ilk teminatı ve 
kanuni vesikaları havi kapalı teklif 
zarflarını makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil· 

ıçın ısm • . ... d v• ı . 
ne lüzum var? Ben ısmınızı egı, sı-

zi seviyorum. Ailenizin ~im ~ldu~u 
beni alakac:ır etmez. Benım, sıze ıh
tiyacım var. 'Güzel gözlerinizin derin 

Hicri - 1357 
Ramazan: 2 

S. D. 
Güneo: Ci 22 

Rumi - 1354 
1. inci teşrin: 13 

S. D. 
Akııam: 17. 13 8025 mez. (4496) 8017 



RESMi 1 L A N L A R I ~i:1h::;;a ::~':: 
Boyınd1rhk Bakanhgı 

Yapı işleri ilônı 
Nafia Vekaletinden : 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

hukuk fakültesi ikinci kısım inşaatı -
dır. 

den alınmış vesika iliıttirilmesi muk
tazidir. 

Bu müddet zarfında vesika talebin
de bulunmıyanlar eksiltmeye giremi
yeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 3. 11. 1938 perşembe 
günü saat 14 de kadar eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

Umumi keşif bedeli 850.000 lira 
olan işir. vahidi fiat esası üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

NOT: 
Gazetemizin 19. 10. 938 tarihli nus

hasında intişar eden bu eksiltme ila
nındaki umumi keşif bedeli bu ilana 
göre tashih edilir. (4518) 8020 

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

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

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

S. İstekliler teklif mektuplarını i · 
hale günü olan 3.11.938 perşembe gü · 
nü saat 14 e kadar eksiltme komisyo • 
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
ıteslim edeceklerdir. 

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

Nehir islah ameliyatı 
Nafıa Vekatetınden : 
1 - Bergamada Bakırçay ovası ve 

nehir ıslahatı ameliyatı, keşif bedeli 
,(1 564 863) lira (86) kuruştur. 

2 - Eksiltme 14.11.938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat (15) de 
nafıa vekaleti sular umum Müdürlü -
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (60 696) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evel el· 
lcrinde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. Bu müddet içinde vesi
ka talebinde bulunmıyanlar eksiltme· 
ye iştirak edemezler. 

S - İsteklilerin teklif mektupları • 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat evcline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz mukabilinde vermele
ri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (4381) 7828 

Yerli kok al ınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

8 - ikinci teşrin 938 salı günü saat 
11 de Ankarada vekalet binasındaki 

malzeme müdürlüğü odasında topla • 
nan malzeme eksiltme komisyonunda 
5934 lira muhammen bedelli 230 ton 
yerli kokun kapalı zarf usulü ile ek· 
ailtmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak vekiilct malzeme mü -
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 445.05 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını, 

ır..,-6\alllesinde yazılı vesaik ile birlik· 
te aynı gün saat 10 a kadar makbuz 
mukabilinde mezkur komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. (4438) 7878 

Yapı işleri ilanı 
~afıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Hukuk fakültesi ikinci kısım inşa
atıdır. 

Umumi keşif bedeli 850.000 lira o
lan işin vahidi fiyat esası üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 3. 11. 938 perşembe 
günü saat 15 de Nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliylc yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 39 lira 20 kuruş be
del mukabilinde yapı işleri umum 
müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 35.110 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet vesikası göster
meleri lazımdır. Bu vesika eksiltme
nin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evel bir istida ile isteklilerin 
nafıa vekaletine müracaatları ve isti· 
dalarına en az bir kalmede 400.000 li
ra kıymetindcı bu işe benzer bir it 
yap.tığına dair işi yaptıran idareler· 

Gümrük ve 1 n. B. 

Tuz çuvall alı nacak 
lnhinrlar Umum Müdürlüğün-

tlen: 
1 - Şartnameleri mucibince satın 

alınacak 50 kiloluk "150.000' adet ve 
100 kiloluk "180.000" adet tuz çuvalı 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 
il - Muhammen bedelleri: 50 ki

lolukların beheri 23 kuruş hesabiyle 
"34500" lira ve muvakkat teminatı 
"2587 .50'' lira, 100 kilolukların beheri 
4 ı 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 
zammedilir. 

111 - Eksiltme 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü 50 lik çuval
lar saat 15 de, 100 lük çuvallar saat 
15.30 da Kabataş'ta levazım ve müba
yaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 50 likler 1.73 Ji. 
ra ve 100 lükler 3.70 lira bedel muka
bilinde İnhisarlar umum müdürlüğü 
levazım ve mübayaat şubesiyle Anka
ra ve İz.mir başmüdürlüklerinden alı
nabilir. 

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

·. Sıhat Bakanhoı 

Müsfahur yetiştirmek İ(in kurs 
a(ıhyor 

Cümh uriyet Merkez Hıfzıaaıhha 
Mües&e&e&i Direktörlüğünden : 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesinde mustahzır yetiştirmek üze • 
re bir kurs açılacaktır. Kurs her biri 
dört ay devam etmek üzere kış ve yaz 
sömestresi olarak iki sömetredir. 

Tedrisat ameli, nazaridir. Parasız 
ve niharidir. 

Tedrisata 1 • ikinciteşrin • 938 de 
başlana~aktır. Sene nihayetinde yapı
lan ameli ve nazari imtihanlarda mu -
vaffak olanlara müstahzır sertifikası 
verilecektir. Kayıt olmak istiyen kız 
ve erkek namzetlerin aşağıdaki evra • 
kı bir istida ile Ankara merkez hıf -
zıssıhha müessesesi direktörlüğüne 
30 - ilkteşrin • 938 tarihine kadar ge -
tirmeleri lazımdır. 

1 - Nüfus tezkeresi veya tasdikli 
sureti. 

2 - Orta mektep şahadetnamesi ve
ya maarifçe muadil olduğuna dair 
musaddak bir mektep vesikası veya 
tasdikli sureti. 

3 - Mahalli zabıtadan alacakları 
hüsnühal mazbatasr. 

4 - İki hekim tarafından müşterek 
imzalı sıhhat raporu. 

5 - Aşı vesikası. 
6 - 4,5 x 6 ebadında 8 adet fotog • 

raf. 
(4417) 7805 

Ankara-Valiliği 

Kalorifer tamir ettirilecek 
A n kara Valiliğinden : 
1 - Etimesğut yatı okulunun ka -

lorifcr tamiri (4139) lira (5) kuruş 
keşif bedeli üzerinden açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi gör • 
mek üzere her gün kültür direktörlü · 
ğüne ve ihale günü olan 31-10-938 pa • 
zartesi günü saat 15 de ve %7,5 temi
nat akçesini hususi muhasebe vezne -
sine yatırarak vilayet daimi encümc · 
nine müracaatları. 

(4421) 7808 

·· T ar1m BakanhQı 

ilaç ve fenni alaf ahnacak 
Ziraat Vekaletinden : 

Hayvan hastalıkları mücadelesinde 
kullanılmak üzere kapalı zarf usuliy
le 12 kalem mualice ve fenni aHit sa
tın alınacaktır. 

Muhammen fiyat 13890 lira ve mu
vakkat teminat 1042 liradır. 
Şartname parasız olarak vekalet le

vazım müdürlüğünden verilir. 
Münakasa 3. 11. 938 tarihine müsa

dif perşembe günü saat 15 de vekalet· 
te müteşekkil satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Taliplerin mez
kur tarihte teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı vesikalarını havi olan 
teklif zarflarını saat 14 de kadar sa
tın alma komisyon başkanlığına tcs· 
lim etmeleri ve saat 15 de de komis
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

(4340) 7727 

,. -

.... -.· . ~e~iryollar~ : · 
Vagon . yedekleri 

alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 120.000 lira olan 

·ragon yedekleri 7.12.938 çarşamba gü
nü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alına -
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7250 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 600 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (4425) 7874 

Elektrik fesisah yaphnlacak 
D. D, Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Haydarpaşa garında yapılacak e -

lcktrik tesisatı 6.12.938 salı günü saat 
15 de kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

Eksiltme umum müdürlük binasın
da malzeme dairesinde toplanan mer· 
kez 9 uncu arttırma ve eksiltme ko -
misyonunca yapılacaktır. 
Tesisatın tahmini keşif bedeli 

?.7752 liradır. 
Bu işe girmek istiyenler 2081,40 Ji. 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve bu gibi tesi
sat işlerini başaracak fenni ehliyet ve 
kudreti olduğunu natık nafıa vekale
tinden alınmış bir vesika ve teklifle
rini aynı gün saat 14 de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Eksiltmeye girmek itsiyen ve böy
le bir vesikası olmıyan taliplerin ek • 
siltme gününden en az sekiz gün evel 
istida ile nafıa vekaletine müracaat 
ederek vesika istemeleri lazımdır. Ak· 
si takdirde bunlar eksiltmeye iştırak 
edemezler. 
Şartnameler 139 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta . 
dır. 

Nafıa müteahhitlik vesikaları mu-
teber değildir. ( 4426) 7875 

Dökme boru ve lef errüall 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo
nundan : 

M uhammcn bedeli 58.160,- lira o
lan dökme boru ve teferruatı 
12. 12. 1938 pazartesi günü saat 15,30 
da kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4.158,
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 290,- kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (4509) 8018 

Mefruşat münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 7790,76 lira olan 

Afyon garı mefruşatı 10. 11. 1938 per
şembe günü saat 15 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi iş
leri yaptığına dair nafıa ehliyet ve
sikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 •de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
d~ıtılacaktır. '4517) 8019 

M. M. Vekaleti Satın Alma .Ko
mi&yonundan : 

1 - Keşif bedeli 8249 lira 21 kuruş 
olan harp okulu ahırı çatı arası ve he· 
lası yapısı kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

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

3 - Eksiltmesi 1.11.938 sah günü 
saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu· 
ni teminat ve 2490 sayılı ka!ıunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte teklif mektuplarını ihale ııaatm· 
dan behemehal bir saat eveline kadat 
M. M. V. satın alma komisyonuna ver· 
meleri. (4276) 7601 

Portatif sandalya masa vesaire 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Ordu ihtiyacı için 600 adet por
tatif sandalye, 300 adet portatif masa, 
300 adet manevra sandığı kapalı zarf 
usuli ile satın alınacaktır. Hepsinin 
tahmini fiyatı 9000 liradır. 

2 - Eksiltme 2.11.938 çarşamba gü
nü saat 14 de M. M. V. satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - İlk teminatı 675 lira olup şart- ı 
namesi bedelsiz olarak komisyondan 
alınabilir. 1 

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

(4277) 7602 

Çanta a ra bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komİ&· 

yonun·dan: , 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (55) elli beş kuruş olan 300000 
üç yüz bin metre arka çantahk ara be
zi kapalı zarf uliylc münakasaya 
konulmustur. 

2 - İlk teminatı (9500) dokuz bin 
beş yüz liradır. 

3 - İhalesi 5-ikinci teşrin-938 cu -
martesi günü saat on birdedir. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (825) sc· 
kiz yüz yirmi beş kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üç:incü mad
delerinde gösteril~n vesaikle tem.inat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(4321) 7699 

İş elbisesi al ınacak 
M . M. V ekale ti Sat m Alma Ko

misyonundan : 
1 - 3000 tane iş elbisesi kapalı zarf. 

la eksiltmeye konulmuştur. Muham· 
men bedeli (12.900) lira olup ilk te
minat miktarı (967 lira, 50 kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 7-11-938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli 
saatinden bir saat eveline kadar tek
lif ve ilk teminat mektuplarını ko -
misyona vermeleri lazımdır. 

(4428) 7842 

Battaniye kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis 

yonundan : 
- 2000 tane battaniye kılıfı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli (6000) lira olup ilk te
minat mikdarı 450 liradır. 

2 - Eksiltmesi 8.11.938 salı günü 
saat 15 de vekalet satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve nümunesi her gün 
komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli sa
atından bir saat evelinc kadar teklif 
ve ilk teminat mektuplarını komisyo-
na vermeleri lazımdır. ( 4429) 7843 

İnşaat yaptırılacak 
M. M. V ekale ti Satın Alma Ko

m isyonundan : 
1 - Keşif bedeli 799896 lira olan 

muhtelif mahallerde muhtelif inşaat 
yaptırılacaktır. 

2 - Bu inşaat üç grupa ayrılmış • 
tır. Gruplardan üç tanesi bir müteah • 
hide ihale edileceği gibi her grup ayrı 
ayrı müteahhitlere veya iki grup bir 
müteahhide ihale edilebilecektir. 

3 - Mezkur inşaatın nerelerde ya
pılacağını ve buhusustaki şartları öğ· 
renmek üzere taliplerin 1·11-938 tari· 
hine kadar M. M· V. intaat şubesine 
müracaatları. ( 4486) 7958 

Müıika alil ve malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vek a le ti Sat m Alm a Ko
nnnd an : 

ı - Hc~sinc tahmin edilen fiatı 

(3160) lira olan (69) kalem mızıka 

alat ve malzemesi açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 12/ birinci kanun/ 938 
pazartesi günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (237) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve tc -
minatiyle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 4530) 8031 

Kayış yular baJhğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher tanesine tahmin edilen 

fiatı (275) kuruş olan 400 adet kayış 
yular başlığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 - 14/ ikinci teşrin/938 pazartesi 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (82) kuruştur. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M.M. V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vcsaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatında M . 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (4531) 8032 

. ···okullar -; ·. 
Beden fe' biyesi aletleri ah nacak 

Siyasal Bilgiler Okulu Satın Alma 
Komisyonundan: 

Siyasal bilgiler okulu için satın a -
lınacak beden terbiyesi aletleri açılt 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
26.10.938 çarşamba günü saat 14 de 
Ankara mektepler muhasebeciliği bi
nasında yapılacaktır. Bu aletlerin 
tahmin edilen bedeli 3000 liradır. Mu
vakkat teminat 225 liradır. Fenol ve 
idari şartnamelerle resim ve pianlaı 
her gün Siyasal bilgiler okulunda gö· 
rülebilir. ( 4182) 7482 

4 7 kalem elektrik malzemesi 
ah nacak 

Ankara Bölge Sanat Okulu Di
rektörlüğünden : 

Okulumuz için şartnamesi mucibin
ce 47 kalem elektrik malzemesi 593 li
ra 98 kuruş tahmini fiatla açık eksilt· 
meye konulmuştur. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün okul di
rektörlüğüne ve eksiltmeye girecek
lerin de kanunun icap ettirdiği vesa
ikle ve yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çeleriyle birlikte 7.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 te O
kullar sağışmanhğında toplanacak o
lan alım satım komisyonuna gelmele-
ri. (4468) 7893 

Enstitüler ··· 
Muhtelif ecza ve alil ahnacak 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktör -
lüğünden : 

Gazi terbiye enstitüsü kimya labo
ratuvarı için muhtelif ecza ve alet a -
lınacaktır. Muhammen bedeli 670 lira, 
muvakkat teminatı 50 lira 25 kuru~ -
tur. 

İhalesi açık eksiltme ile 31 10.938 
pazartesi günü saat 15 te mektepler 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler he. 
gün enstitü direktörlüğüne mür.-caat 
etmeleri. (4331) 7672 

Sömi kok alı nacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğün·den : 
1 - Kurumumuzun teshini için 800 

i!a 1000 ton sömikok kömürü kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedel (26000) mu
vakkat teminat (1950) liradır. 

3 - İhalesi Yüksek Ziraat enstitü
sü rektörlük binasında müteşekkil 
komisyon tarafından 10. 11. 938 per
şembe günü saat 10 da yapılacakt: r. 

4 - Teklif mektuplarının ihale sa· 
atinden bir saat eveline kadar komis
yon reisliğine vermeleri. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları. 

(4525) 8021 

Askeri Fabrik&lqf~~·~-. . 

17 kalem ateş tuğlası 
ilônının iptôli 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Mer kez Satm A lm a Komisyo
nundan : 

30.11.1938 çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarfla ihale edileceği 10 ve 12 

teşrinievel 1938 tarihlerinde ilan edi 
len 17 kalem ateş tuğlasının şa.rtnam 
sinde tadilat yapıldığından bu tuğla 
!ara ait mezkur günlerde çıkan ilan 
lar hükümsüzdür. (4452) 7883 

97 kalem ateş 

tuğlası alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merl<ez Satın Alma Komi&y 
nundan : 
Tahmın edilen bedeli (13.000) lira 

olan 97 kalem Ateş tuğlas ı askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa· 
tın alma komisyonunca 8.12.1938 per· 
şembe günü saat 15 de kapalı zarfla i· 
hale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (975) lirayı 

havi teklif mektuplarım mezkftr gün· 
de saat 14 de kadar komisyona verme· 
leri>'e kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa· 
ikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4453) 7884 

Memur ahnacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Miidür• 

lüğünden : 
Umum müdürlük münhallerine üc

retle memur alınacaktır. Kabul şart -
!arını öğrenmek istiyenlerin bizzat ve
ya istida ile en geç 15 • 2. teşrin • 938 
tarihine kadar müracaatları. (4515) 

r . 7962 

inşaat mühendisi ahnacakflr 
Askeri Fabrikalar Umuın Müdür" 

lüğündcn : 
Alınacak inşaat mühendisinin her 

türlü statik hesaplarda, betonarme ve 
mimaride mütehassıs olması şarttır. 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarım gösterir vesikala
lariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname -
lerini birer istidaya bağlıyarak umum 
müdürlüğe müracaatları lüzumu ilfin 
olunur. ( 4516) 7967 

.: !~ Orman Koruma . 

Saflhk ~am lomruklan 
Devlet Orman İ§letmesi Karabük 

Revir amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başındaki de

poda istif edilmiş 1425 adet muadili 
824 metre mikap 067 desimetre mikap 
çam tomruğu açık arttırma ile satıla
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kes • 
me payları mevcut ve kabukları so • 
yulmuş olup hacim kabuksuz orta ltu
tur üze:hı.:.en hesaplannll§tır. 

3 - To .. ıruklara ait satış ş&rtnamesi 
Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve orman baş mühendisliğinde 
İstanbul ve Zonguldak'ta orman baş • 
miihcndisliklerinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 
ı.; lira 35 l:uruştuı 

5 - İsteklilerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat pey akçesiyle 1 - 11 - 938 
günü saat on beşte Karabük"tcki revir 
merkezine müracaatları. 

(7598 • 4434) 7812 

..... ., ... C H P . · · 
·ır .. \, ! • • artısı 

Satılık otomobil 
C. H. P. Genci Sekreterliğinden : 

Partiye ait açık (Kraysler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş
tur. 

1 - Muhammen bedeli 250 lira -
dır. 

2 - Otomobili görmek istiyenler 
her gün Parti kalorifer memuru Ka -
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 sah günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komısyonda yapılacaktır. 

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

' • -1 
· , .. Posta; Telgraf ve Telefon 

Telefon sanfrah ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün• 

d.n : 
1 - ldare ihtiyacı için açık eksilt

me ile on adet yirmili manyatolu te
lefon santralı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (2500), mu
vakkat teminat (187,5) lira olup ek· 
siltmesi 21 teşrinisani 1938 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara'da P.T.T. U
mum Md. lük binasındaki sat19 alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Istekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve ka· 
nuni vesaiki ile beraber o gün saat 
15 de mezkftr komisyona müracaat e
deceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, lstanbıw Beyoğlunda P.T.T. 
ayniyat şube Md. lüklerinden para. 
sız verilecektir. (4013) 7246 
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Ekmeklik un ahnacak 
Ankan Levazun Amirliği 

Alma Komisyonundan 
Un llk teminat 

Satm 
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Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
İhale günü talip ~ıkmadığından tii· 

men birliklerinin senelik ihtiyacı olan 
29000 kilo sade yağının tekrar kapal ı 
zarfla ihalesi 3-11-938 perşembe günü 
saat 15 de yapılacaktır· Muhammen 
bedeli 304.50 lira ilk teminatı 2283 lira 
75 kunıstur. Şartnamesi her gün ko . 
misyonda görülebilir. 

l{ilo L.ira 
176,000 1650 ~uu~;;ı;;a gunfao- K1:;~1:E :KIRALIK KAT - iki ant· ı.··~~·~·~~····;·;~: .... ::·~·~·;:·~;"1i 1610 Bandırma garni- ~ re, beş oda, iki salon, mutbak, kiler, i 176,000 

zonu için hizmetçi odasr, havuzlu güzel bir hah- ı Dört satırlık küçük ilanlardan: i 
Yukarıda miktarı ve teminatı yazı- ı Bir defa için 30 Kuruş ı 

ıı. ekmeklik unlardan Mudanya gar- çe içinde iki aileye elverişli. Yenişehir İki defa için so Kuruş i 
Tuna caddesi Düzenli sokak No. 10. Uç defa için 70 Kuruş ! 

nızonunun 11. 11. 938 cuma günü sa- Telefon: 2676 Dört defa için 80 Kurus 1 
at 11 de Bandırma garnizonunun aynı 7412 f Devamlı küçük Hli.nlardan her defası 
gu

.. t 15 d B 'd KiRALIK KALORlF · t • için ıo kuru11 alınır. Mesela ıo defa n saa e ursa a tümen karar- • ERL , Si- i neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 

İstekliler in ilk teminat ve makbuz 
lariyle birlikte 2490 sayılı kanunurı 
2,3 maddelerinde yazılı vesikalariyle 
ihale günü belli s;ı ;ıttan bir <ıaat eveli 
ne kadar teklif mektuplarını Lülebur· 
ğa.z tüm. satın a.ma komisyonuna ver· 
mel eri. ( 4350) 7703 

gahrnda satın alma komisyonunda ka- CAK SULU YENi APARTIMAN. : alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere ı 
palı zarfla eksiltmeleri yapılacaktır. LAR . Sai h t" l" k nf M k ı· her satır, kelime aralarındaki boşluk- : ." r er ur ~ o or. ene şe 1'!-r ın~ste.sn~. ~o. harf ~tibar ed:lmiş- !. 
Şartnameleri İstanbul ve Ankara le- Sokagı 4, Bulvara bırkaç adım. Orta • tır. Bır kuçuk ılan 120 harften ibaret İ 
vazım amirliklerı' satın alma komis- daı'r le • b' h l Ü od b' h' . : olmalıdır. e r. ır o • ç a, ır ızmetrı ı n ·· t t d f 1 b . -

Y
on d .. " l b'l' 1 kl. ..

1 
. .. .. . " ı or sa ır an aza er aatır ıçm ay- : 

un a parasız goru e ı ır. ste ı- bo mes1. Kuçuk daıreler: bir hol, iki ı rıca ıo kurus alınır. i 
lerin belli saatten bir saat eveline da b' h' t · b"') · Al : • o , ır ızme çı o mest. t katta: .................................... _. .............. : 
kadar ~ minat ve kanuni vesaiki ko- Çamaşırhane, sandık odaları. Telefon: 
misyona verr°" 'eri. (4393) 8016 3788 veya 1657 7717 

Yatakhk ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 134605 kilo yataklık 
kuru otun açık eksiltmesi 9/2. ci teş
rin/938 saat 15 de Ankara Lv. amirli· 
ği satmalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4374 lira 66 
kuruş ilk teminatı 328 lira 10 kuruş· 
tur. Şartnamesi komisyonda görülür. 
kanuni vesika ve teminatla belli va
kitte komisyonda bulunulması. 

(4447) 7846 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A.lma Komisyonundan: 
1 - İstanbul komutanhğr birlikle

ri hayvanatın ın Lhtiyacı için 900.000 
kilo yulat satın alınacaktır. Kapalı 

zarfla ih.alesı 7. 2. ci teş. 938 pazarte~ı 
güniı saat 15 de yapılacaktır. Muham
men tutarı 46800 lıradır . İlk teminatı 
3510 liradır. Şartnamesi 234 kuruş 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla· 
riyle 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü 
maddeıerınde yazılı vesikalariyle be· 
raber ihale günü ihale saatinden en az 
bir saat eveline kadar teklif mektup· 
larını Fındıklı'da komutanlık satınal

ma komisyonuna vermeleri. 
(4472) 7896 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Çorum garnizonunun 938 ve 939 se

neleri ekmeklik ihtiyacı için 200000 
kilo un kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 22000 
~ira ve muvakkat teminatı 1650 liradır. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergün 
Çorum ordu evindeki komisyona mü
racaat edebilirler. İhalesi ikinci teş· 

Sade '/ .Jğı ah nacak 
Ankara J~evazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri senelik 

ihtiyacı için 11000 kilo sade yağı ka
palı zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 10-11-938 perşembe gü
nü saat 16 da Çorlu'da kor satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tık pey parası 825 lira olup 
evsaf ve şartnamesini görmek istiyen
ler her gün Çorlu'da kor satrnalma 
komisyonunda görebilirler. 

4 - Talipler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4532) 8033 

h{qhkemeler·",-
Ankara Oçiıncü 

Mahkemesinden : 
Sulh Hukuk 

Izmir mebusu iken İstanbul Cerrah
paşa hastanesinde vefat etmiş olan 
general Kazım !nanç'ın terekesine 
mahkemece vaz'ıyed edilmiş olduğu
dan mirasçıları ve kefaleti sebebiy
le alacaklı ve borçlularının vesaiki 
resmiyeleri ile birlikte bir ay zarfın
da Ankara üçüncü sulh hukuk mahke
mesine müracaatları ve borçlarını ve 
alacaklarını vaktiyle kaydettirmiyen
lerin mirasçılara ne şahsen ve ne de 
terekeye izafetle takip yapamıyacak
larını ve ibraz edecekleri vesaik için 
makbuz istiyebilecekleri lüzumu ilan 
olunur. 8013 

D~vlet Hava Yollar1 

Kiralık Daire - Ferah, taksimatı 

modern 5 oda, 1 hol. Elektrik, hava • 
gazı, banyo, alaturka, alafranga iki ha
la. 2 balkon: biri arkada oda kadar ge
niş, muhafazalı, mükemmel nezaretli. 
Zarif cephe, bahçe, altında bakkal. Ba
kanlıkların, asfaltın yanı başı. Demir
tepe, sefaret karşısı Akbay s. 9 7796 

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

Kiralık Küçük Daire - Havuzbaşı 
Karanfil sokak 13 No. da, 2 oda, 1 hol, 
havagazı elektrik Tel: 3079 7824 

Kiralık Kat - Demirtepe Necatibey 
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. Kaı:>:sı ayrıdır. 
Radyo, telefon tertibatı vardır. Ada -
kale cad. No: 5 Tel: 1570 7839 

Kiralık - Güneşli, geni!J konforlu 
1 veya 2 oda mutbaksız çok ucuz, ba
yanlara veya çocuksuz aileye verile -
cek. Yenişehir Türe sokak Şenyuva 

Ap. No. 9 7860 

Kiralık apartrman - Kaloriferli, 6 
oda muşambalı. Çankaya Cad. No. 49 
görmek için 2. ci kata görüşmek için 
şekerci Hacx Bekir'e müracaat. Tl: 
3050 7865 

Kiralık oda - Bir büyük oda, 2 
vestiyer, fevkalade manzaralı geniş te
ras kalörifer, daimt sıcak su 30 lira. 
Yenişehir Atatürk Bul. Yenice Ap. 
No. 9 7866 

rin ayının sekizinci salı günü saat 15 Kok 
dc-dir. İsteklilerin teminatr muvakka- kömürü ıahn 
teleriyle birlikte eksiltme kanununun 
emrettiği şekilde teklif mektuplarım alınacak 

Kiralık - Kalorifer, sıcak su, ye -
ni apartıman. 5 şer oda, birer salon 
konforlu 3 daire, İsmetpaşa cad. so · 

- nunda su deposu altında köşe başı. T. 
belli edilen gün ve saatinden bir saat 
evel Çorum ordu evinde toplanacak Devlet Hava Yolları Umum Mü· 
komisyon başkanlığına getirmeleri. 1 dürliiğündon ~ 

(4475) 7899 1 - İdarenin ihtiyacı için eksiltme-
ye konulan (60) ton kok kömürü talip 

Odun ah nacak zuhur etmediğinden yeniden eksilt
meye konulmuştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 2 - Muhammen bedeli (1548) lira-
Alma Komisyonundan : dır. Muvakkat teminat (116) lira (10) 

Tümenin Edremit'teki birliklerinin kuruştur. 
ihtiyacı olan 1000 ton odun kapalı 3 - Mukavele ve şartnamesi Anka-
zarfla alınacaktır. ra'da posta, telgraf ve telefon U. mü-

Tahmin edilen bedeli 8000 liradır. dürlüğü binası dahilindeki gişemiz.de 
Eksılunesi 10.11.1938 perşembe gü- görülebilir. 

nü saat 15 dedir. Teminatı 600 liradır. 4 - Eksiltme 8.11.1938 tarihinde 
Evsafını ve şartlarını görmek istiyen- sah günü saat ıı de Nafıa Vekaleti bi
le.- Edremit Tüm. Sa. Al Ko. da her· nasında yapılacaktır. 
gün ve eksiltmesine iftirak edecek 5 - İsteklilerin eksiltme gün ve sa· 
taliplerin teminat mektupladyle tek- atinde Nafıa vekaleti malzeme mü
lit mektuplarım .m~~yyen saatten bir dilrlüğünde toplanacak komisyona 
saat · vel Edremıt tum. Sa. Al. Ko. na ı gelmeleri ilan olunur. (4454) 7885 
vermeleri ilan olunur. (4197) 7937 --------------· 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma K ·~yonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli tık teminatı 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

340,000 Un 48450 oo 3633 75 
1 _ Tümenin Hozat'taki birlikleri için miktarı, cinıti, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarıda yazılı 310.000 kilo un Elazığ satın alma komisyonun· 
ca 8.11.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 _ s artnamcsi perşembe, pazartesi ve salı günleri mesai dahilinde adı 
geçen k ~ıııısyonda göı ülebikcektir. 

3 _ bt t' klilcrın ekRiltme !<Ünü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
göre ha;ı:ırl ıyacakları teklif mektu~larmı makbuz mukahilinde komisyona 
vermder ı ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaat-

ları . ( 4474) 7898 

Bulgur ah nacak 
Ank,

4
ra Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

Tahmin bedeli tık teminatı 
Miktarı Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

65000 
Bulgur 7475 00 650 00 

1 
_ Tümenin Hozattaki birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

' lk · t yukaı rda yazılı 65000 kilo bulgur Elazığ satın alma komisyo-
ı temına ı . . 

8 
ıı HJ38 salı günü saat 11 de kapalı zarf elcsıltmesıyle alınacaktır. 

nunca · · · 1 i · d h' i d d 
2 

_ Şa t tnamesi perşembe, pazartesi ve sah gtin er mesaı a ıl n e a ı 
geçen komisyonda görülebilecektir. . 

3 _ İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesıne 
hazırlıyacakları t eklif mektuplarım makbuz .mukabili~de komi~yona ver· 
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve eaatınde koınısyona müracaatları. 

(4473) 7897 

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 ikametgfiha elverişli bütUn konfo
ru havi 5 odalı müstakil bir ev. Balrk· 
pazarı Çıkrıkçılar yokuşu alt başında 
terzi Ahmet Sirel'e müracaat. 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 -
km Arslanhane camii yanında havadar 
her tarafa nazır 11 No. lu apartrmanın 
3. cü katı. 4 oda mutbak ve sıtire. 2. ci 
kattakilere ve Tl: 2750 ye müracaat. 

7948 

Kiralık MiiıtakiJ kat - Maltepe 
otobüs durağında polis noktası karşı
sında köşe başındaki 5 numaralı evin 
üst katı. Dört büyük oda. iki hol. mut
bak, banyo, havagazt ve elektrik. Bü -
yük bahçe, güzel manzara, bol güneş 

Su parası da içinde olmak üzere 
52 liraya acele ve devren kiralıktrr. 
İçindekilere mUracaat. 7949 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad · 
desinde 18 No. da orta kat. 3 büyük 
oda. 1 geniş hol, havagazı . banyo. 
mutbak Tl: 2655 7951 

Kiralık - Yükıek Ziraat enstitüsü 
mahaUeıtinde müstakil bir oda. Tl: 
3991 Mahmut Sıir'e müracaat. 795-t 

Bet odalı daire - Bahçe içi. İkinci 
kat. Muşambalı. Ve tekmil konforlu. 
Yenişehir Kazım Özalp caddesi Ono -
vluk sok. 8 B. Tümer. Tel: 2612 saat 
ikiden sonra. 7970 

Ucuz kirahk - Yenişehir Adakale 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağazı, 
elektrik, banyo ve su, a~açh büyük 
bahçe .. Tl: 1669 • 1798 müracaat. 

7972 

Kiralık daire - Yenişehir Sıhiye 
Vekaleti karşısında kö§e başında 3 o
da, 1 hol. 'rl: 3652 ye müracaat. Ah-
met Özbayrak 7974 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti yanında 
İsmet Koyuncu apartımamnda 2 odalı 
daire, kapıcı ve suyu dahil ayliğı 35 li
radır. Anafartalar Cad. Kamelya ma-
ğazasına müracaat. 7987 

Kiralık ucuz güneşli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, geniş mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Yenişehir, İsmetpa-
şa caddesi son durak No. 94.. 7988 

Kiralık Orta kat - Üç büyük oda, 
hol ve tam konforu haiz Yenişehir 
Dikmen caddesi Yiş sokağı 16 No. ya 
müracaat. 7990 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai
reler. Havuzbaşı yanında. Bahçeli ve 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Selanik 
caddesi. No. 16 7991 

Kiralık - Yenişehir Sıhiye Vekale
ti karşısında Bomontiye giden sokak
lardan Ilkız sokağında Dr. Feyzi apar
trrnanında kalorifer, elektrik, su, hava
gazh geniş hollü 5 ve 3 odalı aynca 
ofis ve hizmet~i odasını havi dairele ı 
kiralıktır. Tl: 1764 7992 

Kiralık daire - Yenişehir Belçika 
sefareti arkasında Bakanlıklar karşısı 
Karanfil sokak 43 No. lu apartıman 

3 oda, 1 hol, tam konforlu daireler. 
7995 

Kiralık daireler - Ersoy apartrma
nı otobüs garajı kartısmd~ Tl: 3654 . 
3710 8005 

Kira111c - Atatürk caddesi Kızılay 
karşısı Paşakay apartımam üçüncü 
kat. No: 10 mobilyah bir oda. Akşam-
lan sekize kadar miiracaat. 8012 

Kirlık kaJoriferli daire - 4 oda, 
bir hol, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
satxş mağazasx karşısı Erkut apartı -
manr, kapıcıya müracaat. 8024 

Kiralık oda - Bay için konforlu.. I
şıklar caddesi Yüksel apartrman 3. cü 
kat No: 8. 8027 

iş arıyanlar : 

Danı Dersi - Dans öğrenmek isti
yenlere iyi bir fırsat; 20günde mükem· 
mel dans öğrenmek istiyorsanız Ulus'
ta B. G. rumuzuna mektupla müracaat 
ediniz. Ders evlerinizde verilir. 7852 

Mürebbiye - Almanca fransızca 
bilen bir yabancı bayan ço~ukları olan 
bir aile yanında iş arıyor. Ulus'ta L.. 
B. 8011 

Aranıyor: 

Aranıyor - Aile nezdinde veya müs
takil .boş bir oda aranıyor. Samanpa. 
zarı ıle Ulus meydanları civarları ter
cih edilir. Müracaat: telefon : 2089 

7859 

Satılık : 

. Sa.tılık ucuz otomobil_ Kapalt, te
mız bır otomobil acele satılıktır. Işık

lar Menekşe apartımanı No. 9 da İs • 
mail'e müracaat. 7710 

Satılık - Azimet dolayısiyle çok 
az kullanılmış ev eşyası Opel marka 
kapalı temiz bir otomobil ve devredi -
lecek telefon. Balrkpazarı Kuyumcu • 
lar çarşısında gözlükçü M. Halkacı' -
ya müracaat. 7918 

S~tılık - Küçük Esatta içinde çeş· 
mesı bulunan mamur on dönüm bağ 
ace!e satılıktır. Ti: 248 7 Vahdi Doğ-
ru er. 7919 

. Satılık arsa - Maltepe civarı ve 
Jandarma mektebi arkasında ucuz fiat
la satılrk arsalar, aynı mahalde inşaat 
sahihi Feyzullah'a müracaat. 7955 

: Satılık piyano - Bel~ika malı bir 
pıyano ucuz satılıktır. F. B. Koopera
tif civarı Meçhul asker sokak Kurşun
cu apartıman No. 4 de müracaat. 

7973 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
irat getirir, satılık apartımanlar, evler. 
Teh 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

Satılık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
inşaata elverişli ve istasyon arkasında 
ufak çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
Doğruer. 7997 

Acele satılık ev - Yeni şehir' de üç 
katlı, ehven fiatla verilecektir. Tel: 
2487 Vahdi Doğruer.. 7998 

Bedia tıer ziDaneai için - Diki§ biılıecı 
4 bayana ihtiyaç vardır. Ye~r Ha
vuzbaş.ı Çankaya Cad. Kınacı Ap. dai-
re 3 müracaat. 7891 

Dolgun maaıla hizmetçi anııınıyor 
- Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -
meti ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus 
meydanında Koçak han kapıcısına mii-
racaat. 8026 

r ....................................... =1 
Vilôyetler 

! .................................................. .. 

Münhal veterinerlik 
Kayseri Belediye Reialiğinden: 

30 lira asli maaşlı Belediyemiz ve
terinerliği münhaldir. Taliplerin be
lediyemize müracaatları. (7091-4147) 

7305 

Satılık büyük bina, 

Garaj vesaire 
Beyogıu yak.,nar l~&üJurlügünden: 

Muhammen kıymeti Metre murabbaı 

38665 L. 

Cinsi 
Büyük bina 

üzerinden 
214,50 
104 

24 
455,80 

Büyük binanın yanındaki küçük 
hane 
Garaj 
Bahçe 

1 - Beyoğlunda Sıraservilerde ka
tip Mustafa Çelebi mahallesinin Bey • 
oğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcu 
çıkmazr sokaklarında 119, 119/ 1, 119/ 
2, 8/ 1 ve 86 No. tajlı ve her türlü ta -
dilata ve ila\reye elverişli bulunan 15 
odalı kömürlük, mutbah, çamaşırlık, 
kalorifer, daireleriyle banyo daireleri · 
ni müştemilatı saireyi havi kargir ha
ne ile bu hanenin cümle kapısınrn sağ 
ve sol cihetlerinde maa mü§temilat 
dörder odalı iki ev ile gene bu haneye 
ait bulunan garaj binası ve bahçesinin 
tamamı satılmak üzere 6-10-938 den 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

2 - İhalei katiyesi 27-10-938 per
şembe günü saat 13 de Beyoğlu Va
kıf1ar Direktörlüğü ihale komisyonu 
huzuriyle yaprlacaktxr. 

3 - !eteklilerin muhammen kıyme
ti üzerinden % 7 ,5 teminat makbuda
rını veya banka mektuplarını 2490 nu
maralı kanunun tarifatı dairesinde ha
zırlıyacaklan teklif mektuplariyle be -
raber ihale saatinden bir saat evetine 
kadar ihale komisyonuna vermeleri 18-
zımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman ka
hil olduğu gibi şartnamevi de e;örmek 
ve maiamat istivenlcrin Beyoğlu Va · 
·~tf1ar Müdürliiğü akaret ve mahlulat 
~ .. h ... ,.,j,.. .. mürııca::ıtl:,.·1. ( 4?q3) 7 .~83 

Kapah zarf usullle limlrat ve 
ilavei insaat eksiltme ilam 

Konya Vakıflar Müdürliiğiin· 
den: 

1 - Konya'nın Ilgın kazasında ma
ruf kaplıca binasında yapılacak tadi
lat, tamirat ve ilavei inşaat keşfi mu
cibince kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira (bir) 
kuru§tur. 

3 - Bu i~e ait §artname ve evrak 
şı.ınlardır. 

A - Fennt ve husuıt prtname. 
B - Mukavele projesi ve huliaai ke· 

şif cetveli. 
C - Eksiltme prtnamesi. 
D - Proje. 
4 - Yukarda yazılı evrak Ankara-

da Vakıflar Umum Müdürlüğü inta
at Müdürlüğünden lstanbul'da İstan
bul vakıflar Başmüdürlüğünden Kon
yada Konya Vakıflar MüdürlliğUn -
den alınabilir. 

5 - Eksiltme 9-11-938 tarihine rast 
lıyan çarşamba günü saat 15 de Kon
ya Vakıflar Müdürlüğünde toplana · 
cak inşaat komisyonunda yapılacak · 
tır. 

6 - Muvakkat teminat 1870 lira 95 
kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye iirecek olanla-
rın 1938 senesine ait ticaret ocasr ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden bu işe 
girebileceğine dair alınmış vesika ve 
en aşağı 10000 liralık bir bina inşaa
tını yapmrş ve muvaffak olmuş bu
lunduğunu bildirir vesika gösterme· 
si ve bizzat yüksek mimar veya in
şaat mühendiii olması veya bunlar 
dan birisiyle müştereken teklif vapıp 
mukaveleyi birlikte imza eylemele · 
ri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 9-11-938 çar· 
şamba günü saat 14 do kadar Konya 
Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak 
inşaat komisyonu reisliğine makbuz 
mukabil inde verilmiş olacaktır. 

9 - Kapalı zarfların ihzarında, tek
lif mektuplarının yuılı•ında ve bu 
zarfların tevdiinde ve poıta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka 
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerinde 
harfiyen riyaet eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 7854 

-ı.ı- -.. 

Urf.a NaJ1a M9d~en : 
Urfa vilayetinin cenup hududu ü

zerinde Anebe-kuyuda ve Güzelyat 
harabef>inde yapıla<:ak iki adet güm -
rük muhafaza süvari karakol binası 
ile Nustel ve Gocarın şimali şarki -
sinde "A" mevkiinde in'a edilecek 
iki adet piyade karakol binası ki cem
an dört bina inşaatı (71288) lira 55 
kuruş bedeli keşif üzerinden görülen 
lüzum üzerine kapalı zarf usuliyle i
kinci defa olarak ekisltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 5-11-938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat (11) de Ur
fa Nafıa müdürlüğü odasında toplana 
cak komisyon marifetiyle yapılacak -
tır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye, pro
je, mukavelename projesi, eksiltme 
şartnamesi, fenni ıartname, hulasai 
keşfiye ve bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Dört binanın muvakkat temi
nat mikdarr 5246 lira 64 kuruştur. 

4 - isteklilerin teklif mektupları
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

A - Yukarda miktarı yazılı teminat 
akçesinin mal sandığına yatırıldığı -
na dair sandık makbuzu veya mute -
ber bir bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

B - En az 8 gün evvel vilayete mü
racaat ederek bu i~e girebilmek için 
alınmış ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları Ticaret odasından aldıkları 
938 senesine ait vesika veya musad· 
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
memuru olması veya bunlardan biri
nin bu işin fenni mesuliyetini deruh
te edeceğine dair alacağı teahhüt se
nedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
ve ihale kanununun umumi hükümle
riyle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
dair olan maddeleri ve eksiltme şart
namesi ahkamına ve yukarda yuılı 
maddelerin icaba tına riayet eyleme· 
!eri şarttır. Aksi halde hiç bir ma • 
zereti kabul edilmez. 

15 - İstekliler bu işe ait evrakı fen• 
niyeyi ve ~artnameyi Urfa Nafıa MU.. 
düdüğünden iatiyerek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarmrn ihale saatinden bir sa• 
at evveline kadar eksiltme lromisyo • 
nuna varması şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler. 
den dolayı komisyon mesuliyet ka-
bul etmez. (7832-4537) 8035 

Yol yaptırılacak 
Tekirdai Vilayetinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan Malkara - Keşan yolunun 
38+ 400 - 65 + 630 cu kilometreleri a -
raaında 8608 metre tulündeid kısmın. 
inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait prtnameler ve evm 
§Unlardır : 

A - Keşif hulSsa cetveli. 
B - Ketif tafail~t cetveli. 
C. Grafik. 
D • Mesafeyi vasatiye cetve!t 
E - Mukavele projeıi. 
F • Eksiltme şartname<;i. 
G - Hususi ve fenni şartname. 
K - Bayındırlık işleri genel şart

namesi. 
3 - Ketif bedeli (35,287) lira 52 

kuruıtur. 
4 - Bu şartnamedeki evrakı isti• 

yenler Tekirdağ Nafıa Müdürlüğün• 
den alabilirler. 

5 - 19-10.938 tarihinden itibaren 
eksiltme müddeti 15 gUndUr. lhale 
2-11-938 çarşamba günü saat 15 de 
Tekirdağ vilayeti daimi encümeninde 
olacaktır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
5 gün evel Naha müdürlüğüne müra
caatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları Hizımdır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin teminatı (2646) lira 52 kurut 
muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

8 - İstekliler. ticaret odasına ka
yıtlı olduğuna dair vesika almaları ve 
en az ıs bin liralık yol ve köprü in· 
şa ettiğine dair Nafıa Vek~letinde~ 
alınmış ehliyet vesikasını gostermeaı 
Teklif mektupları 5 inci maddede ya
ı:ıh saatten 3 saat evveline kadar Te
kirdağ vilayet daim! encümenine ge· 
tirerek makbuz mukabilinde verecek· 

tir. 
9 - Posta ile gönderilecek mektup 

larm nihayet 5 inci maddede yazıtı 
saate kadar gelmiş olmaııı ve dı§ zar
fın mühür mumiyle iyice kapatılmıt 
oJmaıtı lazımdır. Postada olacak ge. 
cikmeler kabul edilmez. 8037 

J2 No: it kupon hakkında 
Osmanlı Bankasından : 

1334/ 1918 %5 faizli İstikrazı Da -
hili tahvillerine ait olup vadeleri 
1.11.1933 tarihinde gelen ve aynı ta· 
rihte tediyelerine başlanan 32 numa
ralı kuponun 1.11.1938 tarihine kadar 
ödenmemiş oJanlarmın Türkiye Cüın
huriyeti hükümeti lehine müruru za· 
mana uğramış bulunacakları sözü ge
çen tahviller hamillerine ilan olunur. 

8038 
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ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 

söylediği gibi dişleri sadece parlat· 
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar

dan temizleyip çelik gibi seğlamhk 
veren yegane iksirdir. 

"Her sabah • her öğleyin - her akşam 
yemekten sonra 

RADYOLİN~ 

Zayi - Çankırı nüfus müdürlüğün 
den aldığım nüfus tezkeremle içerisin
de askeri yoklamalanm ve 135 lira 42 
kuruşluk bedelimin birinci taksit mak
buzunun tarih ve nümaralan yazılı o
lan nüfus tezkeremi kaybettim. Yeni • 
sini alacağımdan eskisinin hükmü ol . 
madığı ilan olunur. 32 inci alayda be . 
deki şoför Abbas Çevdek. 8015 

Sayın halkımıza 
Adliye karşısında iMREN 
Manifatura mağazasını gez
meği unutmayrnız. 

Menfaatiniz icabıdır. 7831 

Sahı memuru aranıyor 
İngilizce, Fransızca, Almanca 

bilen bir sahf memuru aranıyor. 
AKBA'ya müracaat. Tel 3377 
Şahsen mağazaya müracaat. 

8010 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No.9 D.S. 1449 

{ıııJ<ivtUı;"""' Hf(
0

10S u·,·,rss~s•rı l~TAN~Oo\LloTA 
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U L U S - 19 uncu yıl - No.: 6193 

lmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumı Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

,. ur;us 
26 - 10 - 1938 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 22. ı O. 1931 vızlyell 
A K T·I F : 

Kaıa : 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lira11 

Hançteki Muhabirler : 

17.158,056 

Altın: Safi kilogram 9.054,623 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
DlğeT dövizler ve Borclu 
klirina bakiveleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte cdi. evrakl nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tcvfi. 
kan tıazinc taTRfından vaki tediyat 

Senedat Cü:zdanı : 
Hazine bonolan 
Ticari scncdat 

Eıham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Dcruhtt edilen evrakı nakdiyenin 

A - lrarsılılı esham ve tahvilat (iti
bari kıymetle) 

A - <;erhl"St esham ve tahvilat 

ı\vanslar ı 

Hazineye kısa vadeli nvans 
Altın ve Dövız üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hiul'darlar: 
Muhtelif 

Lira 
24.134.171!,97 
19.173.336,· 
1.270.785,68 

467.353, '7 

12.736.051,68 
9.816,8. 

15,006.751,71 

158.748.563.-

15.137.602,-

76.030.631.77 

39.469.34R 48 
5.768.477,37 

8.821.0\10.-
229.128, o 

9.273.765.25 

Yekün 

Lira 

44.578.300,GS 

467.~53,17 

27.752.620,20 

143.610.961,-

76.030.631 ,77 

46.237.8;.!5 85 

18.323.893.:.5 
4.500.001),-

14.022.386.23 

375.523.972 22 

P A S I F : 
Sermaye 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakl nakdiye 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfl· 
kan hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiycsı 
Karşılığı tamamen altın olarak ilaveten 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illivcten tcd. vıı:ıd. 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizleı 
Diiier dovizler ve alacaklı 
klirln2 bakiyeleri 

Muhtelit 

Lira 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.746.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000,-
34.000.000,-

1.963.16 

47.911.776,58 

Yekun 

Lira 
15.000.000,-

8.712.234,11 

196.610.961,-

19.203.649,6S 

-----------------------
375.523.972," 2 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi o/0 4 Altın üzerine avans o/o 3. 
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~ Pide. fiatleri § - = = Belediye Reisliğinden: § 
:= Ramazan münasebetiyle çıkarılacak yumurtalı yumur- =: 
§ tasız pidelerin 250 gramlık beherine (3.25) kuruş fiyat ko- § 
= nulmuştur. ( 4527) 8030 := 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Etibanktan doktor aranıyor 
Etibank Müdürlüğünden: 

ltletmelerimizde çalışmak üzere operatör bir doktor alınacak
tır. Taliplerin, yazı ile Etibank Ankara adresine müracaatları. 

MÜJDE 
AKMAN BOZASI ÇIKTI 

SAKARYA ECZANESi 
.. U~.u~. M~yd~nı iş Bankası karşısında 

Reçetelerınu: buyuk bır dıkkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda aza-
mi itidal. Bu senenin taze (Balık yağı) gelmiştir. 8040 

T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 26?' 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

:w . ~ .. 
• \ 

SOLUCAN dediğimiz bağırsak KURDLARf 
Ekseriyetle çocuklann bağırsak lanna yapışarak kanlarını emmek 

suretiyle büyüyen ve üreyen muzır hayvanlardır. Bunlar 

Haums11hğa, Kannıhğa ve bir (Ok Hastahklara 
sebeb olurlar. Karın şişmeleri, burun ve makad kaşınmaları, ishal, 
oburluk, salya akması, baş dönmesi ve daha bir çok gayritabii hal

ler görünür. Bunun ilacı çocuklara verilmesi pek kolay olan . 
ismet Santonin Bisküiti 

---------------------

---
AS ! -

dir. Aile doktorunuza danışınız. Kutuların içinde sureti istimalı -~-= Bııakların ı'yı'sı' ve=~ 
yazılıdır. Okuyunuz, her eczanede fiatı 20 kuruştur. Yalnız (İS· ) -MET) ismine DİKKAT. 6569 : 

--11111!.~---------• ~ ucuzudur ------
Sade yağı alınacak 

Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Teminatı 

Mikdan Tutarı muvakkatesi İhalenin günü ve şekli 

-- -
~ 1 O tanesi 1 S kuruıtur § 
- -- -1i...._ 7503 = 
"'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Cinsi Kilo Lira Günü Saati Şekli 
Bir katip ahnacak 

Türkiye Büyiik Millet Meclisi in-
Sade yağ 22000 22000 1650 2-11-938 Çarşamba 14 kapalı zarf ile §aat Komisyonundan : 

1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları için yukarda cins ve mik- Inşaat komisyonu iç.in ücretle bir 
darı yazılı 22000 kilo birinci nevi sade yağ kapalı zarf usuliyle eksiltmeye katip alınacaktır. 
konulmuştur. Türk olmak, askerliğini yapmış bu-

2 - Eksiltme Bayramiç Askeri garnizonunda 2-11-938 çarşamba günü lunmak, 30 yaşından yukarı olmamak, 
saat 14 de satınalma Komisyonu tarafından yapılacaktır. daktiloğrafi ve lisan bilmek, yüksek 

3 - Teminat mektupları tam saat 13 de komisyona makbuz mukabilin· mektep mezunu olmak şarttır. 
de teslim edilmiş bulunacaktır. Bu şeraiti haiz olanların diğer şart-

4 - Hususi şartnameler komisyonda parasız bulunabilir. ları anlamak ve isimlerini kaydettir-
5 - Taliplerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 2, 3. mek üzere, her gün öğleden evet ve

üncü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte komisyonumuza gelmeleri Msikalariyle beraber Büyük Millet 
celisi daire müdürlüğüne müracaat 

ilan olunur. (7495-4363) 7742 etmeleri itan olunur. (4338) 7726 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 25 memur alınacak 
------ TÜRK HAVA KURUMU = Sümer Bank Umum Müdürlüğün= den: = 2 := Hali i.nşadaki Karabük demir ve çe-= 6 cı - Tertip ::: lik fabrıkalarının ilk teşki15tmda in-== := giliz mütehassısları nezdinde tavzif = 8 Ü y Q K p 1 y A N G Q S U := edilmek ve bu fabrikaların yaklaşmıı = := olan işlemelerinde devamlı kadroya 
=: = alınmak üzere Robert kollej veya 

1 = Birinci ketide 11 İkincİte•rİn 938 dedir. § Hayskul veya bunlara muadil diğer 

1
1 -~ 'Y =: mektepler mezunları arasından ingi-

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
da ki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 

4 

40 
100 
120 
160 

.. 

.. 
n .. 
.. 
.. 

500 
250 
100 
50 
40 
20 

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

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" .. .. .. 
.. 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan Ofağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
lazla1Jiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 dera, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. \.. ____________________________________ __, 

= lizceye pek iyi vakıf yirmi beş me -

, §Büyük ikramiye 40 O O liradır. ~ mur alınacaktır. 
l _ • _ Bu memurların maaşları ehliyetle -
f =: Bundan başka: 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiye- =: rine ve şimdiye kadar bulundukları 

=: lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... := vazifelere göre tayin edilecektir. 
J :::: Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- § . Aiak~d.arlarm azami .. 15 ikinc: teş -
' :::: meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına - rın tarıhıne kadar Sumer Bank U -= · · 1 =: mumi miidürlii ğü personel servisine 

~ll~i~~;;l~l~;l~~~~l~·ıİllll 111111111111111 llllllllllll il llllll lllll llllll llrrl yazı ile veya biz~~~47)üracaat~~;6 
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------
------
--------

YENİ SİNEMALAR HALK 
BU GÜN BU GECE 

M cvsimin en nefis fransızc:a sozlü 
komedilerinden 

SOKAK ŞARKICISI 

Baş Rolde : 

FERNANDEL 

ve küçlik kızı 
JOSETTE 

Fransızca sözlü 

Seanslar 
2.45 - 4.45 - 6.45 - Gece 9 da 

, ......... , 
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -= :'''':. = = . = : ._,,r : 
= -- = - -- -- -- -- -- -, ......... ; 

BU GÜN BU GECE 

İki büyiik macera filmi 

• birden 

1 - Şemsiyeli Canavar 

2 - Silahşor Kovboylar 

Seanslar 
2.30 - 4.30 - 6.30 

Gece 21 de 

Halk Matinesi 12,15 de 

SARIŞIN KUKLA 

----------------------------------
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye aarayı yam Gençağa 

~._.,.,..,_.yınJL apartımaru 2. ci kat No: 6 Tl: 2208 39 model BLAUPUNKT radyolarını diıılemeden ra yo 


