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Hatay' da kayıt bu sabah başlıyor 

Ha(ay'da tezahürat yapan izcilerimizden bir grup 

Bir cok usulsüzlükler olduğundan 
..> 

Reyhaniye se(im bürosundaki 
kaylllar tekrar kontrol edilecek 

Hatay seçimi cetvellerine yazılan 
askerler, j ndar ar v po lerin 

kayıtları ibtal edilecektir 
-
Sanatta 

kültür 
Haıan - Ali Yücel 

~t)IAYI ve tabiaıt uns~larını ~~r
mek huauıi bir terbiyenın eaerıdır. 
Her göz görür. Fakat bilerek anlıya
rak görmek, bu ancak bir emek~~ ve 
&'örenin üstünde iılenmekle m~ırı:: 
kün olur. El ve göz için olan pla.stık 
sanatlar bu terbiyeyi verebilirler. 
Oyle servet sahibJerine te&adüf e· 
dersiniz ki evisıdeki misafir salonu
nun döıemesi ve dıvarlarmı~ rengiy
le yere serdiği pek kıymetli halının 
renk ahenksizliği zevk bakımın?an 
parasının bolluğiyle tezat ~eş~l .e
der. Gömleği, kravatı ve. e!buıesının 
renkleri arasındaki zahırı .. uyg~· 
ıuzluktan istifade ederek. guze~ ~ı-
ınmı. ·, orta halli veya fakırce bn ın. 

y "k kb" san o zenginden çok daha yu se ır 
estetik kültüre sahip demektir. 

Pratik hayat iç.in böyle olduğu 
kadar edebiyatın her nevinde plas
tik terbiye kendini gösterir. Divan 
edebiyabnın medrese mantığından 
gelen mücerret vaııs~f ve ~eyfiyc~le
riyle rnesela; P. Lotı, Teofıl Gotiye, 
Bod)er gibi tair)erin tasvir
leri ne kadar farklıdır. Yakup Kad
ri bana yazdığı bir mektupta tanzi. 
mat devrine a.it günlük hayatı gös: 
terir eserlerimizi okuyup 0 devrı 
canlı olarak tasvir edebilmek. i":k.a
ru olmadığını fakat T. Gotıye nın, 
lstanbul'unu okuduktan sonra o za. 
manı bugünkü gibi zihninde ya~a
tabilmiş olduğunu söylemişti. 8.~~ 
da kıymetli edibimizin yerden goge 
kadar hakkı vardır. lstanbul'u yıl· 
lar sonra gelenlere birlikte yaşı· 

yormuı gibi anlatmağa muktedir o
lan fransız edibi amatör bir re&Sam
dı. Onun sanat tenkitleri ba,lı başına 
birer ıaheserdir. Bodler de sa
nattan en iyi anlıyan biri idi. Loti'
nin evi bir sanat müzesi olarak ziya
ret edilebilir. Hügo, tasvirlerini ya

zı ile yapmadan önce resmini çizer. 
di. Bugün herkese bir müze olMa~ 
açrk bulunan evinde bu resimlerı 
görüyoruz. Göte'nin Vaymar'daki 
ikametgahı heykeller, tablolar ve 

(Sonu 8. inci sayfa.da) 
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Antakya, 21 a.a. - Anadolu Ajansının hususi muhabiri bilcli
riyor: 

Yarın sabah kayıt muamelelerine aşağıdaki sekiz büroda tek-
rar başlanacaktır: · 

İskenderun kazasında, İskenderun bürosu, Kırıkhan kazasında 
Reyhaniye ve Aktepe büroları, Antakya kazasında Antakya şeh
rindeki Osmaniye bürosu ile, Karsu, Karbeyaz, Şehköy ve Or
du büroları. Her büroda bir reis ve bir aza ve üç katip bulunacak-

tır. 

Hususi mahkeme. bir rei~ v~ iki ı
azadan mürekkeplır. tık ıntıha~ ı .K. 1· 
nİzaınnamesinin 16 ID':_I ~ad~~Sl ıra ·~e 
tadil edilmiştir. Bu tadıle gore 
Hatay seçimi cetvellerinde mü
seccel olan askerlerle, jandarma 
ve polislerin Jcayıtları iptal edi!e
cektir. Bürolar sabah saat sekız
den on ikiye kadar, öğleden son
ra on beşten on sekize kadar a
çık bulunacaktır. 

Mari'nin 

cenazesi dün 

Bükreı' e nakledildi 
Reyhaniye' deki kayıtlar. 

Antakya, 21 a.a. - Anadolu AJan
sınm hususi muhabiri bildiriyor : 
Seçim komisyonu verdiği bir ka. 

rarda ezcümle diyor ki : 
Türk ve arap cemaatlerinin §~ka

yetleri üzerine yapılan ta?kıkat 
Sancak vatandaşlığz sıfatını haı?. ol
mıyan bir çok arap ve kürtlerin Rey
haniye bürosunda usul~üz olar~k kay. 
dedildiklerini göstermış oldugundan 
Reyhaniye bürosunun seçim cedvelle
ri umumi bir kontrola tabi t~tulacak· 
tır. Bunun için Reyhaniye ~urosunda 
evelce kaydedilenler altı gun ~ar.fın. 
da evelce aldıkları kartlarla bırlıkte 
Reyhaniye bürosuna bizzat müraca~t 
edeceklerdir. Bu müddet zarfın.da mu
racaat etmiyenlerin isimleri lıstedcn 
silinecektir. 

lkti-.at Vekili t~tanbul' da 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İktısat 

Vekili Şakir Kesebir geldi. Yarın 
Yerlimallar Sergisini açacaktır. 

·sor .. dlllF aAaJSJJSdU 

Yarın · 
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Hükümetimizi törende 

Dr. Aras'ın reisi iğ inde 
bir heyet temsil edecek 
Bükreş, 21 a.a. - Bu sabah valde kı· 

raliçe Mari'nin cesedi Sinaiya'dan 
Bükreş'e nakledilmiştir. Cesedi nak • 
leden treni çekmekte olan iki loko
motif bayraklarla örtülmüştü. Cese
din bulunduğu furgon, mor ipeklerle 
örtülmüş ufak bir kıli:se haline geti
rilmişti. Trenin her uğradığı i:stas· 
yonda papaslar tarafından dini ayin
ler yapılmıştır. Kotroseni şatosunda 
ölü için ufak bir kilise vücuda geti· 
rilmi~tir. Payitahtın halkı bu gün i
kiden itibaren cesedi ziyaret edebile· 
cekt: ·. 

Doktor Aras'ın reisliğindeki 
heyet 

İstanbul, 21 a.a. - Valde kıraliçe 
Mari'nin cenaze merasiminde hükü
metimizi temsil edecek olan heyeti· 
miz, Hariciye Vekilimiz Dr. Rüştü 
Aras'm riyasetinde olmak üzere cu
martesi günü torpito ile şehrimizden 
hareket edecektir. Bu heyete Cüınhur 
Reisliği yaveri de dahildir. 

Rükreş el{·imiz gidiyor 
İstanbul, 21 a.a. - Mezunen şehri

mizde bulunan Bükreş elÇimiz Ham
dullah Suplii Tanrıöver, Valde kıra
liçe Mari'nin cenaze merasiminde ha
zır bulunmak üzere Bükreş'e hareket 
edecektir. 

Sovyet-Mançukuo htıdisesi büyüyor 

Tokyo'da· ikinci bir harbin 
başlıyacağı hissi vardır ! 

Vaziyet gergin! 
l'v1ançukuo hududunda yeni bir 

bildiriliyor hôdise daha olduğu 
Tokyo, 21 a.a. - Havas ajansı muhabirinden: Geçenlerde vu 

kua gelmiş olan hadise yerine en yakın sovyet sahillerine Vladi 
vostok'tan bir takım sovyet gemileriyle asker nakledilmiş oldu~ 
görülmüştür. 

İkinci bir harp mı başhyor ! 
Tokyo, 21 a.a. - Sovyetler ile Mançukuo arasında yapı1makt:ı 

olan müzakerelerin inkıtaa uğradığı resmen bildirilmektedir. 
Diğer taraftan ehemiyetle kaydedildiğine göre, sovyet kuman· 

da·niyle görüşmek üzere Tabang Kutenge gitmi§ olan japon ordu
su mümessillerinden altını§ saat oluyor ki hiç bir haber ahnama
mı§tır. Mümessiller ortadan kaybolmuşlardır. 

Japon Hariciye Nazırı 
general U gaki 

Nihayet Moskova' daki japon \ 
büyük elçisiyle sovyet hariciye 
komiseri arasındaki müzakerele-! 

---------------• rin de inkrtaa uğradığı haber a

B. Şükrü Kaya 

Şehrimize geldi 
Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya dün sabah 
İstanbul'dan şehriqıize gelmiş ve 
Ankara garında Vekalet ve Parti er
kan ve bir çok dostları tarafından 

karşilanmrştır. 

lınmıştır. 
Bütün haberler Tokyo'da ikin-

ci bir harbın başlamak üzere ol
duğu hissini veren fevkalade ger
gin bir hava yaratmı,tır. 

Bir hudut luidise.<ıi daha 
Tokyo, 21 a.a. - Domei ajansının 

Hsinking'den aldrğr bir habere göre 
Mançuri'nin şarkında Politişan civa
rında yeni bir hudut hadisesi daha 

- Yazısı 8. inci sayfada -

lngiltere kıral ve kıraliçesi bir geçit resminde 

İNGİLTERE KIRAL VE KIRALİÇESİ 

YERSA Y'DA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Şereflerine büyük bir ziyafet 
verildi, ziyafette bir çok 
devlet adamları bulundu 

Paris, 21 - Dün akşam İngiliz sefiri Sir Fips, akşam yemeğin
den biraz evel Reisicumhur B. Löbrön ile refikasının ziyaretleri
ni kabul ve kendilerini İngiltere kıral ve kıraliçesinin bulunmak
ta oldukları bir salona isal etmi~tir. 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Ankara po\ is 
enstitüsünde 

Bugün törenle 
diplomalar verilece 

Ankara Polis Enstitüsünün ilk. or 
ta ve yüksek kzsımlarına devam ede 
polis memurlarımıza diplomaları bu 
gün törenle tevzi olunacaktır. Enstit. 
talebe.si bugün saat 15 de enstitünü 
ilk, orta ve yüksek kısım talebesi An 
kara emniyet müdürlüğü kadrosund 
iştirak edecek bir kısım polis memur 
lariyle birlikte başta bando mızıka ol 
mak üzere Ulus meydanına gelecekler 
dir. Ulus meydanında baştan İstikl 
Marşı çalınacak, sonra bir talebe söy 
lev verecek ve zafer anıdına tören.le 
enstitü adına bir çelenk konulacaktır. 
Bundan soma bir geçit resmi yapıla~ 
cak ve enstitüye dönülecektir. 

Diploma tevzi töreni saat 17 de baş
lıyacaktrr. Diplomalar İç Bakan ve 
C.H.P. Genel Sekreteri B. Şükrü Ka
ya tarafından tevzi olunacaktır. Dip
loma tevzi töreninden evel bir talebe 
ve enstitü müdürü birer söylev vere. 
ceklerdir. Törenden sonra davetliler 
hazırlanan büfeye davet olunarak a
ğırlanacaklardır. 

Kültür Bakanı 

Karadeniz yoluyla 
• 

lslanbul' a gidiyor 
Trabzon, 21 a.a. - Kültür Bakanı 

Saffet Arıkan maiyetinde Teftiş he· 
yeti reisi Cevad, ilk tedrisat müdürü 
İsmail Hakkı, Hususi Kalem müdürü 
Nihat Adil, Mimar Arif Hikmet oldu
ğu halde 19.7.938 tarihinde Gümüşa
ne'den şehrimize gelmiş ve büyük bil' 
kalabalık tarafından hararetle karşı
lanmıştır. Kültür Bakam Üçüncü u· 
mumi müfettiş Tahsin Uzer'in misa
firi olmuştur. O akşam belediye tara
fından Bakan şerefine büyük bir zi· 
yafet, dün akşam da Atatürk köşkün
de vilayet tarafından bir gardenparti 
verilmiştir. Kültür Bakanı yeni lise 
inşaatı yerini, liseyi, kzz enstitü:sünü 
gezmiştir. Kültür Bakam maiyetin
deki zevatla birlikte bugün Aksu va
puruyla ve İstanbul yoluyla Ankara'· 
ya hareket etmiştir. 
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işçi buhranı 
Ekonomi Bakanımızın refakatinde Zonguldak kömür havzamızı zi

yaret ebnit olan gazetecilerin mahallindeki tetkiklere istinat eden ya
zıları, memleketin vücudü timdiden hiaeedilen mühim bir derdine temaı 
ediyor: ltçi buhranı r 

Hemen bütün medeni memleketler, devletçe alınan ve pek bahalıya 
mal olan bir çok tedbirlere rağmen itsizliğin yarattığı İçtimai sıkıntıyı 
büsbütün tasfiye etmiye bir türlü muvaffak olamazlarken, yurdumuzda 
bunun tam aksi bir vakıa mütahede edilmektedir. 

Biliyoruz, bu dert yalnız kömür havzamıza münhasır deiildir. Yur. 
dun her yanında büyük bir süratle sayıları artan fabrikalaronızm hemen 
hepılnden aynı tikayeti ititiriz; kafi miktarda ve bilhaaaa sabit ifçi bul
mak hususundaki müıkiliı.t, genç endüstrimizin çalııma kapasitesini teh
dit etmektedir. 

Endüstrimiz yenidir ve hususiyle çok süratli bir inkitaf seyri içindedir. 
Memlekette böyle bir endüstri için hazD"lanmıı itçi elemanlan pek tabii. 
dlr ki mevcut değildi. Hatta zaman zaman muhtelif bölgelerimizde, ziraatte 
de İKİ buhranından bahsedildiğini iıitmekteyiz. lı imkanlarının artııı, 
Wr çok itçileri her iki sahada birden çalıımıya sevketmektedir. Bugün
tdi ihtiyaç fabrika ve madenlerimizi böyle devamsız itçilerin de el eme
lini kabul mecburiyetinde bıraksa bile, randıman bakımından bunun bir 
mahzur tetkil ettiğ; aıikardır. Endüstrinin, ihtisas sahibi ve i§İne 
bailı elemanlara ihtiyacı vardır. 

Bu derde çare olarak hatıra nasıl tedbirler gelebilir? Bugün için iki 
tık hatD'a geliyormQf: Muvakkat bir zaman için it mükellefiyeti ve göç
menlerden istifade 

it mükellefiyeti, bugün bazı memleketlerin muvaffakiyetle tatbik et. 
tikleri bir usuldür. Fakat bu suretle derlenen İtçilerden yollarm, köprüle
rin intası gibi nisbeten ihtisas istemiyen itlerde istifade edilmektedir. 
Madenlerimiz için istifade imkanı hatıra gelse bile fabrikalarunızda bu 
usulü tatbik etmek mümkün olmıyacaktır, sanırım. 

Fakat göçmenlerden faydalanmak mütaleası üzerinde daha ciddi o
larak durabiliriz. - Yatar NABi 

Felaketzedelere 
yardım devam ediyor 
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZİNDEN 

Yer sarsıntısından feliketc uğrıyan va
tandaılarımıza yardım yapılmak uzcre aıa
iıda isim ve adresleri yazılı zevat ve mıi
essesat tarafından hizalarında yazılı para
lar veznemize yatırılmııur. Bu hayırsever 
zevat ve mUesııesata gerek felli.ketzedeler 
ve ıerek cemiyetimiz namına teşekkürlcrı
mizi sunarız. 

Lira Kr. 

375 00 Worcester Himayeietfal Cemi
yetinden 139 ve muhtelif zevat
tan 161, ki ceman 300 dolar mu
kabili 

31 23 Fransa'da tahsilde bulunan su
baylarımız tarafından 900 frank 
mukabili 

113 37 Kıbrıs Galatyır köyil ahalisin
den 18.5.9. sterlin nıukabili 

31 00 Kıbrıs Ortakoy ahalisinden 5 
sterlin mukabili 

166 50 Eıkiıehir Kızılay merkezinden 
172 30 Elmalı Kızılay ıubesinden 
147 23 Saimbeyli Kızılay şubesinden 

8 60 Feke Kızılay şubesinden 
6 79 Mürefte Hoııkoyu ahalisinden 

60 00 Ger~ş Kızılay ıubeıinden 
112 28 Afyon Kızılay şubesinden 
700 00 U ıak Kızılay ıubesınden 

1924 30 
"30407 99 Evelki listelerden 

ıl2332 29 

İstanbul' da bulunan iarihl 
taşlar 

Kuzu derisi satın 

almak istiyorlar 
Dış memleketlerden ihracat için 

piyasamızdan kuzu derisi aranılmak
tadır. Yüz adedi en aşağı doksan beş 
kilo olmak şartiyle bu derilerin çifti 
için verilen fiyat 140-150 kuruş ara
sındadır. Tiftik satışlarında 35 balya 
Eskişehir, Polatlı oğlak tiftiği kilo
su 120-125 kuruştan satılmı~tır. Eaki
şehir, Yozgat tiftiklerinden seksen 
balyalık bir parti ana malları kiloıu 
108 kuruştan verilmiştir. İzmir, Ça
nakkale mıntakalarının keçi kılların
dan iyi kırkım mallarından 125 bal
ya kilosu 50-51 kuruştan satılmıştır. 
Yerli fabrikalar namına Trakya malı 
yapaklardan, kilosu 58 - 59 kuruı ara. 
smda 180 balya satılmıştır. 

Pazarlıksız satış kanunu 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Eylül 

başından itibaren pazarlıksız satıf ka
nununun tatbik edileceği bu gün be
lediyeye tebliğ edildi. 

Ankara paraşüt kulesi 
Türkkuıu Genel Direktör

lüğünden: 

Ankara paraşüt kulesinin 
her gün aaat 8 den 19 a ka
dar faaliyette ve sayın hal
ka açık bulunduiu ilin olu
nur. 

OLU S 

Son yağmurlar1n 

vilayet i~inde 
• 

yaptığı tahribat 
Birkaç gün önce Ankara'da yağan 

fiddetli yağmurların vilayet içinde 
yaptığı tahribat tespit olunmuştur. 

Sel baskınında bir çok evlerin alt kat
larını su basmış ve vaktinde yetişen 

etfaiyenin yardımı ile hiç bir zarara 
meydan bırakılmamıştır. Bu tufan 
yağmuru Ankara civarında bir çok 
zararlara sebep olmuştur. 

Polatlı kazasında yağan şiddetli 

yağmur ve dolu Kocaali ve Yıldızlı 
köyleri ile Avdan çiftliği arazisinde 
65 hektar, Kocahacılı mıntakasında 

43 hektar, Avdan çiftligi mıntakaıın
da 14 hektar, Yıldızlı mıntakasında 

10 hektar arazide mahsulü harap et
miştir. 

Haymana kazasına baglı Ücret ve 
Kötek köylerinde 15 dakika devanı e
den fındık büyüklügündeki doludan 
200 hektar hububatın yüzde yetmiş 

beş nisbetinde ve 50 hektar ba~ın 
yüzde yüz nispetinde zarar gördügü 
anlaşılmıştır. 

Gümrüklerde yeni 
tayin ve terf ller 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, 
gümrük memurları arasında yeniden 
bazı tayin, terfi ve nakiller yapmıt -
tır. Bunları yazıyoruz: 

.Merkezde 
Tetkik müdürlüğü memurlarından 

BB. Sıtkı Karakat terfian aynı mü· 
dürlük tetkik memurluğuna, zat işle
ri memurlarından Samim Karkin tef
tiş heyeti kalemi tetkik memurluğu -
na, zat işleri müdürlüğü memurların
dan Turhan Bozyiğit terfian aynı mü
dürlük memurluğuna, tetkik müdür -
lüğü memuru Hayrullah Ökten tetkik 
müdürlüğü memurluğuna, Ankara 
Defterdarlık varidat müdürlüğü me -
muru Dürdane terfian gümrük itleri 
müdürlüğü memurluğuna, Ödemi§ Za· 
fer okulu öğretmeni Saim Okay zat 
işleri müdürlüğü memurlufuna, açık
tan Fikriye Akar gümrük itleri mü
dürlüğü memurluğuna, açıktan Sabi
ha Sezgin hususi kalem müdürlüğü 
memurluğuna, lzmir ithalat gümrü
ğü muhasebe memuru Kazım Öztekin 
tetkik müdürlüğü memurluğuna ta -
yin edilmiılerdir. 

Çubuk kazasına yağan doludan 
merkeze .bagh Okçular, Yayla, Kış- lstanbul gümrüklerinde 
lak, Kuruçay köyleriyle Ravlu nahi lzmir başmüdürlUğü kimyageri Sa
yesine bagh Çam ve Uzunlar köyleri tahattin Uras İstanbul kimyagerliği
mezruatı da zarara uğramıştır. ne, İstanbul baş muayene memurların 

Kalecik'te şiddetli bir surette ya- dan Emin Baıbuğ terfian bapnuaye
ğan dolu ve hasıl olan selden Sulak- ne memurluğuna, muayene memurla. 
yurt, Yeniceli, Elecik çiftliklerı ile rından Rina Akbağ manifesto me. 
Akçataş, Karahöyük ve Karacakaya murluğuna, Uzun köprü başmemuru 
köyleri mezruatı yüzde elli nispetın- Mustafa Sümer İstanbul muhasebe 
de hasara uğramıştır. şefliğine, tetkik müdürlüğü tetkik 

Etimesğut'a yagan yağmurdan ha- memuru Ziya Tanıt İstanbul anbar 
sıl olan seller Saraycık ve Peçenek memurluğuna, Denizbank işletmesi 
köylerinin beş dönüm kadar arazisi- mülazim kaptanı Mehmet Tunç ikin
ni tahrip etmiştir. cı sınıf muayene memurluğuna, anbar 

Ç&nakkale'de görülen mayo 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Çanak

kale'de serseri bir mayın görüldüğü 

deniz ticaret müdürlüğüne haıber ve
rilmiştir. Serseri mayınnı aranmasına 
ba,lanmı,tır. 

Hava gene bulutlu geçti 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzgar şimal garbinden sani
yede 3 metre hızla esmiştir. En yük
sek ısı gölgede 30 derece olarak kay
dedilmiştir. Yurdun Trakya ve Ko
caeli mıntakalariyle orta Anadolunun 
garp kısmında hava çok bulutlu ve 
yağışlı, Ege'nin cenup ve cenup A -
nadolsunun şark kısımlarında açık, 

diğer mıntakalarda bulutlu geçmiştir. 
Son yirmi dört saat içindeki yağış
ların karemetreye bıraktığı su mikta
rı Kocaeli'de 29, Edirne'de 22, Bur
sa'da 21, Bilecik'te 20, İstanbul ve 
Bandırma'da 14, Afyon'da 10, Eskişe
hir'de 4, Kütahya, Isparta ve Erzu -
rum'da 3, Bolu'da 2 kilogramdır. 

Yurtta en yüksek ısı sıfırın üstün
de olmak üzere Bodrum, Elazığ ve 
Erzincan'da 32, Malatya'da 34, Diyar
bakır'da 36 derecedir. 

memurlarından Mustafa Anıt, Meh
met Saiz Özaralan ve Ali Pınarça ter· 
fian aynı vazifeye, Unye başmemur
luğundan açıkta lamail Hakkı Aral
bay İstanbul memurluğuna,, Ankara 
manifesto memuru İrfan Onat İstan
bul manifesto memurluğuna, Akçea
bat idare memuru İbrahim, Gelibolu 
idare memuru Haydar Türker latan
bul anbar memurluklarına, İstanbul 
memuru Nazım Bayraktar terfian 
muhasebe memurluğuna, memur Zül
karin Bars terfian muayene memur -
]uğuna, memur Halit Tufyıldı.z ter -
fian anbar memurluğuna, muhasebe 
memurlarından Adnan İnkaya nak -
ten.~ Ba~. 18kril Acar. 81· 
dettin Turgut, Şadan tzbudak terfi-
an memurluklara, memurlardan Necip 
Nalbantoğlu terfian batmüdilrlük me
murluğuna, açıktan Melahat Aydın 
memur naınzetliğine tayin edilmişler
dir. 

Diğer gümrüklerde 
İstanbul kimyakeri Cevdet Erbatur 

İzmir kimyakerliğine btanbul muha
sebe tefi Tacettin güven Uzunköprü 
ba§mcmurluğuna, lttanbul manifesto 

memuru Zeki Uncuoğlu terfian An -
kara manifesto memurluğuna, Slivri 
idare memuru Talat Gökseven Tekir
dağ idare memurluğuna, Gaziantep 
müdürlüğü memuru Ekrem Unlüoğ • 
lu terfian aynı vazifeye, Tekirdağ ,i
dare memuru Şükrü Buharahoğlu 
Silivri idare memurluğuna, İstanbul 

22 - 7 - 1938 -
Tiyatro ve sinemalardan 
resimler nasıl alınacak? 
Müşterilere bilet verm iyen lerden 

aOır para cezası alınacdktır 
Tiyatro ve sinemalardan devlet ve 

belediyelerce alınmakta olan damga, 
tayyare ve belediye resimleriyle da
rülaceze hissesinin miktarına ve isti
fa suretine dair olan kanunun tatbik 
şekli Finans Bakanlığınca tesbit e -
dilmiştir. Bilet bedelleri üzerinde 
yüzde on hesabiyle alınacak resimler 
S, 7.5, 10 kuruşluk biletlerde 1 kuruş, 
12.5, 15 kuruşluk biletlerde 1,5 kurut. 
20 1!uruşluklarda 2 kuruş, 25 kuruş -
luklarda 2,5, 30 kuruşluklarda 3, 35 
kuruşluklarda 3,5 ve ilah şeklinde ah
nacak,tır. Bu resimler şimdi olduğu 
gibi, gene biletlere yeniden bastırıla
cak •inema ve tiyatro bileti pulu ola
rak yapıştırılacaktır. Yalnız latan
bul'da biletler pul yerine soğuk dam
ga vurulacaktır. Tiyatr-o ve sinemalar 
bilet üzerinde duhuliye UCTct_lerini 
göstereceklerdir. Resim duhuliye üc
retleri üzerinden alınacağlndan tiyat
ro ve sinemalar halktan duhuliye Uc
retinden başkaca bir para alamıyaca.k 
lar ve bilet üzerinde duhuliye ücre
tinden başka ücret ve resmi göstere
miyeceklerdir. Tiyatro sinema sahip
lerinden bilet kullanmadığı sabit o -
!anlar, her oyun devresi için tiyatro 
ve sinemalarda mevcut oturma yerle
rinin her biri için iki lira bilet bede
li hesap edilecek ve bu bedele göre 
resim tahakkuk ettirilecek ve beş mis
li para cezası alınacaktır. Bilet kul -
!anıldığı halde bazı müşterilere bilet 
verilmediği takdirde verilmiyen her 
bilet için on misli ceza alınacak ve bu 
ceza bilet başına beş liradan aşağı o
lamıyacaktır. Mü,terilere alınan du -
huliye ücretinin tekabül ettiği mev
kiden daha aşağı bir mevkiin bileti 
verildiği takdirde aradaki farkın on 
misli ceza alınacaktır. Keza bir kere 

anbar memuru Cemal Manevisal ter
fian Başkale idare memurluğuna, İs
tanbul anbar memuru Ziya Işın ter
fian Resülayn idare memurluğuna, 

latanbul anbar memuru Nurettin 
Bilgi terfian Kenarbil idare me
murluğuna, Bodrum memuru Mah
mut Şener terfian Gürc:übulak 
İdare memurluğuna, Murat'lı memu
ru Kemal Dökmeci İnebolu memurlu
ğuna, Gürcübulak memuru Hilmi Van 
idare memurluğuna, Mürşitpinar mu. 
ayene memuru Hamit Akat Kuşadası 
muayene memurluğuna, Cizre memu
ru Osman Toga Urfa memurluğuna, 

Tekirdağ muayene memuru Basri A
taol Edirne muayene memurluğuna, 
İstanbul muayene memuru Abdülka
dir Çorum Tekirdağ muayene memur
luğuna, Urfa memuru Mahmut Ören 
Uı;fa veznedarlığına, İzmir ithalat 
muayene memuru Aziz Çakmak Ciz
re muayene memurluğuna, Çanakkale 
memuru İrfan Burgen terfian aynı 
gümf'ük memurluğuna , İstanbul me
mur namzedi Latif Aruca Mudanya 
muhasebe memurluğuna, Açıktan Ah
met Harputlugil Antep memur nam
zetliğine tayin edilmişlerdir. 

satılan bilet müıteriden geri alınar 
yeniden satılığa çıkarıldığı takdi 
biletin resmi on misli cezasiyle bir 
likte alınacaktır. 

Sinema ve tiyatrolara bedava k" 
se giremiyecektir. Yalnız inzibat 
kontrolu temine memur olanlar 
resmi elbiıe ile ve yahut da all 
makamlar tarafından ellerine vel 
verilmiı sivil elbiseli memurlar ,ı 
bilecektir. Tenzilli veya bedava bil 
le girenlerden oturdukları mev·JE:

0

IJl!ml@.,,.1 

ücreti üzerinden yüzde on rC9im 
nacaktır. Umumi ıeanslara ten• 
biletle giren halk ve talebede otur 
ğu mevkiin tam bilet Ucreti il.zer .. · ~ıauıwı 
den resim verecektir. Meıell 50 
ruşluk bir yere 10 kuruıluk ten• 
biletle giren bir talebeden 1 lı."U 
değil, S kuruı resim alınacaktır. 

lnzibat ve kontrolu temine me 
olanlar tanıdıkları ve akrabalarını 
yatro ve sinemaya bedava veya t 
zİlH-.,biletle kabul ettirmek için t 
lifte b'Ui~amıyacaklar ve sinema, 
yatro .sahip)~i de bu teklifleri k 
etmiyeceklerdir. Teklifte bulu 
memurlar hakkında ır-ıınt takl ............ ..., 
yapılacağı gibi ainema ve tiy." .. 0 
bipleri de cezalandırılacaklardır. 

Sinema ve tiyatro ücretleri bele 
ye1erce tayin olunacaktır. Tayin ol 
nan liste tiyatro ve sinemaların 
rülecek bir yerine asılacaktır. Bu 
tede yazılı ücretlerden fazla ilcret 
lanlardan birinci defasında 100 ti 
tekerrüründe 500 lira ceza alına 
tır. 

Tahıil oh.ınacak reıimlerden yil 
20 ıi damga, yüzde 30 su tayyare 
mi olarak hazineye, yüzde yirmisi 
lediye hissesi olarak belediyelere, 
ri kalan yüzde otuz da darülac 
hissesi olarak darülaceze idarele 
verilecektir. Darülaceze bulun ... 11Y11 ..... 11 

yerlerde darülaceze hi11eleri bel 
yelere verilecektir. 

Ne hazine ve ne belediyeler b 
dan böyle bu resimden ba§ka hiç 
resmi tiyatro ve belediyelerden · 
yemiyeceklerdir. Yeni bastırılacak 
yatro ve sinema pulları varidat id 
leri tarafından petin para ile ain 
ve tiyatro sahiplerine verilecektir. 
pullar bastırılıncıya kadar sUr·aaı:•~ 

damga pulu kullanılacaktır. Bu d 
ga pulları da malsandıklarına va 
mış olan yerlerde resimler na 
tahsil olunacaktır. Nakten tahail 
nacak resimler için sinema ve tiya 
lardan üç dört giln içinde sarfed 
leri biletlerin ibrazı istenecek ve 
biletler mühürlenecek ve bunun 1 
de bir zabıt varakası tutulacaktır. 
ni kanuna göre resim tahsiline 
!andığı zaman ellerinde damga 
ve sair pullar yapııtırılmıJ bilet 
lunanlar bu biletleri kullanamıya 
lardır. Bu biletler ciltlerinden 11 
rılmamıı bir halde malsandıkl 

teslim edilecek ve zabıt varakaaı 
kabilinde kendilerine pul bede 
İade olunacaktır. Soğuk damplı 

İatanbul, 21 (Telefonla) - Bebek -
latinye yoluna katılmakta olan Ru
melihiaarı mezarlığında türklerden 
evelki devre ait tarihi taşlar bulun
muttur. Bu tatlar müzeye nakledile
cektir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Jetler de aynı tekilde malsand 
rınca alınacak ve fakat ıoğuk d 
ücretleri yüzde be§ tenzili aure 
sahiplerine iade olunacaktır. Her 

İstanbul dairelerinde çalışma 
saatleri 

latanbul, 21 (Telefonla) - Önil
mü.ıdeki ay başından itibaren İstan
bul'da resmi dairelerin de çalışma sa
atleri 9-12 ve 13-16 olarak tatbik edil
miye başlanacaktır. 

lstanbul' a yağan yağmur 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Bu gece 

sabaha karşı, tiddetli bir yağmur baş
lamıt on bire kadar sürmüş, sokakları 
seller kaplamış, bazı evlerin bodrum 
katlarına ıu dolmuştur. §ehir dışın
da iki yere yıldırım düşmüştür. Hasar 
yoktur. Öğleden sonra hava açılmış
tır. 

Kaçak kibrit ve sigara kağıdı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Asma
altı'nda Sabunciyan hanında hak 
Kamhi'nin ardiyesinde 60 sandık ka
çak kibrit, 40 sandık kaçak sigara ka
ğıdı, 10.000 yaprak da perakende si
p.ra kağıdı bulunmuştur. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Balıkesir' de çocuklar : ve isyan haberleri, korkunç cina. 
yet ve kaza havadisleri biribirini 
takip eder. Halbuki aon sayfaları 
açınız. Oh, keki, hep güllük gülia
tanlık. Birinci sayfada tayyarele
rin yıktıiı miktarda bina ve köprü 
intaatı ekıiltmeleri, birinci aayf a. 
da bahaedilen iııizlik tehlikeaiyle 
alay eder gibi bir sürü itçi ve me

Babkeair'in bir köyiinde bir ço
cuk, tarlada babuının tabancasiy
le oynarken tabancayı patlatmıı 
ve bu auretle iki yqmdaki kar
deıinin ölüm1&ne aebep olmUf. 

Gene Babkeıir'in bir köyünde, 
bet yaımda bir kız çocuk yaırtı 
olan bir erkek çocukla kavra e
derken bqına kocaman bir tat in. 
dirmİf, zavallmm ölümüne aebebi
yet vermittir. 

Bahkesirliler bantçı inMnlar· 
dır. Fakat çoculdan bu ananeyi 
değiıtireceie benziyor. Aman dik
kat! 

Liaan hataları : 

Bir gazetede §Öyle bir batlık: 
Falan ye"" bu sene üzümler bol. 
Biz eskiden üzüm bol, derdik. 
Tertip hata.ı mı, tuhih hatası mı, 
lisan hataaı mı? Hangisi olsa hata 
daima çirkin oluyor. Hele dilin a· 
hengini bozan bu hatalar ... 

Trabzonlular plaj üıiyor : 

tevcih olunur? 
M~aat hasıl olsun da .•• 

''Sus'' geldi 

Denizyollan'nın Almanya'da yap
brdığı yeni gemilerin ikincisi 
olan "Sus" da lstanbul'a gelmiıtir. 
Bandırma hattma tahais edilecek 
bu gemi latanbul - Bandırma ve la. 
tanbul - İzmir arasında yolculuğu 
adeta yan zamana indirmiıtir. 

Bu vaziyet karıısında, yolcularm, 
"İyi ama geri kalan zamanımızı ne 

yapacaiız ?" diye aormıyacakla. 

nnclan emin olabilirsiniz. 

Türkiye bir it memleketidir, it 
memleketinde ise vakit nakittir. 

Güneısiz yakan ilaç 

gi bir suyistlmale meydan verrn ... lnl 

Görerek konu§ulan tele/onlar mur iatiyen ili.nlar görürsünüz. fa· 

üzere malu.ndıklan -.inema ve 
ro sahiplerine ellerindeki eakl 

leri on beş gUn içinde ibraz e 
rini tebliğ edecekler ve on bet 
içinde getirilmiyen biletler kab 

dilmieycektir. On bet gün ıotı 
getirilen biletlerin pul bedelleri 
nız Maliye Vekiletinin emriyle 

nebilecektir. Biletlerdeki beledi 

darülaceze pul bedelleri maliye 
denmiyecektir. Maliye, bilet 

rine pul bedellerinin yekılnunu 

Almaaya'da iki tehir arasmcla 
yeni teaia edilen bir hat sayeainde 
aboneler biribirlerini görerek ko. 
nutabiliyorlarmq. Bu uaul bütün 
telefon febekelerine tatbik edilirae, 
hotlanılmıyan bir muhataptan kur. 
tulmak İçin, inaanm kendisi için, 
telefonda "Yoklar, efendim, timdi 

dııarıya çıktılar'' demeaine imkan 
kalmıyacak. 

Tarihi arabaüu· 

kat diyecekıiniz ki bunun sebebi 
var: Birinci sayfa vakaları yaban
cı memleketlerde geçen itlerden, 
aon aayf a ili.nları ise yalnız mem
leketten bahaederler. Evet, hakkı
nız var, iki sayfa arasmdaki fark 
bugünkü karııık dünya ile ıükun 
ve refah içindeki Türkiye arasın. 
daki fark kadar büyüktür. 

Çinli milyonerin otomobili 

teren bir zabıt varakası vere 
belediyeye müracaat etmeleriııi 
liyecektir. 

Maruf bir İngiliz fabrikası bir Tütün eksperliği imtlh• 
çinli milyoner için mükemmel bir 

Dolmabahçe'de tarihi arabaları otomobil imal ederek göndermiı. Tütün ekaperliğini resmi bir 
bir araya toplıyacak bir müze ku- Fakat ondan "Otomobiliniz hiç bir haline koymak üzere hükümet 
rulacakmıı. Bunun için eaki ara. ıeye benzemiyor,, diye bir telgraf zamname hazırlamıt ve bu nis 
balar toplanmaktaymıı. Hatırla- alınca ıatmıf. Meğerse sebebi var. ile, memlekette ekıperlik yap 
talmı, Ankara'IDlzda Poatane'nin- ç· ı· ·ı "d .ıc... 1 l mıt. ın 1 mı yoner, mı e aa• 1 arı- için mutlak surette eksper ehi 
ark.uındaki meydand• miifteri nı geçirmek için otomobilin sar- mesini haiz olmak §artı ko 

Uzun bir sahili olan Trabzon F ı · · b" •ıA beldiyen arabalarm L-ai tarihi, t ncl · t"f de tmek 1• ... ·yo ransız gazete erı yenı ır ı a- .... .., ıın ıaı an ıa ı a e ... ı r. Tütün eksperliği nizamnamesi 
ıehrinin plajı olmadıktan baf.ka cm reklamını yapıyorlar: Güneıe bir mahiyet almıılardır. Bunları da mQf. Halbuki fabriıkanm yaptıiı lilğe girdikten sonra İstanbul'cl' 
denize amut aokaklan da pek az- hacet kalmadan cilde günetin ta- oraya kaldırıp phrimize daha araba o kadar mükemmelmit ki şekkül eden imtihan komisyoıı 
dır. Ve daha garibi, kıyıdaki ev. bii rengini veriyormQf. itte gördü. araba denilmiye layik 19yler ge- bozuk yollarda bile au üatünde ka- yasada mevcut eksperlere nis 
ler bile denize aııkalarmı dön- tirmek mümkün olsa. "b" "d" nüz mü modern ilacı. Artık her yar gı ı gı ıyormUf. deki prt ve vasıflara göre i 

Eg'"'lence yerlerine ait ız" ahname müılerdir h . b" b 1 d . id . B" . . h h ld angı ır ae ep e enıze g emı- ır gazeteımzın er a e ecne- imtihansız olarak ehliyetname 
lstanhul'a tebliğ edildi Bir gazetede okuduğumuza yen ve bem beyaz vücudiyle eı Birinci ve aon sayfa bi meslektaılarından birinden ik. lerdi. İmtihan heyetleri iki s 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Eğlen- göre Trabzonlular artık denizle dostunun araaına çıkmaktan uta- tibıu ettiği bu habere inanabilir toplanacağı için tiltün eksperli 
ce yerlerinden alınan ve yekftnu yüz- barıpak niyetindedirler. Zira nanlar müteaelli olsunlar. Evlerinde Kara haberierden hotlanmaz. ..u.iniz? Yoksa, aadece, otomobil müracaat eden bir kaç yu. 
de 40 dan yilzde ona indirilen vergi- plaj iatiyorlar. Ancak, bu niyet bol bol ilaç sürünerek Dovil plaj. mıaınız? Gazetelerin birinci aayfa- fabrikaaı reklam mütehaaaısının imtihanları bu ay sonuna do 

1--l:KiolilL _ _ ....=.;~.:....;:.::;:...!_=::..;_::.:....::.:.::.::.::.=.::~~:.:__ı__:..::;:_~=:,~~- ~"-"aı....ıuı.ar.ıClLIJı.nııır...~larında andıklarını aö7li1ebile • lannı okumayınız. Öyle ya bur&· sanatkarane bir bulutu mu adde- tanbul, İzmir ve Samaun'da ya 
'"--~~~-~~------~.:..._.------.1.ı..am.-2_~------~ 
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İngiltere ve Fransa 
[İngiltere kıra! ve kıraliçesinin Pads 
ziyaretlerine tekaddıim eden günlerde 
Fransa ve İngiltere Başbakanları ara
ı;ında teati edilmiş olan mektuplar türlü 
tefsirlere uğramıştı. Tercüme ettiğimiz 
18 temmuz tarihli Lö Tan'ın başmakale· 
sinde bu hadisenin mahiyeti izah olun
maktadır.] 

B. Hull tayyareci Hughes'i kabul etti 
Büyük Petro 

Yakında bitiyor 

Yeni tefrikamız 

Anatol Frans'ın 
Fransız hüküm.eti reisi B. Daladi

~ ye ile İngiltere Batbakanı B. Nevit 
1 Çemberlayn arasında bir mektup te-
• atisi vukubulınut olduğunun resmi 
:ınahfillerce teyit edildiğini bildiren 
Londra haberleri hayreti mucip ola

fi &naz. Fransa ile İngiltere arasmdaki 
1' bağların her zamankinden sıkı oldu

ğu ve iki devlet beynindeki müna&e. 
betlerin beynelınilel güçlüklerde bo

r zulamıyacak kadar samimiyet ve iti
~ nıat izleri ta§ıdığı ıu anda, İngiliz.. 
iO lerce de ısrarla beyan edildiği üzere, 
ld iki hükümet reisinin ıahsi muhabçre
J lerinde ancak normal bir vakıadan 
°'" l>a§ka bir şey görülemez. Fran5ız 

11 .. hükümet reisi ile İngiltere batbaka

GÜLÜNÇ HiKA YE 
Adındaki edebi romanıdır 

Gülün~ hikaye 
NASUHlBAYDAR 

Tarafından Tiirkçeye 

çcvri1mi~tir. 
~, •• •• •• ••• ••••••••••••••••••• ,, , , ,, , , • r 

'1ll arasındaki bu mektup teatiai, her u• ııatde, İngiliz kıral ve kıraliçesi ta.. 
llf raflarmdan Pari.&'e yapılacak ve Av-

rupa için bugün en emİ n sulh inan
ııf ccası olan samimane itilafın pa~lak 
ti' bir teyidini te§kil edecek olan zıya: 
'1'et .f . d (Lö Tan'ın makale.sı 

Tayyareci Hughea Paris'te kendilerini kartılıyanlar arasında 

Sloyadinovi~ 

hükümelinin 
arı esın e, . tin 

e~ 18 temmuz tarihlidir) o zlyaref . 
tf. ·nc1 te sar . ıınesut bir batlangıcı suretı e D 

V.•Jİngton, 21 a.a. - Hariciye nazırı Hul, gazete 
ve sinemacılar da hazır olduğu halde dünya seya. 
batini yapan tayyareci Hughes ve arkadatlarıru 

kabul etmittir. 

Konuf1Da esnasında, hariciye nazırı ilim ve bil
haaaa. tayyarecilik sahasında görülen enternasyo
nal itbirliği zihniyetinden dolayı memnuniyetini 
bildinnittir . 

mali siyaseti 
~edilmekte bulunmak liDJncbr. B. a· 
a'ladiye ile B. fllc:vil Çemberlayn ara-
~aı d d edilen ınektupların muh-n a tP.. b.. 1 ak 
&1- -~•yatı hakkıDdat pek ta u 0 • ar .. ' 

k ketum davranılıyorsa da ıngıliz 
dt;~zeteleri, yine, bu mektuplar'_? en 
1~ü&ait havayı yaratınıt oldu~unu 
gŞ.J•zmakta da tereddüt göstennıyor-
l~r 
t t Bazılarının tahminlerinin aksi~e 
lit\larak iki hüküınet reisinin böyle. bır 
C .. .Usiyatifi, iki devletin taınamıyle 

Çin kıtaları yeni 
zaferler kazandılar 

ticaret müesseselerinin 
seferberliği başladı 

Japon 
malı 

>üvaz.i olan ve Paris'le Lon.dra. ta· 
·ı"'fefından tam tesanütle tatbik edilen 
r~ politikalarının gidiıinde ~er ~an. · -p değişikliğin ihbarı ınahı!~tınde 
, g •fsir edilemez. Frantuz - lngılız mu-
ce'- aka ti B. DaJadiye iJe Bone'nin Hankov, 2 l a.a. - Şekiayi Ajansı: Şansi vilayetini yeniden istirdet e-

en niaanda Londra'yı ziyaretle- den Çin kuvetleri vilayet merkezi olan Taia'nm 20 kilometre cenubunda 
de B. Nevil Çemberlayn ve .~~ bulunan Pinyan'a gelmişler ve japon kuvetlerine taarruz etmitlerdir. 
lifaks ile yapml§ oldukları goru§· Japonlar mütemadiyen takviye kıtaatı istemektedirler. 
lerde eağlaın surette tekarrür et- Honan-Kaifeng ile Langfeng arasmda Sarmehrin feyezanmdan aed-

• · ve bu görüımeler neticesinde Jer yıkılmıf, Langhai demiryolunun bir çok yerlerini harap etmiftir. Ja
.mÜtterek beyanat mahiyetin.de tebliğ netredilmittir. MalUm. ol. pon kıtaatı bir çok zayiata maruz kalmııtrr. 
ğu üzere bu tebliğden anlatılıyor- Japonya' da mali seJe.rberlik 
ki fransız nazırları 16 niı.an ta· Tokyo, 21 a.a. - Japon ticaret teşekküllerinin ecnebi memleketlerde-
i İtalya • İngiltere anlatmasmı ki paralarının seferberliği baılamııtır. 
amiyle buvip ediyorlar~ ingiliz BüyÜk japon sigorta tiriceti Nevyoıık bankalarmc:la bulunan mevdua-

ısaı~~ıurlan iıe • Akdeniz'cle sükWıun av- tından 40 milyon yeni ve Loncl11& bankalannda bulunan mevduatından 
· için lspanya'da harbeden yaban- da on milyon yeni harici ticaretin inkipfı için teflül olunan aanchğm 

gönüllülerin geri çekilmeleri~ ~t emrine vermiıtir. 
anın tatbikini kolaylaş!Mnak ik.tı- -----------------------------
ettiğinden • Paris'le Roma ara

a a cereyan etmekte olan göriit
eC: ~aelerin de memn~iy~t • v~r~ci bir 
e~J.._.iceye bağlanacagı umıdını açıkla 

MACARİSTAN İTALYA 

l ar ediyorlardı. Çekoslovakya me
··:ıeaine gelince; tebliğde deniliyor. 

ki merkezi Avrupa'da bahse 

E
,akta olan meselelerin sulhçu 

t daletçi bir g?.rüşl~ hallini temin 
a sadiyle en munasıp tarzda yapı-
ııo,,,ilecek faaliyet hususun~a fransız 
~ İngiliz nazırları umunu surette 

18~tabık kalmıtlardır. Nihayet, bu 
1 liğde hiç bir yanlıt anlayıta ma-
e verı:ıiyecek şekilde §U cihet de 
lı srih ediliyordu ki iki hükümet, 

ınari 1936 tarihli Londra muka
e$İ mucibince tesbit edilmit olan 
el kunnaylar temasma icabı veç

e devama kati surette karar ver
lerdir, ve çok samimi, çok k~il 

ı..l!'l~.nakaıalardan sonra, lngiltere ı~e 
ti'l"'!l'&1ı.&a'nın biribirine pek sıkı bır 

nfaat birliği ile bağlı oldukları 
bir kere daha teslim edilmittir .... 

Beynelmilel vaziyetin bugünkü in. 
fı karıısında, fransız - İngiliz 

sebetlerinin timdiıki halini si.. 
tesbit için 29 nisan mütterek 

a1aatının esaslarını hatırlatmak 
te faydalıdır. lki hükümetin 

emadi elbirliği bu tartlar içinde 
• s olunmuş ve o zamandanberi de 
esaslara göre inkişaf etınİf, Bay 
il Çemberlayn'in Avrupa ölçü
e geni§ bir yaklaşma ve anlat
politikaaı lehindeki tetebbüsleri 

bu esaslar dairesinde alınmıttır ... 
i ... Kıral ve kıraliçeye kartı Paria'

ve Fransa,nm göstereceği iyi ka. 
dünyaya anlatacaktır ki iki bü
liberal devletin dostluğu yalnız 

asi sebeplere tekabül etmekte ol. 
yıp bilhassa, hiç bir siyasi entri
ın hariçten gelecek hiç bir ma. 

l:>İI a'nın tatırtıp zayıflatamıyacağı 
ve harp sonrası tecrübelerinden 

b. derin hislere de tekabül et-

11 tediır. 

Bir tayyare Atlas 
okyanusunu ge~li 

en - Jan - dö - Ter - Növ, 21 a.a. -
rkuri tayyaresi, saatte takriben 
kilometre katetmek suretiyle 13 

t 29 dakikada geçmiştir, Bu tayya
ingiliz kıral ve kıraliçesinin ziya
inden bahis gazeteleri ve bu ziya
te ait filmleri nakletmekterli.r. 

Roma görüşmeleri için 
resmi tebliğ neşredildi 
İki devlet arasında tam bir görüş 

beraberi iği tesbit edi idi° 
Roma, 21 a.a. _Macar devlet adam

larının Roma'yı ziyareti sonunda aşa-
ğıdaki tebliğ neşredi~.iştir: . 

"Macaristan başvckılı B. !mredı ve 
Hariciye nazırı B. Kanya, ltalya'ya 
yaptıkları resmi ziyaret esnası~da, 
Duçe ve Hariciye Nazırı K~nt .~ıano 
ile, iki memleket araiundakı munase
betlerin esa6 mahiyetinde me~c~t sa-
iıniliktcn ılham alan uzun goruşme

~rde bulunmuşlardır. Bu gôrü~meler 
esnasında ltalya ve Macarıstan ın. ge

k kendi aralarında ve gerek dıger 
~:vıetlerle ve ezcümle '!'una hav~a.sı 

1 l . le olan münasebetlennın 
dev et erıy . . . k.k 

h l.f afhaları tafsılatıyle tet ı 
mu tc ı s . f' k' . . .k. hükümetın tam ı ır 
edılmış ve ı 1 t . ü.:;ıhede olunmuştur. -
mutabakatı m y- •. ·ıı · 

,..,1 aristan ınumessı erı, 
talya ve n ac . . · ı~ 
Roma rotokollarının ıkı devl.etı a a-

p · 'k ekonomık tam 
kadar eden polıtı ve kal 

. ~. .. rı'nde mutabık -
muteberlıgı uze . , 

l d ıtalya ve Macarıstan ın, 
mış ar ır. f1 . 
Roma - Berlin mihverinin bede erıy-
lc ahenkli politikalarının ilham nok-

. . 11 ve adalet he-
talarmı tcşkıl eden su ı . 
defleri, enternasyonal sahada, nı~aı? 

· • rette ıstı-ve sulh eserini samımı su 
· daha yı.nlere açık olan daha genış ve. • 

semereli bir iş birligi için hakıkı e· 
saslar teşkil eylemektedir. 

B. Kanya hareket etti . 
Roma, 21 a.a. - Ivlacaristan riarıcı

fC nazırı B. Kanya dün akşam b•ıra
dan hareket etmiş ve istasyo~d~ Kont 
Ciano tarafından teşyi edilmıştır. 

Yugoslavya'nın fikri 
Belgrad, 21 a.a. - Macar dev.let a

damlarının İtalya'yı ziyaret~erınde? 
bahseden Samuprava gazetesı, bu z~
yaı etin yeni bir vaziyetin. m~kaddı
mcsini te,kil edeceğini çünku Roma 
protokollarınm üçüncü rüknü olan 
Avusturya'nın ortadan kalkmı9 oldu
ğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, B. Musolini'nin nutkun
da İtalya ile Yugoslavya arasındaki 
ihlaskarane dostluğa mütealik olan 
fıkrasının Yugoslavya'da pek ziyade 
nazarı dikkati celbetmi9 olduğunu, 

Duçe'nin Roma protokollarından bah 
&etmem.iş olmasının bunların artık 
hükümden sakıt olduğuna delalet et
mekte bulunduğunu ilave etmekte
dir. 

ıltacar B(J.fvekilinin 
~iyareıleri 

Roma, 21 a.a. - Macar Baıvekili 
İf\1redi, Gi.donia tayyare şehrini gez· 
miştir. Başvekili, Macariatan'a dön~ 
meden evci bazı şehirleri ziyaret ed;:
cektir. 

I tal yan gautelcrinin 
ymdıkları 

Roma, 21 a.a. - İtalyan matbuatı 
macar ve italyan nazırları arasındaki 
müzakerelere dair çıkan resmi tebli
ği komantersiz olarak neşretmekte, 
ancak ba9hklarında Roma prot-okolu
nun büti;n kıymetini muhafaza eyle
diğini yazmaktadır. 

Buna muka.bil macar devlet adam
larının Roma seyahatine dair bilhassa 
Buda peşte' de ve Berlin'de çıkan ya· 
zıları uzun uzadıya ikitibaı eylemek
tedir. 

*** 
Roma, 21 a.a . ...:... İtalyan - ma(;ar mü-

zakerelerinden ba.h&eden Giornale 
d'İtalia diyor ki: 

"Macariatan'la İtalya arasındaki 
tesanüt bir kere daıha teeyyüt etmiş

tir. Bu, kaydedilecek bir bidieedir. 
Bu teaanüdü bozmak için yapılan te
şebbüsler aktın kalmıttır. Macari•ta· 
n'ın ortakları İtalya ve Almanya'dır 
ve aynı zamanda italyan müzakerele
ri sistemine i-tbal olunan Yugoalavya
dır. 

Yunanistan' da 

Belgrad, 21 a.a. - Stoyadinoviç hü
kümetinin mali siyaseti hakkında 
mütalealar serdeden Samuprava gaze
tesi şöyle diyor: 

Kıral ikinci Jorj'un 
doğum ylldönümü 

Atina, 21 a.a. - Atina Ajansı bildi
riyor : 
Kıral İkinci Jorj, her sene olduğu 

gibi bu sene de tamamiyle hususi su
rette, doğumunun ytldönümünü dün 
kutlamıştır. 

Bu hadiseden bahseden gazeteler 
diyorlar ki : 

Majestenin doğum yıldönümünü 
hususi surette kuıtlamak hakkındaki 
arzusu, bütün elenlerin kırallarma en 
iyi temennilerini bildirmelerine bir 
mani değildir. 20 sene süren nifaktan 
sonra dahili wlh, memlekete kıral 

Jorj'un devri esnasında gelmiş ve ya
kında 4 ağustosta yıldönümü kutlana. 
cak olan Metaıksas hüküınetinin milli 
kalkınma eseri de onun yüksek hima· 
yesinde başarılmıştır, 

B. Melaksas zelzele 
bölgesini gezdi 

Felakezedelerin iaşe ve 
istirahatları temin edildi 

Atina, 21 a.a. - Başvekil M .. taksas 
ve refikası dün zelzele mıntakasmı 

gezerek felakete uğrıyanlarr .ıiyaret 

etmiş, yardım işlerini teftiş eylemiş 
ve icap eden talimatı bizzat vermiştir. 

Bütün hareketi arz ınıntakasında
kilere hemen dün oturacak yerler '.Ju
lunmuş ve iaşeleri temin edilmi§tir. 
Bir hastane treni ağır yaralıları Ati
naya getirmiş ve hafif yaralılar ise 
zelzele sahasında kurulan kızılhaç 

seyyar hastanelerinde tedavi altına a
lınmıştır. 

Oropos'ta 14 kişinin öldüğü ve 104 
kişinin de yaralandığı resmen bildi
rilmektedir. 

Kıral ve veliaht felakete uğrıyan

lara tdgraf çekerek muhabbctlerinı 
bildirmişlerdir. 

Yunanistan'daki zelzele 
Atina, 21 a.a. - Atina ajansı dün· 

kü zelzelenin 18 kişinin ölümüne ve 
80 kişinin yaralanmasına sebebiyet 
vermiş olduğunu haber vermektedir. 

1937-1938 senesinin bütçe varidatı 

on bir milyar 867 milyon dinara baliğ 
olmuştur. Bundan evelki mali sene
nin varidatı ise on milyar 320 milyon 
dinardı. Şu halde yüzde ondan fazla 
bir tezayüt vardır. 

Bu gazete, siyasi vaziyette husule 
gelmiş olan salahın mali sahada görü
len salah üzerinde büyük bir tesir ic
ra etmiş olduğunu yazmakta ve bu sa
lahın memleketin umumi iktısadi kal
kınmasş üzerindeki tC6irlerine işaret 
eylemektedir. 

Hitler'in 
Berlin'e 

• 
yaverı 

döndü 
Berlin, 21 a.a. - H~tler'in yaveri 

yüzba§t Videman dün Londra'dan 
Berlin'e dönmüştür. Mumaileyh henüz 
Hitler'e Lon.dra'da yaptığı millakat. 
larm neticesini arzetmemigtir. 

İyi haber alan alman mahfilleri bu 
seyahate hiç bir istisnai ehemiyet at
fetmemekte fakat bu seyahatin İngil
tere ve Fransa'da "garp devletleri a
rasındaki müzakerelerin yenilenmesi
nin bir tezahürü,, mahiyetinde olarak 
tefsir edildiğini alika ile kaydetmek
tedir. 

Bir isti:wh 
IJondra, 21 a.a. - Yüzbaşı Videma

n'm Londra'ya yaptığı ziyaret hak -
kında yapılan istizaha Çemberlayn 
tahriri cevabında, Videman'ın harici
ye nazırı Lort Halifaks ile gayri res
mi mülakatta bulunduğunu, müspet 
bir siyasi meseleyi müzakere etmedi
ğini ve bu mülakatın alman makama
tiyle olan srkı münasebetlere istina -
den, Videman, Almanya'nın ihtilaflı 
meseleleri muslihane halletmek iste
diğine dair evelce Berlin hükümetin
ce verilen teminatı tekrarlamak imka
nını vermiş olduğunu söylemiştir. 

B. Hodza akalliyet 
delegeleriyle görüştü 
Prag, 21 a.a. - Nazırlar arasında 

kanun komisyonu gece geç vakitte 
mesaisini bitirmiş ve ekalliyetlerin 
idare muhtariyeti hakkındaki kanun 
Iayihalarrnı Mebusan meclisi reisine 
tevdi etmiştir. 
Diğer taraftan başvekil Hodza e

kalliyetler mümessilleri ile müzake
relerine devam ederek muhtariyetçi 
Polonya delegelerini kabul eylemiş
tir. 

Hayfa'da yangın bombalôrı ! 

Gene çarpışmalar oldu 
ölen ve yaralananlar var 

Kudüs, 21 a.a. - Hayfa civarında 1 
kain Kiriyat - Horoshet yaıhudi mm
takaaı yahudilerinden iki erkek, iki 
kadın ve bir çocuk dün akşam isile
rin tiddetli bir tecavüzü esnasında te
lef olmuşlardır. Asiler, yangın çıkarı
cı bombalar atmı§lar ve iki binayı taıh
rip etmişlerdir. Bu binalarda bulunan 
iki kişi kömür haline gelerek ölmüş
tUr. 

Asilerin mühim zayiata uğramış ol
dukları söylenmektedir. 

Amerika'daki orman 
yangını genişliyor 

Scattle, • Amerika • 21 a.a. - Va
gington vilayetinin §imal garbinde 
on gündeniberi devam eden ve 35 bin 
hektarlık ormanı mahveden yangın 
bir afet şeklini almıJ ve Cambir şeh
rini tehdit etmiye ballamıştir. 
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Karadeniz' de Amerika' dan 
bir par(a 

Son günlerde Zonguldak'a yaptığı 
seyahatten dönen Bay Ahmet Emin 
Yalman, TAN gazetesinde yazdığı 
bat makalede Amerika meseleleriy. 
le Zonguldak arasında bir mukayese 
yapıyor ve diyor ki : 

"Tıpkı yeni Amerika şehirleri gi
bi Zonguldak'rn da yerli halkı yok
tur. Zonguldak vatandaşlarından 

her biri birer taraftan gelmit, bura· 
da yerleflllittir. Mübarek kömürün 
etrafa serptiği bereketin eserlerini 
her tarafta görmek mümkündür. 
Yollar, sokaklar muntazam ve ba.. 
kımb. Ağaçların arasında yükselen 
evlerin çoğu birer mamuredir. Hükü
met binasının, belediyeniı munta.. 
zam, temiz, ferahlı hali Cl. nlı bir it 
muhitinde bulunduğumuzu aize an
latır. Halkevinin bu maksat için ya
pılmıı güzel bir binası var. Halkın. 
kendi evini benimsediğini ve bura. 
ya çok alaka gösterdiğini türlü tür
lü eserlerden anlamak mümkündür. 

Bay Ahmet Emin Yalman halkın 
içtimai vaziyetinden, belediyenin ça
lqmalarından, gelir ve masrafından 
bahsettikten sonra yazıamı töyle bi. 
tiriyor : 

Zonguldak, Türkiye'de modern 
içtimai ve iktisadi tartlarm ne gibi 
neticeler vereceğini gösteren bir im
tihan meydanıdır. İmtihan bu güne 
kadar çok iyi gitmİ§tİr. Alakalı 

memleket tetkilatı yardımlarını e
sirgemezlerse bu İnkİ§af daha ça.. 
buk ileri gider. Mesela milyonluk 
büdceler içinde çahtan modern te
ıekküllerinin ıehrin ümranında da
ha fazla vazife ve meauliyet payı 
almaları, Zonguldak hesabına da bu 
tetekküller hesabına da çok iyi bir 
feY olur. Zaten maden sahalarından 
bir çoğu belediye hududunun için. 
dedir. 

Böyle bir it birliği kurulacak o
lursa, Karadeniz'in kara incisi çok 
az zame.ııda Türkiye'nin bir nümune 
ıehri hat.Qıe gelebilir. 

KA YOOLAN GÜZEL ADETLER 

AKŞAM gazetesi dikkatler aütu
nunda, ihya edilmesi lazım gelen gü. 
zel adetlerden bahsediyor ve diyor

ki : 
Eski türk adetlerini tetkik eden 

bir kitapta §Öyle yazıyor : 
''İatanıbul'un servileri birer ibİ· 

deydi. Mezarlara, aile batma bun. 
lardan birer tane dikilirdi.,. 

An.a.dolu'da da anlatırlar .ı; 

"Bir kız çocuk doğunca, sermaye
si bir hiç olan bir kaç yüz kavak di
kilirdi. Kız büyüyünce bunlar keai.. 
lir, her biri bir kaç liraya satılarak 
çeyiz parası temin edilirdi.,~ 

Kaybolan bu gibi güzel adetleri
mizi tetkik ederek münaaiplerini ih
ya edeme:.ı miyiz ? 

1NG1LIZ KIRALININ PARIS'l 
ZiYARETi 

' 
Muhittin Birgen SON POSTA'da 

İngiliz Kıralı Majeate Altmcı Jorj'· 
un Paria seyahatini baha.i mevzu ed.i· 
yor: 

İngiltere ile Fransa bugÜnkü dün
yada sulhun muhafazası i~iyle bi.. 
rinci derecede alakadar iki memle
kettir .. Yeni bir harpten her iki tara
fın da iı.ıiyecekleri yeni bir teY yok.. 
tur; ıuh.alde, Majeate Altıncı Jorj'
un yaptığı ziyaretin hedefi de sul· 
hun takviyesi olmak lazım gelir. E.. 
sasen, bilhassa Çemberlayn hükü
metinin it başına geldiği zamandan
beri İngiliz siyasetinin bütün gayre.. 
ti sulhun muhafazası gayesi oldu. 
lngiltere, bu hususta, kendi siyasi 
anlayıılarında fedakarlıklar yapma
yı bile kabul etti. Hem kendisi feda
karlık yapmasını bildi, hem de bat
kalarma fedakarlık yapmak zaru
retlerini öğretti. Bu bakımdan, di
yebilil"iz ki, son zamanlarda içinde 
ya§adığımız sulh, bir ingiliz sulhu. 
dur. 

Temenni, ümit edelim ki İngiliz 
kıralmm bu ziyareti, dünya millet
lerini biri·birine düşman yapan bir 
takım husmnet unsurlarmın ortadan 
birer birer bertaraf edilmeai yoliyle 
milletler için devamlı ve müstakar 
bir sulh temin edecek daha iyi bir 
devrin mukaddemesi ola.un. 

Teşekkür 
Kocam ve sevgili babamız Antalya 

meb'usu Celal Mengilibörü'nün vefatı 
münasebetile gerek cenazesinde bulu
nan ve gerekse mektup ve telgraf yaz
mak suretiyle acrlanmızı ortaklaşan a
ziz dostlarına ayrı ayrı teşekkür et
mek vaziyetinde Ôlmaıdığımızın değer
li gazetenizle iblağını rica ederiz. 

Eşi ve Çocukları 
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şımla bakmıyordu yüzüme, pekala yu
muşak bakıyordu, hatta belki biraz da 
gülüyordu. Asıl izzeti nefsine doku
nulan o değildir, benim. Zaten ben de 
dava açacağım, hakaret davası •. 

i .......................................................................................................... i 

Kadın erkeğe lôf atınca ... Müddei bu lafları duymazlıktan gel. 
di ve başsız sonsuz hikayesine· devam 
etti : 

Kırk yaşlarındaki davac ı: 

mahvoldu 11 d iyor 

- Hayır bir şey olmadı, diye mırıl-
dandım, 

"Şerefim 
O biraz daha sokularak ve samimile

şerek : 

Ya kar1m duyarsa, ya kaynanam haber ahrsa 
- Erıkekler böyledir, sokakta güzel 

bir kadın görünce sürtünmeden geçe • 
mezler. Kuzum neye böyle yaparsınız 
siz ? 

Dinlediğimiz bütün bu laflarda ha-

Bu da bir laf atma davasıdır ama, 
şimdiye kadar dinlediklerimden hiç 
birine benzemiyor. Benzemiyor çünkü 
laf atma deyince benim aklıma hep 
erkeğin kadına ahlak ve adaba uygun 
olmıyan sözler söylemesi gelir. Hal
buki son dinledigim davada laf atan 
orta boylu, simsiyah saçlı ve cidden 
güzel bir kadındır. 

İkinci mühim hususiyet de şu: 
Harfendazlrgın da kendisine göre mU
ayyen adabı, erkanı, şekli ve zamafıı 
vardır. ~er kuşun eti nasıl yenmezse, 
her kadına - veya yeni yeni peydah
lanan huylara göre - her erkeğe laf a
tılmaz. Günün her saatinde, caddenin 
her yerinde, her toplantıda uluorta 
laf savrulmaz. Bir kadına veya erkeğe 
her şey söylenmez. Sciylenecek soz 
var söylenemiyecek olanlar var. Bun. 
lan biribirindcn ayırmak, uluorta laf 
yuvarlamamak lazım. Eğer bir kimse 
bütün bu şartlara riayet etmez de, 
damdan düşer gibi, pat diye harfen· 
dazlrk ederse böylece hakimin karşısı
na getirirler ve ne söyliyeceğini şaşı~ 
rır, kalır. 

Yaş, ben deyeyim 30, siz deyin 40 ... 
Ne ben aldanmış olurum, ne de siz 
fazla söylemiş sayılırsınız. Ama diye
ceksiniz ki 40 yaşındaki adaına giipe. 
gündüz laf mı atılırmış? Orasını ben 
bilemem. Fakat davanın mevzuu anla
tıldığına göre böyledir. 

Beyaz yazlık pantalonu, toza bu
landıktan sonra suya sukulup çıkarıl. 
mış gibi beyazlığını kaybetmi;h acaip 
ve pis bir renk almıştı. Bunun altın
da, boyana boyana adeta boyaya dön -
müş salhurde bir ayakkabı, kenar par
maklarının tazyikiyle iki yana fırla
mış ve garip bir şekil almış ayakkap
ları ve hele, yeryer renk değiştirmiş 
çizgili caketiyle bu zat, hiç de : 

- Bana laf atıldı, diye şikayet ede. 
cek biri degildi. Fakat ortada vaziye
ti ciddi gösterecek deliller olduğunu 
söylüyor ve ister istemez insanı inan
dıracak gibi oluyordu. Bakın ne di.. 
yor: 

- Dairemden ikide çıktım. Famil
yamı Beypazarı'na tebdilhavaya gön· 
derdiğim için Ankara' da bekaren ( 1) 
yaşıyorum. Her köşe başında ala bir 
piyazcı dururken lokantaya gitmek 
aklımdan geçmedi. Zaten şunun şura. 
sında aldığımız para da malum. Ken
dime: 

- . karet manasına gelir ve şeref ve hay -
masasma oturdugunu ve ışkembe çor.ı · · · · -
b k k k b 

.. d" - . . f sıyetı kırar hır cıhet yoktu, basbayagı 
asını aç aşı ta ıtır ıgını berta - , .. 
· 1 1 k "b. .. .. .. d B konuşma ... Fakat asıl ışın canlı nokta. 

s1 ~. an ataca f g~. ı gokrunuyor u. u sı bu tatsız laflardan sonra söylenmiş. 
uzumsuz te erruatı ısması ve mev- Kad d · k. 

akı . . k a· . 'h d m emış ı : zua y aşması ıçın en ısıne ı tar a N .. 1 ·· 1 · · k 
b ı ld F k b .. .. b f .

1
• - e guze goz erınız var, oyu 

u unu u. a at o, utun u ta sı a • k t · d 
. d b" "k f 1 es ane rengın e ... 

tın zapta geçmesın e uyu ayda o • V b"l" .. h b b ·· _ . • . e a ı guna ı oynuna ama en oy-
dugunu derhal ilave ettı ve arkasın- 1 d' k' b' k k . . . .. . e zanne ıyorum ı ne ır er e , ne 
dan esbabı mucıbesını soylemeyı de 1 d b" k d · k b · d"kk" ·h 

1 
d" e ır a ın ış em ecı u anının 

ı ma etme ı: · • • . kapısında, hapahap burun buruna gel-
- Bu teferruat lazımdır bakım bey d' ~ . b" . 1 b .. 1.. k 

.. k"' b - · k b . . ıgı ır ınsan a u tur u onuşmaz. 
çun u en eger o ış em ecıye gıtme- B 1.fl .. 1 H .. ı· k 

d . b h . u a arı soy emez. em soy ıyece 
sey ım u anıma rastlamıyacak bı- k d d h h" 1 · d 

1 h f • a ar e ep ve aya ıs erıne argın 
naena ey onun tara ından laf atıl· b'l 1 40 d k. b' · · k · 1 f h . . ı e o sa yaşın a ı ırını seçmez. 
ma suretıy e şere ve aysıyetımden Fak b" l"f a·· .. k. ·aa· 
b d k b · k . ş· d" at, ıze a uşmuyor ı, ı ıa sa. 

u erece ay etmıyece tım. ım ı h'b· "dd' d d . . . ı ı ı ıasın a musır ır. ben, cemıyet ıçınde hakarete, hem de _ .. • .. 
b . b t f d h k t - Adam, anlattıgına gore, bu laf soy -
ır ayan ara ın an a ara e ugra - . .. .. .. .. 

b . · N 1 k d lenır soylenmez kopurmuş tam o sıra-
mış ır ınsanım. ası yaşar, ar a aş- . . .. 
l · · d t ·· .. h da yoldan geçen bır polıs efendıyı ça. 
arımın, eşımın os umun yuzune an - b k d · - b · · 

1 .. · -
gi suratla bakarım? Hele karım ... ya gırmış ve. u.-;:- ~n ı :a ırıy e - . ı~-
b . d b h ı· ll h . d renç ve çırkın sozlerı duyması ıhtı-
ır e u a ı zava ı aremım uyar- 1. 1 k d k' 'k' t d 

kl d h b 
. ma ı o an ya mm a ı ı ı za ı a şa-

sa ... ya çocu arıma a a er verırse.. h ' k d d k hk .. 
ı d 1 . k" ıt ay e ere ma emeye muracaat on ar emez er mı ı: . 
- Herif saçındaki aklardan da mı etmış. 

utanmadın? Yobaz, yaşından ve başın- Bayan : 
. - Hakim bey, dedi, ben hiç kendi -

dan da mı sıkılmadın da bır kadının . "d f . 
1

.. h' · 
hakaretine uğradın? mı mu -~ a~. etmıye u:~m ı~setmıyo-

Hu!asa bu ehemiyetsiz gibi görü_ rum. Çunku, onun dcgıl benım, şeref, 

h .d. b · k h d k' haysiyet ve namusum lüzumu kadar nen a ıse enım gere ane e ı, ge- _ .. 
rek dairede ve gerekse cemiyeti beşe- zarara ugra~ıştır; dosta duş~ana kar. 
riye içindeki haysiyetli, şerefli, va- şı rez_~l ve .r~sv~y ol.d~m. _Sız ~u ada
karh ve namuslu adımı kirletti ber- mm sozlerını dınledınız; eger vıcdanı-
b t . b' h 1 t" d' , nız bu sözlerin benim tarafımdan soya ve perışan ır a e ge ır ı. 

ı t b .. 1 b · · k b · · lenebileceğine kanaat getirirse hapsi-
ş e oy ece enım o ış em ecıyı _. . 

. t'h t 'h d. . 1 b h•d' me degıl, ıdamıma ferman çıkarınız. 
ın ı ap ve ercı e ışım e u a ıse. • . . _ 

· k d k b" b Ben size hadısenın en dogrusunu söy-
nın vu uu arasın a ya m ır se ep . . d. 

1 
. 

ve illet münasebeti vardır. Anın için lıyeyım_ de ın eyı~ : 
ben hadisenin hikayesine o noktadan . ~aççanımlara çıy k?f~e yapmıya 
b 1 d gıdıyordum. İşkembecının önünden asa ım. 

- geçerken bu adama rastladım. Var ku. 
!çeriye girdim. Bu işkembecinin vetiyle çarptı. Bu çarpmaktan çok yı-

yağları biraz kokulu ve eskice olduğu kılmıya benııiyordu. Ağzından da bir-
için boş masa bulmakta müşkülata uğ- az koku geliyor gibi geldi bana : 
ramadım. Bir terbiyesiz çorba, yarım 
pilakiyle yarım da pLlav ısmarladım. 
Uzatmıyayım, çok acıkmış olduğum 

için topunu bir lokmada yedim gibi 
geldi bana ... Bu işkembeci ile aramız -
da hesabı cari vardır. Borcumu defte. 
re kaydettirdim. Kapıdan çıkıyordum. 
Gözüm mü dönmüş, nedir, önümdeki 
bu bayanı evelden farkedememişim. 
Bir de baktım koluma yumuşacık bir 
manto dokundu. Hafiften çarpmışım. 
Eh bir insan bir insana çarpmca ne 
yapar, "pardon" der geçer. Ben de: 

- Pardon bayan, diye özür dileyip 
geçmek istedim. . Fakat tam ben par
don diyeceğim sırada gözlerinin be
beklerini, gözlerimin bebeklerine di. 
kerek bana yaklaştı; yüzüme acı acı, 
sert sert degil de, tatlı ve yumuşak 
bakıp bakıp da : 

- Pardon beyefendi, mantom kolu
nuzu kirletti galiba, demesin mi? Ben, 
onun bu lafından bir ·mana çıkarama-

- Efendi ne yapıyorsun, ayıp değil 

mi, diyecek oldum. 
- Yapma bayan, ben yabancı deği

lim, dedi. Ömrümde ilk defa gördü
ğüm bu adam da bana yabancı olmaz-
sa, benim yabancım kalmadı demek. 
tir. 

- Sen kimsin ki bana yabancı olmı
yasın, dedim. 

- Canım ne çabuk unuttun, hani 
geçen gün ... diye yüzüme sırıtmıya 

başladı. Acıdım, "zahir birine benzet
ti, bir kasti yok" diye yoluma devam 
ettim. Bu sefer arkamdan bir polisle 
geldiğini gördüm. Derdimi anlatama. 
dım. Huzurunuza kadar geldim. An
lattığı o "dedim, dedi" ler baştanbaşa 
uydurma sözlerdir. Ben onun hakkın
da hakaret ve iftira davası açacağım. 

Komşunun oğlu bu akşam istidamı ya. 
zacak bile .. Beni lütfen beraet ettirin 

r ............................... - ............................................... 'i 
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Çocuk yalanları 
Tezer T Q§kıran 

Geç~n yazı.rz:ızda doğruluğu ta~~- ı lip hocasına annesinin kendisini "ev
ma ve sevmenın ancak senelerce su- de sana yatacak oda yok." diye gece 
ren tecrübelerden sonra elde edilebil- kapı dışarı attığını ve geceyi ıbir ahır
diğine, küçük çocuktan mii<:erret bir da geçirdiğini söylemiştir. Tahkikat 
doğruluk mefhumu beklemenin yan- neticesinde bunun tamamen muhay
lış olacağına işaret etmiştik. Bu ya - yel olduğu ve çocuğun, son günlerde 
zımızda da çocuğu hakikata uygun bu hareketini telkin edecek bir ilahi 
olarak söylememeye sevkeden başlı- öğrenmiş olduğu anlaşılıyor. 
ca amilleri araştırmak istiyoruz. Çocukların muhayyelelerinin çok 

Muhayyele kuveti ve temyiz eksik- ku'vetli olduğu devrede çocuklarımı
Jiği: - Evelce işaret ettiğimiz gibi za sabırla bir kısım fikirlerin muşah
çocuk, küçük yaşta muhayyelenin bas aleme, diğerlerinin münhasıran 

yarattıkları, hatıralar, rüyalar ile ha- hayal alemine ait bunluduğunu gös
diseleri biribirinden ayıramamakta - termeliyiz. Mesela oyun oynarken, 
dır. Bilhassa 3 - 4 yaş arasında hazan masal anlatırken bu iki alem arasm
yanlış olarak yalan zannedilen haller daki farklar güzel gösterilebilir. 
çocuğun hakikat ile hayal arasında- Öğünmek: Çocuklarda ögünmek i
ki farkı pek seçememes1nat:n ıieri 1 çin söylenen yalanlara rastianmakta
gelmektedir. Mesela, küçuk bir kız dır. Çocuğun mübalaga sevgisi, bir 
bebeği ile oynarken bebegi hakkın- neyecan uyandırmak dileği çok kere 
da hır çok şeyler söylüyor. Bebek bi- istıyerek Sôyledigi yalanların amille
raz evel nasıl bağırmış, nasıl itaatsiz- rinaendir. l'Vıe::.ela, i.Jarvin bile hatıra
lik ediyormuş, hastalrgı ne imiş! Bü- larında küçükken heyc<::an uyandır
tün bunları çocuk bize büyük bir c.la- mak için mahsus yalan,lar uydurdu
ka ve sevgi ile anlatmaktadır. bu ı;unu yazmaktadır. ı.ıesela bır ar.ta· 
meyanda &endısıne telkını: suaJJer ı..:aşma bazı nebatları, bazı- nnıdı 
sorulursa çocuğun hakikatta hıç yt::- mauaelerle ıslatarak renklerini d e 

d olmıyan bir sürü şeylerden oan- gıştırdigini :ıoy1emıştir. Uarvın diyor 
settıgını gorecegız. Şuphesız çocuk .Kı: "~upnesız IJU acaıp bir masaldı ve 
buraua yaniı.j soylerne1<:tedır. r aKat taraiımc.ıan asla tecruoe edi!mış de
ortada bır yaıancmk yoktur. Çunku gildi." 
çocukta söyleuıklerınin ha.kikata uy- ıvıari Zillig'in öğünmiye ait tecrü
madıgı ha.Kkında şuur yoktur. ~ocu- heleri de çoc;..ı.Klar<la ogunmek hevesi 
~un :.uyledUderının hepsinın .n:cnuı ıic yalan soyıenaıgını gostermıştir. 

krnnınue nıuayyen bır ytrı vardır ve o Ugunmeyi kontro! ıçın ılk meKtep 
uunun otesi ııe meşgul de degııcıır. yu.Ksek :;mıtmaan SU kıza "Kaç .ı.<ıta

.;ocugun bu yaşlarda söyledıgı )'dnıış ı.:ıınız var? .l::Sauanız, Amerika ua, ıs-

scizler dolayrsiyle kendısine ceza ver- panya'da bulunmuş mudur? Birıbiri 

mek doğru olmaz. Çünkü o zaman ço- arkasına kaç emıa yiyebilirsiniz? Kaç 
cuk aklına gelenleri kelimelerle 11a- çitt çorabınız var? Anneniz haftada 
de etmek hususunda cesaretsizlenir kaç şu,;e kolonya kullanıyor?" ~ual -
ve çocuğun, anlayışımıza ve kendısi- lermı sormuştur. Çocukların % 43 ü 
ne karşı duyduğumuz sempatiye ıti - sırı ogunmek arzusuyla yalan söyle
madı kalmaz. .ı:sazı çocukıarda dana mışlerdır. Bciyle vaziyetlerde çocugun 
yukarı yaşlarda da çok kuvetli olan hakıkaten mu1ıtaç bulunduğu dikka
muhayyele dolayısiyle yalanlar soy- ti celpetmesi için başka, dogru yollar 
lendiğini görüyoruz. Mesela, Ameri- göstermeli ve temyiz kabilıyetıni 
ka'da bir çocuk bir gün mektebe ge- arttırmıya çalışmalıyız. 

Cezadan sakınmak: - Çocukları 

yalancılığa sevkeden en umumi amil 
de sonradan onun hakkında hapis ve- cezadan sakınmaktır. çocuklar yanlış 
rirsiniz. yapılmış bir hareket dolayısiyle itti-

40 !ık davacı bu lafa kızdı; ham olununca bu hareketi yaptıkları-
- 'Ben saçlarımı ağarttım, fakat bu nı inkar ederler. Beklenen ceza ne 

yaşıma kadar ne kimse bana hakaret kadar şiddetli ise inkar 0 kadar israr
etmiye cesaret etti. lıdır. Buna mukabil çocuğun yaptığı 

Ve şehadet parmağını direk gibi yanlış hareketten beklediği ceza ağır 
uzatarak sordu : 

_ Peki bu hanım şahitlerime ne değilse çok kere yalan söylemek zah-
buyuruyor ? metine katlanmadığı görülür. Çoc17k 

- Kimse o şahitleri getirip dinlet - kendisine karşı sert ve haşin olanlara 
sin burada. Razıyım. karşı yalan soylerse de dost saydık-

Mahkeme, davacının istidasında i. ıarına karşı hakikati söylemektedir. 
simleri bulunan, fakat mahkemede ha-

Bu itibarla çocuğa şu mühim telkini 
zır bulunmıyan iki şahidin, ve zaptı 
tutan polis memurunun celp ve isti- yapmış olmalıyız: Ana, baba, hoca, 
maı için davayı on gün sonraya bırak. çocuğun en yakın arkadaşıdır, bunla

tı . 

Davacı salondan çıkarken ben de 
arkasından çıkıyordum: 

- Ya karım duyarsa, ya kainvalde 
haber alxrsa ... diye söylenip duruyor -
du. Kez ege 

- Hadi Kenan bugün de şu köfteci
ye gir de, çeşit değiştir, diye söylen . 
dim. Köşeyi döndüm. Tıklım tıklım 
dolu; kapıda biraz gezinirsem yer a
çılır da girerim, diye düşündüm, Fa -
kat giren çıkmıyor, '?turan kalkmı. 
yordu. Ayaklarıma kara su indi; sa
bahleyin de esasen kahve içmiye vakit 
buİamamıştım. Gözlerim kararacak gi
bi oluyordu. 

dım. Çarpan benim, benim pardon de. ..1111 111 11111111 111 111 11 1111111111111 lll lll lll l lll lll il lll l lllll il lll lll il llf il lll iL. 
mem lazım değil mi hakim bey? O de- - -

rı aldatmaktan ziyade bunlara doğru

yu söylemekte büyük kazanç vardır. 

Çocuk hatta yalan söylediği zaman 

bile kıendisinl! itimat göstermelidir. 
Çünkü itimat sayesinde kabahatlar 
kolaylıkla itiraf olunur. İtimadı kay
bettiğimiz zaman ise çocuğa yalancı
lık telkini yapmıya başlamış sayıla

biliriz. Bundan dolayı fazla korku i
çinde büyüyen çocuklarda çok kere 
yalancılık adeta bir itiyat halini a
lır. Şüphesiz ceza korkusu ile söylen
miş yalanlar dolayısiyle daha fazla 
ceza, daha fazla tehditlerde bulun

- Gene işkembeciden vaz geçme 
aslanım sen, diye her gün rahat rahat 
yer bulup, karın doyurduğum yere 
doğruldum.,, 

Eğer davacıya bırakılsa, saatlerce 
nasıl adım attığını, işkembeciye hangi 
kapıdan girip, hangi garsonun kaçıncı 

yince izzeti nefsime ağır geldi. Hatta E Yazan: Alexis T olstoi No: 157 ~ 
zannedersem biraz da hışımla yüzüne _ 
baktım. -
Davacının bu sözlerini, laf attığı : 

iddia olunan bayan acele acele ve asa- _ 
biyetle kesti : E 

_ Hayır efendim hayır hışımla mı. ı ~ 

-
- makla bu yalanların önü alınmış ol-

.._ __ 156ıııe~liU<..a.-......._..aı-=......c...:::=~""""" ~ ı maz. Aksine olarak sakin bir hal ile 

-

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 14.30 J(arışılc 
neşriyatı - H.50 Plakla tı.irk ı:nusıkl 
ıs.ıs Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: 
18

.30 pJa1< 

yatı - 19.lS Tıirk musikisi (Hııııda 
20 Saat ayan ve arapça neşriyat; 
Tiırk musikisi (Hikmet Rıza) - rıı' 
ferans (Çocuk Esirgeme kurumu d1° 
Mehmet Ali Tamalp) - 21.15 StU 
lon orkestrası: 1- Rabicoff: .R0 

sans paroles. 2- Sazert: M enuett. 3· 
Badek: Wien, du Stadt meiner Trau

5
_ 

Bail Shisen: Hussischer Marchjd 
Ancel: Carmencita. 6- Tavan: .. ? 

Tschaikovsky: Barcarole - 22~ 
jans haberlerı. 

htanbuI : 

Öğle Neşriyatı: 
14.30 plilt 

musikisi - 14.50 Havadis - ıs.05 
türk musikisi - 15.30 - 16 Mubtclıf 
neşriyatı 

Akşam Neşriyatı: Pl'l<l 
18.30 a 

musikisi - 19.lS Plakla turk ırıu51 
19.55 Borsa haberleri - 20 Saat 
Grenviç rascıtanesinden naklen. M~ 
Senar ve arkadaşları tarafından tuıı 
sikisi (Hüseyni Karciar, Mustear, 
- 20.40 Hav.! r2poru - 20.43 öıııe' 
Dogrul tarafından arapça söylev -
at ayarı: ORKESTRA: 1- Flotov: 
uvertür. 2- Rınıiski - Korsakof: Ş 
.t'arafraz - 3- Mcndelson: Şerzo ""' 
~uzaffer İlkaı· ve arkadaşları tar 
turk musikii;i (Ferahnak) - 22.10 
ve varl).de: Tepebaşr belediye bll 
den naklen - 22.50-23 Son haberJcC 
tesi gUnı.in proE:,"'lmı, sı> 

OPERA VE OPERETLER: 14.1 
kfurt - 19 Berlin - 19.15 Harıl 
20.lS Ştrazbuıg - 21 Roma. it 

ORKESTRA KONSERLERİ VP 
FONİK KONSERLER: 15.45 Dro 
17 Beromunster - 20.10 Konigsbı: 
nih, Viyana - 20.30 Beromünster. 
P.T.T. - 20.55 Prag - 21.30 Milaıt 
Sottens - 23 Kolonya. 

ODA MUSİKİSİ: 18.20 Layps 
nih - 21.20 Budapeşte 22 BudapeŞ 

SOLO KONSERLERİ: 15 F 
- 17 Berlin - 17.15 Milano - ıs.I 
burg, Varşova - 18.20 Kolonya 
Münih - 19.30 Stokholm - 20 B 
20.25 Brno - 21 Droytviç - 21.3 
semburg - 22.30 Doyc;landzender. 
NEFESLİ SAZLAR (Mar~ V 

Königsberg - 12 Hamburg - 18 
Recyonal - 19.15 Prag - 20.10 
20.15 Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VE KO 
18.20 Königsberg - 19 Laypsig. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburi 

7.10, 8.30 Kolonya - 9.30 Berlin 
Hamburg, Viyana - 12 Alman ist 
rı - 13.15 Kolnya - 14 DoyçJarı 
Laypsig - 14.10 Viyana - 14.15 
16 Alman istasyonlan - 16.10 Ko 
- 18 Berlin - 18.30 Frankfurt 
lonya, Stutgart - 19.10 Frankfurt 
Laypsig - 20.45 Tuluz - 21.10 
- 22.30 Hamburg - 24 Königsbe 
gart 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Şt 
15.25 Hamburg - 18.45 Viyana 
Beromünster. 

DANS MÜZİ01: 20 Kopenhıı 
Milano - Floransa - 22,5 
Poznan - 22.15 Kolonya - 22.20 
Recyonal - 2.30 Frankfurt, Soh' 
Königsberg - 22.5 Droytviç -
semburg, Milfino - 2'3.30 Droyt 

çocuğa yalanın liyakatsiz bir 

ğunu, zayıf bir kaçamak yol 

duğunu anlatnııya çalışmalı)' 

zamanda çocuğa, her zaman i 
yi, en emin yolun yanlış hıl 

kaçmak değil, yapılan yanlı 

şı karşıya gelmek olduğunu 
ya uğraşmalıyız. Çocukta 

ziyade izzetinefis duygusurı 

ettirmiye, bir kabahati itira 

tine kıymet vermiye dikkll 

yiz. 
Diğer amilkri başka bir 

tahlil edeceğiz. 
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tım. Arabamı getirttim ve bütün eş
yasiy le onu evime götürdüm... Ve, 
ertesi gün Moskova'da ... Kız, tam bir 
hafta agladı, durdu. Fakat zanneder
sem gösteriş ıçindi.... Şimdi, sarayım
da sanki bir kuş var .... 

Petro, dinliyor mu, dinlemiyor mu, 
hiç belli etmiyordu. Hikayenin so
nunda hafifçe öksürdü. Aleksaşka bu 
öksürüklerin bütün gamlarını bildi
ğinden çabucak anladı: Petro Alek
siyeviç hikayeyi dikkatle dinlemişti. 

-6-
Brovkin, Sveşnikof, Gostini Dvor 

taciri Zatrapezni, - devlet acentala
rı - tüccardan Dubravski, Çegolin, 
Evreinof, Yavuza nehirleri bo
yunca çuha, bez, ipek, kağıt, 

ip fabrikaları kuruyorlardı. Harpte 
ölen veya nekbete uğrıyan asillerin 
mallarına ait işlere bakan Pomestni 
prikazı, bunlara, ''ebedi surette te
mellük" kaydiyle bir çok köyler da
ğıttı. Tacirler ataletten kurtuluyor
lardı. Yangından sonra hemen inşa e
dilmiş olan Burgmestrler Odası'nın 

büyük merdiveni üzerinde toplanı
yor, yalnız İngriya'dan, yeni fetihten 
ve bu yaz oralara sağlamca yerleş

mekten bahsediyorlardı. Cedlerince 
biriktirilmis olan altınlarla dolu top
rak kavano;ları gizlenmiş bulunduk
ları yerlerden çıkarıyorlardı. Her ta
raftaki meyhanelere, pazarlara m e. 
murlar göndererek kabala yoliyle sağ

lam i i aratıyorlardı. 

1van Artemiç Brovkin de bu kış i
şini iyice genişletti. Romodanivski : 
zindanlarındaki mahpusları alıp Ya
vuza sulariyle tezgahları işliyen çu- _ 
ha ve bez fabrikalarında kullanmak : 
imtiyazını Menşikof'un delaleti ile 
istihsal etti. B u mahpuslardan bazı- : 
ları, çalışırken bile, zincire bağlı ka- : 
lıyorlardı . Cinai işler prikazında _ 
mahpus listesinde yazılı olan meşhur : 
demirci ustası Temof'u yedi yüz ruh- : -le mukabilinde affettirip Voronej'- : 

--

den Troyka ile fabrikalarına getirt- : 
ti. Bu Temof, ağzından ateş püskü- E 
ren ve bir buhar kazaniyle hareket e- : 
den işitilmemiş bir makine inşa et- _ 
mek üzere idi. : 

Her tarafta amele eksikliği hisso- : 
lunuyordu. O yakında fabrikalara _ 
kaydedilmiş olan bir çok mujik, esir- :: 
liğin bu yeni şeklinden ku·rtulmak ü- : 
zere memleketin vahşi hudutlarına insan kışın i~tediği kadar yatar uyur. 
doğru kaçıyorlard ı. Köyde, mal sahi· Burada, yaz ve kış, hepsi bir; durma
bi hesabına çalışmak bile çok zahmet· dan çalış, mekiğini işlet. Ne zaman
li idi. Bazan b ir beygir bir mujik ka- danberidir ki elbiseler de, aylıklar da 
dar çalıştırı lmazdı. meyhanecinin eline geçmiştir ... Buna 

B u yeni fabrikalarda esirlik bun- kabala derler. 
dan da kötü, hapishaneden de berbat Ural'daki Akinfii Demidof fabrika 
görünüyordu. Etraf yüksek bir çitle ve madenleri hakkında bilhassa kor
çevrilmişti. Kepekten bile aksi bekçi- kunç şayialar dolaşıyordu. B ir nahiye 
ler vardı ... İşçinin tezgahı üzerine iki onun idaresine geçecek olursa korku
büklüm eğildiği bu karanlık sundur- dan çılgına dönmüş adamlar b ulun
malarda şarkı söylemek dahi yasaktı . dukları yerleri bırakıp hemen kaçı
En fena cez:ı.larla tehdide hazır olan yorlardı. 
yabancı ustabaşının sopasından ko- Demidof'a işçi toplıyanlar pazar1a
runmak lazımdı. Hiç olmazsa köyde rı ve meyhant:leri dolaşıyor, herkese 

-: sin ... " Ve adam hapı yutmuş olurdu .. 
:: Onu bir arab.tya koyarlar, mukavemet 
- gösterirse zincire vurur, bin fersah 
_ oteye, Volga'ıım ilerisine, Kırgız 

: steplerinin il~risine, ormanlarla örtü
: lü dağların ilerisine - Neviansk ma
- den ve fabril:?.larına götürürlerdi. 0-
: radan geri dönenler pek azdı .. Adam--: ları örslere, Qcaklara bağlarlardı ... 1-
: taat etmiyenlere çekerlerdi kırbacı ... 
: Kaçmak imkansızdı: atlı kazaklar bü-

tün yolları, bütün geçitleri tutuyor
: lardı. Ayaklanmağa kalkışanlar gibi 
- görünmez maden kuyularına atılıyor, 
_ göllerde boğuluyordu .. 
: Noelden sonra ordu ihtiyaçları için 
: ad;.m toplamağa başladılar. Çarın 
_ gönderdiği kiınseler marangoz, dıvar

: cıları, toprak amelesini kaydediyor
- lardz. Moskova'dan Novgorod'a kadar 
: olan yerlerde bütün mujiklerin, nakil 

cömert çe ikramda bulunuyor. Ural'- işleri için, isimleri yazıldı. 
ın kolay hayatını pes penbe gösteri- _ 7 _ 
yorlardı. İst:diğin kadar serbest top
rak 1 Fabrikada bir yıl çalışırsın, ka
zandığın parayı kalpağına koyar, is
tediğin zaman kalkar gidersin. Seni 
tutmayız. Canın isterse altın ararsın ; 

Oralarda altın gübre kadar bol... 

İşçi devşiren adam, yakaladığını 
sarhoş edip her hangi bir tarzda kan
dırdıktan sonra - daiına bir şahit, ve 
mesela meyhaneci huzurunda - bur
nunun dibine k abala vesikasını uza -
tırdı; "Şuraya, t am şuraya azizim, 
imza yerine bir haç işareti yapabilir-

- Peki neden Katerina'yı bana gös
termekte gecikiyorsun 1 

- Çekingendir o, mein Herz ... Ba
na o derece bağlıdır, beni o kadar se
ver ki gözlerini kaldırıp kimseye bak
maz .... Hakikaten üzerime düşen va
zife onunla evlenmektir. 

- Öyle ise neden evlenmiyorsun? 
- Ah, nasıl olur ..• 
Menşikof cilalı yere, şöminenin ö

nüne çömelip alev alev yanan odunla
rı karıştırarak başını öteye çevirdi. 
R üzgar boruda uğulduyor, çinko çatı-

yı çatırdatıyor, yüksek pence 
ları fırlatıyorciu. !ki muı:Jl 
sallanıyordu. Petro çubıı& 

manlarını savuruyor, bira 
aynı zamand:ı kıp kırmızı Y 
lak saçlarını siliyordu. 'fol 
!arından yem gelmiş ve Pr 
ki'ye kadar gitmeksizin, , 
yıkanmak üzeı e Menşikof 
uğramıştı. Hamamda üç 
Şimdi, Aleksaşka'nın güzel 
~amaşırlarını, ipekli ka.ft 
dikten sonra, yemek yernelc 
raya oturmuş, l<üçük yeme 
hiç kimsenin, hatta nizınet 
memesini tenbih etmişti. 1{ 
de, en ehemiyetsiz nokta! 
göstererek gevezelik edi)' 
denbire Katerina hakkınc1ll 
istemişti. (Menşikof'la a! 
rüştüğündenbcı i onun ad1 

telaffuz ediyordu.) 

- Ben ki, Pctro Aleksi)' 

c..salettenim, bir esir kızlll 
nebilirim, bilmem... (l\'lll 

karıştırıp etrafa kıvılc!J1'1 

Avdotia Arsenief'le evle 
ediyorlar. Altmordu'da!l e 
le .. Eğer o karım olursa 1' 
belki unutulur ... Yabancılll 
rayuna sık sık geliyor!~!·. 
malfimat istivorlar: "l{ıı:Jlb. 

• 1 
tınvanları nedir?".... 'fa 
zimkiler, büyük asalete($_ 
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Bayanlara meşin top 
dar gelmi' olan öteki ellere verir. Me
tin top böyle iki güzel bqm yukarı-

Fransa- lngiltere 
Vakıa, laıtik top daha güzeldir, ka

dın eline daha iyi yaluıır. Kız çocuk 
daha mini mini iken küçücük lastik to
punu duvara atıp tekrar tutarak oyna· 
mağı ne kadar sever! Topunu yere dü
türmeden yüze kadar saymak en ke
yifli oyunlardan biridir .. Genç kız ol· 
duktan sonra da deniz banyosu yapar· 
ken yahut büyiik havuzda yüzerken 
lastik topla oynamak banyonun keyfi
ni artırır .. 

·k· ·· el L---x.... arasından sından ve ı ı l'uz .,...... ... 
devir yapar. Ancak, pek de yormamak 
üzere on bet, yirmi defL 

O üncü harekette darl'ınlık artık 
KARSISINDA iTALYA'NIN 

Fakat, lastik topun bir kabahati 
vardır: Pek hafif olması. O kadar ha· 
fif top jinmaatik ileti olamaz. Bir to
pun jimnastikte ite yaraması için bir 
iki kilo kadar ağır olması lazımdır. O 
kadar ağırlığı verecek olan da ancak 
meıih toptur. 

Sonra da metin topun bu zamanda 
kazandıjı ehemiyeti bilirsiniz. Spor 

deni.. . -'-'·na en önce futbol 
ınce ınaanm aau • 

gelir. Çünkü inaanı hayat mü~delesı· 
al b b .. t.'n uzuvlarını ııleten, ne ıı ran, u u . ka 

nef . · • leten fikrini de dık t eunı genıı , 
etmeğe, çabuk karar venneğe, ~aaı:t 
göatermeğe iradesini tanıtbrmaa bi· 
raz da hile' yapmıya hazırb~AP ,por 

od B. · eskidenberi ınilli •ponı· 
ur. ıznn "L-- r fa· 

.. ·· hesiz daha lö_. ' 
muz ıureı ıup ete~ ıair albuki 
kat herkesin haı"C' .. · ukl 
futbol. .• Bak•~ ~ ~~ çoc ar 
bile f .. ıı.ol 01ununa gırebılıyorlar, fut· 
Dol oyunu da, tabii, meıin topla o>:,na· 
mlır. Onun için bir gün ıpor~u~ugu"n 
anna.11 olarak metin top resmını go· 
rür · bunu _..ı,. tabii bulmalısınız. 

aenız a-n- •. k 
Gençlik araaında yeri bu kadar yu • 

sek olan metin toptan genç bayanlan 
neden mahrum ebneli? Onlar da futbol 
oynasınlar, diyemezsiniz. Futbol ne 
kadar iyi •por olsa da büyük kabılha· 
ti bayanlara yakıtmamaaıdır. Bacakla
nna pantolon, ataklarına kaba papuç• 
lar giyerek futbol oynıyan kızlar da 
Yar ama, bu kıyafetin kadml~ia z~if· 
lik verdifini 1imdi1e kadar kamae soy
lememittir. Spor hevesi genç kı~ za
riflivini unuttursa bile futboldakı bo
lu !.ı.n tekmeleri düıündükçe İn• 
..: bu ~nu kızlara bir türlü yakııtı· 

Anc:M. futbol oyununun kızlara ya· 
luıın&DYll onları meıin toptan mah

m bırakmağa bir sebep de olamaz. 
eıin top onların da bütün uzuvlarını 
etir ve endam zarifliğini artırır. Bu 

gene hayat mücadelesine hazırla· 
IDCl...,_ı.. elemektir, çünkü kadının bayat 

"cadelftinde en kuvetli vasıtaı zarif. 
• tir. 

Meıin topun kadın vü~d~~ .~f
ve sağlık verirken hır ıyılıg~. de 
ııkmamaııdır, çünkü onunla J&m· 

atiği iki arkadat birlikte yapar. 
llkin ikisi - birbirlerine yalancık· 
darıhmt ıibi - arka arkaya du· 

._.._. ... lar ve birer diz kapaklariyle ayak· 
yerde halı üzerine dayayıp öteki 

rini dikerler. Biriti meıin topu, 
lan dimdik havaya kaldınr, öteki· 
verir o da arkadan ve yukarıdan 

arak ~u yere kadar indirir, sonra 
dırarak gene arkadan ve havada Ö

kine verir. Böylece sekiz, on defL 
ikinci harekette yalancıktan dar11n· 
gene devam eder, fakat ayakta, ar· 
arkaya dururlar. lkiıi de baflannı 

ya cloiru iğerek alınlannm yuka· 
anı birbirine dayarlar. Kollar yukarı 

d ••t_ı.: oe,,er 
sersin. Top bir el en ° aune • ... 
onu alan eller bacakların arasından 
erek, gene bacaklann araıına ka· 

ç. 1 iki _ _. __ ..a •• t.--ı kar-
geçmıf bu unur. ar-:-s .... , 

ome.. lı'r Biri kollariyle topu kal-
ııya ç • 
d .. tekine atar, o da, kollan ger· 
ınr, o . . def 

gin, onu tutar. Bu da yırrnı L 
Dördüncü harekette gene arka ar· 

k .. fakat topu tutan bayan bacakla. 
ay rmed •· d nnı hiç hareket etti en vucu unun 
a1ıuz belden yukarı kılllllnı kıvıra· 

y _,_ • • ''----t 
rak, kendisi l'İbi - aaııne ı_ıü~ • 
ten kıvnlmıt arkadaıına venr. Böyle
ce biri sağına, öteki soluna, yahut ak· 
ıine dönerek on bet yirmi defa. . • 

tki güzel vücudun böY,l• befie~nı 
d~--k bır kıvırarak yan taraflarına .__ .. - • 

birinin yüzüne tebeu iirn etmeaa ~
merden heykeli ,.aprlacak ka~~ zanf 

b . .ı-·rum 0ıauğundııi elbette ıuphe et· 
~~ 1 -

ınezıinlz. Bu. dUnımun can ıaını gore· 
tiflen1ere ne mutlu! 

G. A. 

-
lhrahimpaı;ıa köşküniin tarihi 

kıymeti 

İstanbul, 21 (Telefonla) - lstan· 
bul Adliye sarayının yapılacağı yer
deki İbrahimpa,a köş.künün tarihi 
kıymeti olup olmadığı tetkik . edile· 
cek ve ondan sonra karar verılecek· 

tir. 

B. Halit Nazmi geldi 

1ıtanbul, 21 (Telefonla) -:- Naki~ 
t,ıeri genel direktörü .B .. Halıt,_Na~~ı 
bu gün Paris'ten ıehrımıze donmuı-
tür. 

Kuru hakla alıyorlar 

Malta'ya ihracat için piyasamızdan 
kuru bakla ve nohut alınmaktadır. 
Nohutların yemeklik olanlarından o
tuz bin kilo satılmı§ ve kilosu 6,25 
kuruıtan verilmiştir. Sıra malı nohut
ların kilosu 5.30 kuruttur. 

l\lacar ticaret hankasımla 
istifalar 

Budapeşte, 21 a.a. - Macaristan ti
caret bankası mUdUrU B. Filip Vayı 
istifa etmittir. Halefi B. Jan Teleski
dir. Bankanın direktörlerinden B. E
mil Ştayn da istifa etmittir. 

htifa eden bu iki zat yahudidirler. 
Yerlerine katolikler getirilec~ktir. 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dalı 
- Yeni ba11llf -

Çık ti 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 100 kuruf 

8 erlin - Roma mihverinin tem

sil ettiği fa1izmin de demok
rasileri mağlup etmek üzere oldugu 
nazariyesi herkesçe kabul edilmiş 

bir hakikat olmaga yaklaşmış bulu
nuyor. Bu nazariyenin en büyük is
tinat noktası ltalya'nın sık ıık dil
lerde dolaşan aakeri kudretidir. A
caba bu askeri kuvet bir hayal mi? 

Herha!}.ii bir milletin aakeri kuc}.. 
eti o milletin endüstrideki derece

•ine bağlıdır; çünkü modern harpte 
mühimmat ihtiyacı hiç bir zaman ta
mamiyle tatmin edilemiyecektir. E
ğer endiatrinin işletilmesi isteni
yorsa, bunun daimi bir ham madde 
akını ile beslenmesi lbımdır. İtal
ya ise harp için lazım olan ham mad
delerden - kükürt ve çinko müstes
na - acınacak derecetk mahrum
dur. 

Bundan başka İtalya modern bir 
harbı bealiyecek demir, kömür ve 
petrol gibi esaslı maddelerden kafı 
mikdarda ihtiyat toplamak ümidini 
de besliyecek vaziyette değildir. İ
talya bir tarafdan harbe devam e
derken diğer tarafdan bu gibi mad
deleri ithal etmek mecburiyetinde
dir. Bu gibi mübayaalarını yapabil
mek için ecnebi kredisini nereden 
bulacak? Her halde tamamiyle fa
kir düşmüş olan Almanya'dan tkgil. 
Bu hususta Amerika'dan da bir §ey 
beklenemez. Geriye Fransa ve İn
giltere kalıyor ki bunlardan biri a
leyhine kullanmak için diğerinden 
kredi temin t:tmesi de tamamiyle im
kansızdır. ltalya'nrn altın ihtiyatı 
hemen hemen sıfıra inmiş vaziyet
tedir. Bugün İiviçre gibi küçük bir 
memleketin bile altın ihtiyatı İtal
ya'nınkinden üç misli fazladır. İtal
ya para yerine acaba ne kullanacak? 
İthalata mini olan hu&uslar arasın
da'mali müşkilattan bafka amiller 
de vardır. Harp zamanlarında ecne
bi mahna olan büyük ihtiyaç dola
yısıy le italyan demiryolları pek sı
krşık bir vaziyete düşecektir. • ran
aız hududu hariç olmak üzere .İtal
ya'nın "Jimal hudutlarından geçen 
ancak dokuz hattı vardır ve bunlar
dan yalnız iki•i çift hattır. Demir
yollarının kifayet.izliği dolayısiY,

le İtalya harp ihtiyaçlarının üçte i
kiainden fazlasını deniz tarıkiyle 

yapmak mecburiyetindedir. 
Fakat lngiltere'ye kartı giritece

ği bir harpte İtalya Akdeniz'in ,ark 
ve garp kapılannın kendisine kartı 
kapatılmış olduğunu görecektir. A
caba bu kapıları bahri kuvetiyle aç
mak niyetinde mi bulunuyor? 

1 talya'nrn 1937 de denize in· 

dirdigi iki yeni harp gemisi 
"dünyanın en kuvetli harp &emile· 
ri" şeklinde ilin edildi. Halbuki ha· 
kikat bu iddiaları ispat edemedi. Bu 
gemilerin topları ingiliz gemilerin
dekilerden daha hafif ve zırhları da, 
daha yükıek aürat temini mak•adiy· 
le, daha incedir. Zayıf bir filoyu a
lır ~tıf'Dalarckn kurtaracak olan 
vasıflar, uıl makladı bir deniz yo
lunu kuvet iıtimali suretiyle açacak 

hemen ardından ilive etti; yalnız mut· 
fafa ve yemek ocaaına benzer bir JCY 

yüz sene uyuyan adam 
göremiyorum. 

Rj:ine: 
- Boyle ıeylere artrk lüzum kalma

mıf, dedi, madem ki herkes haplarla 
besleniyor. 

Yazan: Hanri Berne 

~==============Tefrika: 15 - DürU.t upk: 
- Peki ama, m&yönün yemeklerini 

lanın önünde oturan ıoför bekliyor- , dı. .. . hazırlıyamanam, bütün gün ben neyle 
, .ve iki ahbap onun arkasına yer- ~oo~"ıe sanıyOt'um ki, hayretimizin metıul olacatım? 
t~~er, h .. sonuna gelmit detiliz. • - Bizi bir müddet fU mübarek a9ı· 

Rone: enuz i ve etrafı binalarla sevrı· larla metıul edecekılerini unıyorum. 
- Her halde dedi atlı arabalara a· Çok gen fkaktan ıeçtikten ıonra o- Kendilerini kar9ılamıt olan adam: 
k • ' · li bir kaç ıo ı L- • üdü ü d di ın olan babalarımız l>ızım tanımış .

1 
ükıek bir dıvarın kenarını - ıte -..ırantına m r , e • 

d~gumuz otomobıllcr onunde, an · to~obı r durdu. Bir kapı asıldı ve Müdür, bu yeni pansiyonerlere bil· 
k, bizim bu otomobıller karşısında takıp et~ v: andı yük bir nezaket g&terdi, fakat uzun 
ydugumuz kadar hayrete diışerler- ar~;:::ın:e :riıi~de köy evlerine muhaverelere giritmek için vakti ol • 

benziyen küçük firinbinalar bulunMl mıyan sok metıul bır adamdı. 
Araba, hiç sarsıntı yapmadan son 
rece suratle hareket etti. 
Hila kulaklarında 1927 de Paris 
aklarının güniltiıstınü muhafaza 

en Rone takip ettıkleri yollarda 
kum &iıren hemen mutlak sukuta 

ı . Yolda rastl adıkları bir çok oto
biller de onlarınki kadar hız lı yU
~orlardı, fakat ancak bir kayman~n 
i işitiliyordu. Kaldırımlar~a, bır 
i patinetler üzerine tüneınış yol

lar da pek süratli gidiyorlardı. 
eleaten. 

Ah, d.,di, 'imdi herkes tekerlek-
rni, aaliba .. 
öne: 
Hayır dedi, hıwaya bak. . 

stlerinde büyük ve küçük nakıl 
an sur,atle hareket ediyorlar· 

· bah -.ı- bu· Kendilerine: 
Yolları ağaçlı genit bır ÇIO\K 

- Yerletiniz, dedi. Yarın aabaıh, aa-
lunuyorlardı. .. lil t k" d & d k 1ar d bi Haata bakıcıların uzun beyu on • a ae ıze o.ru, o tor ımız an • 

g
Unü tqıyan bir adam onlara doiru ri ıize ilk iğneleri yapmıya gelecek· 

tir. 
ilerledi. · 1 C k laiınleri bir Amerika tellffuzıy e Selcaten, bir nır evel doktor e 

Trunôl'e aöyledigi sözleri tekrarlıya· 
tağyir ederek: _._ 

_ Reme La Tayda ve Selcaten Kar· r-: 

? D . e .,.rdu? - Ben iğnelerden boflanmam, de· 
kizo mu ıy - . • 
Röoe'rwı mu.bet cevabı Userıne. di. 
_ Sisi bekliyorlar, dedi. Hemen Röne iUJ.erek ona: 

muvakkat ikametgibınıza yerle,ecek· - Sana mUtaleanı aoran yok, dedi. 
Adam aen de, her 9eyi hot kar9ılıya· 

si~:~dilerini gC:StUrdüğU bina bi~ se: lım. Sana tekrar hatırlatırım ki bu •· 
ın katında iki oda, iki banyo daı_reaı damlar kar,1Bmdayız, bir asır evel en 
ve bir küçük salondan mürekkeptı. geri vah,iler bizim önümüzde ne mev· 

Selesten: kide kahrlana, itte o mevkide bulu-
- Burası fena değil, dedi. Fakat nuyoruz. 

KUVETi NEDiR! 
---- Yazan:----· 

Jorj Eliot 
Anıcrika~da (•ıkan 

Harp.-r'ıo. 1agazin 

den hiilusa cdilc·rck 
Rcadc·r's lligcst 

mccmua~mda intişar 

t>lmiştir 

olan Bahrı muhit donanmasında a
ranan en mühim vasıflar olamaz. 
İ940 a kadar İtalya altı tane saffı 
harp gemisine malik olduktan başka 
daha ıki tanesini de tezgaha koy
muş bulunacak. Halbuki o zamana 
kadar İngiltere on yedi dretnota 
sahip olacağı gibi daha üç tanesi de 
inşa halinde bulunacaktır. Gene o 
tarihte Fransa'nın dokuz buyuk 
harp gemisi ile iki veya üç tane de 
inp halinde olan büyük zırhlıları 
olacaktır. Binaenaleyh İngiltere İ
talya'nın üç misli, Fransa da bir 
buçuk misli bir kuveti elinde bulun
durmu~ olacaklardır. 

ltalya'nın İngiltere ile tek başı
na girişeceği bır harpte İngiltere 
Akdeniz filosu Süveyş'i ve anava
tan filo&u ile Cebelüttarik'i kapata· 
bilecek ve bu filolardan her biri saf
f ı harp kuveti bakımından bütun i
talyan filosuna faık bir vaziyette 
bulunabilecektir. Eğer Almanya 1-
talya'nın müttefiki olacak olursa 
Jı'ransa'nın da İngiltere'yi istilzam 
edecegi muhakkaktır k i bu takdir
de muştcrek ingiliz • fransız deniz 
kuveti rakip kuvetc kat kat faik o
lur. 

Bundan ba§ka, aık ıık ıazeteler
de yapılan neşriyatın aksine ola
rak, ltalya'nıın denizaltı fıLosu dun
yanın bu neviden en buyuk kuveti 
değildir, çünkü Fransa denizaltı 

kuvetlerınde İtalya'yı geçmektedir. 
Büyük hacimde Okyan06 - geçer de
nizaltılarında ise gerek Franta, ge
rekse İngiltere İtalya'ya faiktir. 
1940 ta bUyük denizaltılarda bu uç 
devletin kuvetleri 9oyle olacaktır: 
İngiltere 39, Fransa 47, İtalya 11. 
İtalya'nın kuçuk destroyerler ıle 
denizaltılarına verdigi ehemiyet ve 
tayyare ~emilerinin olmamaı;ı ital· 
yan donanmasını kendi sularına ın
hisar ettirmek mecburiyeinde bıra
kıyor. Hatti 1940 ta bile Baltık de
nizinde kendi müdafaasiyle meşgul 
olan alman donanmasının İtalya'ya 
büyük bir yardımda bulunamryaca
iı da malumdur. 

Acaba italyan hava kuvetlerı ne 
vaziyettedir? Mıaır'ın, Kıbrıa'ın ve 
Malta'nın italyan hava hücumları-

Seleaten inat etti: 
- Mösyö kuıurumu affetsin, vahti 

olan biz degiliz, onlardır. Medenı ada
mın ilk tartı ıyi yemek yemesini bil· 
mektir, halbuki bu adamlar yemeıini 
bilmiyorlar. 

Ve müdiıre arkaaını dönerek iıtih· 
fafını izhar etti. Fakat o bunun farkı
na bile vannadı. 

- Sizi yalnız bırakıyorum, dedi, 
yarın gene görü9üruz. 

Röne: 
- Bu karantina bana tahammül e

dilmez bir yer gibi &orunmuyor, dedi. 
Mackm ki yapacak bagka bir ıeyimiz 
yok, gel buraaını gezmiye çıkalım. 

Bir çok yollardan geçtiler ve kena
rında büyük bir kulenin yükael<ligi 
bir nevi meydana eeldiler. 

Kulenin eteğinde duran bir gardi
yan onlara yaklaştı ve kim oldukları
nı sordu. Yirminci aarın hortlakları 
kar9ııında bulunduğunu öğrenince 
onlarla, daha doğrusu, fransıca bilme
diği için yalnız Röne ile konutınıya 
baıladı, ve yüz sene evellı:i hayat hak
kında sualler aordu. Sonra iki fransızı 
kendiıiyle birlikte kulenin tepeıine 
çıkmıya davet etti. 

- Nevyork'u tanımıyor muaunuz? 
Dedi. Size onu göstereceğim. 

Bir uanaör, onları, baı döndürücü 
bir aüratle, bir hamlede en üst terasa 
çıkardı. Buradan göz son derece geni9 
bir panoramayı kucaklıyordu. Burada 
bir nöbetçi duruyor, ve zaman zaman, 
her halde gördüklerini bildirmek ıçin, 

na maruz bulunduğu hakkında bir 
çok şeyler söylenmittir, fakat ne
dense İtalyan üslerinin fransız ve 
ingiliz hava hücumlarına daha ziya
de maruz bulundukları hakkında 
hiç bir söz sarfedilmemiştir. Meıe· 
la İtalya'nın tUrk sahilleri yakının
da Leros adasındaki üuü biıtün 
ihtiyaçlarını 500 mil uzaktaki ital
yan topraklarından temin etmek 
mecburiyetindedir; halbuki bu ada 
Kıbrıs'tan ancak 400 mil mesafede
dir ve Kıbrıs adasında Lero.'un ia
tiap edebileceğinden çok fazla tay
yare bulunduracak platolar ve ge
mi sığındıracak limanlar vardır. 

1 talya'nın hava kuvetleri hak
kında alınan kati malumat 

bunların ziyadesiyle mübalağa edil
digini gösteriyor. İtalya bugiın an
cak 1400 birinci sınıf tayyare ile 
3000 pilota maliktir. Fransa ise 1500 
birinci sınıf tayyareyle 4000 pilota 
ve İngiltere de 1800 birinci sınıf 
tayyareyle 3000 pilota maliktir. 

İtalyan tayyareleri fransız tay
yarelerine nazaran daha modern tip
te, fakat İngili z tayyarelerine kı· 
yasla daha eski tiptedir. Vakıa ital
yan politları Habeşistan harbında 
tecrubc kazanmışlarsa da bu harpte 
havadan hiç bir mukavemete maruz 
kalmamışlardır. İspanyol harbında 
ise İtalyan hava kuvetleri hiç bir 
ciddi mukavemetle karşılaşmamış· 
lardır. Yalnız arasıra karşılaştıkları 

rus tayyareleri ve pilotları her se
fer kendilerine faik olduklarını is
pat etmişlerdir. Bu hususta malü
mat sahibi olanlar da itiraf ederler 
ki t alim ve t erbiye, taktik ve tesir 
bakımından ingiliz ve franıız hava 
kuvetleri italyanların kat kat Ustun
dedir. 
Vakıa italyan denizaltıları, hafif 

eemileri ve tayyareleri ingilizlerin 
Akdeniz'deki munakalitıru sekteye 
ugratabılirler. Fakat bu işte muvaf
fak olsa dahi İtalya hedefine bir 
karış daha yaklaflllt§ olamıyacaktır. 
İngihzler daha ıımdıden, 1talya'nın 
miıdaJıale saha11ndan çok uzak bu
lunan Omit burnu tarıkiyle Aıya 
ticaretlerini devam ettirmek için 
tertibat almış bulunuyorlar. Bu bel
ki de İngiltcıte için biraz sıkıntılı 
bir iş olacaktır, fakat İtalya için 
açlık ve ekonomik öllim olacaktır. 

Fakat İtalya'nın anavatanda, Lib
ya'da ve Habeşistan'da orduları var
dır. Acaba bu ordular İtalya'ya ne 
gibi bir yardımda bulunabilirler? 
İtalya harbe girişir giritmez anava
tan haricinde bulunan orduların i
talyan yarımadaaiyle irtibatları ke
ıilmi' olacaktır. Libya'daki italyan 
kuvetlerinin Süveyı kanalını ceb
ren açabilmeleri hemen hemen mu
haldir; çünkiı kar9ılarında iyi teç
hiz edilmi9, iyi talim ve terbiye gör-

bir mikrofon önünde bir feyler konu
ıuyordu. 

Röne ve Seleaten, karantina yerinin 
deniz kenarında olduğunu o zaman 
farkettiler. Deniz hemen ayakla:-ı di
bindeydi, ve ilk planda, bir adacığın 
üzerinde buyük bir heykel yükseli
yordu. 

Röne: 
- Bu vaktiyle Fransa tarafından 

Birletik devletlere hediye edilmiş o
lan meşhur "dünyayı aydınlatan huri. 
yet" heykeli midir? Diye aordu. 
Gardıyan: 

- Evet, cevabını verdi, ve hata Nev
york'a gelen gemilerle tayyarelere fe
ner vazifeııni görür. 

- Fakat ben ,ehrin ti •ahile kadar 
uzadığın_ı sanıyordum. 

Gardiyan: 
- Ah, dedi, evelce böyleydi. Şimdi 

bulunduğumuz mahal mefhur dev bi
naların yükseldiği ticaret mahallele
riydi. Fakat bunlar ortadan kalkalı 
bir haylı zaman var. Hava ıeferJerı he
likopter sayesinde gerçekten pratik 
bir hale gelince, burada bu yeni nakil 
va.ıt•ının ihtiyacına cevap verecek 
bir liman inpsı ihtiyacı duyuldu. 

Avrupa'dan gelen bütün hava vası
taları karantina önünde inerler, yolcu
lar, Birleıık devletler topraiına ayak 
baMnadan önce bureda muayeneye ta
bi tutulurlar. Şehre gelince, o da, 
gördügünüz gibi garbe dogru· geniş
ledi. 

Filhakika, kara tarafında gözün ala-
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Hayatı sevmek 

El Aai üzrindc bir bahçe, Mori6 
Barreı'ın güzel bir romanıdır, ve ro
manları naklettikleri maceralar için de 
okuyanlar vardır. Bu aibilere Monte 
Kriıto'yu, Oç Silihtorlar'ıı Sefiller'i 
tavsiye ederim. Barreı filozoftur, ve 
onu üslubu ve fikirleri için okumak ıa. 
znndır. El Aıi üzerinde bir bahçe'ıinin 
bir yerinde Barres "hayabn fartlannı 
kabul ederek cesaretle y&f8JllÜ irade. 
ti" nden bahsediyor. Bu cümleyi, bir 
bqka mütefekkirin ıu mütaleaıiyle ta
mamlryabiliriz: "Saadet, belki de ha· 
yatı cesaretle karfılamaktır." lalam 
mistiği ile aaırlardanberi kökletmit 
bir felsefe, "U rahab fiddünya" tÖz• 
lerinde hayat hakkındaki ifadesini bul. 
muıtu. Üzerinde yaıadığımız dünyayı 
bilmediğimiz bir alemin pembe haya
liyle kapkara gömlek cearetaizliiinin 
Y9!'İ nesillere sirayetine mini olmak 
için çok teyler yaptık. Onlara hayabn 
aııl manasını öiretmeie de çalıpnah· 
yız. Hayatı, minasını anlıyarak anmİf 
olan bir adamın, gözlerini kaparken, 
l'eride bıraktığı oğluna tavıiyeü fU 
idi: "Ona büyüdüiü zaman tÖyleyiniz 
ki bütün manasiyle yataıın." 

Bütün manuiyle yqamak, bizden 
t0nra devam edecek, yani bizzat ken
dimizi geride bırakacak bir gaye için; 
aile, memleket, sanat, ilim, teref için; 
ölümümüze rağmen hayatta kalacak 
olan ve kadim koıuculann IÖndür
meden biribirine tealim ettikleri mu• 
kaddeı ateı ıibi bizden sonraki neıil· 
lere daha alevli, daha canlı teslim ede
ceğimiz mukaddes ateı için yqamak 
demektir. Bunun için de hayab iıtih· 
faf etmemek, bilakis onun çok l'üzel,. 
çok deierli, hakiki ve tek bayat olda
iunu çocukluğumuzdan itibaren anla· 
mıı olmamız lazımdır. Ancak bayat, 
- tabir doiru ise - tadılarak sevilir. 

Küçük çocukları yanında bir baba, 
geçen ıün ,öyle diyordu: 

- Tahammül edilmez bu hayata! 
Halbuki hayata tahammül etmesi 

için, bu babanın, hiç bir eksiği yoktu. 
Ancak, iki çocuğu da, bir analarma, 

bir babalanna bakıyorlardı. Muhak
kak ki babalarını bu kadar mustarip 
eden hayat hakkındaki düıünceleri, 
daha küçük yaşlannda, hayabn lehin
de değildi. 

Hayab çocuklanmıza küçük yqla
nndan itibaren sevdirmeliyiz. 

Onlarla ıöyle konutaJ>iliriz: "Hayat 
sünldir. Gilzelliiini anlamak için de 
çalrpnalr, aıhatli yqamak, insanlara 
kartı iyi hisler beslemek, cesaretli ol
mak, hayatı olduğu gibi kabul etmek, 
fakat daha iyi olması için elele vermek 
lizımdır. Hayattan ürkmeyiniz, onua 
tartlannı muhabbetle kabul ediniz. 
Güneıe, mavi sulara, yeıil dağlara ba
kınız : Onlar ıizi bayatı aevmeğe davet 
etmiyorlar mı? - N. Baydar 

müı ve Britanya imparatorluğunun 
biıtun veaait ve menabiinc dayanan 
ingilız - Mısır ordusunu görecek
lerdir. Garba, yani Tunus iızerine 
taarruz ettıklerı takdirde çol har
bında daha 1talya'nın müttehit bir 
memleket haline gelmemiş olduğu 
zamanlardanberi başhyan uzun tec
rübelere malik Atlantık denizine 
kadar demiryolu irtibatı ve denız
yollariyle uslerine bağlı fransı.z Af· 
rika ordulariyle karşıl~acaklardrr. 

(Sonu 8. ıncı sayfada) 

bildigine, arasında bahçelerin koyu 
tekeler vücuda getırdiğı evler farke • 
diliyordu. Gökte, sayınz uçan aletler, 
her istikamette karfılaşıyorlardı. 

Bunlardan biri kuleye yakla~tı ve 
eteğindeki geniş boşluğa kondu. 

Gardiyan: 
- İftc ıerviı doktoru geliyor, de

di. 
Röne: 
- Demek şimdi herkes uçuyor? Di

ye sordu. 
- Hemen herkea ... Fakat yalnız ka

rantinanın mudurü ile hekimlerı bu
radan hava yoliyle ayrılmak hakkını 

haizdirler : Pansiyonerlerimizin kaç -
maeını önlemek için bu tedbir zaruri
dir. Onlar ancak kapıdan çıkabilirler. 

Röne ve Sclesten 1l4lgı indiler ve 
evlerine dondUler. Hcnuz ıçerı gır· 
mitlerdi ki şiddetli bir z il sesı ışıtıl· 
di. 

Pek neşeli olmıyan Selcsten: 
- Bizden ne istıyorlar? Dıye söy

lendi. 
Röne bir müddet arandıktan sonra 

nihayet salondaki bir masanın ustunde 
Rokfeller müzesinde gordüğUne ben
zer iıstiındc bir buzlu cam bulunan bir 
filet gördU. 

- Her halde telefonun zili olacak, 
dedi. 

Aletin alt tarafında gördüğu bir 
düğmeyi gelişi güzel çevirdi. Buzlu 
cam hemen aydınlandı ve koltugunda 
oturan bir adam göründü. 

(Sonu var) 
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Band1rma. piyade alayına 
Orgeneral Fahrettin Altay 
tarafından törenle sancak verildi 

Orgeneral F ahrettin Altay, teltiıten •onra alay komutanına 
türk •ancağını te•lim ederken 

Bandırma, (Hususi) - Bandırma 
piyade alayına törenle sancak veril
miştir. 

Susurluk topçu alayına yapılan 
törende Orgeneral Fahrettin Altay, 
Korgeneral Sabit Noyon, Tümgeneral 
Ekrem, Tuğgeneral Yaşar Yeniceoğ
lu hazır bulunmuşlardır. 

Orgeneral Fahrettin Altay'ın söy
levine uzun ve heyecanlı bir söylevle 
cevap veren Alay komutam Osman A
kaç, Alayın hizmet ve kahra
manlıklarını zikrederek türkün ve 
vatanın timsali olan bu şanlı sancağı, 
alayın son neferi ayakta durdukça 
gene elden bırakmıyacaklarına dair 
sözleri üzerine bütün subay ve eratın 
birlikte antları hakikaten pek canlı 
olmattur. 

Bu törenden sonra aancak önde ol
duğu halde bütün alay, Orgeneral 
Fahrettin ve diğer komutanların hu
zurunda büyük bir resmi geçit yap
mıştır. Bu tarihi gün artık alayın bir 
bayram günü olarak kabul edilmiş ve 
her yıl kutlanması kararlaştırılmış-

tır. 

Buısa Merinos fabrikası 

Fabrika' da 1300 

Bu sene 
Ege mahsulü bereketli ola<ak 
Manisa, (Hususi) - Önümüzdeki 

mahsul yılı, Ege mıntakası için bere
ket yılı olarak kabul edilmektedir. 
Tütün mahsulü yağmursuzluk ve 
poyrazdan müteessir olmuşsa da kali
te itibariyle gayet iyidir. Tütün re
koltesi, resmi bir makam tarafından 
28 milyon kilo tahmin edilmiştir. 

Bu hafta Alaşehir ve Kemaipaşaya 
az miktarda yağmur düşmüştür. 

Pamuk rekoltesi bu sene 80 bin bal
ya tahmin edilmiştir. Bu seneki re
koltenin yüzde aekaen beti Akala pa
muklarıdır. Akala pamukları Ege'nin 
her yerinde tutulmuş ve istihsalatı i
ki misli artmıştır. 

Şehrimizdeki tüccarlardan alınan 
haberlere göre üzüm ve incir mahsu
lü üzerine alivre satışları artmıştır. 

800 bin kutu üzüm alivresi tescil et
tirilmiştir. Bu, hakiki bir rakam de
ğildir. Şehrimizdeki bazı maruf tüc
carlar dış piyasalarda yeni müşteriler 
bulmak üzere seyahate çıkmışlardır. 

Bu tliccarların avdetlerinden sonra 
yapılan angajmanların kati rakamları 
anlaşılacaktır. 

ULUS 

Muş'ta bayındırlık işleri 

Muş önümüzdeki yıllarda sevilerek yaşanacak 

bir kasaba haline gelecektir 
!skele ve istasyonlardan en az 325 ....---------·------

kilometre içerlerde ve bütün yaz kar
lı tepesiyle doyulmaz bir güzellik 
arzcden Kortik dağının eteğinde ve 
28 kilometre genişliğindeki yeşil o
vanın yamacına kurulu olan Muş ka
sabası kültür ve bayındırlık işlerin

de çok hızlı adımlarla ilerlemektedir. 
Geçen yılın ağustos ayında munta

zam bir planla başlıyan imar işleri i
kinciteşrin ortalarına kadar üç buçuk 
ay içinde Atatürk anıdı, vali konağı, 
vilayet bütçesiyle altı dersaneli bir 
orta okul, Bitlis yolu üzerinde sekizer 
metrelik iki gözlü betonarme bir köp
rü tamamlanmış ve dispanserle, sıfat 
istasyonu, cumhuriyet meydanı ve bir 
memur evinin kargir kısımlan ikmal 
edilmiştir. 

Bu yıl yaz çok geç geldi: Bütün 
kış yağıp tamamı yerde kalan altı 
metreye yakın kar ancak mayıs başın
da kalkabildi. Bu sebeple işlere ancak 
mayıs nihayetlerine doğru başlandı. 

Mahaza, havaların inşaata elverişli 
olduğu zam"ana kadar da yeni yıl i • 
çindeki planlı çalışmalar için hazır
lıklar yapıldı. Dört kamyonluk bir 
nakliye kolu, beş taş ocağı, iki ma
rangoz, bir karrojiman ve sair beton 
işleri, bir demir işleri, bir tuğla atel
yesi kuruldu. On iki hızardaa mü
rekkep 24 biçkici kolu ve dört yüze 
yakın işçi ve amele hazırlandı. 

Haziran başında işe abşlandı. 
ı - İkinci katının kargir ve beton 

şekliyle hükümet konağı, 2 - Kargir 
ve beton jandarma dairesi, 3 - Kar
gir ve beton on dersaneli ilk okul, 
4 - İki tane jandarma subay evi, 5 -
On bir tane memur evi, 6 - Çocuk 
bahçesi, 7 - Cumhuriyet parkı, 8 -
Tayyare şehitleri anıdı yeni inşaatiy
le, 9 - Orta okulun ilavesi, 10 - Ge
çen yıldan yarı kalan dispanser, 11 -
Sıfat istasyonu ikmali işleri, 12 - On 
beş dekarlık fidanlık, 13 - Çelik bo
rularla içme suyu tesisatı, 14 - E
lektrik tesisatı, 15 - Eski ilk okulun 
ve 16 - Kargir hususi muhasebe da
iresinin tadil ve tamirleri, 17 - Cum
huriyet meydanının ikmali, 18 - Va
li konağı ilaveler} işleri hep bir arada 
biribirine muvazi olarak ve muntazam 
bir teşkilat ve idare ile ilerlemekte -
dirler. 

Fennt bir fırmJa iki kasap dUkkAnı-
nın projeleri Nafıa Vekaletinden ve 
stadyom planlan spor işleri umum 
müdürlüğünden beklenmektedir. Bun 
tarın da tahsisatları dairesinde bu yıl 
içinde başarılması için malzeme ha
zırlığı yapılmaktadır. 

Bitlis ve Erzurumun, Muş kasaba
sına giriş yollarının tadil ve ıslahına 
ve umumi harpte Muş'un düşmandan 
kurtarılmasının şükranı ve hatırası 
olmak üzere gelecek yıl yapılacak or
tası anıtlı (Kurtuluş) meydanına doğ

ru on dörder metrelik yolların açıl
masına başlandı. 

Kendi kendine yürüyen 

otomobil Ü( kiJiyi yaraladı 
İzmir, (Hususi) - Şehrimizde ga

rip bir otomobil kazası olmuştur. Na
dir görülen bir vaka olduğu için bil
diriyorum: 
Karaoğlan mahallesinden şoför İs

met bir yere gidip geldikten sonra o
tomobilini her zamanki gibi taksi ye
rinde boş bir mahalde durdurmuş, 

kendisi de o civarda bir yere gitmiş
tir. Fakat otomobil, bu istirahate çe
kilişten hoşlanmamış olmalı ki, bir 
müddet sonra harekete geçm1~. ~ 
bulduğu meydanda kendi başına zik
zaklar çizerek dönmiye başlamıştır. 

Hareket çok ani olduğu için tabii va
ziyeti kimse anhyamamış, otomobil 
de yürümiye başladıktan pe kaz son
ra karşıda bulunan urgancı Aptu!la
h'm dükkanına doğru inmiş ve bır
denbire dükkan sahibine çarparak ye
re yıktığı gibi, orada bulunan Kaya
bey mahallesinden Halil'in çocuğu on 
yaşlarında Ömer'le beş yaşlarında 
Mehmed'in ayaklarını ezmiştir. Ni
hayet dükkana şiddetle çarpan oto
mobil bu suretle durmuştur. 

Edirne'de yeni cezaevi 

ve çocuk İslahhanesi 
Edirne, (Hususi) - Edirne'de açı

lan yeni ceza evi ile çocuk ısla'hane

sine ait kadro Adliye Vekaletinden 
gelmiştir. Bu kadroya göre bir elden 
idare edilen yeni ceza evi ile ısla'ha
ne idareleri bundan böyle biribirin • 
den ayrılmaktadır. Her biri ayrı birer 
müessese halinde idare edilecektir. 
Aynı zamanda Edirne hususi mu -

hasebe idaresine ait nümune çiftliği 
arazisi de ceza evi için bu yıl istimlak 
edilmiş olacaktır. 

Bundan başka ceza evi ile çocuk 
ıslahanesindeki sanat şubeleri de ge
nişletilecek ve cezalılara yeniden ba
zı sanatlar gösterilecektir. 

Bitli• yolu üzerindeki otuz kadar 
menfezin betonarmeye tahvili ıçın 

hütün malzeme temin edildi ve işe 
başlandı. 

Geçen kış başında kurulan Halkevi 
orkestrası bu sene zenginleştirildi. 
Muş medeniyet yoluna girmiştir. 

938 kışında, temiz suyu ile, elektrik 
ışıklariyle, muntazam yolları, mimari 
değerde resmi daireleri, konforlu ev
leri, muziği ve salonları, makineli fı
rını, porselen kaplı sıhi kasap dük
kanları ile, Muş kasabası sevilerek ya 
şanacak bir kasaba haline girmiş bu
lunmaktadır. 
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Eskişehir' de kız sanat kursla' 

Bu yıl mezun olanlara Halkevi 
tarafından törenle diploma verildi 

.......,. ... z.,.•g• .. 

Yukardaki resim 
Halkevi salonun 
da açılan sergi
den güzel bir kö
şeyi, yandaki de 
temiz bir zevkle 
süslenmiş bir o
dayı göstermek
tedir. 

• 
Eskişehir (Hususi) - Halkevi tarafından açılan t,1z 

dersanelerini bu yıl muvaffakiyetle bitirenlerin diplomalar• 
zar günü Halkevi batkanı 8. İbrahim Bacmak taraf ınôan daı 
mıştır. 

Bu münasebetle Eskişehir Halk-!
evi salonunda yapılan toplan-IH 
tıda birçok güzide davetliler bu- avza kaphcal 
lunmuttur. Bu yıl kurslardan 22 
bayan mezun olmuıtur. 

Diploma dağıtma töreninden sonra 
Halkevi Başkanlığı tarafından davetli 
lere bir çay ziyafeti verilmiş, ve ziya
fet samimi ve güzel bir hava içinde 
geç vakte kadar sürmüştür. 

Mezun olan bayanların isimlerini 
bildiriyorum: 
Elişinden: Belkis Ersan, Emine 

Kocamaz, Lütfiye Merey. Çiçekçilik: 
Nevin Tüzmen, Hediye Ongur, Lüt
fiye Merey, Bedia Metel. Biçki - Di
kiş: Belkis Ersan, Huriye İçel, Şeri
fe Kırka, Fatma Paydan, Saadet Tü
fekçi, Saadet Çıkıncı, Fatma Bitik, 
Emine Kocamaz, Ayte Diyar, Nevin 
Tlizmen, Necmiye Özkan, Huriye Gi
ray, Hikmet Gökal. Şapkacrlrk: Be
dia Mete!, Hacer Kıvanç. 

Erbaada tetkikler 
Erbaa, (Hususi) - Valimız Faiz 

Ergun ile Tokat .ıaylavı Süreyya 
Genca ve Siirt say!avı Şevki Süsoy 
Erbaa'ya gelmişlerdir. Valimiz ve 
saylavlar Destek nahiyesinin Kırk

harman köyüne i&kan edilen göçmen
lere yapılacak evleri görmek ve tet
kika tta bulunmak üzere oraya gitmiş
lerdir. 

Karadeniz vilayeflerimiJ 
en güzel ve 1 aydah 

sayliyelerinden biridir 
Samsun, (Hususi) - İnci bit 

olan Samsun aynı zamanda etr 
çok güzel mıntakalar da topla 
Bunlar arasında "Havza,, etüt e 
ye değer birisidir. Havza deyi 
sanın aklına belki basit bir kaı' 
kezi gelir. Fakat burası artık 
denilemiyecek kadar güzel 
kavuflllUf ve bayındırlıgın m~u 
bir çok eserini sinesinde topl 
n:akla övünebilir. 

"Havza" hafif meyillrr üzeri 
lanmış evlerinde otu(ar. ıara te 
bir hava ve yepyeni bir ı._,yat 
ganlıyan bir saghk ycridır. Ne 
tır ki uzwı yıllar onun önemi 
tir eden o.ımamış, onun saglık 
rından .. tifade etmeyi bilenle 
yısı çok küçük kalmııtu. 

iııi ıahııyor 
Sümerbank'ın birinci beş yıllık en: 

düstri programına dahil olarak şubat 
ta Atatürk'ün kudretli eliyle açılan 
Bursa Merinos fabrikası tekstil en. 
düstrimizin çok esaslı ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Fabrika açılışından 

bugüne kadar geçen beş aylık çalışma 
müddetinde bütün teknik evsaf ve mü
kemmeliyeti haiz muhtelif cins ve nu-

YURDDAN RESİMLER 

Unutmamalıdır ki "Havza,, 
hcaları basit birer kaynak deği 
Avrupa'da töhret bulmuş k 
rın bir çoğundan ilerdedir. 
mütehassıslar "Havza" nın s 
Avrupa'nın büyük banyo yerl 
pek çoğunda rastlanamıyacak 
önemli şifa haS6aları buıund 
katiyetle söylemişlerdir. 

Şehirde üç büyük kaplıca 
Bunların en büyük hususiyeti 
bir zamanda çok mühim bazı 
lan kökünden kazıyabilmes· 
Propagandasızhğa rağmen b~ 
calara her mevsim 30.000 ıı 
gelmesi şifa hassalarının bü{ maralarda dokuma ve örgü iplikleri 

yaparak kendini piyasaya tanıtmış-

tır. 

Fabrikanın şimdiye kadar olan i
malatı tamamen müşteri siparişlerine 
ait olup bazı kısımlarında iki ekiple 
çalışmak mecburiyeti bile hasıl olmuş. 
tur. İşçilerin günden güne bu yeni iş
te ihtisas sahibi olmaları ve iş akışı

nın yoluna girmesi dolayısiyle imala
tın randımanı tedricen yükselmiş, iş 

icabı zayi zamanlar en az derecelerınt 
indirilerek makinelerin zaruri verim 
kudretlerine yaklaşılmıştır. 

Haziran ayında fabrika elli yedi 
ton iplik yapmıştır ki bu miktar vasa
ti 30 metrik numara olarak kabul edil. 
sc 1,710.000 kilometredir. Bugün için 
fabrikada %55 i kadın ve %45 i erkek 
olmak üzere 1300 işçi çalışmaktadır. 

Endüstriye! Avrupa memleketlerinde 
üzerinde daima ehemiyetle durulan 
ve fabrikasyonun iş elemanını teşkil 
eden işçi ve mütehassıs işçiyi yetiştir
mek' meselesi yüzünden de merinos 
fabrikası fazla sıkıntı çekmemekte, 
bilhassa iş ı-snasınd; işçiye makinenin 
ve işin bütün incelikleri gösterilmekte 
ayrıca açılan kurslarla bunların teka
mül etmesine emek sarfedilmektedir. 

Şurası muhakkaktır ki türk işçisi, 
tez kavrayışı, elinin işi tutuşu ve i~ 
üzerinde gösterdiği mahareti ile çok 
kısa denecek zamanlarda kendini işe 
yarar bir vaziyete sokabilmek mezi
yeti yüzünden bilhassa ecnebilerin be
den ve dimağ faaliyetine de lazım gel. 
diği kadar kıymet vermekte, canlı 
spor ve gösterit hareketlerinin ardı 

arkası kesilmemektedir. Boğaziçi'nde akşam 

ne vesika teşkil eder. 

Banyo mevsimi her yandan 
ziyaretçi akın etmektedir. Me 
kaç otel misafirleri ağırlı 
halde olmadığından evlerin 
pansiyon haline konulmakta 
leketc iyi para girmektedir. 

Burada kaplıcaların müke 
asri bir şekle konulması için i 
çe yapılan etütler memleket 
ylik bir kazançtır. "Havza,, 1' 
rı asri şekle konulduğu gütı 
yoktur ki misafirlerinin sa 
artacak ve memleket dışında 
paganda yapılarak yabancı se 
çekilebilecektir. 

Bu yılın koza rekoll 
yüksektir 

Edirne, (Hususi) - yeni 1' 
za mahsulünün borsada şat 
ermiştir. Yapılan hesaplara ti 
yıl Edirne'nin koza istihsal~ 
kiloyu bulmuştur. Geçen 1 
ise ancak 24 bin kilo radde 
di. Aynı zamanda mahsulii11 

masına rağmen bu seneki fi 
çen yıla nazaran müstahsili 
edecek derecede farklıdır· 
bu yıl mahsulü 70-74 kur~~ 
fiyat bulmuştur. Malurn ° 
re Edirne piyasası Bursa 

1 takip etmekte ve belli bat 
1 

mizi Bursa ipek fabrikaları 
mektedir. 



Tatil aylarında sporla 
meşgul olmayı unutmayın 
Dikkat edilecek noktalar: • 

Kii.rek çekmek, bisiklete 
':Jinmek, voleybol, basket
bol ve tenis oynamak, bil
lu:ı..-.sa bayanların tatil ve 
yaz aylarında yapabilecek
leri zeukli ve faydalı spor
lardandır. 

İfrata varmamak ve 
dinlenmeyi bilmek Aşağrdald yazıda, bu spor

ları viicudunuza en muva
fık gelecek Jiekilde yap
mal• icin tatMld irop eden 
b;iıii.n fcıycfolı tavsiyeleri 
bulacaksınız. 

d S kların verdiği rehavet, insana açık ha-y azın tam ortaun ayız. ıca . . . • ı k . 
' k .. l k r,ocuklar gıbı eg enme arzusu verı-vada koşmak, ıar ı soy eme , ,... . . . . 1 d ' z b lk' kendiniz de dikkat etmışsınızdır: nsan krrlar a 

yor. aten e ı f k .. .. .. 1 
l h h ngi bir spor kı&a veya sadece u a , yuruyuş er ya.. 

do aşır, er a _L 
1
. b' d 

· · l · htalar vücudu da sağlam, SlDal ı ır tarz a yoru. parsa, sınır erı ra ' 

Iur. 

t Eğer lıı.tanbul, lzmir gibi den~ ke
narı tehirlerde yazı geç~ek 
fikrinde iseniz, &por yapma ıın
kanları daha fazlalaşmış olur. 

Ne gibi sporlar yapabileceğin.izi bi
rer birer gözden geçirelım: 

Kürek çekmek 

Kürek çekmek, kadınlar arasında 
çok rağbet kaz~§, bay~lıır 
jçin komple bir spordur. Kurek 
çekmek aayesinde, az zamanda 
adaleler çabucak inkişaf eder. 
Fakat kürek biJhas&a enerjik, 
:ve spor yapmağa çok vakti ol
madığı için, bununla meşgul ol. 
duğu kıaa zaman zarfında aza
mi randunanı almak İ&tiyen ba
yanlara tava.iye olunabilir. 

Su üzerinde yapılan her aporun te. 
ferruatı da vanhr: Banyo ve 
yüzmek gibi... Bu iki ekzer&iz 
kürekle de tamamlanm<:a, genç 
kız ve kadınların güzel bir şe
kilde gelitmelerine, inkişaf et.. 
melerine hizmet eder 

Top oyunları 

Fakat, diyeceks.iniz, bütün tatili de
nizde mi geçireceğiz? Deniz ke
narmdaki yerlere gitmezsek ne 
olacak? 

Onun da çaresi var. 
Bilhuaa genç kızlar için, buketbol: 

voleybol gibi oyunlar eğlencelı 
olduktan batka hareketleri sü
ratlendirmeğe, refleksleri iyi
lettirmeğe, ciğerleri tam randı. 
mania itlebneğe, vücudu terlet
meğe yarar. Bu oyunları oyna
dıktan sonra, hiç vicdan azabı 
çekıneden mükemmel bir ye· 
mek yiyebilirsiniz. 

Tenise gelince, bu oyun sabah oy-

b·ı· ma akcamları da nana ı ır a , ,. 
. oynıyarn.lar var. Bir saat oyna • 
ma.k kafidir. Ancak, oynayanla
rı &eyretmek de bir nevi antre
mandır. 

Bisiklet 
Eğlenceli bir spor olan bisiklet, son 

aeııelerde memleketimizde çok 
ta.anunüm etmeğe ba.şladı. ln
aa.n bisikletle, kırlarda, o~an
larda. otomobillerin geçemıye · 
celderi dar yollarda rahatça 
dolaıabilir. Oç dört kız arkadaş 
toplanarak, uzunca gezintiler 
yapabilirler. Bir iki saat pedal 
çevirdikten sonra gölgelik, serin 
bir yerde yenecek bir kır yeme
ğinin tadına doyum olur ınu? 

Biaiklet can sıkıcı bir jimnastik de
ğH, eğlenceli bir oyundur. Dik· 
kat edilecek noktalar, parlak 
ınarifetler göster~ceğim .diye 
yorulmamak ve pedal çe~ırır · 
ken viicudu takallus ettırme

mektir. Havanın rahatça dola~ 
~ına imkan verecek şekilde. 
geniş ve rahat giyinmelidir. Te· 
ni güzelleştirmek için kırl~rın 
.-.rin ve tenıiz havası en guzel 
ilaçhr. Ayrıca, terledikten 11~~
ra ÜfÜınHnf".k için, yanınıza yun 
bir jaket almAyt unutmayınız. 

Bir kat; kairle 
ğer şimdiye kadar hiç spor yap-

madıysanız, ilk z~anlard.a 
"hamlığınrzı" gidermenız ~e b~r l 
kaç noktaya dikkat etmen_ız la· 
:umdır: Meaela, çok terleyıp su-

sadığmız zaman buzlu şeyler 

1 
içmekten aakmınız. İçeceğiniz 
bir fincan çay çok daha fayda
lıdır ve susuzluğunuzu daha ko. 
)ay giderir. 

Çok terliyorsanız, içtiğiniz suya az, 
ama çok az mikdarda tuz atı
nız. Vakıa bu suretle su pek gü
zel olmaz ama, bu usul, sıcak 
memleketlerde spor yapan ve 
fazla terlemekten çekinen id-

• 
Elbise rengine 

1 uygun sıgara 

dumanı yapıhyor ! 
mancdar tarafından muvaff a • Amerikah bir kimyager son derece 
kiyetle tatbik edilmektedir. enteresan bir keşifte bulunmuş: Bu a-

Ve nihayet, vaktinizi yorucu bir dam istediği sigaradan istediği renkte 
spor seansından sonra hemen duman çıkarıyormuş. Bundan sonra 
&0fraya oturmıyacak şekilde artık mavi, yeşil, sarı, portakal rengi, 
taksim ediniz ve araya hiç ol- menekşe kırmızı .. Her renkte duman 
mazsa yarım saatlik bir fasıla çıkaran sigaralar içilecek demektir. 
koyunuz. Zaten fazla gayret Fakat bu keşif herkesten evel ka
sarfedip yorulduktan sonra ye- dınların işine yarryacaktır. Çünkü ka
re, yeşil çimenler üzerine uzan- dınlar şimdiye kadar çantalarının, a
mak kadar zevkli bir şey tas.av. yakkabrlarının, saçlarının, tırnaklan

vur olunamaz. Yetillik ve mavi nın rengini hep elbiselerine uyduru
gökün seyrerilmeıı.i bile İnsanın yorlardı. Yalnız içtikleri sigaranın 

yorgunluğunu çabuk çıkarması- ! dumanı. elbiselerinin ren~ine .aykır.ı i~.i, 
na yardım eder. şimdi sıgara dumanı da uzerındekı bu-

Bu ufak tefek tedbirlerin, "eğlenme- tün renklere uyarsa diyecek yok. 
nize mani olacağını sanmayın. Şimdi Amerikan kadınlarını bir dü
Bu sayede, geçirdiğiniz güzel şüncedir almış: Alimsağma bütün 
saatler tam mi.nasiyle zevkli ve renklerini Üzerlerinde toplıyarak ren-
"gölgesiz'' olacaktır. garenk olmak 1 

yaz günleri giymek için gri renkten yünlü kumCJ§tan güzel bir 
tayyör. Şapka gri lötrdendir ve kurdelaıı lacivert renktedir. 

Düz beyaz bir robu tadil etmek isti
yorsa.nız, çiçekJj organtı'nden 
bir yaka, siyah lake satenden 
her hangi bir süs, yahut da yu -
muşak kırmızı veya yeşil cey -
lan derisinden bir keme.r ili.ve 
edebilirsiniz . 

• 
Tayyörünüz koyu renkte ise yakaya, 

kollara veya ceplere işliyeceği
niz renkli çiçek motifleciyle, 
siyah renge daha ''ne§eli" bir 
çeşni verebilirsiniz. Bazı bayan
lar bunun için küçük boncuklar 
da kullanıyorlar . 

• 
Seyahatleri çok seviyorsaruz yahut 

soğuktan çabuk müteessir olu
yorsanız, aynı kumaştan bir e
teklik, bir jaket ve bir manto 
yaptırınız. Bu sayede hem a
henkli bir tuvalete sahip olur, 
hem de havanın sıcaklık veya 
serinligine göre, harareti istedi
ğiniz gibi "ayar" edebilirsiniz. 

• 
Yazlık mantolar, kışlık mantolara gö

re roba dalıa aı.ıorti olarak yapı

lıyor. Buııun başlıca sebebi, yaz
lık mantoların ekseriya önü a
çık olarak giyilmesidir. Eğer 
mantonuzu robunuza uygun bir 
şekilde yaptırmadıysanız, bunu 
blüz ve saire gibi bazı teferruat
la robunuza benzer bir hale so
kabilirsiniz. Kolsuz bir jile bu 
bakrmd~n bilhassa tavsiyeye şa
yandır. 

• 
Kuafürüniiz itinalt değilse bir sine -

nema yıldızı gibi makyaj yap -
maktan, sık sık berbere gitmi -
yorsanrz saçlarınızın rengini de
ğiştirmekten sakınınız. 

• 
Lakırdı arasrnda boyuna gençleşme 

çareleriııdcn, zayıflamak kürle
rinden bahsetmeyiniz. Vasıta

lardan bahsetmekten ziyade, te
sirleri konuşturmak daha iyidir. 

• 
Herkesin yaptığını yapmayınız. Ol

duğunuz gibi görününüz. Unut
mayınrz ki bir makyai giz/eme
ğe değil, tebarüz ettirnıeğe ya
rar. 

Yaz aylarında 

Saclara nasıl 
..> 

bakm.alı? 
T~til aylarında unutmamanız lazım 

gelen bir hakikat varsa o da, saçları. 
nıza gösterdiğiniz itinayı aı:altma

maktır. Açık havada gezdiginizi baha_ 
ne ederek saçlarınızı arap saçr gibi 
karmakarışık bırakmayınız. 

Bunun en basit çaresi, kabarık kua
fürler yapmamak ve saçtan fazla uzat. 
mamaktır. Saçları, açık havanın kuru
luğundan muhafaza etmiye bilhassa 
ehemiyet veriniz ve saçlarınızı çekin. 
meksizin ya~layınız. Deniz lıanyo
sundan sonra saçlarınızı tatlı su ile 
durulamayı da ihmal etmeyiniz. 

İşte size saçlar için çok tesirli ve 
kullanılm<ısı kolay bir briyantin reçe. 
tesi : 

Huile de ricin pure 10 gr. 
Teinture de quinquina 6,25 gr. 
Extrait de jasmin 6,25 gr. 
Essence de bergamote 0,50 gr. 
Alkool a 900 100 gr. 

Saçlarınızı yıkamadan önce hintya -
ğı ile yağlamanız da bilhassa faydalı. 
dır. .. 

Krokodilden 

ve 
podösüedden 

~anla modeli .. 

Kabağrn kiloaunu §İmdi 5 kuruıa alıyor.unuz. Fakat kış -ortcuuto 
da 5 lira ver•eniz, kurusunu olmn bulabilir misinizi' 

Kıs hazırlıklarını _, 

Yazdan yapınız ! 

Meyve ve sebzeleri 
kurutma usulleri 

M eyva ve sebzenin en bol za
manındayız. Kışın kompos

to ve reçel için meyva, yemeklerde 
tenevvü temin etmek için de sebze 
kurutmanın tam ı:amanı ... Erik, in
cir, kaysı, vişne, armut, elma, ayva, 
üzüm, şeftali gibi mevsim meyvala
rını kurutmak için aşağıdaki tav
siyelri tatbik ediniz: 

Erik, şeftali ve kaysının kabuğu
nu çıkarmak lazımdır. Bunun için 
de bir litre sıcak ve kireçsiz suya 
35 gram kadar soda koymalı, IKlda 
eridikten ve su soğuduktan sonra 
meyvaları i~ine atmalıdır. Meyva
lar bu suda yarım dakika kadar ka
lınca kabukları kolayca soyulur .. 
Kabukları soyulduktan sonra veya 
sodalı su içine koymazdan önce 
meyvaları ikiye bölerek çekirdek
lerini çıkarıp suyunu da süzdük
ten sonra bunları hasır veya tahta 
üzerine sıralayınız ve iki günde bir 
çevirmek şartiyle güneşe bırakı
nzz. Meyvalar bu şartlar altında 

15/20 gün içinde kurur. 

M eyvaları çiğ veya yağmur

dan muhafaza için bun· 
ları ya ı1er ak~am içeri almalı, ya
hut da üstlerine bir örtü örtmeli
dir. Kabuğu kalın olmıyan erik, 
kaysı ve şeftalileri sodalı su ile ıs
latmaksızın yalnız çekirdeklerini 
çıkardıktan sonra kurumağa bırak
malıdır. Şeftalinin her halde ham
ca ve yarma olması daha tercihe şa
yandır. Kabukları çıkarmak için 
sodalı su yerine küllü su da kulla
nılabilir. Bilhassa incir ve üzümü 
muhakkak küllü suyun içine batı
rıp çıkarmalı, suyunu süzerek bir 
gün gölgede bıraktıktan sonra gü. 
neşe koymalıdır. İncirin ve üzüm 
salkımının her gün çevrilmelerı 

şarttır. Üzümler salkımdan kopa
rılmıyacak ve çekirdekleri çıkarıl
mıyacaktır. Vişne ve kiraz ise so
dalı, yahut küllü suya sokulmadan, 
doğrudan doğruya güneşte kuru
tulur. 

A rmut, elma ve ayvanın ku
rutma usulü ise büsbütün 

bnyh"' turlüdür. Bunların kabukları 
çakı ile soyulur ve her meyva dört 
parçaya ayrılır. Bundan sonra her 
parçadaki çekirdekle bunun etra
fındaki "et" kısmı da çıkarılır ve 
meyvalar önce bir iki saat kadar 
gölgede bırakılıp kuruyuncaya ka· 
dar güneşte kalmak üzere temiz bir 
tahta veya hasır üzerine sıralanır. 
Armut, elma ve ayva kurutulma-

Şekerli •uya batırıldıktan ıonM 
kurutulmuı elmalardan kııın 

nelia kompoıtu yapılır 
dan önce, içinde 65 gram kadar 
şeker eritilmiş bir kilo suya batı• 
rılıp çıkarılırsa, bunlardan yapıla
cak tatlı ve komposto çok nefis o
lur. Meyvaların çürüksüz ve kurt
suz olmalarına bilhassa dikkat et
meli ve bunlarr, kuruduktan sonra, 
birer birer toplayıp rutubetsiz bir 
yerde saklamalı<lır. 

F asulya, havuç, kabak, patlı

can, domates, bamya gibi 
:.~.,~ ... ıcrı kurutmak usuli.ı de şu
dur: 

Fasulyalardan en iyi kuruyan
lar Ay;.dı:aoın, yer t~ulyası ve ça
lıdır. J:Sunları taze ve körpe olarak 
sabahleyın çig varken toplamak 
muvatı.Ktır . .toasulyalar ya küçük 
kuçiık parçalara bvlunür, yahut da 
bırer bırer olmak üzere ve yekdige
rinc cıeı.;miyecek şekilde eveıa bir 
gün gvıgede bulundurularak sonra 
da hasırlar üzerinde güneşe çıkarı
lır. Havucu ince dilimler halinde 
kestikten sonra kurutmak lazımdır. 
Kabağı da uzunlamasına dilimler 
halincıe keı:;mc 1i ve bun !arı ya bir i
pe dizip guneşe asmalı, yahut da 
bir hasırın ıizerinc sermelidir. Bun
ları her gun bir defa çevirmek la
zımdır. 

Bamyalara gelince, bunları te

ker teker bir iplige geçire
t 1.. , ; alıu t her birini çakı ile 4 - 8 
parça yapıp bu parçaları gene ipli
ge gcçneıck kurutmak lazımdır. 
Patlıcanlar ya sapından iplere bağ· 
lanarak, yahut da kabak gibi dili
nip ipe geçirilerek kurutulur. Bu 
usul, daha çabuk kuruma ve patlı
canların küflenmemesi bakımın
dan daha tercihe şayandır. Sebze· 
lerin kurutulmasında en ziyade 
dikkat olunacak nokta, bunları ge
ce içeriye alarak veya Üzerlerine 
örtü örterek rutubetten muhafaza 
etmektir. Böyle yapılmadığı tak
dirde sebzeler esmer, hatta siyah 
renkte olur ve piştikten sonra 
r. 2nzaraları pek de iştah uyandır
n.az. 



Sanatta 
kültür 

( Bqı ı. inci say/ada) 
•tlımplarla dolu olarak bili mu· 
haf aaa edilmektedir. Gördüklerini 
bi.de kuwtli .intibalar b•akacak 
...... ani.atabilme kudretini bun.. 
lar ve bqkalan pla.tıik aanat temi· 
7.....,_aldılar. 

Herk .. neHm olamaz, heykel
lraflık eclemes, mimar olamas. Fa· 
kat her medeni acl&m, bilh ..... mü
aenwler l'flimclea, beJkelden ve 
bina l(Üaelliiinden anl17'acak halde 
baltmmahdırlar. Bu terbi1e~ ..- • 
mek lumaen mekteplere düıterae de 
,.U ve ileri cereyanları da temail 
c1.- daha senit bir aanat twbi1e· 
li ftnbilmeık bizzat bu itle utra· 
palana •azifeaidir. iki aenedenberi 
iatitar etmekte olan Ar mecm.:&U 
_.., nNUD ve he1keltrat küçük bir 
~ aanatkirlar aümreainin orsanı 
olarak ba vazifeyi muvaffakiyetle 
7apmaktadır. 

Cumhuriyet devrine kadar inaan· 
bk İçill miifterek bir dil olaNk ka. 
bul eclilea reaim, )'iiklek bir kültiire 
ihtiyaç olmakaızm elde edilir bir 
meleke farzolunurdu. Cehil, sanata 
mani delildir anılırdı. Göriildu ki 
huuai iatidata sahip olanların bile 
lna vadide muanen bir kültür had
cliae yiikaelmit olmaları lazımdır. 
Kıymetli aanatkinmaz Çallı'11 
feylanca tevazuuna bakıp da ümmi 
samaeclenler büyiik bir hataya dü • 
,...ter. Çallı rellDİmizin Y unua Em. 
n'aidir. Onda relim ilminin donelerini 
U"M"aanıs belki bulaaıauımz. Fakat 
adı seçen büyük tainle oldutu aibi 
onda senit bir irfan hamuleııi var
dır. Çallı her boJc:lan ve her aoydan 
adamla eılueriJ'a ilzam edici bir 
manbkı Jmllaaarak lronllfll'aia 
muktedirdir. Esasen bu kudrettir 
ki 011a kapaDllUf bir devrin aöltıele
n.i Mnlerilrinde, •tan bir ça1m 
abah 1tlklanm sarı, penbe ai1alar 
altmcla Dolmababçe'aincle yaratmak 
lmkh•ı v...u,tir. 

Ar mecmlMamı pkaran a~e 
...... ütün bir kültür olduja.. 
- iftilaarla aörüyoruz. Gene ifti
harla aörü;yorua ki bu aençleri oku
J11P aeq alacak bir akUJllCU kütle. 
ai •ar olmuıtar. Bö;rle olmaaaTdı bu 
-•... iki senedir Yafl1üi1İr 
IDİJdİ. Her niebaamcla bemwi olan 
prp IUlat mecmaalarmdan hiç a-
talı ......... k iiun -- plU&ik 
aanatı taıutmafa, hatta öğretmeie 

J'U'IJ'aD aüzel yazılar buluyoruz. 
Onu ollıuJ11culan kadar Jikaek ma
bmlar da hima1• etmekle Japılmıı 
bir vazifenin zevkini duymaktadır. 

Cumhuriyet rejiminde sanat ba. 
adarmm zannettiii pbi münte•ip
lerialiD ihmalinden dolayı ölümünü 
&Öl'mÜf deiilciir. Soa aünlerde Ölen 
İllıİ ama aanatkirmuz böyle bir ih • 
...- ula kurbanı deiildirler. Bun.. 
IMdaa biri açhktan deiil, veremden 
ölmüttür. iki ecnebi diline bihakkın 
-"af olan ve dört aene1e yakm dev
let 1arcbmiyle Avrupa'da re.an tah· 
Iİl etmek bahtiyarlıima nail olan 
ba aenç ressam, 1&U.k da olsa vata. 
am her hanai bir kötetinde keındiai
.. verilen vazifeyi kabul etmemit 
w a..,ka bir müessesede terceme iti 
allııuftı. Verilen vazifeye önce itı.at 
eder ODdan sonra vaziyetini pek ila 
tubih edebilirdi. Bunun misali az 
delildir. 

lk.incl aziz ölüye aelince: O bi?
re için yeıane Y&fAIUlacak yer Mon 
Parnu'b. Orada Y•flyamacb, öl
eli. Bu ölüm için türk cemiyetini 
.....ı addetmek haksızlık olur. Bü
tün aaaat erbabı aibi onlara da bu. 
ainkinden daha refahb bir haJat 
temin etmek li.zmı olduiunda fÜP· 
he 10ktur. Bu mevzuda ben de yaz
cima, 8Öyleclim ve bilhaua çalıttnn. 
Fakat böyle bir davayı iabat için 
batka ubeplerle huaul bulmut mü. 
... if neticeleri delil getirmeie ta· 
bıftar olamam Bugünün gençleri 
ölüm n sefalet beldiyen bir akıbe

ti hazırlayıcı sanat mealeiine bu 
türlü tetviklerle mi inti .. p edecek • 
lerdir. 

Son sekiz on satırım, lütfen b;r 
ldiçük iatitrat olarak kabul edilain. 
Ar mecmua•mdan bahsederken sa· 
Dat men•uplarmıızm hayat ve me
matına taalluk eden bu yeni hadi. 
Myi 8Öylemeclen ıeçemedim. A•ıl 
maluachm diine ni.betle bugün ku
Yetli bir sanatkar zümresi ve muhı
tinin doimut oldujunu.belirtmekti•·. 
Bu zümre kendini izah edebilecek 
kudrette ve kendinden geride ka. 
lanlan terbiye •e nezaket dairetin
cle tenkit edecek li1akatteclir. Bu 
pnçlerin hepai unutmamallJ'ız ki 
._.e bulundutumuz devirde yetit
tilw. Onlarm • 1ükaek meziyetleri 
bıkmadan ve yorulmadan sanat alt.. 
minele kendilerini anuD1f olmaları -
dır. 

Ru1a, Romuaya, Yunanietan ve 
YapalaVJa'da ... ı.ri aö.terilmi• 
oı- eanatkirlarams bu komt•ı 
--.leketlerde tüm aaaatmın JÜ -

Günün politik 
meseleleri 

(Bqz S iaci Aylada) 
Hllbetistan'a gelince italyan or

dusuna Süveyt kanalı yoliyle aev· 
kedilen ordu ihtiyaçları keailince 
ve Hlbetistan'dakl yerli kabilelere 
ıilih ve mühimmat datıtılınca ta· 
mamiyle iıtikraraı.z bir hale gele -
cek olan İtalyan merkezinden Su
dan ve yahut incili• Somaliıi üze· 
rine taarrw: beklemek abestir. 

1 talyan anavatan ordularının 

Franaa'ya taarruz imkanla· 
rı ne dereceye .kadar varittir? Alp· 
lerde modern bir ordu için müaait 
olabilecek ancak bir kaç geçit var
dır ve bunlar İtalya'dan ı-·ranaa'ya 
dotru tepup eder; öyle ki Franaa 
topraklarına geçen italyan kuvetle
ri biribirinden uuk ayrı parçalar 
halinde inkiaam etmek zaruretinde
dir. Arazinin irızalı olmalı dolayı· 
llıiyle bu kuvetlerin biribriyle irti
bat temin etmeıi hemen hemen mu· 
haldir. İtalyan topraklarında ııe 
bu geçitler bir noktada toplanır ve 
ondan sonra açık Lombardi düz
lükleri baflar. Bu baait coğrafi ha· 
kikatlar §imdiye kadar tarihte ne
den ltalya'nın bir çok detalar isti· 
liya uğradığını ve neden Fran.aa'ya 
bu gibi akınların nadiren vaki oldu
iunu aarahatle izah eder. 

Hava hücumuna gelince: İtalya'
yanın maden endi.ııtrilerintn yilz
de 90 ı ve hidroelektrik tesisatının 
yüzde 75 i memleketin şimal kıs

mında, yani Franıa hava kuvetle
rinin kolayca erişebilecekleri mın
takalarda yerleşınittir. Franaı.z en
düstrisi iae çok daha da&ınık vazi
yettedir. Bundan batka italyan de
miryollarının çoğu muharrik kuvet 
olarak kullandııkları elektriii timal 
kıımındaki teaiıattan temin eder
ler, halbuki fransız demiryolları

nın yüzde 95 i buharla itler. Bina
enaleyh ıiınaldeki İtalyan elektrik 
tesiaatının bombalanması italyan 
demiryollarını felce uğratabilir. 

İtalyan ordusunun harp kabili
yetine &elince, modern manada ıi
lihaız aayılac:ak bir düşmana kartı 
Habeıiatan'da elde ettikleri dere
ceyi göz önünde tutarak italyan or
dusuna büyük bir kıymet vermek 
hususunda ıatical etmek doğru ol
maz. İtalyan orduıu iyi teçhizata 
malik ve kuvei maneviyeai yük
sek bir kuvettir. Umumi harpteki 
Arditi yani hücum kıtalarmın yerlel,,..... Wta ..-r~ ... ,, 
burları tutmuıtur ve her fırkaya i
ki milis taburu verilmiftir. Taarru
za geçildiği zaman muntazam ku
vetlere güvenilemezse hücum kıta
larının bu işi batarmaaı bekleni· 
yıor. 

Fakat bir memleketin en seçme 
zümreıi ıistematik bir ıurette mu
ayyen hizmetlere ıevkedilirae o 
memleketin piyadesinin heyeti u
mumiye vasfı bizzarur düter. Bu 
kara gömlekli taburlar, ordu içinde 
fatiat partiıinin mümeuilleri olma· 
ları bakımından aynı zamanda ıiya
si bir maksada himıet etmiı oluyor
lar ve bu da fqiıt liderlerinin or
duya itimat etmediklerini meydana 
vurmut oluyor. 

Bu zayıf hareketlerin altında bir 
de italyan ordusunun pek te cuip 
olmıyan bir muisi vardır. İtalyan· 
!ar Cuıtozzada 1848 ve 1866 avuı
turyahlar tarafından pek acı bir he
zimete utratılmıtlardı. Bundan 
batka 1895-96 da habetlere yenilen 
İtalyanların nihayet umumi harpte 
Caparettoda utradıkları büyük 
mağlubiyet Jıi1i kulaklarda çınla
maktadır. İtalyanlar korkak deill· 
dir, fakat mailubiyet onlar için a
deta bir anane halini alınıttır. 

1 talyanların bir diier karak
teriatiii de taktik hataları-

zünü aiarttılar. Gençlerde atılıan 
ve daha çok yeni hamlelere hayran 
olan sanat istidat •• temayülleri 
büJiik takdirler topladı. Bu aeraile.. 
ri tertip eden Cumhuriyet Halk par
tiai1nden bazı tabloları almM için 
müracaatlar oldu. Parti Olllan hedi
ye ederek mukabelede bulundu. 
Böyle bir imtihandan muvaffakiyet.. 
le çılumt olan J•tlı ve a•nç sanat 
adamlarımız bizim için tükranla ka
ntık memnuniyet duyaulan yaraL 
mıtlardır. 

Her aym bqmcla bu mecmuanın 
bana tattıracatı ve tamtacajı J'• 
ni sevkleri bir bahar sabahı sibi 
beklerim. ~atkirlarmua bu mec.. 
mua ile k~ eatetilderİDİ ne siizel 
anlatıJOrlar. Y alma o kadar delil, 
bizde pliatitır Mnatm - auık ma
zilerine kadu pcllyarlar •e sarbm 
en büyik aanat ad•••arı heldqnda 
k1J111etli etüciler ..n,.lar. F.-.lde. 
rİllİD daha 'Weimlİ .,. 1QllB .... 
um ainmk için keneli lıeiW,. ettik
leri neelia yetipw.eaini beklemek be· 
nim sibi onlarm da meelek idealle. 
riclir. 

HGMlll • Ali Yicel 

Estramadur'da 

Frankocular 
ilerliyorlar 

Burgos, 21 a.a. - Frankocular Ea
tramadur cephesinde 15 kilometre da
ha ilerliyerek Acedero mevkiini ele 
geçirmittir. 
Frankiıt kıtaatı, El Tormotorrqva 

ile Montajejo'yu da it1al etmitlerdir. 

Şark cephesinde 
Barselon, 21 a.a. - Şarık cephesin

de dün esir edilen blr italyan yüzba
ıısı ile italyan askerleri bu mıntaka
da italyan fırkalarının bulunduğunu 
teyit etmiı1lerdir. Muharebe devam et
mektedir. Cumhuriyetçilerin tiddetli 
mukavemeti mütemadiyen artmakta -
dır. 

Berracasın cenubunda, kuvayı kül
liyeye yol açmak üzere motörlil kıta
atın yaptığı taarruzlar cumhuriyetçi· 
lerin top ve mitralyöz müdafaasiyle 
karıılaımıı ve düımanın ileri yürü • 
yüşünü son iki gün içinde mühim su
rette kesmiştir. 

Cumhuriyetçiler Espadon dağının 
prkında mukabil taarruzda bulunarak 
ovaya hakim bulunan Atalaya mevzi
ini ieri almışlardır. 

Taleı'in garbinde düşman bir iki 
gün evel kaybettiği mevzileri tekrar 
ele geçirmiştir. 

Sosyalistler nümayif 
yapmıyacaklar 

Barıelona, 21 a.a. - Sosyaliıt par
tisi kati bir disiplin icabettiren dahili 
vaziyet dolayısiyle neırettiği bir be
yannamede azasını hükümet aleyhin
de hiç bir nüınayiıte bulunmamıya 

davet eylemiıtir. 

Amerika' da trastler 
aleyhinde mücadele 

Sinema arlisfleri hakkında da 
tikibat yapıhyor 

Nevyork, 21 a.a. - Birleşik Ameri
ka hükümetleri tröst aleyhindeki ka
nuna istinaden bafhca sekiz ameri-

f!y~mM~~aftX~ 
açmıttır. 

MezkQr kumpanyaların bütün A
merika sinema endüstrisinin yüzde 
65 ini ellerinde tuttukları iddia olun
maktadır. 

Diğer taraftan aynı kanuna iıtina
den mezk\tr kumpanyalara tabi 25 
müeaaeıe ile ayrıca 132 kiti hakkında 
da takibatta bulunulmuı istenmekte· 
dir. Bu fahıalar arasında Mari Pik· 
f ort, Duglaa Fcrbanka, Şarli Şaplen 
de vardır. Hükümet bunların ya film 
yapmaktan yahut da sinema salonları 
üzerindeki mülkiyet haklarından 
vazgeçmelerini istemektedir. 

dır ki bu da, gerek Caparettoda. ıe
rekae Habetistan'da bütün vuzu
hiyle tecelli ctmittir. Modern harp, 
taarruzda iktidaraız ve devamlı bir 
sürat ve gayret ıarfını icap ettiri
yor. İngiliz ve fransız ordularında 
bulunan metodik, devamlı v' iyi 
ıevk ve idare, İtalyan ordusunda 
çok noksandır. 

Vaziyeti f(>yle hülua edebiliriz: 
İtalya'nın harp .zamanlarında ll
zmı olan ham maddelerde çok ekıi
ği vardır ve bunları ıatın alacak pa
rası yoktur; İtalya muhasaraya zi
yadesiyle maruzdur ve franlız do
nanmasından kuvetsiz ve ingiliz 
donanmasının yanında aolda aıfır 
mevkiinde bulunan donanması de
nizyollarını kendisine açacak ku· 
vette değildir; İtalyan demiryolla
rı boılukları dolduracak kudrette 
değildir; bir harp patlayınca Afri· 
ka'daki italyan ordularının anava
tan ile irtibatları tamamiyle keail
mit olacaktır; ltalya Franaa'ya mu
vaffakiyetle taarruz etmek ümidini 
beıliyemediği gibi kendiai hava hü
cumlarına ziyadeıiyle maruz bir 
vaziyettedir; en kuvetli ıilihı olan 
hava kuvetleri adet itibariyle ra
kiplerininkinden çok d~ azdır ve 
italyan yarımadasının haricinde 
iatinat edebileceği münasip iialeri 
yoktur. 

Bu hakikatlerin amerikalılar ta
rafından öğrenilmeıi ve bilinmesi 
amanı celmittir. Almanya -ile itti· 
fak İtalya'nm belini büıbütiin kı
racaktır. Eğer Avrupa demokrasi
leri ltalya'yı imperyal kariyerinde 
durdurmak kararını verecek olur
laraa bunu yapabilecek ıiWı kuve· 
tine maliktırler. Garlllüyor ki, dün
yayı demokrasi namına emin bir va
ziyete eokmak için, Amerika'nın 
yeniden bir Avrupa harbma girme
•ine pek o kadar lüzum yoktur. 

. 
İNGİLTERE KIRAL VE KIRALl(ESİ SHJel yiibek 

me<llshlln ilk 
devresi kapandı YERSAY'DA 

( Başı 1. inci sayfada ) 
Ziyafette bilbuaa fU zevat ha

zır bulunmuttur: B. Daladiye, 
Lort Halifake, B. Bone, birçok 
nazırlar, B. Juıeney, B. Hsiyo, 
belediye meclisi reisi, Sen pref e
si, general Nolle ve Gamlen, B. 
Şotan ve poliı müdürü. 

Ziyafetten biras sonra B. USbrf>n 
ile refikası operaya cltmlfler ve saat 
22 de tiyatroya gelen tngilteTe kırat 
ve kıraliçeaini istikbal etmitlerdir. 

Operada 
Reisicumhur B. L6brön ile refikası 

opera tiyatroeu methalinde İngiltere 
kıral ve kıraliçeılni iıtikbal etmit· 
lerdir. Kendilerine tahsis edilmit o
lan locaya giden kıral ve lnraliçe ha
zurun tarafından hararetle alkıtlan -
mıılardır. Bu sırada ingiliz ve fran
sıı; martları çalınmııtır. Parlak bir 
temsilden sonra kıral ve kıraliçe aaat 
23.55 de operayı terketmiılerdir. Tem
sil eanaıında bilhuu aerj Lifar dana 
etmittir. 

Dün akpm bütün abideler tenvir 
ve tezyin edilmittir. Ve parialiler bat
lıca meydanlarda nete içinde danaet
mişlerdir. 

J' usay :siya/etl 
İngiltere kıralı ile B. Löbrön, Ver

aay'a gitmek üzere saat 10.30 da ha
riciye nezaretinden milfarekat etmit· 
lerdir. 
Kıral ve Reisicumhur, nezaret bi • 

nasının yakınında olan Envalit istas
yonuna yaya olarak gitmiıterdir. ta
tasyonun methalinde ingiliz armaları 
ile tezyin edilmit bir tak vücuda ge
tirilmiı idi. !ataayon dahili çiçekler
le tezyin edilmiıti. Nezaret binaıının 
önünden istaıyonun metballne kadar 
kırmızı bir hah yayılmrttı. 

Kıral ve Reisicumhur, istasyon met
halinde B. Saro tarafından iıtikbal 

edilmitlerdir. Cumhuriyet muhafız 
kıtaatı ıelam reemini ifa etmittir. 

Tren, istasyondan aaat 10.40 da ha
reket etmittir. 

Kıraliçe ile Madam Löbrön, aaat 
12.50 de buraya gelmiıterdir. Kendi
leri kırata yapılan merasimin aynı 
merasimi~ istikbal edilmitlerdir. ön
de Fu ve Cezayir sipahileri gitmek
te olan alay, Veraay aarayma gitmiı-
L~s~Pı•• ~ ol9a llrr. 

rar61i'lrever avdet ettltf tiutUl\uyor-
du. Kırat, birkaç dakika iıtirahat et
miı ve gündelik elbiıeeini giymiftir. 

Saat 13 te Reiıicumhur B. Löbrön 
kıraliçeye ve kırat Madam LöbriSn'e 
kol vererek aynalı aalona geçmitler
dir. 

Büyük ziyafet tofrMmm uzunluğu 
37 metre olup bahçelere nuır bir va· 
ziyette kurulmuıtur. Bundan batka 
yediter metrelik iki sofra ile on dört 
küçük ıofra daha vardır. 

Davetliler arumda ıu zevat ıöriln· 
mekte idi. 

İngiliz ıefiri, B. Daladiye, B. Bo -
ne, B. Milran, B. Janeney, B. Şotan, 
Kanada elçiıi, franaız bllkUmeti er • 
klnı B. Kayyo, DUtea d8 Vestminı· 
ter, B. Vin8ton Çuırçf!, B. Hin.oto, B 
Kandu, Franaa'nm Londra ıefiri B. 
Korben. Saat 13.05 te mavi ve kırmı· 
zı renkli elbise glymit olan perukalı 
92 ıofracı, aerviae bqlamıtlardır. Zi
yafet, g8rillmiyen bir orkestranm çal
dığı eski bir musiki parçamın nağ
meleri aruında devam etmittir. 

Yemekten eonra kıral ve kıraliçe 
huauai a.partllDAtllarmda bir kaç daki
ka iıtirahat etmiflerdir. Bu •ıra dl
vetliler de Herldll aalonuna ıeçmif
lerdir. (a.L) 

Parü' e dönlif 
İngiliz hükümdarları, ukerin ıe· 

çit reaminde buır bulunduktan eon
ra Venay ptosunun t.bçeainde yapı· 
lan muhtelif tcnlilderi aeyretmi91er 
ve ıaat 16.50 de hu•uıl trenle Paria'e 
dönmütlerdir. 

Cümhur Reisi Labr&ı, öntlmüadeki 
ıene baflarmda Londra'yı re.men sl
yaret etmesi için kıral tarafmdan ,. .. 
pılan daveti kabul etmlttlr. 

Seyahaı /Umleri Kanada' da 
M.oıxreaı. 21 LL - lncilu Düküm· 

darlarının Paris'l slyaretine alt film· 
leri Kanada'ya ptirmekte olan Mer
ceruy tayyaresi buCUn Nat 15 de 
buraya gelmiftir. 

Mercury denb tayyarwi 1aat 17 de 
Ne,,.,ork'a hareket etmlttlr. Bu ta)'• 
yare tnciltere'den Xanada'ya 20 Nat 
20 dakikada celmiftlr. 

l talyan gaaıelerinln te/•irlen 
Roma. 21 a.a. (HaVM) - İtalyan 

matbuatı lnailiz kıralmm Paria'l al· 
yareıtine kar,. tam ve mutlak bir ka· 
yatanı• cCS.termoktedlr. 

Evere psetesl bu milnaaebetle dl· 
yor ld: 
"İtalyan matbuatının incills kıralı

nm Paria'i zlyare~ini •U~tla ıeçif
tlrmekte olmalı Franaa'da ı.lr çok 
tefıirlere yıol açmıttır. Fakat telip 
N ltaıya'yı lqbebatıl giSetermiye ça· 

lışmakta mina yoktur. 
Filhakika Macar Barekiliyle Ha

rkiye Nazırı İtalya'nm misafiri bu
lunuyorlar. Neden italyan matbuatı, 
kendi miıafirleri dururken İtalya'yı 
ali.kadar etmiyen bir ziyaretle met
gul olacakmış?,, 

Bir Amerikan senatörünün 
•Ö:ıleri 

Va,ington, 21 a.a. - Ayin Hariciye 
encümeni reisi Hitman ingilis kırah
nın Paris seyahatini bahiı mevzuu e
derek demiıtir ki: 

.. _ Bu ziyaret franeız • .ingillz an
laf111Uının genitlemeaini ve kuvet
lenmeeini tazammun eder. Bu iıe, 
Avrupa'nın havasını iyileştirecek ve 
her hangi bir Avrupa devletini sergü
zeşte atılmaktan alıkoyacak mahiyet
tedir.,, 

Sovyet-Mançukuo 
hadisesi büyüyor 

(Başı 1. ınci sayfada) 

olmu,tur. Birçok aovyet askeri hu -
J&du geçerek Mançukuo askerlerine 
hücum etmişlerdir. Mançukov aaker
leri mukabele eylemit ve bir sovyet 
askerini esir almıttır. 

Mançukov hükümeti bütün hudut 
boyunca karakolların takviyesini em· 
retmittir. 

Moakova, 21 LL - Dün Kremlia' 
R.S.F.S.R. yükeek mecliei aon top 
mını yapmıt ve R.S.F.S.R. h" 
tinin te,ekkülü haık:kmda BulgaDi' 
tekliflerini dinlemiftlr 

Bulgani'in, hükümetin faaliy 
Lenin.Stalin partiainin politi 
şaşmadan taıkibedeceğini, Molot 
riyuetlndeki sovyetler birliği h 
metinin idaresi altında ve bunun 
dımiyle çalıpcağrııı ve ıovyetler 
liğinln müdafaasmm tahkimi i 
marepl Voroıilof'a her ıurette 
dımda bulunacağını bildirmit ve 
lerinl, ıürekli alkıflar .-mda, 
lin'1 aellııalıyarak bitirmlftk. 

Yükaek meclie, Bulganln'in tek 
veçhile R.S.F .S.R. hükümetinin t 
külü ve terkibini ittifakla tasvip 
mij ve ruznamede yazılı bütün 
leler hakkında ittifakla karar ıu 
ri kabul ettikten aonra ilk içtima 
resini nihayete erdirmiftirtk. 

Bolivya- Paragua 
sulh muahedesi 

Rio- de- Janeiro, 21 a.a. - Bu 
burada imnlanacak olan Boliı 
Paraguay ıulh muahedesinin hl 
lerine gör-e, ıulh konferanaına itt' 
etmif olan altı bitaraf devle.tin re' 
ri hudutları çizmiye ve teabit e 
memur edilmittir. Paracuay, Pue 
K.azado mıntakuınd& Bolivyaya ti 

Sovyet tayyareleri ri kolaylıklar göaterecektir. İkim 
. . leket ayrıca aralarında bir t 

Tokyo, 21 a.a. - Domeı a1ansının _ k kt · 1 t...o. 
H · k' 'd ld ğ b' ewueme pa ı ımı:a ıyaca~ır. 
sın ını en a ı ı . ır h~er~ göre "muahede Bolivya milli aaambla.i 

bu aabah fevkallde tıddetlı yağmur - af d p 'd da l ğ d f r m an ve araguay a p 
ara ra men otuz an azla sovyet tay- taraf odan tud"k lunacaktır 

yaresi prki Mançuri'nin hudut ıehri ı 1 0 
• 

olan Tuming üzerinden uçmuıtur. 

*** 
Tokyo, 21 a.a. - Havas ajansı mu-

habirinden: Japon donanması namına 
söz söylemeğe selihiyettar olan Ami
ral Noda, aovyet - Mançu hudut hi
discainin hali hazırda diplomaıinin 
ıelihiyeti dairesine girmiş olduğunu 
s6ylcmiıtir. Mumaileyh, aovyet ge. 
milerinin Posiye limanına asker nak· 
letmit oldukları haberini amirallık 
dairesinin gazetelerden öğrenmit ol
duğunu ilbe etmittir. 

Amerikan iyin lıasmdan 
biri inli har eHi 

Nevyork, 21 a.a. - Ayan izaıından 
B. Juliyuı Berg, ıergide imtiyazlar 
elde etmek için ,,nüfuzunu ıuiiM:i
mal etmit olduğu ıuretinde mUddei
umumt tarafı'1dan yapılan idwndl!ı 

evel intihar etmittir. 

Portekiz İtalyan 
imparatorluğunu tamdı 

Roma, 21 a.a. - Kont Ciano, dün 
Portekiz elçisi B. Avilalima'yı kabul 
etmittir. B. Avilalima, hükümetinin 
kendisini İtalya kıralı ve Habetiatan 
imparatoru ne.zdine elçi olarak tetik· 
ki eylediğini bildirmiftir. Koat Cia
no, bu keyfiyetten mal\tmat sahibi ol. 
mut ve fqiıt hUkUmetin4n bundan 
mUte-hui• olduğunu Portekiz hilkil
metine bildirmeyi elçiden rica eyle

Bir hava seferi 
Londra, 21 a.a. - K•ır'da İ 

ye'den bu sabah saat 4 de hare-ket 
den ingllls hava kuvetlerine me 
bir filo aaat 20.25 de Heyford'a 
mittir. 

Bufilo, 3680 kilometrelik meeaf 
16 aut 25 dakiıkada yan nAtl o 
saatte 224 kilometre •llrMle 
tur. 

(üoslownyı'dl 

idn iı •mnpl•ı 
Prag, 21 a.a. - İçtimai meeel 

haltkında tetkikat icruuıa memur 
lan nuırlar, ifaizlerl bir araya 
recek it kampları lhdumı derplt 
miflerdir. Bu l99izler, lftihklmlar 
paında iıtihdam edilecektir • 

Gençlerbirli§inde 
değiJiklik sporları 

Aahra Gea~ler Birlili Spor '& 
bil Bqlcaalığıadaa : ı 
Daicıldc •poruna huamt bir 

yet veren ku-lübilmilı: Z4 - 7 • 1938 
.zar gününden itibaren bölcemb 
bqkanııım himay .. inde bu 
apar faaliyetine baflıyacaktır. Bu 
rihte Ankara'da ilk yapılacak 
lık hareketine ittirlk ede<*ıt ıpo 
rımuın aaat yedide Ankara HJLllD~ 
de hazır bul\mmıl1rmı rica ed 

miftir. 

1 

a11eıet11ye memn apMı 
\ 1 O (Ü il D 1 J H AB El LE R İatonbul, 21 - Beledi,.-._ 

ceze reaimler' de maliye mem 
X Löbarje - İnciliz hava ordusu tarafından, dam&• retmi ile b' 

ıenel kurmay reiai .Nevall tayyare ile tahsil edilmiye bqlandılmdan, 
Londra'dan Pariı'e ıelmiıtir. aceze kontrol heyetiyle memur 

X Buenoa Aina - Şark muahede.si vazifelerine nihayet verilmittir. 
im.ıalanmıttır. kitinin, dlln belediye ile ilifikled 

X Lonclra - Avam Kamaruuıda silmittir. 
bir muhafuaklr mcbuıwı sualine ce- Bunlar, ilerde, belediye dai 
vap veren maliye nuın Siınon, İngil· deki bot yerlere tereihan al 
tere hUkUmetinin ne Franaa ne de A· dır. 
merika ile üç memleketin paraauu ia- Diier taraf tan, belediye, 
tikrar ettirmek için hiç bir müı:akere- gelirinin artacaiı kanutıine v 
de bulunmadığını aöylemittir. Çünkü bir taraftan eılence yeı 

X Briiluel - Bdçika'nm iatiklüi yapılan ucuzluk sayeeinde, 
memleketin her tarafında parlak bir rağbet fulalqmıı. dolayıaiyle 
tarzda kutlanmıftır. Brilbel'de, kıral miktarda reaim tahaiıl edllmi,. 
ve imal ailesi büyük meydanda yapı- lanmıftır. 
lan dini ayında huır bulunmuttur. Diler taraftan da, bu kırk 

X Lonclra - Çemberlayn Avam ~ ~e ü~retlerinden büdceM 
Kamarumda bir suale verdiği cevapta ~mı bır mıktar para tMarruf 
harid aiyuet milı:akerelerlnin iSnü- tır. 
mibdeki aa1ı günü yapılacaima bildir· 
lqtir. 

X Lonclra - Mısır bafvekili Mah· 
mut pqa Çemberlayn tarafından ka· 
bul olunmuıtur. MWlkat yarım uat 
aGrmUftilr. 

X Kahire - HWriimet, parlimento
nun plecek alelade topJantnma kadar 
hOJdlmete maU husuaatta tam aellhi
yetler veren bir kanun liyihau tekli· 
flne karar vermiftir. 

Acı bir 
Hava Kurumu nefrlyat fU 

aım Amirlerinden Suad Binc&I 
Rana Bing81'Un u.zun .zamaıı 
tedavi edilmekte olduiu Y 
toryomunda bir krls neticea 
f at ettiiini teeaürle haber 
Merhumun aileaine tuiye 
sunaru. 
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Ankara • latanbul araunda 
pazardan maada her ıüa : 

Büyükada'run bu vıuhteşem otelin
de, çılgınca eğlenen bir sürü insan i
çinde yalnız o, mahzun ve dalgın, bir 
gölge sükiitiliğiyle dola11yordu. 

Bu hal ilk defa olarak ba§ına geli
yordu. O, Şişli'nin dillere destan ol
muş meşhur ve müseccel çapkını, bir 
kadının ahu gözleri önünde bu derece 
serseme dönsun ve aciz içinde kıvran· 
sın! 

Halbuki bu otele ne çılgınca mace· 
ralar tahayyül ederek gclmitti. Bu 
teaadtif olmasaydı, belki ®•ilndüiü 
gibi çıkacaktı. Atlet vücudu, ıiya.h kı· 
vırcık aaçlariyle, plajda ıbütün kadın 
gözlerinin az veya çok bir israrla Ü· 

zerinde toplandığını hiaaediyordu. 
Kumların üstüne serilen bu allı ye
'illi vücutlardan bir çoğunun kend.i
s.inin olmak için can atacağında hıç 
şüphe yoktu. Fakat onun gözü bun· 
ların hiç birini görmüyor, inanıl~ 
bir cazibe ile, daha ilk görüşte kalbı-
5'i kendisine bağlamıf olan ° ~rarlı 
kadını düşünüyordu. . 

Evet, ona ilk defa rastladığı anı ~
yice hatırlıyordu. Terasta, çayını 1

• 

Çerken, birden batını kaldırınca, ya· 
nı başındaki masada, baıır kol~~kta 
oturan siyahlı bir kadının profılıyle 
karşıla~ıştı. Dalgın g?.zler~yle, e~
gin denizi süzüyordu. Gozlerı bu gu· 
zel profile takılmıf, dikkatle ona 
bakmıya baflamııtı. . . 

Aradan uzun bir zaman geçaııftı, 
uzun dakikalar, genç kadın, bir het 
kel sabitliğiyle kunıldamadan, en ~u
çük bir hareket yapmadan, gözlcrınıi 
engindeki sabit noktadan ayırıı_ıaınış
tı. Yüzünün çizgilerinde tatlı bır me
lankoliye karı,an müthi§ bir tabak· 
.kilin ifadeai vardı. 

Dakikalarca o vaziyette kalrnıf, 
aonra, aanki muhayyel bir dünya~a 
ya,ıyormu9 gibi etrafından ıı.öerıız, 
kalkıp içeri girmif ti. 

Bu ilk karşılaJID&dan aonra, aiyahlı 
kadını terasta yenilen yemekler eana

ı.ııı11ır_. ... da muntazaman görmiye baflamıt" 
tı. Sık aık elbiac de&ittirme~~e .rag-

bunları hep ıiyaıh renklı mtıhap en 1A • 

iyordu. Yalnız bir ~~a. k~.yu .. ac.~-
rt bir kostümle gcldıiın.ı gormuştu. 

yalnızdı. Hiç kimse ile konuş
uyor, garsonun suallerine karşı da 
if bir baş işaretiyle iktifa ediyor

u. 
Otel kapıcmmdan bu esrarenıiz ka
ınm hüviyeti hakkmda malQmat ia
yince, kondiaini ••maırh pren.u 

la" diye kaydetmit olduklarını, 
undan batka hakkında h.iç bir malu· 

lan olmadığını öirendıi. 

Bu yüzük annesinin yadigarıydı, 
üstelik yüz liradan fada ettiğini ~e?
disine temin etmif oldukları ıçın 
maddi değeri de büyüktü. E&er bat· 
ka bir hiaae yer bırakmıya,çak kadar 
kalbini ve dimagını istila etmit olan 
kara aevdası olmasaydı, ihtimal buna 
çok üzülecekti. ~akat "adam .~en ~e, 
bir yüzügün de lafı mı olur? Dıye 
kendi kendini teselli etti. 

o akşam, siyahlı kadın terasada 
mutattan fula kaldı. O kalkıp odası
na çekilince, kendiai de iki kapı fark
la kar9ıaında olan odasına gitmekten 
bafka yapacak fey bulama?'· Cebin
den anahtarını çıkararak kapıyı açtı, 
içeri girdi. Fakat daha elektrigin 
duğmeaini çevırmeden tesadufen eli 
cebıne dokununca cıgara paketıni te
rasta ~aanın iızerınde unutmuf ol
dugunu hatırladı. Anahtarı kapısının 
üstünde bırakarak tekrar terasa çıktı, 
paketini aldı ve t~ dönerken aynı o
telde oturan bır ahbabiyle karfılaıtı. 
Ayak üzeri o günkü hırsızlık vakası 
hakkında manasız bir kaç kelime ko
nuıtular, sonra odaaına geldi, kapıyı 
açtı ve elektriği yaktı . .l-akat ı9ık ya
nar yanmaz hayretinden dona kaldı: 
Içerde, açık valizi önünde biri duru
yordu. Kapı gürültüsü üzerine ani 
hareketle kendisine dönen bu birınin 
ıiyahlı kadın olduğunu görünce he
yecanından az kalsın oldugu yere yı
kılacaktı. Hayallerinin bu müthi' kı
rılışı karşısında evela duyduğu derin 
bir sızı oldu. Fakat bu his çarçabuk 
yerini büyük bir sevince bıraktı. 

Kurtulmuştu; artık kurtulmuştu. 
Çünkü, kendisine en küçük bir allka 
göstermesi ihtimali bile olmıyan bu 
kadın artık onun elindeydi. Demek ki 
mıııırlı prenses hüviyeti, oteli kolay
ca" soyabilmek için kurnazca bulun
muş bir maskeden başka bir fey de
ğildi. 

Kadın sap &arı kesilmişti. Korku

dan titrediii farkedilen kadına doi
ru gülümsiyerek ilerledi, aya&iyle a
çık valizi karyolanın altına iterken: 

- Nihayet geldiniz, dedi, sizi haf
talardanberi bilaeniz ne büyük bir he
yecanla bekliyordum. Geleceğinizi, 

ıevgime mukabele etmekte gecikmi
yeceğinizi biliyor ve bu mesut günü 
bek liyordum. 

Genç kadın şaşkınlıktan açılmıt 
gözlerle ona baktı. Alay mı ediyordu l 
Fakat kadınlığmın ve gib:ellitinin 
lmtiyaslftl hi9acderek hemen kendini 
topladı ve hafif bir te.bcaümle cevap 
verdi: 

- Evet, beni bekledifinizi biliyor• 
dum. Size karfı lakayıt olmadığımı 

söylemiye gelmiştim. 
Hikayeci 

Y etilköyden lıarelı:et 
Ankaradan hareket 

Ankaradan 

8.30 
8.80 

cumartesi cünlerl 16.00 

Nöbetçi Ec:aaneler 
'Pazar : Hallı: ve Sakarya eczaneleri 
Puartnl : Eıe ve ÇankaJ'a .. 
Salı : Sebat ve Y eniıehir • 
Çarpmba : htanbul ec:saneai 
Perıembe : Merkea 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci ec:saneleri 

HALK•• YENl 
S!NBJIALAR 

Seans aaatleri 

YEN! 

14.45 
16.45 
11.45 

Har IÜD 
HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

YENl 
Cumarteai ıüııleri 

HALK 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

ıs 
14.30 
16.SO 
18.30 

Puar cünleri 
YENl 

11 
ıs 
14.45 
16.45 
ıau 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

G.-eeleri saat 21 de 

Lüaıamlu Telefoa 
Numaraları 

Yancın lhban: (1521). - Telefon. müra
caat _.lr: (1023-1024). - lehlrlerara-
11: (2341-2342). ltldrtrılı H Havapaı 
Arıza Meınurlutu: (1846). - Mcaajeri 
Schir Anbarı: (5705). - Takı 1 Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(2645. 1050. 1196). - Samanpuan civa· 
n:·(2806. 3259), - Yenitebir, Havuzba· 
eı. Bizim tabi: (232S) - Havuabaıı: 
Güven taksi: (H41): Birlik tabi: (2333) 
- Çankırı caddeai. Ulua tabi: (1291). 

Otobüılerin ilk •• 
Seferleri 

109 

Uluı ıı.ı . dan K.. derc'ye 
K. dere'den Uluı M. na 

Ulua M. dan Çankap'ya 
Canka:ra'dan Uluı M. na 

Ulua M. dan Dikmen'• 
Dikmen'den Ulua M. na 

Ulus M. dan Keçlörcn'e 
Kcçiören'dcn Uluı M. na 

Ulu& M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Uluı M. na 
Ulua M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'deaUlua M. na 

C.beci'd• Aa. fabL n 
AL fabL dan Cebeci.,.. 

Yeniteldr'd• Ulus il. na 
Ulua il. dan Y eniıebir'e 

Sabah Aktam 
llk Son 
aefer ıefer 

6.45 23.00 
7.15 ZS.20 

7.ZS 23.00 
7.10 23.20 

e.so 20.00 
7.00 20.30 

e.oo 21.00 
6.30 21.30 

6.30 21.00 
7.00 21.30 
7.00 23.00 
7.00 33.00 

7.00 ---- 17.00 

7.00 U.00 
7.10 zs.oo 

S. paaan'ndan Akldlpril'n t.ll 7.00 
0.45 Akköprü'dea S. paaan'aa 7,30 

§• Taiı -§• 
§• -

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

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yeniıehir, Tuna Caddcai Yititko-
ıun sok\lğı, No. 15. 4237 

Kiralık - Yenitchir Meırutiyet 
Cad. Türe S. No: 6 da 3 oda l bol ban-

=· -

Kırmızı Zanbak 

Öjeni Grande 

Bilinmiyen insan -: yo elektrik balkon aaire. Aynı evde -§• San Mikele'in Kitabı 

Leviı ve lren 

: çatı katta ev aahibine mUracaat. 4587 --=· 5 Kiralık Ev Aranıyor - Anafartalar 

-§• -=· 
Evlilik ve Oteıi 

Cihan Şampiyonları 

Esrarsız Hayat 

S veya çocuk sarayı civannda geniı 2-3 
E odalı evi olanların poata kutuıu 139 a 
E yazmalan. 4771 

--=• --=. - Sığıntı 

E Kiralık - Samanpuan Ku11unluca
E mi karpaı Alim B. Ap. Bir daire. Ha
: vagazı ve konforlu muayenehane ve 
:S yazıhaneye elveritlL Kapscıya 4 772 -------- • Hayat; aen ne güzelsin 

(telif) -: • lnaanlığın Hali 

E Kiralık - Aşağı Ayrancı'da Ba
E kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
:S 6 oda, banyo elektrik ve au. Fiatı 35 
_ lira Tel 2901 4777 - -

~Akba'dın Ye her kilıbu'dın § - -., .......... 
arayınız 1111111111 r 

Mahkemeler 
Ankara Aıtıye J\ııahkemeaa • ,_.... 

ret Daireai Reisliğinden : 

Müddei Ziraat Bankuı Vekili avu
kat Tevfik Çiper tarafından müddei
aleyh Anafartalar caddeainde Şevrole 
şubesinde Şevki aleyhine ikame olu
nan alacak davasında 15 teşrjnievel 
927 tarihinde müddeialeyh Şevkiye 

aynı adreste davetiye tebliğ edilerek 
duruımaya baılanılmıt ve 12 teşrini
sani 927 tarihli celsede taraflar mah· 
kemeye gelmediklerinden devam ta -
leplerine talik edilmiı ve bu defa Zi
raat Bankası tarafından dava takip e· 
dilmekle müddeialeyh Şevki namına 
iÖnderilen davetiyenin Anafartalar 
caddesinde Şevrole şubesi namiyle bir 
şube olmadığından bahisle bila teb -
liğ iade edilıniı ve emniyet direktör
lüğünce yaptırılan tahkikat sonunda 
da müddeialeyhin halen nerede ika
met ettiğini bilen ve tanıyan olma· 
dığı bildirilmiı olduğundan mumai -
leyh Şevki hakkında uaulün 241 ve 
müteakip maddeleri mucibince ilinen 
tebliğat yapılmaıına ve duruşmanın 
21-9-938 çarşamba saat 9,5 ğa talikine 
karar verilmiş olduğundan muayyen 
gün ve saatte müddeialeyh Şcvki'nin 
mahkemeye gelmeıi akıi takdirde du
rupnanın gıyabında yapılacaiı illnen 
teblii olunur. 4870 

Ankara Aaliye Mahkemeai Tica.. 
ret Daireainclen ı 

Kiralık Apartıman - Y~niıehir'de 
Selinik caddeıinde No: 44. 6 oda iki 
büyük salon. Kalorifer, aıcak au ve bü
tün konforu haiz. Kapıcıya müracaat. 

4803 
Kiralık - Yeniıehir Sağlık Bakan

. ~ ı arkası Süleyman Sırn caddeai No: 
l de 3 oda 1 hol orta kata müracaat. 

4804 
Kiralık Daireler - Havuzbaıı'nda 

Ragıp Soysal apartımanında reımt da
irelere çok elverigli daireler kiralıktır. 
Tel: 3923 4805 

Kiralık - Ziraat Enstitüsü mahal
lesinde müstakil üç odalı bir daire ki
ralıktır. Tel: 3991 de Mahmut Sür'e 
mUracaat. 4816 

Kiralık Küçük Daireler - Kızılay 
civan Çankaya kaymakamlığı arkası 

Çalıkkale sokağı 2,3,4 odalı tam terti· 
batlı. Alt kata milracaat. 4818 

Kiralık ev - 4 odalı büyük bahçe 
içinde müstakil, Yenlıehir Yüksel 
Cad. 40 Ataç aokağı No: 15 her ıün 
15-18 aruı görülebilir. 4837 

Kiralık dükkinlar - Y enlıehir 
Meırutiyet caddeli kötebaıı Babao
ğulları apartmanı altında her tcYe el
veriıli. Kapıcıya müracaat. 4838 

Kiralık - Mobilyalı tam konforlu 
ayrı kapıh oda. Çocukaarayı c:addea! 
No: 33 de 7 No:lu daire Ti: 2315 

4844 
Kiralık Bai - 1nceıu'da 15 dönUın 

bağlı bahçeli 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
bulunan bir bağ meyvesiyle. Mukad
dem mahallesi istasyon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilibaya müracaat. 

4877 
Kinldc kat - Y enifChir Demirte

pe'de Necati bey caddeli köprü bapn
da asfalt üzerinde otobüa duralı kar· 
11aında 2 No :lu apartman 4 oda 1 hol 
havacuı, au, el~ktrlk, bnyo, gayet ha
vadar. Su paraaı mal aahibine 58 Ura 

4878 
Mıaırlı bir prenses ..• Kim bilir ne 
dar zengin ve bütün arzularını der-
1 yerine getirmek için bütün imkin· 
a aahip. Böyle o~ıına . rağm~~ r 

ızlığı, bu melankolik ~-~. d~-
ün.celi tavırları, onun kcndını ıçın •· 
n yiyen bir derdi olduğunu göster
"yor muydu? Bu kadar derin bira

mevzuu olan bir kadın yanında, 
e kadarki kolay muvaffakiyct

rini temin etmif olan fizik güzelli· 

Ankara Borsası 

f U. Meydanı ile lata1700 anamda her 
bet dakikada bir aefer olap trm •· 
maalan seferler daha aıktır. 

f U. Me)'dam ile Yeniıehlr, Balı:anhlrlar. 
Cebeci, lamanpuan arurnda ... , 1 
den 20 ,.. kadar vHatl hu bet dakik•· 
da; aaat 20 den il • kadar bet OD da· 
ldlrada i aut 7 dea 1 • •• Zl d• ıs e 
kadar her 16, ao ... 30 düibda bir 
muntazam eefcrln vardır. 

Ankarada Tahtakalede yabani ao· 
kak 1 No. da komiayoncu ve Taşhan 
karşısında Şevrole acentesi ıubeıi sa· 
bibi olup halen adrcai meçhul Ali 11-
hamiye; 

Müddei Ziraat Banka11 vekili avu -
kat Tevfik Çiper tarafından 2-5-937 
tarihli bir kıt'a emre muharrer senet· 
le matlubu olan 900 liranın protesto 
tarihinden itibaren faiz, komiayon 
ücreti, protesto ve muhakeme masra· 
fı ve ücreti veklletle bil'likte tahsili· 
ne mütedair olarak aleyhinize ikame 
edilen dava üzerine namınıza 28-6-938 
tarihinde müddeialeyh sıfatlyle mah
kemeye gelmeniz lüzumuna dair tas· 
tir olunan davetiye varakası ikamet· 
kAhınızın meçhul olmasından dolayı 
bili tebliğ iade kıhnmıt ve milddei 
vekilinin talebiyle hakkınızda usulün 
241 inci ve müteakip maddeleri muci
bince llinen tebliğat yapılmasına 
mahkemece karar verilmiş ve muha -
keme 21-9-938 tarihine müaadif çar· 
11mba günü aaat 9,5 ğa talik edilmiı· 
tir. 

Kiralık - Kooperatif arkaaı A.ğaoğ
lu apartmam üat kat, 4 oda mutfak 
banyo, iean ucus. içindekilere müra-
caat. 4891 

"nin teairsiz kalacatıru dütUnüyor, 
un dikkatini çekmek için her han· 

· bir tctebbüate bulu~yı bile lü
\Unsuz addederek, tıbkı hır tanrı hey

lini seyreder gibi, huıu iç.inde ona 
ktan bakmakla iJıtifa ediyordu. 

kendinde farkettiği delitikliğin 
üyüklüğüne inanamıyacağı geliyor

u. O ki, fimdiyc kadar eglenccden 

· ıenccyc ko,ar, poker ınuaiarın~. 
ve tenis piıtleri arasında ınekık 

kurdu, fimdi, bir f&ir gibi, denizin 

rtıaında düşüncelere dalsın. 

Ve içinde 0 zamana kadar tanıma· 
! olduğu duyguların kımıldadıgını 

"••ediyordu. Mehtapta pırıl pırıl ya
denia artık onu karşısında lika· 

21Temmuz1938 Fiyab 
ÇEKLER 

t\cılıı 
,.... __ 

Londra 6.20 
Nevyork 126.0975 
Pariı 3.41 
M ilano 6.6350 
Cenevre 21.1525 
Amlterdam 69.277 5 
Berlin 50.6135 
Brilkıel 21.31 
Atina ı.ıs5 
Sof ya 1.53 
Prac 4.355 
Madrld 6.19 
Vart0va 2S.62 
Budapeşte 24.80 
Bükreı 0.9325 
Belcrad 2 8575 
Yokoh.ama S6.1050 
Stokbolm 31.9650 
Moıko.a 23.6n5 

Knoanıt 

6.2S 
126.SI 

3.4975 
6.6625 

21.9725 
69.6050 
50.1575 
21.4075 

1.14 
1.537$ 
4.375 
6.9225 
2:usı5 
24.92 
0.9375 
2.17 

36.57 
32.12 
23.7175 

ESHAM VE TAHViLAT 
1933 uirk borcu I 

" " " 
1 

19.225 19.225 
(Vadeli) 

19.20 19.20 
(Peıin) 
(Peşin) 

" " " 
11 19.275 19.275 

Anadolu demiryollarr 
1 ve n 40.65 40.65 

(Pctin) 

• Alı:falll)an Ulua Me:vdanından aut 23 
deki ton acferlerle banlann Ulus Me1· 
danına dönllılerl aiııeınalarm datılıı 
aaatlerlne tlbidirler. 

Post• S••tleri 
TeabblltlU ti e kadardır. 
Posta aaat 11 a lııadar !atanbal cibedae 
mektub kabul eder. 

Tren 

Ha)'darpqa 'J'a 

Samıun hattına 

Saatleri 
Her •bab L•. Her 
alı:tam 19,15 ve 19.50 
de CPaaarteal. per· 
•embe. camarteai 
Toroa ıtirat.) 

. HercUn 9,35 CKa19e· 
rl, lıvaı. Amaa:ra ba 
hat tiserindedir.) 

Diyarbakır hattı : ffercUn 
Zonguldak hattı ı 
Kınkkale'J• rQotobüa • 

9.35 
U.00 
16.05 

GONDELllC 

Mezkflr günde ve muayyen aaatte 
mahkemede bulunmanız veya bir ve
kil göndermeniz lüzumu davetiye ye
rine kaim olmak üzere ilinen tebliğ 
olunur. 4869 

Aranıyor : 

Aranıyor - Ev, apartrman, arsa •· 
ranıyor Satmak istiyenler müracaat 
Tel. 2406 Nqct Şeren 4172 

Aranıyor - Bir Bay: Kalorifer ve 
telefonu olan bir dairede möbleli ve 
mlSbtesiz bir oda anyor. Ulua'ta 
MHT rumuzu mektupla müracaat e· 
dilmesi 4709 

Kiralık n aranıyor - 6 odalı kalö
rif erli konforlu. 1 ilkteırinden itibaren 
Ulus·da (M) rumuzuna mektupla mü-
racaat. 4840 
Aranıyor - Ağuıtoı 1 den itibaren 

Yenişehirde 3 veya 2 oda bir holden 
ibaret bir apartman ve yahut müatakil 
kiralık bir ev. Tl: 3335 4866 

I~ arayanlar: 

..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me· 
: : zunu 7 aene doğrama kereıte fabrika· ıt b_ırakmıyor, grubun renklerinde 

dıye kadar farketmcmit olduiu 
zellikler keıfedivcrdu. Kendi ken-

ne "Dikkat et. Mil efaanaıin mcc- "'"~------------·"' .... 
ununa dönmek üzere1in I" Dediaci o· 

Hicri. 1157 Rumi. 1154 == D Ba"" sı·t u·· rek == Si idare etmiş ayrıca müteahhit yanın-
Ceınazil'evel: Z4 Teaunuıı: t f da çalıfDUt her yere cider. Ulua'da 

S. D. S. D. - • • 
Günet: 4 46 Akpm: 19 S5 : : F.K. 4820 

: Cebeci Merkez Haataneıi : -------------
yordu. 

Bir aabah, otelde mutattan fasla bir 
rilltU igitti. Gürültü alt kattan ge-

yordu. Bağrıtmalar, kadlll çığlıkla· 
biribirini takip ediyordu. Ne olu
r diye pijamasiyle merdivenleri 

°9a kop indi: 17 numaralı odadan 
'r çift elmae kUpe ile bir el çantaıı 
ybolmuştu. Polis, poliı, diye bağı· 

lfılırkcn, o, aalonu dolduran kalaba-

fın tecessüsüne §qtı ve yuka~ o~
çıktı. Fakat tuvaJet masasının o

üne gelince, akşam yatarken oraya 
rakını, olduğunu pek iyi hatırladı-
ı pırlanta yiUüğün yerinde bulun-
dığını gördü. Belki yanılıyorum. 

"ye odayı alt üst otti. Fakat hayır, 
· zük iyiden iyiye uçmuttu. Demek 
, biraz evel telitla atağıya koftuğu 
nada bu iti yapmı9lardı. Kim? Al-

bilir. Belki de, qagıki hıraızlığın 
ili. 

.:!JI 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ~ iç Haatalıklan miltehallıll § 
~ -- -- .... - .. 
S: Türk Hava Kurumu 5: Her yün hastalarını Yenlıehlr : = = 5 Meırutiyet caddeai Urek apartı· S 
~ =- -= Ü Ü PJ.YANGQSU =: manmda aaat 15 ten ıonra kabul: = B Y K ., = E eder. Tel: 1694 S 
~ ~- -= = '"111111111111111111111111111111111111111,. - -5 Dördüncü keıide: 11 AiUıtoı 1938 dedir. 5i - -- -- -- -§ Büyük ikramiye 50.000 liradır § 
= == § Bundan batka: tS.000, 12.000, 10.000 liralık lbamiye- S 
= = 5 lerle ( 10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat YUdır... i: - -- -- -- -;E Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zenain eden lnı plyanıo- 5 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

Cebeci Hutahaneai afrs, çene 
yi1.s butahkları mlltebuaıaı 
Hutalarmı pazardan maada 

ber gün 15 den itibaren Atatllrk 
Bulvarı Foto Cemal 1tpartmwıı 
No: 6 da kabul eder. 4422 = ,. ittirik etmek ıuretile ıiz de talihinizi dm.,-inia... e 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ....... ~ .............. ~ .......... 

Kurıdar: 

Den veriliyor - Orta mektep ve li
ae I, II, 111 (Fen, Ede) aımflanna ri
yuiye ve Fizik. Cihan kıraathaneai 
gar~onlan vaaıtuiyle Riyaziye ıubesl 
mezunu F. A. namlanna her gün ı 15,30 
• 18,30 arasmda aranmaaı. 41544 

Daktilo Kunu - 49 ıincu devreıine 
atuatoa ilk haftaırnda ba9lryor. 2 Ay· 
da diploma verilir. Yenibll arkuı Ye
nihamam apart. Tel: 3714 4822 

Zayi - Divrift kuaaı rllftlyK!nden 
1335 acncainde aldıpn phrıdetname
yi kaybettim. Y enlainl alaca&ıından es
kisinin hWanU olmadılz lltn olunur. 

Dlvrili kuus Ahmet pqa mahalle· 
ainden Dcçdell ofullanndan l 319 do
tumlu Halil otlu SWeymuı Erce 

4871 

Küçük ilan şartlar1 
Dön AtırWı: ldlçii.k i11nlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa için SO Kurut 
Uç defa için 70 Kuruı 
DCSrt defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlarm her defuı 
için 10 kurut alınır. Meaell 10 dda 
netredilecdr bir ilin için 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmalı: üzere, 
ber Atır. kelime ııralarmdaki bolluk
lar müıteana 30 harf itibar edilmi•tir. 
Bir küçük illa 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dört Atırdan fazla her Mtır için Qn
ca 1 O kuf'llJ alınır . 

Satılık : 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
iınarca parsellenmiı inpata elverip 
arsalar. Tel. 2406 Neıet Şeren. 4170 

Sablık - Ankararun her tarafında 
irat getirir beton ahşap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Sabbk - Hacı Murat mahalleıinde 
Y qilağa çifte frnnlan pazarlıkla aatı

lıktır. Taliplerin fınn sahibi Hapme 
müracaatları. 4540 

Sablrk - Keçiören'de araa. Asfalt 
ilstilnde 3000 M. Geniş cephe, içinde 
Baraj suyu, Keçiören gazinosunda 
bekçi Aliye. 4590 

Satılık - Kırmızı tabanca boya ü
zerine fransız kadife maruken kumq
lı kübik bir oda takımı. Yeniıehir Tu
na Cad. Bay Ferit Ap. No: 40 zemin 
kat Bay Hayri'ye müracaat. 4647 

Satılık analar - Maltepenin en ha
kim yerinde münferit inşaata elveriıli 
ucuz arialar. Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 

4657 
Acele Satılık - Kavaklıdere Gilftll 

kooperatifi evleri bitiıiğinde bir ana 
ucuz fiyatlL Tel: 3420 da 28 numara
ya müracaat. 4711 

Sablık Ana - Yeniıehir'dc Bakan
lıklar muhitinde Karanfil aokaiında 

7 50 metre çok gUzel bir araa ucuz aa
tıhktır. Tel: 2314. 4742 

Acele Sabbk - ismet Pata mahal· 
lesinde Müdafaayihukuk caddesinde 
142 No :lu ki.gir bir kat üzerine 4 oda
lı banyolu icabında bir kat daha çıkı
labilecek bir Ev. latanbul'da Deni.ı
bak İstanbul ıubeai liman kontrolu 
Edip Kemal'e müracaat. 4801 

Sablık - Ankara'run her tarafında 
irat getirir beton ve ah§ap aparuman 
ve evler Tel: 3563. Ali Cegiz. 4832 

Sablık - Ankara'nm her tarafında 
imarca paraellonmif infaata elveritli 
arsalar. Ali Cengiz Tel: 3563 4833 

Sabbk uui -Toprak kamına bq
lanan yeni Kamutay'& dib yol ayakla 
25 D. Manzaralı, metre 15 K. Toptan, 
Samanpazan iıtaayon cadct.i No. 43. 
Bakkal Mustafa. 4830 

Satılık - Piyanda mevcudu olım
yan 935 modeli mUceddet bir Kolwn
biya cramofon ve Avrupa mam(Uitı 

çini soba. Itıklar Kemal Gedeleç a
partman No: 2 4865 

Sabbk araa - Yeniıehlr'de yeniyol 
asfaltı üzerinde tek veya çift apart· 
man yapma&a müsait blok batı araa 
satılıktır. 1'1: 2640 487 5 

Satılık bal - Yenişehir'de Küçük 
Eaat'ta otobüs dura&ı civarında baluh 
meyvah au ve elektrikli 2 odah eviyle 
Tl: 2640 4876 

Sabhk - Fırınlı gaz ocağı, gramo
fon, tilte, soba, karyola Sto, mutfak 
takınu, masa, uhiye vekilcti arkuı 
Gelir aokak 5 4879 

Sablak ev araa apartman - Ankara
nın her semtinde irat ıetirir ev apart
man ve küçük çapta araalar Tel 241t 
Vahdi Dotruer uo .. 

Sabir arsalar - ls.taayon arkasında 
imlrca parsellenmiı arsalar Tel 2487 
Vahdi Dotruer 4905 

Acele aablık ana - Maltepc'nin en 
güzel yerinde 330 M. ehven fiyatla ve
rileçektir, Tel 2487 Vahdi Do&ruer 

4906 
S.bhk n - Bahçeli evler koopera

tifinde B. 4 ve diğer tiplerden acele 
satılık hiaae Tel 2487 Vahdi Dotruer 

4907 
Sabbk otomıoWl - 31 model kapalı 

iyi kullanılmıı Şevrole otomobili utl
bktır. Görmek iıtiyenler Telefon 2821 
müracaat. 4911 

ı, verenler : 

Aranl)'or - Küçük bir ailenin i,te· 
rini görmek üzere çalışkan ve temiz 
bir bayana ihtiyaç vardır. İyi maaş 
verilecek. Yenlıehir Ali Namıi Küçük 
apartman N o: 8 4802 

lnsitizce Muallimi Aruuyor - KUl
tUr Bakanlıfmca ehliyeti tanınan bir 
inıllizce CSfretmenine ihtiyaç vardır. 
Arar Liaan Okuluna müracaat. Tel: 
3714 4831 

Teq&htu aranıyor - Krrtasiyecl
likten anlaması lazımdır. Yeni hal 
No: ı de M. Nedim lrcngün'e mUr,.ca
,~ 4889 
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RESMİ İLANLAR 
Bayındırhk Bakanhgt" 

Yapı işleri ilôn ı 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: An
kara Müzik Oğretmen okuluna ilave 
edilecek kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 9111 lira 80 kuruştur. 
2 - Eksiltme 2. 8. 938 salı günü 

saat 10 da Nafıa Vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında açık ek
siltme usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 46 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - İsteklilern 684 lirahk muvak
kat teminat vermeleri ve yapı işleri 
umum müdürlüğünden en az 5000 li
ralık bu işe benzer iş yaptığma dair 
müteahhitlik vesikası ibrazı lazım

dır. (2471) 4697 

Baraj inşa ettirilecek 
Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde
de Gebere barajı inşaatı, keşif bede
li (401.324) lira (92) kuruştur. 

2 - Eksiltme 2. 8. 938 tarihi..,.,. nst
lıyan sah günü saat 12 de Nafıa Ve
kaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık işle
ri genel şartnamesi ve projeleri (20) 
lira (10) kuruş mukabilinde sular u
mum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin (19.803) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve (200) bin liralık 
Nafıa su işlerini veya mümasil inşa
atı taahhüt edip muvaffakiyetle bitir
diğine ve bu kabil işleri başarmakta 
kabiliyeti olduğuna dair Nafıa v cka
letinden alınmış müteahhitlik vesikaı 
ibraz etmesi, isteklilerin teklif mek
tuplarını ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat eveline kadar sular umum 
müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2359) 4555 

Bataklık kurutulacak 
Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın 
bataklığı kurutma ameliyatı, keşif be
deli (47.250) liradır. 

2 - Eksiltme 25.7.938 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 12 de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (2) lira (36) kuruş mukabi
linde sular umum müdürlüğünden a
labilirler. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (3544) liralık ~uvakkat 
teminat vermesi, (20) bin liralık nafıa 
su işlerini veya buna muadil naha iş
lerini taahhüt edip muvaffakiyetle bi
tirdiği ve bu kabil nafıa işlerini ba
şarmakta kaıbiliyeti olduğuna dair na
fıa vekaletinden alınmış müteahhid
liJc vesikası ibraz etmesi. 

4 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukaıbilinde ver -
meleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2290) 4430 

Karbolineum allncak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Kapalr zarf usuliyle 100 ton 
karbolineum satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel • 22.000 lira; 
ilk teminat 1.650 liradır. 

3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saat 11 
de Ankarada Ziraat vekaleti binasın
da yapılacaktır. 

4 - Şartnameler Ankara'da Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonundan, 
İstanbul'da Ziraat müdürlüğünden 

parasız olarak verilir. 

tazyikli sırt Pülverizatörü satın alı

nacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 17.000 lira, 

ilk teminat 1275 liradır. 
3 - Eksiltme 26. 8. 938 de saat 11 

de Ziraat vekaleti binasında yapıla
caktır. 

4 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alına komisyonundan, 
İstanbul'da Ziraat müdürlüğünden 
parasız olarak verilif. 

5 - İsteklilerin teminat mektupla
rı veya makbuzlariyle birlikte muay
yen günde 2490 Slı. kanunun 2. inci 
ve 3. üncü maddelerinde zikredilen 
vesikaları eksiltme saatinden 1 saat 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(2378) 4556 

Finans Bakanhğı 

İki memur alınacak 
Mliye Vekaletinden: 
Maliye vekaleti muhasebat umum 

müdürlüğü servisinde çalıştırılmak ü
zere 60 şar lira ücretli iki memur alı. 
nacaktır. 26 temmuz 938 salı günü sa
at ona kadar müracaat edenler arasın
da ayru günün saat 11 inde müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Aşağıdaki şartları haiz olanların is. 
tida ile muhasebat umum müdürlüğü 

ikinci şube müdürlüğüne müracaatla
rı ve ellerindeki vesikaları bu istida
larına bağlamaları ilan olunur. 

1 - Lise mezunu olmak. 
2 - Askerliğini ifa etmiş veya tes. 

cil edilmiş bulunmak. 
(2599) 4893 

Bir memur alınacak 
Maliye Vekaletinden : 

Hukuk müşavirliğinde açık bulu
nan (60) lira ücretli daktiloluğa im
tihanla bir memur alınacaktır. 

Taliplerin 30 temmuz 938 günü ak
şamına kadar müşavirliğe bizzat mü
racaatları ve bundan evet imtihana 
girmiş olanların tekrar imtihana alın
mıyacakları ilan olunur. (2587) 4860 

·MiUı Modafao Bokaal~t 

Gliserin alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma. Komis

yonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı 115 kuruş olan 8695 ila 6955 ki
lo gliserin kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 8 ağustos 938 pazar
tesi günü saat 10 da M.M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 750 liradır. Şart
namesi parasız olarak KO. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarınr eksiltme 
saatından behemehal bir saat eveline 
kadara M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (2493) 4723 

7 kalem veteriner ecza 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
4800 lira olan yedi kalem veteriner 
ecza açık eksiltme ile satın alınacak
tır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 9 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 380 lira olup şart
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2494) 4724 

6 adet depo yaphnlacak 
M.M. Vekaleti Satın Alına Komis

yonundan: 

1 - Hepsinin keşif bedeli on yedi 

bin iki yüz elli iki lira on altı kuruş 

olan Yahşıhan'da yaptırılacak altı a

det depo inşaatı kapalı zarfla eksilt-

meye konulmuştur. . 

2 - Eksiltme 29 temmuz 938 cuma 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 

Ko. da yapılacaktrr. 
5 - İsteklilerin teminat mektupla

rı veya makbuzlariyle birlikte mua
yen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde zikredilen 

3 - llk teminat 1293 lira olup ke
şif ve şartnameler seksen yedi kuru

vesikalan eksiltme saatmdan 1 saat şa komisyondan alınır. 
önceye kadar komisyona vermeleri. 

(2379) 4557 

Pülverizatör ah nacak 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki 
ve 3. maddelerindeki vesikalarla 1938 
yılı müteahhitlik vesikaları ile bir
likte teklif mektuplarım eksiltme sa-

Ziraat Vekaleti Satın Alına Komis- atından behemehal bir saat evetine 
yonundan : kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-

1 - Kapalr zarf usuliyle 500 adet meleri. (2338) 4551 

Komutanhk binası ve erat 
pavyonlan yaplmlacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko.: 

1 - Keşif bedeli (132.267,99) yüz o
tuz iki bin yedi yüz altmrş yedi lira 
doksan dokuz kuruş olan İzmir tay
yare alayı komutanlık binası ile üç a· 
det erat pavyonu inşaatı kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26 temmuz 938 cuma 
günü saat 12 de M. M. V. satrn alma 
Ko. da yapılacaktrr. 

3 - İlk teminat 7888 lira 40 kuruş 
olup şartname keşif ve pr0jeler 664 
kuruşa komisyondan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplar mı ihale saatın
dan behemehal bir saat eveHne ' •r 
Ankara'da M. M. V. satın alma KO. 
reisliğine vermeleri. (2279) 4403 

39 Kalem bokteryoloji 
alôt allnacak 

M. M Vekaleti Satın Alına Komis
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin •.!dilen fiyatı 
2400 lira olan 39 kalem bakteryoloji 
aıat ve malzemesi açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 9.30 da M. M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 180 lira olup şart
name ve listesi KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma KO. da bu1unmala-
rL (2495) 4725 

Benzol alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alına Ko.: 

1) 60 ton benzol kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. 

2) Tahmin edilen bedeli 20.400 (yir
mi bir ndört yüz) lira olup ilk temi
nat parası 1530 liradır. 

3) İhalesi 25 temmuz 938 pazartesi 
günü saat 12 dedir. 

4) Eksiltmiye gireceklerin 2490 sa· 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle teminat ve tek
lif mektuplarım ihale gününde en 
geç bir saat eveline kadar M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2280) 4405 

26 kalem veterner 
alatı alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2200 lira olan 26 kalem veteriner a
lat ve malzemesi açık eksiltme ile sa· 
tın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 5 ağustos 938 cuma 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3- İlk teminat 165 liradır. Şart
name ve liste KO. da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir· 
likte eksiltme gün ve saatmıda KO.da 
bulunmaları. (2496) 2726 

Gümrük ve inhisarlar BakanlıOı 

Boş müdürlük binası 
yaptırılacak 

: 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartname ve projesi mucibin

ce yaptırılacak Diyarbakır Başmü

dürlük binası inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli "36.119,, lira "62,, 
kuruş ve muvakkat teminatı "2709" 
liradır. · 

III - Eksiltme 3-VIII-938 tarihi
ne rastlayan çarşamba günü saat 10 

da Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler "180" 
kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
levazım ve mübayaat şubesiyle Diyar
bakxr ve Ankara Başmüdürlüklerin -
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yenlerin fenni evrak ve vesaikini ek
siltme gününden 3 gün evveline ka -
dar İnhisarlar inşaat şubesine ibraz 
ederek, münakasaya iştirak vesikası 

almaları lazımdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu 

ve kanuni vesaik ile ·inşaat şubesin
den alınacak eksiltmeye iştirak vesi-

kası ve % 7 ,5 güvenme parası mak
buzu veya banka mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların münaka
sa günü en geç saat 9 a kadar yukar
da adı geçen alım komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş 
olması lazımdır. (2541-4563) 4786 

Bina inşaatı 
Ankara. inhisarlar Ba§omüdürlü

ğünden: 

Keşif varakası 1261 lira 20 kuru~· 
tan ibaret Hatip çayındaki barut de
pomuz bekçilerine ait ikametgahın 

tevsii işi resim, plan, fenni ve umumi 
şartnameleri veçhile ve yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Açık eksiltme ve ihale 5. 8. 938 tari. 
hinde saat 10 da başmüdürlüğümüzde 
toplanacak komisyonda icra edilecek
tir. 

Taliplerin keşif varakasını, resim 
ve şartnamesini görmek üzere her 
gün idaremiz barut şubesine müraca
at etmeleri ve eksiltmeye iştirak ede
ceklerin de tayin edilen gün ve saat
te 94 lira 65 kuruş ilk teminat parala
rile gelmeleri ilan olunur. (2521) 

4757 

Tuz nakliye bedeli 
inhisarlar Umum Müdürlüğün.. 

den : 

Çamaltı ve Koçhisar tuzlalarında 

100 kilodan fazla alınacak tuz için tu
zun müşteri vasxtalarınm yanaşabile
ceği yere kadar taşınması için ihtiyar 
olunacak masrafların içinde bulundu
ğumuz mali sene zarfında da geçen 
sene olduğu g~bi Çamaltı tuzlasında 

kiloda 15 santim ve Koçhisar tuzla
smda da kiloda 12 santim olarak tes
bit edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz ka
nununun 4 üncü maddesi mucibince 
ilan olunur. (4617/ 2571) 4885 

. 
, Sıhot Bakanlığı · . . . 

Kapah zarf usulile 
1 

eksiltme ile ahnacak 
( 90) ton mazot 

Sıhat ve İçtimai Muaıvenet Veka
leti Ankara Mmtakası Sıtma Müca
dele Reisliğinden : 

1 - Ankara sıtma mücadele mınta
kası için muhammen bedeli (13800) 
lira olan ve evsafı şartnamesinde ya
zılı bulunan on beşer kiloluk teneke 
kaplar içinde (90) ton mazot kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş • 
tur. İhalesi 5.8.938 gününe müsadif 
cuma günü saat (13) de Ankara'da 
sıtma mücadele mıntakası riyaseti 
bina'Smda yapılacaıktır. 

2 - Muvakkat teırniınat akçası olan 
(1035) lira % 7.5 hesabiyle ihale sa
atından bir saat eveline kadar nakit 
veya banka mektuplarını (2490) sayı
lı artırma ve eksiltme ve ihale kanu
nunun 32. inci maddesi hükümlerine 
uygun bir şekilde adı geçen yerdeki 
komisyona vermeleri lazmıdır. 

3 - Alınacak mazotun şartnamesi -
ni görmek ve anlamak için Ankara 
sıtma mücadele reisliiğne ve İstan
bul'da İstanbul sıhat ve içtimai mua
venet müdürlüğüne müracaatları. 

(2574) 4886 

Okullar 
Talebe kaydı 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direk
törlüğünden: 

Bölge sanat okullariyle inşaat usta 
okuluna bu yıl müsabaka ile parasız 
yatılı talebe alınacaktır. Namzetlerin 
aşağıdaki şartları haiz olmaları la
zımdır. 

a. - Türk olmak, 
b. - 13 yaşından küçük ve 17 ya

şından büyük olmamak, 

c. - En az beş sınıflı bir ilk okul· 
dan diploma almış bulunmak, 

d. - Sıhati sanat tahsiline elveriş
li olmak, 

İstekliler aşağıdaki vesikalarla 
birlikte bulundukları vilayetlerin va
liliklerine baş vurmaları Jiizımdır. 

1. - Sanat veya inşaat usta okulu
na girmek istediklerini tasrih etmek 
şartiyle vilayet makamına yazılmış 
dilekçe, 

2. - Beş sınıflı ilk okul şehadetna
mesi veya ilk okullardan fazla tahsi
li varsa bulunduğu okuldan alacağı 
tasdikname, 

3. - Nüfus tezke1·esi 

4. - Aşı raporu 
5. - Üç tane vesikalık fotoğraf, 
Müsabaka imtihanı 22 ağustos 938 

pazartesi günü saat 9 da bütün vila
yetlerde kültür direktörlüklerince 
tayin olunacak yerlerde aynı zaman
da yapılacaktır. 

Müsabaka imtihanı tarihinden üç 
gün eveline kadar kayıt muamelesi
nin bitmiş olması lazımdır. 

~2509) 4704 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Eskişehir'de inşaat 
D. D. Yolları Satm Alına K.om.i&

yonundan : 
Eskişehirde in~ edilecek leyli çı

rak mektebi i.le tüccari eşya ambarı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. 

1 - Bu işlerin muhammen bedeli 
ceman 260.000 liradır. 

·2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demiryollarmın 
Ankara, Eskişehir ve Sirkeci vezne
lerinden 13 lira mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 15.VIII.938 tarihin • 
de pazartesi günü saat 12 de Ankara
da devlet demiryolları yıol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. · 

4 - Eksiltmı:ye girebilmek için is
teklilerin teklif mektubiyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ay
nı gün saat 11 r~ kadar komisyon re
isliğine tevdi etmiş olmaları lazım

dır. 

a) 2490 sayılı k911un ahkfunına uy
gun 14150 liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika
lar, 

c) Bu giib inşaat işlerinden en az 
50.000 lira kıymetinde bir in~aat yap
mış olduğuna dair nafıa vekfiletin 
den musaddak ehliyet vesikası. 

(2586) 4883 

Fevkani ge(it köprü yaphrllacak 
D. D. Yolları Saıtın Alma Komİ:s.. 

yonundan: 
Haydarpaşa.da yapılacak kısmı aza

mi demir fevkani geçit köprüsünün 
inşası kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 461.000 
lira.dır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı devlet demir yollarının 
Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci vezne -
terinden 23 lira mukabilinde alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 10.9.938 tarihinde cu
martesi günü saat 12 de Ankarada 
devlet demir yolları yol dairesinde 
merkez birinci komisyonunca yapıla
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 11 re kadar komisyon 
reisliğine tevdi etmiş olmaları la
zımdır. 

A) 2490 saydı kanun ahkamına uy
gun 22190 liralık muvakkat teminat, 

B) Bu kanunun tayin ettiği vesıka
lar, 

C) Nafıa vekaletinden musaddak 
müteahhidlik vesikası, 

5 - Fazla tafsilat almak istiyenle
rin devlet demıryolları yol dairesine 
müracaat etmeleri. (2593) 4884 

4 kalem elbiselik kumaı 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Muhammen bedeli 150.000 lira olan 

aşağıda yazılı ' 4 kalem elbiseelik ku
maş 2. 8. 1938 salı günü saat 11 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10.250 
liralık muvakat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları vee Nafıa mü
teahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gü_n saat 1 O a kadar komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Doldurma ve bo~altll11 
münakasası 

Devlet Demiryollan Umunı ldt 
sinden : 
Ankara deposuna 31.5.939 sonuıı' 

dar gelecek takriben 30.000 to~ 
den kömürünün vagonlardan 
tılması ve makinelere yüklenrı:es 
depo civarının temizliği işlerin~ 
lesi 27 temmuz 938 tarihine 111 .• t 

çarşamba günü saat ! 1 de yapılr11' 
zere kapalı zarf usuliyle eksiltıııt 
konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7800 }iradı!· 
işe girmek lstiyenlerin 585 li~ 
muvakkat teminatını yatırarak\, 
tarih ve 3645 sayılı resmi g~:t 
neşrolunan talimatname hükUJI" 
dahilinde müteahhidlik vesika .,c 
yannameleriyle beraber aynı ~.ı 
at 10 a kadar Ankara'da ikinçı 11 

me komisyonuna müracaatları J8' 
dır. . 
Şartname ve mukavele projele~ 

misyonca parasız olarak verilOI 5' 
dir. (2380) 4 

Bir erkek daktilo alma~ 
D. Dem.iryolları U. Müdürliif 

den : 
Makine ile süratle yazı yaıa.i 

kerliğini yapmış en az orta ~· 
mezunu bir erkek daktilo alırıBJ 
Taliplerin Ankara'da Zat işleri 
düdüğüne müracaatları ilan olu~ 

(2432) 

Ankara Valiliği 

Kuru çayır otu ahnoG1 

Ankara Valiliğinden : 
Vilayet damızlık aygır depoS"' 

vanatı için satın alınacak 25 ila 
kilo kuru çayır otunun 4. 8. 938 
şembe günü saat dokuzda vilaye' 
mi encümeninde pazarlıkla ihale* 
pılacaktır. Muhammen bedeli ıo 
ra ilk teminatı 78 lira 75 kurd 
Şartname veteriner direktörlİl 
görülür. Belli vakitte encümerıd' 
lunulması. (2519) 47 

Ağa~lama Ye cimleme iJI' 
Ankara Vilayetin-:len : 
1 - Keşif bedeli 4824 lira 5 1' 

tan ibaret olan Ankara vilayet 
yom ve hipodrom sahasının ~ 
kalan bazı kısımlarının ağaç! 
çimlenme ve sair işleri açık eksi 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4 ağustos 938 
şembe günü saat 9 da Ankara "11 
daimi encümeninde yapılacaktd 

3 - Talipler bu işe ait keşif 
ve fenni şartnameyi vilayet ' 
müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İsteşliler muhammen 
% 7.5 tutarı olan meblağa ait ted 
mektubu veya hususi muhase~ 
nesine yatırxlmış depoizte ~ 
makbuzu ile birlikte eksilt111e 
gösterilen saatte vilayet daimi 
menine gelmeleri ilan olunur. 

(2510) __,/, 

Et münakaso9 
Ankara Hukuk .Fakültesi Djtİ 

lüğünden: 

Şartnameler 7 50 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. 

Metre 
10.000 

5.000 
10.000 

5.000 

Memur elbisesi için kumaş 
Memur paltosu için ., 
Müstahdem elbisesi için ,, 
Müstahdem paltosu için ,, 

Hukuk Fakültesinin mayıs j 
hayetine kadar ihtiyacı olan "J 
30.000 kilo koyun eti 5-8.938 c 
si günü saat 11 de ihalesi yap1~ 
zere kapalı zarf usuliyle miifl 
konmuştur. Etin beher kilos~~.J d 
hammen fiatı 48 kuruş, muv~ 
minatı (1080) liradır. İsteklilel' 
lif mektuplariyle ihale zartı 

bir saat evveline kadar fakülte 

(2424) 4690 
ı racaatları. (2621) ~ ~ 

Muhtelif tezgahlar alınacak 
D. ~emiryolları Satm Alma Ko misyonundan : J 
Aşagıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı tıl 

2 gurup tezgahlar ayr ıayrı ihale edilmek şartiyle 1-9-938 perşernbe 
saat 11 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankara'da idB!e 
sında satın alınacaktır. 

B~ işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen mikdarda muvalcl<.~ 
nat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesı 
ve tekliflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine ver.ıtıel 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden ve :ıı 
paşa'da Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (z42S) 

Muhammen 1'/ 
bedeli tjj Gurup 

No. 

1 

2 

Tezgahın cinsi 

Bir adet çapak alma presesi 
Bir adet civata ucu freze tezgahı 
Üç adet civata diş açma tezgahı 
Bir adet otomatik rondela kesme tezgahı 
İki adet çubuk kesme tezgahı 
İki adet döner kok ocağı 
İki adet friksiyon civata ve perçin presi 

İki adet somun otomatı 
Bir adet 

" " 
Bir adet otomatik somun diş açma tezgahı 
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22. 7. 1938 

Münakasa tehiri 
Çocuk esirgeme kurumu 

ULUS 

İatiyenler bu prtnameyi ve evrakı 
2 lira mukabiılinde Tunceli nafıa mü
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Ekeiltme 28.7.938 per~mbe 
sa,pt 10 da Hozat kazası malmüdürlü
ğü oda.smla yapılacaktır. 

Çavdar ekmekleri 
hakkında 

Ankara Belediyesinden : 
Ankara Levaann AaWıı • SMm 

Alma K.cıımiayon-.dan · : 

-1'1-

.A.Mra Levazmı AIRIİPIİiİ S....1'
- KOllllHyoawaclan : 

genel merkezinden : 
25. 7.938 pazartesi günü saat 

10 da ihalesi yapılacağı evvelce 
ilan edilmit olan Keçiörende ya
pılacak 100 yataklı Çocuk pav
yonu iınıaatı ile intaatı ikmal e
dilmek üzere olan kapalı yüzme 
havuzu, gazino ve müttemilatı -
nın kiraya verilmesi görülen lü
zum üzerine 1.8.938 pazartesi 
aaat 10 na tehir edilmiştir. 

75,000 lira olup muvakkat temwt 
miktarı 5000 liradır. Vahidi fiat cet
velleri, keşif ve şartnamesi 187,50 ku
rut bedel mukabilinde batmühendis
likten tedarik edilir. Ta§radan iste
yenler posta ücretini ayrıca gönder
melidirler. Kapalı zarfla ihalesi 29-7-
938 cuma günü saat 13 te belediye 
encümeninde yapılacaktır. İttirak e
decekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmıt teklif mektup
larını ihale tarihi olan 29-7-938 cuma 
günü azami saat 12 ye kadar encümen 
reisliğine vermelidirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

S - Eksiltmeye girmek için istek
linin 2655,51 lira muvakkat teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A - Naha vekaietinden alınmış 
938 senesine ait müteahhidlik ehliyet 
vesikası ve ticaret ve sanayi odasın
dan alınmış sicil vesikası. 

Bun<ian böyle çavdar ekmekkri şe -
killeri ne olursa olsun 125 - 250 gram 
olarak çıkarılacaktır. Bundan fazla o_ 
!anlar mlisadere edilecektir. Bu hu
sus belediye tenbihleri arasına alın~ 
mıştır. Riayet etmiyenler cezalandırı-
lacaktır. (2525) 4778 

Elektrik motörü 

1 - An.kara'da Askeri veteriner oku
luna bu yıl tam devreli devlet sivil li
selerinden 1938 de (pek iyi) ve (iyi) 
der~ede mezun olan ve olgunluk im
tihanlarını vermiı olan atağıdaki va
sıf ve şartları haiz (30 :35) talebe ah· 
nacaktır. 

1 - Ankara ~r.nuon bir,Jıiık '4IC mıii
eueeeleri ihtiyacı olan 880.000 Jrilo 
gürgen odunu )Eapaıı .zacHa elıısiltme
si 3 ağustos 9:t8 saat 12 de A.nkan 
LV. amirliği SA. AL. XıO. ek yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1'9800 füa 
ilk teminatı 1485 liradrr. Şartnamesi 
komisyonda görülür. leteldilerin ka· 
nuni vesikalarda bulunan tekH.f mek· 
tuplarınr saat 11 e kadar komisyona 

(2483-2386) 4626 

Tütün naklettirilecek 
Ankara Belediyesinden : 

A) Türkiye cumhı.ıriyeti tebaasın

dan ve türk ırkından olmak 

inhisarlar Kocaeli Batmüdürlüğün

den ı 

B - Bir tahhüdde. en az 20.000 li
ralık bina ve sair inşaat yapmış ol
duğuna dair vesika. 

1 - Belediye fidanlığına konula
cak el~ktrik motörlü pompaya istekli 
çıkmadığından açık eksiltmesi on gün 
uzatılmıştır. 

B) Yaşı yirmi bir yaşını aşmış ol
mamak. 

vermeleri. (2498) 4127 

4910 

İcra ve İflôs 
1 - 23. 6. 938 perıembe günü saat 

ıı de kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulan Düzce, tJskübü, Gündoğdu, 
Hendek ve Adapazarı bakım evlerin
de mevcut tahmini (2.300.000) kilo 
yaprak tütünün İstanbul depolarına 
kadar nakliye işi görillen lüzum ilı:e
rine pazarlıkla açık eksiltmeye çev · 
rilmiştir. Muhammen bedel 20.000 li
radır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 
üçüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Hozat malmüdürlü
ğü dairesine eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. 

2 - Muhammen bedeli (751,75) li
radır. 

C) Beden teşekkülleri ve sıhati or
duda ve her iklimde hizmete elverişli 
olmak .(Dil rekaketi olanlar alınmaz). 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

Ankara icra Daireai Gayri Men
kul Sabf Memurluğundan : 

3 - Muvakkat teminat (56,35) li
radır. 

D) Kusursuz vaz'ı tavrı, ahlak ve 
seciye sahibi olmak. 

Fevzipa§a mahallesi Çankm cadde
sinde Kadastronun 78 adanın 13 par
sel numarasiyle İmarca şuyulandırı
lan Kadastronun 77 ada 13 parsel nu
marasından iki buçuk metre murabbaı 
mahal ki imardan 716 ada 39 parsel 
numanwını teşkil etmektedir. Sulh 
Hukuk mahkemesi karariyle açık ar
tırma ~4e satışa çıkarılacaktır. Evsaf 
ve müştemilatı: 78 ad9 13 parsel üze
rindeki kargir binanın fabrikalar so
kağındaki bir numaralı kapısından 
girildikte tabanı tahta tavanı bez üze
rinde yağlı boyah<iır, büyük bir holün 
IOlunda iki oda ve odanın birisinden 
girilir. Bir hali ve bu odaların da üs
tünde bir oda ve Çankırı caddesine 
açılır bir kapı ve ufak iki baca vardır. 
Holün sol tarafında iki oda ve üstün
de içiçe ufak iki oda vardır. Alt ve 
üst kattaki odalar ve bacalar yalın kat 
tahta bölmelerden yapılmıştır. Heye
ti umumiyesine on bin beş yüz sek
sen beş lira kıymet takdir edilmiştir. 

2 - Eksiltme müddeti 12.7.938 den 
26.7.938 tarihine kadar 15 gündür. 

Posta ile gönderilecek mektupla • 
rm nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmig olması dış zarfı
nın mühür mumu ile iyice kapanmış 
olması luımdır. Po6ta ile olacak ge
cikmeler kabul elilmez. (2530) 4811 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 2 - ağuM:os _ 938 salı 
günü saat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2616) 4901 

Çimento ahnacak 

E) Ailesinin hiç bir fena hali ve fe· 
na şöhreti olmamak (Zabıta vesikası). 
(Ordu mensubu ve devlet memurları 
ile emeklilerin çocukları için bu vesi· 
ka aranmaz). 

2 - İstek1ilerin müracaat istidaları
na şu vesikaların bağlanması lazım
dır: 

A) Nüfus cüzdanı veya musaddak 
sureti (Kabulde aslının ibrazı şart
tır.) 

1 - İhale glinü tal p çıkmıyJn ls
tanbul Komutanlığma baJ'lı ! ·r!;k. 
lerin ihtiyacı olan 60,000 kilo kovun 
etinin kapalı zarfla ırıııleai ?9 tı.:m. 

muz 938 cuma günli saat 11 de yapı
lacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 2J40'; 'ira 
ilk teminatı 1755 liradır. Şıı.rtncr..e'9i 

her gün komisyonda gönliebilir. lıı

teklilerin 2490 sayılı kanı..nıın 2, 3 
maddelerindeki yazılı veı;ikalar:yle 

ihale günü ihale saadnden bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını: 

3 - Bu yoldaki eksiltme şartname
si isteklilere İzmit, İstanbul, Anbta, 
Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu in· 
hisarlar idaresinden verilir. 

Anf.:aro Belediyesi 
Ankara Belediyesinden : 

4 - Muvakkat ihale 26.7.938 pazar
tesi günü saat 15 de İzmit İnhisarlar 
İdaresinde müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

Kırtasiye alınacak 

1 - Belediye fen işlerine alınacak 
1500 çuval çimento on beş gün müd. 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2287,5) li
radır. 

B) Sıhati hakkında tam teşekküllü 
Askeri hastane fotograflı raporu ve a
şı kfiğıdr. 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk şe
hadetnamesi ve tasdikli &ureti (Ka
bulde asıllarının ibrazı şarttır.) 

Satış şartları: 1 - Satış peşin para 
ile 24-8-938 çarşamba günü saat 10-12 
kadar dairemizde yapılacaktır. Talip
ler gayri menkulün satılacak hissele
rinin % de yedi buçuk nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir banka mektubu 
veya teminat odarak kabulü Iazımge
len tabril vereceklerdir. Dellaliye ve 
vergile• •tıJ bedellerinden ödenecek
tir. Tapı:.. ılaarcı tahliye masrafı müşte
riye aittir. 2 - Satış günü artırma be
deli takdir oliınan kıymetinden mez
kilr hisseye isabet eden miktarın % 
75 tini bulduğu takdirde üç defa artı
rıldıktan sonra en çok artırana ihale 
olunacaktır. İşbu artırma % 75 şini 
bulmadığı takdirde 8-9-938 perşembe 
günü saat 10-12 de yapılacak ikinci 
artırmada en çok artırana ihale edi
lecektir. 

3 - İhale bedeli hemen verilmedi
ii takdirde mütterinin talebi üzerine 
yedi gline kadar mehil verilecektir. 
İşbu müddet içinde ihale bedeli ya -
tmlmadığı takdirde ihale bozulacak 
bundan evvel teklifte bulunan talibe 
ihale edilecek ve almağa razı olmaz-
1& 15 günlük ikinci bir arttırma ile 
çok artırana ihale edilecektjr. Alacak
lılar bu gayri menkul üzerindeki hak 
ve iddialarını yirm~ gün içinde daire
mize bildirmeleri ve aksi halde hak -
ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
tıleblcri dinlenmiyecektir. 4 - Artır
ma §artnamesi 14-8-938 den itibaren 
dairemizin 988/ 40 dosyasında herke
ıe açık bulundurulacaktır, talipler 
daha evet gayri menkulün imar vazi
)'etini ve saireyj ve şartname ve satış 
!artlarını görmüş ve kabul etmiş ad-
dolunacağı ilan olunur.. 4873 

Vilayetler 
-- - - -

Elektrik tesisatı 
kırteJıir Belediyeıinden : 

I - Nafıa Vekiletinden musad
dak projeleri mucibince ELEKTRİK 
TESiSATI (45) gün müddetle ve ka
palı zarfla münakasaya konmuştur. 

ı.ı - Bu ite ait mlinakasa şartna
~esı projeler ve evrakı saire Kırşe -
hır belediyesinde görülecektir. Mu
v.akkat teminat birinci kısım için 2932 
l~ra 50 kuru§tur. ikinci kısım için 191 
lıradır. 

IU - Eksiltme 7-7-938 tarihinden 
l9-8-938 tarihine müsadif cuma günü 
B~at 12 de Kırşehir belediye encüme· 
nınde yapılacaktır. 

Ankara Belediye8İnden : 

5 - Muvakkat teminat miktarı 1500 
lira veya o miktar itibarı devletçe 
musaddak Milli Bankalar teminat 
mektubu olup 26.7.938 tarihinde saat 
12 ye kadar kabul olunur. 

1 - Belediyeye alınacak kırtasiye 
on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (680) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (51) lira
dır. 

6 - Taliplerin ticari durumlarını 
bildirir vesaiki Izmitte müteşekkil 
komisyona ibraz etmeleri Iazımdrr. 

(2548) 4791 

futbol. sahası, koıu pisti 
Ye lef errüaf ı 

C. H. P. Afyon llyönkurul Bat· 
kanlığmdan : 

Afyon şehri stadyomunda yaptınla
cak işlerden ve kısımlardan 20,000 lira 
muhammen keşif bedelli futbol sahası 
ve koşu pisti ile bunlara ait teferruatı 
inıaatı 25 temmuz 938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 16 da Cumhu
riyet Halk Partiıi ilyönkurulunda te
şekkül edecek komisyonda ihale edil
mek üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Şartnameler, ke
şifname plan ve bunlara müteferri di
ğer evrak bir lira bedel mukabilinde 
Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Mü
teahhidin bu işlerin bidayetinden ni
hayetine kadar yapıldığı müddet zar
fında ba!rnda bulunmak ve bu inıaatm 
fenni mesuliyetini deruhde etmif ol
mak şartiyle bir mühendis veya mimAr 
selahiyetli bir fen memuru bulundur
mağı usulü veçhile taahhüt etmiı ol
ması da şarttır. 

Muvakkat teminatı 1500 bin beş 
yüz liradır. İsteklilerin teklif mektup
larmr, muvakkat teminat ve 938 sene
si için Nafıa vekaletinden alınmış as
gari (10000) liralık müteahhitlik vesi
kasiyle birlikte ihale günü 25 te01muz 
938 tarihinde saat 16 ya kadar verme
leri veya göndermeleri ilan olunur. 

(4345/2418) 4603 

Okul binası yaptırılacak 
Erzurum Valiliğinden : 
Erzurumda yeniden yapılmakta o

lan ilk okul binasının 22998 lira 68 
kuruş bedeli keşifli kargir aksamı ik
mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmutıur. 

1 - Eksiltme 11 ağustos 938 per
ıembe günü aaat 16 da viliyet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

z - Muvakkat teminatı 1724 lira 
93 kuruştur. 

3 - İsteklller evrakı fenniyesini 
vilayet daimi encümeninde ve Nafıa 
müdürlüğünde okuyabilirler. 

4 - İstekliler resmi gazetenin 7-5-
936 gün ve 3297 sayılı nüshasında in
tişar eden talimatnameye göre 938 
takvim yılına mahsus ehliyet ve~ika-

4 - Listesini görmek istiyen-
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
i~~eklilerin de 26 temuz 938 salı gü
nu saat on buçukta belediye encüme· 
nine müracaatları. (2364) 4506 

16 kalem boya ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüslerin bir senelik 16 ka
lem boya ihtiyacı on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeıli (1240) bin 
iki yüz kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat (93) doksan 
üç liradır. 
4- Şartnamesi ve l~stesini görmek 

istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 26 temmuz 
938 salı günü saat on buçukta beledi
ye encümenine müracaatları. 

(2363) 4505 

50 Aded iskara alınacak 
Ankara Beledlyeainden : 
1 - Yollarda kullanılmak üzere 50 

adet ıskara on be§ gün müddetle asrk 
eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (500) lfradır. 
3 - Muvakkat teminatı (37,5) lira. 

dır. 

4 - Şartnameıini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 5 - :!ğustos - 938 cuına gü 
nü saat on buçukta belediye enci.ime. 
nü saat on buçukta belediye ~ncüme. 
nine müracaatları. (2612) 4897 

Baskijl alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Hayvan pazrına konu~acak bas
kül için istekli çıkmadığından açık 
eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (112,5) li -
radır. 

• 4 -. Şartnamesini görmek iıtiyenle
rın her gün yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 26 temmuz 938 sah günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2429) 4608 

Karne Ye bilet yaphnlacak 
Ankara Belediyeainden : 

1 - Otobüs idaresinin bir aen "!lik 
ihtiyacı olan 12 bin adet karne ile al
t? milyon altı yüz yetmiş üç bin adet 
bilet on be§ gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3D56) üç 
bin elli altı liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (171,56) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 - ağustos • 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü. 
menine müracaatları. (2614) 4899 

Kirahk mağazalar ve depo 
Ankara Belediye&inden : 

Hükümet caddesinde 2,4 numaralı 
mağazalarla 5 numaralı depo 19 _ a
~~stos - 938 cuma gününe kadar bir ay 
ıçınde pazarlıkla icara verileceğinden 
isteklilerin her cuma ve salt günleri 
saat on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (2615) 4900 

Bağ(e tanzim ettirilecek 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazı bahçesinin tanzimi

le pergola in§ası için on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (5592,01) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (419,40) li. 
radır. 

4 - Keşifnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 5 - ağu&tos • 938 cuma 
günü ıaat on buçukta belediye encü
menine müracaatları. (2611) 4896 

Kiralık odun, kömür 
depo yeri 

Ankara Belediyeainden : 
1 - lataayon civarında Kanhgill 

mevıkiindeki odun ve kömür deposu 
yapılmak üzere yüzü 15 metre, derin
liği 20 metre olmak üzere 300 metre 
murabbaı belediyeye ait yerin icuı on 
beş gün müddetle açık arttırmaya ko· 
nulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli (180) lira. 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (13,5) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün y.azı işleri kalemine ve is. 
teklilerin de S - ağustos - 938 cuma 
günü saat on buçukta belediye encü. 
menine müracaatları. (2613) 4898 

Ankara Levazım AmirliOi 

Münakasa tehiri 

D) Okula alındığı takdirde halen 
mer'i ve bundan böyle çıkacak kanun 
nizam ve talimatları kabul ettiği hak· 
kında velisinin ve kendisinin noter
likten tasdikli teahhüt senedi. 

E) Saralı, uyurken gezen, sidikli, 
bayılma ve maraıi çırpınmaya müpte· 
la olmadığı hakkında velilerinin no. 
terlikten tasdikli teahhi.itnamesi. 

(Bu gibi hastalıklardan birile okula 
girmezden evel malfıl oldukları sonra
dan anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve 
bu müddete aid hükümet masrafı ve· 
!ilerine ödettirilir.) 

3 - İstekliler bulundukları yerlerde· 
ki Askerlik şubelerine istida ile mü
racaat edecekler ve şubelerce z. ci 
maddedeki evrakı ikmal ettirildikten 
sonra İstanbul ve civarında olanların 
Haydarpagada Askeri veteriner tatbi
kat okulu müdürlüğüne; Ankara ve o
na civar yerlerdekilerin Ankara'da 
Yüksek Ziraat EnstitüsU ve Veteriner 
fakültesi Askeri talebe amirliğine 
gönderilecektir. 

4 - Müracaat müddeti eylülün on be
şine kadardır. 

5 • Kabul duhul imtihanına tabi de
ğildir. Şehadetname derecelerine ve 
müracaat sır ~ına göredir. İstekli ade
di tamam olunca kayıt i,leri kapanır 
ve kabul edilenlere müracaat ettikleri 
askerlik 9ubeleri ile tebligat yapılır. 

(2207) 4269 

Et olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al· 

ma Ko.: 
1 - Emirdeki birlik ihtiyacı iıçin 

55.000 kilo sığır eti burma veya kısır 
koyun ve yahut kuzu veya burma keçi 
eti ihtiyacı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26 temuz 938 salı 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Umum tahmin tutarı 15400 lira 
olup ilk teminatı 1155 liradır. Sığır e
ti burma veya kuzu koyun ve yahut 
kuzu yahut burma keçi etlerine tek
lif edilen fiyatlardan hangisi daha u
cuz olursa o cins et talibine iıhale edi
lecektir. Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir, isteklilerin bildi -
rilen ihale tarih gün ve sa.atından bir 

evel teklif ve teminat mektupları
nı makbuz karşılığı İzmir Bornova.da 
askeri satın alma komisyonuna ver-
meleri. (2303) 4432 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir Gaziemir'de yaptırılacak 
beş hangarın inşasından sarfınazar e
dilmi§ ve 1 - ağustos • 938 saat 12 deki 
eksiltmeainin yapxlamıyacağı alaka· 
darların malUınu olmak üzere ilan o. 
lıın~1. ('.:610) 4!!95 

Ankara Levaznn Amirliği Satın AJ. 
ma Komisyonundan : 

Münakasa tehiri 

1 - İdareleri İstanbul levazım i
~irliğine bağh müessesat için 70,000 
kılo sade yağı 2'8 temmuz 938 per§em
be günü saat 12 de Tophane'de İstan
bul levazım &mirliği satm alma ko
ömisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

IV - Birinci kısmını teşkil eden 
rnakina ve elektrik kısmı (39096 lira 
32 kuruştur.) 

ile birlikte ticaret odası vesıkası 
:~ sair evraklarını mühür mumu ile 
iyice kapatılmış ve mühürlenmiş bir 
zarfa koyup birinci maddede yazılı 
saatten bir saat evvelisine kadar vi
layet daimi encümenine göndermele
ri mecburidir. 

Postada gecikmeler kabul edilmez. 

3 - Muvakkat teminatı (230) iki 
yüz otuz liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iıtiyım
~erin her gün yazı işleri kalemine ve 
ı~~ekliilerin de 26 temmuz 938 salı gü
n~ ısaat on buçukta belediye encüme-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma. Komisyonundan : 

2 - Tahmin bedeli beher kilosu 100 
kuruştur. İlk teminatı 4750 liradır. 
Şartnamesi 350 kuruş mukabilinde 
ltodan alınır. İsteklilerin kanuni vesi
~alariyle .beraber teklif mektuplarını 
ıhale saatınden bir saat cvel komi&yo-

. İkinci kısmını teşkil eden santral 
ınşaat kısmı ise (2547 lira 50 kuruş
tur.) 

(2598) 4892 

Kapah zarfla eksiltme ilanı na vermeleri. (2388) 4565 nıne müracaatları. (2366) ı508 

200 cam alınacak 

Fındıklıda komutanlık satm alma ko
misyonuna vermeleri. (2420) 4605 

Et ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn ~ 

ma Komisyonundan : 
1 - 220.000 kilo keçi veya sığır e

ti alınacağından kapalı zarfla ek•ilt
meye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedii 55.000 lira ilk 
teminatı 4.000 liradır. Eksiltmesi 6.8. 
938 cumartesi giinü saat 12 de Erzin
can tümen karargfihında askeri SA. 
AL. KO. da yapılacaktır. Şartnamesı
ni görmt>k istiyenler adedini 275 ku
ruş bedelle alıp görebilirler. 
. 3 - İstekliler teklif mektuplarını 
ıhale saatından bir saat eveline ka • 
dar 2490 sayılı kanunun 432 madde
sine uygun olmak şartiylc komisyo
numuza vermiş veya posta ile gönder-
miş olacaktrr. (2462) 4718 

Koyun, sığ1r Yeyı k~i eti 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Al
ma Komisyonundan: 

1 - Maltepe p iyade atış okulu icin 
10.000 k ilo koyun eti ve 55,000 kilo ~sı· 
ğır veya keçi etinin kapalı zarfla ek
siltmesi 28 temmuz 938 perşembe gil. 
nü saat 11,30 da Tophanede Lv. A. Sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 Hepsinin tahmin bedeli 20.500 li
radır. İlk teminatı 1537 lira 50 kurut
tur. Şartnameei ko.da görülebilir. Sı
ğır veya keçi etinin hangisi ucuz ise o 
et alınacakıtır. İsteklilerin kaınuni ve
sikalariyle beraber teklif mektupları. 
nı ihale saatinden bir saat evel komi•· 
yona venneleri. (2388) 4566 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazan Amirliği Satma 

Alma .Komiayonundan: 
1-Demirköy Hd. alayına ait 15.000 

kilo sade yağına istekli çıkmadı~uı
dan yeniden münakaaau 6.8.938 tari
hine teeadlif eden cumartesi günü 
ıaat 11 de pazarlıkla mübayaa edile
cektir. İtaya talip olacakların bildiri
len gün ve saatta Vize'deki sa.tm al
mo komisyonuna müracaatları. 

2 - Muhammen bedeli 15.000 füa
urr. Muvakkat teminatı 1125 liradıs. 

(2557) 4882 

6 Kalem yem al.nacak 
Ankua Levaaım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - Serum ve aşı evi tecrübe hay· 
vanatı için a§tığıda cins ve mikdarı 
yazılı 6 kalem yem 26.7.938 saat 11 de 
Ankara LV. amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla mübayaa edi· 
lecektir. Belli vakitte komisyonda 
bulunulması. 

Kilo 
6.000 
5.000 

100 
50 
50 
50 

(2577) 

Cinai 
Kepek 
Buğday 
Mısır 

Darı 

Kenevir 
Keten tohumu 

4888 V - Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği ve müna· 
kasa şartnamesinin altı ve yedinci 
maddlerdeki vesaiki haiz olmaları 

Hozat Malmüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: (Hozat 
kazası hükümet konağı inşaatıdır.) 
Bu i§in keşif bedeli 35406 lira 82 ku
ru,ıur. 

Ankara Belediye.inden : 

1 - Bursa, Mudanya, Bandırma 
garnizonları için alınacak olan 31.100 
kilo yağın ihalesinden sarfınazar edil
miştir. Ve 25 • temmuz - 938 saat 17 
deki eksiltmenin yapılamıyacagı a
lakadarların malUmu olmak üzere ilan 
olunur. (2609) 4894 

Zayi makbuzlar 
§arttır. 4575 

(0<uk hastanesi bakiye inıaat ı 
l:anir Belediyesinden 
Tevfik Rüştü Aras Bulvarında 22 

sayılı ada üzerinde bir kısmı yaptı

rıltnakta olan çocuk hastanesinin 
geri kalan heyeti umumiyesi vahidi 
fiatlar esası üzerinden 12-7-938 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ka
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Heyeti UIDUIDiy .. inin keşif bedeli 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır. 

A - Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri genel f&rt· 

namesi, 
D - Hususi şartname 
E - Ketif cetveli, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, 
F - Ke9if ve genel prtnameai 

1 - 1938 senesi içinde otob!.ıslerin 
kırılacak ve değiştirilecek 21l0 adet 
cam on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (800) sc!dz 
yüz liradır. 

. 3 - Muvakkat teminatı (60) altmış 
lıradır. 

4. - Şartnamesini görmek istiyen
lerın her gün yazı işleri k.aleniiıne ve 
istekfüerin de 26 temmuz 938 salı gü
nü saat on buçukta belediye encüme· 
nine müracaatları. (2365). 4507 

Satllık boş tenekeler 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - istasyon askeri konakta mev

cut 128 boş teneke 26.7.938 ıaat 12 de 
Ankara LV. amirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
Tenekeleri görmek istiyenlerin .kıonak 
müdürlüğüne ve pazarlık için belli 
vakitte komisyona :müracaatları. 

~2576) 4887 

Ankara Levaznn Amirliği SatınAlma Kornisyonundan • 
1 - 4-7-938 tarihinde Cebeci merkez hastahanesin · · : · · t • 

edilen ~ d . ın ıaşesı ıçın anzım 
aşagı a tarıh, numara ve muhteviyatı yazılı u··ç k t · t t 1 r· . ı a aynıya ese • 

um makbuzları ııae neferi tarafından zayi edilmişt· y · · k ı 
ğınd k .. . h""k ır. enısı çıarıaca• 

an es ısının u mü olmadığı il!n olunur. (2623) 4903 
Muhteviyatı Tarihi numarası 

Kilo gr. 

10 000 
130 000 
345 000 

Cinsi 

ıuğır eti 4-7-938 9/ 11 304911 umumi 
koyun eti 4-7-938 9/ 12 304912 
ekmek 4-7-938 9/ 13 304913 

.. 
• 
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Bekliyen 
y 

akibet 
D işlerini kaplıyan kir taba

kası sinek kağıdları g i
bi yapışkandır. Mikropları çe
ker, muhafaza eder ve besler. 
Dilinizi dişlerinizin üzerine 
gezdirirseniz bu tabakayı sız 
!e hissedersiniz. 

T ehlike baş göstermiş de· 
mektir Bir gün her şey 

olup bittikten sonra dişlerini· 
zin donuk sarı bir renk aldığı
nı göreceksiniz. Bunu diş ağ
rıları, ve bir çok vahim has
talıklar takib edecektir. 

RADYOLİN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane diş macunudur. Dişleri· 
nizi temizler, parlatır, mikropları öldürür, di§ etlerini kuvvetlen
dirir. Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra RADYOLIN kul· 
lanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz ve temiz diş-
lere sahih olursunuz. 4410 

1937 ANKARA ENTERNASYONAL 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DİPl.OMALI 

TEMİNATLI 

CAN KOÇ 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat N~ 17-i sTANBUL 

( Müsabaka imtihanı ) 
Tiirkikye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından : 

1 - Bankamısa mOaabaka lle (10) mtlfettlt namsedl ahnecak· 

•• 2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
sek lktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip· 
lamalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Teşrinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiı namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiı ve müfettif namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fettifliğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

S - İmtihan programı ile sair ,artları gösteren matbualar An
kara, İstanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tas· 
dikli suretlerini bir mektupla Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Zi· 
raat Bankası Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek su
retiyle müracaat etmelidirler. Bu müracaat mektubiyle vesikala· 
rın en geç 24.8.938 tarihinde teftiş heyeti Reisliğine gelmiş olması 
meşruttur. (2397) 4570 

Sayın Ankaralılara 
ucuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESi 
tş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 

Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

İsmet Santonin bisküviti 
Bağırsaklarda yaşayan solucanları düşürür bu suretle çocukların 
büyümesine, iştihasına yüzlerine renk ve kan gelmesine yardım eder. 

Eczahanelerde kutusu 20 kuruştur. 4485 

Ankara satı 

Lokanta ve Gazinocuların 

na%art dikkatine ! 
fabrikamıun BAŞKURT markah 
yerli mamuliflmııı görmeden : ÇA
T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 

tannızı almayımz. 
Bütün mallarımız hem kalite itibarile 

.\ vnıpanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı 

' 

ULUS 

, ,. 
Memurluk müsabaka 

imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından: 
Bankamızın şube ve ajansları 

için lüzumu kadar memur alın· 

mak üzere müsabaka imtihanı a
çılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için 
en az orta mektep mezunu olmak 
ve yaşı 18 den aşağı 30 dan yuka· 
rı bulunmamak şarttır. 

18 den aşağı yaşta olanlar im
tihana girebilirlerse de 18 yaşın
dan evel memurluk sınıfına ge· 
mezler. 

Ankara, İzmir ve İstanbul'da
ki imtihanlara orta mektep me
zunları almmıyacaktır. 

Orta mektep mezunları için 
attı ay, tlae ve d.ııa yUbek mek-
tep mezunları için bir sene de
vam edecek olan staj müddeti 
zarfında orta mektep mezunla
rına otuz, ]ise ve daha yukarı 

tahsili olanlara 80 liraya kadar 
ve imtihandaki muvaffakiyet 
derce.esiyle mütenasip surette 
ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili 
(fransrzca, ingilizce, almanca) 
bilenlerin ücretleri emsalinden 
10·25 lira arasında yüksek tutu
lur. 

Henüz askerliğini yapmamış 
olanların daimi kadroya alınma· 
lan askerliklerini ifa edinciye 
kadar tehir olunur ve askerde 
bulundukları müddet zarfında 
maaşsız mezun sayılırlar. 

Staj devresini takiben yapıla

cak mesleki imtihanda muvaf
fak olanlar, on beş liradan aşa· 

ğı olmamak üzere yüzde 20 nis
betinde zamla (TEKAÜDE TA
Bİ DAİMİ KADROYA) alınır
lar. 

Yabancı dil bilen ve asgari li
şe tahsili olanlar - talimatna· 
mesindeki şartlar dairesinde -
beı senelik muvaffakiyetli bir 
memuriyet devresinden sonra 
bir sene için Avrupa'daki banka
lar nezdine staja gönderilirler. 

Müsabaka imtihanlarına An
ra. Adana, Antalya, Afyon, Ay· 
dın, Balıkesir, Bursa, Çanakka
le, Diyarbakır, Denizli, Edirne, 
Erzurum, Erzincan, Eskişehir. 

G. Antepı İstanbul, İzmir, Kas· 
tamonu. Kars, Kayseri, Konya. 
Kütahya, Giresun, Malatya, Ma· 
raş. Samsun, Ordu, Sıvas, Tokat, 
Trabzon. Van, Yozgat şubeleri· 
mizde orta mektep mezunları i· 
çin 16 ve 17 ağustosta lise ve da· 
ha yukarı tahsili olanlar için 18 
ve 19 ağustosta saat dokuzda 
1laşlanacaktır. 

Müsabakaya gireceklerden ne 
g ibi vesikalar arandığı ve neler
den imtihan yapılacağı yukarıda 
isimleri yazılı şubelerimizden 

elde edilebilecek izahnamelerde 
görülebilir. 

İsteklilerin müsabakaya işti· 
rak edebilecekleri mahaldeki 
banka şubesi müdürlüğüne ve 
Ankara'da bankanın personel iş· 
leri müdürlüğüne 15.8.938 tari
hine kadar müracaat etmeleri la-
zımdır. 4864 

Orman Koruma 

Ambar yaptırılacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığından : 
1 - Orman koruma genel komu· 

tanhğı için İstanbulda - Sirkecide 
yaptırılacak anbar binasının inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (22.209 yirmi ikı 
bin iki yüz dokuz) lira (71) kuruş, 

ilk teminatı (1665 bin altı yüz altmı~ 
beş) lira (73) kuruştur. 

3 - İhalesi 4. agustos 938 perşem· 
be günü saat onda Ankarada komu· 
tanlık satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait plan, şartname 
ve keşifler mezkur komisyondadır. 

(2507) 4755 

~ - Berliu llaan mektebi eald 
müdürü namına kültür direktörlüğün

den verilen ruhsatname bu kere zayi 
olmuştur. 

Şimdiki müdür Nesim Çiprut namı· 
na yeni bir ruhsatname çıkarılacağın
dan eskisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. 

Nesim Çıprut 4912 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6098 

lmtıyaz Sahibı 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı itlen Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

YENİ 
BU GECE 

Hastahk, ölüm ve pislik getirea 

<. " .. . . 
HASAN 
FARE 

ZEH1Rl 
ile öldürünüz 

~acun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük h~r nevi 
relerı, _sıçanları. de~h~l öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokma 

~ugday nevıl~rı~ı serpmelidir. Macun olanlarmı yağlı bir 
mege ve herhangı bır gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yeri 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuru~tur. 

Satıhk arsa 
Ankara Defterdarlığından : 

Mahallesi Sokağı Cinsi Miktarı Ada Parsel Muhammen bedel Dipa 

Lira K. Lira JC. 
------

İstik tal Külhan Arsa 46 M2. 187 18 460 34 50 

. ~uka~~a ada ve parsel ve muhammen bedeli gösterilen İstiklal mah 
sını.n Kuthan s~kağında kain maliye hazinesi adına kayıtlı arsanın m'" 
yetı 3-.8-938 t~rıhine müsadif çarşamba günü saat 10 da defterdarlıkta 
~eşekkıl ko.m~syonda açık artırma suretiyle ihale edileceğinden taliple 
ıhaJe bedelını ".akde~ ve peşinen ve ihale tarihinden bir gün evvel hiza 
da yazılı. depozıto mıktarını havi makbuziyle birlikte adı geçen komis 
gelme.~e~~ v.~ w ~ezkur arsayı ve şartnameyi görmek isteyenlerin milli 
lak mudurlugune müracaatları. (2547) 4790 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııırırıııııııııııııııııııııııııı 
--
; Tarsus - Çukurova fabrikasının 
---- Kaput bezlerinin -------

Fabrika teslimi satış fiatla rı ------- S/ m Kuruı ---=: Tip V Şapkalı 90 738 

§ Tip V Atlı 85 711 

§ lıtihlak ':_ergiıinde yapılan tenzilat dolayısiyle Fabrika· = mız1, ~amulatı bezler yukardaki fiatlarla pe§İn ve fabrika = teı ımı satılmaktadır. 4908 

"=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Böbreklerden idrar torbaıma kadar yollardaki haatalrkların .... ıkl"• 
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLO) kullanmız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çahtmak kudretini arttırır, kadm, erkek idrar zorlukl 
caki ve yeni Belsoğukluğunu, meaane iltihabı, bel ağrıaını, aık ark i 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin 
Sıhat Vekiletimizin resmi ruhaatmı haiz bulunan HELMOBLO 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLO, idrannızı 
mavilettirir. 

SİNEMALAR HALK 
........... BU GECE -- -- -- -- -SUUSTİMAL DAV ASI KAÇAKÇILAR ADASI -- -- -- - Gündüz iki film birden Gündüz iki filim birden - -- -1 - Suiistimal davası : : 1 - Cesur kaptan 

2 - Tehlikeli Atk : : 2 - Kaçakçılar adaaı 
Seanslar: : : Seanslar: 2.30 - 5.30 Gece 21 de - -2.30 • 5,45 - Gece 21 de : : Fiatlar: Balkon 35 • Salon 15 
Fiatlar: : : Halk Matinesi 12.20 de 

Balkon 35 - Salon 15 ;11ı11r BİR YILDIZ DOÔUYOR 

BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULİYE 5 KURUŞ 

Ankarft Palaa'la Şehir Bahçesi araamda Açık 
Hava Sinemasında Gece 21 de 
DEVLET, KUŞU 


