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Ulus Basımeri 

Çankırı Caddesi, Ankara --Telgraf : Ulus • Ankar8 

Büyük Şefimizin sihatleri hakkında 
dün neşredilen resmi tebliğler 

Gece 24 teki tebliğde " umumi ahval 
vahame'e doğru seyir ediyor" deniliyor 

akşam saat ''20'' de verilen rapor ikinci macldededir: 
2. - Bugünü yorgun ve dalgın geçirdiler. Umumi 

'O 

Müstemleke işinde 
fedak~rhğı 

Londra mı yapacak? 
Dün saat 10 da ------

1 bul 9 a
--Riyaseticümhur Umumi Katipli· 

stan , a. • 
ğinden :R . . .. hur Atatürk'ün sıhi vaziyetleri hak-

1. - eısıcum . kında ınüdavi ve müşavir tabiplen taraf ınd~n hu 
__ ..... ah at 10 da verilen rapor ikinci maddededır: 
l!;KJ.J sa ll · d ki 

2. - Geceyi rahatsız geçirdiler. Umumi ha enn e 

vaziyet ciddiyetini muhafaza etınektedir. 
Hararet derecesi: 36.8 
N ahız muntazam: 128 
Teneffüs: 28 dir. 

Akşam saat 2Q_ d~ 
İstanbul, 9 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Katipli

wden: 
e ı. - Reisicümhur Atatürk'ün sıhi vaziyetleri hak~ 

ahvaldeki ciddiyet biraz daha ilerlemistir 
Nabız: muntaza~, dakikada" l24:' 
Teneffüs: ''40'' 
Hararet derecesi: '•37.6'' dır. 

Gece saat 24 te 
~· lstanbuJ, 9 a.a. - Riyaseticümhur Umumi Katipli· 
gınden: 

1. - !,leisi~ümhur Atatiirk'ün' sıhi vaziyetleri hak
kında mu<lavı ve müşavir tabipleri taraf ın<lan hu 
gece saaı -'24'' te verilen rapor ikinci maddededir: 

2.--: Saat.'~20'' den itibaren dalgınlık artmıştır. 

Umumı ahval vahamete doğru seyir etmektedir. 

Hararet derecesi: ''37.6'' 

Nabız: "132'' 
Teneffüs: ''33'' tür. 

Almanya her tatminden sonra 
yeni bir taleple bulunuyor 

Hitler'in yapt w •• l k 1 rinde endi e ıgı mu~tem e e ta epleri bilhassa fransız gazetele-
edildik ~ ~olu akısl~r u~a~dınnıştır. Bu gazeteler, her tatmin 
smd ~·e ~enı talepler ılerı suren B. Hitler'in bu istekleri karşı 

3 
.. a .. ımı~ fedakarlığa katlanacağım soruyorlar. Haberlerimi; 

. ~ncu s~y adadır. Yukardaki harita eski alman müstemJekele 
nm aşagıdak· • d b. 1 . . • .. t' . 1 resım e ır top antıya ıştırak eden B Hitlert!ı 
gos erıyor. • 

kında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından hu 

~====================================================================================~ 
-

C
• ,. b'·t·· ıstırabı bu bir kase pirincin içine damlıyan 
ın ın u un L göz ya§larında oRıınur ..• 

Japonlar iki Çin 
fırkasinı kuşattılar. 

H k U hattında Kanton - an e 

Başka Çin kuvetlerinin ricat 
hatları da kesildi 

b'ld'ırı'yor: Japon kıtalan dün 
· • a.nsı ı · Tokyo 9 a.a. - DoDleı aJ S Yung ile Tung - Çeng arasm-

b
. ' . k ung- l b ır çevirme hareketi ya~a~~ . al etDlişlerdir. Japon ar u suretle 

~ayan yolda kain Yenttn 1 ıtgk sDlişlerdir. 
ıki Çin fırkasının ricat yolunu · e . ıunu kesdikten sonra Yuçeu'-

rıcat yo . 
t 

kriben kırk kılometre şarkında 
Japon tayyarelerinin ve top • 

çl ularrnm çapraz ateşi altında ~a-
a.n b · le ıDl· it u fırkaların taınaDltf 
a. edildiği söylenDlektedır. 
·Japon kuvetleri Kanton - Hankeu 

Iltılendifer hattında bir çok Çin kıta~ 
arını muhasara ederek bunlarlll da 

nun a . 1 . 1 d' ~· vulipai'yi ışga etmış er ır. 
katn b.ld" d' - · ·· · aı·ansınrn ı ır ıgıne go· 

vonıeı . . on kuvetlerı, bu sabah Çung -
r~, J.~P. gali üzerine Hunan'm hükü -
çıen ın ış 

(Sonu 8. inci sayfada). 

AMERİKAN SEÇİMLERİNDE 

Oontnlcrntlnr kongre 
ve senato1da hôkim 
Bir arbedede 4 kişi öldü 

Bugün athspor kulübünde 
1938 Ordu atı 

müsabakalar1 başhyacak 

Nevyork, 9 a .a. - Bugün Grenviç saatiyle saat 13 te, bu ana 
kadar ~ld~ ~dilen seçim neticeleri hakkında aıağıdaki istatistik 

netredılmıttır: 

Mebusan meclisine: 202 'deınokrat, 

1
-

123 cümhuriyetçi; 
Senatoya: 18 demokrat, 9 cüınhuri- fon Roth'a yapılan 

yetçi, 
Genel valiliklere: 8 demokrat, 14 

1 
cüınhuriyetçi, seçilmiştir. 

Kanlı arbedeler 
1 Harlan, - Kentöki - 9 a.a. - Münta
hipler arasında vuku bulan bir arbede 
esnasında dört kişi ölmüştür. Polis ı>e
kiz kişiyi tevkif etmiştir. 1933 sene
sinde yapılan intihabat esnasında da 
Harlayn kontluğunda çıkan kargaşa· 
lxklar esnasında 20 kişi kadar ölmüş

tü. 
Nevyork, 9 a.a. - Lehman, rakibi 

cümhuriyetçilerde.n Devvey'den tak
riben 75.000 rey fazla kazanarak tek
rar Nevyork devleti valiliğine tayine
dilmiştir. Takriben altmış mmtaka
nın intihap neticeleri henüz alınama
mıştır. 

Nevyork devletinin diğer umumi i· 
dareleri.ne ait demokrat listesindeki 
namzetler intihap edilmiştir. 

Son neticeler 
Nevyork, 9 a.a. - Parlamento in -

tihabatı hakkında neıredilen en son 
neticeler şunlardır : 

Mebusan meclisi: 236 demokrat 
147 cümhuriyetçi, 2 progresist. ' 

. Ayan: 21 demokrat, ıı cümhuriyet
çı . 

suykost üzerine 

Yahudiler 
aleyhinde 
nümayişler 

. Pa~is, 9 a.a. - Fon R.ath'ın sıht va
zıyetı tehlikeli olmakta devam etmek
tedir. Hastaya saat 10 da yeniden kan 
nakledilmiştir. 

Fon Rath terfi etti 
. Bedin, .9 a.a. - B. Hitler, yüksek 

hızn:etıerın: ve memuriyeti başında 
şahsı fedakarlığına mükafat olarak 
P~:is ~üyük elçiliği katibi Fon Ratha 
b~rıncı. sınıf elçilik müsteşarı payesi-
nı tevcıh etmiştir. 1937 ordu atı mÜ•abakaları hake h . . . 

Fon Rath'a yapılan suykast üzerine t tk .k dm eyetı bır mıisabaka neticesini 
Her~feld'de yahudiler aleyhinde nü· e 

1 

e erken 
mayışler tertip edilmiştir. Ateşe veri- • Harp atının talim ve terbi es· ·ı .. 
len bir mağaza tamamiyle harap ol- l~kadar olmak üzere her it ı ı. e a· 1 ren uç gün sürecektir. Bugün manej, 

t o· - dılmekte olan (Ankara ?/du ertıp ~- cumartesi günü mani müsabakaları, 
~uş ur.. ıger cihetten Viyana şehri- sabakaları) na bugün t 

9 
at~ ~U· ı Athspor parklarmda yapılacak ve i· 

nın_ polıs şefi bundan sonra yahudi ren Atlıspor kulüb'· .~a d~n ıtıba- kinci gün Ankara "civarında ve erazi 

Valilikler: 12 demokrat, 16 cümhu _ 
riyetçi. 

magaza ve müesseselerinin üezrine · unun mane1 ve ·· · d nı parkında başlanacaktır. ma- uzkelr.ınd e mukave.nıet müsabakaları 

-----~-~~~~~-~~~~-(_s_o_n_u_a_ı·_n_cı_· ~s=ay~!~a=d:a): ____ ı~9=3=8~m:u: .. s:a~b:ak:a~l~ar=ı~b~u~~··~:~·~·~ şe ~? c geçecektır. gunden ıtıba· M.usa~ak~l~.rın birinci günü hayvan 

Mu
• Nl'H . terbıyesı gorulecektir. ikinci günkü 

ANLA 'MASINDAN EVEL VE SONR mukavemet müsabakasında üzerinde rl A 38 mani serpilmiş z.orlu bir iz üzerin-

Yukarda iki Çeko•l ·• k h •t .• •• ' • w • o .... a ya an ası goruyorwnuz. Bunlardan b • • ·· · dıgerı bu anltı§_madan sonra Çekoılovak"J . . . ı~ Munıh anlfl*mcuından · "·'« nın cazı1etinı go•termekteJır 

deki 36kilometrelik mesafeyi 2 saat 5 
dakikada bitirmek ve manileri aşmak 
görülecektir. 

Bu sıkı çalışmalardan sonra .. .. . . .. k"" uçuncu 
gun u mani müsabakasında da. dar 
sahada tertip edilmiş, 12 mani bir ~tla
ma görülecektir. 

Bu m~sabakalardan maksat, harp a• 
txn~n talım ve terbıye ile sağlam, ida
r~sı kolay, itaatli. her istenilen hare· 
kat~ doğru yapar, arızalı ve manialı e• 
razıde atılgan ve canlı yürüyüşlere a-
lışkan, biribirine yakın maniala .. . . . rt su-
varının ıstediği gibi ge"'cr evel, ·· .. .. ~ ve uzun 
yuruyuşten sonra da kısa ve fakat ku-

(Soau 8. inci sayfada) 
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Türk vapuru 
Yafa'nın limanı yoktu. Buna mukabil azgın' bir denizi vardı. Vapurlar 

1907 aeneainde açıkta demirlerler ve aandallar iki kayanın araamdan he
yamola ve tekbirle geçerdi. DemirJİyen vapurlar, ekaeriyetle Avusturya 
İtalyan, franaız, rua ve hi-diviye kumpanyaaının vapurları idi. Bir de Ha : 
cıdavud vapurları, biz çocukları, cüuelerinin rniniminiliği dolayıaiyle a • 
lakadar ederlerdi. Sorardık - Bizim vapurlarım~z yok mu.? _ Yoktur, 
derlerdi. Sonra üzüldüğümüzü görerek - Bizim zrrhlılarımız vardır, 
aözünü ilave ederlerdi. 

1907 ile 1909 araamda, Yafa'ya uğrıyan vapurların 'f>ir kaçmda aeyahat 
etmek fıraah çıktı. Ka'!1arotların yabancı, yemeklerin yabancı, hayatm 
yabancı olduğunu farkettik. Kendi alıttığımız yaşama tarzının nümune -
lerine ve aahnelerine ancak güverte yolcuları araamda tesadüf ettik: Se
fertaaları içinde yemekler, hatlanmış yumurtalar, yalancı dolmalar, bö -
rekler ve kuru köfteler, ve, iapirtoluğun üzerinde piıirilen kahveler. Ka
maralardaki hayatta, her teYİn ve bütün yemeklerin bilmediğimiz bir ko
kusu vardı. Ve tuhaf defi! mi, her ayrı bandıralı vapurun Ayrı bir kokuau 
vardı. 

Bütün bunlar bizim çocukluğumuzun hatıralarıdır. Bugünkü cümhuri
yet çocukları halbuki, hangi limanımızda yaşaaalar, yalnız türk vapurla • 
rmı görmekle kalmıyorlar, her yıl bu vapurlarm yenilerini görerek sevi -
niyorlar ve çocukça eğlenip haykırışıyorlar: - Bu Almanya'dan gelen. 
bu vapur Kanada' dan alınm;ş, bu vapur Felemenk'ten ,ıelmiı l 
Düşününüz bir kere kl, cümhuriyet çocuklarmın çocukları, yeni tür~ 

vapurlarını büsbütün batka türlü kartılıyacaklar. - Biz·de yapıldı - Ge
çen yıl sefere çıkarılan v. a. v. a. diyec~kler. Daha sonraki çocuklar ise ye
ni türk vapurlarını yapıldıkları def itik. türk tersanelerinin adları ile tef-
rik edecekler. · 

Bu güzel gidi§in adı ve mi.nası ne olsa gerektir ... - Bur~an BELGE 

Çok acı bir kayıp 

Ankara belediyesi itfaiye 
müdürünü kaybettik 

Temiz ve dürüst bir insan, cesur 
ve fedakar bir asker, vazifesini çok 
seven değerli bir idare amiri olarak 
tanıdığımız Ankara Belediyesinin ça
lışkan İtfaiye Müdürü B. Şükrü Baş
man'ın dün nümune hastanesinde göz
lerini hayata yumduğunu teessürle 
haber aldık. 

1929 temmuzundan beri Ankara it
faiye tetkilatını yorulmak bilmez bir 
çalışma ile bugünkü hale getirmek 
için uğraşan merhum son günlerde 
rahataızlanmıt ve nümune hastanesi
ne kaldırılmıştı. Yapılan tedaviye 

w ,_ 1 tr .... 41: ...... ~ rasm•n ıcurtu ....... -., v~ 

sevenleri cidden müteessır ederek a-
ramızdan ayrılmı§tır. 

• 

Radyoda pamuk 
vaziyetimize dair 

konferans verile<ek 
Ziraat Vekaleti tarafından bu ak

şam saat tam 19 da, Ankara radyosun
da, "Adana'da ve Türkiye'de pamuk 
vaziyeti'• hakkında münakaşalı bir gö
rüşme yapılacaktır. Bu görUşmeler, 
yalnrz pamukçularımızı değil, bütün 
memleket münevverlerini alakalandı • 
racak mahiyettedir. Bu tarzda ilk de • 
fa olarak radyomuzda tertip edilmek -
te olan münakaşayı okuyucularımızın 
alaka ile dinliyeceklerinde şüphe yok
tur. 

Konferansı mUteakip YUksek Zira
at enstitUaU talebesinden mürekkep 
bir koro tarafından ziraat marşı söy • 
lenecektir. 

Köy işleri için kurulan 

komisyon 
Bütün köy işlerinin düzenlenmesi 

ile köy kalkınmasının teminine ait 
muhtelif mevzular üzerinde görüıme • 
!erde bulunmak ve kararlar almak ü -
zere bir komisyon teşkil edilmektedir. 
İç Bakanlıkta toplanacak olan komis -
yonda alakalı ba.kanlıkların da delege -
leri bulunacaktır. 

Denizbank'ın Avrupa'ya 

göndereceği talebe 
lstanbul, 9 (Telefonla) - Deniz -

Bank'ın Avrupa'ya göndereceği tale
eblerin imtihanı bugUn yapıldı. tmti
hane 280 talebe girdi. Alınacak tale
benin miktarı henüz tayin edilmemiı
tir. Müsabakada iyi netice alanlar 
bir sene staj gördükten sonra Avru· 
pa'ya gönderileceklerdir. 

Her tarafla hava soğudu 
Dün ıehrimizde hava sab~luin 

kapalı, ı;önraıarı bulut'Iu ve saKı geç-
miştir. Günün en yüksek ııısı 10 dere
ceye kadar yükselmiştir. 

B. Şükrü Başman Trabzon'ludur v~ 
Harbiye mektebimizin 1310 aen~sı 
mezunlarındandır. Tekaüde sevkedıl
diği 1339 tarihine k.adar osmanlı. i!11-
paratorluğunun genış hudutları .ıçın
de memleketten memlekete, cephe
den cepheye dolaşmış Balkan lfarbi- ı 
ne, büyük harpte Çanakkale mUdafa
asma iştirak etmiş ve birçok defalar 1 

Merhum B. Şükrü Baıman 

Yurtta doğu ve cenup şarkı Anado
lusu bölgeleriyle Karadeniz'in ve Or

' ta Anadolu'nun şark taraflarında ha
va kapalı ve mevzii yağışlı, Ege'de a· 
çık, diğer kuıımlarda' kısmen kapalı 
geçmiştir. Yağış yalnız doğuda kar 
şeklindedir. 

yaralanmıştır. • 
İstanbul itfaiye teşkilatının ordu

ya bağlı bulunduğu devirlerde muhte

lif itfaiye hizmetlerinde bulunmuş ve 
335 de İstanbul itfaiye alay kuman
danlığına tayin edilmiş ve tekaüdün
den sonra da !stanbul şehremaneti 
itfaiye müdürlüğünü deruhte etmi§ • 
tir. Bu aahada geni§ bir bilgi ve ihti
sas ıahibi olan merhum latanbul ve 
Ankara'd~ hemen her yangında bu
lunmuf, yararlık göstermi§, tehlike· 
ler atlatmıı ve fakat amansız alevleri 
daima mağlQp etmiştir. 

Ekonomi bakanhğının 

yen; teşkilôtl 
Ekonomi Bakanlığı, mevcut teşki -

latın bugünkü iş hacmine göre azlığı
nı göz önüne alarak teşkilat kanunu· 
nu tadile karar vermi§ ve bütün daire

lerden ihtiyaçlara göre yetıi teıkilat 
ve kadroılarını hazırlamalarını iste
mişti. Bakanlıağ bağlı biltUn daireler 

yeni kadrolarını hazırlıyarak bakanlı
ğa vermiılerdir .Bu kadrolar tef ti§ he

yetinde teıkil olunan bir komisyonca 
gözden geçir}lecek ve bilahare bakan· 
lığın yeni tetkilat kanun projesi ha • 
zırlanarak Kamutayın bu devresine 

yetiştirilecektir. 

24 saat içinde yurdun Orta ve şark 
cihetlerindeki yağışların karemetre
ye bıraktıkları su miktarı Rize'de 26, 
Diyarbakırda 16. Ulukıtla'da 4, diğer 
yağış gören yerlerde de 1-3 kilogram· 
dır. 

Orta Anadolu'nun bazı yerle -
rinde toprak yüzünde bulunan karın 
kalınlığı Bolu'da 2, Kayseri' de 3, Ulu
kışla'da 17 santimetredir. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde umumi
yetle 9imalden saniyede en çok 7 met
re kadar hızla esmiştir. 

Yurtta en yüksek ısılar Balıkesir'de 
15, İzmir ve Adana'da 18, Antalya'da 
21 derecedir. 

En dü§ük ısılar da sıfırın altında Ulu 
kışla' da 1, Ankara ve Kayseri'de 2, Es
ki9ehir'de 3, Kastamonu'da 4, Kütah· 
ya'da 5, Bolu'da 6 derecedir. 

Milli Küme dııında 

kalanlar arasında 

grup müsabakaları 
Futbol federasyonu, geçen sene ol

duğu gibi, bu sene de milli küme hari
cinde kafan bölge birincileri arasında 
§ampiyonluk müaabakalarını 26 ikinci 
teşrinden itibaren yaptırmıya karar 
vermiştir. 

Bu müsabakalara lik maçlarını sona 
erdirmif olan 27 bölg~ birincisi i9ti
rak etmektedir. Ge~en sene bölge sa
yısı ancak 18 iken bu yıl 27 ye yüksel
mesi bölgelerimizde lik maçlarının in
tizam dahilinde yapıldığını göster
mek itibariyle kayda şayandır. 

Federasyon bölgeler birincilerini 
dört grupta toplamaktadır. Bu dört 
grup Kocaeli, Seyhan, Samsun ve Ay
dın bölge merkezleridir. 

Kocaeli grupu merkezi olan lzmit'
te; Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Afyon, 
Edirne ve Eskitehir; 

Seyhan grupu merkezi olan Adana
da Seyhan, Diyarbakır, Mardin, Kon
ya; 

Samsun grupu merkezi olan Sam· 
sun'da; Samsun, Gireıun, Tokat, Kas· 
tamonu, Rize, Trabzon: 
Aydın srupu merkeıi olan Aydın'· 

da; Aydın, Balıkesir, Manisa, Deniz
li, 1sparta, Muğla, Antalya bölgeleri 
birincileri grup şampiyonluğu için a
yın 26, 27 ve 2ts inde karıılaşacaklar

dır. 
Elenyasyon usuliyle yapılan bu mü· 

sabakaıarda birincilıgi alan dört ~am
piyon takım son müsabaka günu akşa· 
mı Ankaraya hareket edecekler ve ayın 
30 unda, 1 ve 2 ilkkanunda son maçla
rını yapacaklardır. 

Futbol federaıyonunun bu müsaba
kalar sonunda kazanan takımı milli 
küme final müsabakalarında Aı;ıkara'
da çarpıştırmak niyetinde oldugu ha
ber verilmektedir. Maamafih bu karar, 
bu mesele üezrinde tetkikler yapıldık· 
tan sonra verilebilecektir. 
öğrendiğimize göre, geçen senenin 

birincisi Bafra idman yurdu bölgesi
nin birinciliğini kaybettiği için müsa
bakalara giremiyecektir. 

Teşviki sanayi kanunu 
değiştiriliyor 

Ekonomi Hakanlığı, on sene evelki 
vaziyete göre hazırlanmıt olan sana -
vii te§vik kanununu tadile karar ver -
llu~u•. ~ ........ ,.,.,.i•<ıul}cıicı .._.'"6'S'''u • 

lecek ve bugünkü ihtiyaçlara uygun 
hükilmlerle daha iyi işliyen kanun ha
line getirilecektir. 

Teşekkür' 
Annemin cenaze merasimine iştirak 

eden aziz muhiblerime gazeteniz de -
!aletiyle minnettarlığımı söylemek is-

terim. 
Benim için hatırası çok kıymetli o

lan bir düşünce ile kendilerini bu me
rasimde temsil ettirmek lutfunda bu -
lunan Maarif Vekili, Fırka ve valimiz 
için de ayn bir minnettarlık duymak -
ta yun. 

Eski bir maarif mensubunun anne
si tedfine götürülürken onun cenazesi 
arkasından giden genç mektepliler i
çin de bir şükran hissi taşıyorum. 

Uzaktan telgrafla ve mektupla, ya
kından cenaze merasimine iştirak et
mekle beni çok yaralı olduğum gil
nümde hatırlıyan dostlarıma ve akra -
bama ayrı ayrı teşekkilrlerimi yazmak 
ta gecikeceğim için gazetenizin bu 
duygularımı anlatmıya ilk tercümanım 
olmasını rica ederim. 

Bükreş Elçisi 
Suphi Tannöver 

Devlet fQrall kararlann 
muhakeınenin iadesi 

hangi sebeple istenilebilir ? 
Kamutay Adliye encümeni şura içi 
yeni bir teşkilôt kadrosu hazırladı 

Yeni Devlet Şursı kanunu projesi, 
Kamutay bütçe encümeninin ilk tct • 
kik edeceği maddeler arasında bu -
lunmaktadır. Umumi hükümlerinden 
bahsetiğimiz yeni projede kanun yol -
lan için yeni maddeler konulmuştur. 

Dava daireleriyle diva daireleri u
mumi heyetinden verilen kararlar hak
kında a~ağıda ayazdı sebeplerden do
layı bir defaya mahsus olmak üzere 
mahkemenin iadesi istenebilecektir. 

A - Milcbir sebepler dolayısiyle 

veya lehine karar verilen filinden do -
ğan bir sebeple elde edilemiyen bir se
net veya vesikanm kararın verilme -
sinden sonra ele geçirilmiş olması; 

Il · Karara esas ittihaz olunan se -
nedin sahteliğine hükmedilmiş veya 
senedin sahte olduğu mahkeme, yahut 
resmi bir makam huzurunda ikrar o -
lunmu! veya aahtelik hakkındaki hü • 
küm karardan eve! verilmiş olup da 
mahkemenin iadesini istiyen kimsenin 
karar zamanında bundan haberi bu -
lunmamış olması; 

C - Karara e11as ittihaz edilen bir 
ilam hükmünün bozularak katileımek 
suretiyle tamamiyle ortadan kalkmaaı; 

D - Ehli hibrenin kasta müstenit 
olarak hakikate aykırı beyan ve ihbar
da bulunduğunun kısmen tahakkuk et 
mcsi, 

E - Lehine karar verilen tarafın, 
karara tesir edici bir hiyle kullanmıt 
olması : 

F - Vekili veya kanuni mümessili 
olmıyan kimseler huzuriyle davanın 

görülüp karara bağlanmış olması; 
G - Davayı görmekten çekinmiye 

mecbur olan aza huzuriyle karar ve • 
rilmiş olması; 

H - Tarafları ve sebebi ayru olan 
bir dava hakkında verilen karara ay -
kırı yeni bir karar verilmesine sebep 
olabilecek bir madde yokken aynı he • 
yet veya baıka bir heyet tarafından 

evelki ilamın hükmü hilafında bir ka
rar vcrilmi§ bulunması. 

t1:nı~!l\1t~İai~hı~iı. ... ~Y.J 
lehinde bulunandan teminat almak 
suretiyle icranın tehirine karar verile· 
bilecektir. Devlet ile, adli müazhare • 
te tabi olan kimselerden teminat aran
mıyacaktır. Mahkemenin iadesinde 
hukuk usulU muhakemeleri kanunu • 
nun 447 inci maddeainin müddete ait 
hükmU, kıyaa yoluyla tatbik olunacak
tır. 

Dava dairelerinden ve dava daire -
leri umumi heyetinden verilen karar • 
lar hakkında, aıağıda yazılı sebeplere 
istinaden bir defaya mahıuı olmak ü
zere kararın tebliği veya illmın tebli • 
ği tarihinden itibaren on bet gün i· 
çinde kararın taahihi istenebilecektir. 

A - Kararın altına müessir iddia 
ve itirazların kararda meskCıt geçilmi9 
olmaaı; 

B • Bir ilimda biribirlne aykm ka-
rarlar bulunması: 

C - Kararın usul ve kanuna muha
lif olması; 

D • Temyizen görülen işlerde heye
te ibraz olunan ve karara mUesair bu· 
lunar. evrakta bir sahtelik vuku bul -
muş olması: 

Muhakemenin iadesi ve kararın tas
hihi, ilamı veren dava dairesine veya 
umumi heyete bir arzuhal verilmek su-

retiyle istenebilecektir Kanuni 
ler mevcut olduğu takdirde usulü 
resinde tebliğat yapılarak davaya 
niden bakılacaktır. 

Muhakemenin iadesi ve kar 
tashihi talepleri kanuni •ebepl 
mllstenit bulunmazsa arzuhalin r 
ne karar verilecektir. Kararın 
ve muhakemenin iad9i talepleri 
reddi halinde müstedi hakkında h 
usulü muhakemeleri kanununun 
nci ve 254 UncU maddelerinde 
ce.ıa uıulleri tatbik olunacaktır. 

Dava daireleri ve dlva dair 
umumi heyetinden verilen karar 
müphem olur veya biribirin.i tu 
fıkralan havi bulunursa taraflar 
her birinin kararın tavzihini veya tc 
nakusun kaldırılmasını istemek hak 
lan vardır. İki tarafın ia.im, sıfat 
iddialan neticeleriyle alakalı h 
ve hesap yanlışlıklarının düzelti 
istenebilecektir. Bu halılerde 
vermiş olan daire veya heyet ip t 
ve lüzum görürse bu baptaki arzuha 
lin bir suretini cevap vermek üze 
münasip bir mliddet tayin ederek di 
ğer tarafa tebliğ edecektir. lki nüsha 
olarak verilmesi Iazımgelen cevabın 
biri tavzih veya rcfi, yahut düzeltme 
talebinde bulunan tarafa bildirecektir.; 
Daire veya heyetçe kararın tavzihine 
yahut tenakusun kaldırılmuına, veya 
hata yahut hesap yanlıtJıklarının dil -
zeltilmesine karar verilirse keyfiyet 
ilamın altına yazılacak ve diğer tarafa 
da a.yrıca tebliğat yapılacktır. Muha • 
keme sırasmda veya karardan a.onra 
fertlerden olan tarafın ölümü veya zat 
ve aıfatça değişiklik vukuu halinde u-
sule ait kanunların umumi hükümleri 
tatbik olunacaktır. Dava daireleri ve 
dava daireleri umumi heyetirun vere -
ceği kararlar mucip sebepleri ihtiva 
edecektir . 

İdari divalarm açılmaaı ve kara • 
rın tashihi talebi icrayı tehir ettiremi
yecektir. Ancak diva daireleriyle dava 
~!ffın.~y i cranm tem. 
rine karar verebileceklerdir. 

tdart divalar hakkında Devlet ş:e.. 
raamdan çıkacak iltmlar, umumi hil .. 
kUmler dairesinde infaz ve icra olw.ı 
caktır. 

Müteferrik hükümler: 
Devlet ŞCıraaı daireleri her &ene 

temmuzun yirmisinden eyltllün beşi

ne kadar tatil ya~aklardır. Hükü • 
metçe verilecek müstacel itlerle gc • 
cilcmesinde zarar umulan icranın tehi
ri itlerine balanak üzere idari daire • 
lerle diva dairelerinden birer daire ta. 
til zamanlarda vazife göreceklerdir. 
Bu kanunun tatbiki suretine ve Dev -
let ŞQraaının çalı~masının tanzimine 
dair bir nizamname yapılacaktır •• 

Sura te§kilaı kadroıu: 
Kamutay adliye encümeni, hQkü • 

metin teklifinde değişiklikler yaparak, 
Devlet ŞOrası teıkilat kadr06UDU !fil 
ıekilde hazırlanuştır: 

B. Şükrü Batman'ın ölümü memle
ketimiz için bir ziyadır. Kederli aile

sine, dostlarına ve Ankara itfaiyeıi
nin fedakar menıuplarına ba§ aağı 
dileriz. 11111111111111111~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Bir reis birinci dereceden, bet da
ire reisi ikinci dereceden, yirmi bet S
za üçUncU dereceden, on ha§ muavin 
beşinci dereceden, ackiz birinci smıf 
muavin altıncı dereceden yedi ikinci 
sınıf muavin yedinci dereceden, altı 

üçüncü sınıf muavin .sekizin<:i derece • 
den, bir sicil ve evrak müdUrü yedin
ci dereceden altı birinci sınıf mın.arim 
dokuzuncu dereceden, on ikinci sınıf 
mülazim onuncu derecede~ iki da.kti
ol katip onuncu dereceden, bir ayniyat 
muhasip ve mutemedi onuncu derece
den, bir kitapane memuru onuncu dere 
ceden, bir harç memuru on üçüncü de
receden, sekiz birinci sımf katip on ü
cüncü dereceden, 10 ikinci smd kltip 
~n dördüncü dereceden, 1 O üçüncü sı· 
nıf katip on beşinci dereceden. 

Cenaze töreni 
Trabzon'un muteber ailelerinden 

ve tüccardan Kitabi Hamdi Başma
nın kardeşi, Cümhuriyct Merkez Ban-
kası idare meclisi azası Şefik Baı

man 'ın, maliye milfettişi Abdülkadir 
Başman'ın amucazadeleri, Trabzon

da tüccardan Hadi ve Naci Başman'ın 
ve lstanbul'da Ha~i Ba~man'ın, Sam
sun Türkofis memurlarından Sami 
Başman'ın amucatarı, milli reasürans 
yangın kısmı teftiş Şefi Şü.~r~ ~.:~: 
man'ın, inhisarlar umum mudurlugu 
mimarlarından Ulvi Başman'ın amu
cazadeleri Ankara ltfaiye Müdürü 
Şükrü Başman müptcHi. olduğu hasta
lıktan kurtulamıyarak dünkü çarşam· 
ba gUnü saat yedide nümune hastane
sinde irtihal etmiştir. 

Cenazesi bugün nümune hastane
sinden kaldırılarak öğle vakti Hacı
bayram camiinde namazı kılındıktan 
sonra Cebeci'deki aile kabristanına 
defnolunacaktır. 

Şurayı DeY)et kanununun 
miizakeresi 

Büdçe encUmeni dün Şurayı Dev · 
let kanununun müzakeresine başla -
nırştır. 

Eskimo ahlôkı ! 
Bir Eskimo reisi, bir kanadalı 

müfettişe şu teklifte bulunuyor: 
- Yalancılarla hırsızlara ne ka

dar nasihat etsek, bu kötü huyları
nı ne kadar düzeltmeğe kalksak 
dinlemezler. Yalancı gene yalan 
söylemeğe devam eder ve hırs!z bo
yuna ötekinin berikinin, malım aşı
rır. iyisi mi onları öldürmelidir. 
Öldürünce çünkü, bir daha ne ya
lancı yalan söyler, ne de hırsız bir 
daha bir şey çalabilir! 

Avrupa gazeteleri, bu Eskimo 
felsefesini, hüküm ve ahlakını hay
retler içinde sütunlarına geçiriyor
lar. Gerçekten bu telakki, hayret, 
hatta, dehşet içinae karşılanmağa 
sezadır: Bunun bir prensip halinde 
bütün dünyaya yayıldığını tasav
vur ediniz; cıhamn o zamanki H· 

yiatr, herhalde Çin'deki, ispanya
daki harp kurbanlarını gölgede bı
rakırdı! - T. t. 

Modaya ı·c renklere dair ! 

Hayaliniz istediği kadar 
olaun. cene modanm nel~r 
dii§ünüp yapacağmı kolaY, 

geniı 

neler 
kol&7 

ta.aavvur edemezsiniz, 

Kadmların yazın çıplak ayak ü
zerine iakarpin ciyerek gezdikle -
rini bilirainiz. Amerika' da bir mo -
da müeueaeai, bunun - tabii müa
h~anaları var - pek bedii bir man
zara arzetmediğini görerek bir 
krem icat etmİ§. Bu krem çıplak 

bacak üzerine sürülüyor ve kuru

ınaaı bekleniyor. Kuruduktan aon

ra arzettiii manzara ipekli bir ço
raptan farklı değildir. 

*Gene Amerika'da Ohio demir· 
yolu idareai lokantalarmda renkle
rin ahengine çok kıymet verilmek
tedir: Bu sebeple eaaa yemek aa -
!onunda ancak &arıtın kadınların 
hizmet etmeaine müaaade edildiği 
halde kahve içilen yerde esmer ve 
aiyab aa.çlı kadınlar hizmet ıör • 
mekteclir. 

Bir ahçının hırsızlığı ! 

Eakiden Tokatlıyan otelinde ah
çılık eden bir adamm evinde Er -
zincan zabıtasının ele geçirdiği bir 
aandıkta bir çok gümüt çatal, bi -
çak ve buna benzer aofra malzeme
ai bulmutlar ! 
Adamcağızın hıraızhktaki üa -

Jubuna dikkat ediyor mu.unuz ? 
Bir bahçıvan'ın çalı§tığı bahçe -

den çiçek aşmnaaı, bir vekilharcın 
hesap liatelerine hamintu kabna • 
sı, kayık yapa.nm kayıkla beraber 
ziftlemneai görülmüıtür. 

Bu hıraızlık, aadece, bu türlü 
zenaat erbabında değil, entellek -
tüellerde de görülür •• Birbirlerin
den mana, mazmun, mevzu, hatta, 
cümle cüınle yazı aşıran muhar • 
rirlere raat getinmiyor mu? Yal • 
nrz, kalem, muharririn elinde ol -
duju için bu türlü )uraızlıklara 

aır-t egı e ın ı enı • 
mittİT. 

''Bal tutan parmak yalar!,, di -
yen bir atalar sözümüz vardl1'. Fa
kat Erzincan'da yakalanan hırıız 
ahçı, Tokatlıyan'da alafranca mu
a§eret usullerini öğremliği i?n o -
lacak, parmaklarını yalamayı İl -

yıp saymış; sofra takımlarını yala
yıp yubnıya karar vermiıtir ! 

Sinek ve ~öhret I 

latanbul'da Şiılinin ileriaindeki 
Mecidiyeköyü•nün imarı planı 

ilerliyorınU§ ! 

Bu köyü mefhur eden hadiseyi 
hatırlıyor mıuunuz? lataobul ga
zetecilerinden pireyi deve yap
mak itiyadıll'da birkaç kiti upu· 
zun yazılar ve çeıitli reaimlerle 
bu köyü sinek ordulannm baatı
ğını ve bu müstevlileTİn latanbul'a 
akm etmek üzere olduğunu yaz
mıılardı. 

Bununla beraber, &İnek yüzün
den kazanılan batka şöhretler de 
yok değildir: Burnuna &inek ka
çan Nemrud ve Akaaray'daki 
Sineklibakkal'ı unutuyor mıuu
nuz? 

Daktilo katiplerle kitapane memu· 
ru ilcretli de olabilecektir. 

.Mahrukat kanunu 
nizamnamesi 

Yurt ormanlarının korunmaıiyle 
beraber maden kömürü istihlakini ar -
tırmak için resmi dairelerle bazı yer -
lerde maden kömürü kullanılmasını 
mecbur! kılan mahrukat kanununun 
tatbik şekli hakkında Ekonomi Ba
kanlığınca bir nizamname projesi ha -
zırlanmıştır. Proje önümilzdeki gün • 
lerde bir kere daha gözden geçirile -
cek ve DevletŞiıraarnın tetkikina arze
dilmek üzere Başbakanlığa verilecek -
tir. 

Çağrı 
X Milli Müdafaa encümeni bugtın 

saat 15 de toP.lanacaktK. 



1 DIŞ POLİTİKA-, 
Polonya seçiminin 

neticesi 
Polonya'd .... 

1
• a geçen pazar gunu par-
antento . . . 8 19lS _ıçın seçım yapılmıştır. u, 

ci ~eçun kanunu ile yapılan ikin· 
~çıın oluyor. Hükümet He siyasi 

ı>ar:tiler arasındaki ihtilafın mahi • 
Yetıne .. . . gore, ehemiyetli olan nokta, 
ıntıhapta h""k"' . k k u umetın azanıp a· 
zan:rnıya - 1 • d • ·ı . e hl.. . cagı mese esı egı , seçı.ın 
~~lehiplerin iıtirak nisbeti idi. 

.. ıın kanunu, Pilsudski'nin ölümü • 
nu nıüt k" · b" lik ea ıp yapılan anayasa ıle ır• 
lonte ~8.zırlanmı§tı. Bu kan~~ Po • 

Ya nın belli ba§lı üç partısı olan 
aoayaliatler, çiftçiler ve milliyetper • 
Ver.le~ beğenmedikleri için 193? 
&eçllllıne ittir ak etınemişlerdı. 
1935 seç· · .. h" l ın· yüzde . unıne munte ıp er 
4:11ıden daha az bir nisbeti iştirak et · 
tıi ve hükiimet kahir ekseriyet kazan· 
dı. Hükünıet o zamandanberi iktida· 
rı 1?uhafaza etmekle beraber, 19~5 
ISeÇınıine yÜzde elliden daha az nJ~ 
bette ınüntehibin i§tiraki Polon~ıı: • 
11~ hlukadderatını idare edenl~r ıçın 
bar zaf i·di. Bu zafı nıuhalefetın son 
aylar içindeki mesaisi büsbüt~ !~~ 
~8.rÜz ettirmiştir Memle~ett~ buy~ • 
aıyaai nüfuz ifade eden çıftçı part_J 
ai ... ·· . k J 935 seç.un ' uUJnayışler yapara ' A 

ı._ · · uınwnı -nununun değiştirilmesını, 
-L •la . . I da nıemle • 
cu ı anını, lıderlerı o up 

1 
· 

k · e ınesı • e.tten kaçan Vitoş'un gen g . 
. . b" devlet sıs • 

hl ve daha demokrat ır 
l . . tal p etınektey-
enıuun kurulmasını e 

diler. 
Hükümet de 1935 seçim kanunu· 

nun deği,tirilmesine razı ol1?uşt~. 
Fakat bu kanunun seçim tecdıt edıl· 
d

. ·ıt· am et. ilden sonra yapılmasını ı ız _. 

Fransız basınının tefsirleri ---Müstemleke işinde 
fedakörhğı 

Londro mı yapacak? 

Almanya her tatminden 

İngiliz Kıralının 
Amerika seyahati 

Nevyork, 9 a.a. - Nevyork Times 
gazetesi yazıyor: 
"Vaşington'da ingiliz kıralrnın ya~ 

pacağı ziyaretin hususi mıhiyette ol
duğu noktasında ısrar edilmektedir. 

Çemberlayn'ın kırala refakat ede
ceği hakkındaki haber hayret uyan
dırmı,tır. Çünkü bu taktirde hususi 
olduğu söylenen bu ziyarete resmi bir 
mahiyet izafe edilmiş olacaktır. 

İngiltere Filistin'in 

taksiminden vazgeçti 
Londra, 9 a.a. -Bugün öğleden son

ra neşrolunan beyaz kitapta İngilte-

Paris 9 a.a. - Figaro gazetesinde d'Ormesson, şöyle diyor: re'nin Filistin'i ikiye ayırmaktan vaz
Hitle;, dün akşam bilhassa şiddetli bir tonla yeni bir nutuk geçtiği ve Filistin arapları ile yahudi-

tl 
Al ' A , d r d h · terini ve aynı zamanda komşu hükü-

söylemiştir. Hi er, manya yı vrupa a e ın e ır zeytin dalı metler mümessillerini de bir konfe-

sonra 

yeni bir talepte bulunuyor 

ile yalnız başına dolapnakta ve harp muhitlerinin mütemadi leh- ransa davet edilecekleri bildirilmek-
ditlerine maruz bulunmakta gibi göstenneğe çalıımaktadır. tedir. 

Bütün dünyanın eylül ayında bu ~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~
tezahürü nasıl takdir etmiş olduğ~nu ı 
hiç şüphesiz unutmamıştır. RolJerı bu 
kadar küstahçasına altüst etmek ka
bil değildir. Ve müstemlekelerinin 
kendisine iade edilmesini istemekte 
olduğu anlaşılan Almanya acaba bı: 
talebini gene elinde zeytın dalları ol
duğu halde mi yapacaktır? 

Fedakarlığı lngiltere mi 
yapacak? 

Figaro gazetesi, Londra'dan istih

bar ediyor: 
''B. Pirov'un ne cenubi Afrika, ne 

Sovyet ihtilôlinin yirmi 

birinci yıl dönümünde 

tniıtir. Muhalefet iae, kanun de.gıf • 
tnedikçe, intihabata iştirak etmı~: -
C - • • b"ld" d"g-uı· den 1935 aenesı • 
egını ı ır ı • . . 

d 
. . b d fa da seçıme ış

e olduğu gıbı, u e . · Hii· 
tir8.k etınemiye karar verınıftı~. 
kümet bu karar kartıs!n~~ ınun~e -
hipleri cebren seçime ı§tı:rak ettır • 

k
. . tedbir almıştır. Bmaenaleyh 

rne ıçın ındaki 

h .. k.. t ı'le muhalefet aras u uıne . ·· 
.. dele bir tarafın aeçıme mwn • 

muca ' f 1 d" - t k.. olduğu kadar aza, ıger ara• 
f:da ınümkÜn ?l~u~u. A k:'-~ar az 

Portekiz ve ne de Belçika'nın feda
karlıklarda bulunmağa amade olma. 
dıklarını meydana çıkaran istişarele
rinden sonra şimdi burada şu nokta 
vazıhan tebeyyün etmiştir ki Führe
rin müstemlekelere ait mutalibatının 
süratle tatminini istemesi halinde 
büyük Britanya'nın fedakarJıklarda 
bulunması lazımgelecektir, halbuki 
bunun için hiç bir hazırlık yapılmış 
değildir.,. 

Ziraat ve endüstri 
sahasında elde edilen 

muvaffakiyetler 
Sovyet bayramı 

Ordunun mükemmel 
lechiıallm göstermesine 

vesile oldu 

Bu sene basdan eserleri 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2 - Tuna kıyıları 
En eski zamanlanndan bu
güne kadar Yugoslavya ta
rihine bir bakış -Yugoslav-

ya içinde bir seyahat. 

3 - Denizaşırı 
Türkçe seyahat edebiyatı
nın batlıca eseri olan bu· ki
tabın ikinci ve katf tabı 

neşrolunmuttur. 

Hepsi Remzi kütüphanesinde ı 
bulunmaktadır 

\... . . . .. """ "" "' ..J 

Bütün gönüllüler 
İspanya' dan ~ıkmah ! 

Fronsıx sosyalistleri 
böyle istiyorlar ! 

. Pari&, ~ a.a.' - Sosyalist partisinin 
ıcra komıtesı, seçtiği bir heyete, B. 
Daladiye'den, "cümhuriyet hükümeti
nin yaptığı gibi, bütün iepanyol arazi
sinden sıkı bir kontrol altında bütün 
yabancı gönüllülerin geri çekilmesi 
için,, ingiliz hükümeti ile anla~ma ha
linde derhal bir karar alınmasını tale
be memur etmiştir. 

Sosyalist partisinin icra komitesi, 
hükürnetten aynı zamanda cnternıaısyo
nal insaniyet ananeleri mucibince, İs
panyadaki eivil halkın iaşesinin temi
nini de talebe karar vermiştir. 

-3-

Japonya gemi auya aldı 
KURUN'da B. Asrın Uı bu bq • 

lıkJa yazdığı başyazısında hulasatan 
§unları söylemektedir : 

Uzak Şark'ta hadiseler yeni bir in
kişaf safhası gösterdi : !Japon başveki
li. Prens Konoye radyoda netrettiği. 
hır nutuk ile Çin'e ait eski beynelmi • 
Jel muahedelerin hükümsüzlüğünü ilan 
etti. ~ğer taraftan japon hariciye ne
~e~ namına söz ıöyliyen yüksek bir 
sıyası memur Tokyo'daki matbuat 
menıuplannı toplryarak: 
~ - .Dokuz devlet muahedesi bugün 

filen ôlmüıtür." 
Dedi. Sonra gazeteciler tarafından 

sorulan bir suale cevap vererek ili • 
ve etti : 

. - Çin müstakil bir devletttir. Ken
?ı .baıına devletlere müracaat ederek 
ıkı taraflı müzakereler ile bu mua • 
bedenin tadilini istiyebilir. 
. Şimdi Çin'in Çang-Kay.Ş:,k'in em

rıne ti.bi olan dahili kısımları artık 
Çin adını bile taşımak hakkına ma
lik değildir. Çin diyince yalnız japon 
ordularının iıgali altına giren sah.a • 
ları anlamak lazım gelecektir ve ja-
pon İ§gali altına girdikten sonra bu 
Çin müstakil bir devlet srfatiyle ln • 
giltere'ye, Aınerika'ya, Sovyet Rus • 
ya'ya, Fransa'ya ve vaktiyle dokuz 
devlet muahedesini imzalamış olan 
diğer devletlere müracaat ederek ta• 
dilini istiyebilir ! 

Tokyo hükümeti Kanton üzerine 
asker gönderinciye kadar Çin'de 
emnfaatleri olan devletlere kartı 
mülayim bir dil kullanıyordu. Baş • 
vekil Prena Konoye'nin bu defa raıcl • 
yo ile söylediği nutukta i&e bu tarz • 
da bir ihtiyat eseri yoktur. Daha a • 
çık bir ifade ile artık Japonya aiya• 
aet dünyasına kartı gemi azıya al • 
mııtır. 

Acaba Japonya'ya bu cüret ve ce
saert\ Vt!ren §ey nedir ~ 

Her şevder. cvel bunun ıebebini 
japon ordularının Çin topraklarında 
kazandıkları zaferlerde aramalıdır. 

Öyle anla~ılıyı.ır ki, Kanton :ıe Han -
keu'yu İfgal ettikten sonra Japonya• 
nm Çin'de aakeri ibaknndan hiç bir 
korkusu kalmamııtır. 

iktarda münteh1bın ıtbrakını te • :in noktasmda toplanmı§tı. Hükü • 
nıet bu tedbirleri alırken, muhalefe • 
tin reislerini tevkif etmi~ ve her tür· 
lü tazyiki kullaıımıttır. 

cefi;"'"münf~ı}fıdÜP~i!~~in ~et~ -
betinde iıtirakini göstennelitedir. 
Gerçi bu. 1935 seçim.ine nazaran faz
la bir nisbet ise de hüküm.etin üınit 
ettiği gibi, seçim, milli birliğin teu
hiirii mahiyetini almamııtır. 

Her tatminden sonra yeni 
bir talep 

Epok gazetesinden: 
"Hitler'in sözüne inanmak lazım -

gelirse, Almanya ile Fransa ve lngil-
J • - 1\ " 

müstemlekeler meselesidir. Fakat bu 

Moskova, 9 a.a. - B. Molotof Sov- ı 
yet ihtılalinin 21 inci yıldönümü do
ıayısiyle Moskova'da )'. üksek Sovyet 
meclisinde bir rapor okumuştur. Ra
porun dahili işlere tealliık eden birin
ci kısmında B. Molotof 21 sene içinde 
başarılan işleri kaydederek, 1938 in ilk 
10 ayı i.çinde endüstride geçen seneye 
göre yüzde 12.5 artış olduğunu, ziraa
tin bu kuraklık yüzünden çıkan güç
lüklere rağmen 1935 ce 1936 ya naza
ran gene fazla, yalnız bir sene öncesi· 
ne göre biraz eksik olduğunu söyle 

miştir. 

Zirai vaziyet 

Moskova, 9 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 7 teşrinisanide bütün Sovyct
ler Birliği görülmemi§ bir şevk ve 
vatanperverlik havası içinde büyük 
teşrinievel inkılabının 21 inci yıldö
nlimunu kutlamış ır. uarnızonıarın 

Almanya ile ltalya'nın Rütenya 
meaeleıi üzer.inde Çekoslovakya ve 

Belçika wıuıyicileri Burgoa'la Macraistan arasmda hakem olmasm-
münasebet kurulmasını dan ve hariciye nazırları tarafmdan 

Roma'da verilen kararın her iki 
istiyorlar memleketçe kabul ve tatbik edilme-

RrHlrM"l. Q .a.a- _Parlamentonun sa~ sinden sonra İtalyan ve alman gaze .. 
cenah fırkalarının murahhaa heyeti telerirün netrjyatı bmıu pek açık gÖS
başvekil Spıaıak'ı ziyaret ederek sağ teriyor. Onun için Japonya ha.riciye 
cenah fırkalarının müttefikan Burgos nezaretinin aeli.hiyetli adWnları do • 
ile münasebet tesis edilmesini ve bu kuz devlet muahweainin ölümünden 
hususta bir an cvel bir karar verilme- bahsederken ve lngiltere'nin, Fraıı -
sini istediklerini bildirmi~tir. sa'nın, Am.erika'nın Sovyet Ruaya'• Polonya'nm 35 ınilyon nüfusu ara

&mda on yedi milyon nıüntehip var • 
dır. Memleket yü.z kaıdar intihap da
iresine ayrtlınıttır. ~e~lek c~y':t. • 
leri toplanarak her ıntıhap daıresı ı
çin be§ altı namzet seçerler ve bunlar 
arasmdan iki mebus seçilir. P~l~m • 

Y 
, .ki ....... kiz azalı meclisı bu anm ı yu....... . 

ıuretle intiha:> edilıne~tedı.r .... 
c:___. uhalif partiler ı§tırik et· 
~ımem . b. 

tnediği cihetle, hükümet kah~"'k"ır 
ekseriyet kazanmıttır. Fakat .u u • 
metin seçim yapmaktaki he~ef ~ ~u A 

d ··ıd· a··tun"' ınüntehiplerın ıştıra-
egı ır. u 1. "k 

ki . t . derek iç ve dış po ıtı a • 
nı emın e . d·- · 

.. _ k ik bir gafhaya gır ıgı 

........ pe naz b .. et 
.,.., 

1 
. . de -illi birliği te aruz • 

.... n er ıçın •·· d k" 
tinnekt" Gerek seçim esn~sm ": 

1 

ı. · etı • 
g\irü}tülere ve gerek seçunm n 1 
Cesine bakılacak oluna, bu gaye e • 
de edilemenıiştir. Binaena~eyh ge -
9en .. Ü yapılan seçım Polon-

pazar gun - . . . de 
!•'dalci eski vaziyeti .d.egııtınnıt un : 
gildir. Polonya iç polıtıkasınm. b 

h ""kümetın se • 
datı sonraki inkişafı, u ~. h reket 
Çİnıden sonra tesbit edecegı a 

ha.ttnıa bağlı kalıyor. ş ESMER A . . 

B. Daladiye'nin 

temaslar1 . 
Paris 9 a a - Başvekil Daladı~e, 

. , . . b a gı • 
6niinıüzdeki hafta vazifesi . aşı~ü ük 
decek olan Frıansa'nın Berlın J . 
elçisi Kulondr'u kabul ederek ken ısı-
le görüşmüştür. 

l\ıüteakiben başvekil, hariciye na -

zırını kabul etmiştir. 

Ay tutulunca 
Milyonlarca Hintli 

Günah çıkardı 
Londra 9 a a - Salı günü, iııgiliz 

'lr . ' · · · d ek ındıstanındaki hindiler takvırn . e P . 
nadir tesadüf eden bir hadiseyı te~ıt 
~tın~şlerdir. Bu kutlama, evelki gun 

b~kı olduğu veçbile, ay tutulmasının 
ır ha t"gv · zaman ~ zartesiye tesadüf et ı 1 

Yapılmaktadır Salı sabahı milyonlar
ca hi · · 1 ak i-. ntJı günahlarından kurtu m . 
Çın G . d" 400 kı-. an1 nehrine girmişler ır. 

::n~aYıptır. Bunların boğulınuŞ oıına
an korkulmaktadır. 

iddia, her talebin tatmininden sonra 
ileri sürülen iddianın aynıdır. Daha 
geçenlerde B. Çemberlayn'a müstem
lekeler meselesinin bir harp sebebi 
olmıyacağma dair teminat vermiş o
lan Hitler'in bugün: "Almanya, nor
mal müzakereler yoliyle tatmin edil
mediği takdirde bu tatmini zorla is
tiyecektir.,, diyor. !şin açık tarafı 
budur ve henüz kapalı olan gitzleri a
çabilir.,, 

B. Molotof buğday vaziyetinin çok 
iyi olduğunu, pamuk, pancar ve diğer 
zirai mahsuller bakımından Sovyetler 
birliğinin tam bir emniyet içinde bu
lunduğunu, köylülerin eskiden rüya
larında bile görmedikleri şartlar için
bulunduğunu kaydetmştir. 

geçitleri kızıl ordunun terakkileri ve 
mükemmel tec:hizatını göatermiştir. 

Almanya ve lngilıere 
Ages, Berlin'den lö Jur - Eko - dö

Pari gazetesine bildiriyor: 
"B. Çemberlayn'in Münih'te sarfet

miş olduğu gayrete rağmen Almanya 
ile Büyük Britanya arasında her şe
yin yolunda gitmekte olmaktan pek 
uzak bulunduğu intibaı kuvet bulmuş 

tur. 
Alamnya ile Büyük Britanya'nm 

biribirine karşı cephe almalarına se
bebiyet veren meselenin müstemleke
ler meselesi o1masr muhtemeldir. 

B. Çörçil ile B. Düf Koper ve mu
halifler namına söz aöylemeğe seıa
hiyetli diğer zevat hakkında kulla
nılan lisanın bizzat Londra hüküme
ti aleyhine müteveccih olan daha de-

Bütün bu inkişaflar, refahın fazla· 
!aşmasına temel vazifesi görmüştür. 
Mali tedaviilil bu senenin ilk 10 ayı i
çinde geçen senenin aynı devresine 
nazaran yüzde 8.5 artmıştır. Gıdai 
mahsuıat bakımmdan kifayetsizlik 
yoktur. 

Endüstriyel istihsal.at 

Endüstriyel istihsalata gelince, di
ğer memleketlerde bu, krizden önce
ki sene olan 1929 senesinin de dfınuna 
düştüğü ve işsizlik boyuna arttığı hal
de Sovyetlcr birliğinde istihsal, iş ve 
gündelikler boyuna artmıştır. Onun i
çin Sovyetler birliği şimdi mal ve gı
dai mahsuller istihsalini genişletrniye 
çalışıyor. Bu da, bayat seviyesinin 
yükselişini karşılamak için lazımdır. 

rin bir infialin aksi olduğu düşünül-

lebilir. B. Fronsu'a Ponse Kont 
Ciano ile görüştü Almanya lngilterede nifak 

çıkarmak istiyor 
Ovr gazetesinde Bn. Tabui, şöyle 

yazıyor: . . _ 
"Almanya, itilafgırız davranacagı· 

nı evelden haber veriyor ve kendisiy
le müzakerelerde bulunmak istediği 
rnemlekette muhaliflerle hükümet a-
sında nifak çıkarmak istiyor. Her

~:lde Hitler, müste~Ic;kel~r mesel:si 
için harp etmiyecegını soylememış· 

tir.,, . . d" k. 
Ordr gazetesinde Vıvıye ı~or ı: 
,.

0
.. Hitler, müstemlekelerı res-
un ha .. d 
. t mi«tir ve Almanya rıcın e 

men ıs e T • d k 1 b"" 
h 

.. hüriyetin lehın e çı arı an u-
enuz b - 1 tün seslerin susturulmasını, ogu ma· 

sını istemektedir.,, . 
ffitJer'in tngiltere. ve Fra.n~ . ı~e 
1 

kelimesinın kendısı ıçın 
"an aşına.. - · d · . b' rr:&nası olmadrgr suretın ekı 
bıç ır t telmih eden Löbuşe, Aksi • 
beyanFa aansez gazetesinde şöyle yazı
yon r 

yor: .
1
. efkarı umumiyesini.ın Ber-

"lngı ız b" .. hala inanrlmaz ır musa-
lin'e karşı d k .. t rınekte ısrar e en ısmı, 

roaha go~: hükmünü tekrar gözden 
bu ~apta ~cin bu beyanattan istifade 
geçı.rıne\ midir? Böyle olacak olur
etrnıyece ,. •iddetli nutukları bir i§e 
sa, .I:Iitıer ın ,. 

oıacaktır. 
yaraın•Ş 

Roma, 9 a.a. - Yeni fransız Büyük 
Elçisi Fransua Ponse bugün harici

ye nezaretinde Kont Ciano'yu ziyaret 

ederek kendisiyle uzun bir mülakat-

ta bulunmuş ve kırala vereceği iti
matnamesinin bir suretini tebli'ğ et -
miştir. 

Bu mülakat bir saatten fazla slir -
müştür. 

İılanda'da 2.000 

otobüsçü grev yaptı 
Dublin, 9 a.a. - Bir müddettenberi 

başlamış olan nakil vasıtaları grevi u
mumileşmiştir. Bütün tramvaylar ve 

o~o?üsler deP:°larda kalmıştır. İki bin 
kışı greve iştırak etmektedir. Grevci· 

ler, sendikanın mümaneatma rağmen 
talepleri isaf edilmediği taktirde işe 
başlamıyacakla rınx söy 1emektedir1 er. 
Grevciler, iı saatinde kahvede oturdu
ğu görüldüğü için yol verilen bir me· 
murun tekrar ife alınmasını istemek· 
tedirler. 

Moskova, Leningrad, K.iyef, Minsk, 
Habarovsk ve diğer şehirlerde en 
hafifinden kara dretnavutlarına ka -
dar her tipte tank dalgalarr, her tip 
ve çapta toplar ordunun istisnai de -
recede çeşitli tekniğini ispat etmiş
tir. Tayyarelerin uçuşu tezahüratçıla
rın şevk ve heyecanlı alkışlarını top
lamıştır. 13 şehirde takriben 200 tay
yare geçide iştirak etmiştir. 

Moskova'da bir buçuk, Leningrad
da 1,3 milyon, Kiyef'te 500 bin, Har
kof'ta 300, Baku'da 400 ve Odesa'da 
300 bin kişi tezahürat yapmıştır. Ge
ce, zengin bir surette aydınlatılmış 
ve donatılmış olan meydanlarda halk 
şenlikler tertip etmiştir. 

Romanya 
veliahdinin 
yıl dönümü 

Bükreş, 9 a.a. - Rador ajan&ı ~ildi
riyor: Veliaht Mişel'in 17 inci yıldö

nümü münasebetiyle Romanya'nın bü
tün kiliselerinde ayinler yapılmıştır. 

Bükreş katedralinde yapılan ayinde 
başvekil ve nazırlar da bulunmus ve 
ayinden sonra başvekil saraya giderek 
prense hükümetin tebrik ve temenni
le.rini bildirmiştir. Nazırlar da saraya 
gıderek husuı;i deftere ~sımlerini kay
dettirmişlerdir. 

Gazeteler, bu münasebetle yazdık· 

lan makalelerde milletin iftiharla 
sevdiği prensin ahlaki ve entelektüel 
yüksek meziyetlerini bilhassa kaydet
mektedir. 

Macar İjgali normal 

şekilde devam ediyor 
Budapeşte, 9 a.a. - Macar Ajansı 

bildiriyor : 
Macar işagl kıtaları dün kendileri

n~ tayin edilen yerleri işgal ctmişler
dır. İşgal tam bir intizam şeklinde ce· 
reyan etmiştir. Halk her tarafta kıta
atx şevk ve heyecanla karştlamıştır. 

Tuna iizerin'de serbeıtı 
mıntıaka 

Berlin, 9 a.a. - Gczetelerin istih -
baratına göre Çekoslovakya'da Tuna 
nehri üzerindeki Bratislava'da Alınan· 
ya, Polonya ve Macaristan için ıerbeet 
mıntakalar tesisi hususunda yakında 
müzakereler başlıyacaktır. 

nm Çin'deki menfaatlerini hatırla• 

Bir tekzip mıya bile lüzum görmezler iken ltal

Paris, 9 a.a. - İspanya hududunda 
c.erder~'deki hava müdafaa kuvetleri
nın gerı alınacağına dair çıkan haber
ler asdsrzdır. 

ya ve Almanya'ya Çin'de hususi 
menfaatler temin edileceğini eöylü .. 
yorlar.,, 

DÖRTTEN JKt ÇIKTI 1 
COMHURlYE'te Hem nalma hem 

Avam kamarasında 

dünkü müzakereler 
Londra, 9 a.a. _ Bugu··n A k vam ama-

rası kıralın nutku hakkınd .. k a muza e-
rcde bulunacaktır Bilhassa d l"t' .. · ış po ı ı-
ka munakaşa edilec:ekt"ır y ·ıı~ .. . arın mı , 
mudafaa meseleleri müzakere edile-
cek, cuma günü de umumi müzakere 
ya~ılacaktır. Pazartesi gilnil muhale
fetın dxş politika hakkındaki teklifi 
müzakereye konacaktır. Birkaç muha
fazakar meb1ıs kıratın mühimmat ba
kanlığından ve mecburi milli hizmet
ten bahsetmemesini teesaürle ka d -
d b. k . y e 

en ır ta rır vermişlerdir. 

JJI üzakereler 

.. Londra, 9 a.a. -Avam kamarası bu
g~.n kıralın nu_tkuna verilecek cevabx 
muzakere etmıştir. 

Muha/azak-0.rlar kongresi 
toplanm ıyacak 

Londra, 9 a.a. - 7 teşrinievelde top
lanacak iken Avrupa buhranı d 1 . . o ayı -
sıyle tehır edilmiş olan mubaf k. 
ı k · . az,a, ar-
ar ongrcsının bu ıene top)'"' 
k 

anmaması 
ararlaştırılmıştır. Kongre .. .. .. 

dk
. • onumuz • 

e ı sene toplanacaktır. 

-
Muhtaç çek almanlarına 

yardım olunacak 

Prag, 9 a.a. - Hükümet tarafından 
geçe~e ihdas edilen alman naeyonal 
soıyalıst mebuslarından ve ayıı.nmdan 
~?rekkep parlamento grupu bir teb
l~g n~şr.ederek alman salahiyetli mah
f ıllerının son hadiseler neticesinde 
sefalete düşen çekoalovakyah alman
lara yardım edilmek üzere Kundt'un 
emrine mühim bir meblağ verdikleri
ni bildirmiştir. Prag'da çek makamla
rının. muvafakatiyle bir "tasfiye ve 
tensikat için alman i' ofiıi,, ibdaı e
dilecektir. 

ınıhına sütununda çıkan bir yanda 
deniliyor ki : 

"Çekoslovakya meselesinin M>D 

safhası da halledildi. Almanlar ve 
lehlerden sonra macarlar da, çek bo
yunduruğu altında bulunan aoydq -
larını kurtardılar. Fakat, bu son ha· 
disede de İngiltere ile Fıransa'nm ye
ni bir siyasi mağlubiyete uğradıkları 
pek göze çarpmadı. 

29 eylulde Münih'te imzalanan an
laşmıya göre, Çekoslovakya hudut • 
larınm bu anlapnıya iştirak eden. 
dört devlet, lngiltere, Fransa, Al -
manya ve ltalya tarafından tayin e
diınesi lazım geliyordu. Halbuki son 
defa işi yalnız Almanya ile ltalya 
halletmiıler ve Çekoslovakya ile Ma
caristan arasında hakemlik ederken 
iki demokrat devleti tamamen açık -
ta brrakmıılardır. İngiltere ile Fran
sa, Berlin • Roma mihveri karıısmda 
o kadar yılgın bir vaziyete düpn.üı 
olacaklar ki, zavahiri kurtannak i • 
çin olsun, "yahu: bu iıte bizjm de 
reyimizin alınması lazımdı. Halbuki 
bize sormadan yaptınız. Protesto e -
deriz.,, gibi beylik bir diplomasi te • 
~ebbüsünb biie bulunmadılar ve 
dörtten iki çıktı iki kaldı, diyip sus
tular. 

Merkezi Avrupa'da artık tamamİ• 
le Berlin • Roma mihveri hakimdir. 
Almanya ile İtalya, Avrupa'nm gö. 
beğjnde istedikleri gibi at oynatıyor 
ve merkezi Avrupa'yı ist.dikleri şe
kilde yeni•den kuruyorlar. 

Bu siyasi mağlubiyetten sonra ln • 
giltere ile Fransa'ya, bizim nüfuzu
muzu merkezi Avrupa'dan atan l . 
talya değil, Almanyadır, diye uy • 
durma bir teselli bulmaktan ba~ka 
yapacak şey kalmamıştır zaten.,~ 

Bir vapura ~uika!o<t 
Oakland, 9 a.a. - 3 teşrinisanide al-

''V man ancouver., vapurunun makine 
dairesinde vuku bulan infilak hakkın
da yapılan tahkikat neticesinde vapu· 
~~ ~ordasrna bağlanan bir bombanın 
ınfılakı neticesinde makine daireleri
ne sular dolduğu anlaşılmıştır. 
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Kolera' dan vebadan, veremden ve 

hatto harpten daha müthiş feloket 

Doğum 
1 İSTATİSTİK TAHLİLLER t 1 

Fransa 50 senede 

12.000.000 
azalacak! 

B ug.ü~ Fransa'yı için için yiyen dert nedir 
bılır misiniz? - Doğum azlığı 1 Doğum 

azlığı öyle bir felakettir ki, ne milyonları silip sü
püren hastalık salgınları, ne yüz binleri kırıp ge
çiren harp katliamları, bir milletin bünyesinde, 
bunun yaptığı tahribatı yapamaz 1 

Nesilleri berektli olan insan kütlelerinin mey
dana getirdiği kavimlerin bugünü gibi, yarını da 
garanti altındadır. 

Bugün Fransa'da, en büyüğünden en küçüğüne 
kadar, çoğalmamanın veya az çoğalmanın ati için 
ne hüsranlar doğurabileceğini herkes takdir et
mekte ve milletin akibetini herkes birbirine sor
maktadır. 

Bundan birkaç gün evet, Limoj şehrinde bir 
kongre toulanmıştır. Bu kongreyi siyasi 

bir toplantı zannetmeyin, kongreye, her mıntaka
dan ve her tabakadan yüzlerce kadın ve erkek iş
tirak etmiştir. Orada fransız doğum azlığı mese
lesi ele alınarak, uzun uzadıya tahlil edilmiş, se
bepleri tespit edilmiştir. 

Fransa'da, 1876 da bu senede doğanların sayısı 
1.022.000 iken bu miktar 1930 da 750.000 e ve 1937 
de 616.000 e düşmüştür. 

Yedi sene içinde Fransa'da doğum yüzde on se
kiz nisbetinde azalmıştır. Uç senedenberi de ölen
lerin sayısı doğanlardan 14.000 fazladır. 
Eğer bu düşüş aynı şekilde devam ederse, Fran

•a 5 sene zarfında senede 100.000, 20 sene sonra yıl
da 200.000, 4-0 sene aonra keza bir yılda 400.000 
nü fu• kaybeder. 
Y~rım asır içinde fransa 12 milyon insan kaybe-

aer.ek demektir. Hele bir asır geçti mi, fransa ar
tık kalabalık bir memleket olmaktan çıkacaktır. 

A lmanya ile ltalya'da doğum miktarının 

nuntazam fazlalaşmasr, fransızların endi
ıesini büsbütün artırmaktadır. 

zlığı 
Söylediğimiz gibi 1937 de fransa'da 616.000 do

ğum tesbit edilmişti. Halbuki aynr senede !talya'da 
985.000. Almanya'da ise 1.361.000 doğum kayde
dilmiştir. 

ltalya'da her yrl doğanlar ölenlerden 350.000 faz
la iken, Fransa'da bilakis ölenler doğanlardan 
14.000 fazladır. 

Yalnız, doğum azlığr fransa'nın her tarafında 
aynr miktarda değildir. Bazı vilayetlerde nisbeten 
iyi olduğu halde bazı vilayetlerde büsbütün sö
nüktür. Mesela Savva ve Garon vilayetleri pek ıs
srzdır. Garon havzasında kilometrelerce gidersiniz 
de, bir tek insana rasthyamazsrnız. 1925 de bu mın
takaları gezen bir demoğraf: "Eğer Fransa'nın di
ğer vilayetleri de Garon vadisi gibi azalacaksa, 
fransa çok geçmeden dünya haritasından siline
cektir." demişti. 

Geçenlerde, az çoğalan birkaç vilayete ait bir 
fus istatistiği neşredilmiştir. Bu vesika, Fransa'da 
her vi}ayette 1910 ve 1936 seneleri arasında 15 yaş
la 50 yaş arasındaki kadınlardan doğan kız çocuk
larının sayılarını göstermektedir. Rakamlar az do
ğumlu beş fransz vilayetinde, doğanların 1910 da az 
iken 1930 da oldukça arttığını, fakat 1936 da eski
sinden de aşağı düştüğünü apaçık göstermektedir. 

Maamafih, bu "ölüm merkezleri" nin "ihtiyarlar 
memleketleri,, nin yanında bazı vilayetler vardır ki, 
buralarda doğum çoktur: Bilhassa şimal vilayetle
ri. Bu vilayetlerde 17, 18, hatta 19 çocuklu ailelere 
rastlanır. Vasati olarak aileler 5-6 çocukludur. Fa
kat bunlar mevziidir ve pek azdır. 

Doğum azlığının birçok sebepleri vardır. Ba
zıları her ne kadar, son asırlardaki hastalık

tan, doğum azlığına sebep oldugunu iddia ederler. 
Halbuki hiç de doğru değildir. Çünkü modern tıb, 
insanın vasati yaşını 60 a çıkarmıştır. Biliyorsunuz 
ki insanın vasati yaşı orta çağlarda 25 ti. Hatta 1875 
te 45 olarak tesbit edilmiştir. Binaenaleyh bu doğum 
azlğrna kafi bir sebep olamaz. 

Bunun gibi, bekarlık, veya çocuksuz evlilik de 
bunda mühim rol oynamaz. Limoj kongresinde 
mevcut birçok dosyalar dolusu raporlar, doğum az

lığına en büyük sebep olarak yoksulluğu göstermek

tedir. Bu raporlara bakarsanız, ötede 9 çocuğunu 

..J..-. ... ~u....,.. ... t. .... " s,...;.,. V;\TI ::it" n;.,. Dn,.,,_ hirİ ,:t,. lrnr~GT hir 
kazaya kurban gitmiş vesigortalı olmadığı için 7 ço-

cuğu ile sefil veyoksul kalmış bir kadın, kongrede, 

bu ferdi sefaletlerin mümkün olduğu kadar önüne 

geçebilmek için geniş mikyasta bir doğum politika

sı tatbik edilmesine karar verilmiştir. Onun için bü

yük kongre daha açılacaktır. 

Yabanu devletlerle ticaret 
müzakereleri 

Ankara - İstanbul lıava 

seferleri 
Müştail maddelerden 

alınan istimlôk resmi 
Litvanya ile hükümetimiz arasında 

diplomatik yollarla ticaret ve kliring 
müzakereleri yapılmaktadır. 

Müzakerelere esas, her iki tarafın 
ticari muamelesinin inkişafıdır. Po
lonyalılarla şehrimizde yapılan ticaret 
müzakereleri de devam etmektedir. 
İsveç hükümetiyle yapılacak yeni ti -
ca~et ve kliring anlaşması müzakere -
lerıne ay başında başlanılacaktır. Mü • 
zakerelerde bulunmak üzere bir isveç 
ticaret. h~yeti şehrimize gelecektir . 

Devlet hava yolları idaresi, hava -
ların bozulmıya başlamış olmasını ve 
kışın yaklaşmakta bulunmasını göz ö

nüne alarak ikinci bir işara kadar An -
l·ara - İstanbul hava seferlerine bu
günden itibaren son vermektedir. 

Bazı vergi mükellefleri müşteil 
maddelerden gümrük resminin alındı· 
ğı sırada belediyeler namına yüzde on 
munzam resim alındığını ileri sürmüş
ler ve belediyelerin bu maddelerden 
istihlak resmi alınmaması lazım geldi
ğini iddia etmişlerdir. İç Bakanlık bu 
iddiaları tetkik etmiş ve belediyeler 
namına alınmakta olan yüzde on güm
rük resminin istihlak resmi mahiyetin
de telfıkki edilemiyeceğini ve bu res -
min ayrıca verilmesi lazım geldiği -
ni kararlaştırmıştır. Atına dan şhrirnize geln malumata 

gör hükümetimizle Yunanistan arasın
da yapılacak ticaret ve kliring anlaş -
ması müzakereleri müsait bir hava i
çerisinde devam etmektedir. Müzake -
relerin daha bir müddet devam edece • 
ği tahmin olunmaktadır. 

BAL 1 K 
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SOKAGI 
Yazll!!" Yolan Fôldcş Cevıren: N:tsuhı Baydar 
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- Şaka etmiyorsunuz ya? 

- Katiyen. 
Müvezzi hakikaten şaka etmiyordu. 

Fakat daha az zevkli hadiseler Anna'nm hafıza
aına naktolmu~tur: Konu§tukları hus~si. lisanı an
lamadığını farkederek onu aldatmak ıstıyen satıcı 
kadınlan ve yabancı olduğunu anlayınca kendisi
ne kaha muamele eden erkekleri unutmamakta
dır. Bir gün pazarda para çantasının yerinde yel-

i ·-· · ·· d "" l t yoksa çalın-er estıgını gor u. Kayıp mı o muş u, A 

mı~ mı idi, bilemiyordu. Anna, zarif bir ihmalkar
lıkla bir barakanın divarına dayanan baygm bakış· 
lı sarışın bir gençten tüphelendi. Bu genç ona g~· 
lümsemek ve alçak sesle harikulade alçakça bır 
ınütalea dermeyan etmekle iktifa etti. Anna onun 

ne dediğini bilmiyordu. Fakat, kan batına çıktı. Et
rafında adamlar kötü bir neıe ile gülüşüyorlardı. 
Nihayet, küçük yabancı kızı dövmedilerse ne mut
lu. 

Anna gözlerinden kıvılcımlar fıtkırarak ve ölü
mü temenni ederek kaçtı. Ağlamadı, çünkü bu o
nun usulü değildi ve çünkü ailenin öğle yemeğine 
malzeme satın almak lazımdı. Annesinin çalıtmak
ta olduğu çamatırhanenin penceresi önünde durup 
para istedi. Annesi onu payladı. Anna hala ağlamı
yordu. Civardaki dükkanlardan öte beri alıp yeme
ği hazırlamak üzere eve döndü. Bu memleketten, 
bu sokaklardan, bütün hayatından nefret ediyor
du. ispirto ocağı tüterek etrafı kokutuyordu. Anna, 
yiyecekleri pişirmek için diz çökmeğe mecburdu; 
zira masanın veya iskemlelerin yanmaması için o
cak, bir çinko tabakası üzerine, yere konmuştu. 

Soyduğu soğandan ve ocağın dumanından An
na'nın gözleri yaıardı. Fakat, ağlamıyor, sadece 
cihandan tiksiniyordu. 

Bayan Barabat aktama doğru evine döndü. O, 
kendi mütevazi prensiplerine göre iyi bir kadın, 
iyi bir ana idi. iki küçük çocuğu &§ağıda, Balık -
Tutan • Kedi sokağmda oynuyorlardı. 

Bayan Barabaş, büyük kızının bembeyaz yÜzÜ ve 
kısılmıı dudakları karşısında: 

- Müteessir olma, dedi. 
Anna, İnatçı inatçı: 
- Müteessir olmuyorum, cevabmı verdi. Ve bir

denbire batmı kaldırarak ili.ve etti: 
- Bir daha pazara gitmiyeceğim. 
Anası ona mu,fik bir merhametle baktı. Çocuk 

bilmiyor, henüz intibak otmit değildir. Fakir ola-
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Japonya harbe daha ne 
kadar dayanabilir ? 

Yazan: H. A. Kuyucak 
Çin seferi uzadıkça Japonya'nın mış ve binnetice toptan eşya fiatlan 

barba devam kabiliyeti hakkındaki yiızde otuzdan fazla yükselmiştir. Ma
mütalealar da çoğalıyor. Filhakika, bu den fiatlarmdaki umumi yükseliş ise 
memleketin daha ne kadar dayanabile- dünya fiatlarma nisbetle % 50 den 
ceği yalnız, her gün biraz daha ezilen, fazladıt. 

cinlileri değil, belki, dünya ekonomi - Harbın Japonya harici ticareti ü -
siyle alakadar herkesi düşündürmek - zerindeki tesiri de pek iyi değildir. 
tedir. Çünkü Mançurya'nın işgaliyle Harp levazımı ithalatının artması, ih
başlıyan garba doğru japon saldırışı racat sanayii için icap eden ham mad
l{zak Şark ekonomisi ve yavaş yavaş denin temin edilememesi yüzünden ih
ta bütün dünya ekonomisi üzerinde racatın azalması 1937 de 636 milyon 
fena tesirlerini göstenniye başlamış • yenlik bir pasif bakiye hasıl etmişti. 
tır. 1936 de istihlak eşyası ithalatı üzeri -

Japon mali ve iktısadi kaynakları - J ne konulan şiddetli takyitler neticesin
nrn artık sona ermek üzere olduğunu, de ithalat bir miktar indirildiğinden 

ve bu şartlar altında harbın daha faz- pasif bakiye ilk altı ayda 196 milyon 
la devam edemiyeceğini söyliyenler yene inmiş ise de mütemadi pasif ba -
olduğu gibi Japonya'nrn bütün Çin'i kiyeleri ödeye ödeye memleketin al -
ve hatta bundan daha fazlasını istila tın stokları da azalmış ve istikbaldeki 
edecek kudrette olduğunu iddia eden - harici ticaret bakiyesini ödemek için 
ler de vardır. dahili altın istihsaliyle ecnebi esham 

MalCımdur ki harp bir kaç türlü fi- ve tahsilattan başka pek az altın kal • 
nanse edilebilir. Eski zaman orduları nuştır. 
fütuhat harbı yaparlar ve masrafları - Amele vaziyeti de pek iyi değildir: 
nın mühim bir kısmını, girdikleri Yükselen fiatlara rağmen hakiki üc -
memleketlerden çıkarırlardı. Japonya retler hemen hiç yükselmemiş bilakis 
da buna çalışmakta ise de halkın pasif bir çok sanayide çalışma saatleri art -
mukavemeti, ve modern bir ordunun mıştır. Esasen Japonya'da amele teşki
bütün ihtiyaçlarını Çin gibi geri ve fa. latı olmadığı gibi amelenin hukuku -
kir bir memleketten tedarik etme im- nu muhafaza edecek bir kanun da 
kanlarının bulunmaması dolayısiyle, mevcut bulunmadığından ve bilha~sa 
harp masraflarının asıl mühim kısım - kadın amele boğazı tokluğuna çalıştı -
nı ana vatandan temin etmek mecbu - ğından saatlerin artması, fiatların 
riyctinde kalmaktadır. yükselmesi amele kütlesinin fiat sevi -

Gene pek aşikardır ki, ana vatan • yesini çok aşağı indirmiş bulunmak -
dan temin edilecek masraflar milli is - tadır. 

tihsal fazlasiyle elde edilecektir. Yani, İktısadl vaziyetin bu kısa tahlilin-

den sonra acaba yazımızın başındaki 

suaie cevap verilebilir mi? 
Eğer milletlerb h::.rekctlerinde yal

nız iktısadi amiller hakim olsa idi Ja-
ponya'nm harba nihayet vermesi ve 
hem kendisinden hem eline geçirdiği 
memleketlerin ::>aralarını rarmıya baş
laması için vakit çoktan gelmiş telak· 
ki olunabilirdi. Fakat bir tarafta i~ 

memleket ihtiyaçlarından fazla istih -
salcle bulunmak ve bu fazlayı harba 
tahsis etmek mecburiyeti vardır. Bu 
fazlanın harba tahsisi de ya vergi alın
mak suretile yahut ta istikrazla temin 
edilir. Japonya'da vergiler artmış ol -
makla beraber yalnız bu kaynaktan 
harbı finanse etmiye imkan yoktur. 
Bunun içindir ki hükümet bir taraftan 
istihlaki azaltıp bütün istihsal kudre
tini harp levazımı hazırlanuya döndü
recek tedbirler almakta, diğer tarafta p::.ratorun Amaterasu - O • Mi - Karni 
da mütemadı istikrazlarla halktan ve denilen güne§ ilihesinin torunu ve mil
mali müe5seselerden i§tira kuveti te • ·- --,.,-- ---. 

Bu iki tedbirin Japonya'mn eko -
nomik bünyesindeki tesirlerini gör
mek pek kolaydır. 1937 ye nisbetle 
1938 de umumi istihsal miktarı değiş
mediği halde istihlak eşyası istihsali 
azaltmış, istihsal eşyası ve harp leva -
zımı istihsali çoğalmıştır. Başka bir 
tabirle, memlekette ihtiyaçların tatmi
ni için daha az istihsal yapılmış yani 
hayat seviyesi düşmüştür. 1937 ye 
nisbetle 1937 in ticari faaliyet müşiri 
de, alış verişin azaldığını göstermek • 
tedir. 

Jetin_ d~ semadan inme oldul'runa ~ 
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pon iradesine tabi olacağına kanaat 

şeklinde tecelli eden Şinto akidesi ve 
diğer tarafta da harbı devam ettirmi -
ye hazır bir ordu mevcut bulunurken 
bu .sualin cevabını insan ihtiyaç ve ıs
tıraplarının bu akide ile çarpışması 

neticesinde aramak icap edecektir • 

Parasız yatılı talebenin 
verildiği okullar 

Kültür Bakanlığı, parasız yatılı ta-
1931 - 32 mali senesinde masrafla- lebe imtihanında muvaffak olanJarın 

rı karşılamak için 120 milyon yen is-
tikraz olunduğu halde 1937 - 38 de 
(3.393.000.000) istikraz edilmişti. Ö
nümüzdeki senenin 8.400 milyon yen· 
lik büdçesini tevzin için de 5.800 yen 
borç alınacak ve umum masarifin % 
81 i harba tahsis edilecektir. 

Yapılan istikrazlar memlekette bir 
enflasyon doğurmakta ve tabiatiyle H
atlar yükselmektedir .Filhakika son 
bir sene zarfında Japonya Bankasının 
tedavüldeki banknotları süratle çoğal-

verilecekleri okullara ait listenin ha -
zırlığını bitirmiştir. Liste bugünlerde 
Kültiir Bakanının tasvibine arzedile
cek ve listeler alakalı okullara tebliğ 
olu:ıacaktır. Bu okullar muvaffak o -
)anlara imtihana girdikeri okullar va
sıtasiyle tebliğat yapacaktır. 

Adapazarı orta okulu 
Adapazarı, (Hususi) - Şehrimizde 

orta okrl törenle açılmıştr. 

RADYO 

Ankara: 

PERŞEMBE: 10.11.938 - 12.31 
(Muhtelif türkçe şarkılar) - 13.00 
yarı ve haberler - 13.10 - 14.00 Mu 
çük orkestra): Zampa - uvertur - ( 
Le petit Duc operetinden. potpu 
cocq). Walzerlied (Mamel). B 
Noak). Des kbnigs soldatcn - m 
Kattnigg). Liebcsleid (Engel Ber 

18.30 Müzik (Balkan oyun hava 
19.00 Konuşma (Koylu ve ziraat 
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19 
zik (İncesaz faslı) - 20.00 Müzik ( 
zigi): Pıyanist (Ferhunae Erkın). 
nist (Necdet Atak). Bestekar piya 
vi Cemal Erkin). Piyano \"e keman 
nat. (Ulvi Cemal Erkin) (Piyano 
(Necil Kazım). Piyano solo sonat. 2 
at ayarı ve haberler - 21.10 Muzi 
havaları): Orta Anadolu ve Rume 
ları. 21.45 Bir dram - uyuyan kadın 
- Andrc de Lord): Turkçeye çevir 
rem Hcşit) - 22.00 Müzik (radyo 
rası lie( :Hasan J.'erit Alnar): Pro 
uvertür - balet (Bcethoven). Bal 
{Lulli Mottl). l'reziosa - uvartiır -
ber). Si j'ctais Roi - uvertur - ( 
Kaizer Walzer (Jr Strauss) - 23.0 
ra - Pi.) - 23.45 • 24 Son haberler 
rmki program. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 19 
- 20.10 Konigsbcrg - 24 Frankfurt. 

ORKESTRA KONSERLERi VE 
FONİK KONSRLER: 20 Var(ş 
20.10 Hamburg, Kolonya - 21.30 P 
22 Paris - Hyfel kulesı - 22.40 Lu 
burg - 23 Doyçlandzender - 23.5 
va. 

ODA MUSİKİSİ: 20 Monte Cen 
21.10 Munih - 22.30 Doyçlandzen 
23.35 Droytviç. 

SOLO KO~SERLERI: 14 $tutg 
15.25 Hamburg - 15.30 Laypzıg -
17.15 lierlin - 17.30 Stokholm -
Breslav, Kbnigsbcrg, Munıh - 20 P 
Eyfcl kulcsı - 22.30 Vıyana. 

NE.F.b:SLİ SAZLAR {.Marş v. s.) : 
Konıgsberg - <::ı.ıo licrlın. 

Ol<G KuNSt:.J<Lt.ı<! VE KORO 
10.30 Sottens - 19.30 Paris - .P. T. 
20.10 Kopcnhag, Laypzıg - 21 B 
Roma. 

HAF1.F MÜZİK: 6.30 Alman istas 
ları - 8.30 M unih - 10 Hamburg - 1 
man ıstaııyonları - 14 Laypzıg - 14.1 
lonya, Vıyana - 15.30 lierlın, Bresi 
16 Alman ıstasyonları - 16.10 Konig 
- 17 ~tutgart - 18 Berlın - 18.30 Ş 
gart 19 .liıeslav, Konıgsbcrg - 19.15 
zıg, Munih - 20.10 tiertın - 20.15 Fr 
furt - U.30 Hamuurg - 24 Breslav. 

HALK MU S!.r..ı::öl: 11.30 Ştutgart 
Hamburg - 18.40 Vıyana - 2ı.so Ş 
gart. 

JJANS M0Z1G1: 22 Floransa, Sof 
22.20 Munih, Tuluz - 22.25 Droytvi 
22.30 Sottens - 2.45 Belgrad - 23 
no, Roma - 23.25 London - Recyonal 
Keza - 0.5 Droytviç - 0.15 Lükscm 
- 0.30 Droytviç. 

Roma - Tokyo hava 

Roma, 9 a.a. - Roma - Toky yo 
nu merhalelerle katetmiye teşebbüs 
den Santo - Francesco tayyaresi s 
12.10 da Montelio hava meydanın 
kalkarak Şam istikametine hareket 
miştir. 

Sefer yarım kaldı 
Beyrut, 9 a.a. - İtalyan tayyare 

leri Maner ile Lualdi Beyrut civar 
da karaya inerken tayyarenin iki 
fak kanadı kırıldığı için Roma - To 
yo hava seferinden vaz geçmişlerd 
Tayyarenin telsiz memuru bir ele 
trik deşarjı neticesinde yaralanmışı 
Bununla beraber, tayyareciler Ro 
Beyrut yolu sürat rekorunu bu me 
feyi saatte vasati 474 kilometre sür 
le beş saatte katederek krrmıya m 

vaffak olmuşlardır. 

Derince - İzmit şosası 
İzmit, (Hususi) - Derince - 1 

mit şosasının inşası kararlaşmıştır. 

nın isyan hakkı bulunduğuna henüz inanıyor. 
Yavatça: 
- Dükkanlarda her ıey daha pahalı, dedi. 
Anna batını önüne eğdi. Biliyordu. O ancak için

de bulunduğu çemberi kırmak, alm yazıamı hiçe 
saymak için bir yeltenme idi. Anası ona yaklattı. 

bahçesine gitmek istemiyor. Hepsi o kadar. Anna 
utanıyor ve aefalete razi oluyor. Ertesi gün sesini 
çıkarmadan sepeti eline alıyor, çocukları mektebe 
götürüyor ve, oradan da, pazar istikametine sapı· 
yor. 

- Sana biri fena muamele mi etti? 
Anna batmı öte yana çevirerek tasdik etti . 

- Bana kartı da fena muamele edildiğini zan
nebniyor musun? Bilakis, her zaman. Onların o a
cayip argosmıu anlamadığım için, onlarla takalat· 
mak istemediğim için, buralı olmadığım için ... Şu 
ellerime bak. Bütün kaba itleri bana veriyorlar. 
Görüyor muaun? Bunun sebebi zaçyağı. Elbiaeleri 
boyamadan evel boyalanru çıkarmak lazım. Dün 
sabah da ayaklarına kaynar au döktüler. 

Anna, sesini çıkarmaksızın anasına bakıyor. Da
ha evel de babasının hiddetlerine ıahit olmuttur. 

· Çünkü babası, hemen her aktam alet püakürerek 
eve dönmekte, yumruklarını sıkarak arkadaıları
na, bat terziye ve patrona lağnetler ebnektedir. 
Klari de öyle. Her gün eve küfür ede ede ve hazan 
da yüzü gözü tırmıklar içinde gelmektedir. Fakat, 
bayan Barabat timdiye kadar halinden hiç ıikayet 
ebnemiıti. Kocası veya çocuklarından biri aoracak 
oba hep aynı cevabı verirdi: 

- İyi muamele ediyorlar. İtimi beğeniyorlar. 
Şimdi artık iki çocuğunu pencereden çağırması 

lazım. Onlar sokakta zenci çocukları, Cezayirli ço
cuklar, fransız çocuklariyle bağrıııp duruyorlar. 
Birden Anna Y ani'nin fimdiye kadar hiç bir tika
yette bulunmamış olduğunu hatırlıyor. Küçük oğ

lan hazan auauyor, ditlerini -~ ve Lükaemıbur~ 

Ve pazar, onu iyi karşılıyor. Sokak dünkü müna
sebetsizliğini unutmuttur. Anna, ıspanak fiyatın
dan bet on para indirtmeğe muvaffak oluyoı- ve 
satıcı kadın malı doğru tartıyor. Kıvırcık saçlı 
madrabaz onu dostça seliunhyor; belki de selam 
verirken onun alaylara ve hakaretlere rağmen bu
ralara gelebilmekle gösterdiği cesaret karıısında 
eğilmiş oluyor. Pazarm bir köıesinde parlak may
yolu bir erkekle bir kızcağız halka maharet ibraz 
ediyorlar. Küçük kız adamın omuzuna çıkıyor, O• 

nun ellerini tutarak havada sallanıyor. Adamın a
daleleri titiyor; kız, batı aıağrtla, vücudu gergin 
sallanıyor. Kalabalık hayran olup tenkit ediyor. 
Onlara yamaklık eden küçük çocuk kasketini açıp 
kendine doğru gelmeden Önce sıvıııyor, ve eve 
memnun dönüyor. Ahbabı olan taksi toförü ona u _ 
zaktan bağırarak Sen-Jennen bulvarına gideceğini 
ve acele ederse kendisini de a~peti ile birlikte Hü
tet sokağma bırakacağını söylüyor. 

Anna ile sokağın, hazan düşmanca ve hazan dost· 
ça .olan münasebetleri iıte bunlardır. Kııın, kahve
lerın taraçalarında küçük mangallar vardır. Anna 
e~le.ri sepetin sapını tutmaktan uyuştuğu zama; 
gıdıp onları orada ısıtabiliyor. Yazın, fazla sıcak
larda, Lüksemburg bahçesini sulıyan adam, canı 
İsterse Anna'ya bir duş yaptırıyor. Paris'te çocuk
lar her iıtediklerini yaparlar. 

( SOiiu vcır) 
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G o N o N p OL 1 Ti K MESELELERİ 

P akt tatıolan korucuları teea -
sür içindedirler. Tezgahları 

iuas tehlikesi geçiriyor. Bunu gö
rerek ağlıyorlar, inliyorlar, gelip 
geçenlerin merhametini celbe çalı· 

Paktlardan y0pılan 1 Gô 
SATOLAR 

birer birer yıkıhyor! 

ııyorlar. 

- İnsaf edin, efendilerim, yar • • I dım11z yaşanamaz ... Şurada burada, 

n 1 % a m karşılık ve mecburi yardımlaıma 
paktlarına malik olmazaa FratıH' -

d kandaki ,ekerin niabe • nın hali nice olur? Bir kü.-ük tecril-1< • • • • heyecan aıı, ll 
. b •nunızın ıçınde daıma, her Iıtre· , ;alır azalar. 'k' ~: 1.. becik daha, merhametli efendilerim, 

aı a.. • . k r b ço • 1. · de bu ı ı ~ .. r u . 
Iına aıagı yukarı hır gram ıe e .N ,..nal ha il!UZ • • hadi bir küçük tccrübecık daha. 

b~lunnıaıu lüzwnludur. Bu nisbet . ~-ıarla ,i,nirlerimızd~kı me~ - Bu dilencileri coğrafyayı tetkika 
bınd O 90 • . . . n JıMU- . --ını temıne yetı • k .. 1 . . k .. kU b . e , derecesıne ınınce ınsa ler teker nızcıw•• gönderelim. Kar911ıklı yardım pakt- en goz erımı aparım, çun u 
bırdenbire pek ıiddetli bir açlık du· k.ezer Fakat ya onların,. yahut ken· lan hususunda hüküm veren odur. y 0%0 n : güllelerden biri buntunun tepesine 
Y•r, bir taraftan da büyük bir yor· ı;l i~iıı ha•tahkları ~alınd~. bata 1·~cavüze uğrıyan bir memlekete Stefan LQZAN düşecekmiş gibi gelir bana .. 
:llnluk gelir, zihin uyuıur, içine ~1.: ~~ar da 19ker nızamı ıııne a- yardım ve müzaharette bulunabil - Yirmi senedenberi, Fransa her 

Ankara'da sonbahar 
Sonbaharı yazayım, dedim. Son 

baharı anladığım gibi anlataynn, de
dim. Yetil yapu.kların &ararıp kı -
zılla§tığı, bulutların mavi gökte biri 
birini kovaladıjı, riizcarlarm aerin 
estiği, renklerin 19fafla§tığı bu ha • 
rikulade mevaimi duyduğwn gibi 
nakledeyim, dedim. Fakat, yaz gel
di mi, yaz geçti mi • tadmı tadama • 
dığım ve sırrma eremediğim için • 
hep hayalimdeki sonbaharı bekle • 
rim. rntı baıar. Şeker daha azalırsa u· lar . . k d mek için, hiç olmazsa bu memleke- renkten ve her boydan on kadar gül· 

tiin adalelerine burkulma ve ıi<l·det· rıı;ir ker tiroit guddeıının çıa r ~- tin sıtlJrdaş komşunuz olması icap le ile oynamaktadır. Bunlardan biri Komşu sayfada, fotograf arkada .. 
li &ancı gelir ... Şeker ni&beti bin.de 0rınon pankreaı ho~unun . • eder: Meııela Belçika veya İngilte- Maten gazetesinden şimdi burnuna düşmüştür. Bu tec - tm teabit ettiği Ankara'nın MJnba-
l,7o nihayet 1 80 oluncıya kadarın· 1.1 

h teıir ederek kandakı ıekkerhnıı· re ile bir askeri yardımlaşma paktı rübe kafidir: Devam etmiye niyeti har manzaralarını seyredip "Anka-
d ' · b tt o • ıın• O un için te er aa-aan ayanır. Daha fazla nıs e e b tini arttırır. n . f 

1 
. l tasavvur olunabilir; fakat sizden yoktur. Artık tasfiye ediyor. ra'nın ufkundan kar ikokuları geli • 

lunca idrardan şeker çılanıya baf • ~arında tirait guddeıı az a ıt erse binlerce kilometre uazkta bulunan büyük bir aliika ile seyrederim. Uç Yardımlaşma can bazlarını ıomaja yor. Elmadağ'm üzerinden kıt beyaz 
lar d ·ı· · · k' -ker has· ta · · bir ıey olmaz. Ç k 1 k · · k · b k b' d' k d ı· 1 ba ta k A ka • ı._ • ona a • bı ırsınız ı • :..- hiç de ıyı .. d k' mini ve- e os ova ya ıçın azıye uy- gülle ile oynarlar en, ıra.z en ışe ay etme ı. Aynı zamanda pakt ta· saç ı tını uza ra n ra ya oa • 
talıjı derler Sonr•• kafataaunızın ıç~n. ~ 1 

t • du - kendisine daha bir fırka im - duyarım. Dört gUlle ile oynarlar- toları kurucularını da. kıyor,, cümlelerini okuduktan sonra 
D · · azal· · · · fiz guddeıi, her ıtı arıt ıgı da ·· d d h l k -'-1' b h td· - · · k -emek ki kanımızda 19k~ıın b ,.. nunı ıpo k. ker nisbetine de ka _ t gon erme en ma vo ma ten ı- son a arın ge ıgını ve geçme u " 

ına.1 da fazlalaımaıı gibi bırer a gibi kanda ı ~ ıe-d·-· zaman şekeri kesine maruz bulunan memleketler- zere okluğunu anladım; Çiftliie ka-. 
t&lıktır.' Onun için vücudümÜ• k::: rıf&rtlk !a~l.a1:nedıi~; zaman da a • le askeri yardımlaşma paktları yap- 1 dar gittim. Çünkü bu zevkine doyul.. 
daki teker nizamını mtıhafaza e

8 
arttırır, ıyı ıt b uddenin bozuklu- mak tasavvur edilemez. B 1 B L 1 Y Q G R A E Y A maz mevsime ancak onnanlarda rHt .. 

ye k · t verir· u • Itır Yalnız u g · ------------------------------- larıanız ne derin bir hüznü olduğu• Pe ziyade ehemıye d kolay· za · .1 . gelen belli batlı bır te • ,_ 
ıuın b b" . kd" tınek e wundan 1 en Fransa bu hususta kendisini nu görününüz: Kokular değİfll'İh 

&e e ını ta ır.e. . h reketi, , t 1 -ı bile vardır. . G d d 1 , , ğ • 
dır: Şeker adalelerıınızın a. lerin ker ha& ba it guddelerimizin de ıe- düşündürmesi icap edecek Ün ey oğ usu n an ses e r renkler batka aımı§, ses er a ır q .. 
?efea almamız ve büt~ ne:~edir· Dah~ at a. ine karııtıklarmdan bır ihtarla karşılaşmıştı. 9.lO de, Po- mı§, etrafa &anki için için inliyen bir 
l§leıneai için lüzumlu bar ın~ in vü • ker nız~ : vücudümüzdeki ma· lonya kızıl Rusya tarafından teca- sükWı çökrnüıtür. 
Bu ıüazmı daima ınubıafaza ıçvardır ıüphe edılırae e mın nıeıeli. kirecin vüze maruz kaldığı ve istila edildi- [•] Dört mevaim: ilkbahar, yaz, aon • 
cud"' ·· .. b' ok vasıtaları · . denler.den bazılar .' ı kobalt gi zaman, ona silah ve cephane ge • · baha- ve kıf ... Bunlarla kendi ara • uınuzun ır ç "k' · daınıa _ · un nıke ve 1937 yılının birinci teşrininden be· ı ye'sinde tarıhi eserlerin korunmasına • 
O vaaıtalardan baılıca a ıs;a teker ve ınasne.zı~de '1arııtıkları 9üphe • çirebilmek için dünyanın ukıntısını ri, Münih Alman Akademisi tarafın_ ve miızelerimize dair kıymetli bir ma· mızda mukayeseler yapar, ilkbah.an 
itler. Fakat onlar bozul::ı rın yer· madenle~ınan eklerimizle gelen çektik. Almanya reddetti. İsviçre dan, her iki ayda bir, (Güney doğu • kalesi ve Prof. Bayan Afet'in Topo· çocukluğa, yazı gençliğe, sonbaharı 
nizamı gene bozuJınaz, 1 a sizdir. Bır de yı~anada ııpanakta, reddetti. Çekoslovakya reddetti. Pek sundan sesler) başlıklı bir dergi .-1 • nomi başlıklı deg- erli yazısı vardır. Bu olgunluğa, kıtı ihtiyarlığa benzeti• 
1 . . öriir er. imekte, a ' • k . . 3 b'h 
erıne baıkaları ıf 1 . . . · merc urtta bulduguınuz • uzak yollardan dolaşma ıcap ettı, kartılmaktadır. Bu resimli mecmua. nüshada G. Fachler _ Hauke, R. Ah . riz. Niçin? Mukayeae ve teı ı eze-
Şeker nizamını bozmamak ıçkrın ı§ doınate~t~, ::daki tekeri azaltarak halbuki Fransa o .zamanlar Avrupa'· nın çıkmasında yerli ve yabancı seç- met Sevengil'in Türkische Post'da Ji jlletimizdir. Tomurcuklanan ağaç-

b .ri pan eaı B vitaırunı k • t hakk.. .. altınd t t k' ı kl k d un·· a ... bet gören iki vasıtanın 1 •• • h • r de aaklanuya yarar. Y1 as erı a umu a u u • kin bilginler çalışmaktadırlar. Tür ıye'de kültUr itlerini anlatan ya- a çocu u arasın a ne m ..... 
guddeainin rıkardığı ensulın olr depo ha.~ ıibi mühim bir ite vücu. yordu ... Bu dersin bize hiç bir fay- Mecmua, ı'lk nu"shasında naşiri erin zısını tekrarlamakta ve türk basın ge· vardır; meyvasını veren ağaçla left9'o 

:r ker hasta ı • ~Lrer ıtı l k d V F . 1 la ol 
rnonudur. Bu hormon tbe' ·ı·"' olarak d·~zde bu kadar karıtan bu uruna· dası do uruna ı. e ransa ıırasıy- de azdıkları gibi, 'Güney dogusunda nel di~.ek~.ör~Uğünün çıkardığı TUrki- lik, meyva vennez o an agaç • 
• k k meıhur ır 1 aT · um k ·· zainiz le Polonya'ya, Çekotılovakya'ya, Y 'll 

1 
• 'h d"l b ye albumunU okuyanlara tanıtmakta • gunluk, yaprakları dökülüp karlar gma arıı pe b J nıldığındanbera .mı elbette ço gorme ... G A 1 t t ı e ı a b -

kullanılmıya af a . k kiın. • . Rusya'ya tecavüz takdirinde yar • yer eıen mı e erın ar v - dır. altında baıka bir güzelliie ürunea 
onu herke• bilir. Anc.a:k ebkıren~ __ _.ece _ dım ve müzaharette bulunmak te • kımından müşterek benzerliklerini ve n·· k ağaçla ihtiyarlık arasında vehmet· 

1 _u unyanın ültilr milletleriyle iyi ._ 
aeler bu hormonun lf!.,. Fazla te • Lu"Jchıırgaz tı"carct ve zahire ahhüdü altına girdi. Nereden geçe- aynı zamanda bu milleterin kültür . k . . tiğimiz münaaebetler gibi?... JDMD 

d . aanıı-• • • b' k' ·· ı d" geçınme ıstıyen yeni Türkiye, Mü. 
eritmektir, ıye k kolay bir l ceğimızi ıze ımse soy eme 1• hususiyetlerini göstermeğe yarıyacak hayatı büıbütün ayrı ve, senenin dört 
ker.1 

yakmak, yok etıne • hor a~ı Jrtğ,·olum u nih Alman Akademisinin, milletleri 
1 

_.J,_ 
• • • ve türklerin, yugoslavların, arnavut • mevsimi büsbütün ayrı ıey el"VU". 

· d k d b. e cudiyet gös· p k ı af· leri i ak sevgi ve saygıyla biribirlerine tanıtan •t··· .. d.. u"• k -..li.i için o ka ar Şimdiye a a: ır m v f karşı 8 t pto arı am or n • ların, romanyalıların, bulgarların ve Ömrümüzü neden bu kadar dar bir 
V um • enu b ·ğ· datı masra mı • l " · k"k d ·· d ve yaklaştıran bu teı::ebbüsünü mem -

ucu d - erli ,ekeri niçin kay et· termedı ı ve varı L"l b 1ı se ımı tet ı a a gon ere- macarların sanat ve ilim sahasında ya- Y çerçeve içine hapaedelim? Tetbih 
lüzumlu, eg tesiriyle kandaki lamamakta olduğu anlaşılan u e ur- lını. lki memleket kavgaya tutuş • nuniyetle karşılar. 

B horınonun B kan · · · rattıklarını tanıtmıya çalışacaktır. Bu lazımsa mevsimler, iklimler gibi, ta.-
sin 1 u da kalmaz, fakat kay· gaz ticaret ve zahire borsası a - tukları ve biz her ıkısıne de yar • Dr. Sadettin Bu/uç 
fazla tekŞ:~:i değiıtirir. Kanm i . lar Heyetince lağvedilmiştir: Borsanın dım vadinde bulunmuş olduğumuz vesileyle, bu milletlerin Almanya ile biatın değiten manzaralarını seyret.. 

~·:-~en glükoz tekeri teklinde ol- bütün eşya, evrak, defterlerı ve ~e~ - takdirde ne yapacaktım? ... Bugün, olan kültür münasebetlerinin tebarüz * Stimrnen auı dem SUd. Oıten Deut- tifimiz pencerelerdir. Ukbaharı laf-
~..,.- e~alde glikojen ~ekline girerek cudu, borçları ve matlubu maha~lı tı • her ikisine birer paktla bağlı oldu- ettirilmesi ve bu münasebetlerin ge - ıche Akademie, Münhen km neteai, yazı tükenmez imkinlen, 
.:!~terimizin arasında, nesiçlerin caret ve sanayi odasma devro una· ğumuz Polonya ve Rusya için kui· nişletilmesi arzu edilmektedir. &anha.harı gözlerimize çektiği :r-* 
arasında ve §eker deposu gibi olan caktır. ye budur. Yarın bu iki memleket Türkiye'ye ait yazı işlerini Breslav ziyafeti, ıkııı da ilkbaharı müjdele• 

bı'r uzuvda taplanır, tekrar lüzumu --------------ı kavga eder ve mücadele başlarlars~. k 1 .. p f .. .. ..tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllh_ .. 
olacağı zamanı bekler. Pankreas .. " HA 8 ERLER bu paktlar nasıl tatbik edilecektır. : A k 8 

1 
· ' Üniversitesinin Tür o 0 31 ro esoru 

ker hastalıimda ilaÇ 'örai--lırıg1cWııı~: ...::K~l.:.1 .:.'.:1,;.,1 K~,;;;;n;..;ı;.,~.;...;~----- k'a"n~"~:~gisi:ıı1ğ~u~~:ca~A~ia~i'rx~1f ~r;!~~;u!~~au:~:r:aıı::~~~=:~ = n ara orsası E 
diği iç.in aeveriz. 

lç.inde bulunduğumuz meYııimde 
Ankara ne güzel ! 

Onun gördüğü it biç durmaz, kanı • X Berlin - Nazi partiainin progra- Fransa'nın müttefiklerinden biri - Türkiye'yi ve türkleri tanımı' olan ~ 9J.'.ll. teırin/1938 fiyatları § 
mızda teker nizamını daima ınuba - mının 9 teırini&ani 1923 tarihinde ila- nin saflarında diğer bir müttefike sayın Profeeöriln bu iti üstüne alma- E ÇEKLER : 

Siz de benim gibi Çiftliğe gidini&. 
ağaçlar aratmda dolaıınız • .Ankal'a faza eder. Bu honno?.un b.ir ~i de nının yıldönümU Almanya'da kutlan - karşı harbetmcsi gibi tezadh bir sı bizi aevindirmiftir. _E _: 

adaleleriınizin ve bütun nesıçlerın a· mı§tır. vaziyetle mi karşılaşacağız? Yahut 
?'asındaki ıekeri yaktırarak kuvet X Pariı - lki sene vadeli milli mü· da, B. Jan Mistler'in müstehziyane Mecmuanın timdiye kadar &ıkan üç E Acıhı Kapan11 : 

ovaama uzun uzım bakınız: Bir hio
ran gibi aeıini kulağmıza bu-akııp 

uzaklaJ&D tarla kuıunun n~en bö,... 
le feryat ettiğini, çiçeklerin neden 
ıaıılacak kadar renkli olduğunu, 

dünkü solgun krrlarm niçin böyle 

çıkarttınnaktır. dafaa bonolarının faiz miktarı yüzde sorduğu gibi, fransız ordusunun bir nüshasında, Avrupa'nın güney doğu- : Londra 5.98 5.98 ; 

Pan
kreal honnonunun glikdojen 4,25 den 4 e indirilecektir. kısmı Polanya'nın yardımına ko • su milletlerinin edebiyat ve folkloru § ~=~~ork 12~·!'445150 12

3
5 .. 60

3450 
: 

şarken, bir diğer kısmı da Rusya'yı k"l ·· h k tl · üzerine deg· erli ... -
-klı"ne konarak oraya buraya e.po X Belgrad - Şabat.z •ehrinde bir ve u tur are e erı : Milano 6.6175 6.6175 -
r- '" müdafaaya mı şitap edecektir? Hem 1 ti d Ben b' ·t - C 2 5 ·-· keri tekrar glükoz ,eklıne kimyevi maddeler fabrikası B. Stoya. yazı ar ve no ar var ır. ' ıze aı : A enevre 8. 225 28.5225 : 
ettıgı §e k b" hale getiren . 1 tl t Ga e- sonra, fransı.z orduıu nereden geçe· yazıları saymakla iktifa edeceğim: : Bmer'ıtı'nerdam 6850'33952755 6850 .. 33952755 : 

. k yakılaca ır dinoviç'in hu.zuny e aç mış ır. z cektir? 1 . k "h 
çevırerbe. h -on vardır. Adrenalin teler bu vesile ile hararetli neşriyat Ik nüshada Duda'nın, tiır tarı te· : Brüksel 21:21150 21.2650 - yeterdiğini, yaprakların güneıten 

bil'eı' katre gibi teker teker dökül • ayrıca ır O••·· b"b k ·· .. _ 1 zini izah eden bir yazısını ve G. Foch- - Atina l.0925 1."250 : 

k
. b honnonu da o re u... yaparak ba .. vekili alkı§lıyor ar. s r 7 

admda ı u . k Bunun ıe· '" 8 u sarih suallere cevap veril· ler • Hauke'nin Anadolu'da yaptığı P~a~a !:~~~g g~~g § 
t ··nc1 ki guddemız çı arır. · X Lükaemburı - Meclis, katolik mesi luımdır. seyahatlerin hatıralarını okuyoruz. -- Madrit 5.98 s.98 --u e .. .. ... .. . ötekinin gör • . r-
kere kar§ı gordugu ıf na aksidir: partisinden Reuter'i tekrar reıs ıge şu son günlerde, alman baş vekil· Duda, bu yazısiyle, teri.zimi, türk kül- : Varıova 23.6275 23.6275 : 

düğünü kendi kendinize aoracakaı • 
nız. Fakat, o kutun aeainde ve bu çi
çeğin renginde metafizik bir mini 
aramak beyhudedir: Tabiatin bük • 

düg•ü i .. in tamanu taın~ı . yol. seçmiştir. Riyaset di.~ı üç. partinin lig· inde Bismark'z istihlif etmiş o. tür hareketleriyle alfikadar olan al • :~~:~;ştc 2
0
4••

9
78

12
75

5 
24.7875 : 

,.. . 'ı '-anın 1 ... erııne 1 • d kkeptir . " O 9125 Depodakı teke~ .. dalel;le nesiçler mümessil erın en mure · ·ı lan şansölye fon Kaprivi'nin bir man intelcktüel kütlesıne tanıtmağa : Belırat 2.8075 2:8075 : 
lar ve bu aekerın a _ • l X pariı - Beynelmilel gazetecı er sözü hatırlanıyordu. Fon Kaprivi muvaffak olmuştur. : Yokohama 34.9125 34.9125 = 

'" - o ur ·ıı· Stokholm 30 8025 3 : araaında yatınasma mana · . federasyonunun mü.~siai ve mı ı gaze iktidar mevkiine gelince, kendisine Mecmuanın ikinci nüshasında, Ö • Moskova 23:6925 2~::~~~ : 

mü budur, ve sonbahar keneli ina .. 
nılmaz güzelliğini büt~ tabiata 

.. 1 .. hormon. biri kandakı teciler sendikası reıs~ Georges .Lo~r - bir sıra Avrupa memleketleriyle bir mer Seyfettin'in Diyet'ini, O. Spies : Eıı.;llA~ı VE TAllVlLA-T : aerpmiıtir. ReHamaaruz fırçanızı ve 
Bu iki tur u k "t ki çoğaltarak • don 70 ya .. ında oldugu halde ölmuı • sıra paktlar teklif ediliyordu. Baş almancaya çevirmittir. Aynı sayıda :_ >.:J u _: b ı ı .. 1 · • tekeri azaltara , o .e bozul • :ır oya arınızı a ıp goz ermız önüne 

k zd eker nazaınının tür. vekil şu cevabı vermişti: Duda, Melzig'in Kamal Atatürk adlı : 1933 ikramiyeli : serilen levhaya mukavanız üzerine 
anımı ad ~ına temin ederler, bun· X Bern _ Vo Kanton'unda ~~m~ _ - Kuvet canbazları daima hoşu- eserinin değerini belirtmektedir. : Ergani 1920 19.20 : nakıedin. Tabiat bize seçkin güzel. 

lllamasmı aı . irlerimizde de ıeker . t e sair beynelmilel teşekküllenn ma gitmittir, fakat bunlar beni kor· M~cmuanın §Ubat nü~hasm~~ ~r., ,l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr liklerinden birini da.ha bezletmek • 
lardan batka sın ınerkezler var· nıa v d'l · · kuturlar. 1kı' gülle ile oynarlarken Himıt Koşay'ın Cumhur yet T k . ·n eden falı'yette bulunmaları yasak e ı mıştır. . ' 1 ur 1 

• tedir. - N. Baydar 

hizanıını teını 1~::·~-:.~ü:z:ü:n~t~ü;d;e~n;,~~~~~l!!!~!!i!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!IB!ll!lfl!!l!!!!!!~~ll!!l~~~~~~~~~==~=~~~~~~~~~~~~~~==::-~~~~~-::-::~-:~~ .. ~!11!!!1111!111~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!1!1 .... ~ .. ~l!!!lll!~~~~!lll!!lll!!!ll!lllll!l!!i!ll!! dır. Onun için, ıne&e a E 
~ __ ~ ~ bakmasını kendisinden öğrenmif o • gibi zillet içinde Paris soka'klarındr. - 'Galiba beni al mı ya gelen asker _ _ Demek aşlkın bir tane değildi? 

·- - }anlar tarafından giyotine götürüldü dolaştırılmasına müsaade edilebilir lcr olacak, dedi. Kinayeli bir kahkaha savurdu ve iğ· 
• ve Robespiyer istemiş ve emretmiş ol- miydi? Hayır, hayır 1 Ona nezaret et· - Sizi almıya mı" 

E M 1 N r renç çehresinin çirkinliğini bir kat da-y duğu kanh orijilere kurban gitti. mek, icabında kendisini müdafaaya a· - Evet, her halde benı' M. J)o"'latur'· h a arttıran bir göz işareti yaptı. Son· 
Dölatur, bilakis, bu yolunu şaıırmış made dostları olduğunu göstermek un ön. ünde. tevkif etmiye cesaret ede- ... 

r:. ra yuzünü Jülyet'in çehresine yak -
zavallı kalpler üzerindeki nüfuzunu l4Zımdı. memışlerdır .... Çünkü... 1 aştırdı, genç kız, duyduğu dehşetten, 
bu kalplerde son bir insanlık eserini Artık kimse Merlen'i, düşünmüyor- Sözünü bitirecek vakıt bulamadı. b . . k d Ka d , aşını çevırerek gözlerıni apa ı. • 
idameye çalıprak muhafaza ediyor - u. Kadın, erkek, çocuk, orada bulu • M. erlen odaya girmişti. Bı"r elı'nde de- b b' . . . 

l h . . a ır Jestle Jülyet'in çeneaını tuttu 
du. nan arın epsı, aynı düşüncenın sev· rı ~anta ve öteki elinde yarı yanmış 

b. k l bal ğ d" b'l -· k. 1 k"" ··k · k ld - ve onu kendisine bakmıya mecbur et-

BÜYÜK 
il==========~===;.::- 26--==~ ~ y aan: Barona Orbi 

. itti fakat sesi • 
Genç kız fısıltıyı ış ' pılan ebe· 

· d. ine ya nı çıkarmadı. Ken 15 • evap ver· 
d• "zlerı c 

ı clvcdağa yalnız go 
di. · uzaklaş· 

1 ın sesı 
Merdivende adırn ~r ka ının boğuk 

tr.'. aonra kapanan bır p rnanda, açık 
gurültüsü işitildi: ayııı .za busun çıkı· 
Pencereden, halk d~~t~ ~e tezahürler 
§rnı ıelamlıyan gurultu 
Yükseldi. . . ·n üst 

ı dıvenını 
ki adamla sokak ıner diğer iki· 

~'ında kalmış olan Mcrlcni,tesi a.zala· 
11ne, Selameti amm~ K~ . sarayına 
tının içtima ettiklerı Tuılrı elerini 
kadar Dölatıu t"efakat etındı·s·ı re--
eın • · t ken 
f retti. Mevkufun• bızz~. d. Vazife· 
~kat etmek niyetinde degıl ~ğu evde 
~ bit~emişti. Araştır~'! ?1

:aha vardı 
lledılecek mühim bır ışı d evel 

"c . . ıkına an 
n··lncrdıvenı tekrar ç kli ordu. 

olatur'un uzaklaşmasını bed .. ~ue' . 
n' Meşhur Jakoben, Merle~. toaskerle 

. "zasma karşı böyle münase-
vansıyon A • • • h'dd 
betsiz bir hareket cıddı bfırl ı .~t .. u· 

d ctı Milli muha ız ar goru • 
Yan ırmı:r · 

.. k d nlar onlara bağırıştılar, ve 
nunce a 1 

• d b'l 
1 h ıkın müdahalesın en ı e 

Mer en a 
korktu. · · d t h . k d n onuıı istıkametın e e · 
Bır a 1 

. mruğunu aallıyarak: 
dıtkar yu haydud ı Diye haykırdı. 

-Sehpaya, . 
. d'ğeri devam ettı: 

Bır ı D"latur emret herifi 
_ Vatandaf 0 ' ' 

haklıyaJıın. 

B. ok ıesler: 
ır ç sehpaya diye haykır -

_Sehpaya, ' 

mıftl· b' iki kelime ile bir ayak-
Döl•:~~ri~r edebilirdi. Fakat Mer • 

lanrna d korkınaıına sebep ken • 
··n on an d .. len ı h"rler yapılan a amı ıyı 

diıine teza u 
unarnasıydı ı 

tan h Ik U.zeriııdeki nüfuzunu 
Dölatu.r al rını pohpohlamakla el • 

"htıras a d. 
0 nun ı v 'ldı· Bu suretle elde e ı-. dcgı · .. 
de etrnı~ "h parlak olabılır; fakat 

. teveccu 'dd . 

Azgın ır a a ı ın uşe ı ecegı ıy e, uçu grupun peşıne ta ı ı. kagıtlar vardı. Dos doğru Jülyet'e · 
ifratlardan, hatta şu anda bile çok Ve işte mebus Dölatur bu acaip şeref yaklaştı ve bunları gözleri önüne ser- tı. 
ürktüğü için, halkın hoşnutsuzluğunu alayı tarafından takip edilerek Sela- di. - Demek aşıkın bir tane değildi, 
kendi lehine çevirmeyi aklından bile meti amme Komitesi meslekdaşlarının Kaba bir tavırla: dedi, ve ötekine yer açmak için bun-

. M · · ·· ·· k ·a· d lardan birini hapisaneye göndermek geçireme.zdı. er len 'ın korktuğu gı- onune çı mıya gı ıyor u. - Bunlar senin mi? Dedi. 
bi, taraftarlarını müdahaleye davet et- XVI 1 - Evet. istiyordun. Maksadın buydu ha? Mak-

. · b l" · · ·f N sadın buydu ha? mek ıçın e dgatli aözlerınden ıstı a- ~ erede bulduğumu bildiğini far-
de etmek şöyle dursun, bir şey söyle· zedıyorum. Diye tekrarlıyarak bileğini o kadar 

h f Kefaret baclıyor şiddetli yakaladı ki genç kız acısın. 
memeyi tercih etti ve milli mu a ız· !'/ Jülyet, b~fiyle tasdik i•aret·ı yaptı. 

• _ :ır dan a.z kalsın haykıracaktı. 
t.ra karşı haykırılan tehdıtlere mu . Merlen, halkın bağmşmalarınm u - - Yaktıgın bu kağıtlar neydi? Jülyet metin bir tavırla: 
kabele olarak teskin edici bir işarette zakta kaybolması için dehlizde bir - Şahsi mektuplar. _ Evet, cevabını verdi. 
bulunu 1• lahza bekledi, sonra, bir memnuniyet - Yalan. Merlen tehevvürle: 

Musterih olan Merlen hareket cm· homurtusı"yle, ı'lk kata çıktı. G k 1 B' · b h d enç ız omuz arını silkti. - ızı ey u e yere yorduğunu da 
rini verdi ve eve ilticaya istical etti. Bütün bunlar ancak bir kaç saniye - Eğer inanmamayı tercih ederse • biliyorsun, dedi. Vatandat • mebus 
Kadınların nidaları o kaybolduktan sürmüttü, bu esnada madam Dölatur niz. Döaltur basit bir şüphe üzerine hap-
sonra da devam ediyordu: ve An - Mi, sokaktan yükselen gürül- - Bu kağıtt.r neydi? &edilemez. İhbar mektubunu yazdığın 

- Sehpaya 1 Alçak, haydut! ... Seh- tülerden endişeye düşerek artık Jül - Diye çirkin bir küfürle tekrarlad: zaman bunu biliyor muydun? 
paya t yet'le meşgul olmamışlardı. Bununla fakat bu küfür de genç kı.zın sük\ine- - Hayır, bilmiyordum. 

Hatta içlerinden bir kaçı yumrukla- beraber dışarda neler olduğunu gör - tini ihlal edemedi. - Onu tevkif ettirmek için bu ih-
riyle masif kapıyı döğmiye bile koyul· mek için balkona çıkmıya cesaret ede- - Söyledim ya, muhafaza etmek is- barın ki fi geleceğini mi sanıyordun? 
dular. memişlerdi ve Selameti amme Komi - temediğim şahsi bir muhabere. _ Öyle sanıyordum. 

Bu esnada, Dölatur, yanındaki as- tesi mümessiliyle yardakçılarının ev· - Aşıkının mektupları mı? 
ketlerle birlikte uzaklaşıyor ve Sela· den büsbütün uzakla~ıg olduklarını Cevap vermeyince, Merlen "Yaşasın - Neden bu mektupları yaktın? 
meti amme Komitesi huzuruna çıkarı· sanıyorlardı. Dölatur" seslerinin hala uazktan işi • - Meydana çıkmasından ve vatan -

b~n, Dölatur'un evinde do~ 1 ... 1-., ırrı. k · ın ge ... y 
• 1"te araştırma yapma ıç . · 

Old ~ - d nberı evın 
et Ugu haberi yayıldıgı~ a d kala· 

Jen bır vakkattir. Halkın şı etı e~-
daima rnu ki ndırmış olanın aleyhı
geç onu aya .. 

1 
at.U biz.zat bu ölüm va· 

ne döner. o~.: 9iyasi delil nazariyle 
sıtasına en ı,. 

t.cağı rivayeti ağızdan ağıza dola§ı· Ansızın, merdivenlerde Merlen'in tildiği sokağı işaret etti: daş Dölatur'un öğrenmesinden kor • 
yordu. Kalabalıkta bir dalgalanma ol· ağır adımlarını i~itince, An - Mi titri- - Mektupları yazan o muydu? Di- kuyordum. 
du. Halkı seven bu iyi vatandaşın bir yer ek döndü. ye sordu. M erlen, yeni bir küfürle: 

barafında görülmemiş bır ka ın 
ıı~ 
gı toplanmııtı. J{on _ 

Bu derece itimat telkin eden 

mahpus gibi, ihaneti sabit olmuı biri Jülyet sükCtnetle: - Hayır. 
(Sonu var) 
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Şakalaşırken arkadaşını 

öldürdü 

Urfa, (Hususi) - Bedestan çarşı-1 
aında şaka yüzünden feci bir yarala- ' 
ma h3disesi olmuş ve yaralı hastanede 
ölmüştür. Bedestanda terzilik yapan 
Ahmetle, arkadaşı Necmettin şaka ya· 
pıyorlarmış. Bir aralık şakayı azıt· 

mışlar ve terzi Ahmet elindeki maka
sı Necmettin'e batırmak istemiştir. 

Fakat makas birdenbire Necmettin'in 
sol böğrüne saplanmıştır. Ağır suret
te yaralanan zavallı hastaneye kaldı
rılmış ve tedavi esnfM:znda ölmüştür. 

Katil derhal yakal:warak Meşhut 

Suçlar mahkemesine verilmiş ve 3 se- 1 
ne 4 ay hapse mahkum o l mJştur. 

lzmir'de hayvan ıslôhı 
Izmir, (Hususi) - Sığır neslinin 

ıslah ı için bütün kaza kaymakamlık
larına ve İzmir merkezine bağlı nari
yeler müdürlüklerine bir tamim gön
derilmiştir. 

Sığırlarının ıslihını temin için köy 
bütçelerine boğa alma tahsisatı olarak 
boz ırk için altmışar, Monotofon ırkı 
için de yetmişer lira konulması ve bu 
boğaların iyi bakım ve idarelerini te· 
min için köyler arasında müşterek bo
ğa aşım durakları tesisi muvafık gö
rülmüştür. Veteriner müdürlüğünce 
aşım duraklarının nasıl olacağı hak· 
kında bir plan hazırlanmıştır. Aşım 
duraklarının nerelerde yapılması mu
vafık olacağı kaymakamlar tarafın· 

dan tetkik edilerek vilayete bildirile· 
cek ve bu insaat icin köy bütçelerin.
de tahsisat aynlacalttır. 

İzmir'de bir kültür 

pavyonu yapılıyor 
İzmir, (Hususi) - Kültür Bakan

lığınca, İzmir kültürparkında büyük 
bir kültür pavyonu in'I" ettirileceğini 
bildirmiştim. Kültürparktaki büyük 
müesseseler arasında yer alacak olan 
bu büyük binanın temeli atılmıştır. 

Kültür pavyonu, Kültürparktaki 
daimi müze binaları gibi Türkiye 
kültür hayatının yükselişini, randı
IJl<\Ilını, yeni kültür işlerimizi çok 
güzel tebarüz ettirecektir. İnşaat, fu
ar zamanından evel bitirilecek ve fu· 
ar açılıncıya kadar pavyonda teşhir 
edilecek grafikler, istatistikler, tab
lolar hazırlanarak pavyon tamamen 
tanzim edilecektir. 

Giresun' da fındık istihsali 

Giresun, (Hususi) - Fındık her 
yıl memleketimize milyonlar getir
mcktedit. 1925 senesi fındık bölgesi 
olan yalnız dört sahil kazaya fındık
tan 9 milyon ilira girmiştir. 

Fındık, eski yıllara nis~tıe daha 
az fiyat etmesine rağmen son yıllar 
içinde, senede vasati olarak 5 milyon 
lira getirmektedir. 

Vilayetimiz fındıkları fenni suret
te imar edildiği, takdirde ortalama 
bir hesapla senede 2.000.000 kilo kan
tar mahsul vermeğe müsaittir. Çünkü 
"ilayet fındıkları 150.000 hektar yani 
!l.500.000 dönümdür. 

1936 da vilayetimizde bir fındık is
tasyonu tesis edilmiş bulunmaktadır. 
Bu müessese i yalnız Giresun'un de
ğil, Karadeniz sahillerindeki bilhas-

' 
6a üç vilayette tekasüf eden fındıkla-
rımızın şimdilik, teknik bilgilerle ıs

lahı için bir (Fındık Enstitüsü) nün 
ihzari şekli halindedir. 

ULUS 

1 YURTTAN RESİMLER j 

Dünyanın en güzel tütününü yetiştiren Samsun'dtJJ Devgiriş köyü 

Yozgat'tan bir görünüş 

Yozgat'ta kültür ve spor 

çalışmaları artıyor 
Yozgat (Hususi) - Bu sene kültür hayatı çok feyizli geçmiş

tir. Bu se~e vilayet içinde kırk ilk okul binası ikmal edilmiştir. 
Aynı zamanda Sorgun ve Bogazluyar kazalarında iki mektebin 
inşası da 26 şar bin liraya eksiltmeğe konmuştur. Vilayetimizde 
bir de yatılı mektep açılmıştır. 

üç sene eve! okul adedi (65), tale-

Trakya'da arteziyen koyulan 

Babaeski ve Lüleburgaz' da 
18 AriP'7İJTıPft lrw'IJ7"1'1C!'l'I acw IAı 

Edirne, (Husu

si) - İçilecek su

yu olmıyan Trak

ya köy ve kasaba· 
tarının bu ihtiya 
cını karşılamak Ü· 

zere Trakya'nırı 

birçok yerlerinde 
arteziyen kuyuları 

açılmaktadır. Bil
hassa son aylarda 
arteziyen i§leri 
hızlı ve müsbet 
bir safhaya gir-
miştir. Her vilayet 
ve her kazada bu 

• --

·if'"' 

• 

10 - 11 - 1938 

Cukurova ~ifl~isine 

yardım yapıhyor 
Adana, (Hususi muhabirimizden) 

- Çukurova çiftç i sı bu yı l yaı;muı. 
dolu ve kuraklık yüzünden bazı zarar· 
lara uğradı. Bu hususta Ziraat vek3• 
letinc yapılan müracaat üzerine vek5: 
let, Ziraat vekaleti umum müdürü B 
Abidin Egenin riyasetinde bir heyeP 
Adana'ya göndermişti.Bu heyet kÖY 
köy g ezerek tetkiklerini yapmış, An· 
kara'ya dönerek vekcilete mufassal bit 

1 rapor vermişti. 
Gerek bu vapurda teşrih edilen vaıi· 

yet ve gerekse çiftıçilerimizin ayrıca 
müracaati üzerine ziraat vekiletimİJ 
büyük bir alaka göstermiş ve çiftçiyi 
bu vaziyetten kurtarmak için Ziraat 
bankası umum müdürlügiınc çift~ı 

borçlarının banka usul ve mevzuatı 
dairesinde tecili hususunda emir ver· 
miştir. Şimdi Çukurova çiftçisinin 
borçları Ziraat bankası tarafından te· 
cil edilmektedir. 

Bütün ·ovada yağmurlar hili devanı 
etmekte, bu mevsimde hasadı yapılaıı 
muhtelif cins mahsulata zarar ver
mektedir. 

Pamuk piyasası pek hararatli değil· 
dir. Aynı zamanda fiatlar da yüksek 
değildir. 

Piyasa parlağı 33-34, klevland 33-40 
kuruş arasında alınıp satılmaktadır. 

Çiftçi borçlarının tecil edilmesi 
Çukurova çiftçısini çok sevindirmiş. 
uaima çittçıyi koruyan rejime karfl 

1 • • 

1 

duydukları mınnetı artırmıştır. 

Haber alındığına göre, sel, dolu ve 
saıreden zarar gören Çukurova çiftçi

] .>ine hasattan sonra tohumluk olarak 

1 

<lagıtılmak üzere, Adana için 500.000; 
ve Ceyhan için de 300.000 kilo yerli 
pamuk çiğidi istenmiştir. Ivi bit 
kaynaktan alınan malümatta., vekiileı... 
bu miktar tohumun parasız olarak 
çiftçiye dağıtılması hakkında 1<arar 
vermiştir. - Ni. Ta. 

i~ ticaret umum müdürü 
İzmir' de tetkikler yapıyor 

İzmir, 9 (Hususi) - İç ticaret u
mum müdürü B. Mümtaz Rek bugün 
buraya geldi. 

İç ticaret umum müdüfftmüz tile • 
carları tophyarak kend'le. i)le muhte -
lif mevzular üzerinde görilştü. Müm
taz Rek burada pazarlıksız satış neti • 
cc.Wri.. .ü..z.-rinA,.. ...,.....,ı..;_1ır 1--

l.z:mit Halkevi 
İzmit, (Hususi) - İki ay eve! te

melleri atılan halkevi binasının inşa • 
sına hararetle devam edilmektedir. 
Rıhtımin en güzel yerinde yükselmek ... 
te olan halkevi binası -39 senesi orta • 
!arına doğru bitecektir. 

Erzincan'da asfalt 
Erzincan, (Hususi) - İstasyondan 

hükümet konağı önüne kadar olan 
1300 metrelik şosenin asfalt olarak 
inşasına başlanmıştır. 

MEMLEKETTEN 

KısA HABERLER 
X Adana - Şehir ve civarında bol 

mikdarda yetiştirilen şeker kamışı sa
tılmıya başlanmıştır. Bu sene şeker 
kamışı çok bol olmuştur. 

X Balıkesir - Vilayetimiz veteri • 
ner direktörü Behçet Tunçok vefat et· 
miş, şehrimizde derin bir teessür uyan 
dırmıştır. 

Samsun' da spor calışmaları 
~ 

1 
be miktarı kızlarda (1672) erkekler
de (4600), öğretmen sayısı (140) ıken 

j bu nisbet 938 de büyük mikyasta ge-

hareket başlamış

tır. Hepsinde tec
rübeler yapılmak
tadır. Fakat bu sa
hada en ileri giden 
ve muvaffak olan 
Kırklareli vilaye
tinin Babaeski ve 
Lüleburgaz kaza
larıdır. Bu iki ka
zada açılan ve çok 
gür su fışkıran ar· 
teziyen kuyuları

nın sayısı 18 i bul
muştur. 

Babaeski i 1 c 

X Tarsus - Belediye reisliğine fab
rikatör Şadi Eliyeşil seçilmiştir. 

X Mersin - Belediye reisliğine tek
rar B. Mithat Toroglu seçilmiştir. -• 

nişlemiştir. Bu sene okul adedi 90 
dır, Öğrenici adedi {2569) zu erkek 
(5900) kız ve öğretmen adedi (170) 

şe çıkmıştır. Merkezde lisemizde 

(125) kız (600) erkek olarak (700) zü 

geçen öğrenici vardır. Gittikçe artan 
talebeyi almadığı için ayrı bir orta 

mektep açılması düşünülmektedir. 

Yozgat'a ·hayat veren gençlik ve 

spor hareketlerini derin bir zevkle 
kaydetmek Jazımdır. Yüzlerce genç 

futbol, cirit, ve d.iğcr spor sahalarında 
çalışmaktadır. Kayak sporculuğuna· 

da ehemmiyet verilmiştir. Geçen se
ne gelen bir mütehassıs Türkiye'nin 
en münasip kayak mahallerinden biri 
olarak Yozgat'ı bulmuştur. Bu sene 
bu hareketlere başlanmak için karın 

yağması bekleniyor. 

Samsun'da iskrimci gençler Rize' de çay 
Samsun, (Hususi) - Samsun'da is

krimcilik ilk defa olarak Samsun
spor . Demirspor birliği tarafından 
ihya edilmektedir. Son haftalar içinde 
faaliyetini genişleten bu kulüp cüm
huriyetin ıs inci yı!dönümü büyük 
geçit resminde de futbolcularının, at· 

)etlerinin ve her şubesinin temiz gi
yinmiş ve intizamı ile çok takdir e

dilmiş, ilk defa olarak büyük bir is

krim eki pi çıkarmıştır. Birlik geçen ay 

yeni idare heyetini seçtikten sonra 

tam bir faaliyete geçmiştir, 

Rize, (Hususi) - Çay ziraati böl
gemizde gittikçe ilerlemektedir. Bu 
yıl on bin kilo çay tohumu getirtile
cek ve hazırlanan mıntakalara ekile
cektir,, 

Hayrabolu arasın· 

daki Sinanlı kö
yünde açılan S ve 
Lüleburgaz'da açı· 
lan 3 arteziyen ku- 'Trakya köyle-

yularının her biri rinden birinde 
açılan, ve Trak· 

24 saatte 200 er ya'nın su diva
ton su vermekte· sında mühim bir 

1 rol oynıyacak 
dir. En son açı anı olan arteziyen 
ise saatte 13 ton kuyuların- ı 
venneğe başlamış- dan biri ___ 

tır. Bütün sular en iyi dereceli ve ki-

reçsizdir. 
Öğrendiğime göre devlet demiryol

ları idaresi de birkaç yerde arteziyen 
kuyusu açtırmak için emirler vermiş, 
mühendislerini göndermiştir. 

Hu IS.sa; Trakya'nın her yerinde ar
teziyen kuyuları için esaslı tedbirler 

alınmaktadır. Bu faaliyet Tekirdağ, 

Uzunköprü ve Meriç'de de devam et· 

mektedir. Çanakkale ise icabeden ma
kineleri de almıştır. 

Bu program birkaç sene devam e

derse Trakya'da su davası en iyi bir 

tarzda halledilmiş olacaktır. Jeolog

lar iyi ve ümitli haberler vermekte

dirler. 

X Adana - Belediye reisliğine Yu
suf Ziya Özbakan seçilmiştir. 

Bolu'da Belediye meclisi 

Bolu, (Hususi) - Yeni belediye seçimimiz bitmiş, azalar ilk 
toplantılarını yapmıtlardır. Gönderdiğim resim, yeni belediye a· 
zalarını bir arada göstermektedir. Azalar arasında iki Bayan ' 
vardır. Bunlardan biri Nimet Balkış adında bir ev kadını, diğeri 
de Rahmiye Gören adında bir çiftçidir. Diğer azaların mühiııı 
kısmını tüccar ve çiftçiler teıkil etmektedir. 
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K ,_..ık 1 ~ .. .. ""k un uzanmıştı. 
AVU um arın ustune yuzu oy 

1 
y • 

. rkek o sa - Ne yazık ki, kadınnn, eğer bır e 
1ını; .. 

Sırtüstü uzanan Janin içini çekti : 

-Ne yapardın? .. iken kul-
- Kayık gezintisi yapardım. Pek guzel ye 

lanırım da •.• 

- Beni de götürür müydün ? .. ar_,.nik 
·· ku ...... - Belki, senden rahat olmazdım, çun 

Ç<llardın. 

. - Yalnız bir eksiğimiz kalırdı, para 1 

Tatlı bir ses konuşmıya karıştı : Ah ne güzel 
- Para mı dediniz? Bende biraz var. ' 

olurdu bir kayıkta böyle üçümüz... "f Ben ne ya· 
Kl . 'de taı a. 

od sen kaptan olurdun, Janın . ·rınek gibi 
pardrnı? Ben de el işleri, mesela yemek pışı 
filan ~ ben 

... d""rt olacagız, 
- Hayır, dedi, Janin, üç olmaz 0 

Blanşet'siz edemem onu da alırız. klaın saçla-
B k rdu Sırsı lanşet o sırada sudan çı ıyo · ıar akıyor • 

rı Yüzünden aşağı süzülmüş, şıpır şıpır su 
du. 

Madlen sordu' k n, 
,. yapaca sı · 

- Kayıkta bu Blanşet 1 ne allının annesi 
N. . b akamant zav 

. - ıçın olacak. Onu ır a bıraktı. Tekrar 
ıki ay evel öldü. Teyzeiii artık ;aı: olmaz değil mi? 
teyzesinin yanına göndermek ~~ru Iduk Yola r.ıka· 

· di dort o · ~ 
- Pek iyi, dedi, Klod, şun Janin tayfa, 

b"1· • ~ Ben kaptanım. 
ı ırız .. Cenuba dogru. t te oldu bitti. Şimdi 

Madlen aşçı, Blanşet de çıra~. ş. 
ne k k k değıl mı ? alıyor, yalnız ayı d buluruz Kayık • 

. klar onu a . 
- A J Üzülmeyın çocu . ' dopdolu .. Şöyle bir 

'ta'n çok ne var. Baksanıza !un.ana, 

~)aşsak ... 

. ld lar limana doğru ilerlemiye 

D ört kız denıze da 
1 

• etkenli kıyamet 
başladılar. Limanda gemı, y 

kadardı. I ıç isminde bir yelkenli Fran· 
Bir hafta sonra kır ang 

1
. ndan çıkıyor· 

. 'd k" Sen Tropez ımanı 
aa'nın Akdenız e 1 

• • k" Blanşet 
du. Klod dümende idi. Janın halat çe ıyor, 

· ufuklara bakarak yelken açıyor, Madlen genış .. 
N ·· ıı Ne guzell ... - Ne güzel hava 1.. e guze ·· 

Diyordu. beJüttarık boğazına u
Büyük sergüzeşt başladı. Ce. ··çtii Fakat Af· 

b ~ eçmek bıraz gu · 
!aşmak kolay, ogazı g k h 1 Klod için hakiki 
rika sahillerine kadar uzanma ' e e 

b. d · ·ı ·k bı"lgisi isterdi. ır enızcı ı · d · 
Günler kah eğlenceli kah du~gun ~eçıdyor, fenkızl 

1 or hazan sakınleşıyor u. Şe a a baz.an hırçın aşıy • . .. . 
b · başlıyorlar bır taraftan guverteyı, anba • bera er ışe '. . . 
k temizliyor, bır taraftan gemının bazı aks.a-

rıyı ayıp .. 
arlatıyorlar bir taraftan da yelkcnlerı ıdare e-

mını p ' 
diyorlardı. 

Dümen yalnız Klod'a kalmıyordu. Kendisine Janin 
ile Madlen de yardım ediyorlar, nöbet tutuyorlardı, 

fakat Blanşet ne yapsın gücü yetmediği için dümene 

geçemiyordu. Kendisini üç arkadaşı koşturup duru -

yorlardı. Şunu yap bunu al diye anbar merdivenin -
den aaatta belki yirmi kere indirip çıkarıyorlardı. 
Kızlar uzun zamandır pudra nedir, allık nedir unut-

.-3•-- •-, b .. --,. -- .. _:_ ..1 --· t --! ! ,__ __ .. _,,,, """ "1~ s-

nı yakmıştı. Adaleleri ve avuçları çalıtmaktan katı
laşmıştı. 

Çünkü tatlı su kullanılacak sıra değildi. Tatlı suyu 
idare etmek lazımdı. Bunun için güvertede koğalar 

dolusu deniz suyu dökünüyor. Üzerlerini silerek de
ğil, rüzgarda kurunuyorlar, Nasıl olur da yanmazlar

dı. 
Vakit çabuk geçiyordu. Akşam lambalar yanıp, yel-

kenler gevşeyince dört genç kız güvertede eski bu • 
randanın üzerinde yanyana yatıyorlar yıldızlara kar

fI rüyasız bir uyku çekiyorlardı. 

B 
ir gün yelkenli, etrafı kauçuk ve Hindistan ce

• • 1 "yle kaplı bir koya vardı. Bu ko-
vızı orman arı . • .. 

d 'aklar altından bir nehır agzı go -yun ortasın a, yapr 

rülüyordu. . d" d"ler Afrika sa· 
Demir attılar, denize sandal ı~. ır ı ~ı ba lı or -

hillerinin noktasında artık serguzeşt fas ş lyryor-
yı 0 kadar arzu 

du. Hele tatlı suda banyo ya~-~ k · k toplamak, 
. S t topraklarda yurume ' çıçe . 

lardı kı... er k b .. t"" bu güzel şeylerı çok· 
kuş sesi dinlemek ... Artı u un 

t tmu•Iardı. k"l an unu ., . d b" b"r havuz teş ı e· 
ında bır en ıre ı 

Nehir dallar aras . d.all eg-ilmiş ağaçların 
üzerıne ar ' 

diyordu. Suların lar sarmaş dolaş olmutu. Bu 
gövdelerinde sar~şı~ Klod büyük bjr istekle suya 
h "b" er derındı. avu:z gı ı Y .. •. dil 
daldı. İçinde yüzdu, yuz ··· 

ba - rıyordu : 
Blanşet gı ·1 d·g·imizbir hayvan var. 

• . d belki bı ıne ı 
- Suyun ıçın -~ . e ık. 

dır. Aman taşın ustün .ç ta ın altında bir yılan var. 
t asıl senın ş -Evet, eve• 

Blanşet te suya atıld~. yılan seyahat hikayelerin -
- Ahmak, dedi, Janın, 

. de yoktur. maktan 
den başka bır yer "bi bir banyo yap . . 

d bunun gı .. k yun ıçınde Uzun zaman ır . d .. t gemıcı ız su 
başka bir şey düşünrnıyenbag-~:a şakalaşıp dururlark.~n 

.. ·· de bağıra 1. du On de yu • taşların ustun d ğru ge ıyor · .. .. 
.. . k bunlara 0 dı Öburu 
oteden ikı erke . d'" t yaşlarında var · . b. 

. ını or . bırden ıre rüyen beyaz ve yır . · idi. Zencı 
t.hl bır zencı 

Yarı çıplak ve sihı 1 

ttı • durup kulak kabar · 
- Efendi dinle... . .. 

·T·şmcler işıtılı -
··rültüsü ve gu u 

H afif bir dalga gu h · 
atadı ne rın 

yordu. . ledi. dalları ar .. .. dü ve 
Delikanlı ihtiyatla ıter . e doğru surun 

1 k n üzerın 1 . hayvan a • 
ıyısındaki bir kayanı · ısında. gece erı kı.z banyo 

baktı· Bir kaç metre aşag fı"s dört geçn 
· ibi ne 

tın su içtikleri yerde kar g . elbi· 
··~erınde 

Yapıyorlardı. ·r sıçrayışta, u... ldı. l{ız· 
Bir dakika daha baktı, bı rtasına, sulara ~a dılar. 

•e olduğu halde, dört kızın ° rkasına sıgın 
l k ahların a 
ar çığlıklar kopar ara ç du · 

d Klod sor • 
Tanışma çabuk ol u, 

- İsminiz ne ? 

- Jan Piyer. , . r ora-
- Burada ne yapıyorsunuz ed. bir çifthk v~ 

• t rnesaf e ·· "'reyıııı-- Buraya çeyrek saa . . 11a gotu 
d sı.zı oraı 
~ c:aıuın aıkıldı. Buyurun 

Büyük hik4ye 1---------------= Jan Pi yer o gün, binbir gece masallarında gibi me
sut yaşadı. Öğle uykusu zamanında Blanşet, onun ya
nına diz çökmüş.bir palmiye yapragı ile onu yelpaze
liyor, Janin ~üzel şarkılar söylüyor, Klod onun ak· 
şam yemeği için balık hazırlıyordu. Madlen'e gelin
ce, o hep susuyor, arasıra Jan Piyer'e bakıyordu. Dört genç kız jan Piyer'in annesi Paris'te idi. Oğluna pek üzülü
yordu. Babasının gazebine uğramış olan evladından 
haber gelecek diye sabırsızlıkla bekliyordu. Bir gün 
otuz mektup birden aldı. ve Afrika'ya telgraflar çekti, cevap yok. Anne kalbi 
~eğil mi, zihninden kötü kötü şeyler geçmiye başla
dı. Evladını ya kaplanlar parçaladıysa. ya yamyamlar 
yediyse ... Müstemleke valisi derhal haberdar edildi. 
Vali verdiği cevapta : Bir Robenson "Jan Piyer yanında dört genç kız olduğu halde 
mcçhul bir yelkenli ile denize açılmıştır. Zenci sar -
hoşlukla otuz mektubu birden postaya vermiştir.Yel-
1cenlinin hareketinden bir kaç gün sonra dehşetli bir 
iırtına "Olmuş ortalığı kasıp kavurmuştur. Jan Piyer'
den hiç bir haber yoktur. Bu gençlerin haritada gö -
rünen bir adaya iltica etmiş olmaları ihtimali vardır . 
Fakat o adaların önünden hiç bir vapur geçmemiş· 

tir . ., diyordu. 

•--------ı ________ T_!_~-~~-')-~-~-·~-~r_eT_n_•i_~_-ı_Aıiı_~_n_i~_.E_~_·ç ______ _ 

jan Piyer o mıntakada bir tek Avrupa'lı idi. Bir ta· 
raftan bir zenci kadın, bardakları hazırlıyor, bir ta· 
raftan da genç kızlar uzun müddettir tadını ve lezeti-
ni unuttukları içkiden yavaş yavaş demleşiyorlardı. 

Jan Piyer izah etti : 
- Borcum ~ktu. Üstelik kumar oynadım, O yet· 

miyormuş gibi babamın otomobilini bozdum. Beni 
buraya sürdüler. Babam madenler ve C. O. A. ka~çuk 
şirketinin idare meclisi reisidir. Bir senedenberı bu· 

radayım. Ya siz ? 
- Biz dedi, Blanşet, biz gemi ile geziyoruz. 
Beş genç bir saat sonra yemek masasında idiler. 

- Bu akşam, dedi. Madlen, size bir piliç kızartması 

ikram edeceğim. 
- Ben de. dedi Jan Pi yer, size bir zenci cümbüşü 

göstereceğim, gemiye dönmeyin burada yatacaksınız. 
Akpm oldu. Zenciler, davullarla, zurnalarla, şar -

kıJarJa, rakslar ve nağrelerle öyle güze) bir şenlik 

yaptılar ki kızlara Afrika cümbüşleri nedir öğretti· 
ler. 

Genç kızlar, cibinliklerin altında hasırların üzeri -
ne uzanmı,lar, uşakların getirdiği buzlu içkileri bol 
bol içiyorlardı. Günler sergüzeştsiz geçip gidiyordu. 

Janin mürettebatı namına söz alarak : 
- Dinleyin Jan Piyer, dedi, biz gemiye bir erkek 

almamıya karar vermiştik. Çünkü erkekler can sıkar 
ve tra'ı olmak istemezler. Fakat siz batkasınız, her_n 
de bizim arkadaşımızsınız. Eğer isterseniz sizi gemı
mize alırız. 

Jan Piyer gündüz oturup ailesine otuz tane mek • 
tup yazdı. Ve kalfası olan zenciye b~ . mekt~plard~n 
her gün bir tanesini postaya vermesını tenbıh ettık -
ten sonra çocuk gibi sevinç ve saadet içinde Kırlan

gıç gemisini boyladı. 
Zavallı Jan Piyer 1 
Madlen: 
_ Ben 'u patates ayıklamasını bir türlü beceremi-

yorum, Jan Piyer, ne olur, yerime ayıklayıversen 1 
Dedi. Öteden Blanşet içini çekti : 
_Şu güverteyi yıkayıverseniz sizi ne kadar sever-

dim bilseniz. 

Diye ilave etti. Janin de : 
_ Aman, dedi, bu yelkenlerin de bir türlü hakkın-

dan gelemiyorum, bizim harcımız değil, bu erkek işi. 

Klod oradan bağırdı : 

_Hey Jan Pi yer 1 Şu dilmeni zaptet canım 1 
Ne yapsın, Jan Piyer, dümeni düzeltir, bakırları a • 

ğırtır, güverteyi temizler, patatesleri soyar, yelken -
teri kullanır ... Velhasıl hep Jan Piyer. 

Bir sabah güneş yükselirken, bir adanın kumsalla
rına yüze yüze varan beş kazazede, gemilerinin dal 
galar arasında kayboluşunu seyrediyorlardı. 

Blanşet : 
- Ben gemi kazalarını, romanlarda okudum. 
Dedi. janin : 
-Üşüdüm. 

Madlen : 
- Acıktım. dediler. 

J an P~yer ıslak pantalonunun cebinden bir kau· 
çuk kese çıkardı. Kibrini ihtiyaten onun içine 

koymuştu. Bir de çakısı vardı. Bir çok ağaç dalları 

kesip bir araya topladı ve ateş yaktı. 
Gece olunca jan Piyer, dört genç kızın önünde bir 

yer hazırladı. O sırada vahşi bir hayvan sesi geldi. 
- Belki gece kuşudur dediler. 
Ada ıpıssızdı Kazazedeler ertesi gün adada dön -

tlüler, dolaştılar. O kadar bol meyva, balık, kuş ve 
tavşan vardı ki orada yaşamak hiç de güç olmr.yacak· 
tı. Artık ümitleri ve kendilerine itimatları artmıştı. 

Daha birinci günün akşamında büyük bir kulübe 
yapılmıştı. Kırlangıç mürettebatı onun içinde tehli • 
kesizce uyuyabileceklerdi. Onun yanında küçük bir 
kulübe de "misafir"i barındırıyordu. 

..,-+- • < 

B unun üzerine anne yaz seyahatlarına tahsis e • 
len bir yat tuttu, kocası idare meclisini terket

ti. İkisi birlikte Afrika sahillerine, bu vahşilerin, 

yırtıcı hayvanların bulunduğu ve kıymetli evlatları
na mezar olan bu uğursuz sahillere doğru hareket et
tiler. 

O gün, Blanşet, ökçelerinin üzerine oturmuş, balık 
kızartıyordu. Gözlerinden şıpır şıpır yaşlar dokülü -
yordu, çünkü duman kaçmıştı . Göz yaşlarının damla
ları arasından bir gemi görür gıbi oldu. Evet rüya de
ğil, sahiden gemi idi, h:ıtta plajın yanına kadar gel • 
miş durmuştu. 

- Çocuklar çabuk çabuk! Bir gemi var 1 
Denize indirilmiş olan bır sandal onlara doğru ge

liyordu. Eteklerini islanmasın diye yukarı kaldıra· 
rak sandaldan bir ihtiyar kadın indi. Jan Piyer onun 
boynuna atıldı. İkisi doyuncaya kadar kucaklaştık -
tan sonra kadın etrafına bir göz gezdirdi ve önünde 
ayakta duran dört genç kız gördü : Bellerinde diz -
Jerine kadar sarkmış yapraktan, :>eştemal gibi şeyler 
varoı. 

Akşam, mehtap, sakin denizin üzerinde bir yol çi-
2erken beş kazazede hülyalara dalıyorlar. Janin şar
kı söylüyor, Klod ona yardım ediyor. Madlen, Blan -
şet de onlara arasıra katılıyorlar ve Jan Pi.yer kum
ların üzerine uzanmış, elleri ensesinde, gözleri yarı -
açık bir vaziyette, onları dinliyor. 

- Allahım 1 Bunlar böyle ne biçim elbise ... A kızım 
siz müzikhol kızlarına dönmüşsünüz. Haydi çıkın 

gemiye de giyinin. 
Bu medeniyete tekrar dönüştü. 

C enç kızlar gemiye geldikleri vakit değil elbise 
beğenmemek, alelfide basmaları kendi elbisele

rine benzeterek hayret ve çığlıklar içinde giyiniyor· 
Lardı. 

Janin bir av peşinde otların arasında Jan Piyer'e 
sordu : 

- Eğer bir gün dönersek evlenmemize ne mani o -
olabilir? Seni çok seviyorum. 

Jan Piyer hiç cevap vermeden onu kardeşçe kucak-

1adı. ~ 
Blanşet on beşinde olduğundan lCcndisini sevcce -

~inden hiç ~üphe etmiyordu. Bilsen, dedi, ~ğer bir 

1gün h\!Yük bir gemi bizi buradan götürseydi. seninle 
evlenirdim. 

Jan Piyer, küçük kızın yanaklarına fapırtıh iki bu
•e kondurdu. 

Blanşet banyo salonunda bir parça talk bulmuş, o
nunla yüzünü pudralamıştı. Janin kaptan dairesinde 
ele geçirdigi bir kırmızı kurşun kalemle dudaklarını 
boyamıştı. Madlcn saçlarını bukle bukle yapmıştı. 

Sofracı başı: "Madam &ofra hazırdır.,, dediği vakit 

Jan Piyer alışılk olduğundan öne geçmek ist~di. Fa -
kat aynada 6 imokin giyrniı; oldue uo\l f:ırlt.,.,ıhnr~ k~ ~ 
nara çekilip dört kıza yol verdi. 

K Iod .her zaman onun yanında yüzüyordu. Ka -
yalara açıldıkları uman onun yüzüne bakma. 

tlan : 

On be§ gün sonra Klod, ]anin, Blanşet, bir bar~a 
karşı karşıya oturmuşlar, ve Jan Piyer'le Ma~le~·~n 
ni,anlanmalarını tenkit ediyorlar. Onları çekıştırıp 

duruyorlardı. 

Blanşet : 

- Bilirsin Jan Pi yer, dedi, aşk arkadaşlık üzerine 
'kurulursa uzun sürer. Bir gün Paris'e dönecek olur
t>ak .... Anlıyorsun ya ... Hayır demem. 

- Canım niçin hiç birimizle değil de Madlen'le ni
şanlanıyor? Anlamadım ki ..• 

Klod itiraf etti : 
Tam o sırada bir dalganın altında yüzmekte olan 

:Jan Piyer cevap vermiye bile lüzum görmedi. 
- Niçin olacak, dedi, evlenelim diye Jan Piyer'e 

yalnız o teklif etmedi de ondan ..• 

Beyoğlu Halkevi 

kitap sergisi 
Beyoqlu Halkevinden : 

Neşriyat yapan matbaalara, kita· 
bevlerine, hususi tabilere: 

1 - Eviınizin kitapsaray ve yayı.1 
şubesi faaliyet pro~ranunda mühım 
bir yer alan "Kıtap sergisi., işine bu 
yıl da teşebbüs ediyoruz. 

2 - Sergi l ikinci kanun 939 tan
hinde evimızın Tepebaşındaki merkez
binasında açılacak ve 15 gün devam e· 
decektir. 

3 - Sergide 938 senesi neşriyatı teş· 
hir edilecektir. 

4 - Sergıye iştirak edeceklerden 
hiç bır sebep ve suretle para alınını· 

yacak ve sergının butun ışlerı l!.vımız 
tar.atından ya}'ıJacaktır. 

5 - Sergıye iştirak edecekler, 938 
senesi içınue neşrettıkleri eserlerın 

bir listesıni tanzım ederek 30 ikincı 
teşrin 938 tarihine kadar Evimıze gon
dermelidır ler . 

6 - Listelerde yazılı eserler, Evi

mizce tayin edilecek memur tarafın

dan makbuz mukabilinde sahiplerin· 
den aldırılacaktır. lstanbul harıcınde 
bulunanların posta ile göndermeleri 
zaruridir. Listeler tevhit edilerek bir 
broşür halinde tabedilecek ve ziyaret· 
çilere tevzi edilecektir. 

7 - Sergiye iştirak edecekler, ser· 

gide teşhir edilecek kitaplara mahsus 
olmak üzere sergiyi ziyaret edenlere 
yüzde 15 tenzilatla kitap satmak şar
tını kabul eylemelidirler. 

8 - Geçen yıl açtığımız sergi pek 
kısa zaman içinde hazırlanmasına ve 
bir hafta devam etmesine rağmen: 27 
bin 400 kişi tarafından ziyaret edilmiş 
ve yüzlerce kitap aatılmıttır. Bu ikin-

Donanmam11 Karadenize 

manevraya ~ıkıyor 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Donan

ma Karadeniz manevralarına çıkmak 
üzere İstanbul'a geldi ve Büyükdere 
koyuna demirledi. 

t~tanlmrtla 8 hağırsakane 
kapatıldı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Sıhi ça
lışmadıkları için belediye bugün de 
8 bağırsakaneyi kapatmıştır. 

Barsak tacirleri ticaret odası vası
tasiyle lktısat Vekaletine müracaat 
etmişlerdir. 

D(•nizhank Ada'ya su 
taşı)acak 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Adalara 
su verilme işini Deniz Bank temin 
edecektir. Banka suyun beher tonu
nu tanklarla 40 kuruşa nakledecek. 
tir. Bu sular belediye tarafından ye
ni yaptırılacak depolara konulacak 
ve oradan tevsi makineleri vasıtasiyle 
evlere tevzi edilecektir. 

45 mil) on kilo uzum 
ihrac cclildi 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Ege 
mıntakasında bu yıl 7 S milyon kilo ü
züm istihsal edilmiş ve 45 milyonu ih
raç edilmiıtir. 

ci serginin daha verimli olacağı şüp
hesizdir. Halkımıza memleketimizde
ki yeni neşriyatı tanıtmak, kolayca ki
tap temin etmek imkanını vermek, ki
tap sevgisini, kitap okumak zevkini a
şılamak gibi maksatlara dayanan bu 
teşebbüsümüze neşriyatı olan kita
bevlerinin, hususi tabilerin, kuvetle a
lakadar olacaklarına kani olduğumu
zu ve kıymetli yardımlarını, bekledi
ğimizi saygılarımızla bildiririz. 

1 
Karadcniz"dt•ki fırtına durdu 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Kara -
deniz'deki fırtına dindi. Fırtına esna • 
sında seferlerde bazı aksaklıklar ol -
muş, Erzurum vapuru üç, Güneyau 
vapuru da bir gün tehirle limana gel
mişlerdir. 

!6 tiiccar tecziye edildi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Yumul"' 

ta kontrolunda teknik yanlrşltklaıı 

yaptıkları için mahkemeye verilen yu
murtacılardan 16 sı suçları birinci de
fa olduğu için hafif para cczasiyle c:o
zalandmlmışlardır. 

Hukuk fakiiltcsi iktısat 
prof c (irliiğü 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Hukuk 
fakültesinin iktısat profesörlüğüne, 
Viyana üniversitesi eski rektörlerin -
den Obest Bcrger tayin edilmiştir. 
Yarın ilk dersini verecektir . 

lnkiliip tlersleri başladı 
Bu akşam üniversitede ilk inkılap 

dersi eskı maarif vekili B. Hikmet Ba
yur tarafından verildi. 

Palto yapt1rılacak 
Tapu ve Kadastro Umum Müdür

lüğünden : 
İdarede mevcut ve ticaret odasın

dan mühürliı nümunesi veçhile yerli 
malından olmak üzere idare müstah
demleri için 13 adet palto yaptırıla
caktır. 

Beheri 19 lira 50 kuruş olmak üzere 
tamamının muhammen bedeli 253 lira 
50 kuruştur. Talip olanların yüzde 7.5 
dan pey akçesi olan 19 liranın vezneye 
yatırılarak 11.11.1938 tarihine tesadüf 
eden cuma günü saat 10 da Levazım 
müdürlüğünde miiteşekkil satın alma 
komisyonuna miiracaat eylemeleri. 

(4718) 8411 
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S esimizi dünyaya duyurmak senelerdenberi bi
zim için büyük gayelerden biri ndi: Yakın 

Şarkın en büyük radyo istasyonlanndan birinin te
melini atarken, Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya bu 
milli arzunun bir ihtiyaç haline geldiğini bilhassa 
tebarüz ettirmişti. 

Ankara radyosunu inşa eden firmanın salahiyetli 
mümessillerinden biri, anlaşma imzalanırken bu ka
dar büyük bir radyo postasının başka memleketler
de belki söylenecek söz, dinletilecek eser, anlatıla
cak i§ bulmakta güçlük çekeceğini, fakat türkiye için 
bunlardan hiç birinin hatıra gelmiyeceğini söyliye-

rek §unları ilave etmişti: 

Sir Fransız soruyor: 

" İstiklal marıınızı notaya 
aldım. ·Si~e gönderiyorum. 
A<aba doaru olmuı mu!,, 

uı.:us 

Japonlar iki Çin 
fırkasıoı kuşattılar 

Kanton - Hankeu hattında 

Başka Çin kuvetlerinin ricat 
hatları da kesildi 

(Ba§ı 1. inci sayfada) ı mesaileri uzak doğuda yeni bir ni -
ınet merkezi olan Çangçen'i himaye zamın kurulmasına matuf bulunan 
eden esash Çin müdafaa hatlarını yar Japonya, Mançukuo ve Çin arasında
mışlardır. ki sıkı münasebetleri tanımasını is -

Japon maliye na.zır~ istifa mı 
edecek? 

Tokyo, 9 a.a. - Harbiye nezareti 
matbuat bürosu §Cfi albay Satoh, mil
li seferberlik kanununa karşı aldık -
!arı vaziyet dolayısiyle büyük endüs
tri ve finansa şiddetli bir ihtarda bu
lunmuştur. 

Bu ihtar maliye nezaretinin görü -
şüne tamamiyle muhalif olduğundan 
bir uzlaşma elde edilemezse maliye. 
nazırı lkeda'nın istifası muhtemel -
dir. 

tiyecektir. 

1 ngiltere' ye gelince ..• 
İngiltere ile olan politika'ya gelin -

ce, iki memleket arasında iyi müna
sebetlerin şartı "Japonya'ya itimat" .. 
dır. Japonya lngiltere'den uzak Do· 
ğudaki hakim vaziyetinin tanınması
nı istemekte ve İngiliz hak ve men -
faatlerine riayete amade bulunduğu
nu bildirmektedir. 

Domei ajansının redaktörü, Japon
ya'nın Uzak Doğu'da yeni nizamın 
kurulması eserinde yabancı sermaye~ 
!eri kabule amade bulunduğunu kay
detmektedir. 

10 - 11 - 1938 

Fon Rath'a yapılan 

suykast üzerine 

Yahudiler 
aleyhinde 
nümayişler 

(Başı 1. inci sayfada) 

sahiplerinin almanca ve ibranice isim
leri yazılı levhalar asılmasını emret
miştir. 

Fon Rath öldü 
Paris, 9 a.a. - lki gün eve) bir 

Polonyalı yahudinin auykaaına 
uğrıyan alman büyük elçiliği ka
tibi fon Rath bu akşam saat 
16.30 da ölmüştür. 

Almanya' da heycean 
Berlin, 9 a.a. - Paris'teki alman el

çiliği katibi fon Rath'ın ölümü yalnn: 
siyasi mahfilde değil efkarı umumi
yede de şiddetli bir teessür ve heyo
can uyandırmıştır. 

Siyasi mahafil bu hususta muhteriz 
davranmakta ise de Almanya'nın ya
hudi meselesindeki hattı hareketi ü
zerinde herhalde tesirlerini göstere• 

"- Siz, yepyeni bir memleketsi
niz. Ben ıizin yurdunuzda bir se
ne kadar kalacağım. Fakat buna 
rağmen yeni türkiye için hiç olmaz
aa bir on ıene anlatılanları dinle
mek ihtiyacındayım . .M\Jlt müziği
niz, yarattığınız eserler, iç hayatı
ı:uz, tarihiniz, ve başarmakta oldu
ğunuz işler balfrınından ... Her gün 
bir yeni tesis kurduğunuz vatanı
nızı dünyaya tanıtmak sizin için 
bir vazife olduğunu unutmamanız 
lbım." 

·---Yazan :---ı 
Cemal Kutay 

zevk alan yüz binlerce radyo sahi
binin, birer bilmeceye benziyen sa
yısız suallerine muhatap oluyor. 

Japonya'nın Amerika 
politikası 

Tokyo, 9 a.a. - Domei ajansının 
diplomatik muhabir.ine göre, Arita'
nın Amerika politikası aşağıdaki 

. prensiplerden mülhem olcaktır: 

ceği gizlenmemektedir. 
106 tayyarenin bombardımanı 

E ğer radyo!?luza gelen mek
tupları şöyle bir memleket 

ve mahiyet tasnifine tabi tutarsa
nız, ıenelerdenberi içimizde yaşı· 
yan "sesimizi dünyaya duyurmak" 
gayesinin, bir ay içinde gerçekleş
mig olduğunu anlardınız. Artık is
tikbal oayfasını, hal'e çevirebili
riz: Sesimizi dünyaya duyuruyo
ruz! 

Pul meraklıları bugünlerde rad
yoevine uğrarlarsa, gelen mektup· 
!ar arasında ~şine rastlamamış ol
dukları memleketlere ait zarflar 
göreceklerdir. Radyomuza gelen 
mektup sayısı, binlerce sevgilisi 
olan meşhur bir sinema artistine 
yağan aşk mektuplarının miktarını 
aşmıya başladı. Çünkü nihayet o da . 
bir ıevgilidir. Dünya cenneti olan 
bu güzel yurdun havasına. suyuna, 
toprağına, aydın güneşine ve par
lak ıemaıına hasret çekenler, An
kara'nın ağzına aşık olmuşlardır. 
Kalküta'da yerleşmiş ve orada büyük 
bir ticaret müessesesi kurmUJ o
lan bir türk vatanda§ı!l mektubun
dan kopye etmi§ olduğumuz şu sa
tırlar bu ıevgiliye kargı duyulan 
hudutsuz meftunluğu ne güzel an
latıyor: 

"- Memleket hasretiyle yanıyo
rum, kitaphaıi.cmi ana vatana ait e
eerlerle sUıledim. Sizden binlerle 
kilometre unktayım. Radyomun 
batında anlatmakta zorluk çekti
ğim biılerle dolu olarak seıinizi 
bekliyorum. Memleketimin haber
lerini göğsüm minnet ve iftiharla 
kabararak dinliyorum. Bizl~ri dü
şünerek bu haberlere ayırdığınız 
zamanı uzatınız. H5.diseler beni ana 
vatandan ayırdığı zaman, türkiye 
yarı harap bir halde idi. Kitaplar, 
gazeteleri okuduktan hele sizi din
ledikten sonra vatanımın ne kadar 
meaut ve müreffeh olduğunu anla
dım." 

Yeni radyomuz bizim, dünyanın 
dört tarafında vatandaşları ?lan, 
her batıra gelen yerde bir iz ve e
ser bırakmış Büyük mmet vasfımı
zı meydana çıkaran bir ~ıyınet de 
oldu. 

Alem adını verdiğimiz bu topar· 
lak üzerinde elektriğin ve radyo 
makinesinin girdiği her köşeden 
bir Türk sesi geliyor. Gönlü ·bize 
çevrili olanların içlerinde yaşattık
larını artık kelimeler halinde duya
biliyoruz: Çünkü elimizdeki vasıta, 
mesafe ve zaman mefhumunu yok .. 
etmittir. Sumatra'da, Cava'da, As
ya içlerinde, Finlandiya'da, Ameri
ka'da, Afrika'nın ismini coğrafya 
kitaplarında gördüğümıiz köşele
rinde, yayılmıt olan türkün - An
kara sesini, bir milli kültür birliği 
vasıtası olarak benimsemişlerdir. 
:ıt9dyo postası, haftanın muayyen 
olan ıaatinde bütün dünya ile ko
nuş.ınıya başladı. Büyük imkan e-

limizdedir: Sesimiz her hangi bir 
dünya köşesinden duyulabiliy~r ... 

G elen mektupları bir mev>u 
tasnifine tabi tutmak im

kansızdır. Bilmeyiz radyo idaresi, 
çok muntazam esaslar üzerinde ha
zırlamakta olduğu arşivinde bu 
mevzu tasnifini yapmıya nasıl mu
vaffak olacaktır 1 . 

Memleketinden senelerce uzak 
kalmadan ve nostoloji dediğimiz 

göze gözükmez, tedavi edilmez, ça
re bulunmaz derdi çekmeden, onun 
insan varlığında yaratacağı hicran
ları bilmeye imkiln yoktur. Şu mi-

• oale bekınız' Br.uilva'da verlesmla 
bir vatandaş, istiklal harbi sırala
rında yandığını haber aldığı lz: 
mlr'in Kordonboyunun bugünkü ha
lini aoruyor ve resim istiyor. Soka
ğın ismini ve evin numarasını ve
rerek ... O, orada doğmuştur ve bü
yüın~tür. Brezilya'da para -birikti
rerek ana vatana bir servetle . dön· 
mek istediğini ve eğer burası Mil 
sokak ve evse doğduğu yeri satın 
alıı>ak istediğini anlatıyor. 

Finlandiya'lı türklerden gelen 
mektuplar, ayrı bir dosya teşkil e-· 
decek kadar boldur. Şimalli ırkdaş
Iarımızda ana vatan hasreti o kadar 
şuurlaşmittır ki, tilrkiye'nin inki· 
lap hateketleı'ine alt bUt\in Mdise
ler, onları bir Ankaralı kadar ala
kadar ediyor. O kadar ki, radyo ida
resi bir Finlandiya geceıi yapmayı 
düşünmektedir. Bu suretle radyo
muz, tanıtma vazifesini yapmıya 
baş)ıyacak ... 

R adyomuza gelen mektupları 
bir mevzu taşnifine olmaz· 

sa bile, bir mahiyet bölümüne tabi 
tutabiliriz: Eve!! memleket içi 
"mektupları, sonra memleket dışın
daki ırkdaşlarımızdan gelen mek
tuplar, ·sonra türk dostluğiyle ta
nınmış olan memleketlerden ve mü
tehassıslardan gelen mektuplar ve 
daha sonra da dünyanın her tara
fından gelen mektuplar ... 

Bilhassa bu sonuncular arasında 
çok enteresan olanlar vardır. Hatı
ra gelmiyecek kadar orijinal olan
lar ... Meseli bakınız: Liyon'lu bir 
franaız, bir gün Ankara radyosun
dan latik!Al ~artını dinlemi§, no
tadan aıılıyan bu meraklı fransız, 
hemen kalem kAğıdr eline" alarak 
not_alarını yazmış. Şimdi radyo ida
resıne soruyor: Acaba bu doğru 
değil mil ' 

Bu da bir başkasıdır: Vaktiyle 
memleketimizden ı:elip geçen bir 
Belçika'Jı İzmir'de yemiı olduğu 
bir balığ~ tarif ediyor: Klçıkaız, 
beyaz etlı, boyu ufak bir kedi kadar 
olan balık ... Bu türk denizinin bu 
nefis metaının tadı damağında ka
lan Belçika'lı, onun iamini öiren
İnek istiyor. Bir av mcrakhaı Çek 
de türkiye'de kaplan bulunup bu
lunmadığını ve eğer varıa nerede 
a~lanabileceğini öğrenmek iıtiyor. 
Miıaller çoktur . ve aayfalar tutar, 
netice şudur ki, radyo poıtası, çe
ş!t çeşit, türlü türlü düşünen ve 
hatıra gelmedik sualler sormaktan 

Bu suallerin arasında, cevaplan
• maaı başka müesaeselerimizi alaka-

dar edecek olan işler yok değil .. 
Meseli, bilhassa milli Onder Ata
tilrk'ün resimleri ve biyoğrafileri, 
kitap ve gazetelerimiz, kanunları
mız hakkında izahat istenmektedir. 
Henüz kadınlarına.. içtimai hüriyct ... 
ler vcrilmcmiı olan bir garp mem
leketinde bir kadın muallim, Türki
ye kadınlarının bu haklara nasıl 
sahip olduklarını soruyor. Bazı is
tihsal maddelerimiz hakkında ma
!Qmat istiyenler, hatta pul, halı ve 
saire ile antika eşya soranlar yok 
değil ... 

8 ütün bu mektup ve sual a
kını, radyomuzda munta· 

zam· ve geniı bir korrespondanı bü
rosunun lüzumunu zaruri kılıyor. 
ı:ıı-ayux rdayo ıoaıcıerınoe uu ll}I 

teşekküller en mühim yeri almak
tadır. Meseli Doyçland Zender'de 
müstakil bir teşkilat vardır ki, her 
tar.aftan gelen ve bin bir mevzua 
temas eden mektuplara cevap ye
tiştirmekle meıguldür. lngiltere'de 
bu iş, sayısız kolu olan bir şirketin 
elindedir: Kıeaca B.B.C. adını alan 
Brltiş Brotkastin Korporeyşin ... 

Şunu da unutmamak lazım: Bil
hassa garplilerde yazdığı mektuba 
ve sorduğu suale cevap almak bir 
anane halini almıttır. Hiç bir teıir 
altında olmadan tarafsız bir cevap .. 
Radyonun ne mühim bir tanıtma 

vasıtası olduğunu unutmamak Hi
zım. Eski Amerikan cümhurreisi 
Bay Huver, seçim neticesini kazan .. 
dığı zaman ° Amerikan kamoyuna 
olduğu kadar onu kendisi için ha
zırhyan radyo idarelerine de te
şekkür etmişti. 

"Her şeyden önce gelen mektup
lara cevap verilecek lisan işi mey
dana çıkıyor. Almanca, franaızca. 
İngilizce, İtalyancayı bir tarafa bı
rakınız: Fakat Çekçe, Hollandaca, 
hveçce, Fince anlıyan ve yazanı 
kolaylıkla bulabilir misiniz 1 Muıe
vice, arapça gibi başka memleket
lerde güçlükle fakat bizde niabeten 
kolaylıkla bulunabilecek olanları da 
saymıyoruz ... 

Radyomuz henüz kuruluş halin
dedir: Söz ve neşriyat serviıi için 
çok esaslı bir program hazırlandı

ğını haber alıyoruz. Bu programın 
tatbikinden •onra radyomuz, gerek 
bizim, gerek bi:ri dinlemek ve öğ
renmek istiyenler için ihmal edil
mez bir kıymet haline gelecek ... ln
kilap memleketlerinden birinin 
propaganda işleriyle uğraşan bir 
sal!hiyetlis! "Her yaptığımızı tam 
ve eksiksl• anlatmak bizim için bir 
vazifedir" diyordu. Bizim için bu 
bir prensip, rcalizasyonlarımtzın 

·onda biri için dahi olsa, konuşacak 
ve anlatacak o kadar çok şeyimiz 
vardır ki ..• 

Yeni radyomuz, tecrübe neıriyatr 
bir tarafa bırakılacil: oluna, henUz 
on gün!Uktür. Daha bu kısa uman 
içinde bile bir cihan ölçUsUnde sev
gili oldu. Çok yakın bir umanda 
Ankara'nın sesi, dünyanın d9rt ta
rafında yaşıyan milyonrarın en çok 
aradığı ve zevk aldığı bir bahia o
lacak." 

Ekonomik sahada, Japonya açık ve 
mil.savat prensiPini tanıyacaktır. An· 
cak politik sahada Amerika'dan Ja -
ponya'nın hikiın vaziyetini ve teııriki 

Londra, 9 a.a. - Çin ajansının bil
dirdiğine göre, 106 japon bombardı -
man tayyaresi Kanton - Hankov de • 
miryolu boyunca müteaddit ıehirleri 
bombardıman etmiş ve bilhassa yan
gın bombaları atmıştır. 200 kişi öl -
müş ve 60 kişi yaralanmıştır. 

Bugün atlıspor kulübünde 
1938 Ordu at·ı 

müsabakaları başlıyor 
(Ba§ı 1. inci ~aylada) 

vetli bir gayret göstermek gayretini 
haiz ordu atı y.etiştirmektir. 

Alakalılar halkımızın müsabakaları 
yakından takip etmelerini temin için 
hiç bir ücret almamayı kararlaktşrmış
lardır. Müsabakaların en ıonunda ka
zanan binicilere mükafatları verile- · 
cektir. 

Ordu atı müsabakaları her sene or
du ve binici subayları arasında oldu
ğu kadar bütün at aeverlerce merak ve 
alaka ile takip edilmektedir. Geçen 
yıl üç gün süren müsabakalar çok 
muntazam ve güzel olmu!itu. Genel 
Kurmay başkanımız Mareşal Fevzi 
Çakmak'la, Birinci Ordu müfettişi 
Orgeneral Fahrettin Altay ve daha bir 
çok generallerimiz ve büyüklerimiz 
mu··sabakalarda bulunmuşlardı. k. kal d Geçen sene ı müıaba ar a ya-

ü ç günlük çetin çalıtmalardan son- bancı kanı taşıyan hayvanlar ka
ra yerli kan taşıyan hayvanlara binen- tagoriıinde üçüncülüğü kazanan 
!er arasında, teğmen Salahattin lliil teğmen Ahmet 
birinci, asteğmen Enver Alat ikinci, -------·--------
Fazlı Kocagüney üçüncü olmuşlardı. ı 

Yabancı kan taşıyan hayvanlara bi
nenler arasında da teğmen Faik Emre 
birinci, asteğmen Salihattin Orhun ve 
teğmen de üçüncü gelmişlerdi. 

Geçen yıl müsabakaların bir husu
siyeti de en son gün enternasyonal 
müsabakalara giren milli ekipimiz 
Atlııpor parklarında muhtelif göste
rişler yapmıtlar ve çok _taktir edilmiş
lerdi. 

Etrüsk vapurunda dün yeni 

tecrübeler yapıldı 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Etrüsk 
vapurunun sürat tecrübeleri bugün 
Denizbank fen heyeti huzurunda ya • 
pıldı. Gemide saatte 10 milden fazla 
sürat bulundu. Tetkiklere yann da de
vam edilecektir. Ve müs.bet netice alır

sa cuma günü Mersin postasını yapa .. 

caktır. 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

TÜRK HAVA KURUMU --
26 cı Tertip --

PİYANGOSU ---- BÜYÜK ------ Birinci ketide 11 İkinciteşrin 938 dedir. --
~Büyük ikramiye 40.000 liradır. 

------

Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iıtirak etmeyi ihmal et
meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmit olursunuz •.. 

-------------------------= -----
--
--

~~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı[i=' 

Taziyeler 

Paris, 9 a.a. - Fransız reisicümho .. 
ru Löbrön ile başvekil ve hariciye na
zırı, alman sefareti kitibi Von Rath'm 
ölümünden dolayı alman büyükelçiai
ne taziyede bulunmuşlardır. 

..,, •....................................• \.. 
• 

ULKU 
HALKEVLERI DERGİSİ 

ikinci teırin ayıaı 

Atatürk'ten Ordu'ya meaaj. 
Atatürk'ün ikinciteırin 1938 

Kamutay nutukları B. Şükrü Ka-
va'nın. XV lıw-i v,1 ...,.., ... ,_. 

XV yılda iç ve dı§ politikamız 
(Necibali Küçüka), Halkevlerl -
miz (Nafi Atuf Kanıu), Türk va
tanı ve dinamik ilim (Şevket A
ziz Kansu). Cümhuriyetin on 
beg yılında ekonomi (Kemal Ün
al), Onbeş yıl ve türk sporu 
(Rahmi Apak), Cümhuriyet dev
rinde Musiki (M. R. Kösemihal· 
oğlu), CUrnhuriyet yıllarında dil 
çalıgmaları (l. N. Dilmen), 1923 
den 1938 e kadar plaatik sanat. 
(Elif Naci), Tarih Kurumu ça- : 

• Iıtmalarr. : 
: 

cumhuriyet devrinde türk e- : 
debiyatı (Nahit Sırrı). 

Rufen Eşrefin Boğaziçiıi ME
debt tenkit". (Yapr Nabi) 

Şiirler: 

Onbeşinci Durakta (Behçet 
Kemal Çağlar). -Bu vatan kimin
(Orhan Şaik Göker), Derebeyle- • 
ri (Hikmet Turhan Dağlıoğlu), 
- Bir yazın romanı - (Sıtkı Ako
zan, Bayrağa sarıl~ bir kız i
çin (Hakkı Kılıcoğlu) 

Kültür haberleri • Halkevleri 
çalışmaları • Halkevleri haberle
ri ve nefrlyatL 

Fikir Hayatı: 
Bibliyografya -

Uikü'nUn bu sayısına AtatOrk
ün kuşe kliğıt U•erlne basılmış 
bir reımi konmuıtur. 

~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I" 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassıaı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmiı
tir. Kabul saatleri: 

9 - 12 - 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

kar,111 Talas apartman. 7825 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haa
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı Ytnında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No 1 
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l<ra Ye iflas dairelQrlnin yeniden 
tanzim Ye lensiklne dair tetkikler 

Erkek ~!':~~' Töribnküney 
}anıp nefC içinde kıonuşaıı, 

_ ~~zıni, gözlerini açtı. Komodin:in ı g~u.~ ::~ns.anlara gıb~ il~ ~kıyordu. 
lla_tundc duran saate baktı. Sekizi yır- gul~ş . . de yedi, aekız kışı halka ha
au · Az ılerısın ·· ı·· geçıyordu. Hemen yataktan fırla· . de oturmuflar, hararetle ve tur u 
dı. Geç kalmıştı. Taın dokuzda it ba· lın etlerle bir şeyler anlat.an. orta 
§ında bulunması lazımdı. Telaşla traş harekb. erkeği kahkahalarla dınlıyor
olup giyindi. Bir taksiye atladı. Do- Y::~:. :u grupun iç~nde ve tam ~r • 
kuzu beş geçe çalıştığı müeaaeaeye 1 'sabet eden bır noktada, gozle
Yetişti. Odasına gı'rdi Hademe elinde ş~ına ıştıracak kadar güzel bir kız, o-

Paraya çevirme usulünü 
sadeleştirme çareleri 

hir · rı kam& . · ' b · .. telgrafla içeri girdi: . sanki; eski bır aşınay~ış g.ı ~ gu • 
.- Yarım saat evet geldi cfendı.nı. :oıaiycrek bakıyordu. Go.zlcrını, kı -

._ye Inasanın üstüne bıraktı. go·"zlerinden ayıramıyordu. Salo-

2 inci fıkra: "Hacze iştirak edene 
zabıt vaarkasınrn tam bir sureti veri
lir. 

3 üncü fıkra: "Evelce haciz vaze
denlerle zabrt varakasının sureti ken
dilerine tevdi olunan borçlular mü
temmim zabıt varakaıı suretini alır· 
lar." Ce , zın 'b ' k d' · · zıtıi, merakla telgrafı açtı. Şu ııa· na gı' rdig· i zaman ev sahı ı, en ısı.nı 

tıriar F k t ü 28. Madde: 106. 
.. ı okudu: · . ., u kızla da tanıştırmıştı •. a ~ ~ ~ . - Haczedilen mal menkul ise haciz -

. - Bugün saat tam dörtte Şıflı de· :uıtü arasında mırıldanan ısmını ışıt- den nihayet altı ay ve gayri menkul 
ki cviı:ndc bekliyorum." 'h ıneınışti bile. ·Bu sırada kızın Yb~ı~ • se nihayet iki sene içinde satılmasını 

• Melı. a daki 11andalyede oturan g~nç ır .a- alacaklı istiyebilir. Alacaklının men· 
Rir sigara yaktı. Telgrafı bır k~re dın ayağa kalkarak başka bır grupa ıl- faatlerini olduğu kadar, bilhassa a

da.ha okudu. Altı senedenberi M~lı ~ 'hak etmek üzere oradan ayrılmıştı. lacakhnın borçluyu gözetmek istedi-
. ha'yı hiç görmemişti. Bu kadın, şıınd~ ~üzcl kız, daha tatlı bir tcbes~ümle o- ği hallerde, borçlunun da menfaatlc-

Ob.dan ne istiyordu? Dudaklarınd bo§ sandalyeyi işaret etmış ve ya- rini nazarı itibare alınca altı ay müh· 
!Dağrur bir tebessüm belirdi •.. B~şını ~~na çağırmıştı. Yalnızlıkt~n kurtul- lct çok az görülmektedir. 
koltuğuna yaıladL Gözünün onu~de k 'çin bundan daha hoş bır fırsat o- (Buna benziycn 78 inci maddenin 2 
Yıllarca evci geren bidisclcr bir aıne· l~'"Zı dı. Scvinde kızın yanına yerleş· inci fıkrasına bakınız.) Binaenaleyh 

I ... ._ I h d İsviçre kanunun haklı olarak bu müd-
llla fer.idi gibi canlandı. . . ba- ınişti. Genç kız, kendisiyle . a~a an, deti bir sene olarak tesbit etmiştir. 
Meliha'yı altı sene önce. bır. aıle 

1 
_ sudan konuşuyordu. O, kc~dını kızın 106 ıncı maddenin şu hükümle tebdili 

losunda tanımıştı. Bu garıp bır tan Je akrak sesine kaptırmış, duny~yı ~- - icabedecektir: 
!Da olmuştu. O zaınan~. harar:tli !uunuştu. Gözleri bir. ara Nıhal ın "Haczedilen mal - alacaklar da da
kur yaptığı Nihal kendiaını.~ . da; _ imşeklcr çakan gözlcrıyle kar§ı.laş • bil olmak üzere, menkul ise hacizden 
bulunduğu bu baloya Cezını Y1• d. ça ş tı Birden aklı başına gclmış ve nihayet bir sene ve gayri menkul ise 
ğırttrrmıştı. Cezmi ev sa.biple;;~a~ui ;.:!ı~daki kıza dönerek: . l . . . nihayet iki sene içinde satılmasını a-
nunıyordu. Bu sebeple dave . d _ _ Affedersiniz, demıştı. smınııı lacaklı istiycbilir." 
etmek istcmemitti. Nihal, buna ıı .... demcmi§tirn. Zanncderseın, ha . 2 inci fıkra: (Yeni.) 

. ıyı ışı .. f 1 yorum "Haciz önceden ödeme emri tebliğ detle itiraz etmı§ ve: . • M liha ile muıcrre o u · 
_ Ev sahibi benim eekı ve çok sa yan c kınca gözünü kırparak cc • etmeden vukubulduğu hallerde (Mad· 

d desnitti Ben- Kız çap de: 78 a. yukarıda 18 numaraya bakı· 
nıimi bir arkadaşım ır, · t • va vermişti: ) B "dd ı h · d 
den baloda bulunmalarını arzu et ı. • p Evet Ta kendisiyle konuşuyor . nız. u mu et er acız en sonra 
~. k' 

1 
• li.atesini iated.i. Senın - · tebliğ edilen ödeme emri icra kabili-

gun ımae erın B' naleyh ısunuz yetini iktisap cttigw i andan itibaren 
Ç w d ınae • d. w. .. .. h 

ismini verdim. agır ı. ınüfkill Cezmi, Nihal'e ver ıgı sozu atır - cereyan eder." . 
bu daveti kabul e~ez~ ~ak ge • ıamış ve derhal bir bahane uydurarak 29. Madde: 109. 2 inci fıkra. 
·bir mevkic gireceğıın. ~üçük bir ri· oradan sıvışnuştı. Bu maddeye göre muvakkaten hac-
leccksin. Yalnız, ıenden Bir iki saat sonra büfede buluştuk- zedilmiş - mallar ançak 113 üncü 
cam var. ları vakıt Meliha ona sitem etmişti: maddenin son fıkrasında yazılı hal-

e · gülerek takılınıftı: . _Nerelerdesiniz? Kitybcttik sizi. !erde, yani kıymeti aüratle düşen ve 
e.zını a idebilmck için bır . . . yahut muhafazası masraflı olan mal-

- Ne~~ ba~Janıyoru.z? Cezmi, gülümsiycrek af dılemıştı: !ar mevzuubahis olduğu hallerde &a-

de kayıt a biraz yak - - Sizi fazla rahatsız etmekten çe. tılabı·ı·ır. Bu hu"kmu"n 257 inci ve mü· 
Nihal, katlarını ~~ıJ, . . 

"z.lerinin ıç.ıne derın, dcrın kindim. teakip maddelerdeki ih~iratcn. hacz~-
laprak go parmaklı Caz, 0 sıralarda pek moda olan b. ir. dilen mallara tatbik edıhp cdılmedı-..... ,..._.,u. Sonra ince, uzun • l k 
ua-- ak tangoyu bitirmiş, Mavi Tuna valsını ği meselesi tereddüdü mucıp o ma -
eliyle kolunu tutar ~ 1 t · c federal 

S d k ..,almaga· ba"-lamıştı. tadır. Baş angıçta avıçr . • 
- Korkma, dcmitti. en en pe :ı il ih • mahkemesi bunun sadece ıhtıyatcn 

JDii}ıim bir şey istiyecek değilim. ~ Cezmi, hafif bir reveransla Mel a • mallara tatbik edilebilmesini kat.iyen 
gece, yalnız bana ait olmanı, yanı yı dansa davet etmiıti. . kabul etmemiştir; Fakat o vakı~ten 
batka birine kur yapmağa .kalkışma.. Biribirlerinin bütün hareketlerıne beri federal mahkeme müsbct ıckılde 
ı:naıu rica edeceğim. alışkın çiftler kadar ahenkli dana edi- kararlar ittihaz etti. Bu sonuncu ka: 

r ....... ; Nilı:ıl'in manasız gibi görü - yorlardı. Cezmi, Meliba'nm yeşile ça- rarlar muhiktir. Bir takip muamelcsı 
aen bu teklifinin altmda gı.zlı J:>ır ~y W1' ~oyu mavı l'u;;ıcrmc u<&&cuü. ıtul; dolayıaıyle borçlunun maııcı:!mı . l•· 
~uğunu aezerek aormuttuı lemltth sarruf etmeaine mümanaat goaterılen 

_ Ne demek istediğini pek iyi llG - - Ne hOf dan•ediyonunuz. Sizinle bütün hallerde tabiatiyle rcamt bir te-

la ? B" likt bulunduğu burada dönerken, kendimi nihayetaiz şekkülün bu milddct zarfında mevzu-
yamıyorum ır ~ . . - J:. bahis malların ziyaa uğramamasına 

ınu.z eğlencelerin hangısınde ıcnı bı· bir saadete doııoru uçuyor ıanıyorum. ~ikkat etmesi icabeder. Ve bu tetck· 
rakıp da batkalariyle meJgUl oldum: Kız, cevap vermemi§, gözlerinde in- külde icra dairesinden batka bir te-

Nihal, asabi bir tavırla baklayı ag- sana sonsıu bir 8Jk, heyecan ve Miti- şckkill olamaz. 
.zuıdan çıkarmıttı: rap vadeden ıııklu yanmııtı. Cezmi, Binaenaleyh 109 uncu maddenin 2 

B "ne kadar böyle bir hareke· bugüne kadar hiç bir kadın bakışının inci fıkrasının ıu şekilde tamamlan
.. :::; 

0 
.. ur!~dim. Fakat, karşına Meli ~ kendisine bu derece aıni ve bu nisbet- maaı icabedecektlr: 

wau g d Davetlı te kat'ı bı'r tesır· yaptıgw mı hatır lamı- "Muvakkaten haczedilen mallarla 
ba l' bı' de bir kız çıkma ı: k ll5 g M 1 h da ge yordu. Daha içten &elen bir ıcsle de- ihtiyaten haczedilen mallar anca 
bulunduğumuz baloya e. 1 fa •-~ı~ - inci maddenin son fıkruuı.da yazılı 
lccck. Bu kızda ne gibi. bır ev--.· vam etmifti: hallerde aatılabilir." 

. b'lmiyorum. Yalnız, _Ne tuhaf 1 Hen Uz tanışalı bir kaç 30• Madde: 110. 
delik var onu ı n bulun· saat geçmedi. Fakat, ııiz bana hiç de Bu maddenin mündcrecatına o mal 
ao"rdu"'ğum" bir şey varsa, onu d.i · er K d' · 'Ik · • k kl g yabancı gelmiyorsunuz. en ımı ı üzerindeki haciz kalkar ibareaın.e t.a· 
...ı .. w toplantılarda er c er, b' J'k ğ d ğ ld u-ugu 'hmal ederek per- bildiğim andan itibaren_ ı.r ı te ya~- allUk eden kıımın da do ru e ı ır. 
kızları ve kadınları 1 

.. 1 O dıgv un sevgilime, hay alımın ya.ra. ttıg1 Yalnız haciz kalkmakla k. al~z f~k~t 
f nda doner er. b' t ı hı vane gibi onun etra 1 d ane kadına beru:ctiyorum sızı. kanuni müddetin ıtmesı ne ıccı • 

da, aördüg·ü bu iltifatlardan ° ka ar yeMg elı'ha, kısık bir kahakaha atarak zatihi takip de dUıcr. Tak. ip ycni~c!' 
• - · · ı'aıe dokunu- k h 1:. Ik d fa ıtı ııızn.armış ki. bayagı sınır k '" . t' başlıyabilir. Fa at att .. ı c • 

:ır ' k ld ğını ve u- cevap vermış ı: •az etmemit olsa bile. bo. rçlunun. bu 
Yor. Senin de ona apı 1 w ele· 'k tuhaf 1 Bu" tun" erkek ' d b 1 

k r g - Hakı aten . . cnı· takı'bc karıı da ıtıraz c c ı ece-
r.fil' du" gw Unu" go" rmek bana pe agı k b 'I k 
:ır ler biribirinize ne ço c~nzıyor:uk- ğini söylemeğc lüzum bile yo tur. 
cek. da aıuvaffa - nuz. Şimdiye kad~r tanıştıg;m erke - Binaenaleyh lsviçre kanununun 121 

Cezmi kadınlar arasın Ö 
1 

. hemen hcpaınden Bfagı, yu arı ı'nci maddeıine tekabül eden 110 u!'lcu 
' · adamdı. y· erın lmak ca 

kiyetlcriyle ıanuunı§ bır .. ü tü b lan andırır sözler işittim. Kendi maddeyi şu ıckilde kaleme a 1 
-

le, Meliha gibilerini çok gorm f · k:dirnc hayret ediyorum.. Ben ne ka- bcdecektir (Yukardaki 78 inci madde-
.N'hal' ' k ndisini sosyete ha!atına dar da çok kadına ~en~ı~~rmu!um. nin 2 inci fıkrasına bakınız): 

ı ın, e d }'kanlılarla bır tut- v: ....... e beni, ben olduguaı ıç.ın bcgen· "Bir malın satılması kanuni ~üddet 
Yeni giren toy e ı Biraz öfkeli ~ içinde istenmez veya talep gen alı-
lllaama canı sıkılınıştı: . diğini söylemiyor. . rsa bu müddet içinde yenilenmezse 
bir tavırla cevap verınıştı: .. C ·-i'nin neşesi kaçmıı ve fazla bır nı . d" " 

· h r gor - e.-~ · • d takıp uşer. 
N'hal :Bcnı c ey söylememişti. En aamı.mı uyg~-

- Çocuksun 1 • en kapıla - ş 0 N 31. Madde: 111. 
düğü alayışlı kadına heJJl rsun? Ben, ]arı alayla karfılanaııttı· zaman . 

1~ Artık hali hazır hadisata uymıyan 
k d 1 sanıyo al' '--" verınil ve bu kızm kcndını 111 inci maddeyi ilga etmek ve yeri-c:a kadar bu a a mı J'k verıncın h e lJ4l.A • b' . ld ğ 

Meliha gibilcrine ınete ı beğenmi§ kalpsizın ~n hao Mu ~?a ne şu sistemi koymak muvafık olur: 
y ··kmetmitti· O gece, bır da c ı - "Borçlu icra daircaine borcunu 

.avnım. w anlaını§ hu aklapnamtştı muntazam taksitlerle ödemeyi taah-
11.Ta .. -1, ~ ...... mı''nin kızdıgınt ha'nın yanına y • d h 1 "''"'IW. -·- . "nü başında hafif bir ağriy- hüt eder ve birinci taksiti de er a 
~ yanağını okşıyarak: diğim için Ertesı gutı Geceki içkilerden hala vcrirae icra memuru aatı91 nihayet bir 

tesviye ederse satı§ kendiliğinden tc· 
hir edilmiyor. Fakat icra memuru 
takdir ediyor. Borçluya bir mühlet 
vermenin muvafık olacağı ve icabın
da satışın geri bırakılmasının en faz. 
la on iki aya varabileceği meselesin
de icra memuru takdir salahiyetini 
haiz bulunuyor. (Bu sureti hal birçok 
raportörler tarafından müdafaa edil· 
miştir.) Diğer bir yenilik de şudur: 
Artık kanun asgari taksitler hususun
da bir hüküm vazetmiyor. Tabiatiylc 
bu hal sureti icra memurunu borçluya 
bir itfa projesi tanzimini emretmek 
vecibesinden yani taksitler tam zama. 
nında verilmezse tehir hükümsüz ka· 
lacağı yolundaki 4 üncü fıkradan mü
tevellit vecibeden kurtarmak. Burada 
istihdaf olunan eşhasın maişetlerini 
temin etmeleri çok defa bu alacaklara 
ve iddialara mütevakkif bulunmakla 
üç ay mühleti muhafaza etmek muva· 
fık olur. 

32. Madde: 112. 
Menkul malların satılması husu

sundaki bir ay müddete gelince bu 
müddeti on beş güne indirmek muva· 
frk olacaktır. 

33. Madde: 115, 1 inci fıkra. 
İhalenin ancak artırma bedeli ma· 

lın tahmin edilmiş kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu ve satışı ~sti
yenin alacağına ruçhanı olan dığcr 
alacaklar o mal ile temin edilmişse 
bu suretle ruçhanı olan alacakların 
mccmuundan fazla olduğu takdirde 
değil fakat paraya çevrilme ve para
ların paylaştırılması masraflarından 
da aşkın olduğu takdirde yapılabil
mesini kabul etmek muvafık olacak· 
trr. Bu suretle bofçluya ait malların 
alacaklı için hiç bir fayda temin et· 
medcn satılmasına mani olunabilir. 

Binaenaleyh ı 15 inci maddenin 1 
inci fıkrası yerine IJU hüküm ikame 
edilecektir: 

"Satılrğa çıkarılan mal üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana iha· 
le edilir. Şu kadar ki artırma bedeli
nin malın takdir edilmiJ kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulması, satışı is
tiyenin alacağına ruçhanı olan diğer 
alacaklar o mal ile temin edilmişse 
bu suretle ruçhanı olan · atacakların 
mecmuundan fazla olması ve bundan 
'-ika paro.yll ~'CTirmc ve paraların 
paylaftırılmaaı maaraflarrnı tecavüz 
etmeıi prttır. 

Paraya ~evirme uıulilnli sadelcttir-
mek ve alacaklı ile borçlunun menfa
atleri bakımından maarafları ualt· 
mak için, gerek menkul ve gerek gay
ri menkul mallar hakkında tek bir ar
tırma tcsi• etmek suretiyle iki artır
ma sisteminin tcrkedilmcsi icabedip 
etmediği meselesinin tetkiki muvafık 
olur. Bununla beraber, yalnız birisi 
mfüıtcsna, bUtün icra memurları ikin
ci artırmanın kaldırılması aleyhinde 
mütalea aerdetmiılerdir. Çünkil ikin
ci artırma ilk artırmayı takip eden 
on bet gUn içinde yapılmakta ve ikin. 
ci artırma ilanı birinci artırma Haniy
le mczcedilebilmektedir ve bu ıurct
le masraf mülihazaaı ortadan kalk· 
maktadır. Binaenaleyh İsviçre huku
kundakinin aynı olan mcri ıistemi 
dcğiıtirmck için kuvetli bir sebep 
mevcut değildir. 

34. Madde: 116. 
2 inci fıkranın 115 inci maddeye 

tetabuk etmek için şu metni taşımaaı 
icabedeccktir: 
"İkinci artırmada mat en çok artı

ranın üstünde bırakılır. Şu kadar ki 
artırma bedeli ıatı' istiycnin alaca
ğına ruçhanı olan diğer alacaklar o 
mal ile temin edilmişse bu suretle 
ruçhanı olan alacakların mecmuun
dan fazla olmak ve bundan başka pa
raya çevirme ve paylaştırma masraf
larını tecavüz etmek şarttır." 

Üçüncü fıkra şu hükmü ihtiva et
mektedir: .. Böyle fazla bir bedel ile 
alıcı çıkmazsa aatıı talebi dilter!' 

(Sonu var) 

Hükümel konağı yaptmla<ak 
Mardin Defterdarlığından: 

1 - Geçen sene 97 50 liralık tahsi • 
satla inpsına batlanan Gercuş kazası 
hükümct konağının 938 mali yılı zar
fında inta edilecek ikinci kısmı keşif 
bedeli olan 19694 lira 60 kuruş üzerin
den 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desi mucibince 20-10-938 tarihinden 
itibaren 21-11·938 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 21 
lkinciteşrin 938 tarihine müsadif pa· 
zartcsi günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1477 
lira 10 kuruştur. 
• 3 - Bu işe ait fenni şartname, ke· 
şifnamc, model ve proje gihi evrakı 
müsbitc bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile nafıa dairesinden ara · 
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü -
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh· 
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec
buridir. Ehliyet vesikası alacakların 
eksiltmenin yapılacağı günden crı az 
sekiz gün evci bir istida ile vilayet 
makamına mUracaatla ehliyet vesika· 
tarını almaları mecburi olup alm•yan· 
!ar eksiltmeye iştirak cttirilmiyccck· 
tir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayılı muhasebci umumiye kanu· 
nunun 83 üncü maddesinin "H" fıkra· 
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabilinc müteahhi· 
de avans olarak v~rilebilecektir. 

6 - !hale defterdarlık dairesinde 
vapılacak ve isteklilerin teklif mek 
tuplarını ihale güniinde saat 10 a ka· 
dar defterdarlık makamında toplanan 
l(omisyon riyasetine behemehal ver · 
mcğc mecbur oldukları iları olunur. 

8169 

Eksiltme ilônı 
Konya Kültür Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Kon· 
ya'da İplikçi camii tamiri. 

2 - Keşif bedeli -24232- lira -49· ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 
4- Eksiltme mUddetl 28.10.1938 ta

rihinden 21.11 .1938 tarihine kadar yir
mi dört gündür. 

S - Muvakkat teminat 1817 lira 50 
kuruştur. 

6 - !hale 21.11.1938 pazartesi günü 
saat 15 de Konya hükümet dairesinde 
Kültür direktörlüğü makamında ya
pılacaktır. 
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4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1430.93 lira muvakkat temi
nat vermesi ve a.şağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

İhaleden en az 8 gün cvel Tunceli 
vilayetine müracaat ederek bu işe gi
rebilmeleri için ehliyet vesikası ,tica
ret ve sanayi odasından alınmış sicil 
vesikası. 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Tunceli Nafıa dairesindeki ek· 
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet li
!rÜncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühUr mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4690) 8362 

Yol istikşaf ameliyatı 
Eskiıehir Nafia Müdürlüğünden t 

Sivrihisar • Hamidiyc yolunun 
Kaymaz - Hamidiye arasında takri -
ben 25 kilometrelik kısmının beher 
kilometresi 75 lira bedel mukabilinde 
ve mevzu usuller dairesinde istikpf 
ameliyatı açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. Umum ameliyatın mu
hammen bedeli 1875 liradır. 

Eksiltme 28-11-938 tarihine müsa -
dif pazartesi gUnü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 140,62 liradır. 
Bu işe ait evrak nafıa müdürlüğün

de görülebilir. 
İsteklilerin bu gibi işleri yapmı' 

olduklarına dair vesika veya mühen
dislik diploma ve ruhsatnamesini ib -
raz eylemeleri ve ihale tarihin1~n t-n 
az sekiz gün evel vilayete mür~caat· 
la ehliyet vesikası almaları şartt•r. ' 

(8172-4709) 8389 

Dizel motörü alınacak 
Kütahya Bele:.iiyeainden : 
EveJce pazarlıkla alınması ilan e

dilen Dizel motörüne ait şartname de. 
ğiştirilerck yeniden kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

1 - Santıral için 125 beygirlik iki 
dizel motôrü altcrnatörleriylc kom
pilc ve santralda monte edilmek şar
tiylc alınacaktır. Her ikisinin muham
men bedeli 16 bin lira ve muvakkat 
teminatı 1200 liradır . 

2 - İhale 1-12-1938 perşembe gUnn 
saat 15 de belediye cncüm~ııinde ya
pılacaktır. Bir saat evel mektupların 
kanuni tarifat dairesinde vesikaları 
ile birlikte encilmenc tcvlıi lazım
dır. Bu saatten sonra verilen mektup
lar kabul edilmez. Posta ile gönderi
len mektupların gecikme ve ziyanın· 
dan encUmen mcsul değildir. Şartna
meler rcemt bir taleple meccanen bil
dirilen adrese gönderilir. (8184-4734) 

8484 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

1 - lateklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 aayılı kanun mucibince ti
caret odur veaikuını ve bu if için 
Konya valiliğinden alıomıt ehliyet 
vesikasını haiz olmuı ve isteklinin 
diplomalı yilksek mühendis veya yük
s~.k mimar bulunma11 veyahut bir 
yukıek mühendis veya yüksek mi
marla müştereken mukavele aktedc· 
ceğin~ dai; ~oterden alınmıt teahhUt- Çanakkale Nafıa Müdürlüğümlen: 
name ıle bırlıkte 1817 lira 50 kuruıluk 1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
muvakkat teminat makbuz veya mek- lira 25 kuruı kctifli Gelibolu hükil
tubunu altıncı maddede yazılı gUnde met konağı inaptının 14999 lira JO 
ihale saatinden en az bir aut evci kuruşluk birinci kısmıdır. 
Konya kültür direktörlilğUndc müte· 2 - Bu işe ait şartnameler ve ey. 
şekki.1 ihale komisyonu riyasetine raklar şunlardır. 
vc~ıf olmaları şarttır. Posta ile gön- A - Eksiltme şartnamesi 
derılecck mektupların ihale saatine B - Mukavele projesi 
kadar kUltilr dircktörlU~ünc gelmi• C - Bayındırlık işleri genel prt-
1 d 

6 :r namesi o ması ve ıf zarfın mUhür mumu ile 
• · k D • Yapı ·ııteri umumi, fenni, 11U11rt-ıyıce apanmıı bulunması lazımdır. :r-

Postada vaki olacak teahhUr kabul o- namesi 
Iunmaz. E - Hususi şartname 

8 - KcıJif evrakı fenni ve eksiltme F • Keşif cetveli, metraj cetveli, 
t 1 · fiat bordrosu. şar name en ve mukavelename her-

gün Konya Nafıa direktörlüğünde G - Proje. 
görülebilir. (8070-'46SS) 8307 !stiyenlcr bu ~rtnamelcri ve evra-

kı Çanakkale nafıa müdürlilğünde 
Kalörifer tesisatı bedelsiz olarak görchilirıcr. 

3 - İhale 28-11-938 tarihine mUaaTunceli Nafıa Müdürlüı-ünden : d' 
ıf pazartesi gilnü saat 15 de nafıa 1

, - ~~ıiltmcye konulan iıJ: (Ela- müdürlüğü binasında toplanacak ko
z~t da dord~ncU umumi müfctti§lik misyonda yapılacaktır. 
bınası kalorıfer tesisatı inpatıdır. Bu 
itin ke§if bedeli tg079.05 liradır. 4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 

yapılacaktır. 2 - Bu işe ait şartname ve evrak 5 
ıunlardır. - Eksiltmeye girebilmek için ia-

A Ek tcklilerin 1800 liralık muvakkat te-- ıiltme prtnameıl, 
B M k minat vermeleri ve ihale gününden - u . avelc projesi, 

.. - Darılma, seni çok se~ kapatmış- le uyanmış · . d"ğ" · nla ·· sene tehir edebilir. İcra memuru tak-
löylüyorum, diye ıneseleyı sersemdi. Baloda gör u . u ;:;,aa 

1 
hr fo- aitler miktarını ve tcdiyat tarihini Tapu tesçili 

C .- Bayındırlık i•leri genci •arma- nihayet 8 gün evcline kadar villyet 
mcsı, 7 :r makamına müracaatla alacakları ehJi-

tı. b" zünün önünde donu.k bı.~ :a ::rn- tesbit eder. 

• K:uvetli ampullerin aydınlattCığcız~~ de uçufuykorylarrılddıı.ğ~~ı;a;:t~;laı:~bi 01: "Şu kadar ki, 206 ı.n~ı mac1der:in ~i-
u·· · aınan n-ın olara a . rinci sırada kaydettığı nafaka ıddıa· 
~uıc salona girdiklerı z kaldık· & F k t buna kıymet veraıomı§, larına taall\i.k eden alacaklar ıcbebiy-
bi · kl ıştı Geç ınuştu. a a • · • y 1 ak · r &anıye dura anı ·bütün davet • ne barışırız, deyip geçmıştı. a nız: le yapılan takiplerde &atıf anc nı-
l~rından hemen, hemen evrilmiş, her ge 'h , n yefile çalar koyu mavı hayct üç ay tehir olunabilir. Bu tak-
lıler gelmişlerdi. Başlar ç N'hal Melı ~ nı .. "nün önüne dikilmit bü - dirde taksitlerin borcun dörtte biri 
k Ordu. ı ' .. lerı gozu ba 'k d ğ 1 ea · 1 bakıy goz • w. ....:ııüınaiycrek ona • mı tar•n an ap ı o maması ve umu-
ha .Ycnı gelen ere sahibi bayan tün canhlıgıyle 5 .. miyetlc aydan aya verilmesi prttrr. 
on:ıfçe kızarmıştı. E~ nda bulunan· kıyorlardı. "Taksitler tam zamanında veril· 

arı karşılamış ve ya ı rasın - drcıini atrrıamııtı. Kim oldu- mczae tehir hilkümsüz sayılır. 
larıa tanıştırmıştı. Davetlil~r a vardı. w!:ı:i~miyor ve Niha:de~ . 0~~ Alacaklının tikayeti üzerine ve 
da Nihal'in bir çok tanıdık arıl uştu. g d ınaJUınat almaga ım n borçlu dinlendikten sonra tetkik mcr-
0 k d h 1 bu rn hakkı~ a d Bir müddet bunları dü- cii her vakit tehir kararını geri ala· • endi muhitini er a N"hal'· öreını~r u. 
Cczıni, bu kalabalığın arasında 1 

Ev g .. _...,üş ıonra: bilir ve yahut alacaklı bo~lunu!11 derk· 
d rdu şu•..... en de dcmiıti. Fazla kıy- hal borcunun tamamını ödiyebı cce-

cn başka kimseyi tanımıyo b · k • _ Adam s w • yahut daha mühim taksitler tediye 
1ahib' b ••. yalnız ıra ve degmcz. ğ 
rn,. __ ı ayan, Cezmı yı . yanında nıet verıneg edebilecek bir halde bulundu una ya· 
--.ııak düotüncesiyle bıraz · (Sonu var) km hasıl ettirinıe, satııın tehirini da· 
1taı :ı Cezını 
.._ tnı§tı. Bir iki dakika sonra hi· ha yülaıek taksitle tediyetine bağh 
~end· · ı ftu Ev sa b l d b'l' " b' ını yap yalnız bu mu · k _ u un ura ı ır. 
ı, büfenin son hazırlıklarına ba - 11 111111111111111 1111111111111111~ Meri 111 inci maddeye nazaran ye-

"'"k •11111 ROSALlE -- h . 11:. ld b' 'l'k - üzere yanından ayrılmıştı. ~ ek yakında _ nı üktlm eve " şu yo a ır yenı ı 
C . d buraya : P ...,..ady • EJeanor Powell : ortaya koymak.tadır. Borçlu borcunu 

g 1 ezını, can sıkıntısın an B'r - }'ılelson ı:-<A = muntazam taksitlerle ödemeyi taah· 
,.,c diğinc adeta piş:nan olmuştu. ı = 11111111111111111111111111,. laüt eder" birinci takaki de dcrbal 
en.ıra rekilip arkasını dıvara daya - ';111111111111 

llıı z ı· rup 
1 \'e etrafında kadınlı, erkek 1 

' • 

D - Sıcak ıulu ve buharlı kalorı'f yeti fenniye veııikım ile 938 yılına ait 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızla • tesisat · · er ticaret odası vesikasını ibraz etmele-

E 
ı ıç~n umumi ve fenni şartname 

ğından : _ Kcşıf cetveli. ri Iiiz mdır. 
AnKdra'nın Küçük Ayrancı mevki- F. Proje. 6 - Teklif mektuplarının yukarda 

l' nde kaA ı'n olu ı:.arkan d e Att J t t' 1 b yazılı !!Ün ve saatten bir saat cvcline p :r ere v ar- • a ıyen er u Jartname · ~ 
ba Ah b 1 · ı H k T li Yl ve ev· kadar makbuz mukabilinde komisyo-şı met ve gar en yo , ııma en a- ra ı. unce Nafıa mUdürlu" ~Ünde be· .... 
f M h 1 • d 1 ol & na verilmesi Jfizrmdır. ız e met verese en, cenuben Pa- e sız arak görebilirler 
mukoğlu Hacıdan metruk gayri men- 3 - Ekıiltme 21 11 193

• . Posta ile gönderilecek mektupların 
.. .. • · 8 pazartesı nihayet saat 14 de kadar gelmi• ol-

kulle çevrili bir kıta bağ maninh Pa- gunu ıaat 15 de Elhığ'da T 1. 1 k · 11 

O ik' N f "dil 1 .. w unce ı ma arı a sı taktirde postada olan ge-
paa nn ten metruk oldugundan a ıa mu r ugü binasında a ıla· cikmeler kabul cdilmiyeceği. (

819
6-

bahsile hazne namına tescili Ankara caktır. y p 4736) 
8485 defterdarlığının 27.4.938 tarihli ve 17- -:~;:;:=====-------~.:.:~--------~~--

20-5-4067 sayılı yazılarla iıtcnrnit ve rr=========;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-~ 
bu gayri menkulün tapuda kaydına ı ,. 

1 rastlanamadığından ciheti taaarrufu- ngl lzce ölrefmeni 
nun tetkiki zımnmda 21.11.1938 pazar- ah nacak 
tesi günü ıaat ıo da mahallinde ince- Türk Maarif 
leme yapılacağından bu yerde kanuni cemiyetinden : 
bir hak iddia edenler vana evrakı 
müsbitcleri ile birlikte muhafızlığmu
za 933-427 ve 938-1618 numara ile ve
ya ketif gününde mahallinde buluna
cak tetkik memuruna müracaatları ıu-
.zumu ilin olunur. (4593) 8477 

. Ankara'daki liıemize mentei müsait olan ve dıtard . 
zıfe .almamak f&riİy)e yükıek ücretle iki lngilizce öfr:~. 
menı al_ın~ır. Alın.acak. öfretmenlerin okulda yatma. 
lan ve ıatelerı de temın edılebilecektir. lstiyenlerin L' 
Direktarlüfüne müracaatlan. (4751) 84gı ıae 
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RESMİ İLANLAR 1 
Milli Müdafaa Bakanlığı 

80 iane otoklav alınacak 
J göre okutulan bütün cebir bahisleri; 1 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

iç işler Bakanlığı 

Memur alınacak 

fen kolunda eski programlara göre 
o~utulan üçgcnölçey bahisleri; Tasa· 

1 

rıg ve Kotcğ Geometri bahisleri ve ı 
problemler. 

3 -. Tabii ilimler grupu: 

Jandarma 
Subay binek eğeri alınacak 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 

6000 on altı bin lira olan sek ocn tane 
Jtoklav kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

j nulmuştur. 
2 - Eksiltme 14 ikinci teşrin 938 

pazartesi günü saat 11 de Aı>karad~ 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak
tır. 

Dahiliye Vekaletinden : 

Açık bulunan 14-20 lira asli maaşlı 
memurluklara imtihanla memur alı . 
nacaktır. İmtihan 11. 11. 938 cuma 
günü saat 14.30 da yapılacaktır. Talip
lerin evrakı müsbiteleriyle birlikte 
vekalete müracaatları ilan olunur. 

(4693) 8363 

Gümrük ve in. B. 

Belon döşeme yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

I - İdaremizin Paşabahçe müski
rat fabrikasında şartname ve proıesi 
mucibince yapılacak betonarme döşe
meler ile sair müteferrik işler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - Heyeti umumiyesinin keşıf 

bedeli 15202 lira 40 kuruş ve muvak
kat teminatı 1140.18 liradır. 

III - 21.xı.1938 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 15.45 de Kabataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki a
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname, keşif ve projeler 
76 kuruş bedel mukabilinde İnhisar
lar umum müdürlüğü levazım ve mü
, Dayaa şubesiyle Ankara ve İzmir baş
:ınüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin diplomalı yüksek mühendis 
veya yüksek mimar olmaları, olma
dıkları taktirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassısı inşaatın sonuna kadar da
im! olarak iş başında bulunduracakla
rını noterlikten musaddak bir teahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve bundan 
başka asgari on bin liralık bu gibi in
şaat yapmış olduklarına dair fenni ev
rak ve vesaiki ihale gününden 3 gün 
eveline kadar inhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek 
ayrıca bir fennl ehliyet ve eksiltmeye 
iştirik vesikası almaları lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile inşaat şubemizden 
alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve 
yüzde 7.5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme 
günü en geç saat 14.45 e kadar yukarı
da adı geçen alım komisyonu başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmesi 
lhımdır. (8114-4682) 8359 

Müsabaka imtihanı 

hakkında 
Cümrük ve inhisarlar Vekaletin· 

den: 
~ckalctc alınacak müfettiş muavin

lerınc ait müsabaka imtihanı hakkın
da 25 birinciteşrin ve 4 ikincitcşrin 
1~.38. tarihlerinde neşredilen ilanın 
gor~l~n lüzum üzerine birinci mad
~·~1.nı'.' _(B) fıkrası aşağıdaki şekilde 
cgıştırılmiştir: 

B) 1· İkincikanun. 1938 tarihiırdc 
yaşı otuzdan fazla olmamak. 

( 46G5) 8395 

Münakasa tehiri 
inhisarlar Umum M""d"" 1 .. _ .. d 
İd . . u ur ugun en: 

arclmız~n Paşabahçe fabrikasında 
yaptırı acagı ve 2111 193 "h· d 
"h 1 d"I •. . · · Starı ın e 
ı a c ~ ı eceg~ ılan •dilen 15202,40 li
ra kcşıf bede Ilı beton arın d .. 
1 

. .. f . . e oşemeler-
e saır mute errık ışlerin . 
"fi . d proıe ve ke-

şı crın c bazı tadilat yap 1 • 
• t acagından 

Eski programa göre insan anatomi 
ve fizyolojinc giren bütün bahisler 

II - Lise Edebiyat kolundan ol· 

Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komioyonıından: 

gunluğa gireceklere: Taahhüdünü ifa etmiyen mütcah -
1 - Tarih • Coğrafya grupu: bit nam hesabına olarak vasıf ve örne· 
a) Tarihten: Liselerde okunan ta- ğine uygun ve bir takımı yetmiş lira 

rihin üçüncü ve dördüncü ciltlerin - tahmin bedelli yüz subay binek eğe
deki bahisler ri pazarlıkla 11-11-938 cuma günü sa

b) Coğrafyadan: Türkiye, ltalya, at on buçukta satın alınacaktır. 
Yunanistan, Bulgaristan, İsviçre coğ- Şartnamesi parasız olarak alınabi -
rafyası. lecek olan bu eksiltmeye girmek isti-

2 - Edebiyat Tarihi: Tanzimat ve yenlerin 525 liralık teminat mektup 
ondan sonraki devirler, Türk Edebi- veya sandık makbuzunu ve şartname ... 
yatı Tarihi. de yazılı belgelerle birlikte belli gün 

3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: saat dokuz buçukta komisyona ba§ -
Lise ikinci sınıfı ile üçüncü sınıf vurmaları. (4488) 7978 

edebiyat kolunda gösterilon bütün ----------------

3 - İlk teminat 1200 lira olcp şo.rt
namcsi komisyonda görül;ör. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı vesika
larla birlikte· teklif mektupl•r>•ll ek
siltme saatinden behemehal bir saat 
evelinc kadar Ankara'da M.l'vi.V. sa
tın alma Ko. na vermeleri (3943) 7002 

11 çeşit cihaz ve 

eksiltmesi 
saıre 

bahisler. , __ _ 
Geçen olgunluk sınavlarında bir ve- 1 - ! M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 

Orman U M fi yonundan : 
ya daha ziyade gruptan muvaffak ol- • • mıyanların 

1938
_
1939 

ders yılı hazi- , ______ "________ 1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
13400 lira olan ve lstanbul'da Haydar

ran ve eylül devrelerindeki olgunluk sınavları yukarda işaret edilen bahis- 2 Muhasip alınacak paşa hastanesinde yaptırııacak ister-
ıerden yapılacaktır. (4725) 8383 lizasyon tesisatiyle 11 çeşit cihaz ka-

Orman Umum Müdürlüğün·den : palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 28 !kinci teşrin 938 

pazartesi günü saat 11 de Ankara 1da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla -
caktır. 

Bayındırlik Bakanlığı 

2 Numaralı lelgraf fincanı 

alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17 birincikiinun 938 cumartesi günü 
saat 10.30 da Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunca gümrüklü Avrupa malı 

için ceman 1417 lira muhammen be
delli 5450 adet 2 numaralı fincan de· 
mirinin açık eksiltme usuliyle eksilt~ 
mesi yapılacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulu
nulabilir.) 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. 
Eksiltme §artnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekileti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İstekliler, muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir· 
liktc aynı gün ve aynı saatte komis
yonda hazır bulunmaları lizımdır. 

(4587) 8146 

2 Nolu telgraf fincanı 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 

Umum müdürlüğe bağlı Devlet or
man işletmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere 150 lira ücretli 2 muha-
sip alınacaktır. Şartlar şunlardır: 

1) Memurin kanununun dördüncü 
mddesi şartlarını haiz olmak, 

2) Yüksek ticaret mektebinden me
zun bulunmak, 

3) Umumi muhasebeye ve sanayi 
muhasebesiyle devlet muhasebesine 
vakıf bulunmak, 

A - Bu muhasiplikler için 21 ikinci 
teşrin 1938 pazartesi günü saat iki 
buçukta Ankara ve İstanbul'da talip· 
ler arasında müsabaka imtihanı açıla
caktır. 

B - Yukarıdaki şartları haiz olup da 
imtihanda müsavi not kazananlardan, 
müesseselerde çalışmış ve tecrübe 
görmüş bulunanlar tercih edilecektir. 

C - Müsabaka sonunda vazifeye alı
nacak muhasibe aylığından başka ay
rıca ayda 15 lira mesken kira bedeli 
verilecektir. Şu kadar ki kendine u
mum müdürlükçe mahallerinde ika
metgah gösterildiği zaman bu bedel 
verilmiyecektir. 

D • Mutıasıpıc:ı- kıat:nı kduuıl.ıh.!ıcı, 

çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
nazarı dikkate alınarak Devlet me
murları hakkındaki mevzuatın tesbit 

ettiği müddetlere kıyasen terfi ettiri
lecek ve Umum müdürlükçe tayin ve 

Ziraat vekaletince tasdi kolunacak 
miktar üzerinden maaşları artırıla· 

caktır. 17 birincikanun 938 cumartesi günü 
saat 12 de Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda- E - Talip olanların aşağıdaki fıkra-
sında toplanan malzeme eksiltme ko- da yazılı evrakla 18 ikinci teşrin 1938 
misyonunca 1615 lira muhammen be- cuma günü akşam saat 17 ye kadar 
delli 5800 adet 2 No.lu telgraf finca- Ankara' da umum müdürlüğe ve İstan-

bulda vilayet binası içinde İstanbul 
nının açık eksiltme usuliylc eksiltme-
si yapılacaktır. orman işleri çevirge müdürlüğüne 

müracaatları 13.zrmdır. 
Muvakkat teminat 121.13 liradır. F - Müracaat edenlerin ibraz ede-
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara' da nafıa vekaleti malzeme cekleri vesaik şunlardır: 
müdürlüğünden parasız olarak alına- 1) Hüviyet cüzdanı. 
bilir. 2) Orta ve yüksek tahsil diplomala-

Istckliler muvakkat teminat ve rı, 

şartnamesinde yazılı vesikalarla bir~ 
likte aynı gün ve aynı saatte komis
yonumuzda hazır bulunmaları 13.zım-

3) En son ikamet ettiği yerde ma
halli zabıtasından alacağı iyi hal ve 
tezkiye varakası, 

dır. (4588) 8147 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

!. İstekli çıkmamış olan Erzurum'da 
Grup inşaatının ikmali gene aynı şart
larla ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

4) Tam teşekküllü resmi bir hasta
neden alacağı umumi sıhat raporu. 

5) Halen çalıştığı ve evelce çalışmış 
bulunduğu müessese veya resmi bir 
dai~e varsa buralardan alacağı durum 
vesıkası ve bonservis, 

6) Kendilerini tezkiye edebilecek 
tanınmış zatların sarih adreslerini 
gsterir muhtıra, 

3 - llk teminat 1005 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli· 
ne kadar M.M.V. satın alma Ko. re-
isliğine vermeleri. (4195) 7429 • 

Veleriner baklriyoloji 
malzemesi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiatı 
2700 lira olan 35 kalem veteriner bak
teriyoloji malzemesi açık eksiltme 
aurctiylc ve 29 ikinci teşrin 938 salı 
günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 
satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 202 lira 50 kuruş o
lup şartnamesı her gün öğleden aonra 
komisyonda görülür, 

3 - Eksiltmeye girecekler kanun! 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
:M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4197) 7431 

İslerlizasyon takımı alınacak 
M. M. Vekaieti Satm Alına Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

56000 elli altı bin lira olan 20 tane 
seyyar isterlizasyon takımı kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 1/birinci kanun/938 
perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak 
tır. 

3 - llk teminat 4050 lira olup şart
namesi 280 kuruşa M.M.V. satın aı
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü teklif mek • 
tuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (4226) 7541 

Muhtelif 
ôleti 

lôburatuvar 
alınacak 

(3160) lira olan (69) kalem mızıka 

alit ve malzemesi açık eksiltme sure
tiyle münakasaya konulmuştur. 

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

3 - llk teminatı (237) liradır. 

1 

Demiryolları 1 
~ 

Pencere demiri yaptırılacak 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

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

D. D. Yolları Satm Alma Koıııİ• 
yonundan : 

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

Kayıı yular baılığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher tanesine tahmin edilen 
fiatı (27 5) kuru§ olan 400 adet kayış 
yular başlığı açık eksiltme suretiyle 
münakasaya konulmuştur. 

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

3 - llk 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 vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatında M. 
M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (4531) ~032 

Demir lel ve lincan alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -
misyonundan : 

1 - 100 kilometre galvanizli demir 
telle 2000.- tane maa deveboynu fin
can açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen fiatı 
2325 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19.11.1938 cumarte
si günü saat 11 de olup şartnamesi ko
misyonda görülebilir. 

4 - llk teminat: 174 lira, 38 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te M.M.V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (4635) 8227 

Hayvan satışı 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan 

1 - Çürüğe çıkarılan iki beygir ile 
bir katır artırma suretiyle ve 14 ikin
ci teşrin 938 pazartesi günü saat 10 da 
M. M. V. satın alma Ko. da satılacak-

2 - Artırmaya girecekler satış gü
nü ve saatinde M. M. V. satın alma 
Ko. na ve hayvanları görecekler her 
gün genel Kur. D. Md. ne ve Asker 
konağına müracaatlarL (4620) 8258 

120 ton mazot alınacak 
M. M. Vekaleti Satn Alma Ko

misyonundan 
1 - 120 ton mazot satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 7920 lira olup ilk te
minat miktarı (594) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28-11-
938 pazartesi günü saat 15 de Veka
let satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. 

4 - lsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evclinc kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele· 
ri lazımdır. (4633) 8260 

Foloğraf makineleri !adili 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonund,fln 
1 - 10 adet Eagl IV. Fotograf ma

kinalarının mevcut fenni şartnamesi
ne göre tadili kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2500 lira olal 
Ankara garı gazino binası üst katJC 
da yaptırılacak pencere demirlerini 
imiil ve yerlerine vazı işi açık eksil 
meye çıkarılmıştır. 

lhale 22. 11. 938 tarihine müsad 
salı günü saat 11 de Ankara'da ikin' 
işeletme satın alma komisyonunda yı 
pılacaktır. 

İsteklilerin kanunun tayin etti 
vesikalarını hamilen 187,5 liralık mu 
vakkat teminat makbuzlariylc birlit 
te muayyen gün ve saate kadar kı! 
misyona müracaatları lazımdır. ~ 
baptaki şartname ve resimler ikin' 
işletme kaleminde görülebilir. 

(4695) 8364 

Oksijen alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Kom;,,. 

yonundan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olııt 

15000 m' oksijen itası 28. 11. 938 P' 
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf ır 
suliylc Ankara'da idare binasında c~ 
siltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,_. 
liralık muvakkat teminat ile kanunut 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleriıt 
aynı gün saat 14 de kadar komisyoO 
reisliğine vermeleri ıazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka 

., ra'da malzeme dairesinden llaydar 
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğindeO 
dağıtılmaktadır. (4672) 53g6 

Vagon yedekleri alınacak 

D. D. Yolları Satm Alma Komia' 
yonundan : 

7.12.1938 çarşamba günij saat 15 d< 
yapılacagı ilan edilmiş olan vagon ye
dekleri eksiltmesine aıt şartnameye ı· 
lişik liste üzerinde bazı tadilat yapıl· 
dığından işbu eksiltme 29.12.1938 sal• 
günü saat 15 c talik edilmiştir. 

Evelce bu şartnameyi satın almış O' 

!anların tadilen tanzim edilmiş 01aa 
yeni listeyi Ankara' da malzeme daire" 
sinden ve lstanbul'da da Haydarpaşa· 
daki tesellüm ve sevk şefliğinden pa• 
rasız olarak almaları ve evclki listenil'I 
hükmü olmadığı ilan olunur. (47Ô2) 

8478 

Askeri Fabrikalar 

Almanca mütercim 

aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdil'" 
lüğünden: 

Almancadan türkçcyc ve türkçcdcıı 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır· 
Almanca ile beraber fransızcayı da 
aynı derecede bilenler tercih oluna• 
caktır. 

lstcklilcrin şartları öğrenmek üze
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. (4590) 8148 

40 Ton mükelles soda alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür• 

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

2 - Muhammen bedeli 25000 lira 
olup ilk teminat miktarı (1875) lira· 
dır. 

Tahmin edilen bedeli (8200) lira 
olan 40 ton mükelles soda Askeri Fab· 
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 11. 938 sa• 
lı günü saat 11 de kapalı zarf ile iha• 
le edilecektir. Şartname parasız ola· 
rak komisyondan verilir. 

cksıltmeden kaldırıldığı ilan 1 
(8272)-4749) 0 unur. 

8489 

Keşif bedeli 245.983 lira 49 kuruş· 
tur. 

2. Eksiltme 28.11.1938 pazartesi 
günü saat 16 da Nafıa vekaleti yapı 

ışleri eksiltme komisyonu odasında 

1 apılacaktır. 

7) Gelirlerini ve en son kazanç mik
tarını (irat veya maaş olarak) göste-
rir bir not varakası. (4689) 8361 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(116.529) yüz on altı bin beş yüz yir
mi dokuz lira olan on iki çeşit labora
tuvar aletleri takımı kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 22-11-938 salı günü 
saat 15 de Vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(615) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkfir günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad· 
dclcrindeki vesaikle mczkfir gün ve 
saatte komisyona müracaatları. Kültür Bakonlıgı 

Olgunluk sınavları 
Kültür Bakanlığından : 
1938 - 1939 ders yılı lise fen ve ede

biyat kolları yazılı sözlü olgunluk sı
navları haziran ve eylül devrelerinde 
girecek olanlara muhtelif ders grup
larının aşağıda yazılı kısımlarından 
sorular sorulacaktır: 

1 Lise Fen kolundan olgunluğa 
gireceklere: 

1 - Fizik - Kimya grupu: 
a) Fizikten: Lise sınıflarında eski 

programlara göre okutulan bütün c· 
lcktrik bahisleri ve bu bahislere aıt 
deney ve problemler 

b) Kimyadan: Lise ikinci sınıfta o
kutulan mağdcnlcr ve teorik bahis
ler, lise fen okulunda okutulan orga
nik kimya ve bu bahislerle ilgili 
problemler. 

2 - Matematik grupu: 
Lise sınıflarında eski programlara 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
te!crri evrak 6 lira 15 kuruş bedel mu· 
k~biiinde yapı işleri umum müdürlü
gunden alınabilir. 
. 4. Eksiltmeye girebilmek için istek· 
~lcrin 13549 lira 17 kuruşluk muvak-

at teminat vermeleri ve Nafıa veki
letindcn _al~nınış ehliyet vesikası gös
ter~elerı lazımdır. Bu vesika eksilt
~~nın yap~lacagı günden en az sekiz 
gun evel bır istida ile Nafıa vekileti
ne müracaatları ve istidalarına en az 
bir _kalemde 15~.o~o lira kıymetinde 
bu ışe benzer hır ı~ yaptığına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış, vesika i
liştirilmesi muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye giremiyeceklcrdir. 

5. lsteklilcr teklif mektuplarını iha
le günü olan 28.11.1938 pazartesi günü 
saat ıs e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 

edeceklerdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul e-

dilmez. ( 4707) 8479 

· Finans Bakanlığı 

Kanev·içe alınacak 
Maliye Vekaletinden : 
1 - Açık eksiltmeye konularak i

lin olunan 20.000 metre kanaviçenin 
ihale günü olan 4-11·938 tarihinde is
tekli zuhur etmemesind-en dolayı 14-
11-938 pazartesi günü saat 15 de Le
vazım Müdüriyetindeki eksiltme ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3.000 ve 
muvakkat teminatı 225 liradır. 

3 - Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde ve İstanbul Dolmabahçede Ma
liye evrakı matbua anbarı mcmurlu -
ğunda görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve muvakkat teminat mak -
buz veya banka kefalet mcktubiylc 
birlikte belli gün ve saatte komisyo-
na gelmeleri. (4743) 84U 

2 - Eksiltme 9 ilk kanun 938 cuma 
günü saat 11 de An•kara'da M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 7076 lira 45 kuruş 
olup liste ve şartnameler 583 kuruş 
bedelle M. M. V. satın alma KO. dan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt. 
me saatından behemehal bir saat eve
line kadar Anksrada M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. 

(4431) 7877 

Müzika alat ve malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
misyonundan : 

1 - H•J?.Sinc tahmin edilen fiatı 

3 - Fenni şartnamesi 125 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat cvclinc kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona verme-
leri lazımdır. (4634) 8261 

Boya çıkarmağa mahsus 
mayi alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 3000 kğ. boya çıkarmağa mah • 
sus mayi satın alınacaktır. Muham -
men bedeli 3750 lira olup ilk teminat 
281 lira 25 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 28.11.938 pazartesı 
günü saat 11 de vekilet satın alma ko· 
misyon unca yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko -
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale günü muay • 
yen saatında ilk teminat mektup veya 
makbuzlariylc komisyonda bulunma. 
!arı lazımdır. (4654) 8289 

(4686) 

40 Ton aleminyum 
sulfat alınacak 

8360 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür• 
]üğü Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen berlelı (10.000) lira 
olan 40 ton aleminyom sülfat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf· 
la ihale edilecektir. Şartname parasI< 
olarak komisyondan verilir. Taliple· 

rin muvakkat teminat olan (750) lira· 

yı havi teklif mektuplarını mezkur 

günde saat 14 de kadar komisyona 

vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkfır gün ve saatte ko
misyona müracaatları. ( 4711) .(.8480 
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Hava Kurumu . 

ait kC§if ve şartname her gün Nafıa 

Müdürlüğünde görebilecekleri ilSn K o ç u·· K ı L A""' N L A R olunur. (4660) 8272 

İcra ve iflôs sömikok 50 

Satılık evler - Ankara'mn her sem
tinde irat getirir beton, kargir, ahşap, 
ev ve ap:ırtıman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu. 8425 

Muhtelif malzeme 
ah nacak 

Ton 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Satılık ucuz iki aoba - Dr. Yusuf 

Hikmet apartımanı postane caddesi Aktehir icra Memurluğundan : 
Fabrikatör Yunus Çelikel veresesi 

~ekili avukat Halis Tokay'a 100 lira 
odemiye borçlu bulgar tebaasından t
van _lvanof'un işbu borcundan dolayı 
teblığ edilen ödeme emrine ıtiraz cde-
rek borcunu inkar ettiğinden ~cra 
merciınden alacaklı borçlunun itıra
zının refini istemiş olduğundan yap~
l~n duruşmada borçlu 1van lvanof'a ~
lanen tebligat yapılmasına karar vcrı
lerek duruşmanın 1.12.1938 perşembe 
gününe bırakılmış olduğu ilan olu
nur. 

- " ..... -ı ................................... . 
Ankara Levallm Amirliği -------........................... -................ ... 
Odun ahnacak 

· ı·-· Satm Ankara Levazım Amır ıgı 
~lnıa Komisyonundan : 'htiyacı 

1 - Sıvas merkez kıtaatı 1 f 
için 800000 kilo odun kapalı zar u-
•uliyle eksiltmeye konulmu.ştu~~mi -

2 - Bedeli 16000 lira ve ılk 
natı 1200 liradır. azar· 

3 - !halesi 14/2. ci teş./935 p tan-
t . d .. men komu 
esı günü saat 15 e tu a ıla. 

lık binasındaki komisyonda y p 
caktır • da . "n komısyon 

4 - Şartname her gu 
görülebilir. N 1 kanunun 

5 - 1stekliler 2490 o. _u de hazır-
2, 3 ve 32 maddeleri dairesı\aıe saa
lanmış teklif mektuplarını !~ne kadar 
tinden en az bir saat evve 1 

1 
la-

. bulunma arı. 
komisyona vermış 7999 
zımdır. <4519) 

Pirinç ahnacak 
Amirliği Satın 

Ankara Levazım 

Alma Komiayo~';i~7~y~cı iccin 40.00: 
1 - Harp oku 1 rfla eksiltmesı 

. . · kapa ı za d kilo pırıncın "nü saat 15 e 
1938 rarşamba gu .. 

23.11. :ıı • l'ği satınalma komıs-
Ankara Lv. amır ı 

d yapılacaktır. 
yonun a . b deli beher 8000 lıra-2 _ Tahtnın e 

kk Genel Direktörlüğün· Tür uıu 

den : . 
lanör imallit ve tamı-Tayyare ve P . . 

ıınak üzere (alumını-da kullanı 
ratın . . halitası ve elektron 
um, alu~nıu(ı,akır pirinç ve bronz 
malzeme&~)), ("eİik malzemesi) sa
malzemesı ve 3 

tınacaktır. 
tın a d azılı Ü" kısım malzeme-
Yukarı a y 3 • d 1 

. nameleri birer lıra be e mu-
nın şart h ün Türkkuşu levazım 
kabilinde er g •. 
.. ndan alınabıhr. . . 

burosukl'l r'ın mezkur malzeme ıçın 
iste ı e . • 

her kısım ıcın ayrı ayrı 
t ptan veya J 0 

•. teslim müddetleriyle be
lmak uzere b' ·· dd t o kl ' flerini en kısa ır mu e raber te ı 1 

f da vermeleri ilan o unur. 
~rın ~il 

Kanat bez ve şeridi 

alınacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün-

den : 
Türkkuşu için alınacak muhtelif 

b tt Ceman 23500 metre ka-tip ve e a a . k 
nat bez ve şeridi açık eksıltmeye o-

nulmuştur. .. kk 1 
. her gün Tur uşu e-

Şartnamesı .. 
.. d .. l"g~ ünden alınabılır. 

vazım mu uru 
bedeli sif Haydarpaşa Muhammen . 

l. 'ılk teminatı 306.73 lıra-4.089. 7 5 ıra, 

dır. 1 . 19 ı ı 1938 cumartesi günü 
Iha esı · · .. 

10 da Türkkuşu levezım burosun-
saat ') . b 11 · .. 
d apılacaktır. lsteklı erın e ı gun 

a y • 1 · 1 b ' ve saatte vesika ve temınat arıy e ır-

likte hazır bulunmaları. 8354 

:· ·· .. .: Orman . Koruma "~. . 
Sığır eti ahnacak 

dı~. - Muvakkat teminatı.~~~ :.iradır. Orman Koruma Genel Komutan. 
mesi komisyonda gorulur. Ka- lığından : 

şartna kl.f k 
nuni vesikalarda bulunan te ı. me - Orman Koruma genel komutanlığı 
tuplarının saa t 14 e kadar komısyona Zeytinburnu talimgahı e_rleri ihtiya· 
verilmesi. (4662) 8294 cı için 54000 kilo st ğtr etı 249? num~
Arpa ve yulaf ahnacak raıx kanunun 31 inci maddesı mucı-

bince kapalı zarfla 2. t:şrini? 19 cu-
Ank•n·.:ıı Levazım Aıı:ıirliği Satın art,."i uiin ii ~:ıat ıo da th:ıll"!'lt vanıla-

Alına Komiıyonuntf"'n : :ktır. Talipler ıartname ve evsafı 

kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Etimesğut istasyonunda vagonda 

teslim olunmak tırtiyle açık eksiltme 
ile 50 ton sömikok kömürü Etimesğut 
sıhat merkezi için satın alınacaktır. 

Ankara istasyonundan - Etimes • 
ğuta vagon nakliye masrafı dahil ol -
madığı halde beher ton 26 lira 85 ku • 
ruştan olmak üzere muhammen bede
li 1342 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 101lira25 kuruş
tur. Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi gü
nü saat 10 da vilayet sıhat müdürlü • 
ğünde yapılacağından isteklilerin ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin vila
yet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

(4659) 8292 

Ankara Belediyesi 

istimlôk karan 
Belediye Riyasetinden : 

Eski Kurtuluş İstasyonu civarında 
Kadastronun 1310 ncu adasının 12 nu-
maralı parselindeki gayrimenkul is -
timlak edileceğinden mutasarrıfının 
vesaiki ile imar müdürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (4723) 8454 

j_ .. _o_ .. e_· n_i_~,......... _L_e~a;~-~ J 

Pirinç allnacak 
Deniz Levıu.ım Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli 23145 li

ra elli kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
l 7. 1 ı. 938 tarihine rasthyan parşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş-
tur. 

2 - Muvakkat teminat 1735 lira 92 
kuruş olup ~artnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en ~eç 
belli gün ve saattan bir saat evelı~e 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komıs
yon başkanlığına vermeleri. 

(7368/ 4603) 8155 

Mobil oilin alınacak ı - İslahiyedeki kıtaatın senelik görmek Uzere hergUn 'Galata'da Mum-
450.000 kilo arpa ve bu mikdar ?'ulafı: hane caddesinde Alemdar hanında 
nm kapalı zarf usuliyle eksıltmesı Genel komutanlık anbarında satına!- M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa• 
21.11.938 paazrtesi günü saat 15 ~e İs- ma komisyonuna müracaat edebilir· tın Alma Komisyonundan : 
lihiyede tugay ıatm alma komısyo • ler. Muhammen bedeli 18900 liradır. 1) Tahmin edılen bedeli ~7-?00 lira 
nunda yapılacaktır. M~hammen t~ta- Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 ulan 50 ton B. B. marka mobıloılın ka
rı l8000 lira ve ilk temınatı 1350 Iıra· kuruş olup birinci mıntaka orman me- pah zarfla münakaaaaı 28.11.1938 tarı-
d ş rtnamesi İstanbul, Ankara le- sul muhasipliğine yatırılacaktır. hine rastlayan pazartesi günü saat 11 
v::·un ~mirlikleri ve lslahiyede tugay (8095-4681) .8305 de vekalet binasındaki komisyonu-

] komisyonlarındadır. muzda icra edilecektir. satın a ına 8295 · · 
(4663) 2) Parasız ~rtnamesini almak ıstı-

1 k ;enlerin hcrgun komisyona müraca· Sade yağı a ınaca .. ttarı. . 
3) Münakasaya girmek istiyenlerın 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 k de 1275 liralık ilk teminatları ve ka· 
Al K • onundan : Odun ve ~lra a ınaca nuni belgelerini havi kapalı teklif 

ma omısy 28000 kilo Erzurumun zarflarını belli günde münakasa saa-Sarıkamış'ın ' ı arfla Ankara Valiliğinden: 
·ı de yag" Jarı kapa 

1 
z · · t tı'nden bı'r saat evetine kadar makbuz 26000 kı o sa i- Hususi idare ihtiyacı ıçın ~a ın a-

eksiltmeye konulmuştuahr. S~rıka:Jeıi l k 35 ton gürgen odunu ıle 1500 mukabilinde komisyona vermeleri. 

Kiralık : 

Kiralık apartrman - Yeniıehir'de 

Atatür kbulvarında Tuna Ap. Kalori -
Eerli daireler Resmi dairelere de elve-
riıJidir. 8048 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır. 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e mü· 
racaat. 8050 

Yeni kaloriferli apartrman - 5 oda 
aynca hizmetçi, sandık odaları geniş 
hol, ofis 15. il. teşrinden kiralıktır. 
Yenişehir İzmir Cad. No. 10 8057 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 

caddesi Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat. 8157 

Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 
oda muşambalı Çankaya caddesi No. 
49 görmek için ikinci kata, görüşmek 
için şekerci Hacı Bekir'e miiracaat 
Tel: 3050 8190 

Kiralık - Meşrutiyet ve SeHinik 
caddelerinin birleştiği köşede Ergene 
apartımanı. 6 odalı geniş daire. Daimi 
sıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

8214 

Kiralık - Demirtepe'de Havuzba
şına 5 dakikada mobilyalı bir oda 
Postane cad. No. 53 de üçüncü kat da· 
ire 5 akşam 7-8 arası müracaat. 8224 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Özaltı 
asfalt caddelerinin birleştiği noktadd 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık - Orta Ayrancı'da Harbıye 
okulu karşısında bakanlıklara yakın i
çecek suyu bulunan havadar bir _bağ 
ve evi kiralıktır. Ulus Basımevınde 
mücellit Şinasi Özbeğe müracaat. 8269 

Kiralık daire - 4 geniş oda, kiler. 
banyo, alaturka ve alafranga hela kon· 
forlu. Yenişehir Yüksel cad. No. 14 
Berker Ap. üst kata müracaat. Tl: 
3583 8279 

Kiralık müstakil odalar - Yenişehi. 
rin en güzel yerinde Emniyet abidesi 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 
Çok müsait kiralar. Sclanik cad. No 16 

8281 

Kiralık 2 daire - Yenitehir Yük· 
sel cad. Ataç sokak Özenç apartıminı 
dükkanlar üstünde 3 ve 4 oda hol ve 
banyolu daireler. Tel: 3319 8283 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cadde
sinde 7 No. lu evin üst katı 5 oda, bü
tün konforlu. Alt kattakilere sorulma-
SL 8300 

Kiralık - Sıhiye Vekaleti karşısın
da Bomonti'ye giden sokaklardan İl· 
kız sokağında Dr. Feyzi apartımanın· 
da kaloriferli 5 odalık daireler Tel: 
1764 8318 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8343 --'- ag-ın t rnın ınaca . · d ·h ı Postada olacak gecikmeler kabul edil-çin alınal,;AA y . 1837 lira 50 ku· kilo rıra 21.11.938 tarı~ın e ı a e e -
2450 l . 'Ik teınınatı :ı k k itmeye koul • mez. (4719) 8481 Ki y . h' T dd · O ıra, 1 m i in alınacak yağın d'lmek üzere açı e sı ralık - enışe ır una ca esı 
ruştu_ r. Erzu.ru 00ç lı'ra. ilk teminatı ~uştur. Muhammen bedeli 820 lira · Yiğitkoşun sokak 5 numarada 4 oda 

d ı 221 · Benzin alınacak ·ı tahmın be e 
1 

Eksil tmelerı dır. .. .. 01. 
7 5 

t mi bir hol, banyo ve mutfak: M üstakı 
1657 lira 50 kuruştur. · ·· ü Taliplerin ihale gu.ı:u ıo · .• e • iki daire. Tuna caddesi 40 numaraya 

11 938 pazartesı gun 1- d M. M. Vekaleti Den.iz Merkez Sa· Sarıkamış'ın 21. . ağının aynı gün natları ile birlikte vı a~et aımı en • müracaat. 8344 
uın Y 1 l::n olunur tm Alma Komisyonundan : saat 11 de Erıur 'd askeri satma!- cümenine müracaat arı ı " 826S 

saat 15 de Erzurum alacaktır. Teklif (4649) ı - Tahmin edilen bedeli 48.000 lı-
tna komisyonun.da ya~:atlerinden bi· k ra olan 200 ton kalın benzinin kapalı 
ınektupıarı eksııtm.e t>aşkanıığına Türbe tamir ettirilece zarna munakasası 28.ı ı.ı93s tarihine 
rer saaat evel kornısyo.~ gönderilmiş rastlayan pazartesi günü saat 14 de ve· 
verilmiş veya posta 

1 
e ri her gün Ankara Valiliğinden: kalet binasında müteşekkil komisyo-

hulunacaktır. Şart~~e(l:664 ) 8296 Keşif bedeli 3133 lira 80 kuru:tan numuzda icra edilecektir. 
komisyonda görülcbılır. ·baret bulunan ~e.nap A?met aşa 2 - 240 kuruş bedelle şartnamesini 

k ~ürbesinin tamirat ışıne tal!p çı~ı;ıa~ı almak istiyenlerin hergün komisyon• 
Ha van alınoca ğından dolayı mezkur tamırat 1§1 bır müracaatları. 

Y ay müddetle pazarlığa kofnuhlm.ugtulr. 3 _ Münakasaya girmek istiyenle· 
• 1• - • Satın d azılı evsa ı aız o an .. . d 

A k L nn Anur ıgı Şartname e Y • rin de belli gün munakasa saatın en 
n ara evaz . . her pazartelil ve perşem- d ı· 'lk t 

Al K • nundan : ve istekhlerın d 234 lira 96 ku· bir ıaat eveline ka ar 3600 ıra ı e-
Drna. tomısmyoakinalı tüfek katırı a be günleri saat ıs ~ t ektubu ve· ı mihat ve kanuni belgelerini havi ka· 

ag opu h yvanı s - kkat temına m . k bT 
nakli e ko umu ile binek a satmak ruşluk muva . beraber vilayet bina- palı :cklıf zarflarını .makbuz mu a ı ı 
tın i ~t Hayvanlarını . h y ya makbuzu ıle . r· ~ .. odasında top- komısyona vermelerı. Postada olacak 
iatiya ınlac.a ~:~ıkı§la civarındakı a a: sında Nafı~ Müdiır ~~]eri ve bu işe 1 gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482 

en erın e ve satın komısyona ge 
~n hastanesinde ~~e~astanedek~~nan~~=~-=~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~~~~~~~-

!halenin cinsi 

ı:~::::~:::ç:u,;C:atJard•'li?l ;; li i yiyecek ahnacak 
Mu h Kom;,,onundan : . 

• . •• Satın Alma aaunalma Komısyonundan 
Aınırlıgı Amasya askeri ihale günti Saatı 

Ankara Levazım Nerede Tahmin 
B. Lr. 

Cinsi 
Muvak.teOl apılacağı 

Miktarı Kr Y 
Lr. --- 21/11/938 10 Açık 4200 

Kilo --- Al. garnizonunda - - - - 1600 
;-- 315 oo ::: ~ - - = - 810 

rpa 84000 120 00 ::: .-
23 

= = 14 _ 508 
~ Ot 40000 60 75 ::: .--. 

23 
_ czı 14 _ 2850 

karnan 81000 38 10 21 = - 14 Kapalı 32500 
~ · Soğan 12700 203 75 ::: ::::: 

21 
_ _ 14 _ 11340 

lJ ulgur 2
8

500 2489 25 ~ ::::: 
1 

yukarıda cins ve miktarları yazılı besi maddeleri açık 
c.- ~ 250000 850 00 l'k ihtiyacı o an 
.;,ıgır t' 63000 sene 1 

1 e ı . onu eratının k nulrnuştur. 
1 

• alay gazinosu binasındaki komi&yonda yapılacaktır. 
ek . - Amasya garnız fla eksiltmeye 

0 ndadır. lha eıı 'ka ve teminatı havi teklif mektuplariyle beraber ko 
sıitme ve kapalı zar k isyonu 1 da vesı . k • 
2 . t nalına onı .. e saat ar aatından bir saat evel komısyon baş anhgına verme -

- Şartnamelerı sa 1 d yazıli gun v 10 ihale s 8303 
3 - İsteklilerin yukarı a ı:nektu.P,ıarın 
• ve teklif ınısyona müracaatları 

lcri. ( 4676 ) 

Kiralık - Üç büyük oda, bir hol, 
kalorifersiz, diğer konforu tamam 
. Halkevi karşısında, kahve yanındaki 
95 Nr. 1ı apartıman - kapıcıya veya 
3993 telefona müracaat. 8379 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı

manında 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai • 
reler vardır. TJ: 3223 çe müracaat. 

8391 
Kiralık garajlı apartırnan - Ata

türk bulvarına yakın her tarafı açık 

4 büyük oda bir ıalon iki hela bal
kon, geni§ mutbak konforlu Karanfil 
sokak 22 8405 

Kiralık kaloriferli katlar - Y enişe· 
hir'de Lozan meydanı yakininde la -
met lnönü caddesinde yeni apartıma • 
nın beş:r oda, birer holU havi katları 
için Yenişehir'de Karanfil sokağında 
( 12) numaraya veya (2698) telefon 
numaraı.ına müracaat. 8415 

Kiralık - Bankalar cad. İnhisar-
lar bag mildilriyeti binası yanında 
doktor S:dahi apartımanı 4 büyük o
da mutbak, banyot elektrik, hava ga-
zı, su. Ti: 1490 8421 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçet iki tuvalet. Selanik 
caddesi No. 51 Tel: 1347 8427 

Kiralık - Mobilyalı ve kalöriferli 
bir oda almanca bilen bir bay tarafın
dan kiraya verilecektir. Yenişehir Ali 
Nazmi apartımanı No. 9-2 8469 

, .................................................... . . . 
: 

Küçük ilôn şartları 1 

ı
: Dört satırlık küçük ilanlardan : • 

Bir defa için 30 Kuruş i 
İki defa için 50 Kuruı 1 
Üç defa ic;in 70 Kuruı 
Dôrt defa için 80 Kuruı 

1 
Devamlı küc;iık ilAnlardan her defası 
için 10 kuruıı alınır, Meseli on defa 
neşredilecek bir i'in içir, 140 kuruıı 1 

1
: alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 

oer satır, kelime aralarındaki bo,,luk
lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş· 

i tir. Bir l:üı;ük ilin 120 harften ibaret i 
i olmalıdır. • 
i Dôrt satırdan fazla he,. satır için ay- i 
: nen on kuruş alınır. 
: ................................................... . 

Birinci sınıf kiralık müstakil ev -
Kızılay civarında bahçe içinde bü • 
yük 6 oda, 2 hol, 1 kiler hizmetçiler 
için müstakil daire. Muşamba, mobil-
yalı da verilebilir. Ti: 3581 8429 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağın
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Ti: 3520 ye müracaat. 

8475 

Kiralık - 4 odalı her türlü konfo-
ru haiz bir daire. 
caddesi No. 42 

Satılık : 

Yenişehir Yüksel 
8476 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
en yakın yerlerde muhtelit tıplerde 

uygun fıat. H. Dılman Koç aparuma • 
nı No: 4 Tl: 2181 8163 

Satılık - Yenışehir'de ıandarmd 
mektcbı cıvarında ıstasyon arkaların· 
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 

No. 53 birinci kat 8450 

Acele sablık otomobil - Kapalı 

spor. Her gün öğleden sonra 3850 ye 
telefon edilmesi. 8468 

Satılık ev ve apartıman - Aıikara
nın her tarafında irat getirir apartı -
manlar kagir ve ahşap evler Ti: 2487 
Vahdi Doğrucr 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakın muhteJif tipte sa
t.ılık ev hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
ruer. 8471 

Satılık arsa - Yenişehir ve Cebe -
ci'de inşaata elverişli blok ve münferit 
küçük çapta arsalar. Ti: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
imarca parsellenmiş ufak çapta kelepir 
arsalar. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 8473 

Satılık oda takımlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşında 

Kazım Özalp caddesinde 'Iürk Dil 
Kurumunda Kemal Özerk'e müracaat 
edebilirler. {Telefon: 197 5) 8487 

iş verenler : 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 2 ba -
yan işçiye ihtiyaç vardır. İstekli!& . 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 ev· 
de Tan Bayanlar Terzievine müraca -
at. 8466 

elverışlı arsalar, tel: 2406 Neşet Şe • ı .. arıyanlar : 
ren. 8176 

Sablık - Ankara'nın her tarafında Mühendis _ Diplomalı (Su, yol, 
ırat gctırır beton. ahşap ev ve apartı · I demıryol, köprü ınşaatı) ıçin iş ara· 
manlar ve bahçelı evler yapı koopera maktadır. Mühendis W. D. Ankara 
tifi hısseleri, Tel: 2406 Neşet Şeren Yemşehır Birlik oteli 8160 

8177 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıman ev arsa almak ve satmak iıı
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şeren 81 lt 

Acele satılık araa - İstasyon arka
sında 593 M. Maltepe'de 644 M arsa 
acele ve uygun fiyatla satıhktrr Tl: 
1538 Hayri Alıcıoğlu. 8187 

Kelepir Apartıtnl\n - İsmetpaşa 
mahallesinde bol güne 1i üç daireli 
kargir büyük bahçeli. H . Dilman Koç 
Ap. Tl:2181 8208 

Satılık araalar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civan Cebeci Karanfil 
sokak blok ve serbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Ti: 2181 8209 

Satılık Ana - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık piyano - Belçika markalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurıuncu apartıman No. 4 de mlira -
caat. 8342 

Satılık ana - Bakanlıklar karıı· 
sın da Karanfil sokağında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fiatla satılıktır. Telefon: 2858 e mU -
racaat. 8374 

Satılık - Ankara'nrn en işlek ye
rinde yevmiye 140 - l SO lira peıin sa -
tış yapan bir bakkaliye azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Ti: 2017 8404 

Satılık arsalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon. Küçük Esat, Selanik, Karan
fi .• sokak Ayrancıda küçuk çapta ar -
salı\,! Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Hususi dersler - Budapeşte'den 
mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Aparbman kapıcılığı iti arıyo

rum - Otuz b~ yaıındayım .. Kefalet 
veririm. Denizciler caddesi, No. 4 it 
ve ev i§çilerinden arayınız. Ti: 2119 

8401 

Tecrübeli bir genç - Adliyenin her 
şubesinde ve levazım işlerinde uzun 
müddet çalışmış daimi it arıyor. Tele-
fon 297 S aranması. 8402 

lı aranıyor - Kefil verebilen bir 
karı koca uygun fiatla bir apartıman -
da kapıcılık istiyor. Çankırı kapısında 
Simitçi Sadık'tan Kazım ismiyle so • 
rulmast. 8467 

Kn .. ~lar : 

Daktilo kursu - 52 inci devresine 
teşriniaaninin ilk haftasında ba,ııya • 
caktır. 2 ayda diploma verilir. Koope • 
ratif Ustünde Tel: 3714 8167 

\ranıvor : 

Arac~·or - Bir kaç ay için 2 ve
ya 3 odalı mobilyalı banyolu daire a
ranıyor. Ankarapalas teşrifat tefli-
ğine müracaat Ti: 3400 8423 

Hayri Alrcıoğlu - Yazıhanesini A· 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak-
letmibtir. Tel: 1538 8426 

~1111111 Çankaya Eczanesine 1111111§ 
§ Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulasasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- § 
: bir Bakanlıklar karıısı Meırutiyet caddesi. 8023 = 
":tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl"' 

3360 Adet çam telefon direği 
Kilis Gümrük Muhafaza Taburu Satın Alma Komisyonundan : 
Ekailtmiye konulan Telefon Direğinin 

Cinai 
mikdarı 

adet 
muhammen bedeli boyu 

lira kuru,, metre 
tepeden muhiti 

santim 

Dipten 2. Mt. 
de muhiti 
santim 

Çam direk 3360 16800 00 7 40 55 
1 - Yukarıda cins, mikdar, muhammen bedel ve ebadı yazılı 3360 adet 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bu direkler Maraşın "Su çatı" ormanından mevcut plan dahilinde 

gösterilecek maktadan kesilerek Maraşın "Eloğlu" istasyonunda teslim e· 
dilecektir. 

3 - Eksiltme 21 ikinci teşrin 938 paıa~tesi günü saat 15 de Kilis gümrük 
muhafaza taburunda yapılacaktır. 

4 - İstekliler 1260 lira muvakkat teminatını gümrük veya maliye vezne
lerine yatırmış ve 2490 aayıh kanunun tarifatı dahilinde istenilen belgeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme aaatından bir saat cveline kadar vermiş bu
lunmaları. 

5 - İsteklilerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ
renmek isteyenler. 

lstanbulda: Gala tada eski gümrük binasında gümrük muhafaza komutan
lığı satın alma komiıyonun.a: 

Ankarada: Gümrükler muhafaza genel komutanlığı levazım müdürlüğü
ne. 

Kiliste: GUmrük muhafaza taburu satın alma komiayonuna müracaatla 
öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri il~n olunur. 

(7920/.4572) 8181 
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Hasfahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

f A R Hasan fare zehiri 
lle öldürünüz 

Macun ve buğday §eklinde olup büyük ve küçük her nevi fa. 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10. büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 8493 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl.!:. --
--- Ekmek --=Belediye 

fiyatları 
Reisliğinden: --_ 10-11-938 tarihinden itibaren ekmek, francala ve un = = fiatları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. Sayın halka ilan= 

:= olunur. --- Francala -

ULUS 

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.5. 8242 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Yeni hatıra pulları 

P. T. T. Müdürlüğünden : 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönü
mü hatırası olarak altı neviden mü
rekkep serisi otuz dokuz buçuk kuruş 
olmak üzere bir posta pulu 29 birinci 
teşrin 938 gününden itibaren ve harf 
inkılibının onuncu yıldönümü hatıra
sı olarak gene altı neviden ibaret se
risi otuz dokuz buçuk kuruş olmak ü
zere diğer bir posta pulu da 2. inci teş
rin 938 gününden itibaren bütün pos
ta gişelerinde satışa çıkarılacağı sayın 
halka ilan olunur. (4568) 8098 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare ihtiy~cı için satın alma· 
cak olan (10) ton amalgame çinko açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (5000) lira, 
muvakkat teminat (375) liradır. 

3 - Eksiltme 16.12.1938 tarihine 
müsadif cuma günü saat (15) de An
kara'da P.T.T. umumt Md. lüğü bina
sında.ki satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İsteklilerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezk(ır gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınaciyan 
hanında P.T.T. levazım ayniyat şube· 
si Md. lüklcrinden parasız verilir. 

(4576) 8115 

Birinci nevi ekmek 
Francalalık un çuvalı 
Birinci nevi un çuvalı 

13.75 
9.75 

860 
700 

= ---------. ---- (4750) 8490 

:;rjııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~.., 

TONU 12 LiRA YA MADEN KÖMÜRÜ 

B A N K E T 1 

Kütahya Linyit kömürlerinin 
koku ve duman çrkarmadan yakma usulü bulundu 

Depomuzda her gün tecrübe için yakılmaktadır. 
12 ila 14 saat dayanır. o/0 50 karlıdır. 

Ankara ve havalisi Umumt satış yeri 8474 

YENİ YAKACAK PAZARI Tel: 1475 

Baş, diş, nezle, grip, romatizme, 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 8494 

Dr. Nejat Kulakçı 
Harbiye hastanesi kulak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Paris kliniklerinde uzun müd
det yaptığı tetkikten dönerek 
Atatürk Bulvan Kızılay biti • 
şiği Sönmez Ap. 5 No: de basta· 
larınt kabule ba~lamıştır. 7838 

Halk Bakleriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarı 

Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

ı ııı 11111111111.11111111m:11111111111'111.:: ı ı ı: ı ı:: ı ı 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.: 6208 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENİK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Basımevi : ANKARA 

RADYO Endüstrisinde 

HOR YP 
1 - Sesde sadakat 
2 - 6 ses ayarı 
3 - Kalın ve ince sesde aynı 

berraklık 

4 - Sarfiyatta- tasarruf sis-
temi (% 30) 

5 - Munzam oparlör tertibatı 
6 - Gramofon için tertibat 
7 - Çift sür'atli ayar düğmesi 
8 - Paraziti kesen hususi top· 

rak prizi 
9 - Yeni sistem termik si· 

gorta 

10 - 11 - 1938 

İki Alman markası: 

BRAUN 
BÜYÜK BiR SÜRPRiZ 
1 Nisan 1939 a kadar sat ı lan 
1939 modeli HORNYPHON ve 
BRA UN radyoları sahiplerine 
büyük bir sürpriz olmak üzere 
gayet zengin bir eşya piyango· 
su tertip edilmiştir. 500 numa
raya isabet vaki olacdktır. 

Lira 
1 ciye bir pırlantalı platin 

kol saati 165 
2 ciye 14 ayar altın cep 

so,ııti 100 10 - Işıklı ve isimli istasyon 
ayarı 

11 - Dört dilimli sihirli göz 
12 - 13 metreden itibaren kısa 

dalga. 

GARANTlLl BlR RADYO, 
ÇUNKU: 

3 cüye Perpetüüm P. S. 
otomatik gramofon .S5 

4 cüye Perpetüüm P. S. 3 1 - Yedek aksamı tamamen 
mevcuttur. otomatik gramofon 4-0 

5 ciye Doksa marka altın 13 - Kısa dalgada yüksek ran
dımanlı anti feeding ter
tibatı 

2 - Mükemmel tamir atölye
si müşterilerin emrine 
amadedir. 

14 ayar kadın kol saati 50 

14 - Motörlü tiplerde 10 oto
matik istasyon 

Umumi Vekili 
lstanbul, Havuzlu Han 

Rikordo Levi •• • 
muessesesı 

İstanbul Umumi Acentası: 
Türk Elektrik Tesisat ve Ticaret İşleri Müessesesi 

OSMAN SAKAR 
Galata Mağazası: Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Han, Zemin kat 
Beyazıt Mağazası: Universite caddesi No. 28 

Elektrik idaresi karşısında 
Kadıköy mağazası: Muvakkithane caddesi No. 33/ 2 

Bunlardan başka 495 numaraya 
muhtelif hediyeler 

Ankora'do: S. ve N. kordaş HORNYPHON ve BRAUN 
Vilayetlerde satış yerleri 

radoyları bu sene daha yüksek, daha mükemmel ve 
daha zarif modellerde piyasaya çıkmıştır. 

lzmirde 
Eskişehirde 

Bursada 
Trabzonda 

Samsunda 
Kırklarelinde 

Lüleburgazda 
Edremitte 

Erzurumda 
Kon yada 
Ereğlide 

Zonguldakta 

Pannetti ve Pariente 
İbrahim Ener 
!sak Şoef 
Hakkı Atmaca 

ı : A!aeddin Saatçi 
Fehmi Akay 
Ali Şefik Şimşek 
Fereli M. Öner 

Neş'et Solak 
•: Mumca Kardeşler 
ı: Atamer Kardeşler 

M. A. Gürol 

HORNYPHON RADYOLARI 
1939 modellerinin fiatları: L. Vade 

Tipi Prinz: 8 Llmbaya muadil 4 L. 135 12 Ay 

.. Lord: 12 .. .. 5/ 6 L. 185 12 Ay 

.. Reks: 12 Umbaya muadil 5/6 L. 215 12 Ay 
motörlü otomatik 

., Olympik: 16 Llmbaya muadil 8 L. 285 12 Ay 
motörlü otomatik 

BRAUN RADYOLARI 
6 Yambalı Model Süper 165 12 Ay 
6 

" 
Model Süperlüks 195 12 Ay 

6 H Ustte gramofonlu 250 12 Ay 

PERPETÜÜM GRAMOFONLARI 
Kerrdiliğinden 8 Plak Değiıtiren Elektrikli Gramofon Mobilyası Muhte lif otomatik pikup modelleri 

12 AY V RES E 

• 
b 

Motörlerini ve Santrifüji tulumbalonnı tercih ediniz 
Diğerlerinden daha sağlam ve daha UCUZDUR 

Priz ile işler apartıman santrifüj tulumbaları gelmiştir. 
8007 

Toptan ve perakende satış yeri: Galata Voyvoda caddesi 84 Karaköypalas karşısrnda 

OSMAN TASCI OGLU 
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Yeni SİNEMALAR Sus § 
BUGÜN BU GECE 

Mevzuunun kuveti itibariyle seyir-

cilerini merak ve heyecanla 
sürükliycn 

POLA NEGRl'nin son eseri 

ŞAHANE TANGO 

Seanslar 

14_45 • l6.45 • 18.45 • Gece 21 de 

Halk 
BUGUN BU GECE 

Yeni mevsimin en kuvetli Türkçe 
sözlü filmi 

KARA KORSAN 

Baş Rollerde 
Fredric March - Franziska Gaal 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 • 18.30 • gece 21 de 

------BUGUN BU GECE ---Zevk, Neş'e ve kahkaha tufanı = ------ASRI EVLİLER ------(Fransızca sözlü) ----Ba~ rolde: Lucien Barroux ---Seanslar: ---14 · 16 • 18 • Gece: 20,30 da = 
Bu gece saat 21 de filmden evvel . 12 15 d = 

EON N Ucuz Halk matinesı · e Telefon No. 3589 = ODEON - No. 5 OD - O. 1 ODEON - No. Q fevkalade varyete numaraları RlN - TlN - TlN = 
~ ...... ~ ................. ~~~ ............................................................ 111111111 ...... ~ ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
•P.artımanı 2, ci kat No: 6 Tel: 2208 

' 


