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Cumartesi 

16 Sayfa ilôvemiz 
TEMMUZ 

1 9 3 8 Fransızca Ankara 1063 
Yazı igleri 1062-1063 ADIMIZ . ANC>IMIZDIQ. S İ NE M A 

SKURUŞ İdare müdürlüğü 1061 
Atölye 1064 

Mançu sınırında· yeni 
------

Sovyellerle japonlar arasında 
carpışma beş saat sürdü ! 

Ölenlerin miktarı malam deği l 
JAPON HARİCİYESİ 

Soyetlere yeni 
teklifler yapacak 

T k 27 a a _ Havas: Resmi bir tebliğde bil diril. 
o yo, · · · H · 

d ·-· g''re 22 temmuz<la 1.500 sovyet asken, sın. 
ıgıne o , . - · 1 

tung köyünün karşısında kain ufak bır adacıgı ışg~ 
etmiştir. Aynı gün zarfında, 150 kadar sovy~t ask:rı• 
Ussuri nehrini geçmişler, Hsintung ve Yaolın:se ko:· 
lerini işgal ederek müteaddit evi ateşe • vermışlerdır. 
Saat 21 de, üç taraftan hücum eden 500 Japon • mançu 
askerinin taarruzu üzerine Mançu sahilini terkeyle. 
mişlerdir. Çarpışma, beş saat sürmüştür. Vefiyat mik. 

tarı mal(im değildir. 
23 temmuzda, japon makamlarr, Harbin sovyet 

konsolosluğu nezdinde enerjik suret te protestoda bıı.-
lurunuşlardır. 

~ 
• 9 
U1t '" " ' n 

Sov;yet R usya, Mançukuo sı nırında hadisele-
Topçcekrlerin lıücumıı rin olduğu Uasuri nehri mıntakasının 

lsüdetler 
Rünsiman'ın 
tavassutunu 

kabul ediyor ! 

Lordun bu halta sonu Prag' a 
gideceği umuluyor 

Prağ, 27 a. a. - Südetlerin partisi 
dün akşam Lord Runsiman'ın tavassu
tunu kabul etmiye amade olduğunu 

bildirmiştir. Bu parti B. Çemberleyn'e 
gönderilmek üzere bu vadide bir not 
kaleme almıştır. 

Partinin organı olan Di zayt, şöy
le yazıyor : 

Salahiyettar mahafil, slidetler fır

kasının kendi fikirlerini tasrih etmek 
suretiyle milliyetlere ait müşkül me • 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bir ingiliz vapuru 
ballr1ldı 

Valansiya, 27 a.a. - Delvin adrnda
ki ingiliz vapuru Majork adasından 
gelen bir tayyare tarafrndan Gandiya 
limanında batırılmıştır. Bu vapur, ka
rışmazlık kontrol komitesinin müsa
deslyle yükletilmiş kömürü hamil 
bulunmaktaydı. T okyo, 27 a.a. - Havas muhabiri bildiriyor : Gaze. gösterir harta 

~~~~~~~~--~~~~~~tcler~yazdıhluınagBr~ 2l~~L~--~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~-

I da on kadar mançu askeri, Ussuri neh- ı 
rinde üç sovyet topçekeri tarafından 
hücuma uğramışlardır. Bu topçeker-Dairelerde 

çatışma 

saatleri 

ler, sanıldığına göre, Mançu askerle. 
mi§1~raw:-..1-'-..-- " ....... __ ,_a : ... ,,;t 

Japonya yeni teklifler yapacak 
T okyo, 27 a.a. - H avas muhabiri 

bild iriyor : Bu akşam japon hariciye 
nezareti tarafından ne§re<lilen bir 

Naıuhi BAYDAR resmi tebliğ, japon hükü.metinin Man. 
çu • sovyet hududunun ezcümle şark 
mıntakasmda Khanka gölü ile Tfo. 
men - nehri arasında kati olarak çizil. 
mesine büyük ehemiyet atfettiğini, 

Kökleşmiş itiyatların birden bire 
bozulması fertte olduğu gibi, cemiyet 
bünyesinde de bir takım inik.aslar 
yapmak zaruridir. Bir aydan ben tat
bik mevkiinde bulunan yaz çalışma 
saati kararı, bu müddet zarfında, aca
ba ne neticeler vermiş; işlerin gidişi 
ve bu karara tabi fertlerle ailelerinin 
yaşayışı, ve nihayet, - kararın tatbik 
mahallerinde bunlar hemen hemen 
ekseriyette bulunduklarından, - ~e: 
ledi camianın hayatı üzerinde ne gıbı 
tesirler icra etmiştir? 

bildirmektedir. 
TEBLİÔ: Bu hususta senelerden. 

beri Moskova ile Tokyo arasında ya
pılmakta olan müzakerelerin tarihç.e. 
. . . kte ve bu müzakerelerın 

sını çızme . . 
"Sovyetlerinn aleyht ar vazıyetlerı se. 
bebiyle,. hiç bir neticeye .varmamış ol. 
duğunu kaydcylemektedır. A • • 

Bu vesika, Şen-Ku.Fen~ hadıse~ıne 

,,. 

Geçen ıeneki cümhuriyet bayramında sporcularımız 

Memurlar bizde, mart 1926 tarihli 
bir kanun mucibince, mevsimine gö
re, 6 - 8 saat çatışır ve .bu müd~etler 
ise icra vekilleri heyetınce tayın ° -
lunur. İcra vekilleri hey~ti 1?3.1 ma
yısı ile birinci teşrin tarıhlerı~ı. taşı· 
yan iki kararla çalışma saatlerını, !~z 
mevsimi için sabahleyin 9 • 12 ve og
leden sonra 13.30 - 18.30, ve kış m:~
simi için de sabahleyin 9 • 12 ~e og
leden sonra 13 - 17 olarak tesbıt et • 

d ~ udan doğruya hiç bır telmıhte 
ogr ·d' 1 · h 1 bulunmamakta ve son ha ıse erın a • 

1i ve huduudun tesbiti için Japonya'. 
nın yeni teklifler yap~k uzere ol. 

On beşinci yıldönümü 

· · .. ünden· nıişti. Geçen ayın 21 ıncı gun 
beri tatbikine başlanan son kara:, ça· 
lışma saatlerini 8 - 14 olarak tayın et
miştir. Memurlar, bir aydanbe!'i. bu 
suretle, günde altı saat çalı~~aga bar 
lamışlardır. Çalışma saatlerının b~ ş · 
kilde takarrür etmiş olmasındakı ye· 
nilikleri şöylece telhis kabildir: . 

1 - Yazın, günde 8 saat yerme 6 

saat ; 
2 - Fakat, fasılasız 6 saat çalış· 

rnak; 
3 - Ve öğle yemeği tatili yapma· 

mak. 
İtiyatların değişmesi ~kımı.nda~ 

da bu yenilikler şöyle tasnıf edılehı
lir 

1 - Bir saat evet iş başına gelmek ; 
2 - lnkitasız altı saat çalışmak; 
3 - Öğle yemeği yememek; 
4 - Saat 14 den sonra serbest kal

hlak. 
Hadisenin mahiyeti ve tesiri tetk~k 

edilmeyip sadece şekli mütalea edıl· 
diği takdirde bu yeniliklerde ve de • 
ğişikliklerde memurun ve resmi ve 
hususi müesseseler işlerinin leh ve a· 
leyhinde bazı cihetler bulmak müm • 
kündür: Çalışma saatlerinin 8 den 6 
Ya inmiş olması memurun lehinde ve 
ttıüesseselerin aleyhinde; buna karşı 
ttıernurların dinlenmeden çalışmaları 
da hem memurun, hem müesseselerin. 
Öğle yemeği yememek ise sıhat aley· 
hinde telakki edilebilir. 

(Soll!I ı. infi say! ada) 

duğunu da söylemcktedır. 

i~ Bakanhkla 
yapılacak foplanll 

Bu gün saat ıı de tç Bakanlıkta B. 
c;:"k .. Kaya'nın reisliğinde İç Bakan· 
~u ru b' 1 
1 k ka· nının bulunacağı ır top antı 
ı er 1 d .. 

d h apılacaktır. Bu top antı a otey 
a a Y · ı · b. k .. görüşülen bakanlık ış erı ır e-

gun .. akcre ve tetkik olunacak· 
re daha muz w J 

T lantıda Bakanlığa baglı an-
tır. opG 1 komutanlığı ile umum 
darma ene b 
ınüdürlüklerin şimdiye ~ada: aşar· 
mı oldukları işlerle ilerı~ekı çalışma 
pr!gramları görüşülecektır. 

Büyük bayramı kutlamak 
. . 
ıçın 

geniş hazırlık yapılıyor 

Dün C. H. P. merkezinde 
bir toplanh yapıldı 

Cümhuriyet bayramının on beıinci yıldönümünü parlak ve ma
nalı bir törenle kutlamak için dün Parti merkezinde tören ve bay
ramları kutlama bürosu şefi İzmir mebusu B. Hasan A li Yücel'in 
de it tirakiyle bir toplantı yapılmıştır. Bunda Başvekalet müste
şarı B. Kemal Gedeleç, vekaletlerini temsilen bütün vekaletler 
müste§arları ve Ankara Vali ve beled iye reisi B. Nevzat Tando
ğan bulunmuşlardır. 

Maktu sahş kanunu 
tatbik hazırlığı başladı 

1 
Onbeşinci yıldönümünün, yurdun 

her köşesinde milli sevinç ve gururu. 

I muzu ifade edebilecek bir tarzda kut. 
lanmasını temin için evelce yapılmış 
olan toplantıda, bahsedilen işler göz-
den geçirilmiş, yeni alınacak tedbir. 
ler kararlaştırılmıştır. 

On beşinci yıldönümünü, ehemiyet. 
le mütenasip bir şekilde kutlulamak i
çin Cumhuriyet Halk Partisi çalışma
larına devam etmektedir. İlk olarak kanun: 

Gıda maddelerine la~bik edilecek 
mi Bakanlığı, bir eylulde ta tbikine başlanacak olan 

Ekono. k ununun hazırlıklarına başlamış bulunmaktadır. 
ınaktu satış ~ satışın muhtelif maddelere tedricen teşmiline 
Bakanlık, ~a ~Ik olarak maktu satış kanunu hükümlerinin gıda 
karar ver?11j v: ~bik edilmesini derpiş etmiştir. 
ınaddelerın e a (S onu 8. inci sayfada) 

Kutlama işlerini tahakkuk ettir
mek için vilayet ve belediyeler şimdi. 
den faaliyete, sevkedilmişlerdir. Ya. 
pılmııı olan tebliğat ile vilayet, kaza 
ve nahiye merkezleriyle köylerde bi
rer komisyon teşkil edilmi§. bu ko. 
misyonlar şimdiden çahşmıya başla. 
mışlardır. 

Parti cumhuriyet umdelerini ifade 

(Sonu 8. inci say! ada) 

hadiseler 

l zmir'den dönerken Mare1al Çakmak'ın Kütahya'da askeri kı· 
taları ve garnizonları taltiı ettiğini ve §ereline bir çay ziyafeti 
verildiğini ve sonra lstanbul'a gittiğini yazmıştık. R esimlerimiz 
Mareıalı Kütahya ımevki komutanı ve diğer komutanlarla bir
likte gösteriyor. 

C. H. P: Genyönkurul toplantı sında 
.. 

uı1ut lıayatıınız İçİıı 
müsbet kararlar alındı 
Ressamlarımız, memleketi dolaşarak 
güzel eserler meydana getirecekler 

Cümhuriyet Halk Partisi Genyönkurulu diin öğleden evel top. 
lanarak bazı kararlar vermiştir. Bu arada memleket sanat haya· 
tını alakadar eden mühim mevzular üzerinde müsbet kararlara 
varılmı§tır. 

Dlinkü toplantının kararlarından:---------------

bir~ ~lar~ partimi~ yurdun güzellik-! 
lerını yerınde tesbıt ettirmek ve a;a.

1 natkarlarımızm memleket mevzuları li· 
zerinde çalışmalarını kolaylaştırmak 
maksadiyle bu sene bir yurt isinde sa.. 
nat tetkik seyahati tertibetmiştir. Gü
zel sanatlar akademisince ayrılacak 

ressamlar bu yıl için tesbit edilen on 
vilayette dolaşarak, eserler vücude 
getireceklerdir. Seyahat eyliılün bi. 
rinde başlıyacak ve sonunda nihayet 
bulacaktır. 

Sanatkarlarımızın yaratacakları e. 
serler, dönüşte bir jüri heyetinin tet. 
kikine arzolunacak ve kıymetli gö
rülenler partice satın alınacaktır. 
Ressamların yol paraları ve zaruri 
masrafları partice ödenecektir. 

Bu yıl gezilecek vilayetler, E~irne, 
Bursa, Konya, Antalya, İzmir, Antep, 
Malatya, Trabzon, Rize ve Erzurum 
olarak tayin edilmiştir. 

Yerli ressamların 3crgilcri 
Gene dünkü toplantıda yerli res

samların vücude getirecekleri eserler 
için kendilerine bir .. Cümhuriyet 
Halk Partisi Pirisi" verilmesi karar 
altına alınmış ve bu hususta tetkiklere 
başlanmıştır. Sanatkarlarımıza daha 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Yüksek koruma 
meclisi toplandı 

Her ayın yirmi yedisinde toplan
makta olan Yüksek Koruma meclisi 
dün Jandarma Genel komutanlığı bi
nasında toplanmıştır. Toplantıya İç 
Bakan ve C.H.P. Genel sekreteri re
islik etmiştir. Toplantıda Jandarma 
ve Gümrük Muhafaza genel komu
tanları. Emniyet İşleri umum müdü
rü, Erkanrharbiye ile Milli Müdafaa 
bakanlığı delegeleri bulunmuştur. 
Meclis, y:urdun bir aylık asayişini 
gözden geçirmiştir. 

İktisat Vekili 
ıehrimize geldi 

' 

Bir kaç gündenbcri lstanbul'da bu. 
lunmakta olan İktisat Vekili B. Şakir 
~~se~~r dün sabahki trenle §ehrimize 
donmu! ve istasyonda hükümet, parti 
ve vekalet er.kanı tarafından karşılan. 
mıştır. B. Şakir K esebir kendisini kar
şıhyanlara teşekkür ettikten sonra o
tomobille evela evine giderek bir müd. 
det istirahat etmiş ve saat ı 1.30 da 
İktisat Vekaletine gelmiştir. 

İktisat Vekilimiz dün vekalet crka. 
nırun bazılariyle görüşerek vekalete 
ait işler hakkında izahat almıştır. 

. Öğrendiğimize göre B. Şakir Kese
bır Ankara'da bir hafta kadar kalarak 
vekalete ait işlerle meşgul olduktan 
sonra ağustosun 3 ve ya 4 ünde tekrar 
İstanbul'a dönecek ve İzmir enternas. 
yona} fuarının açılış töreninde bulun. 
mak üzere lzmir'e hareket edecektir. 
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Boş vakit 
Çin' de şimendifer yeni yaptırılıyormuş. Bunun iyiliğini anlatmak 

için halka demişler ki: "Bir haftada gittiğiniz bir yere bu nakil vasıtasiy
le bir günde gidebileceksiniz.,, Çinlinin biri şu samimi kaygusunu bü
tün saffetiyle açığa vurmuş: 

-Ya geriye kalan altı günde ne yapacağız? 
Teşbihte hata olmaz ya; tanıştığım yaşlı memurlardan biri hemen 

hemen bu suale benzer bir mütaleayla yeni çalışma saati hakkındaki en· 
dişesini bana söyledi: -Saat ikiden sonra ne yapacağız? 

Bu sual yabana atılacak bir dava değildir. ihtiyar memurun ilk defa 
kaldığ! bu mesele karşısında derin derin düşünmesi hayatı ciddiye alışı
na delalet eder. Yoksa o da pekala şöyle diyebilirdi: - Adam sen de 
boş vakitlerimi nasıl olsa öldürebilirim. ' 

Boş vakit deyip geçmiyelim. Medeni insanın tariflerinden biri de 
vazifesi dışındaki zamanlarını iyi kullanmayı bilmiş olmasıdır. Herkes 
k~ndi ya~ama şartına göre, evli veya bekar, çocuklu veya çocuksuz, fa
kır, zengın veya orta halli, sağlam, hasta veya ikisi ortası bir sıhatte bu
lunduğunu nazara alarak günlük bir program tanzim edebilmelidir. 
Kitap okumalı, evinde iç işlere karışabilmeli, kırık dökükleri düzeltme
li, açık havanın ve denizin faydalarından hisselenmeli .. Her halde aylak 
dur~ı:>:arak vaktini iyi kullanmalıdır. Esasen hayatın kıymetini bilen ve 
zevkını çıkarmayı öğrenmiş olanlar için boş vakit var mıdır? Hayat kı
~a ,gü~ dardır. ~O yıl yaşamış bir insanın hemen 25 senesi zaten uyku 
ıle geçıyor. Gerıye kalan zamanın 20 senesini de muayyen meslek ça
lışmalarına ayırırsak mütebaki yılların tutarını kim çok görebilir? Boş 
vakit başı boş .ola~lar için vardır. Boş kafalılıktan kurtulmanın çaresi 
ancak boş vakitlerı faydalı ve güzel mesaiyle doldurmaktır. 

Mısır filosu komutanı 
İstanbul' da 

İstanbul, 27 (Telefonnla) - Mısır 
filosu kumandanı ve Mısır kıratının 
harp yaveri şerefine yarın saat 13 te 
vali tarafından Tarabiye'de Takatli. 
yan'da bir öğle yemeği verilecektir. 

Sabahleyin kumandan vali ve deniz 
kumandanım makamlarında ziyaret 
edecek ve saat il de bu ziyaretler yat. 
ta iade olunacaktır. 

Üniversiteye yeni 

alınacak doçentler 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu sene 

Üniversiteye yeniden alınacak do
çentler için bir müsabaka imtihanı a
çılacaktır. Üniversite teşekkül eder
ken Üniversiteye doçent olarak alı
nan fakat doçentlik imtihanlarını ver-
u.ıı,.\..uı .... a ... J ..... ı. ..,. ........ J ..... --T-·- --
dar imtihanlarını vermiş bulunacak
lardır. 

Bu sene kurulacak enstitiiler 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Üniver

sitede bu sene kurulacak enstitüler i
çin inşaat planları hazırlanmış ve ve
kaletin tasvibine arzedilmiştir. Cer
rahpaşadaki göz pavyonu bitmek üze. 
redir. 

Mesut bir nişan 
İktısat Vekili B. Şakir Kescbir'in 

hemşiresi Bayan Naciye Keaebir'le 
Türkiye Cümhuriyeti Merkez bankası 
Ankara merkezi geflerinden Hikmet 
Alganer'in nişan merasimi geçen pazar 
günü İktısat Vekilinin Çifte havuzlar
daki evinde yapılmış ve mcraaimdc 
iki tarafın akrabaları hazır bulunmuş
tur. 

Genç nişanlılara kuracakları yuva
da meıud bir hayat temenni ederiz. 

Teşekkür 

Ha•an-Ali YÜCEL 

Hamidiye Karadeniz'e 
gidiyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Hami
diye mektep gemisi bu giln Karadeniz 
limanlarına hareket etmittir. Seyahat 
45 gün sürecektir. Hopa'ya kadar bil· 
tün limanlara uğrıyacak ve deniz gö
nüllü erbaş okuluna talebe yazacak
tır. 

Tapu ve kadastro okulu 
mezunlarının tayinleri 

Tapu ve Kadastro okulundan mezun 
olan gençlerin tayinlerinin yapıldığı
nı yazmıştdc. Okuldan mezun olan 
gençlerden memur olanlar eski vazi
felerine gönderilmi9ler, dışarıdan o
kula devam ederek mezun olanlar da 
muhtelif vilayetlerin tapu ve kadas
tro teşkilatına tayin edilmişlerdir. Bu 
b .... :ı .... •o• ~""J'"• .. ... v.ı.ıu.ı.A.l1;;.l.J. yçı. ,n;.ı..ı. y4• 

zıyoruz: 

BB. Osman Tokat, Celil İzmir, Nu
ri Elazığ, Nuri Mumcu Seyhan, Enver 
Ankara, Ertuğrul Ankara, Remzi Te

kirdağ, Hasan İstanbul, Melunet An
kara, Ali Şenel Kırklareli, Durmuş 

Eliizığ, Şinasi Ankara kadastro katip
liklerine; Salih Tekirda, Ömer Ela
zığ, Seyide Seyhan, Mustafa Tekir
dağ, Bahattin Tokat, Hüseyin Elazığ, 

Muzaffer Edirne, Sema Beyoğlu, Mu
zaffer Tekirdağ, Tahsin Beyoğlu, 

Hüseyin Ankara, Ali Tok&t Kadastro 
F. M. M. !erine; Kizım Tan ve Ahmet 
Güler Fen müp.virliğinde memur ve
kUctine; Ahmet Buraa, Emine Anka
ra, Mehmet Kadıköy, Halil Rize, Ali 
Kadıköy, Mehmet Tunceliı Ahmet 
Trabzon, Ahmet Gireaun, Remzi Ay -
dm Sicil katipliklerine. 

Rektör Avrupa' dan dönüyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Avru

pa'da bulunmakta olan Ünivel'9ite 
Rektörü B. Cemil Bilsel'in önümüz
deki hafta içinde htanbul'a dönece&i 
haber verilmektedir. 

' , ------ --

28 - 7 - 1938 

Eski harfli 
_. •......................•.•..•••...•••• . ~ 

Nevyork dünya sergisi 
banknotlar1n tedavül 

müddeti 
• 

15 inci yıl 
madalyası 

Ankara, 27 a.a. - Türkiye Cümhu
riyet Merkez Bankasından : 

C. H. P. Genel Sekreterliğin
den : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü hatırası olarak bir tarafın

da Büyük Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir reaimleriyle 

1 Mart 938 tarihinde tamim edildiği 
veçhile yeni harfli bankonatlarla 
tebdilen tedavülden çekilmekte olan 
yüz liralık eski harfli banknotların • 
tedavül mecburiyeti ı ağustos 938 de 
bitecektir. Bu tarihten sonra eski 
harfli yüzlükler 9 sene 6 ay müddet. 

6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını tesbit eden 

yazı bulunmak Üzere Partimiz- • 
ce bir madalya yaptırılacaktır. 
Sanatki.rlarımızın, açtığımız bu 
müsabakaya i~tirakleri ve ha
zırlıyacakları nümuneleri ağus
tosun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Sekreterliği-

le yalnız Türkiye Cumhuriyet Mer. 
kez Bankası gişelerinde tebdile kabul 
olunacağını sayın yurttaşlara tekrar 
bildiririz. 

İstanbul'da memurların 

çalışma saatleri 
İstanbul'da memurlar için yeni bir 

çalışma saati tesbit olunmuştur. Buna 
nazaran bir ağustostan itibaren me
murlar sabahleyin saat dokuzda işe 
başlıyacaklar ve bir saatlik öğle tati. 
linden sonra saat 16 ya kadar çalışa
rak günlük i§lerini bitirmiş olacaklar. 
dır. 

Eminönü meydanının 
istimlaki 

İatanbul'dan alınan malfunata göre 
Eminönü meydanının genişletilmesi 
etrafındaki çalışmalara devam olun. 
maktadır. Meydandaki istimlak edile
cek bütün binaların yıktırılması ışı 
bugünlerde bir müteahhide verilecek
tir. Esasen buradaki binaların hemen 
hepsi istimlak edilmiştir. Sahibi bu. 
lunmıyan bir iki binanın da parası 

bankaya yatırılarak yıktırılacaktr. 

Silivri'de bir yatı mektebi 
açılacak 

Silivri'de yeni ders yılı başlangı. 
cında geniş kadrolu bir yatı mektebi 
açılacaktır. Bu mektebe ilk mekteple. 
rin üçüncü sınıfını bitirmiş olan ço. 
cuklar alınacaktır. 

Silivri yatı okulunda talebeye, mu
tat derslerden !>afka köycülük, tarla 
sürmek ve ziraatçilik gibi ameli bilgi. 
, __ ~- ua __ .._., ___ ,_..,. ._. 

Yeni araba vapuru 

Şirketihayriye'nin kendi tezg!hla. 
rında yapmakta olduğu 77 numaralı 
araba \>apurunun inıaaıtı bitmiştir. 
Yeni vapurun tecrübeleri bugünlerde 
yapılacaktır. 

ne göndermeleri rica olunur. 
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Felaket zedelere 
yardım devam ediyor 
TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMI MERKEZİNDEN 

Yer sarııntııından felakete uirıyan va· 
tandaılarımu:a yardım olmak üzere aşaiı· 
da iıim ve adresleri yazılı zevat ve mücı· 
scıat tarafından hizalarında yazılı paralar 
veznemize yatırılmıştır. Bu hayırsever ze
vat ve müeııesata ıerek fcli.ketzedclcr ve 
gerek Cemiyetimiz namına teşekkürlerimi
zi ıunarız. 

Lira Kr. 

Sl7 21 Ankara İt Bankası'ndaki Kırı,e· 
hir ve havalisi yer sarııntısı he· 
sabı cariıinin 30.6.938 tarihine 
kadar faizi 

27 00 Andirin Kızılay ıubeıindcn 
52 69 Meriç Kızılay şubesinden 

2553 80 İstanbul Kızılay mümeasillHii 
vaııtasiylc Jıtanbul halkından 

98 00 Diyadin Kızılay ıubesinden 
18 12 Beyoğlu 11 11 

10 02 Gerze 
H U 

1 32 Hekimhan ,, .. 
200 00 Atinada mukim İstanbul Maç

kapalas sahibi V. Kayvanostan 
SO 00 Almanya'da Milli Müdafaa he· 

sabına okuyan B. Emin Kanık'
tan 

1860 00 Kıbrıs Ba~piskoposluğundan 300 
sterlin mukabili 

27 35 Kıbrıs Topçular köyü türk aha· 
!isinden 4.5 stcrlln mukabili ---

5001 51 
344774 69 Evelki liatelerden 

349776 20 

İstanbul'da yapılacak 
adliye sarayı 

fatanbul'da inşa edilecek yeni adli
ye sarayının kurulacağı umumi ha
pisanenin bulunduğu yerdeki binala
rın tarihi kıymetlerini tesbit 

yapılan hazırlıklar 
• • 
ıcın 

.:. 

El<onomi 
dairelere 

Bakanlığı alôkadar 
direktif 1 erini verdi 

30 ·nisan 1939 da açılacak ve 6 ay sürecek olan Nevyonc dünya 
sergisi ve Türkiye'nin bu aergiye iştirak hazırlıkları hakkında 
d~nkü gazetemizde malu~at vermiştik. Ekonomi Bakanlığı, ser
gı hazırlrkları etrafında Tıcaret ve Sanayi odalariyle vilayetlere 
direktifler vennittir. 

Bakanlık bu direktiflerinde 60 ı ayrılacak bir kısmı ihtiva edecektir. 
milyon ziyaretçinin ziyaret ede- Vi!ayetler, müzelerdeki eserlerin fo
ceği tahmin olunan bu sergideki t~graflarını, ı:nüze, ~ütüphane, kapalı 
pavyonumuzla yurdumuzu, tari- turbe ve c~mılerdekı eserlerin fotoğ-
himizi sanat k"lt" .. .. .. raflarını ,ıhracat, el ve ev sanatları 

, ve u urumuzu ve "l't b" "k ·hı 'b' d. • 1 . • . b'l mamu a mı, uyu tarı a ıde ve ha-
ıger eser erımız~. ecne. 1 ere ta· rabelerin resimlerini zirai, iktisadi ve 

nıtmak ve çok guzel hır pr~p~- diğer sahalardaki faaliyet ve nümu
ganda vasıtası olmasından ıstı- neleri sergi komiserliğine göndere
fade etmek için vilayetlerin de ceklerdir. 
dikkat ve alaka göstermelerini 
istemektedir. 
Bakanlık, siyasi, içtimai propagan

da, her bakımdan Türkiye'deki yeni
liği ve ahengi ifade, ticari propagan
da, sermaye bakımından memlekette
ki istikrarı ifade etmek üzere sergiye 
iştira.kimizi dört esasa göre ayırmak· 
tadır. 

Esas pavyonumuz rejim eserlerine 
tahsis edilecek ve bu pavyonda, dev
let köşesi bulunacak, bu köşede milli 
tarih, milli kültür ve tarihi nefis sa
natlarımıza tahsis edilecek bir tarih 
kısmı~ memleketin tarihi abidelerini 
ve tabii güzelliklerini tanıtacak tu
rizm kısmı, ekonomik inkişafımızı, 
zirai endilstrimizi ve münak3.latını 
muhtelif cephelerden toplu bir halde 
gösterecek ve ihracat maddelerimizin 
nümuneletini ihtiva edecek bir ticari 
kısmı bulunacaktır. 

Bundan başka türk sitesi adıyle 

türk mimari üslubunda inşa edilmiş 
bir pavyon da yapılacaktır. Türk si
tesi aynı zamanda harf inkilabından 
sonra basılmış türkçe eserler ile Tür
kiye hakkında basılmış ecnebi eser
leri ihtiva edecek bir kütüphaneyi 
türk yiyecek ve içeceklerinin buluna
cağı bir gazinoyu, denizcilik kısmrnr, 
ve madenciliğimizin propagandasına 

Ticaret ve Sanayi odalarına verilen 
direktifle de ihracat maddeleri, el ve 
ev sanatları ve bir kısım sanayi nü
munelcri ve satılmağa elverişli mah
sul ve mamullerimizin büyük mikyas
ta satışı için stoklar hazırlıyacaklar
dır. Ticaret ve Sanayi odaları bu ha
zırlıklarında üzüm, incir, afyon, tü
tün, inhisar içkileri, tuz, madenler, 
deniz mahsulleri ile meşgul olmıya
caklardır. Bunlar alakalı daireler ta
rafından hazırlanacaktır. 

Hen üz tetkik safhasında olan ve 
ihraç maddesi olmıyan sına! mamulat 
için de şimdilik bir hazırlık yapılmı
yacaktır. Antika mahiyetinde olmı

yan el ve ev işleri mamulatı &tokları 
için de henüz esaslı bir karar veril
memiıtir. 

Ticaret ve Sanayi odaları bakanlı
ğın direktifinde işaret edilen işlerin 
başarılması için birer mahalli komite 
teşkil edeceklerdir. Komiteler sergiye 
gönderecekleri eser ve eşya için bir 
liste yapacaklar ve bu liste ile eşya 
fiyatını ve mikdarını da sergi komi
serliğine bildirecekler ve bir de ad
res kitabı yapacaklardır. Bu kitap so
rulacak her şeye cevap verecek bir 
••kilde hazırlanacaktır. Ayrıca pro
paganda broşürleri de bastırılacaktır. 

İhrac maddelerimizin 
standare1ızasyonu ışıerı 

İç Ticaret Umum Müdürü yakında 
Karadenizde bir tetkik seyahati yapacak 

Kadro harici çıkarılan 
vapurlar 

üzere arnkalılardan mürekkep 
misyon seçilmittir. Komisyon 

etmek 
bir ko. 
İıtan. Ekonomi Bakanlığı muhtelif ihraç 

maddelerimizin standardizasyonunu 

en mühimi olan Samsun'a uğrıyacalc 

ve buğday standardizasyonu nizamna
me projesinde faydalı olan hü.kümler 
için etüt ve temaslar yapacaktır. 

Denizbank tamiri büyük masraflar 
ihtiyarını icabettiren bir kaç vapuru
nu kadro harici bırakmağa karar ver
mittir. Bu arada ilk olarak Kocaeli 
vapuru seferden çıkarılacaktır. Diğer 
bazı vapurlarda da esaslı tamirat ya. 
pılacaktır. 

Kasımpaşa'da bir 
açılıyor 

meydan 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Kasım

paşa'da İskele meydanının açılmasına 
ve bur.<da bir park yapılmasına karar 
verilmiştir. Sahadaki mevcut baraka
lar istimlak edilmiş ve odun depoları
nın da batka yere nakledilmeleri için 
bir hafta müsaade verilmi,tir. 

bul vUiainin başkanlığı altında bu
günlerde ~alışmalarına başlıyacaktır. 

Bir gencimizin muvaffakiyeti 

temin için etütlerine devam etmekte 
dir. Yumurta ve fındık hakkındaki 

nizamnamelerden sonra şimdi de buğ
day, yapağı kuru üzüm ve incir stan
dardizasyonu hakkında da nizamna
me projeleri hazırlanmaktadır. Muh
telif ihraç maddelerimizin yurd dışı
na ıevkinden evcl kontrolunu temin 
ve yurt içinde ambalaj şekillerini tes
pit için İç Ticaret umum müdürü B. 
Mümtaz Rek bir müddetten beri 
İstanbul'da meşgul olmakta ve alaka
lılarla temaslar yapmaktadır. B. Müm
taz bu günlerde Karadeniz vilayetle
rimizde bir tetkik seyahatine çıka

caktır. Bu seyahatte bilhassa fındık 

ve buğday ihracatı işleriyle meşgul o

Adliye Vekaleti 
tarafından tahsil 
için Belçika'ya hu
kuk tahsiline gön
derilen B. Faruk 
Mümtaz Eren tah
silini " en iyi " 
ugrande distinc · 
ticm.u derecesiyle 
bitirmiştir. Kıy· 

metli gencimizi 
tebrik eder hayat
ta da kendisine 
muvaffakiyet 1 e r8. 
dileriz. 

F aruk Müm- lacaktır. B. Mümtaz Orta Anadolu 
taz Eren buğdaylarının ihraç merkezlerinden 

Yapağı standardizasyonu için İı· 
tanbul'da yapılmakta olan toplantılar 
bitmiştir. Bu toplantılar sonunda ih
raç olunacak yapağılar; kirli yapağı, 
yrkanmış yapağı, yün, deri yapağı, ta 

bak yünü adlariyle be' ana sınıfa ay
rılmı§tır. Yeni tekille yalnız i'lenmit 
yapağıların ihracına müsaade olun
maktadır. 

İhraç edilecek yapağıların en mil· 
himi olan kirli yapağılar; he.kik! Tra
kya, tip Trakya, İzmir, Aydınlı, ince 
Anadolu, Anadolu I, Anadolu ll, 1'8rk 
yapağıaı, Karayaka ve Erzurum kızılı 
adlariyle on cinse ayrılmı,ıır. 

Oğlum Nejad'ın cenazesini bizzat 
t•fYİ lütfunda bulunan ve teıliyet
baht taziyetnameleriyle sonsuz elem
lerimizi tahfife şitap eden muhterem 
zevata ve merasime çelenkler ihdaaı 
suretiyle iştirak buyuran müessesata 
ayrı ayrı te~ekkür imkanını göreme. 
diğimden ailem efradiyle beraber 
minnet ve şükranlarımızı bu sütunlar
da arzeder ve onları bizim gibi tesel
liye muhtaç etmemesini ulu tanrıdan 
dileriz. 
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Nümuneler, İstanbul, İzmir ve Mer
sin ticaret odalariyle İstanbul borsası 

tarafından seçilecek yapağrdan anlar 
a!Akalılar ve İktıu.t veklleti mümeı
ıillerinden mUrekkep bir heyet tara· 
fından seçilecektir. 

Askeri Temyiz mahkemesi reisi 
General Nihat Anılmış 

Falih Rıfkı Atay 

Zeytin Dağı 
- Yeni baıılıf -

Çıktı 

Remzi Kitabevi 

Fiyatı 75 kuruş 

Ucuzluk 
Ankara belediyesinin, otel, gazi

no, lokanta, ve sair umumi mahıl

lerle eglence yerlerinde /iıt/au 

yüzde 20 il§ 40 nlsbetinde ucuzla
tan tarifesini gazetemizde ne kadar 
memnuniyetle okumuf olduğunuzu 
tahmin ediyorum. Belediyemizin 
bu sıkı takip ve ciddt al§kası saye. 
sinde eglence artık bir lüks olmak
tan çıkıyor. 

Hakikaten, şimdi indirilmiş olan 
liatlar hi~ bir memlekette bİ1:deki 
kadar pahalı değildi, Avrupa mem. 
/eketlerinde şarapsız veya birasız 
yemek yenildiği vaki değildir. Çün
kü bunun için verilecek pırı ye. 
mek ücretinin yüzde onunu geçmez. 
Bizde hal Aksidir, içki /oklntalırda 
pahalı, meyhanelerde ucuzdur. Bu
nun neticesi de bir kısım vatınd•§· 
/ar yemeğini ne§ell yemek imkAnın
dan mahrum kalrrken, bir kısmınrn 
da meyhanelerde körkütük aarho§ 
olmslarıdrr. 

A tins veya Bükre(te lokantada 
bir kadeh birayı bizim paramızla 6 • 
7 kuruşa içersiniz. Yani aşağı yuka
rr bizde şimdiye kadar alınan &u fi
atrna. Bu ucuzluk sayesinde, her. 
kes gazinolarda medeni bir şekilde 

eglenir. Bizde görüldüğü gibi, dere 
kenar/arma sepetleri ve se~cade/e

riyle halkın akrn ederek yerlere se. 
rildlğl vAki değildir. Kamping ay
rı, bu yerde eglence ayrı bir şeydir. 
Yeni tatbik edilen ucuzluk sayesin
de, bütün vııtanda~larrn eglence yer
lerinde masa ve iskemle Uszerinde 
rahatça oturarak eglenme/erinin 
mümkün olmasrnı temenni edelim. 

Y.N. 

Müwdeme 

Amerika sahillerinde seyahat e
den bir ingili:ı: vapuru gece ka
ranlıfında müthit bir müsademe 
yapmıı. Vapur halkı telaıa düıüp 
yataklarından fırlamıılar. Meğer
se gemi bir balina balığı ile çar
pıtmıf ve balığı ikiye ayırmı§. 

Acaba tahkikat yapıldı mı der
sini:ı:: Kabahat çarpı9anların han
gisinde. Ben hemen OÖY,IİY,eyim ki 

balinadadır, Öyle ya deniz nizam
ları mucibince ıtık yakması Ji.
zmıken, yakamamı§tır. 

Evlenme dolandırıcılığı 

Bir adam kendisine memur süsü 
vererek kibar lıir ailenin kızına ta
lip olmuı. Vermiıler. Apartıman 
tutulmuf, kızın ailes.i binlerce li
ra sarfederek yeni apartımanı dö
§emif. Nikih meraıiminin bu a
partımanda yapılmasına karar 
vermişler, güveyi evlenme memu
riyle ıahitleri getirmiı, nikah kı
yılmı~, yeni evliler beraber otur
mıya başlamıılar. Birkaç gün ge
çince de güveyi, borcu olduğunu, 
alacaklının icraya müracaat ede
rek evin eıyaıma haciz koydurdu
ğunu söylemiı, karısını annesinin 
evine göndermİf ve evdeki bütün 
e~yayı da alarak aırra kadem bas
mış. 

Me&ele, tahkikat yapılınca mey
dana çıkmıt. Meğerae bu adam bir 
dolandırıcrymıft evlenme memuru 
diye getirdiği adam da auç orta
ğıymıf. Zavallı bir kızın bu auret• 
le hem binlerce lirası, hem ırzı 

dolandırılmıf. 

Irz dolandırıcılığı aon zaman
larda aldı yürüdü. Kız anaları ba· 
baları, kulağınıza küpe olsun, i
mam nikahı, yok evde nikah gibi 
çürük tahtalara basmayın. Yok 
yere kızınızın batını n&ra yakarsı
nız. 

llizmeıçi meselexi 

Akıam refikimizin "Dikkatler" 
sütunu muharriri hizmetçi bulma
nın zorluğundan bahsediyor- ve "he
le Ankara'da hizmetçi yokluğun• 
dan yanıp yakılanları hiç sorma
yın!" dedikten sonra mesleğin se
viyesini yÜkseltmeli diye bir neti
ceye varıyor ve ıunları ilBve edi
yor: 

İyi muamele ,aıhi oda, munta
zam meıai ve geri kalan zaman
larda da istirahat, hafta tatili!.. 

İyi ama biz muharrirlerin bile 
arkadaıımızm bu dediklerini ha
zan çok aradığımız vaki değil mi? 

Diyarbakır' da ısı 39 dereceye 
çıktı 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut
lu geçmiş, rUzg§r şimali garbiden sani. 
yede beş metre hızla esmiştir. En 
yüksek ısı gölgede 33 derece olarak 
kaydedilmiştir. 

Dün yurdun şark ve Ege mıntaka
lariyle, cenup Anadolu'sunda kısmen 
de orta Anadolu'da hava açık, diğer 

mıntakalarda az bulutludur. Son yir. 
mi dört saat içinde §arki Anadolu mın
takasiyle Karadeniz'in §ark sahillerin
deki mevzii yağışların kara metreye 
bıraktığı su miktarı Giresun'da 2, 
Hınıs'da bir kilogramdır. 
Yurtta en yüksek ısı Sivas'ta 28, 

Trabzon'da 30, İzmir'de 32, Adana'da 
34, Siirt'te 36, Malatya'da 37, Diyar. 
bakır'da 39 derecedir. 
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ekoslovakya ihtilah ve İngiltere 

1 __ Bugün Avrupa'nın, ıuJh ve mıiaa
-net bakunından iki tehlikeli meaeleai 
•ardır: ispanya ve Çekoılovakya. Fil· 
~ika bu meselelerle bütün Avrupa 
dtttletJeri uzaktan yakından alakadar· 

llr. Fakat Fransa, her iki meseleyi 
~kendisi için hayati telakki etmekte-

. Fransa İspanya meaeleainde doğ
~dan doğruya 1 tal ya ile kartılaımak • 
~ır, Çekoslovakya meselesinde de 
I tısında Almanya vardır. Almanya 
'Panya meselesinde Franko'ya kayıt· 
j~ ve §artsız olarak yardım etmektedir. 
lalya İse, orta Avrupa'da hegemonya 

lbeselesiyle ali.kadar olan Çekoslovak-
a ihtilafında Almanya'ya kartı yardım 

110ktasında daha muhteriz davranmak· 
ladrr. Bu ihtiraz da İtalyanın Akdeniz· 
ele r-ahat veya sıkışık olduğuna göre a· 
~ır veya çoğalır. 

Oç devletin iki ehemiyetli ihtilaf 
~rindeki ıiyasetleri ıu yolda huliı.aa 

ldikten sonra lngiltere'nin siyaseti· 
~ ıelince; bazıları buna oportünist, 
~dan ainsi, bazıları realist, bazılan 
~lhçu derler. Bakııa göre değiıir. Fa· 
qt her halde itidal unsurudur. Ve bu 
~ -•ur mevcud olrnua, Avrupa'da ıup-

iz bir harp çıkar. 
lngiltere, bir taraftan Fransa'yt 

tııtntak, diğer taraftan İtalya ile anlaı· 
ltıak suretiyle İspanya itini idare et • 
~tedir. Çekoılovakya meıelesine re
"l'lce; İngiltere bu meseleye kartı ~-
a lakayd gibi görünüyorsa ela haki· 

"-tte İngiltere Çekoslovakya ile de ya
rıdan alakadardır. lngiltere'nin Çe
Oslovakya meselesi hakkındaki dekla· 

t'e Vaziyeti hatırlardadır: 
lngiltere münhasıran Çekoılovak • 

ı· tneselesi yüzünden barba rinnez. 
alcat bu sebeple bir Avrupa harbi ÇI• 

cak oluna, bitaraf kalaca.ima dair 
de teminat veremez. 

İngiltere'nin deklare edilmit vui • 
eti bu olmakla beraber, müsehhibi 
İrrı olursa ollun, Avrupa'da bir harp 
lıy.cak olursa, iqilizler Franıa'nın 

ilrnesine razı olamıyacaklanndan 
lhun muhafazasiyle alikadardırlar. 
halde sulh na11I muhafaza edilir? 
lnıiltere hükümetinin teliı.kkisine 

ore, Çekoslovakya meıeleıi, sudet al
nlannm hakları meaeleıidir. Bu 

Çekoslovakya hükümeti tara • 

llıdan e~~işJilçjiıJ~.!~E~lmeli· 
"-'klannı temin noktasına inhisar 

ltirdikçe haklıdır. Falaat bu haklar te-
'n edildikten sonra Çekoslovakya Ü· 

'nde tazyik yapmrya teıebbüı etti • 
takdirde haksız olur. Binaenaleyh 

~tiltere, ıulhun korunma11 bahane
Yle Çekoslovakya meselesinde bir ha· 

rolü oynamaktadır. 
lngiltere hükümeti, üzerine aldığı 

11 hakemlik vazifesini kolaylaşhrmak 
İrı tecrübeli ve dirayetli bir devlet 
. ı Prag'a göndermiye karar ver-
ilir. Ajanı haberlerine göre, geçen 
'randa Çemberleyn kabineainin ik· 

ct...a geçiıine kadar ticaret vekilliiin· 
blllunan V al ter Runıiman, bu ka
iizerine Çekoslovakya'ya gidecek • 

: lngiltere bqvekili, Runıiman'm 
~eği vazifeyi Avam K.amaraımda· 
nutkunda 'u sözlerle izah ebnittir: 
" Mahallinde meaeleyi tetkik et· 

ve müzakereleri neticelendirmek 
" lüzumu takdirinde yollar göster • 

Çernberleyn'e göre; "Bu aracı ge • 
İngiliz hükümetinden, gerek her· 
İ bir diğer hükümetten tamamiyle 

•takil olacak ve yalnız kendi namı • 
hareket edecektir!' 
Görülüyor ki Runsirnan, çok nazik 
l"lleıelenin hallinde çok ehemiyetli 
oynıyacaktrr. Geçmif yıllar içinde 
"azifeleri Milletler Cemiyeti ko
orılan görürdü. Fakat böyle bir 
·•Yon Almanya'ya itimad telkin 
'yeceğinden, bu meselede fayda

~fe göremez. İngiltere ba§vekili • 
Avam Kamaraıındaki sözlerinden 
rldığına göre Runıiman'ın tayİ • 

e Çekoslovakya hükümetinin mu· 
kati alındığı gibi, bu zat Sudet aJ. 
larının da itimadlannı haizdir. Su· 
alrnanlannın itimadlanm haizdir 

, Berlin'in de itimadını haizdir 
olduğuna gÖre, Runıiman, de

e ettiği vazifenin inceliği ve ehe· 
ti ile mütenasip itimada mazhar-

8öyle bir vaziyetle bulunmak bir 
t adamı için ne derece büyük bir 
llriyet ise, mensup olduiu devlet 

o kadar büyük teref vesilesidir. 
n :zaman Avrupa ıulhu için bü • 
ehlike ıeklinde beliren bu ihtilaf· 
"'anya tarafından son l'linler zar· 
RÖsterilen iyi niyeti de kaydet· 
l~ımdır. Hitler'in, yaveri vuıta· 
lngiltere'ye yeni teminat verdiği 
rlrrıaktadır. Yaver Vidman ile İn· 
~vlet adamları arasındaki görüt· 
'11 mahiyeti kati olarak maliım ol· 

la beraber, Çemberleyn, Avam 
raaında izahat verirken, nazi te • 
"sulhu idame yolunda kayde de

çok pratik jest" yapbfından 
ttiğine göre, alman teklifi İngiliz 
'li üzerinde çok müaaid bir inti· 

oONYA HA'BERLERİ 
• I • 

lngiltere nm 
sulh gayeleri 

B çemberlayn, 
Londra, 27 a.a.; 'radetmiş olduğu 

Avam Kaını;;.~~~met:n sulh gayelerini 
bir nutukta u u şöyle demiştir ~ 
tarif ettikt~n soı:ıra bizim sulhu araş-

" Hiç kımsenın . . 
- 1 'Jtere'nin şerefını veya 

tırırken ngı 1 • i feda etmeğe mü
ha ati menfaat erın 

Y il olduğumuz zehabına kaprlma-
tema~ bed Silahlanma programı. 
ması ıca er. kk. 

biki sahasında seri tera ı. 
mızı~d ta~ttik. Günden güne memle. 
ler .e . e. silahlı kuveti, kelimenin tam 
ketıını.zıln daha ziyade kuvet bulmak
manaaıy e, 
tadır.,, 

A. vam Kamara$ının tiitili 
ı.ondra, 27 a.a. - Başve.kil, bugün 

Avam Kamarasında, parlamento~u~ 

29 temmuzda tatil edilere~ l te~rıı:1• 
sanide yenider:ı ~opl~naca.gmı bıl~.ır: 
miştir. 1 Teşrınısanıde bır kaç gun 
l"k bir içtima devresinden sonra ye. 
~d müzakereler talik olunacaktır. 
nı en ... 
ve 8 te§rinisanide kıral, renı ıçtıma 
devresini küşat eyliyecektır. 

Bone - Morgenlav 
mülakatında 

görüıülen meseleler 
Paria 27 a.a. - Salahiyettar maha

filde sö~lendiğine göre dünlcli Bo~e." 
Monrgentav görüşmesinde dış ~oh~ı
ka meseleleri bahis mevzuu edılmış· 
tir. B. Bone, B. Morgentav'a Avr~pa'· 
da umumi vaziyet hakkında, ezc~le 
İspanya ve Çek~l~~~ ~selelerıy· 
le fransız • ingıliz ışbırlıgı hakkında 
sarih malumat vermiştir. 

B. Morgcntav, akşam, Cenubi Fran
sa'ya hareket etmiştir. 

Japonya ile İngiltere 
arasına o 1 

Tokyo, 27 a.a. - Hariciye Nezareti 
namına aöz söylcmiye saJ.a.hiyettar bir 
zat, Hariciye Nazmyle İngiltere Bü
yük elçisi arasındaki görÜ§melerde, 
şimdiye kadar ikinci derecede ehcmi
yetli meselelerin bahis mevzuu edil
diğini, esaslı meselelerin pek o kadar 
yakında müzakeresine başlanamıya
cağını bildirmiştir. 

Süvey_ş mıntakasında 

i ngiliz kışlaları 
Kahire, 27 a.a. - Öğrenildiğine gö. 

re, Muhammet Mahmut paşa, Süvey~ 
kanalı mmtakaaında ingiliz askerlerı 
için yaptırılacak kışlalar meselesinde 
Londra'da mali bir anlaşmaya varmış. 
tır. İngiltere ile Mısır, bu kışlaların 
inşaat masrafını, yarıyarıy~ pay.laşa. 
caktır. Şimdiye kadar İngıltere ınşa. 
at maarafmın ancak dörtte birini kabul 
etmekte idi. İnpatın umumi masrafı 
12 milyon ingiliz lirasıdır. 

Japonlar ff uiking' e girdiler 
Şanghay, 27 a.a. - Japo.~lar, ~ui

king'e girmişlerdir. Uç. .gun su~e~ 
k metten sonra çınhlcr Huıki-

mu ave . . d 
, arkındaki mevzılerı terke e -

angın§ . 
rek geri çekilmektedır. 

Macar Na11rlar meclisinde 
Nazırlar mec-

Budapeşte, 27 a.a .. - İ redi'nin 
liıi, bugün başvekı\ BBa:Vekil B. 
riyasetinde toplanmış ır. B vanya 

· · nazırı · ~ ' 
tmredi ile harıcıre kında izahat 

Filistin' de hôlô silôhlı 
taarruzlar devam ediyor 
Kudüs, 27 a .a. - Kudüs civarmda müsellah çetelerin faaliyetleri gö

rülmüştür. Bu çeteler, tecavüz hareketlerine devam etmektedirler. Dün 
aktam bir çok ~iftçi kolonilerine taarruz edilmittir. Askeri takviye kıtaa· 
tr, tethitÇilerle mücadeleye giritmiftir. 

İspanyadaki harp 

Vaziyet hükümel~ilerin lehinde görülüyor 
Hükümetçiler Ebr nehrini 

geçerek mühim yerler aldılar 
Bürgoa, 27 a.a. - Büyük umumi karargaha mensup askeri bir 

şahsiyet, Barselona' dan gelen ve cümhuriyetçilerin Amposta mın
takaarnda Ebr nehrini geçmit olduklarına ve milislerin bu mın
takada büyük bir muzafferiyet elde etmit bulunduklarına dair 
olan haberi tekzip etmittir. 

Bu zat, cümhuriyetçilerin aa-1 
dece Fliks ve Osko mıntakaları-1 f 
na sokulmuş ve 25 temmuzda 
Ebr nehri üzerinde bir kaç köprü 
kurmut ve nehrin sağ sahilinde 
mevzi almıt olduklarını ilave et
mittir. Frankistlerin tayyareleri, 
bu köprüleri tahrip etmittir. 
Cümhuriyetçiler, takriben bir 
kilometre ilerlemiılerdir. 

FrankiRtler galip geldiklerini 
söyliiyorlar 

Salamanka, 27 a.a. - Resmi tebliğ: 
Düşman kuvetlerinden takriben bir 
alay Ebr nehrinin mansabı yakınında 
bu nehri geçmişlerdi. Bu kuvetler, 
imha edilmiştir. Takriben 400 maktul 
tadat edilmiş ve yüz kadar düşman 
neferi boğulmak suretiyle telef ol
muştur. Mekinenza cenubunda nehri 
geçmiş olan cümhuriyetçiler, ihata 
edilmiş, kurmu§ olduğu köprüler tah· 
rip olunmuştur. 

Estramadure cephesinde San Beni
to çıkıntısının tathirine devam edil-

IDr.~.\~~~r .. !'~-~!:~~~~ ~}:!~~·. ~~r 1'?.~-~sir 
elde etmişlerdir. 

Cumhuriyetçiler ilerliyorlar 
Barselon, 27 a.a. - Ebre ceuhcsin

de, cümhuriyetçiler dün Gandeaa'nın 
iki" kilometre yakınına kadar gelmit· 
ler ve bu çarpışmalarda iki bin bef 
yüz esir almışlardır. Cümhuriyetçiler, 
Korbera'yı zaptetmişler ve Ebre neh
rini, Gandesa • Kaspe mıntakasının 
karşısında Ribarroya ile Fliks arasın
da 150 kilometre uzunluğunda bir sa
hada 11 noktadan geçmişlerdir. Sicrra 
Fatarella da zaptedilmiştir. 

Cumhuriy~tçilerin ileri 
hareketi 

Barselona, 27 a.a. - Resmen bildi
rildiğine göre, Ebr nehri ötesinde 
ileri hareketlerine devam eden cüm
huriyetçi kuvetler, Gondeza yakının· 
da Nain Villalba'yı zaptetmişlerdir. 

Hali hazırda ıark cephesinde yapıl
makta olan taarruz sırasında cümhu
riyetçiler dört bin esir almışlardır. 

Bombardımanlar 

Barselon, 27 a.a. - Dün saat 15.30 
da Frankist tayyareler, Tarragone'yi 
bambardıman etmişlerdir. Sekiz ev 
yıkılmıştır. Altı ölü ve 25 yaralı var
dır. 

ltalyan lejiyonerlerinin 
yaptıkları 

Lord Pört 

Kont Ciano 
Lor.t Pört mülôkatı 

Roma, 27 a.a. - Kont Ciano, dün 
akşam Lord P ört'le uzun bir görüş
ml'_ne, hı.ılıınmustur. 

Saıahıyettar membalardan alınan 
malümata göre, bu görÜfme, in.g.ilU • 
italyan anl~larınm tatbikiyle ala
kadar bundan evelki görütmelerin bir 
devamı telakki olunmamalıdır. 

Gönüllülerin geri 

~ekilmesi 

Barselon'un ileri 
sürdüğü kayıtlar 

Londra, 27 a.a. - Öğrenildiğine gö
re, Barselon hükümetinin gönüllüleri 
geri çelene planını prensip itibariyle 
kabul eden noktasındaki ihtiraz ka
yıtları ezcümle aşağıdaki noktaları 
istihdaf eylemektedir: 

1 • Barselon'un fikrince ihraç mın
takaları, her iki taraftaki gönüllüle
rin mıktarıylc mütenasip olmalıdır. 

2 - Barselon, komite tarafından tes
bit edilen gönüllü nevilerini lüzumu 
kadar sarih telakki etmemektedir. 

3 - Nota, deniz kontrolunun ehemi
yetini tebarüz ettirmekte ve hava 
kontrolu konulmamasından dolayı te· 
essürünü bildirmektedir. 

Japon atletleri olimpiyatlara 
iıtirak edecek 

T~ky?• .27 a.a. - Japon olimpiyat 
~o~ıteaının dağılmadan evel, temmuz 
ıçtımaının son celsesinde aldığı bir 
k~rara göre, japon atletleri, mühim 
mıktar?a . olarak Helsinski olimpiyat.. 
larma ıştırak edecektir. 

B. Sloyadinovi~'in 

mühim bir nutku 

YUGOSLAVYA 

Müstakil bir harici 

siyaset takip edebilir 

B. Stoyadinoviç 
Belgrat, 27 a.a. - Split iskelesinde 

yapılan muazzam bir kabul resminden 
sonra Başvekil B. Stoyadinoviç, bera
berinde bir çok nazırlar ve diğer bir 
takım zevat bulunduğu halde beledi· 
ye dairesine gitmi' ve orada Yugos • 
lav Radikal birliği'nin bir konferan
sında hazır bulunmuştur. 

Bu münasebetle B. Stoyadinoviç, 
mühim bir nutuk irat ederek bilhassa 
şöyle demiştir: 

- On beş milyon nüfusa sahip bü
yük ve kuvetli bir devlet olan Yugos
lavya, bu gün elinde bulunan ve bütün 
dünyayla doğrudan doğruya irtibatı
nı temin etmekte olan geniş sahiller 
aayeainde harpten evelki .zamandan 
daha ziyade mfuıtakil bir harici siya· 
set takip edebilir. 

B. Stoyadinoviç, 1talya'yla aktedil
miş olan itilafın ehemiyetine işaret ve 
bu itilafın Adriyatik merkezinde sul
hu temin etmekte olduğunu beyan et
mıştır . .l:)U seoepten ooıayı ltaıya 1u -
rallığiyle yapılan anlaşma ve doatluk 
geçen aenenin mart ayından beri hal'1i
ci aiyaaetimi.zin miliıtakar ve devamlı 
amillerin.tden biri olmu1wr. 

Sözü dahili meselelere nakleden B. 
Stoyadinoriç, B. Masek'in etrafında 

t.oplanmlf olan Jurvat gruplariyle ya
prlacak her türlü anlapnayı memnu
niyetle selarnlıyaaığı, ancak bunu iki 
prae muallak bulunduğunu söylemiş
tir: 

1 - Maç ek taraf tarlarının kıral ha
nedanının saltanat hakkını tanımala-
rı, 

2 • Milli birlik. 
3 - Bu dakiıkada ana yasanın değiı

tirilmcainin mümkün olmadığı. 
Bu mühim nutkuna nihayet verir

ken B. Stoyadinoviç, te§rii intihaba
tın en nihayet bir eene sonra yapıla
cağmı ilave etmittir. 

Spiliı'te İngiliz donanması 

Belgrad, 27 a. a. - Split'ten bildi
riliyor : B. Stoyadinoviç, Petka vapu· 
runda limanda demirli bulunan ingiliz 
donanması amiralmı kabul etmiştir. B. 
Stoyadi:ıovi,ç müteakiben Oorıpit kru 
vazöründe amiralm ziyaretini iade et _ 
miştir. 

Üçiincii umum müfettişlik ha~ 
miişa,·iri ve Muş ,·alisi .. 

şehrimizde 

Üçüncü umumi müfettişlik baş mü. 
şaviri B. Ziya ve Mu§ valisi B. Tev. 
fik Gür şehrimize gelmişlerdir. B.B. 
~iya ve .1:evfik ~ür umumi müfetti§. 
!ık ve vılayetlerıne ait muhtelif işler 
etrafında bakanlıklarla tcmae etmek. 
tedirler. 

................................................ 

Cwnhurfo,et'41e B. Y-... N..ti k 
baılrkla yazdığı bir bat yazramda 
Cenevre'de toplanan beynelmilel 
tahsil kongresinde Atatürk Türki -
ye'a.ini en iler~ manasında yüksek 
bir salahiyet ve ehliyetle temail e

den profesör bayan Afet'in kendi 
§&hıiyetinde memleketimize takdir 
ve hayranlık nazarlan çekmit oldu
ğundan bahsetmekte ve yazl&lftda 
ezcümle fÖy)e demektedir: 

Profesör Bayan Afet'in son yıl

larda Avrupa'da takip ettiği teteb-
bu ve tekamül hayatı, öğrendiği 

kadar öğreten bir hayat oldu. Him· 
de ve bele onun usullerinde bizden 
çok ileri olan Avrupa'dan öğ'l'ene -
cek pek çok Jeyİmİz olduğunda 
§Üphe yoktur. Fakat Atatürk Tür -
kiye'sindeki yeni inkılaplar rejimi 

de ba,Jıbatma tetkik ve tetebbua 
değer bir irfan hazne&İ sayılmaia 
laytktar. Tüwık inkılaplan üzerinde 
son üç dört senedir bizde yükMlc 
tahsil gençliğine verilen denlerin 
giderek bir iki mü.takil ve deTatnlı 

kürsüde tekasüf ve tebellür edece
ğini ve o zaman Avrupa için de ie-
tifadeli bir tetkik aahaaı tetkil eyli

yeceğini timclidea muhakkak •Ya· 
biliriz. O günlerin gelme6İne intiza
ren Bayan Afet yeni rejimle Türki
ye'de parlryan irfan ı'inetinden 

A vrupa'ya zaman zanıan ve J"9I' yew 
ziya huzmeleri tutmakta ve ,,...i 
hayatımıza ait olarak parlak ~e
let" vennektedir. Atatürık mektebi -
nin yetittirdiği bu aeçıkin tüTk kaclt
nınm bizim hakknnızda Avrupa'l'I 
tenvir etmesinden bütün milletçe 
sonsuz bir gurur ve iftthar duyu,ıo
ruz. 

Profesör Bayan Afet'in türk ma
arifi için yapmı§ olduğu tarifte ken
dimize hareket düsturu ittihaz ede
bileecğimiz en puruzsüz ifac:le,i 
bulduk: Yükaek seviyede bir irfan 
hayatiyle mücehhez ve sulıha hi.dim 
neıailler yetiıtinnek. lıki cümleden i
baret olan bu tarifte yek.diğerini İk· 
mal eden iki büyük hakikat yerlef
miı bulunuyor: Medeniyetin kuıret
li me6Dedi olan en ileri irfan hay.a• 
"· -.\\..u. -n·- .ı .. ocı.i;\e..~ ~•\wc-
kini tetkil eder. 

Bizi bütün dünyanm birlettiii bir 
irfan maaaamda bu kadar aali.hiyet 
ve ehliyetle te!Mil etmİf olan Pro • 
feaör Bayan Afet'e ba muvaffllki
yetli hizmetinden dolayı da en ... 
mimi te§eıkkürlerimizi sunarız." 

BAŞKALARININ DOŞTOCiO 
BiR HATA 

Tan'da B. Ahmet Emin Yalman 
bu batlıkla yazdığı bir bat yaaı•m
da ezcümle §Öyle demektedir: 

Bir vakıtlar ortalıkta bir müna -
kata devam edip gtdiyordu: TürlU
ye bir ziraat memleketi mtdir, bir 
sanayi memleketi mi? 

Bu akim münakaıaya ablanlar, 
manaıız mantık oyunlan içinde yol
larnu kaybediyorlar, ziraati ve sa
nayii biribirinden bir takım hudut
larla ayrılır birer ayrı saha sanıyor
lardı. 

Baıvekil Celal Bayar, Yerli mal· 
lar aergiaini ziyaretten sonra bir ar
kadaı111'11za intıbalannı söylerken bu 
nokta Üzerinde durmuıtur. Batvekil 
demiıtir ki: "Eskiler, sanayi ile zi
raati ayn telakkilerle ifade etmek isti
yorlardı. Halbuki ziraat ve sanayi biri. 
birlerini ikmal ve itmam eden bir kül
dür. Milli ekonominin icapları ve 
memleketin umumi menfaatleri,· bu 
esasa aykın sörüıleri tamamile mene. 
der." 

Baıvekilin bu noktayı hasaaıiyetle 
kartrlamakta çok hakkı vardır. Bir ta
knn yabancı memleketlerde; ziraat ve 
ıanayi, biribirine zıt menfaat ıahalan 
teklinde inkitaf etmi,tir. Hatta bu zıt
lıktan bir taknn siyasi fıkralar da doi
muıtur. 

Roma seyahatlerı hak 
rrni•lerdir. · ve :ı ı · . 10 ag .. ustosta yenı 
Nazırlar mec ısı 1A cak ve para-

bir toplantı daha y~pa. d vresinin 
rnentonun sonbahar ıçtıma e 

amesini hazırlıyacaktır. 
ruzn 

Roma, 27 a.a. - Gazeteler, Franko 
kuvetlerinin Teruel - Sagont cephe
sindeki taarruzları esnasında İtalyan 
lejyonerlerinin sarfetmiş oldukları 

faaliyet hakkında bir çok malUınat ve 
tafsilat vermektedirler. Bu malUmat, 
13 temmuzdan 20 temmuza kadar ce· 
reyan etmiş olan hadiseleri ihtiva et
mekte ve "littoriyo" "yirmi üç mart" 
ve hatta §imdi inhilU etmi§ olan "for
se azzere" fırkaları tarafından müte
vali harekatı hakkında sarih bir fikir 
vermektedir. 

Bu icmali neşretmekte olan Messa
jero gazetesi, şu mütaleada bulun
maktadır: 

miştir. Bunları muhtevi olan kasalar 
Paris'e sevkedilmiıtir. 

Ebr Üzerinde ki lroprüler 

İskan Umum nıiidiirü 
İskln Umum müdürü B. Cevdet dün 

akşamki ekiaprcsle İatanıbul'a hareket 
etmittir. 

Bizim için milli ekonomi, bir tefri • 
ka sahası değildir. Bir birlik ve ahenk 
saha11dır. Memleketin iktısadi varlı w 

filan ve falan meılek aahiplerinin :me~: 
faali bakrmmdan değil, memleketin U• 

mumi. menfaati baknmnc:lan kartrlana • 
~ ~•r. tek milli faaliyet aahaııdır. J,. 
lenmazı arraya korken, filin ve falan 

G · bazı fran· 
ba bırakmı! olmalıdır. erçı . s'i 

azeteleri, lngiltere kıralrnrn Panb. 
sız S da apılan bu jestle ır . ti sıraaın Y 
zıyare kokuıu sezmekte • 

ı't'ka manevrası . . 
po ı ı ı..- t afın her jeııtını 
eli 1 fakat ..... ,ı ar h ' 

r er. l"ı.ı.: eden bir zihniyet ıç 
nevra te aaıu 1 

ma 1 nı'n halline yardımcı o amaz. 
bir ınese e d' .. · alaka 

A ı giltere'nin söster ıgı 0 

Hulaaa n ak meıelesi müsaid bır 
ile Çekotl~v . sibi sörünüyor. Ve 
safhaya "~! herhangi bir ihtilata 
efer b~n halledilecek ol~~.a, 
mahal 1 b"'-!:--tine buyuk . ~reyn uıu••-
tarih, __ ,, JıisteSİ ayıracaktır. 
bir ıe~ A. ş. ESMER 

Hareket noktalarına elli kilometre 
mesafede bulunan Teruel • Sagont 
hattı üzerinde cereyan etmiş olan mu
harebenin ikinci haftasının sonunda 
lejiyonerlerin fırkaları, hadisatın da 
isbat etmiş olduğu veçhile, ileriye 
doğru ve icra edilecek bir sıçrama 
harekatının tabii bir UsaU olacak o
lan bir hattı ele geçirip i§gal etmiş· 
terdir. 

Cümhuriyefiilerin paralan 
Perpinyan, 27 a.a. - Cümhuriyetçi 

İspanyol hükümetine ait ve 56 milyon 
frank kıymetinde çubuk ve ıikke ha
linde 118 ton gilmUı Franaa'ya ıet-

Burgos, 27 a.a. - Flilaı mmtakaaın
da yüz kadar frankiat tayyare uçmak
tadır. Ebr üzerindeki bütün köprüler 
berhava edilmiştir. 

General Franko Burgoı'ta 
Burgos, 27 a.a. - Havas muhabıri 

bildiriyor: General Franko halen ta· 
mamiyle ınhatte olarak Bu;goe'ta bu· 
lunmakta ve sabah .akşam umumi ka· 
rarga.ba gitmektedir. General Franko
nun halen cepheden oldukça uzak bu
lunan Burg011'ta oturmaaı keyfiıycti, 
bafkumandanhğın Flilaı mıntaıkaaın· 
da cümburiyttçile11in yaptıkları te
şebbüse hueuei bir ehemiyet atfetıne
d;ğine itaret tclikkl oluamakt-.dır. 

İ(TEN DIŞTAN 
Yazan : 

Hasan -Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemizde 
içten, dı§tan başlığı altında neı
rettiği lılcraları bir kitap halin
de neıutmiıtir. Bu kitabı her
kesin büyük bir zevkle okuyaca
ğı muhakkaktır. 

sah~n hi"':"ye edilmesi gibi bir ölçü 
~P etmeyız, Memleketin menfaatle
nne, umumi bir takAD zaruretlere ve 
eldeki imkanlara söre harısi adımı evel 
atmak lazrmgelirse o adımı önce ata _ 
nz. 

• ~op~ağı fabrikalılaıtıracalc tekilde 
bır zıraı iıtihaal ancak ıınaileımiı bir 
muhitte mümkün olabilirdi Sana · · yısa. 
hauncla atbiwmz a...ı·-'-- dah 

• • UUDUU", a raayo-
nel bır zıraat ıisterni için en esaslı ha
zırlıktr. 

Hükümetin, milli ekonoını' .... ., 
b. k uavaaı-

nı ır iil halinde sörmeai ve iktısacli 
kalkınma programım bu zaviyeden ba
zırbımuı çok iNIMtli bir )'Oldur. 
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Sanat bahisleri 

Sanat tenkidi 
Yazan: Suut Kemal YETKiN 

Tenkit geniş bir kelimedir ve muh-ı ne tahsis ettiği meşhur Laocoon isim
tel~f san~.t .~aaliy~t.lerine ait tel3.kki- ti eserinden şu misali alacağım: 
lcrı ve hukumlcrı ıfade eder. Edebi- Roma'nın Vatikan müzesinde Lao
yata ait tenkitler olduğu gibi musiki- coon unvaniyle dünyaca tanınmış bir 
Y':.· re~imc, ~eykeltraşlrğa ve mimar- heykel grupu vardır. Bu grup Truva
lıga aıt tcnkıtler de vardır. Bizde e- lı bir rahibin iki oğliylc beraber yı
d~bi_ tenk_it bir _meslek hal'.ni almış ve !anlar tarafından sarılıp sıkıldığını 
buyuk munakkıtler yetıştırmış olma- tjsvir eder. Bir de şair Virjliüs'ün 
makla beraber epey zamandanberi (Eneide)de ayni ismi taşıyan ve aynı 
mevcuttur ve oldukça değerli örnek- mevzuu ihtiva eden bir tasviri vardır. 
ler vermiştir. Fakat sanat tenkidi Lessing'in iddiasına göre şairin Lao
(_Critique d'art) ismi verilen ve pliis- coon'u heykeltraşınkinden eveldir. 
tık sanatlara taalluk eden tenkit, - Binaenaleyh heykeltraşın şairi örnek 
son zamanlarda bazı mecmualarda çı- olarak aldığına şüphe kalmıyor. Fa
kan bir kaç tesadüfi yazı müstesna - kat heykeltraş şairden aldığı mevzuu 
meml_ekctimiz için tam~m.iyle_ '."eç - bir takım değişikliklere tabi tutmuş
huldur. Bunun da sebebını plastık sa- tur. Virjilyüs, Laokon'un yılanlar ta
natların pek kısa bir maziye malik O· rafından sarılıp sıkıldığını gösterir . 
luşunda aramalıdır. ken, elleri serbest bırakmak için kol-

Mahiyet itibariyle sanat tenkidi c· !arı yılanların halkalarndan kurtar
dcbi te~kitten ay_rı bir şe~ . değil~ir. mıştır. Ellerin hareketi kadar hiç bir 
Fakat bızde_ ede?ıyat tenkıdı de ıyıce şey canlı ve ifadeli olamaz, hususiyle 
anlaşılmadıgı ıçın. faydalı olur mü • heyecan anında ellerin hareketi ol _ 
13.hazasiyl~. sanat tenkidinden kısaca mazsa en beliğ çehre manasızlaşır, yı
bahsedecegı~. . , . tanların halkalariyle vücuda yapışan 
~anat tenkıdı, sanatk_:ırın ke?dı e - kollar bütün tasvire bir ölüm soğuk

serınde_ kuUanmış o~d~gu teknık pro: luğu atar. Bunun içindir ki liitin şai
sedclerı go~de~. g_~çırır ~e kıymctlcrı rinin Laocoon'unda kollar tamamiyle 
hakkında bır hukum verır. Her sana- hareket halinde görülmekte ve istira
tın gayesi bir olduğu halde kullandı- bın çok şiddetli olduğu yerlere git
ğı vasıtalar bir değildir; her sanatın mektedir. 
kendisine mahsus ve kendi mahiyetiy
le sıkı bir surette alakalı bir tekniği, 
bir .. tebliğ tarzı" vardır. 

ULUS 

1 BİBLİYOGRAFYA' 
Kandid 

Fransızlar on sekizinci asra Volter 
devri d.erler. Nasıl ki fransızcada ha
zan Volrer'in dili denildiği vakidır. 
Volter fransız edebiyatının Hugo 
kadar mütenevvi mevzularındd kalem 
oyna·tmı~, ansiklopedik kıyr.:ıette, en 
büyük muharrirlerinden biridir. Ve 
Volter'in bütün eserleri içınde de 
"Kandid" isimli büyük hikayesi hiç 
şüphesiz en mühim mevkii işgal eder. 
Cemiyetle, son derecede derin bir zc. 
kaile istihza eden bu filozofik ese
rin·de Volter ölmez tiplerin yanında 

beşerin ebed meselelerinden birka
çını tahlil etmiştir. Bu derece kıymet 
li bir eserin şimdiye kadar dilimize 
çevrilmemiş olması cidden büyük bir 
eksikti. İşte Kanaat kitap evi, yeni 
tesis etti ğ i "Ankara kütüphanesi,, se· 
risi arasında bu eserin, Fehmi Balda~ 
tarafından muvaffakiyetle başarıl

mış bir tercümesini neşr•etmiştir. 

'Güzel bir cilt içinde itina ile basıl
mış olan bu eser 50 kuruş gibi küçük 
bir fiat taşımaktadır. Bütün edebiyat 
meraklılarına tavsiye ederiz. 

Timur dt'vrinde Kadis'tcn 
Semerkand'a seyahat 

Seyahat kitapları daıma merak ve 
alaka ile okunan ögr•etici eserlerdir. 
Fakat eski devirlere ait seyahat eser· 
leri aynı zamanda tarihı bır değer ta· 
şımak bakımından ayrı bir ehemiyet 
kazanırlar. 

Sıhat bahisleri 

Sporda doktora düşen vazife 
ve spor doktorluğu 

Ulus'un 16.7.1938 tarihli sayısının 

sı.hat bahisleri sütununda "Beden ter· 
biyui kanunu ve taoahet,, başlığı al
tında değerli bior yazı yazan meslekta
şımız Dr. Şükrü Şenozan spor hare
ketlerinin vücutta ne gibi bir reaksi· 
yon husule getireceğini toplu bir hal
de izah ediyor. Bu yazı " ... Cümhuri
yet Hükiiımctimiz, ferdi ünitelerin 
kıymetini artırma yolunda milli ve 
kültürel yeni bir inkılap hamlesi gös
termiştir,, cümlesiyle S()na eriyor. Sa· 
yın Dr. arkadaşımız beden terbiyesi 
kanununun biınyevi varlığımızla be· 
rabcr ferdi muayenelerden başkaca 
istifadeli neticeler doğacağ nı işaret 

ettikten sonra muhtelif spor nevileri· 
nin uzviyette yapacağı faydalı sonuç
ları da toplu bir halde gözden geçiri
yor .. 

Türk Spor kurumu dergisinde öte
denberi çıkan muhtelif yazılarımla 
spor varlıgımızda tababete düşen bu
yı.i.k vazitelerc ve sporcuların biz 
doktorlaraan bekledigı yardımlar te
oart.iz ettirmiyc çalıştım. Gene muh· 
telif vesilelerle ileri sürdüğüm gibi 
bu iş her hangi bir ihtisas şubemizde
ki mesleki bilgimizle layiki veç ldie 
başarılacak bir iş olmasa gerektir. 

Dr. Niyazi Erzin 
eklenerek adrna da "Spor doktorlu
ğu,, denilmiştir. Spor yapın yan bir 
doktor bedenen ne kadar zayıf kalmı
ya mahkumsa, doktorsuz çalışan spor 
teşekkülleri de gayesine o kadar geç 
erışır. Sı.hl bir sicile bağlanmıyan 

sporcular hiç beklenilmiyen bir za
manda mühim bir arızaya uğrıyabilir 
ve bunun neticesi olarak büyük bir 
hevesle ça.hştığı spor hayatrndan o 
kadar çabuk ayrılmak mecburiyetin
de kalır. 

,,. . -· .. • 
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Ankara: 

Öğle Neşriyatı: 
14.30 Kanşık p 

neşriyatı - 14.SO Plikla türk musikisi 
halk şarkıları - ıs.ıs Ajans haberleri 

Akşam Neşriyatı: J 
18.30 Karışık 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve 
şarkıları (Makbule) - 20 Saat ayarı ve 
rapça neşriyat - 20.15 Radyofonik teıd 
(Gençler Grupu tarafından) - 21 ~ 
plakları - 21.15 Stüdyo salon orkestr 
1. Leuschner; Der fröhliche Wald. 2· R 
Schvvabenmedel. 3· Joe Rimmer : Kin 
traum. '4· Paul Preil: Sing, sing, sı 
Vögelcin. 5- Herbert F . Hennig : Kit 
Romanze - 22 Ajana haberleri ve son. 

İstanbul : 

Uğle Neşriyatı: 
14.30 Plakla ı 

musikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Pl 
ti.irk musikisi - 15.30·16 Muhtelif p' 
neşriyatı. 

Akşam Neşriyatı: 
18.30 Hafif 

zik: Tepebaşı Belediye bahçesinden 
len - 19.15 Spor musahabeleri: Eşref 
fik tarafından - 19.55 Borsa haberlerı 
20 Grenviç rasatanesinden naklen saat a 
rı. Sidi Hoşses ve arkadaıları tarafın 
ti.irk musikisi (Suz inak, Karciear) - 2 
Hava raporu - 20.48 Ömer Rıza Do 
tarafından arapça söylev - 21 Saat ayı 
ORKESTRA: l· Tomas: Reymond. 2'· 
har: İdeal gatin, vals. 3. Glinka; Eleji 
21.30 Semahat Özdenses ve arkadaşları 
rafında~ türk musikisi (Hi.izzam, Ne 
vent, Hıcaz ) - 22.10 Konser: Novotni' 
naklen orkestra M. Kemal Akel idare 
de: 1· Orkestra: Skizcn aus Ruslant 
purri, O Fetras. 2. Şarkı: Tenor Bakeas. 
Orkestra: Bersöz, Joslin. 4. Şarkı: B 
ton Yunka. 5. La screnad vals espanyoJ. 
Fetras - 22.50·23 Son haberler ve erl 
günun programı, saat ayarı, son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 20.30 
yon - 20.50 Beromi.inster - 21 Roma 
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o 
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İşte bunun içindir ki her sanatın da 
kendine mahsus bir tenkidi bulunur. 
Bir eseri tahlil ve tenkit eden münak
kidin o eserin tekniğine sahip olması 
ve sanatkarın yapmış olduğu şahsi 

tatbikatı anlaması zaruridir. Bu iti -
barla roman tenkidi ile uğraşan ede
bi münakkidin, romanın tekniğine 
hakkiyle vakıf olması esas şartlardan 
biridir. 

Heykeltraşın şairden aldığı taraf 
yalnız kolların bu serbestliğidir. Vir
jilyüs yılanları Laocoon'un vücudu 
etrafında iki ve boynu etrafında da 
gene iki defa sarılmış ve tehdit edici 
başlarını kaldırmış bir vaziyette tas
vir ettiği halde, vücutta zehirin ve 

istirabın tesirini göstermek istiyen 
heykeltraş vücudu yılanların tazyi
kinden kurtarıyor. Çünkü istirap te-

Büyük türk hükümdarı Timur'un 
nezdine İspanya elçisi olarak gitmış 
olan Klaviyo, o zaman hatırllarını bır 
seyahatname halinde yazm t§tı. Kla
viyo'nun bu seyahatnamesi c zaman· 
ki türk aleminin azamet ve ıhti§amını 
elle tutulur bir şekilde tasvir etmek· 
tedir. 

Memleket gençliğinin sı.hatiyle alii
kadar olan bu mühim kalkınmada biz 
hekimlere düşen vazife çok büyüktür. 
Dünyanın bir çok kültür memleketle
rinde tababetle sporun biribirinden 
ayrılarnıyacak iki meslek olduğu e
saslı bir surette kabul edilmiş ve mes
lekimize yeni bir ihtisas şubesi daha 

Sporda antreoınan denilen şey be· 
den kabiliyet ve faaliyetini artıran 
tek bir çaredir. Antrenmandan bekle
ııilen fayda ancak antrenörle spor 
doktorunun müştereken çizecekleri 
bır çerçeve dalulinde yapılmakla te
min edilir. Yoksa antrenman ya nok
san kalır ve yahut itrata varır. Birin· 
cisinde muvaffakiyet yarıda kaim ş, 
dığerinde ise muvaffakiyetin hududu 
aşıldığından artık tedenni başgöster. 
miş olur. Antrenmanlarda sıhı kon· 
trol yapılmadıkça ifrat tehlike ve arı
zalar da.ima mevcuttur. Zuhur eden 
bu arızaların doğuracağı aksaklık ba· 
zen çok zorlukla yerine getirilebilir 
ve bazen de maalesef tamir irnkclnı o
lamaz. Neşe içinde antrenmanl.lrına 
devam eden bir sporcu günün birinde 
asabi bir takım haller, uykudan sıçra
malar, iştahsızlık nefsine ademi iti .. 
mat, bazen uykuya fazla bir temayül, 
bazen uykusuzluk gilıi haller göste· 
rirse ifrata varrld ğını bildiren ilk i· 
şaret verilmiş demektir. Bu işaret 
sporcunun sıkı bir kontrola tabi tutul
masını emreder, yoksa o arızalar da. 
ha esaslı hallere yol açarak az bir za
man sonra sporcuyu kalp bozukluğu 

ile doktora müracaat ettirmiye mcc· 
bul eder. 

21.15 Hamburg. j y 
ORKESTRA KONSERLERİ VE sıt 

FONİK KONSERLER: 12 Franklurt 
18..25 Li.iksemburg - 19.15 Bükreş -
London · Recyonal - 20.10 Hamburg 
21 Laypsig. 

Sanat tenkidinin bir sanat felsefesi 
telcikkisinc dayanması nasıl zaruri i
ae sanat tarihiyle münasebette bulun
ması da öylece zaruridir. Sanatkar, 
muhitle aliikası olmıyan ve kendisin
den evci gelenlerin tesirini taşımıyan 
fevkalbeşer bir mahluk değildir. Me
sela ilk nazarda başka bir alemden 
kopup gelmiş bir hacerisemaviye ben
~iyen Şekspir'in etrafında Webster, 
Ford, Massinger, Marlov, Ben Jon
aon gibi yüksek dram muharrirleri 
Lulun~a: hi. ..... uu~ı ... ~ 9 .. ı ... r!.-•:..- .t!t- :.. 

ve uslübiyle yazmışlardır. Hülasa 
bütün sanatkarlar zamanlarının ve 
kendilerinden evel gelen sanatkarla • 
rın tesirlerini ta,ımışlardır. Onların 

bakikl çehrelerini tanımak, hakiki 
benliklerini kavramak istiyorsak on -
]arı zamanlarına ve muhitlerine yer· 
)eştirmek mecburiyetindeyiz. Ruhi 
bayatın diğer bütün tezahürlerinde 
olduğu gibi sanatta da insanları ve 
mektepleri biribirine bağlıyan bir zin
cir, bir anane vardır. 

Bu mülahazalardan sonra şunu ka
tiyetle iddia edebiliriz: Bu teselsül • 
!eri, bu bağlılıkları tesbit eden sanat 
tarihi olmazsa bir sanat tenkidi de O· 

lamaz. Binaenaleyh bir edebiyat mü
nakkidinin edebiyat tarihini, bir re
sim münakkidinin de resim tarihini 
derin bir surette bilmesi mecburidir. 
Tekrar ediyoruz, tenkit bedii bir te
lakkiye tabiatiyle dayanır; fakat be
di! telakkinin sanat veya edebiyat ta
rihinden çıkarılan misallerle beslen • 
mesi, tebarüz ettirilmesi icap eder. 

Sanat tenkidi hakkında açık bir fi
kir vermek için büyük bir sanat mü
"akkidinin, Lessing'in sanat tenkidi· 

- 'Siz, dedi. 

sirlerinin görülmesi için başlıca vü . 

cut kısımlarının mümkün olduğu ka· 
dar serbest olması ve mustarip asabın , 

gergin adalelerin hareketini saklıya

cak ve durduracak tazyiklerin bulun-

maması lazımdı. Heykeltraş şairi ay
nen taklit etmiş olsaydr, vücuda iki 
defa sarılan yılanlar bütün bedeni 
kaplıyacak ve o kadar ifadeli olan ta

kalluslar görülmiyecekti. Ve halkala-
rın aralarından görülebilen çöküntü 

harici tazyika atfolunacaktı. Sanatın 

icablarını bilen heykeltraş halkalarr 

Değerli muharrirlerimirden Ömer 
Rıza Doğrul bu çok mühim eseri di
limize çevirmiştir. Kanaat kitap cvı· 
nin "Ankara kütüphanesi" ismiyle 
tesis ettiği serinin dokuz ve onuncu 
ciltler·ini teşkil edecek olan eserin 
ilk cildi intişa·r etmiştir. Fiatı 50 ku
ru1tur. 

Doktor Moro'nun mektubu 

Şimdiye kadar küçük hikayelerini. 

gündelik gazeteler sütunlarmda neş
retmiş ve okutturmuş olan genç mu

harrir İlhan Tarım, 35 kuçuk hikaye· 
....... -----· .......... ____ --------
simli kalın bir ciltde toplamıştır. 

Ço'k hareketli, entresan mevzulu o-
boyundan ve bedenden kalçalara ve lan bu hikayelerde yeni bir edebl kıy· 
ayaklara indirmişti. Bu suretle halka-

Jar ifadeye zarar vermeksizin ayak • 

lan ve kalçaları şiddetle tazyik ede-
biliyor ve aynı zamanda gözlerimiz 
önünde, firarın imkansızlığı da can· 
!andırıyordu. 

Heykel grupu ile şairin tasviri ara-

sında görülen yılanların dolanmasına 
taalluk eden bu bariz fark bir çok mü-
nakkitlerin gözünden kaçmıştır. Les-
sing buna haklı olarak hayret ediyor. 

İşte bu farkları tesbit etmek sanat 
'!'Ünakkidinin işidir. Bu iş de ,demin 
söylediğimiz gibi, mevzuubahis sana· 
tın tekniği, mahiyeti, tekamülü hak-
kında derin bir vukufu tazammun e· 
der. 

Sanat tenkidini, umumiyetle tenki· 
di, intibaların naklinden ibaret zan . 
netmek her halde büyük bir safdillik-
tir. 

metin tezahür ve inkişafı hissedil

mektedir. 

Düzgün bir ifade kalrbına bürünen, 

sıkmıyan, alaka ile okunan bu hikaye· 

!er kitabını daha kıymetli yenilerinin 
takip edeceğinden şüphe etmiyoruz. 

240 sayfalı nefis basılmış eserin fi. 
atı 50 kuruştur. 

Dağda kaybolanlar 
Şamoniks, 27 a.a. - Öğrenildiğine 

göre, Korn dü Şamuva tepesine tır· 

manmak istiyen bir Alpinist dün bir 
kazaya kurban olmuştur. Kendisinin 
imdadına bir kafile gönderilmiştir. 
Alpinist'in vaziyeti meçhuldür. 
Diğer taraftan perşembe günü "Ye

şiltepe" ye tırmanmak teşebbüsünde 
bulnan iki Cenevreliden de henüz hiç 
bir haber alınamamıştır. Bunları ara· 
mak üzere de bir kafile gönderilmiş-
tir. 

Sovyetler'de nüfus 
sayımı yapılıyor 

Moskova, 27 a.a. - Sovyetler Bir
liği halk komiserleri meclisi, 17 kanu
nusani 1939 da Sovyetler Birliği hal
kının umumi sayımını yapmağa karar 
vermiştir. Sayım, şehirlerde 17 kanu
nusaniden 23 k3nunusaniye, köyler
de ise 17 k3.nunusaniden 26 k3nunusa· 

İngiliz ordusuna yazılanlar 
Londra, 27 a.a. - Avam Kamarasın

da sorulan bir suale cevap veren har
biye nazırı Horbelişa demiştir ki: 

Orduya yazılma talepleri, 1938 se
nesinin ikinci üç ayı zarfında, geçen 
senenin aynı aylarına nisbetle 3.900 
fazlası ile, 15.500 e varmıştır. Eğer bu 
nisbet devam ederse, 31 mart 1939 da 
eksik ancak 20 bin olacaktır. 

Rio - dö - Janeyro'da 

mahküm edilen asiler 
Rio • Dö - Janeyro, 27 a.a. - Em

niyet milli mahkemesi, geçen 11 ma
yısta Rio • dö • Janeyro'da riyaseti
cümhur sarayına hücum edenlerin 
muhakemesine başlamıştır. 22 suçlu
dan biri beraet etmiştir. asilern şefi 
Furnic, on sene hapse mahkllm edil· 
miştir. Diğerlerine verilen cezalar, 
3 ile 8 sene arasında tahavvül etmek· 
tedir. 

Spor doktorluğu vazifesini üzerine 
alacak bir hekimin her spor nevinde 
vukua gelen egü ve kronik arızaları 
da çok yakından görmüş, bilmiş ve 
anlamış olmas· icap eder. Spor nevile
riıiin her birisi için karakteristik 3.rı· 
za ve yaralanmaları vardır. Bunlar 
bilinmedikçe alınacak profilaktik ted
hieSıekı b:tR:hndan ctô1gun bır kıafayle 
dahi kestirmek hemen hemen imkan
sızdır. Bunun için yukarıda söyledi· 
ğim memlckeıtlerdc spor doktorluğu 
kuralar:na devama başlıyan bir dok
tor her şeyden evci pratik olarak mu
ayyen bir dereceye kadar her sporla 
uğraşmıya. mecburdur. Bu hareketle
ri bizzat kendi vücudunda tatbik eder: 
bundan başka sporcuların iJk ve altı 
aylrk müteakip sıhl muayenelerinde 
göz önünde bulundurulması elzem o
lan noktaları teknik olarak görür ve 
ondan sonra yapar. Nitekim bu mua
y<:nelerde sporcu nabzının ifade etti
ği büyük manayı basit usulle, yani bir 
hasta nabzın: saymak suretiyle çıkar· 
mak mümkün olmadığına kanaat ge
tirir. Muntazam ve ifrata varı:nadan 
yapılan normal antrenmanlardan elde 
edilecek neticenin mühim bir kısmı
nı bize bildiren sporcunun nabzıdır. 
Bu nabız spor doktorluğu ihtisas şu
besinin gösterdiği hususi bir metotla 
sayıl:r ve tetkik edilirse değeri olabi
lir. Yoksa nabız yalnız ve alelade sa. 
yılmış olur. 
Şu halde bu çok mühim işte biz he· 

SOLO KONSERLERİ: 14.10 Lükot 
burg - 16 Faris - 19.35 M ünih -
Könirsberg - 21 Droytviç - 21.lS L 
semburg. 
NEFESLİ SAZLAR (MARŞ V.S.): 1 

Prag - 20.10 Laypsig. 
ORG KONSERLERİ VE KOROL" 

10.45 London · Recyonal - 14 Droytviç 
1515 Doyçlandzendcr - 17.10 Laypsiı 
20.15 Skottiş · Recyonal. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 61 

Laypsig l- 7.10 Kolonya - 8.30 Alman 
tasyonları - 10.30 Hamburc, Viyana -
Hamburg - 13.15 Kolonya - 14 Dyçl 
zender - 18.10 Kolonya - 20.10 Keza 
21 DoyçJandzender - 22.30 Hamburğ. 

HALK MUSİKİSİ: ıs Hamburır 
21.'45 Budapeşte (Sigan orkestrası) 

DANS Müztl':t: 10 Ro.Jin - 20 10 
___,••uvu - nıı:.çyÔirlt.I. - a LUKSembUfC, 
ma - 3.10 Budapeşte - 23.lS Droytvİç. 

kimlere düşen ilk vazife spor tabal 
ti denilen ve bizde henüz bir ihti 
şubesi olarak ayrılmamış bulunan 
şubede icap eden bilgiyle yüklenmt 
tir. Yoksa yapacağımız şey - şim<I• 
kadar olduğu gibi - ancak arızaya 
rryan bir sporcunun yarasını sar 
ve arızasını tedavi etmekten ibaret • 
lır ki spor hekimliği bundan çok 
ha geniş bir mana ~ır. 
Şimdiye kadar gayretlerini bü 

bir alakayla seyrettiğimiz genç s 
cularımızın pek cüzi s:hi kontrol 
melerine rağmen muhtelif spor arı 
!arına karşı gösterdikleri mukaveıı> 
diğer milletlere nazaran türk gen 
ği.nin irsen ve fıtrcn yüklü olduk 
çok büyük enerjiyle izah olunabi· 
İşte türk gencinin bünyesinde 
cut olan kudretin sarsılarak .lnırılt!'. 

s:na miini olmak vazifesi de gene (; 
doktorlara düşer. Bu, yapıldığı zaıııl 
sporcularımızın daha büyük bir 
!ık göstereceklerini şimdiden tah 
etmek kabildir. 

Ve elini uzattı. Öteki bu eli zevkle, edeple ve 
hotbince Öptü. Madam Dus'a huausi bir teveccüh 
göıtermiyerek muamele etti. Ve aordu : 

- Naaılsınız, doktor Sokrat ? 
Yassı çehresi ve İnce tekellüm tarzından dolayı 

doktor Trüble'ye hazan böyle hitap edilirdi. 

GULONC HiKAYE 
Gamlı bir çan çaldı ve habercinin hazin ııeai ko

ridorlarda yükseldi: 
- Küçük piyes bitti!. ... 

Nantöy kalktı ve bileğine bir kadife §eritle çeI;ı.
ten yapılmış bir madalyon taktı. 

Madam Miton, çömelmit penbe elbisenin Vatto
vi.ri üç kıvrımını düzeltiyor, ve ağzı iğne dolu, du
dağının ucu ile şu maliimu izah ediyordu : Trüble ona Nantöy'Ü göatererek : 

- Mösyö dö Linyi, itte bir genç kız ki bir midesi 
olup olmadığını iyice bilmiyor. Mesele ciddidir 
Cevap olarak ona fazla tatlı yiyen küçük kızı ha
tırlamasını tavsiye ederiz. Anaıı kıza: •ıMideni 

bozacaksın," derdi. O da cevap verirdi: "Kadınla· 
rın mideleri vardır. Küçük kızların mideleri yok· 
tur.,, 

Nantöy bağırdı : 
- Aman Ali ahım! aiz ne budalaaınız, doktor ! 
- Söylediğiniz ketki doğru olaa, Matmazel! bu· 

dalalık saadet kabiliyetidir. Huzurun kemalidir. 
lnzıbatlı bir cemiyette nimetlerin ba,ıdır. 

Mösyö dö Linyi mülahazasını bildirdi : 
- Paradokstan zevk alıyoraunuz, azizim dok· 

tor. Fakat teslim ederim ki hiç kimseye benzemiye
cek surette akıllı olmaktansa herkes gibi budala 
olmak daha İyidir. 

Nantöy, samimi ve kani, bağırdı : 
- Rober'in söylediği doğru. 
Ve düşünceli bir tavırla ilave etti 
- Doktor, muhakkak olan bir ıey varsa o da 

budalalık ekseriya budalalıktan insanı men8der. 
Buna çok defa dikkat ettim. Kadm veya erkek ol
sun, en budalaca hareket edenler en ziyade budala 
olanlar değildir. Mesela, kadınlar erkeklere kartı 

ahmaklırlar. 

Yazan: ANATOL FRANS 

- Onlardan vazgeçemiyenlerden bahsetmek is-
İyorsunuz. 

- Senden biç bir şey gizlenemez, Sokratcığım. 
Madam Dus içini çekerek : 
- Ah, ne esirlik! Hislerine hükmedemiyen her 

kadın sanat için bir kayıptır. 
Nantöy, gençliğinden dolayı henüz ıivrice olan 

güzel omuzlarını silkti : 

- Vay, vay, vay! Büyük anne, küçükleri sersem· 
leştirmiye kalkmayınız. Neler de söylüyorsunuz! 
Sizin zamanınızda artistler, o dediğiniz neyse, ona 
hükmediyorlar mıydı 1 Haydi, efendim, hiç de hük
metmiyorlardı. 

Nantöy'ün hiddetlenrnekte olduğunu gören bü -
yük Dus temkin ve vekar ile çekildi. Ve koridorda 
bir tavsiyede daha bulundu: 

- Miniğim, Anjeliği yeni yetiten bir kız gibi oy· 
namak lazım geldiğini hatırla. Rolün icabı budur. 

Fakat canı aıkılan Nantöy onu dinlemiyordu. Tu
valet masasının önüne otururken: 

- Sahih, dedi, ihtiyar Dus, beni ahlak dersleriyle 
deli ediyor. Maceralarının unutulduğunu mu sanı· 
yor? Yanılıyor. Madam Ravo onları haftada altı 
kere tekrarlıyor .. Onun, mızıkacı kocaarnı, bir ak • 

-4-==::.t 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

ıam pistonunu üflerken son nefesini verecek kadar 
yorup harap ettiğini herkes biliyor. Hele atıkları O· 

lan aralan gibi adamları - madan Mişon'a soru~ 

nuz - iki yıla varmadan birer hasta, birer gölge 
haline getirirınİ§, lıte, hislerine, bakınız, nasıl hiik· 
medenni§. Eğer o zaman biri gelip de ona sanat 
için kaybolmUJ olduğunu söyleııeydil ... 

Doktor Trüble, durdurmak istiyorınut gibi iki e
lini birden açarak Nantöy'e doğru uzattı: 

- Müteessir olmayınız, yavrum. Madam Dus &a· 

mimidir. Erkekleri severdi, timdi Allahı seviyor. in
san sevebileceğini, sevebildiği gibi ve neai varsa o· 
nunla aever. Dus da, sevap iılenen yafta saf ve din· 
dar olmuıtur. Bütün dini muamelere riayet etmek· 
tedir: Pazar ve bayram günleri kiliseye, duaya git
mekte, ve ... 

N antöy fikrini beyan etti: 

- Alft. ! Duaya gitmekte bakir. Mişon allığmu ıaıt· 
mak için bir mum yak. Dudaklarnnr tekrar boya
mam lazım ... Duaya gitmekte elbette haklı. Fakat 
din insanı bir sevgilisi olmaktan menetmez. 

Doktor aord u: 
- Oyle mi zannediyoraunuz? 

- Aaa, ben dinimi sizden İyi bilirim, tabii 

- Kadınlar yaılanınca bunun iyiliği ıudur ki ..,.. 
tık erkekler ıize iztirap veremezler. 

Rober dö Linyi tabakasından bir cigara aldı: 
- Müsaade eder misiniz? .... 
Ve tuvaletin Üzerinde yanan muma yaklattı. 
Ondan gözlerini ayırmıyan Nantöy, alevler gibi 

yakıcı ve İnce bıyıklar altında ıııktan kırmızılatmıf 
dudakların, dumanı çekip bıraktığını gördü. Bun
dan dolayı kulaklarında hafif bir hararet duydu. 
Mücevherlerini arıyormuı gibi yaparak ağziyle 

Llnyi'nin ensesine temas etti, ve fısıldadı: 

- Oyundan sonra beni Turnon aokağmm kötc
sinde bir araba ile bekle. 

O anda koridordan bir takım insan!arm kon\lf'l· 
rak yürüdükleri işitildi. Küçük piyesin artistleri 
localarına dönüyorlardı. 

- Doktor, gazetenizi bana veriniz. 

- Canınızı sıkar, madmazel. 

- Zarar yok, veriniz. 

Feliai gazeteyi alıp baımm üstünde abajur gibi 
tuttu. 

- Aydınlık gözlerimi rahatınz ediyor. 
Hakikaten bazı zamanlar, çok kuvetli bfr ııılı 

onda yarım bat ağrm yapryordu. Fakat biraz evel 
(Sonu var) 
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Nasrettin hocadan cesur 
Rahmetli Hocanın C§cği üzerinde 

Yapmış olduğu me§hur tecrübeyi 
§İmdiye kadar sadece bir tuhaflık, 
Yahut akılsızlık, &anırdık. Aldandı· 
iırnız şimdi anlaşılıyor. Hoca hay· 
Vaıunın yemini günden güne azalt
tığı vakit, hayvan bu tecrübeye da· 
Yanamıyınca : 

- Büsbütün bedava yaşamağa a· 
lııacağır. zaman gidiverdin ! . 

Diye öfkelenmesinin a1tında bu· 
biyoloji düşüncesi varmış: Hoca gı· 
dasız hayat mümkün olduğunu tec· 
r"Übcyle isbat etmek istermiş. On~.n 
bir kabahatı varsa, bu kadar mu: 
hiın bir fikrinin doğruluğunu kendı 
Üzerinde isbat edecek kadar ccsa· 
r-et göstermemesidir. Muvaffak ola· 

d • .. h siz ceaa· illa ıgına sebep de §UP e . 
ı-ctsizliğidir. llim işlerinde daıma ce-
&arct liızımdır.... . h 
Amerikalı bir papns bi-ıım ra -

illetli hocadan daha cesur çıkmı§. B~ 
'b' bellı Papas da Naısrcttin Hoca gı 1 

• 

baılı bir kiti: Birleşik devletler. t~p
r-aklarında Mcmfis şehri baş kıluıe· 
sinin en kıdemli papası l rael Noe. 
O da Nasrettin Hoca gibi gıdasız ha
Yat mümkün olacağı fikrinde. Bunu 
İzah da ediyor: Kozmik r~yonlar· 
dan gelen kuvetin normal bır ad~-

tt. · e yetı· rnın hayatını devam e ırmıy 
• • . . .. l"' Hocanın zamanın· ,..ecegını soy uyor. . . 
da bu reyonlar henüz keşf~d?lm~:11111 
olduğundan rahmetli fikrını ~y~e 
b:ah edememişse de yine aynı fıkır 
demektir: Yemek yemeden havadan 

Y §nmak ••• 
Hocanın zamanındanberi labora· 

tuvar tecrübeleri için e§cktcn da~a 
Ucuz pek çok hayvanlar ~u.lundug__u 
halde bu cesur papa& fikrının .. dog
ruluğunu kendi üzerinde tecrubey~e 
ispata karar vermi§. Yalnız, bayagı 

ı.k 1. ol-gıdaların insana mut a a azım 

m d • kanaati bulunmakla bera· a ıgına 
1
.. 1 her vitaminlerin mutlaka uzum u 

bul~nduğu fikrinde bulunsn gc.rck-

t . k" .. d .. aadecc bir portakal su
ır ı gun ..., 

yu içiyormuş • • • 
S Papasın günde bir portakal 
ayın b ' l •. · . l ne kadar yaşıya ı ccegını 

auyıy e .. k.. 1 . d ' den kestirmek mum un o maz· 
§im 

1 b'l •• 'h da iyice devam ede ı ecegıne ı • 
ısa 1 'l timal verilebilir. Bir aralık ngı te-

1 d r Nereden 
.. kalkı§mama 1 1 

• 
etmegc b'I" z&e de g 1-

cldikleri henüz ı ınme . . ' 
g . .. ·ı"rmiyccek fızık tec· 
diklcrı aoz go ~ • er halde pek 
"'bcleriyle sabıttır. H 

ru ld'kleri için havamızda 
uzaktan ge 1 l b 

dalgaların en kua arı un-
dola§an d da duyduğumuz en kı-
lardır, ra yo k d'l 

d 1 ı bl'lc bunlarla ıyas e ı e• 
sa a ga ar Ok 

. k kadar uzun kalırlar. a-
mıyece . . k d . l 

k ldukları ıçın pc erın ere dar ıaa o D . . . . 
d ··fuz ederler: cnızın ıçın-

ka ar nu . b' 
de otuz metreye kadar ınerler, ır 

tre kalınlığında kur§Un levhalar • 
;e geçerler. Bizim vücudümüzün 
· ~nde istedikleri &ibi cirit oynarlar. 
ıçın .. 
Bundan dolayı bazı bayanların go-
rünÜ§tC hiç sebepsiz olar~~ çocu_k 
düşürmelerini onların tesırıne bag-
lıyanlar bile vardır. 

Şimdiye kadar bilindiğine göre, 
bu reyonlar pelt yükseklerde daha 

ok ve daha şiddetli olur. Ancak de
~izden bin metre yükseğe .~adar 
azdır. Çokluk ondan daha yuksek
lcrde baılar. Mesela 3,500 . m~tre 
yükseğe çıkabilirseniz, denız ~ze
rinde bu reyonların tesiriyle 1,5 ıyon 
yerine 5,3 bulursunuz · · ·.. . 

Amerikalı papasın tecrubesı, ıyı 
bir netice verirse, hava~an bede~a 
Yaşıyabilmck için ta Ercıya§ dagı· 

. km k 1. m ol cak nın tepesıne çı a azı . 
demektir. Fakat, insan Kayserı pas· 
tırmasına o kadar yakın olunca ~
nun güzel kokusuna nasıl dayanabı-
lir ? .. • - G.A. 

Hur a tayyareyle 

Okyanos'u ge~en 

tayy recinin macerası 

Amerika' da konferanslar veren 

Bir to.rk kızı 
Bayan Jgmct Sırrı A- da konferanslar ver· 

merika'da tahsil edip mek Üzere bundan bir 
Ankara' da Maden Ara- kaç ay evel tekrar Ame· 
ma Enstitüsünde bir rika'ya hareket etmiftİ. 
müddet çalı§tıktan son· Aynı zamanda bizim ele 
ra, memleketimiz ve in· muhabirliiimizi yapan 
kitabımız h a k k ın- Bayan IGmet Sırrı, bu 

deFa. Amerika Cumhur
reiıinin RcFikaaı Mrs. 
Elconore Roosevelt ta
raFınclan kabul edilmif, 
bazı amerikan gazete
cileri.ne ulak mülakat
lar vermiı, ve Ünİversİ· 

tc muhitlerine mah•u• 
mevzulan Türkiye olan 
konFeranılarına baıla
mııtır. M u ha biri· 
mİz hakkında amerikan 
gazetelerinde ç ı k m ı f 
olan )'azılar ıunlarclır. 

Amerikan gazetelerinde inliıar eden yazllar 
The Washington Daily NewR 
in 21 nıayıs 193 8 tarihli 

nilslwsında 
Elcanor Roo e,·cll taraf ınclan 

D 
ün, öğleden sonra, iki entere
san misafirim oldu. Bunlar

dan biri İsmet Sanlı adında, bura
da gazetecilik eden ve bir kaç kon
ferans vermek istiyen bir türk ka
dınıdır. 

Şimdiye kadat" kadın kulüple~i· 
nin bazıları tarafından milli türk 
kıyafetinde konferans vermiye da
vet edilmişse de, kendisi amerikan 
kadınlarına bu günkü Türlciye'yi 
temsil etmek istedigini ileri süre
rek reddeuniştir. Türkiye'nin ha
remler zamaniyle veya 19 uncu as
rın başındaki amerikan kadınlariy
le hiç alakadar degildir. 

Bayan Sanlı en son moda giyin
miş, becerikli, genç bir iş kadmı 

hissini vermektedir. Türkiye'deki 
değişikliklerin pek çabuk meyda
na geldiklerini zannediyordum; fa
kat bunların çoktanl>eri hazırlandı
ğını ısrarla söylemektedir. 

Eskidenberi, Türkiye'de yüksek 
tahsil gören kadınlar varmış. Lakin 
bunlar hiç bir zaman bilgilerini e
vin haricinde kullanmamışlardır. 

Şimdi, kadınlara iş venniyecek yer
de erkekler Ia.ylktyle tahsil gören
lerini vazife başına getirmektedir
ler. 

Ncw l ' ork J>osı, gazetesinin 
22.1.1Y38 tarihli sayısından 

man kadınları dünyanın her tara
fmda alakadar eden şeylerle dol
durdum: esvap, yemek tarifi, süs, 
çocuk, kocaları kaçırmamak usulü .. ., 
"- Hayır, dedi, evli değilim. 

TUrkiye'de de hem koca hem mes
lek edinmek güçtür. 

Bayan Sanlı fransız -:-e alman 
mekteplerinde lisan ögrenmiş, Sou
them Califomia üniversitesinden 
de derece almıştır. Sovyet Rusya'· 
da bir seri konferans verme teklifi
ni Amerika'ya gelmek için reddet
miştir. Amerikan hayatı hakkında 

gazetesine makaleler gönderecek
tir. 

Tire 1Jlaslıington Post, 24 
mnyıs 19.'lB tarihli 

niislwsındcm 

:i\Jah•ina Lindsay taraf mdan 

C oğrafya kitaplarında çarşaflı gördükleri türk hemşirele

rine acıyan amerikalı kadınlar, 
şimdi onları haklı olarak kıskanabi
lirler. Zira Türkiye'nin iş alemin
de• erkeklerin en iyi işleri aldıkları 
ve yükseldiklerine dair kadmlann 
şikayetlerini kimse işitmez, ne de 
tUrk kadınlarının diğer bütün ka· 
dınların hep bir ağızdan "Ne ola
cak, erkekler dUnyası ... ,, diyen söz
lerini tekrar et:ıniye hakları vardır. 
Genç tUrk gazetecilerinden ve TUr
kiye elçiliğinde misafir bulunan 
Bayan Sanlı diyor ki: 

.. _ Kabiliyetli ve iyi tahsil gör
mlif bir kadın, TUrkiye'nin iş ve 
meslek aleminde taktir olunmak 
hususunda bir erkekten ziyade şan-

sı vardır. Bunun sebebi belki de ka-

hayat arkada ı olarak hürmet gö
rürdU: evin haricinde söz hakkı 
yoktu. Şimdi ise, siyasi, kültUrel, e· 
konomik sahalarda kendisine tama
men yer ayırmıştır.,, 

Türk kadmı ev hayatından çıka

rak harici dUnya meselelerini bir a
merikalıya dahi yabancı gelecek 
bir cüret ve cesaretle kavramıştır. 

Bayan Sanlı şöyle anlatıyor: 
"-Biz dünyayı model olarak al

dık, ve bütün memleketlerin en iyı 
taraflarını kendimizde tecrübeye 
başladık.ı, 

Bayan Sanlı'yı Amerika'ya geti
ren, türk kadınlarını: merak ve ide
alizmidir. Evcıa, tahsile, şimdi de 
amerikan hayatını ve i~timai reiah 
meselelerini yazmak maksadiyle 
tetkikte bulunuyor. Türkiye ve 
Fransa'da ilk tahsili görmüştür ve 
California ile Southem CalHornia 
üniversitelerinden derece nlnuştır. 

İsmet Sırrı ismiyle yazı yazmakta 
ve konferans vermektedir. Kadın
ların her şeyden evci alakalarını çe
ken esvap ve süs olduğunu iddia e
denler, türk kadınının eline hUri
yetini alır almaz tahsili tercih etti-
ğini öğrenince hayret ederler. Ba

yan Sanlı'ya göre, türk kızları lise 

ve üniversitelere hUcum ederek di
ğer karde,lcrine hocalık etmiye ha
zırlanmışlardır. Sonradan, al€!kala
rını iyaset ve ekonomiye atfetmiş
lerdir. 

de s de su içen belediye reisinin alt
ını§ §U k d r gün yag dığmı elbette 
hatırlarısınız. Suya portakaldan çı· 
kan vitaminler de karııınca, tecrübe 
haylice uzıyabilir. Neticesi ? 

Geçenlerde eski bir tayyareyle 
Nevyork'tan trlanda'ya uçan tayyare
ci Karigan'm Nevyork'tan kalktığı 
vakıt cebinde kaç parası varmış bili
yor musunuz: Tam beş para ... Uste • 

lik, bu cüretkar tayyareci daha Dub
len şehrine inerken "niçin yasak et

ti~im halde uçuyorsun?" diye Va-
9ıng "-VU UUn.\.UU\ıf'\. .U&\,a'°'•• -U&..CU .l~l.'-Uo:f'' 

T ürkiye'nin resmi yeni organı 

"Ulus" un hususi muharniri 
1~e\S!!ınlt lQ2S n~ KP-mal Atatür
k un urıc genç ıkızı rının çarşatıa- ri~ \..ıH-..:tu.ntini,., TH ... 1.rt1r1tı'ınP- ni~P· 

ten yeni olduğundan ileri gelmek
tedir. Erkekler onların rekabetin
den korkmamakta, ve vakalar ka
dınların lehine cereyan etmekte
dir. 

Maamafih, pırrltı merakı TUrlci

ye'ye de gelmiştir; hali hazırda Pa

ris modaları kültUrel ve siyasi me

selelerle birlikte mUnaka.~ edil

mektedir. Her iki vazifeyi gören 
kadınlar meydana çıkmıştır, ve bu 
gün gittikçe artan ~ir türk kadını 

sayısı İ§ ve ev hayatlarım birlikte 
idare edebilmektedir. 

Neticesi ne olursa olsun, kozmik 
reyonlar şimdiden yeni bir aktüalite 
kazanmı§ oluyor. Belçikalı profesör 
Pikar onları ölçmek için gök yüzün
de on altı kilometre yüksekliğe 
çıktıiı vakit bu reyonlar pek büyü~ 
!Öhrct k zanmıılardı. O kad r kı, 
Rusya'da bir kaç ilim adamı onları 
daha yakından tanımak üzere otuz 
kilometr yükseğe kadar çıktılar. 
Fakat balonlarının dönüıte düı rek 
Parç lanması reyonlara sönüklük 
" reli. Belçikalı profesör de onlar· 
dan vazg ç rek deniz içinde baıka 
§ yler aramağa koyuldu. • 

Onunl birlikte herkes de kozmık 
reyonları unutur gibi olmuıtu .. ~m~-
'k d l orucu uzcrı· r-ı ah papasın evam ı .. . . 

ne r yonlar yeniden a~tualıteye gı· 
rince ski bilgilerimizı tazelcm)ck 
1• . ben hntır a· 
azım olacak. Bır nzını 

taynn • A 

• d" " · kar . .. u ın 
Bır kere bunların vucu un -

elinden pilotluk vesikası alınmıştı. 

Velhasıl İrlanda'dan dönemiyecek bir 
vaziyete girmişti. 

Evel& ayan azasından Klark bu pi
lotluk vesikası işini protesto etti. 
Sonra Nevyork ilfinat kulUbU tayya

resiyle kendisinin Nevyork'a dönme
si için lazım gelen parayı tekeffül et-

ti. 
Tayyarcciye, amcası 2.000 dolar 

vermiş, bir mikdar da Amerika • Av
rupa arasını geçtiği için para almış.· 
tır. Şimdi bUtUn Nevyork tay~a.recı
nin eski bir tayyareyle gösterdığı cU· 
rctinden dolayı bayram yapmağa h~: 

1 r "Amerikan hava yolları 
zır anıyo . . . 
da kendisine bir mevki tem.ın etmı~
t'r Bundan başka tayyorecı, Amerı
k•a;dan, lrlanda'dan. tn~iltere'den bir 
çok evlenme tekliflerı almakt~~ır. 
Sinema kumpanyaları da kendısıne 
mühim teklifler yapmaktadırlar. 

Korigan eski tayyaresiyle. İrlanda 
topraklarına indiği zaman bır ~a~ sa
at akibetinden bile şUphelenmıştı, bu 

rmı çıkararak onların erkeklerle 
aynı aeviyede olduklarını ilAn etti
ği zamana yetişmiştfr. O vakitten· 
beri ıilrdUğU hayat, kulilplere gi
den ve briç oynıyan "modern,· a
merikan kadınlarım utandıracak 
mahiyettedir. 

"-Babam, Avrupa'da tahsil gör
mUt bir gazetecidir. Kadınların ha
remden kurtuldufu zaman o kadar 
memnun oldu ki, bana gazetesinde 
bir sUtun verdi. Dostları, yalnız ka

dınları alakadar eden mevzular yaz
dığım zaman, gUlmUşlcrdi. Şimdi, 
hemen bütiln gazetelerin birer ka
dın sayfası vardır. 

TUrkiye'de kadınlar, diğer bütün 
memleketlerde olduğundan ziyade 
erkeklerle milsavidirler. Beraber
lik bizde bir din halini almıştır. 
Meclis'te 14 kadmımız vardır; A
merika'da olduğundan ziyade. Ka
dın doktor, avukat, hakim, mUhen
dls ve kimyagerlerimiz vardır. Bü
tiin bunlara rağmen de kadındırlar. 
KüçUk siltunumu ilk yazdığım za-

Bayan Sanır, yeni TUrkiye'nin 
canlı ve parlak bir sembolünü teş

kil etmektedir. Onunla konufUr· 
ken, erkekler aleminde kadınlara a
çılan yerleri ne büyük zevk ve he
yecanla doldurdukları derhal his
sediliyor. Türk kadınları için yol 

dalına ileride, geniye, hareme, daha 
doğrusu mutfağa dönmek onlar i
çin bahis mevzuu değildir. 

lımet Sanlı devam etti: 
"- Harem demeyin.. Zira haki· 

kat~c, kadmlarımızın bir kaçı ha
remlerde bulunmuştur. Ancak es
kiden gayet zengin adamların ha
remleri olabilirdi. TUrk kadmt, ha
remden dış hayata atılmasından zi
yade, ıırf aile mesuliyetlerinden 
~urtulup iş ve siyaset hayatına iş· 
tırak etmi,tir. Türk kadını anne ve 

Bayan Sanlı, her gittiği yerde 
tUrk kadınlarının aşk hayatlarını iş 
hayatlarına feda etmekten mütee • 
sir olup olmadıklarını soran roman
tizm meraklılarına ra tgelmcktedir. 
Onlara, sabrrla, his hayatlarının in· 
tihap hakkı ve vazife deruhte etme
lerinden hiç zarar görmediğini, ve 

a kın eskisi gibi <ievam ettiğini an
latmrya çalışmaıktadır. 

TUrk erkeklerinin "yeni kadınla
ra,, kar§ı dU UndUklerine gelince, 
!smet Sanlı'nın kanaatine gore tiirk 
erkeklerinin kendilerine iyaset ve 
ekonomi aleminde verdikleri mev

ki bunun en güzel cevabıdır. Kü
çük bir "erkeklik izzeti nefis,, me

selesi tabiatiyle olmuştur; JAkln er

kekler umumiyetle meseleyi iyi 
karşılamışlardır. gün ise neşe içindedir. 

~~~~~~~~~~~~~ 

1 ğ ib• l' b'll · . c ı pe e cı ıye me zor a ışaca ım g ı ge ıyor. ı erı t~t~ık etmiştim. Bunlar da ay- almazdrm. 

Yüz sene uyuyan adam 
yazan: H anri B erne 

Tefrika: 20 =11 
~======================================~ 

mek hakkını bile vermiyen bir reji-ı - Aşağı yukarı, dedi. Eski otomo-ı rim ki bu kehaneti r' k d 'dd' 

Gabriyel Kler: nı prensıpın nı~hsu~üdür. / - Haksızlık etmişsiniz. o zaman . 
- Köyde hayat daha serbesttir; de· Selesten pratık hır nokta ile alaka- ]arın gidişiyle insanhk bir müddet 

di. ÇUnkü tarassut daha gUçtUr. Bir· 
]eşik Devlet'lerin merkezindeki zira· 
atçılar hat& haplarla beslenmenin u
ıulünU kabul etmemişlerdir. 

landı: 

- Benzin hazinesi nerede? 
Gabriyel Kler: 

sonra mahrukatsız kalmıya mahkum-
du. Bu, bütün endUstTilerin sonu me
deniyetin sonu olacaktı. Su kuv:tin • 
d.~n. istifade kUi değildi. Fakat çok 
şukilr, 1950 ye doğru, d~nizlcrdeki e
nerjileri kullanmak için pratik bir 
imk&n bulundu. - Hayır meselfi Fransa'da. herkes 

evini canı~ın istediği gibi tanzimde 
devam etmektedir, gerçi bizde de fan· 
tezi git gide nadirlcşmektedir ya ... 
Ôyle bir devirde yagıyoruz ki ins~n
lar her tarafta gitgide biribirlcrıne 
benzemektedirler. 

Röne bir lahza sustu, sonra: 
- Size bir sual daha sormama mü· 

11atıdc ediniz. Selesten'le ben bu dUn· 
~Ya bir meteliksiz geldik. Ne ile ge
ıneceğiz? 

l{Ier gülümsiyerek: 
- Ah, dedi, bu hususta eski usul· 

er haylı değişmiştir. Amerikn'da pa· 
~ ortadan kalkmış gibidir. Herkese 
ır Çok yapraklı karneler verilir, bun· 
~r~ koparıp vermek suretiyle bütU~ 
tıyaçlarınx tatmin ederler. Karantı· 

ada size bu karnelerden vermediler 
i? 

;aöne cebinden bir defter çıkararak: 
- İhtimal bu olacak, dedi. 
- Tamam. Sırasiyle bunun yaprak-
7nı. koparacaksınız, şehrin her ma
lcsınde bulunan mağazalar bunun 

bTnde ihtiyacınız olan her ıeyi 
muka ı ı . M'ktar ve evsaf, itgal et 
vereccklerdır. ı d 

. k'e go .. re değiıir. Gı a, ma-
. • 'nız mcv ı 

tıgı hile basitlegtirilmiş ol • 
lumunuz veç i . k"tU iılemekte -
duğu için, sistem yı . o nisbetin -
dir Herkes yaptığı hızmet . 1 

• 1 k lde etmektedir ... Hıç o • 
de kargı ı e 
mazsa nazari olarak. 

- Sahtekarlık olmuyor mu? . 
lur mu? Cezaların şıd-

- Olmaz o b'r haylı &ah-
detti olmasınal ra!ı~~~ ~akat devlet 
karlık yapıma . 

te hakimdir, herkesin hayatına 
her geye d ve herkesin kendisine 

üdahale c er b'l 
m •. 'ster Buna muka ı ' 
hizmet etmesını ı : r ve hatta 

ddi hayatınızı temın ede . . 
:: aletten bedava istifade gıbı bazı 

1 de bahşeder .... 
JUks er söylerken buzlu camiyle sa-

Bunu ~zerinde duran tele-
1 ndaki masanın 
~ filetini gösteriyordu. 
vızyon 

Röne: . • dedi 
k ehemiyetsiz bır tavız, . 

- P:_ 1 riml bizzat intihaP. et-
Bana eglence e 

- Benim de canım köye gitmek is· 
tiyecek galiba. 

- Fakat size tayin edilen yerde 
kalmak mecburiyetindesiniz . 

- Amerikalılar bu kadar istibdada 
razr oluyorlar mı ? 

- Polis kuvetleri kalabalık ve a
mansızdır. Hem inun, evi ve boğazı 
temin edilince, geri kalanı tali telak
ki ettniye Amadedir, 

Aralarında görUgUrlerken Selesten 
evi dolaşıyordu. 

- Mösyö 1 Diye haykırdı, koşun 
buraya. 

- Nereye? 

- Koridorun nihayetine. Ahırı bul-
dum. 

Selesten'in ahır dediği garajdı. E
velce bunca örneklerini görmUş ol· 
dukları tipte iki helikopter, iki pati-

net ve dört kitilik bir otomobil vardı. 
Röne, otomobili tetkik ederken: 

- İ§te bu hoşuma gitti, dedi. Fakat 
bunlar bizim asırdaki otomobiller gi
hi mi işler? 

Kler: 

- Yoktur, dedi. 
Röne: 
- Silindirleri de yok, diye hayret 

etti. 

- Şu halde bunlar nasıl igliyor? 
Gabriyel Kler izah etti: 

- Altmış senedcnberi, benzinli ve 
sair yağlı motörler ve buharlı maki -
neler, en ilcra yerlere kadar her ta -
rafta ortadan kalkmıştır. 

- En ücra yerlerden kasdiniz ne
dir? 

- Mesel€! Sudan ve Tibet ... Her şey 
e~ektri~le işler. Bu muvaffakiyeti ha
fıf ~klimlilfttör'Un keşfine borçluyuz. 

Rone tekrarladı: 
- Hafif akümülatör mü? 
- Evet... Anla ılıyor, size uzun 

boylu ders vermem Hlzrm. Kısa kes
miye çalışacağım. 

"tık hayatınızı yaşadığınız zaman -
larda. yani yUz sene evel her halde 
kısa bir zaman sonra dünyanın petroİ 
ve kömilr ihtiyatlarının tükeneceğini 
iddia eden kitaplar veya makaleler o
kumuş olacaksınız. 

Röne: 

- Evet, öyle bir şeyler hatırlar gi
bi oluyorum, dedi. Fakat itiraf ede • 

Röne: 

- Bu nasıl kabil oldu? 

- Evela met ve cezir hadisesinden 
istifade edildi. Deniz yi.ıkseldiği za-
man ınuazz~m barajların kapıları ka • 

patılrr: su muhafaza edilir ve deniz 
alçaldığı zaman bu sular yUksekten 

akı~ıl~r: Bu~dan elde edilen cereyan
la ışlıyen dınamolar muazzam mik
darda elektrik enerji i istihsal eder. 

- Böyle bir imklndan bahsedildi -
ğini i itmiştim. 

- Evet, daha yirminci asrın başın
da bu usul tecrübe edilmişti, fakat 
çok küçük bir ölçüde. Usul 1950 ile 
1960 arasında dünyaya yayılmıştır. 

Bundan başka 1926 da iki tfransız a
liminin, satıhtaki sıcak sularla derin
likteki soğuk sular arasındaki suhu
net farkından istifade suretiyle tUr
binleri işletmek hususunda ileri sür
mU§ oldukları fikir de tatbikat saha
sına konuldu. Bu iki tükenmez enerji 
kaynağı sayesinde kömlir ve pctrolUn 
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Köylüler ve şehirlil 
Büyük bir kalkınma harek 

içinde bulunan bizimki gibi bir 
memleketinde ekalliyeti teıkil 
şehirlilerin ekseriyette bulunan k 
lere kartı vazifeleri var mıdır? 

Akln gelir ki hükümet, istina 
tiği inkılapçı ve halkçı fırkanın 
ıek prensiplerinden ilham alnrıık, 
lüler ve köyler bakımından da, h 
sine dü§en rolleri kusursuz yap 
ıçın tetkilatını ikmale çalıı 
umumi v huıuıi büdcelere yeni 
yollar tahmil etmekten kaçınm 

tadır. Nitekim, bu faaliyet ve 
relin türlü tezahürlerini hepimiz b 
riz. Hahralım tazelemek için fU 
iki misal kafidir: Yıllardan beri de 
eden sıhi mücadelelerin başlıca ı 
lan köylerdir. Köy kanunu tatbik 
nin neticelerinden memnun olmalı 
Köy eğitmenleri ve onlar idaresin 
köy okullarından çok şeyler bekl 
ruz. Buğday politikamız bilhassa 
1ü düşünülerek te is edilmittir. 
kallunıruısı için alınmıt ve alın 
olan tedbirler vardır. Birçok cko 
mik ve sosyal fanliyctlerimizin in· 
!arından 1<öylerimiz de fay dalan 
tadır. 

Bütün bunlara rağmen, veya b 
larla beraber, münevver ıehirlil 

de köylülerle aynca mcşcul ol 

için sebep ve imkanlar yok mud 
Dünkü Ulu&'ta, Ankara Hıılkevi k 
cülük şubesi azasının vilayet köyle 

deki çalışmalarını anlatnn ynzıyı o 

yunuz ve resimlere bakınız; münev 

rin vatan borçlarının ne kadar çok 

duğunu düıünmckten kendinizi 

mnzsınız. Köylülerimizin çocukl 

bakm k, evlerini tanzim etmek, ısıh 
lerine itina göatermcl<, muhat olduk 

n tabiatle daha iyi uzla~mak, ne§el 
mck, kısaca dnhn mc&ud, daha mür 

f eh yaıamalan için onları fcrd fc 
ev ev, köy köy tenvirde münevvc 
üzerine alacağı vazife zevkli oldu 
nisbette verimli de olabilir. Ve halke 

ler:inin bu husustaki çalıımaları ne k 
dar teksif edilse yeridir. 

Evelki sene, halkevlcrinin yıld 

nümleri töreninde Dahiliye Vekili 
t'artı lien 1 :Se relen sayın ~ükrü 
ya'nın ıöylcmiı olduğu nutukta kö 
)erimize dair olan müıahedeşi ve 
mÜ§ahedeyc mü tenit tavsiyeleri h 
kevlerince layık olduğu ehcmiyet 
dikkate nlınmııtır. Bunu takdirle ka 
dcderkcn ısrar etmeliyiz ki şehird 

ynşıyan münevver, birkaç kilomet 

ilerideki köyün de tehir kadar ile 
olmasında Üzerine düıen vazifeyi if 

etmit olmak eururunu nefsinde duy 
malıdır. Şayet bu bir külfet ise, kal 
kınmn devrini yqıyan memleketlerd 
bilmek lazımdır ki, münevver olma 
run külfetleri nimetleinden hakika 
ten fazladır. Fakat bu külfetlere sev 
seve tahammül etmek de nimetlerin e 
büyüğüdür. - N. Baydar. 

1 ngiliz kabine inin toplnnt ı 
Londra, 27 a.a. - Kabinenin hafta· 

lik Mi içtimar esnasında nazırlar, ln
giltere'yle Amerika arasındaki ticart 
milzakerelerin ihdas etmiş olduğu 
mU~kUlatı gözden geçirmişlerdir. 

kullanılması hemen tamamen ortadan 
kalktı. 

Röne: 

- Ne müthiş inkılfip 1 Dedi. 

- Nihayet, hemen ay.m devirde ha-
fif akıiıniılatörler imali kabil oldu. Bu 
aletler çok hafif olmalarına rağmen 
büyiık miktarda elektrik enerjisi de
po ederler. Bununla da motörlcr işle
tilir. Akümülatörde enerji tükendi mi 
her tarafta mevcut olan elektrik ka
nalizasyonundan yeniden doldurulur. 
İşte helikolarmız, patinetleriniz oto
mobiliniz, aerobtisler, trenler, ge:niler 
ve dünyanın bütün fabrikaları bu ~e
kilde çal~ırlar. 

Rönc: 

- İnanılmıyacak şey, diye mırıl
dandı. Evelce petrol ve kömür mUs
tahsili memleketler ötekilere hakim
diler. 

- Bu keşif Birleşik Devletlere ve 
R.usya:ya o kadar agır bir darbe oldu 
kı hafıf akilmUiatör seri halinde ima
le başlandığı zaman bazı isyan teşeb
bi.ısleri bile oldu. 

Röne: 

- Btitün mekanik usulleri alt Ust 
olmuş, dedi. 

- Hemen bütiln endüstriler bu yüz
den iflasa uğradı. 

Rönc: 

.- Öy~edir, diye tef elsUf etti, terak
kıler druma harabilcrle ödenir. 

(Soııu var) 
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Mardin'in uza ktan görünüşü 

Günden güne güzelleşen vilayetimiz 

MARDiN 
Elektrik 

şimdi su 
Mardin'e hayat verd i 

yapılıyor tetkikler 
. . 
ıçın 

uı.:us 

İzmirde 

Spor sa haları yapılıyor 
İzmir, (Hususi) - Kültürpark'ta 

yapılmakta olan stadyum 1940 sene
sinde teslim edilecek ve 700.000 liraya 
malolacaktır. İzmir için ayrıca Karşı
yaka'da yapılmakta olan antrenman 
sahası da bitmek üzeredir. Bu saha
nın yanında bir de kulüp binası kuru
lacaktır. 

Spor kurumu tarafından kulüp bi
nasının inşası için 8000 lira gönderil
miştir. Bu iş için derhal inşaata baş
lanacak ve Cümhuriyet bayramında a
çılacaktır. Karşıyaka 'da antrenman 
sahasında 400 metrelik koşu pistiyle 
atletizmin bütün şubelerinin tatbik e
dileceği yerler, güreş, voleybol, bas
ketbol yerleri, kadın ve erkek sporcu
lar için soyunma ve duş odaları yapıl
maktadır. 

Sahanın baş antrenörü olacak ve bir 
çalışma programı bulunacaktır. Ka
dın ve erkekler için ayrı günler ayrıl
mıştır. 

Karşıyaka Kız muallim mektebiyle 

ilk mektep son sınıf talebeleri de bu
radan istifade edeceklerdir. Çok mo
dem ve memleketimizin ilk antren

man sahası olan Karşıyaka sahası bit· 
tikten sonra aynı şekilde Eşrefpaşa '· 

da, Kircilik'te ve Göztepe'de de İz.mir 

gençliği için antrenman sahaları vo 
kulüpler yapılacaktır. 

Ma rdin'de tra homla 

mücadele 
Mardin, (Hususi) - Şehrimiz tra

hom hastanesinde bilhassa bu son gün

lerde takdire layık bir faaliyet göze 

çarpmaktadır. Hastane doktorluğuna 

vekil olarak gelen genç Dr. Azizin ça

lışmasiyle halkımJzın bu hayırlı mü • 

esseseye karşı olan alakasının günden 

güne artmakta olduğunu şükranla gö

rüyoruz. 

Hastaneye son 4 ay içinde 1600 ki

şi müracaat ederek muayene olmuş ve 

bunlardan 1070 i ayak üzeri tedavi al

tına geçmiştir. 

lzmit'te Y enicuma camii 

İzmi t'te yen icuma 

cam ii ta mir ettirilecek 
İzmit, (Hususi) - Şehrimizdeki 

Yenicuma camii Mimar Sinan'ın ace • 
milik eserlerinden biridir. Körfezin ni· 
hayet bulduğu saha üzerinde, zarif bir 
manzarası vardır. Kocaeli valisi ve Va· 
laflar idaresi bu camiin etrafını temizle 
terek çiçekli bir bahçe haline koymak 
ve bu tarihi sanat eserini de tamir et
tirmek için çalışmaktadırlar. Vakıflar 

umum müdürlüğünün ayırmış olduğu 
50 bin lira tahsisatla bu iş de yapılmış 
olacaktır. 

Dersi m, Ovacık ve 

Erzincan a ra s ındaki yol 
Erzincan, 26 a.a. - Dersim, Ovacık 

ile Erzincan arasındaki 35 kilometre· 

lik yolun toprak tesviyesi bitmiş ve 

bu suretle buradan Tunceli'ye kadar 

motörlü, motörsüz vasıtaların gidiş 

ve gelişine imkan hasıl olmu}tur. 

Maraş halk şarkıları 
Maraş, 26 a.a. - Kültür bakanlığı 

tarafından cenup mmtakasındaki 
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Bir ihliy1r llöytii larlımıı 

bedava maarife verdi 
Aydını (Hususi) - Köşk nahiyes 

ne bağlı Başça yır köy ü, on köyün me 
kezinde bulunduğu için, bütün o köy 
lerjn çocukları Başçayrr mektebin 
devam etmektedir. Üç dersaneli ola 
mektep, ihtiyacı karşılıyamamakta 

dır. Bu sebeple, beş dersaneli asri bi 
mektep inşası kararlaştırılmış, nahiy 
müdürü Osman Ozan, köycülük bü 
su şefi ve Nafıa Baş fen memuru kö
ye gidip tetkikatta bulunmu~lar, mü· 
nasip gördükleri bir tarlay ı mektep 
y~ri olarak istimlake karar vermişler· 
dır. Tarlanın sahibi 80 yaşında İbra· 
him Kocaman, paraya ihtiyacı olma· 
d.ığını söylemiş ve tarlasrftı mektep i· 
çın köy manevi şahsiyetine teberru 
etmiştir. 

İ k i ihtiyar iki ihtiyarla evlendi 
Sıvas, (Hususi) - Gürün'ün Faklı• 

ağa mahallesinden 75 yaşında Mehmet 
Hatçer'le 45 yaşlarında Gülüşan Yal• 

çınkaya, Kirazhk mahallesinden 78 

yaşında Mehmet Doğan'la 56 yaşında 

Ümmühan evlenmişlerdir. Bu yeni 
ihtiyar çiftler hayatlarından çok 

memnun olduklarını söylemektedirler. 

Adana ul us okulları 
Adanaı (Hususi) - Şehir ve köy

lerde 2 devreli 102 ulus okulu açıl • 

mıştır. Bunlardan 33 ü şehirde, 69 zu 
köylerdedir. Şehirdekilerin 14 ü, köy

lerdekilerin 33 ü kadın, diğerleri de 
erkek dersaneleridir. 

Birinci devre talebesi şehirde 1112 

köylerde 1009 dur. Şehirdekilerin 427, 

köylerdekilerin 360 ı kadın müdavim• 

dir. Bu devreden şehirden 678, köyler• 

den 465 vatandaş diploma alın11tır. 
İkinci devreye şehirde 629, köyler• 

de 1645 vatandaş devam etmiştir. 
Bunlardan şehirdekilerin 322 ve köy • 
dekilerin 808 i kadındır, 

illerde halk şarkılarını pHiklara almak 
üzere yollanan heyet şehrimize gel
miştir. 

Mardin (Hususi) - Mardin, 
topraklarındaki arıza itibariyle 
imarı güç bir tehirdir. Deniz yü
zünden 1300 metre daha yüksek 
bir tepenin meyilli sırtlarında ku
rulmut bulunan kasabaya hangi 
cihetten baksanız bir arıza, init 
ve yokutlarla kartı karşıya gelir
siniz. Bu arızalar hakkında da • 
ha esaalı bir fikir verebilmek i -
çin şehir dahilinde 45 derece 
meyle malik sokaklar bulundu -
ğunu söylemek kafidir. 

Buna bir de belediye büdçesinin 
darlığı inzimam ederse ıchrin imarı 
hususunda uğranan müşkilatı tahmin 
etmek güç olmaz. Fakat, bütün bun • 
!ara, bu maddi imkansızlıklara rağ -
men Mardin, değerli ve enerjik ida· 
reciler elinde haylı terakki ve inkişaf 
etmiştir. Cumhuriyetin yapıcılık ve 
yaratıcılık kudretini büyük bir hay· 
ranlıkla seyretmek istiyenlere misal 
olarak Mardin gösterilebilir. 

I YURDDA~ RESİM 
"'\ 
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Bayındırlık işlerinden bazıları 

Son zamanlarda görülmüş olan fay· 
dalı hizmetler arasmdan bazı nümunc· 
!er verelim: 

Uç güzel park vücuda getirilmiş • 
tir. Ne içmiye, ne de kullanmıya kii.fi 
mikdarda suyu bulunmıyan ve tek ke
lime ile susuz olan bir şehirde üç 
park vücuda getirilmesi ve bu üç par· 
kın büyük bir itina ile ya,atılmakta 
bulunması elbette takdire şayan bir 
muvaffakiyettir. Bunlardan posta i • 
daresine karşı olan aile parkı çok gü
zeldir. Günlük mesai altında yorulan 
kafalar, kadın, erkek bütün halk, her 
akşam üzeri, çölde bir serabı andıran 
bu, çiçek ve bol ağaçlı bahçeyi dol • 
durmakta ve ağaçları, çiçekleri, gelip 
geçenleri ve nihayet çölü ve tarihi 
kaleyi seyrederek yorgunluklarını gi
dormektedir. 

Elektrik te8iMılı 

Elektrik tesisatı 1 haziranda ta

mamlanmı' ve şehir ışığa kavuşmuş

tur. !kinci kısım plan da şu günler
de tatbik ediler,ektir. Elektrik, Mar
din'c her suretle can vermiştir. Bu sa
yede her türlü ruh ve hareketten 
mahrum bulunan gece hayatı uyan · 
mış, sinema açılmış, medeni bir ihti
yaç olan radyo hemen her köşede ses 
vermiye başlamıştır. 

Ana cadde ve kaldırımları parke 
döşenmiş, bu cadde üzerindeki pürüz
ler kaldırılmış, eski, biçimsiz dükkan· 
!arın ve mağazaların yerlerinde beton· 
anneleri yükselmiş,, yeri hazırlanan 
ayar saatı ısmarlanmış •• mezbahadan 
et nakli için bir kamyon satın alın -
mış. ,basit de olsa bir hii.l meydana ge
tirilmiştir. 

Mardin Halkevi 

Umumi merkezin yardımiyle kurul
mu' olan halkevi binası cidden güzel 
bir eserdir. Bu bina, asırJarın ihmal 
ve lakaydisine kurban giden Mar
din'• aradığı benliği ve layik olduğu 
hüviyeti vermekte gecikmiyecektir. 
Tarihi Mardin kalesinin hemen altın
da ve şehrin merkezi bir yerinde yük
selen bu yeni eser her mardinlinin 
çatısı altında toplandığı ve toplana • 
cağı, kültürel kayna§maların merkezi 
olacaktır. 

!ıtuyon yolu üzcrindelci parıl< dahi-

Mardinli kızlar halk oyunları oynuyorlar 

' . · .. IBursalı 
öğretmenler 

Edirne' de 

Mardin ilbayı Bay Ô. Ceııat 
Ôkmen 

!inde temeli atılan vali konağı inşaa
tı devam eylemektedir. Bu civarda 
inşa edilecek otuz yataklı memleket 
hastdnesine ait ihale de yapılmak Ü· 
zeredir. Eski odun pazarındaki mey· 
danlık çocuk bahçesi haline getirile
cektir. 

Su ihtiyacı 
Mardin'in en büyük ve mühim ih

tiyacı sudur. Susuzluk yüzünden 
şehri temizlemek ve ağaçlamak müm· 
kün olmuyor. Civar bahçelerden saka
lar marifetiyle getirtilen içme suyu i
çin de her aile, bilhassa yaz günle
rinde büdçesinde ayda 1 • 5 lira a
yırmak mecburiyetindedir. Mardin'
in çok gayretli ve çok kıymetli vali
si bay O. Cevdet Okmen bu hayati 
ihtiyaç üzerinde eheı;niyetle durmuş 
ve tesisat için lüzumlu tetkiklere 
başlanmıştır. 

Su, Mardin' i ihya edecektir. Mar • 
din•in bir taş yığınını andıran man· 
zarası ve sevimsizliği suyun geldiği 
gün deiğşecek ve çok daha güzelle • 
şecektir. 

Müzeler umum müdürünün 
Edirne'de tetkikleri 

Edirne. 26 a.a. - İstanbul müze
leri umum müdürü Aziz Ogan, iki 
gündenberi Edirne abidelerini, müze
lerini tetkıik etmektedir. Aziz O gan, 
bugün de mimar Mazhar Altan'la 
Has.köy, Kırklareli, Vize, Çorlu, Lii· 
leburğ.az bölgesini gezmiştir. 

Edirne, 26 a.a. - Buraya gelmiş o
lan bursalı öğretmenler grupuna dün 
akşam mnumi müfttiş General . iüzı:n 
Dirik arafından bir ziyafet verilmiş 
ve yemek eğitmenler kursunun kar
deş sofrasında yanilmiştir. İki eğit· 
men ve Bursa eğitmenlerinin kafile 
reisi kıymetli nutuklar vermiş, Gene
ral Kazım Dirik hepsıine karşılıkta 
bulunmuş, Atatürk'ün eline aldığı 
kudretli davanın en ileri hamlelerini 
yapan öğretmen ve eğitmenlerin inki
lap tarihindeki eşsiz rolünü işaret e· 
derek, tarihe karışan osmanlı devle
tinin tuttuğu yolla Atatürk cumhu· 
riyetinin yarattığı baş döndüren sa
yılmryacak kadar çok ve büyük eser
lerin mikyaslarmı yapmıştır. 
Bursalılar bütün eğitmenlerin top

rak ve arazi üzerindeki çalışma tarz
larını görecekler ve yarın sabah bir 
kol Anafartalar ve bir kol da Kırk
lareli, Vize, Burgaz ve Çorlu üzerin· 
den İstanbul'a döneceklerdir. 

lstanbullu. muallimler ve yu
nanlı seyyahlar bekleniyor 
Edirne, 26 a.a. - Edirneliler bu· 

günlerde buraya gelecek olan 200 ki· 
şilik İstanbul muallimlerinin ve Gö· 
nülcüne'den gelecek 500 kişilik yu
nanlı dostlarımızın bu ziyaretlerini 
sabırsızlıkla beklemektedirler. 

Uşak Halkevinde 

güzel çalışmalar 
Uşak, 26 a.a. - Uşak halkevi kolla

rı, geniş bir çalışma programı hazır· 
lamışlardır. Bu programa göre bir ta
raftan yeni bir halkevi binası yaptı

rılmak için lazırngelen teşebiıüslerde 
bulunulurken diğer taraftan da par
ti kurağı bahçesi genişletilerek bir 
yüzme havuzu, bir jimnasıtik sahası 
yapılacaktır. Ayrıca, ilçemize köyler
den ve hariçten g<:lecek talebenin iaşe 
v<0 ibatesi için bir pansiyon, gerek i· 
laç ve gerek köylülerin parasız teda
•vileri için bir klinik açılacaktır, 
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IR 
• Ulus Meydanında mermı 

taşıyan kadın heykelinin 

Em. 'dir modeli asker ır 

Fakat ... 
t.. 

ldl. , 
Faklı· 
hmet 
Yal• 

78 
ınc:la 

yeni 
çok 

irler. 

O UZU .. ··nün hatlarını nun y 
• • 

t daki mermının ve onun sır ın 

/ngiltere kıral ve kıraliçe•i ikametlerine tah•i• 
edilen hariciye nezaretinden çıkıyorlar 

"Blill.L) 
lngili:z kıra/ ve kıraliçcsi Elizc sarayından 

• çıkarlarken 

tir. 
y• 

ak 
ı-

daha bir kaç tanesini bir 
• • arada taşıyan nıce nıce 

türk kadınları vardır! .. 

undan on beş gün eve), SoJf asol 
B yakınında kamp kuran ark~da~la
. . . ·ı·k Kamp ilavesinı hazırn zn·arete gıtmı~ 1 • 

Jıyo~dnk. Subaylarla, talebeyle konuştuk, 
notlarımızı aldık, resimler çektik. Akşam 
üstii ayrılırken, Yüzbaşı Fuad 

- Siz Emir hanımı tanımaz mı
sınız? Buraya kadar gelmişken ona 
da bir uğrasanız; e~ şuracıktatır. 

Size göstereyim, dedı. .. .. . 
Yüzbaşiyle birlikte yurumıy~ 

ba tadık. Yağmur sulan h~ndeklerı 
de:in1eştirdiği için oto?1obb~l bku yol
da işlemiyordu. Derenın ır ena -

·· • ::. agw arlarının arasında, rında sog.... :ı • 1 
ba tekerlekleriyle derın çukur ar 

ara . kt d 
kazrlmı§ bu yolun hır no asın a 
B. Fuad : 

- Geldik, dedi, ve sol taraf ta di
ır." t: ... 1..:ı." :v:ıı:ulmıs bir hahce ka -
pısı aralıkladı. Bir kişinin ancak yü
rüyebildiği bir patikadan geçtik. 
Geniş yapraklı mısır fidanları ve 

mcyvalar ağırlaştığı için yo~a .:sar· 
kan zerdali dalları yürümeyı . gu~leş
tiriyordu. Yüz adı~ ka~ar ılerı.de 
.. •. m asmalarının ıçıne adeta gız-
uzu .. b' 
lenmiş küçücük, kutu gıbı ır _ev_ 

Milli Mücadelenin kahraman bir kadını: 
90 lık Bayan Emir 

kimse böyle laflan bir kadından 
ümit etmiyormuş; her~es şaşırdı. 
Hemen bir defter kalem buldular. 
Fedai listesi yaptılar, beni de en ba
şa yazdılar. 

Az zamanda fedai listesi 800 e 
çıktı. Yüzbaşımız Nuri beydi. Yiğit 
bir çocuktu; gözünü budaktan esir
gemez, yanındakilerin de kendi gibi 
olmasını isterdi. 

At araba topladık, Afyon cephe
sine vardık. Uşak düşmüştü. Düş

man Uşak'a girdiği zaman ben Otu
rak kövünde bulunuvordu~ Süvari 
idim ve dört saat akşam bır saat de 
gündüz nöbet duruyordum." 

acçebiliyorduk. Ot hış_ır~ısıy.:e .. iki 
kadın ayağa kalktı; bızı g?runce 
~rlarını iyice yüzlerine ~e~tıler ~e 
daha kim olduğumuzu, nıçın geldı
ğimizi sormıya lüzum görmeden dı
vann dibinde bize yer hazırl~a 
koyuldular. Belki de yanımızda bır 
yüzbaşı olduğunu görünce yabancı 
aaymamışlardı. Yüzbaşı, bu asker e-

Bayan Emir'in bir portre•i 

I• htiyar asker hu'I'ada biraz 
durdu, belki yorulmu§tu, bel

ki de top sesi ve barut koku.siyle ka
rışık heyecanlı hatıralarım pek top
lıyamryordu. Fakat doksan yaşmda 
olmasına rağmen dinçti. Bugün bile, 
kendisine izin verseler bir asker kı
tasının başında yürümekten bü~k 

. b' ile. kere geldigı·. için yabancı vıne ır ı . 
1 azdı Emir hatunu bıze o ta -aayı m • k 1 w bir 
dl . Emir hanımın u agı 

nrştır • . . ·· k ek sesle • r işittiği ıçın yu s parça agı 
konuşuyordu : • 

. beyler Ankara dan _ Gazetecı k 
1 . 1 dedi seninle konuşma ge mış er, • 

istiyorlar. ,, l"flan 
"Gazeteci'' ve "Ankara a . 

Emir hatunu derhal harekete getır: 
Yere dayaya di. Saa elinin ayasını dı·b·ın 

.... ,, .. ,,.,, . . , zevk duyacagını 

Boyan Emir anlatıyor 

Kemal Zeki Gençosmon 

anlotılonlort yazıyor '-
söylüyor, bu mu. 
hayel zevkle a. 
deta heyecanla
nıyordu. 

Buru~k elini, 
bir iki defa bu. 
ruşuk alnında 

gezdirdi; ağır a. 
ğır tekrar anlat
mıya başladı : 

"- Size bir hi.. 
k5.yemi söyliyc
yim. Düşman U. 
şak'a girdiği za. 
man yolda bir 
top bırakmış fa. 

görecektim, diyordu. Yepyeni bir 
mevzua girmiş, çok mukaddes hatı
raları canlandırmıya hazırlanmı~ bir 
halle : 

- Onu da ilk defa gördüğüm 
zaman başında boz bir kalpak var
dı. Haki renkıte bir avcı ceketi giy. 
mişti. Birgün, cepheden Ankara'ya 
dönüyorduk. İstasyonda trenden in
dik. Atatürk de arkadaşlariyle bera -
ber istasyonda idi. Beni görünce ; . 

- Hoş geldin, dedı, sen val"Ol-' 
ğm yerlerde nutuk eöylü}'Orm\l!un 
öyle mi? 

- Öyle paşam, dedim, ve §U nut-
ku söyledim: 

Biz türküz mert oğhı merdiz 
Ölürüz de ıözümüzdcn dönmeyiz, 
Bu mübarek topraklan düıman-

lara vermeyiz. 
Kurban olıun canrrnız 
Feda olıun malımız. 

8 ayan Emir İstiklal mücadele
sinde türk erkeğinin yanın -

dan aynlmıyan fedakar bir askerdi 
ve bir örnekti. Onun gibi daha yüz
lerce ve yüzlerce türk anası vardı. 
İçlerinde cepheden dönmiyenler, 
dönüp de sakat kalanlar oldu. 

Ulus meydanında mermi taşıyan 
kadın heykelinin modeli asker E
mirdir. Fakat onun yüzünün hatları. 
nı ve onun sırtındaki merminin daha 
birkaç tanesini bir arada taşıyan 
türk kadınları vardır. 

/ 

/ 

lngiliz kır~i ve kıraliçe•İ büyük törenle Konkortl 
meydanından geçiyorlar 

lngiliz kıra/ ve kıraliçe•i Bulonya garında: lngili:z kıralı Se
narni• Janıni'nin elini aıkıyor. Arka•ında cümhurreiıi Löbrön 
görülüyor. Sağda beyazlı lngiliz kıraliçe•i ve onun yanında.ki Ba
yan Löbröndür. 

/ 
/ • • .. · dıvarın -rak ayağa kalktı: bıze . man 

d . Fakat sonra pış 
de yer göster ı. .. .. .. .. ·· örtıni-

kat kamasını a
lıp götürmüştü. 

Yüzbaşı Nuri bey 
bunu haber alm. 

Asker Emir her türk anası gibi 
şefkatli ve misafirini utandıracak 
kadar misafirperver. Asmasının al -
tında oturduğumuz yarnn saat için
de bahseden bize meyvalar ikram 
etti, sütlü kahve pişirtti. Gücünün 
yettiği kadar ağırlamak istedi. 

/ -
oldu. Ayakta yüzunu gozunu 
ye uğraşan bayana : . 

d di beylere hasır ıs -- Kızım, e , 
kemleleri getir, biz: 

d dik eziyet olmasın, 
- Hayır, C: , i . konuşu-

Yere otururuz bız; daha yı arktığı 
ruz Ve üzüm salkımlarının s 

· · . d yanyana 
asmanı:t serin gölges.ın e . aretin 
Çömeldik. Bayan Emır bu zıy ·k· 

ıyan ı ı maksadını pek kavrıyam . de-
. . • na sıper e genç bayana· elını agzı 

rek : 
cakları - Tabii bir takım sora 

. . h etti sor -vardır beylerin, dıye ıza ' ) e-
aunJar, annaçlarını (cevaplarını v 
rivereyim. 

·· le ya· B u kısa izahatı, el ve yuz . 
ptlan garip bir işaret t~P 

···rendık etti. Bu işaret, sonradan . ~g 
ki .. kahve pişirin" demekmış. . ~ 

. . . . b bi tstıklal Zıyaretımızın se e , 
tnUcadelesi günlerinde sık sık cep • 
he boylarında görülen bir türk ka
dınının hatıralarını toplamaktı, yol

da yüzbaşı Fuad'tan öğrenmi~~ik: 
Bayan Emir mücadelenin ilk gun : 

.. lerı lerinde ortaya atılmış ve son gun • 
rıe kadar Mehmetciklerle birlikte ça
lışmış bir ankaralıdır. Fakat bunu 
kendisinden dinlemek lazımdı. 

O konuşuyor ben not alıyoruın : 

"- Siz bilmezsiniz, diy7 ~şlad~ 
. 'mdiki Halkevının yerı ~ ... ker Emır, şı l' •. 

....,. ah Benim asker ıgım na
namazg tı. 1 e bir daha bit-
mazgahta baş ~r v düşman geldiği 
mez. Haymanda Y: plandıydı. Tellal 
vakit halk ora a o 
rağırttılar. b 
ll h vatanını seven u -- Alla mı, 

azgahta toplansın, 
gün şu saatte nakm 'ya ilan ettiler. 

. b"tün An ara dıye u b n de oraya var-
d 'kl · saatte e 

De ı erı . . . . üksekçe bir 
Baktım ki bırısı y . 

dım. h lka vb verı-.. tüne çıkmış, a 
taşın us . burnumuzun 

f k t tehlikcnın 
yor, a a • v nda böyle lapa 
d 'b" de oldugu zama 

ı ın hi lüzumu olmıyan 
laya konuşmak. ç itme-
şeylerden bahsetmek hoşuma g 

di. . ı· Taşın üstüne çık-
Doğru gıt un. . 

Halka dedim kı: 
tun. E Allahm kulları, daha ne 

- Y Yoksa düşmanın Po-
duruyorsunu.z? d haberiniz yok 

ı 'da oldugun an .. 
lat ı k d gvilseniz çekılın, 

Eg·er erke e • 
rnu? d"şmana dog-.. de imanı olan u f . göğsun b'r fedai de ten; 

ru gid~~iİ:f::at'.. Diye bağı~ 
yazın 

ca: 

"-Emir, dedi, 
bir iki arkadaş daha al yanınru gidip 
topu zaptedeceğiz . ., 

Yiğit delikanlılardan bir kaçını 
yanımıza aldık. Topun bırakıldığı 

yola gittik. İterek yiirütmiye çalışa.. 
caktık, fakat tam bu srrada karşıki 
sırtın altından düşman çıkmasın mı? 
Bize bir yaylım ateş açtrlar. Derhal 
siper aldık. Mukabelede bulunduk. 
Fakat dizlerimde hafif bir sıcaklık 
duyuyor gibi oldum. Benden evel ar
kadaşlarım görmüşler: Diz kapa
ğrmdan ağır surette yaralanmışnn. 
Çok kan kaybetmişim ve kendimden 
geçmişim. Kütahya hastanesinde 
kendime geldim.'' Yine sustu. Elini 
diz kapağına götürdü. Şimdi çoktan 
iyileşen yaranın o günkü halini ha
tırladı. 

- O günlerde Atatürk'ü gör
müşmüydün Emir hanım, diye sor
dum. 

Sualim onda birdenbire canlılık 
yarattı. Yüzünün hatlan değişti. Ve 
yerinden doğruldu. Yüzündeki çu
kurlaşmış çizgilerin ifadesiyle adeta. 

- Bu kadar basit sual sorulur mu 
adama, o da cephede ben deı ell>ette 

Beş oğlundan ancak ikisinin ge
ri döndüğünü söylerken sesinde hiç 
bir başkalık sezmedim. Tabii konu
şuyordu, hatta: 

"- Ben bahtlı bir anayım, diye • 
cek kadar temiz yürekle, yüksek 
ruhla konuştu. 

Ayrılırken sordum: 

- Ankara'ya geldiğin var mrl 
- Gelmez olur mıyım, dedi, fa-

kat tanıyamıyorum ki... Şimdiki An
kara cennet oldu. Fakat o zamanki 
de güzeldi. Güzel olmıyan bir yer -
den yiğit bir ordu çıkar mıydı? 

"'** 
Aradan on on beş gün geçti. O 

gün aldığımız fotoğraElar bir kazaya 
uğradığı için yazısını da basarna -
mıştrk. Dün gene ziyarete gittik. 
Bahçeyi sel basmış, güzel zakkum 
ağaçlarını, taze asmaları çamura bu
lamıştı. Fakat Bayan Emir evinde 
değildi. Gelini : 

- Yakınımızda kamp kurulalr 
anne, askerlerin yanından ayrılıyor 
mı ki? 

Onu, genç bir asker grupuna ha
tıralarını naklederken, onlara öze - ı 
nirken gördük. 

Askerler, asker Emir'i ditıliyor
lardı. 

AlaY. Konkord köprüaü.nden ge~iyor 
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Südet partisi 

Lort Runsiman'ın yapacağı 
tavassutu kabul ediyor 
(Başı 1. inci sayfada) 

selenin halline yardım etmiye amade 
olduğunu beyan etmektedir. 

Lord Runsiman'ın bir müşahit ve 
mütehaıııı vazifeaini ifa edeceği ve bu 
işi yaparken İngiltere hükümetinin ve 
diğer her hangi bir hükümetin tesir ve 
nüfuzundan azade kalacağı keyfiyeti 
vaziyeti çok iyi bir surette karşılan -
mıya !!"yan bir tarzda tenvir etmiştir. 

Runsiman'ın hareketi 
Londra, 2 7 a. a. - Lord Runsiman

ın bir hafta sonra Prağ'a gideceği zan
nolunmakta.dır. 

Südet almanlarınm fikri 
Prağ, 27 a. a. - B. Çemberleyn'in 

dün Avam kamarasında yaptığı beya
natta südet almanlarından B. Runsi -
man'ın vazifesi hakklnda henüz bir 
mallıınat alrnmadığı meselesini bahis 
mevzuu eden bir tebliğinde, südet al
manlarının matbuat bürosu diyor ki: 

B. Çemberleyn, bu beyanatında, 

südetlerin B. Runsiman'ı vazifesini ne 
suretle telakki ettiklerine dair her han 
gi bir beyanata malik olamazdı. Zira, 
salahiyettar İngiliz mahafili bu mesele
yi partiye ancak dün bildirmişlerdi .. 
Südet almanlarının salahiyettar mü • 
messilleri, B. Runsiman'ın vazifesi 
hakkında, dün Zeit gazetesinde intişar 
eden haber çerçevesi dahilinde müs • 
bet olarak cevap vermişlerdir. 

Avam kamarasında B. Runsiman'ın 
Prağ'daki vazifesi hakkında sorulan 
müteaddit suallere cevaben, başvekil, 
dünkü beyanatında bu hususta lazım 
gelen tafsilatın bulunduğunu söyle -
mekle iktifa etmiştir. 

Yalnız, işçi partisinden Bellenger 
bundan böyle İngiltere hükümetinin 
Prağ hükümetiyle irtibatı B. Runsi
man vasıtasiylc mi yapacağımı sorma· 
sı üzerine, B. Çemberleyn buna "E· 
ğer Londra hükümeti Prağ hükümeti
ne her hangi bir şey bildirmek ister
se bunu bu hükümet merkezindeki 
mutad mümessili vasıtasiyle yapacak
tır." cevabını vermiştir. 

Almanya'nın Prai{ elçisi 
Prag, 27 a.a. - B . Bene§, bu sabah, 

.. - • • ....,, ___ ..,1,.;..,; R. F.i-.enbah'ı 
kabul etmiştir. B. Eisenbah, yarın-da 
başvekil B. Hodza tarafından kabul 
olunacaktır. 

Sııdetlerin fikri 
Prag, 27 a.a. - Henlayn taraftarı 

mebuslardan Kund, ingiliz sefirini zi. 
yaret ederek südetlerin noktainazarla.. 
rını Lord Runsiman'a izah etmeğe i
made olduklarım bildirmiştir. 

Pransızlaı-ın vaziyeti 
Faris, 27 a. a. - Havas aıansı bil· 

diriyor: Iı"ransa'nın bir fransız şahsi -
yetini B. Runsiman'ın vazifesine mü
şabih bir vazifeye tayin etmemiş olma
sı keyfiyeti muhtelif tefsirlere yol aç
mıştır. Ezcümle Fransa'nın bundan is
tinkô.fı, bazı yabancı memleketlerde 
Fransa'da orta Avrupa meseleleriyle 
aliı.kadar olmamak zihniyetini gösteren 
bir keyfiyet olarak telakki edilmiştir. 
Salahiyettar mahfiller, bu düşünceleri 
kati surette yalanlamaktadır. B. Da
ladiye'nin son bir nutkunda bildirdiği 
gibi, Fransa, Çekoslovakya"ya karşı 

bütün teahhüdlerine sadık kalmakta • 
dır, ve netice olarak orta Avrupa me
seleleri ile alakadar bulunmaktadır. 

Bliı.kis, Fransa, Çckoslovakya'ya hu -
ausi taahhüdlere bağlı bulunduğundan 
dolayıdır ki, hukukan Çekoslovakya • 
ya Milletler cemiyeti paktı hükümle -
ri ile merbut bulunan İngiltere'nin 
hattı hareketine müşabih bir hattı ha
reket tutamamaktadır. 

Milliyetler statıısıt kabul 
edilemez bir şey mi? 

Berlin, 27 a. a. - Alman matbua
tının fikrince, esasları Prager Teleg
blat tarafından neşredilen milliyetler 
statüsü kabul edilemez bir şeydir. Ga
zeteler, büyük bir bedbinlik göster -
mekte ve Prager Tageblat'ta yapılan 
neşriyatla Prağ'm B. Runsiman'ın 

malum vazifeye tayini üzerine, mil
liyetler meselesini kendi başına hallet
mek için lazım gelen tedb:rleri esasen 
almış oldı.:ğuı:u göstermek arzusunu 
güttüğil:ıü teb:?.rüz ettirmektedir. 

Nihayet, alman gnıetclerinin dil • 
şüncesinc göre Prager Tagcblatda 
ne,rcdilen pren:iplcr, rııeselc:-ıin esa
srnı ha11ctmcnv!ye h i!1 de k5ii bir 
ın:ıhiyet ancylemcmektedir. 

Henlayn beyanat vermemiş 
Berlin, 27 a. a. - D. N. B. ajansı 

Hcnlayn'ın bir gazetede kendisine at
fedilen beyanatın kendisine ait olma
dığını beyan etmiş olduğunu bildir -
mcktedir B. Henlayn, her hangi bir 
ecnebi rnuh•hirine katiyen beyanatta 
bulunmamıştır. 

Lord Rünçiman 

Bir ingiliz gazetesine göret B. 
Henlayn, sonbal1ardan evci südet al • 
manian tatmin edecek bir itilaf vücu
da getirilmediği takdirde her türlü 
mesuliyetten kendisinin azade olaca
ğını söylemiştir. 

Fransız gazeteleri Çemberleyn
in nutkunu nasıl kar§ıladılar? 

Faris, 27 a.a. - Gazeteler, B. Çcm
berleyn'in dün Avam kamarasında i
rat etıniş olduğu nutuk hakıkında tef
sirler yapıyorlar. 

Figaro gazctesiı diyor ki: 
"İngilizler, Lord Runsiman'ı fırka

lar arasında hakiki bir itilaf zemini 
bulmak maksadiyle Prag'a göndermek 
suretiyle hayırlı tavassutlarını teklif 
için tam zamanında işe karışmıya ka
rar vermişlerdir. 

İngiltere, Merkezi Avrupa'ya karşı 
takip etmekte olduğu hareket tarzın
da dikkate değer bir değişikliği taz
min eden bu teşebbüste bulunmak su
retiyle bütün Avrupa'ya bir hizmette 
bulunmuştur.,, 

Lö Jur, yazryor: 

"İngiltere hükümetinin Prağ hükü
metine tekliflerde bulunmadan evci 
1--..J TT~ l'r • • .,. 1 _ n _ _.:_ 1 1 • 

nesinin mütalcasını istimzaç ettiği ve 
lordun bu hususta bilhassa B. Bone'y· 
le görüşmüş olduğu temin edilmekte
dir. B. Çemberleyn'in nutku, bu iddia
nın isabetini göstermektedir. İngilte
re kıra! ve kıraliçesinin Büyü.le Bri

tanya'yla Fransa arasındaki sıkı iti
lafı tahtim eden seyahatlerinin ferda
sm.da İngiltere Hariciye Nazırı'nın 
yalnız başına Çekoslovakya nezdinde 
bir teşebbüste bulunmasından başka 

insanı şaşırtacak bir şey olamazdı. B. 
Hodza'nın lord Runsiman'ın kendi ya
nında müşavir ve mutavassıt olarak 
bulunmasını kabul etmesi keyfiyeti 
kendisinin iyi niyetine bir delil teşkil 

etmektedir. 

Popüler, diyor ki: 
"Çek hükümetİ, pek akilane bir SU· 

rette hareket ederek bir nasih kabul 
etınek suretiyle bu nasibin vereceği 
nasihatleri kabulden imtinaı çok müş
kül kılmış olduğunu gizlememek la
zımdır. Çekoslovakya'nın mukaddera
tı ve bir çok bakımdan Avrupa'nın 

mukadderatı, bu veçhile bir tek ada
mın takdirine bırakılmış oluyor. Bu, 
çok ciddi bir vaziyettir. Fakat Fran
sa'nın lord Runsiman'ın bitaraflığın· 

dan şüphe etmesi için hiç bir sebep 
yoktur. Fransa, lord Rusirna.n'ın bu 
memuriyetinden şimdiki halde iki ne
tice elde etmek istemektedir. Ve bu 
neticelerin elde edilmesi onu bahti
yar edecektir. 

İnilterc tarafından deruhte edilmiş 
olan vesayet icabında kefalet ve zaman 
demek olacak ve muslihane uzlaşma 
ihtimalleri artacak, daha doğrusu şid
dete müracaat ihtimalleri bertaraf e
dilmiş bulunacaktır.,, 
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X Vartova - B. Jozef Bek, Baltık 
denizi sahillerindeki on beş günlük is
tirahatinden sonra Varşova'ya dön
müştür. Bek, bir çok günler Danziğ· 
de kalmış ve orada Polonya'nın umu
mi komiseri B. Şodaki'nin miıfiri ol -
muştur. Hali hazırda B. Bckr Oslo se
yahatine hazırlanmaktadır. Bu seyaha
ti, ağustos ayının ilk günlerinde yapı· 
lacaktır. 

X Stokholm - Hollanda hariciye 
nazırı B. Patijn, beraberinde refikası 

olduğu halde tayyare ile Kopenhag • 
dan buraya gelmiştir. Kendisi İsveç 

hariciye nazırı B. Sandler tarafından 
karşılanmrştır. B. Patijn, hususi ziya • 
retlerde bulunmak maksadiylc birkaç 
gün Stokholm'da kalacaktır. 

ULUS 

Dairelerde 
çalışma 
saatleri 

(Bap 1. inci sayfada) 
Ancak, hakikat bu mudur? 
Buna cevap verebilmek için yeni 

nizamın icaplarını tahlil etmek la
zımdır. Sabahleyin 8 de iş başına gel
mek en geç 6 da uyanmağı zaruri kı
lar. Bu saatte uyanıp evine ıs de av
det etmiş bulunacak olan memur, do
kuz saatlik açlığa tahammül edebil -
mck için kuvetli bir kahvaltı yapmak, 
hatta öğle yemeğini sabahleyin ye -
mek iktiza eder. İşte, her itibarla me
murun lehine kaydedilecek iki deği
şiklik .... Zira, erken kalkan memur, 
hava henüz serin iken, nakil vasıtası 
ücretini de tasarruf ederek, dairesine 
yaya gelebilir. Eski şekle göre öğle 
yemeğini evinden getirmek, veya da
iredeki veya hariçteki lokantada, ya
hut bir buçuk saat içinde gidip dön
mek suretiyle evinde yemek ve şu 
halde bir de otobüs veya tramvay üc
reti ödemek mecburiyetinde idi. Ço
ğu az kazançlı olan memurlar evle -
rinden kağıda sarıp veya bir kutuya 
koyup n~ derece gıdalı yemekler ge
tirebilirler? Lokanta yemeği ise büd
cclerindc rahneler açmamaktan hali 
kalabilir mi? Öğle zamanı için gidip 
gelme nakil ücretinin tasarrufu bü -
yük ve küçük hangi memur için bir 
kazanç değildir? 

Karnr tok insan elbette daha iyi ça
lışır, Şu halde, sabahleyin yemeğini 

m e c b u r e n yemiş ve iş başına öy
le gelmiş memur, daha randımanlı ol
mak icap eder. İnkitasız altı saat ça
lışmağa gelince; bizzat işin istilzam 
ettiği zaruri fasılalar her memur için 
birer nefes alma vesilesi ve memurun 
lehinde olan son nokta ise, onun saat 
14 den sonra serbest kalmasıdır. Ya -
zın, şimdiye kadar, en sıcak saatlerde 
masası başında çalışıp 18.30 dan eve! 
dairesini terkedemiyen memur evine 
döndükten sonra ancak soyunup dö
künerek ailece akşam yemeğini yer, 
dostlarrnr ziyarete gider, ziyaret ka -
bul eder, belki bir bahçeye uğrar, bi
raz dolaşrr ve yatardı. Saat IS den 
güneşin harareti hafiflediği saatlere 
kadar bol bol dinlebilecek olan me • 
murun, akşam üstü, hatti evine 1U ~ 

zumlu eşyayı mubayaa maksadiyle bi
le olsa, bir müddet hava alıp yürüme
si, gençse boş zamanlarını kendine 
l!'Örc bir soora tahsis etmesi ve din
R:'nmış, V'U\.uuUrlU atdıoıı;ı.çu .n.uı; lll(IUI~ 

olarak erkence ve ailece akşam yeme
ğini yedikten sonra gene hazım için 
kalacak geniş zamandan istifade edip 
nihayet yatması tabiidir. Bu yaşama 
tarzı sayesinde memur sabahleyin işi
nin başına elbette zinde gidecektir. 

Bir vekaletin memurlarla yakından 
alakalı salahiyettar bir rüknü şöyle 

diyordu: 
- Biz, iki tatilinin tatbikine baş • 

landığındanberi devam, iş hacmi ve 
hastalık nisbeti üzerinde tetkiklerde 
bulunmaktayız. Alınan neticeler müs
pettir. 

İş başarma bakımından kesiksiz ça
lışmanın büyük bir ehemiyeti vardır. 
Bazı işler kısa zamanda bitmediği 

gibi paydosun yaklaşması da memu
run hızını azaltır ve paydosa yarım 
saat kala memur mühim yeni bir işe 
başlamaz. Sabahleyin hazırlanma, öğ
le ve akşam paydoslarından eve! ya
vaşlama zamanlarını çıkarırsak eski 
hesap çalışma zamanı beş saate iner. 
Bu da ikiye bölünmüştür: İki saat sa
bah, üç saat öğleden sonra. Bu itibar
la eski usulde bir çok işleri sabah
leyin bitirmek imkanı yoktu. Yarıda 
kalan bir işi öğleden sonra yeniden e
le almak için memur, o işin eveliyatı· 
nı gözden geçirmeğe mecbur oluyor -
du. Halbuki şimdi sabahleyin dairele
ri dolaşanlar, memurlardan çoğunun 
mesai saatından beş dakika daha evci 
geldiğini ve hemen bütün memurların 
tiryakilik etmeden işe başladıklarını 

görüyorlar. 
Dinlenmiş, "yeniden yaratma" kud

retini tekrar iktisap etmiş bir insan 
S - 6 saat kesiksiz çalışabilir. Yeni iş 
saati iş sahiplerinin de çok lehinedir. 
Mesela bir vilayetten iş takibi için 
gelen bir adam işini bir günde bitire
bilmek imkanını şimdi daha çok bula
bilmekte, 11 öğleden sonra gel!" hitabı 
karşısında boynunu büküp geri git • 
memektedir.Bundan başka, işini erken 
bitiren vilayetliler öğleden sonra eş 
dostlarını görmek, Ankara'yı ziyaret 
etmek için de vakıt bulmaktadırlar. 

Eski çalışma saatlerinde daire için
deki işbirliği bakımından da bir ak
saklık vardı; küçük memurlarla bü -
yük memurların çalışma saatleri bir 
değildi. Büyük memurlar ekseriya da
ha geç gelir ve daha geç çıkarlardı. 
Gerek psikolojik sebepler, gerek ami
re danışmak ve kağıt imzalatmak me
selesi bir çok işlerin aksamasına sebep 
olurdu. Şimdi büyük ve küçük me
murların çalışma saatleri biribirine 
daha ziyade uymaktadır. Bu da, tabi
atiyle iş verimini mühim surette art
tırmaktadrr." 

Şimdi, yaz çalışma saati nakl(ında 

(ek hududunda 

İki südet'i 
öldüren polisin 
muhakemesi 

Piezen, 27 a.a. - Alman hududu ci
varında Frankesbah yolunda iki al
man südetini motosikletinde ateş ede
rek öldüren polis memurunun burada 
muhakemesine başlanmakta ve bu mu
hakeme, gerek çekoslovak mahfille
rinde gerek südet alman mahfillerin
de büyük alaka uyandırmaktadır. 
İthamname, hadisenin cereyan etti

ği şeraiti yeniden bildirmektedir. Po
lis memuru, morosikletlcre gerek çek
çe,- gerek almanca durmalarını emret
miştir. Hadise gece yarısından sonra 
saat 3.15 de cereyan eylemiştir. Moto
sikletler ,emre itaat edecekleri yerde, 
polis memurunun üzerine doğru ma
kineyle yürümüşlerdir. Memur da a
teş etmiştir. İthamname, polis memu
runun merbut bulundugu müfreze
nin, Frankesbad yolunu kontrol al
tında bulundurmak, nakil vasıtalarını 
durdurmak ve emre itaat olunmadığı 

taktirde silah istimal etmek emrini al
mış olduğunu tasrih eylemektedir. 

Müddeiumumi, maznunun, bütün 
ihtiyat tedbirlerini almadan hareket 
ettiği kanaatindedir. 

Muhakeme safhalarını takip etmek 
üzere Piezene bir çok altn3.n gazeteci
leri gelmiştir. 

Öğleden sonraki celse 
Şeb'de iki alman motosikletlisini 

öldüren polis memuru Korandan'ın 

muhakemesine öğleden sonra devam 
olunmuştur. 

Koranda, verdiği ifadesinde, kur
şunların kaıaen motosikletlilere gel
diğini bildirmiştir. 

Muhakeme, hadisenin mahallinde 
keşfi için talik olunmuştur. 

İtalya' da 

Yakalık ve kıraval 
aleyhine bir cereyan 
Roma, 27 a.a - Pelermo üniversi

tesi profesörlerinden biri eski roımen 
V3Z1.ŞJn.ın_up.dlt-~"lMT.p AP1fPr~nTO! te hil 
etmı;:;K ıçın e yaka5IZ romen ooynu 
denilen telebbüs tarzının kabulÜ!lÜ 
teklif etmiştir. 

Jurnale Ditaly, "fransızların alemin 
başına belii etmiş oldukları., yakalık 
ve kravatı tehzil vadisinde bir takım 
yazılar yazmıştır. 

Bütün Almanlar mecburi 
hüviyet cüzdanı alacak 

Berlin, 27 a.a. - 1 tesrinievelden 
itibaren bütün atman vat;ndaşlarının 
mecburi olarak hüviyet cüzdanı alma
ları icap edecektir. 

Bugün neşredilen bu husustaki 23 
temmuz tarihli kararname, bütün er
kek alman vatandaşlarının, askeri 
mecburiyetlerin başladığı yaş olan 18 
yaşına girmesine üç ay kala hu hüvi
yet cüzdanını mecburi surette talep 
etmeleri 15zım geldiğini tasrih eyle
mektedir. 

Bu kayıt, hüviyet cüzdanı mecburi
yetinin, silah kullanabilecek erkek 
vatandaşların mikdarını tayini kolay
laştıracaktır. Ve bu sebeple askeri bir 
tedbir olduğunu göstermektedir. 

Suıniğ'in ilk karısı namına 
dikilen abide dinamitle atıldı 

Viyana, 27 a. a. - Nasyonal sos • 
yalistler, Linz - Salzburg yolunda Şuş
nig'in ilk karısının adına dikilmiş olan 
abideyi dinamitle atmışlardır. 

Malilm olduğu üzere, Bayan Şu•nig, 
bu yol üzerinde 13-17-193S tarihinde 
bir otomobil kazasında ölmüştü. 

hükümlerimizi verirsek istical etmiş 
olmayız: Yeni nizam memurun ve iş 
sahibinin lehinedir. Memurların sı· 
hatlarında, büdçelerindc, hatta aile 
dirlik ve düzenliğinde bunun hayırlı 
tesirlerini görmekte gecikmiyeceğiz. 

1lave edelim ki bu şeklin bütün yıl 
devamlı surette tatbikinin teminini 
iltimas edenler de vardır. Bir başka 
idare imirinin mütateasını kaydede • 
lim: "Bütün içtimai, iktisadi ruhi ve 
sıhi neticeleri düşünülecek olursa fa
sılasız çalışma usulünde yeni türkün 
ve yeni türk sosyetesinin taazzuvunda 
inkılapçı bir mahiyet görmemek im . 
k3.nsızdır,,. 

Yaz çalışma saati kararının fayda
ları ve - ~ayet varsa - zararları geri 
kalan tatbik müddeti zarfında daha i
yi anla~ılacaktır. 

Nasuhi BAYDAR 

C. H. P. 
Genyönkurul 

toplantısı 
( Başı ı. inci sayfada) 

müsait çalışma imkanları hazırlıyacak 
ve onların emeklerini karşılıyacak o. 
lan bu piriıin nasıl, ne şekilde ve 

kimlere verileceği ayrıca ilin oluna .. 

caktır. 

Elişleri sergisi için de dünkü top
lantıda bazı kararlar verilmiştir. Türk 
sanatının en güzel hususiyetlerini ta. 

şıyan türk elişlemelerinin bu sergide 
teşhir olunması kararlaştırılmıştır. 

Sergi bu yıl için Beyoğlu Akşam kız 
sanat mektebinde açılacaktır. 

Öğleden sonraki toplantı 
Genyönkurul müsteşarlar toplantı. 

sından sonra da bir içtima yapmış ve 
bu içtima geç vakite kadar sürmüştür. 

Öğleden sonraki toplantıda bilhassa 

umumi meclis ve belediye encümeni 
üyeleri-r.in seçimleri etrafında görüş. 
meler yapılmıştır. 

15 inci yıldönümü 
( Başı 1. inci sayfada) 

eden müteaddit vecizeleri tertip et. 
miş ve bunları tabettirip bütün teşki
lata dağıtmak üzere bulunmuştur. Ay
rıca bu vecizelerin muntazam bir şe
kilde yaptırılmasını temin için majüs_ 
kül ve minisküi harfleri ihtiva eden 
nümuneler de bastırmıştır. 

İnhisarlar bayram günlerine mah. 
sus olmak üzere hususi sigaralar çıka. 
ıacak ve kutular ve şişeler gibi bütün 
inhisar maddeleri üstüne on beşinci 
yıldönümünü hatırlatacak resimler ya
pacak ve bandroller yapıştıracaktır. 

Yeni bayraklar 
Türk Bayrağının rengi şekli ve nis. 

betlerini gösteren kanuna uygun o
larak Sümerbank yeni bayraklar yap • 
tırmağa başlamıştır. Bu kanuna uy
gun olmıyan bayrakların asılmasına 

müsaade edilmiyeceği için geniş mik. 
yasta bayrak ihtiyacını temin ctınek 

üzere Sümerbank'ın fabrikaları tim. 
diden büyük bir faliyete geçmişlerdir. 

Yurd dı§ında kutlama 
;o•- • ~ • .... •• - • " 

yurt dışında evelki yıllardan daha üs. 
tün bir şekilde kutlanması için Harici
ye Vekaleti şimdiden alakadarlara la
zımgelcn talimatı vermiştir. Elçilik. 
!erde büyük resmi kabuller yapılacak 
ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın 

bu büyük günümüze neşe ve sevinçle. 
rini katınaları temin olunacaktır. 

Maktu satış 

konunu 
hazırlıkları 
(Başı l. inci sayfada) 

Kanunun yurdun bütün mın
takalarında birden tatbika geçil
mesinin her hangi bir yolsuzluğa 
ve kargaşalığa meydan vermesi 
ihtimalini de göz önüne alan ba
kanhk, kanun hükmünün ilk de
fa büyük tehirlerde baıarılması
na karar vermiştir. 

Bu hususun temini için Ankara, 
İstanbul ve İzmir belediyeleriyle ti. 
caret odalarından gıda maddeleriyle 
maktu satış kanununun tatbiki hak
kındaki mütalealarını sormuştur. Alı. 
nacak cevaplardan sonra bu üç şehri. 
mizde gıda maddelerinin maktu satış 
Hatları hakkında bir kararname pro
jesi hazırlanacak ve bakanlar heyeti. 
nin tasvibine arzolunacaktır. 

Cebelitarık boğazını tehdıt 

eden toplar 

Londra, 27 a.a. - Avam kamarasın

da işçi muhalefet partisinden Hcn

derson, Cebelitarık ve Septe civarın
da, Cebelitarık'ı ve boğazı tehdit eder 

mahiyette yerleştirilen toplar mese

lesini bahis mevzuu etmiştir. 

Cevap veren Harbiye Nazırı Hör
bclişa demiştir ki: 

. 
,. ----

1933 türk borcu BI 

H • I 

Cümhuriyet Merkez 

-- -

19.15 19.15 
{Vadeli) 

19.125 19.125 
{Peıin) 

Bankası 104.- 104.-

Malatya memleket hastanesi 
Malatya, (Hususi) - Vilayet hu· 

susi idare büdce,sinde muhtelif yıllar • 
da kabul edilmiş olan 103 bin liranın 
sarfiyle şehrimizde 50 yataklı bir has
tane yapılmaktadır. Bu maksatla 1938 
büdçesine SO bin lira konulmuştur. 
Büdce kabul olunduktan sonra bu pa • 
ra ile binanın dahili aksamı ikmal edi
lecektir. Yeni bina için teşhis ve teda
viye elverişli birde röntken cihazı sa • 
tın alınmak üzeredir. 

lstanbul Deniz Levazım Amirligi 

Kuru fasulya alınacak 
Deniz Levazım Satm Alma Ko

misyon.undan : 
ı - Tahmin edilen bedeli 16.640 li

ra olan 160.000 kilo kuru fasulya 
13. 8. 938 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 11,30 da kapalı zarf usulü 
ile alınmak üzere münakasaya konul· 
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 1248 lira 
olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat cvclinc 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlıibna vermeleri. 

\~Oö/<l'tö) 5087 

Elbiselik kumaı alınacak 
Deniz Levazım Sabn Alma Koınia. 

yonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 16200 Ji. 

ra olan 6.000 metre elbiselik kuma, 
8.8.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14.30 da kapalı zarf uıuliy
le alınmak üzere münakasaya konul
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 121S lira o
lup şartnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
!eri kapalı teklif mektuplarını en 
geç belli gün ve saatecn bir saat cvc
line kadar Kasımpaşa'da bulunan ·ko· 
misyon başkanlığına vermeleri. 

(4719/26SS) 4944 

- Kazalar 
Saray su yolu inşaatı 
Saray Belediye Rei&liğinden : 
Saraya beş kilometre mesafedeki 

kaynaktan başlıyan eski su yolunun 
mezkür kaynaktan kasaba kenarında • 
ki maslağa kadar çelik boru ile yeni· 
den döşenmesi suretiyle inşasına ka • 
palı zarf usuliyle talip çıkmadığın • 
dan bu kere 22.7.938 tarihinden iti • 
baren bir ay müddetle ve pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeli 2S649 
lira 46 kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı belediyeden pa· 
rasız alabilirler. 

3 - Eksiltme 22.8.938 tarihine rast
lıyan pazartesi günü saat 14 de bele· 
diye binasında toplanacak belediye 
encümeninde yapılacaktll'. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün ve saate kadar encü~ 
men reisliğine teslim etmeleri ıazım· 
dır. 

A - 2490 sayılı kanunun 15 - 17 in
ci maddelerine uygun 1927 lira 7S ku
ruş muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesika· 
lar. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediye encümeni reisli· 
ğine müracaat etmeleri. (2692) S057 

"- Cebelitarık yanındaki toplar, 
eğer oldukça kuvetliysc, Cebelitarık'ı 

bombardıman edebilir. Fakat bunlara 

karşı müessir surette hareket oluna· 

bilecektir. Septe civarındaki toplar 

da, bütün toplar gibi, muhtemel bir 

tehlikedir, fakat elimizde mevcut va

sıtalarla bertaraf edileıniyecek bir 
tehlikedir. 

Zayi - 193S, 1936 ders yılı Edime 
erkek lisesinden aldığım 197 numara
daki diplomamı kaybettim. Yenisini ı;ı· 
karacağımdan eskisinin hükmü olma • 
dığı ilan olunur. Hamdi Türesin. 



P ik balıktan dönüyordu. Yolda hafif hafif ,arkı 
söyliyerck geliyordu. Sahilde yığılan kaya • 

- - r ka lıklar, karanlık ufukların ardına doğru agır agr • 
BÜYÜK H i KAY E 

ler ... Aman nıeler neler ... Bir de 'tabanca var. 
- Eyvah! Desenize bir bankayı soymUfl ... 

yan gün!C§in son ışıklariyle lill renginde parlıyor, 
ince sazların arasında kır böcekleri dolaşıyordu. 
Pik'in şairliği tutmuştu:"- Güneş değil, sanki ku~-

""b ki" dı· baranın yarığına giren koca bir altun mu are 

~ ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~ BiR MAC 
A net parlryan gözleriyle babaaına bakıyordu. O 

zaten bu yabancıda, tabii olmıyan bir vaziyet 
olduğunun farkına varmrştı. Fakat kı.z bu işin roman . 
tarafını arıyor ve hoşlanıyordu. 

ye gruptan duyduğu tehassüısü ifade etti. . 

-
2 

- Ne oldu baba? Bunda bir iş var ... 
Rebeka uzaklaştıktan sonra Pik kızına: O önce şiir yazmak istemişti. Fakat i.şırizlik:ten etı 

başına ermemiş.ti. Tekaüt çıkalıdanberi hep avare a· 
vare dolaşıyor gene şiir yazmak için ilham bulamı • 
yordu. 

Pik su bentlerine kadar çıktı. Bastonunu sallıya • 

'::;11111111111111111111111111111111111111111111~111111111111 

\.. .................. BRIS H İLER 
. . . ------·" 

- Her şeyi söyliycceğim, dedi ve bir kaç kelime 
ile Anet'e bu şüpheli adamı eve nasıl getirdiğini an· 
lattı ve ilave etti: 

- Derhal evi terketsin 1 Cürüm ortağı olmak iste. 
.mem. Zira bu adam mükemmel bir yankesici! ... rak sagdakı patikada kümeleşen ördekleri dagı.tt~. 

·b· ldu Sılu-Suyun kenarında bir adam farkeder gı ı 0 • 

etini daha iyi s~bilmek için durdu: .,uyun kena-

Çc~ircn : Calıid Beğenç 

h. · d rin kısmı
rında bir adam duruyor. Hem de ne ırın e 

nm kıyısında... · d 
Pık acele ile ilerleıdi. Heyecanlı idi, içir.e bır.~z .. a 

ko k l . . . b·ı· b h ycan belki tecess:.ıs:.ın-r u ge mıştı. Kım ı ır u e 
dendi. . ı· kı,ıkh bir auamdı. Bu, ıtanımadığı, kellı fer ı, ya 
:o . lb" ardı Acaba bu adam stünde cıçık renk bır e ısc v · 
kimdi? Fakat tuhaf tuhaf harcketlıcr yapıyor, za_man 
zaman, yanında, duran bir valizi a~ağıyle tckmelıyor
du. Pik, "Bu adam galiba nehire bır ko.:.ıck atıp b~~~
cak. Köpeği her halde v.ı.lizın içine ka~atmış. Gı ~ıp 
şu adama sôyliycyim: Zıwallı hayvanrı ışkencc yap -
ır.2sm ! . .'' Diye diışündü. Ti yanına kadar çıktı. A<lam 
bendin taşları üstüne oturmuştu. Eğer zarnan zaman 

§
. . k . ~ .. rekmese insan onu uyuyor zannede. 
ışırere gogus " , _ . 

cekti. Derin bir kayıtsızlık içinde oldugu besbellıy-
di, Pik tatlı bir sesle: 

- Affedersiniz efendim .... 
Der ocmcz yabancı adam birdenbire yerinden fır· 

ladı: • · 
- Ne var yahu? Ne oluyoruz? İnsanın sükunet ı· 

çinde ölmesine de müsaade etmiyecek bunlar canım! 
Pik Jıeyecanla: 
- Ölmek mi? Siz ölmek mi istiyorsunuz? . 
Adam hafifçe omuzlarını silkti ve başı~ı kal

dırdı. Kırk yaşların'<ia vardı. Pik bu adamı dıkkatle 
gozden .geçiriyordu. Kravatmdaki iğneye varrı:caya 
kadar her şeyine dikkat etti. İmkanı yo'k bu bir se· 
falet adamı değildi. Bu ümitsiz adamın her tcYi ken
disinin hali vakti yerinde bir adam ,olduğunu göetc· 
riyordu, mükemmel bir valizi vardı. Keçi der.isinden 
yapılmıştı. üzerinde fevkalade bir tekilde kazılmış 
bir kaç harf göze çarpıyordu. 

doğar! .. 
Adamın yüzü biraz açılrh. Evela tereddüt etti, son-

ra birdenbire doğruldu. Saçlarını eliyle arkaya doğ· 
ru yatırdı. Kravatmı düzeltti, harekıetlerinde görgü

lü bir adam hali vardı. 
_ Peki, dedi gidelim, yıllar var ki bana bu kadar 

sempati gör.eren olmadı. 
- Valizinizi de alm. 
- Valizi mi? Ben onu atacak'tım. Zaten bütün fe-

_ Affedersiniz, sizi biraz üzdüm ama, imdada 
muhtaç gibi görünüyorsunuz. Bilmem size faydam 

nalıklar ondan çıkmadı mı 1 

dokunahilfr mi? 
Adam başını salladr. 
_ Ben buralara ıssızdır diye gelmiıtim 1 

P ik adamın yüzüne dikkatle baktı. Bu ne biçim 
söz. Yoksa matuh mu? Hayır, çehresinin bü

tün hatlarından akıl ve muvazenesinin yerin-de oldu

ğu görülüyor. 

P 
ik bu adamın kim olduğunu o kadar merak edi· 

yordu ki ..• Bunu mutlaka öğrenmek isterdı. 

Şehire doğru giderlerken yolda Pik'in hatırına 
başka bir düşUnce ve endişeler geliyordu. Ya bu a· 
dam iyiliğe ~arşı kötülük yaparsa? ... Bilmediği bir 

adamı evinde misafir etmek doi!ru mu idi? Halbuki 
yetişkin kızı vardı. Anet tam 20 yaşında idi. Sonra 
hizmetçi de peık dedikoducu bir ıeydi. Bu adamı e
vine davet ettiği .zaman ne Anet'i ne de Rcbe'ka'yı dil· 
tünmüttü. 

Fakat bu vaziyet dahilinde imkanı yoktu. Esasen bu· 

haldeki bir adamı bırakıp gitmek çok fena olurdu. 
asıl gidebilirdıi? Olur da tamirine imkan olmıyan 

bir hata işliyebilirdi. Yarın nehirde bir ceaet bulu
nursa, lüzuınatıız ve yeniz bir merhametin bu cinaye· 
te sebep olduğU'ndan dolayı Pik eza duymaz mı idi? 
Artrk kabahk yapamazdı ve yaıbancının yanına otur
du. Adam Pik'in, yanına oturmasmı istemiyor gibi 

bir vaziyet aldı fakat derhal itizar etti: 

Pik düşündükçe bir sürü mcselelu daha buluyor· 
du. Bu uzun süren' sessizliğe nihayet vermek için bu 
aefer yabancı adam söyledi: 

- Affedersiniz efendim, ben yalnız kalmak isti'yo- - Bana hiç bir şey sormadığrnız için size teşekkür 
ederim. Siz de pek alli biliyordunuz ki ben kcın.dimi 
suya atacaktım. Siz geldiğiniz zaman iyice kararımı 

vermi~im. 

rum. 
- Canım o kadar betbaht mısınız? 
- Siz iyi bir adamsrnız, :fakat neden öyle mütees· 

Pik, kanının buz gibi don'duğunu hissetti. Yanında 
~siz sessiz yürüyen adamı başına nereden musallat 
etmişti? Kurtulmak için şimdi ne yapsın? 

ıir oldunu.z? 
Pik bağrını dövdü: 
- Evet müteessirim, çünkü siz.in iztirabmrzın se-

bebini bir türlü anlayamıyorum. Ne olurdu elinizden, 
hele allah saklasın candan yana, bir hata çıkınıyaca
ğına bana eöz venııeyıdiniz l Küçük bir evde oturuyo· 
rum. Uzak değil, şuracrkta. SC96iz, sakin bir yerdir. 
Geliniz. Hele bir sabah olaun. Gün -doğmadan neler 

Gece basmıştı. Küçük şehrin sokakları tcnıha idi. 

Okullar 
İ amirat yaptır1lacak 
. ~ Bölge Sanat Okulu Direk· 

Hiiünden : 
.. A.nkara'da açılmış olan kız enst~· 
~leri ve bölge sanat okulları sergı· 
1nde birinci keşifnamesine göre ba· 
1 tarnirat yaptırılacaktır. 
keıif bedeli 1136 lira 36 kuruş· 

lir. 
1•~.ekliJer şartname ve keşif?ame· 
t0tınek üzere her gün okul ıd~re· 
e müracaatları ve eksiltmeye gıre
lerin de nıifıa müdürüğünden a
kları fenni ehliyet vesikası ve % 
~C~inat akçalariyle birlikte 8.8.938 
ihınc raathyan pazartesi günü sa· 
12 de okullar sağışmanlığında top· 
acak olan alım satım komisyonu· 
trlüracatları. (2642) 4939 

Harf Umum Direktörl* - -
Çamaşır alınacak 

__.ta Genel Direktörlüğünden: 
- liarta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 
816 takım çamatır eksiltmeye 

1.ılrnuştur. 
- Eksiltme 8 ağustos 938 pazar· 
tünü saat ıı de Cebecide Harta 

11
brk. binasında Sa. Al. komisyo
a Yapılacaktır. 

- Muhammen bedeli 1305 lira 60 
1, ınuvakkat teminatı 97 lira 92 
ttur. 

İsteklilerin teminatlariyle bir· 
Yukarda yazılı gün ve saatte ko-
rıa gelmeleri. (2441} 4639 

Etrafta bir sessizlik hüküm sürüyordu. 
Şehre vardıklarr zaman Pik dedi di: 
- Size kızımı takdim ederim. Siz misafir ohiuğu

nuz için söylemiyorum ama inı~anda hakikaten iyi 

11 Kalem erzak alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 
ı - Harta Gn. Drk. fotoğrafhanesi 

için ıı kalem ecza açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. 

2 _ Eksiltme 17 ağustos 938 çar-
pınba günü saat 10 da Cebeci'de H~r· 
ta Gn. Drk. Binasında Sa. Al. Komıs-

onunda yapılacaktır. . . 
Y 

3 
_ Muhammen bedel_ı 1650 lıra, 

kk t teminatı 123 lıra 75 kuruş 
muva a k k makbuzu veya ban a mc -
olup vezne 
tubu kabul olunur. .. 

4 - Taliplerin yukarıda ya~ılı gun 
teminatlariyle birlikte ko-

ve saatte . (2747) 5086 
misyo a gelmclerı. 

l Kalem erzak vesaire ahnacak 
.. ı- wünden • 

H rt Genel Direktor ug .• 
: ~arta kıtası eratı için 10?~ h-

l . w 1000 liralık pırınç, 
ralık ~eytınyar· 400 liralık merci-
1000 hrahk ıa un, ktır 

k eksiltme suretiyle almaca . . 
ıne ·1 ıs 8 938 pazartesı 

2 Eksı tme · · H 
.. .-:- 1 30 da Cebeci'de . arta 

gunu ıaat ~ • d Sa Al koınısyo-
Gn. Drk. bınasın a . . 

d Yapılacaktır. . 
nun a kk t teminatı 255 hra 

3 _ Muva a k k-
akbuzu veya ban a me 

olup vezne rn 
k bul olunur. ü 

tubu a . 1 ·n yukarıda yazılı g n 
4 - Talıp e~ı ri le birlikte ko-

ve saatte teınına~la y (2746) 5085 
ınisyona gelmelerı. 

Sıva ve badana işleri 
1 Direktörlüğiinden: 

Harta Gene daire binasiyle 
ı - Harta Gnh. D~·. sıva badana ve 

·ıt1tının arıcı ' 
ınüctemı " . konulmuştur. 

:ı • eksılmtye ·· 
boya i9lerı. e 28.7.938 perşembe gu· 

2 _ Eksıltm b ''de Harta Gn. 
10 da Ce ecı 

nü ıaat 

Dr. binasında satın alma komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1382 lira 92 
kuruş, muvakkat teminatı 103 lira 72 
kuruş olup maliye makbuzu veya 
banka mektubu kabul olunur. 

Talihlerin yukarıda yazılı gün ve 
saatte 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. ci 
maddelerinde yazılı vesaik ve tcmi
natlariyle birlikte komisyona gelme· 
leri. (2514) 4707 

Paleles ve kuru soğan ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası için 
5000 kilo patates ve 5000 kilo kuru 
sogan eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 29 temmuz 1938 CU· 

ma günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında satın alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 650 lira, 
muvakkat teminatı 48 lira 75 kuruş
tur. 

4 - lsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

(2403) 4592 

Bir fotoğrafcı alınacak 
Harta Genel Direktörlüiünden : 

1 - Ankara'da Harta Genel direk· 
törlüğü fotoğrafhancsine bir fotoğ
rafçı alınacaktır. 

2 - Aranan evsaf şunlardır: 
A) Türk tabaası olmak, 
B) Askerliğini yapmış bulunmak, 
C) Yaptırılacak sıhi muayenede 

sıhati tam olmak, 
D) 35 yaşını geçmemiş bulunmak, 
E) Hüsnü ahlak ve hal sahibi bu

lunmak, 

An~t dütünüyordu. Birdenbire aklına bir fCY gel• 
mit ollacak ki canlandı: 

- Babai Ben bu adamın kim olduğunu hatırhya
cak gibiyim. Gazeteler iki gündenberi Fargas ismin
de bir bankerin ortadan kaybolduğunu yazıyorlar. 

Fotoğraflarını gördüm, bu adamın ta kendisi. .. 
Pik kararsızlık için'Cle batını ka1ırkcn, daha dün 

kendini öldürmek istiyen adam güler yüzle göründü. 
Ev sahiplerini selamlaörktan sonra: 

- Oh 1 Dedi, o kadar çok uyudum ki 1 Bu sabah ha-
yat bana bilmem neden bu kadar güzel geliyor! ..• 

Anıet dayanamadı: 

-Atrık ölmek istemiyorsunuz değil mi? 
Adam gülerek: 

bir intiba bırakır. Yalnız ona sizden Oahsıederken 

harpte tanıştı~ımız eski bir arkadagım derim belki. 
olmaz mı? 

- Hayır, -dedi, artık istemiyorum. Babanıza 1tar11 
dlan minnetimi hayatunda hiç bir zaman unutamrya
cağım 1 Yoksa elimden büyük bir bati çıkacaktı. Be
ni bu azim fclikette-n kurtaran babanızdır, niçin in
tihar etmek istedim değil mi? Bu ne kederden, ne do 
vicdan azabından ... Bu, sadece hayattan lezzet alama
mak, hayatta mesut olamamaktandır. Doktorlar buna 

nörasteni diyorlar. Ben mücadele etmekten, muvaffak 

olmaktan bitap düştüm. Bir akşam çahJmamla ka· 

.zancımm bilançosunu yaptnn. 'Gördüm ki hedefimi ve 

gayeyi çoktan geçmişim. O zaman kendimde derin bir 

uyku ihtiyacı duydum. Scnelcrdenıberi uyumamı!tım. 

İşte tam bir ailkfı.net içinde uyumak, hep uyumak ar

zusu beni, ta sizin beni bulduğunuz yere kadar ha· 

bersizce götürldü. Tabancamı kullanacaktım, o kafi 

gelmezse gerisini de n-chir tamamlryacak'tı. Bana, 

yalnız ve yalnız bir şeyle intihar etmek kafi gelmi

yecekti. Tabancam ateş almıyacak, ve muvaffak ola· 

rnıyacağım diye korkuyordum. Ne sersemlik yarab

bi .. Muvazencmi bulabilmem için aralıksız tam on iki 

saat uyudum. Bu bana kafi geldir şimdi kendimi tam 

bir sUkünet içinde, durulmuş bir halde buluyorum, 

Yabancı adam hiç sctı çı'karmadan bu aözleri tarv11ip 
etti. Gülümsiyecekti, gülümsemedi. Tam bir aüküt 
içinde durdu. Pik'in ~şkın bir hale geldiğinin fÜp· 
hesiz ki o da farkındaydı. Bahçenin kapnımı iterken 
Pi'lc: SıOrdu: 

- Adınız Nedir? 
- Benim .. Benim adım Graffi .. Hanri Graffi. .. 
Pik ertesi sabah bahçede güllerini sulıyordu. 

Büyük bir endi§e içindeydi. 
- Anet, babasının etrafında dönüp dolaşıyordu. 

O kadar neşeli idi ki ... 
- Getirdiğiniz arkadaş ı çok iyi bir adam, hali u

yuyor. Fakat çok yorgun gibi ... Ne zaman tanı~ıştı
nız baba? Zamanını iyice hatırlıyabiliryor musunuz? 

Bana öyle geliyor ki harp zamanında o sa'k küçük bir 
§eymiş hem o kadar yaşlı değil ki .• 

A net aldanmıştı. rnsan kafi mikdarda uyuma • 
yınca aşktan bahsedemez. 

Maamafih bu adam Anet'in hoşuna gidiyordu. Şüp-

hesiz ki bu adam bir çok kadınları yakından tanırdı. 

Pik, tek tıUk bir fCyler söylıcndi ama ne dedi&ı bel· 
li değildi. Krz miı~madiyen bu adam hakkmda ince· 
,den inceye sualler sorarak babuma azap veriyordu. 
Bu adamdan 'ittikçe daha ful& filphelcıniyordu. 

- Yanınızda tafıdı&mız bu para ne oluyor? 
- İltedim ki, paralar da benimle beraber kaybol-

sun. Çünkü az kaldı ben onların yüzünden mahvolu

yordum. Hayatımda tat tuz bırakmıyan para değil 
mi?! ... 

Pik'in çıeıhresi hizmetçinin ayak aealerini ti yanın
da ifittiği zaman daha fazla karaımııtı. Rcıbcka, biraz 
karma karıtık bir suratla: 

Anet sordu: 
- Mösyö 1 Dedi. 
Pik'in aklına birdenbire: 
- Adam galiba evi soydu 1 Diye bir dli!Ün'ce pdli 1 
Anct sordu : 

- Bizimle bir müddet kalmaz mısınız? Kalmak i• 

temez misiniz M. Fargas? 

Fargas kızın parlıyan çehresine muhabbetle baktı. 
-Ne var? 
- O efendi yok mu ... 
Pik lif mı keıti: 
- Gitti mi? 

Dü,ündü: 

- Yooo 1 Hala uyuyor. Aralığa koy1<1uiu valizi a-

"Tazelik ve fazilet 1 Issrz bir ıerap yolu ... Bu ı66u 

serap yoluna düşmek de benim gibi bir adam için ha· 

kiki intihar değil midir?" 

Büyük bir rıza ile: çıhnıJ .... 
- Ya sonra?! 
- Valizin içi para ile dopdolu .. Binlikler ... Senet· 

- Beni kabul etmek isterseniz burada kalırım. 
Dedi. 

F) Fotoğraf ve rötüş işlerine vakıf 
olmak, 

G) Yapılacak imtihanda muvaffak 
olmak. 

H) 30 temmuz 938 tarihine kadar 
müracaat etmiş bulunmak. 

3 - Aylık ücreti altmıt lira olup, 
göstereceği ehliyet ve iktidara göre 
tezyit olunur. 

4 - Talipler Ankara'da Harta ge· 
nel direktörlüğü kartoğraf şubesi 
müdüriyetine müracaat etmelidir. 
İmtihan Ankara'da yapılacaktır. 

(2520) 4767 

Elbise kaput ve saire alınacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harta Gn. Drk. Kıt'ası eratı 

içın 264 kaput, 40 takım tulum elbise, 
20 takım kışlık erba§ clbiaesi, 2367 
sift çorap eksiltme ile mübayaa edi· 
leccktir. 

2 - Eksiltme 8 ağustos 1938 pazar
tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. satın alma komisyonunda 
.yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 4587 lira 44 
kuruş, muvakkat teminatı 344 lira 10 
kuruş olup vezne makbuzu veya ban
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2440) 4638 

Muhtelif erzak ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

1 - Harta Gn. Drk. Kıt'aaı eratı i· 
çin 3000 kilo bulgur, 1000 kilo yemek
lik tuz, 1500 kilo kırmızı mercimek, 
500 kilo siyah mercimek, 3000 kilo 
kuru fasulye, 1000 kilo nohut, 3000 
kilo P,irinç, 300 kilo zeytin tanesi, I<> 

kilo çay, 200 kilo sirke eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6 ağustos 1938 cumar
tesi günü saat 10 da Cebecide Harta 
Gn. Drk. binasında Sa. Al. komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 2007 lira 50 
kuruş, muvakkat teminatı 150 lira 60 
kurut olup vezne makbuzu veya ban· 
ka mektubu kabul olunur. 

4 - İsteklilerin yukarda yazılı gün 
ve saatte tcminatlariyle birlikte ko-
misyona gelmeleri. (2439) 4637 

Vakıflar Umum Müdurlugu 

Kapalı zarf usulile 
bina inşaatı 
eksiltme ilônı 

Vakıflar Umum Müdürlüiünden : 

1 - Eksiltmeye konulan it: 
27 haziran 1938 tarihinde yapılan 

eksiltmesinde talip çıkmadığından 
dolayı ihalesi yapılamıyan Ankara
da Bankalar caddesinde Osmanlı ban
kası ittisalindeki vakıf arsa üzerine 
borsa, vakıf paralar müdürlüğü, ve 
apartıman binası inıaatıdır. 

2 - Bu inpatın temel kısmı vahi
di fiat üzerinden ve mütebaki aksam 
maa müştemilit götürü olarak yapıla
caktır. 

3 - Keşif bedeli 220446,54 liradır. 
Bunun 28184,15 lirası temel için ve 
192262,39 lirası da diğer götUrü aksa
mın in§Uı içim:lir. 

4 - Bu intuta ait prtnamc ve ev· 
rak tunlardır: 

A • Fenni ve hu.mi ,artname. 

B • Mukavele proJesı ve projeye 
bağlı vahidi fiat cetveli. 

C - Eksiltme şartnamesi. 
D ·Proje. 

6 - Yukarıda yazılı evrak Ankara
da Vakıflar Umum müdürlüğü intaat 
müdürlüğünden, lstanbul'da İstanbul 
vakıflar Başmüdürlüğünden, 1zmir'
de İzmir vakıflar müdürlügü'ndcn 
11,02 lira mukabilinde alınabilir. 

7 - Eksiltme 5.8.938 tarihine raıtlı
yan cuma günü saat 12 de Ankara'da i-
kinci vakıf apartımanında Vakıflar 

Umum müdürlüğü inşaat müdürlü

ğünde toplanacak komisyonda yapı· 

lacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 12272,33 lira teminat verme

si ve aşağıda yazılı vesikaları haiz ol· 
maaı prttır. 

A • 1938 yılına ait ticaret odası ve· 
si kası. 

B - 1938 yılına ait olarak Nafıa ve· 

kiletinden alınmış ve e naşağı 100.000 

liralık tek bir bina inşaatını yapmış 
v~ muvaffak olmuş bulunduğunu bil· 
dıren yapı müteahhitliği vesikası. 

9 - İsteklinin bizzat Yüksek mi
mar ve ya Yüksek inşaat mühendisi 
olma~ıı ve bunlardan biriyle müştere
ken tekli{ yapıp mukaveleyi birlikte 
imza e.tmeleııi de şarttır. 

10 - Kapalı zarfın ihzarında teklit 
mektuplarının yazılışında bu zarfla. 
rın tevdiinde ve posta ile gönderil
mesinde isteklilerın 2490 sayılı ka
nunun 32-33-34 inci maddelerine hır· 
fiyen riayet etmeleri lazımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. (2528) 4781 
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la eksiltmeye konmuıtur. İhalesi 5. 8. 
938 cuma günü saat 11 de Balrkesir'de 
kor satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira
dır. Evsaf ve hususi şartlar Ankara 
Lv. amirliği Sa. Al. Ko. da ve komis
yonumuzda görülür. Taliplerin mu
ayyen günde ihaleden bir saat eveli
ne kadar teklif mektuplarını komis-

Bayındırlık Bakanlığı 

Bataklık kurutulacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmiye konulan iş: Erzin
can sol sahil bataklıklarının kurutma 
işleriyle Kirlevik şelale suyunun tah
liye kanalı ve bu kanal üzerindeki 
şütler inşaatr, keşif bedeli (155.000) 
liradır. 

2 - Eksiltme 3. 8. 938 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 12 de 
Nafıa Vekaleti sular umum müdürlü
ğü su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartname
si, mukavele projesi, bayındırlık iş

leri genel şartnamesi, fenni şartna

me ve projeleri (7) lira (75) kuruş 
mukabilinde sular umum müdürlü
ğünden alabilirler. Eksiltmiye gire
bilmek için isteklilerin (9000) lira
lık muvakkat teminat vermesi, (50) 
bin liralık Nafıa su işlerini veya bu
na muadil Nafıa işlerini taa' '1üt e
dip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu 
kabil Nafıa işlerini başarmakta kabi
liyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletin· 
den alınmış müteahhitlik vesikası ib
raz etmesi. 

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

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2289) · ı4R 

Kanal ve sınai imalôt 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 
1 - Nazilli'de Çürüksudan Saray

köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve sınai imalat, keşif bedeli 
(400008) dört yüz bin sekiz liradır. 

2 - Eksiltme 6. 8. 938 tarihine rast· 
lıyan cumartesi 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 §artname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde sular 
umıım müdürlüifünden ;ıjabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebı mek için is-
teklilerin (19750) lira (32) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve (70000) 
liralık nafıa su işlerini veya buna mu
adil nafıa işlerini taahhüt edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil 
nafıa işlerini başarmakta fenni kabili· 
yeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi, isteklilerin teklif mektupla
rını ikinci maddede yazılı saatten 
bir sat eveline kadar sular umum mü
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver. 
melcri 13.zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (2473) 4761 

· Kültür BakanlıAı 

Elbise ve kaskel yaptırılacak 
Kültür Bakanlığından : 

Muhtelif kimyahane malzemesi 
alınacak 

Askeri Fahbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komiıyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (11350) lira 
olan muhtelif kimyahane malzemesi 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 19.8. 
938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname para -
sız olarak komisyondan verilir. Ta -
!iplerin muvakkat teminat olan (851) 
lira (25) kuruşu havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2712) 5072 

3 Ton vakete alınacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (6600) lira o
lan 3 ton vakete askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 13.8.938 cumartesi gü -
nü saat 11 de kapalı zarf ile ihale e
dilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon • 

dan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
minat olan (495) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 
na kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. madd<lerindeki vesaikle mez
kCır gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2714) 5074 

f 43 Kalem muhlelif zımpara taşı 
alınacak 

Askeri Fahbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komiıyonun
dan : 

Tahmin edilen bedeli (6450) lira o
lan 143 kalem muhtelif zımpara taşı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
merkez satın alma komisyonunca 17.9. 
938 cumartesi günü saat 11 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan verilir. 
TaliyJeriq muvakkat teminat olan 

(483) ıra \7~) kuruşu navı teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 10 na 
kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatla-
rı. (2713) 5073 

Yevmiye en az 150 ve en ~ok 
500 kilo ince ceviz talaşı satışı 

Askeri Fabbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan : 

Azami ve asgari mikdarları yukarı
da yazılı ve tahmin edilen bedeli 
(1450) lira olan talaşlar 15 ağustos 
938 pazartesi günü saat 10 da açık ar-
0tırma ile satılacaktır. Şartname para
sız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(108) lira (75) kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 damdelerindeki 

1 - Bakanlık hademelerine 46 ta- vesaikle mezkur gün ve saatte komis-
kım elbise ve kasket yaptırılacaktır. yona müracaatları. (2674) 5065 

2 - Kıymeti muhammenesi 990 lira 
olup muvakkat teminatı 7 5 liradır. 15.000 Adet büyük toka ve 

3 - Eksiltmeye gireceklerin mu- 35 000 d t k"" ""k t k 1 k 
vakkat teminatını mal sandığına ya- • a e u~u o a a ınaca 
tırdığına dair makbuz veya banka 
mektubu getirmeleri. 

4 - Eksiltmenin 12 ağustos 1938 
cuma günü saat onda levazım daire
sinde müteşekkil komisyonda yapıla
cağı. 

5 - Kumaş örneğini ve şartname
sini görmek istiyenlerin her gün ba
kanlık levazım direktörlüğüne mü
racaat etmeleri. (27 50) 5088 

Askeri Fabrikalar 

5 Ton sarı sabunlu kösele 

alınacak 
A•keri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komiıyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (11.000) lira 
olan S ton sarı sabunlu kösele askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 13.8.938 cu
martesi günü saat 12 de kapalı zarf i
le ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Talip1 rin muvakk'l.t temirıat o1a ... 
(825) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 11 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona miiracaatlarr. 

(2715) • 5075 

Askeri Fabbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4.000) ilar o
lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 13.8.938 cumartesi günü saat 10 
da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis .. 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (300) lira ve 2490 nu
.naralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde-

' vesaikle mezklır gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2716) 5076 

Nakliye koşum hayvanı alınacak 
Askeri Fabbrikalar Umum Mü

dürlüğü Satın Alma Komisyonun
dan: 
Aşağıda yazılı evsaflarda olmak ü

zere bir çift nakliye koşum hayvanı 
alınacaktır. 

1 - Beygirler yerli olacaktır. 
2 - Veteriner muayenesinde ta

mussıhha bulunması şarttır. 

3 - Yaşları dörtten aşağı ve 6 : 7 
den yukarı olmıyacaktır. 

4 - Yükseklikleri 1.42 den aşağı 
olmıyacaktır. 

5 - Bu evsaflarda olmak üzere çif
tine 300 lira bedel tahmin edilmiştir. 

lsteklilerin beygirlerini alarak 15 
ağustos 938 pazartesi günü saat 10.30 
da merkez satın alma komisyonuna 
müracaatları. (2698) 5068 

Muhtelif tezgôhlar 
alınacak 

Askeri Fabbrikalar Umum Mü
dürlüğü Satm Alma Komisyonun
dan: 
Adet 

2 Marangoz Rende tezgahı 
2 ,, Pulanya ,, 
2 " Ufki delik " 
Z • Şerit ve desterc ,., 
2 ,, Daire desterc ., 
2 ,, Fireze fırıldak ,, 
2 ,, Çakı bileme ,, 
Tahmin edilen bedeli (9000) lira 

olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
tezgahlar Askeri Fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 13. 9. 938 sah günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (67 5) lirayı havi teklif mektup
lar mı mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2727) 5080 

Ankara Levazım Amirligi 

Çürüğe ~ıkarılan hayvanlar 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma. Komiıyonundan : 
1 - Muhafız alayından çürüğe çı

kardan 15 baş hayvan 30 temmuz 938 
saat 11 de pazarlıkla Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Hayvanları görmek istiyenle
rin alaya ve pazarlık için belli vakit
te komisyona müracaatları. (2696) 

5040 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birliklerinin 

938 malt yılı ihtiyacı için 50,000 kilo 
sade yağına talip çıkmadığından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kilosunun muhammen fiatı 

115 kuruş olup ilk teminatr 4125 li-
.a.o.uı.a.. ıud.JC81 .c;:;p .a; ... UUUIA4' !1-'D \::Uma 

günü saat 17 dedir. İstekliler şartna
mesini 300 kuruş mukabilinde satın 
alma komisyonundan alabilirler Talip 
!erin kanunun 2, 3 üncü maddelerin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
en az bir saat evveline kadar tümen 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(2421) 4632 

Çam odunu alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

üç milyon kilo çam odunu kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Tahmin bedeli 37 500 lira mu 
vakkat teminatı 2812 lira 50 kuruş -
tur. 

3 - İhalesi 9 - ağustos - 1938 sa
ir günü saat 10 da Kars askeri Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti 
görmek istiyenlcr her gün ve ihale
ye iştirak edeceklerin belli zaman -
dan bir saat evveline kadar teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte tica
ret vesikalarını teslim etmek şartile 

komisyona müracaatları. (2622) 
4927 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Milas, Bodrum, Küllük garni· 

zonlarmm ihtiyaçları olan 13650 kilo 
sade yağma 29 haziran 938 günü tek
lif edilen fiat gali görüldüğünden ye· 
niden kapalı zarf usuliyle 1 ağustos 
938 pazartesi günü saat 15 de eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 15015 lira
dır. Muvakkat teminatı 1126 lira 13 
kuruştur. İsteklilerin ticaret odasın
dan alacakları ticaret vesikalarını 

komisyona ibraz edeceklerdir. 
İsteklilerin eksiltmeyi açma saatin

den bir saat evveline kadar yani saat 
14 de teklif mektuplarını Milasta or
du evindeki alay satın alma komisyo· 
nu başkanlığına vermiş bulunacaklar
dır. 

3 - Milas sade yağı ayrı bir şart· 
name ile keza Bodrum sade yağı ayrı 
bir şartname ile ayrı ayrı isteklilere 
ihale edileceği gibi Milas, Bodrum 
sade yağları toptan bir istekliye iha-
le edilecektir. (2329) 4622 

Yulaf alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Susurluktaki topçu alayı hay

vanlarının 280 ton yulaf kapalı zarf-

yona vermeleri. (2501) 4762 

Arpa alınacak 
Ankara Levazrm Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 
1 - Karaköse garnizonu için 840 

bin kilo arpa kapalı zarfla eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18480 lira ilk 
teminatı 1386 liradır. İhalesi 4. 8. 938 
perşembe günü saat 10 dadır. 

3 - İhalesi Karaköse•de satrn alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesini görmek istiyenler komisyon
dan alıp görebilirler. İhale günü ve 
saat 9 dan bir saat eve! ticaret odası 
vesikalariyle birlikte teklif mektubu
nu komisyona vermiş bulunacaktır. 

(2502) 4763 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talip çıkmıyan İs. 

tanbul komutanlığına bağlı birlikler 
için 40.000 kilo sade yağı satın alına· 
caktır. Tekrar kapalı zarfla eksiltme· 
si 4 ağustos 938 perşembe günü saat 
11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 38.000 lira
dır. İlk teminatı 2850 liradır. Şartna
mesi 190 kuruş mukabilinde verilebi
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanu· 
nun 2. 3 maddelerinde yazılı vesika
larla beraber ihale günü ihale saati:ı
den en az bir saat cvcline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna ver· 
meleri (2499) 4752 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Ko.: 
ı - Tekirdağ tümen birliklerinin 

938 senesi ihtiyacı için kapalı zarf u
suliyle 20.000 kilo Tekirdağ sade ya
ğı ve 7000 kilo Malkara garnizonu sa
de yağı münakasaya konmuştur. Te
kirdağ garnizon yağının muhammen 
fiatı 107 kuruş 50 santim ve teminatı 
1612 lira 50 kuruştur. Malkara garni
zon yağının muhammen bedeli 112 
ı.. ........ CI\ ---•:-A:.. llııfuu:rlr\r~P +._...: 
natr 592 liradır. Her ikisınin ihalesi 
3 ağustos 1938 çarşamba günü Tekir
dağın saat 11 de Malkaranın 16 da 
yapılacaktır. Kanunun 2, 3 maddesin
deki vesaik ile teminat mektuplarını 
havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar tümen satın 

alma komisyonuna vermeleri. (2401) 
4630 

Garaj inşası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 29165 lira l3 kuruş bedeli keş

fi olan Balıkesirde Çayırhisardaki 

topçu taburu garajının ikmali ınşa
atı kapalı zarfla eksiltmeye konmuş

tur. İhalesi 1.8.938 pazartesi günü sa
at il de Balıkesir kor satın alma ko
misyonunda yapılacaktır, Muvakkat 
teminatı 2187 lira 40 kuruştur. 

Plan, fenni şartname, ve birinci ke
şif Ankara LV. A. SA. AL. KO. ve 
komisyonumuzda görülebilir. Talip
lerin kanunun 2, 3 maddelerinde ya
zılı vesikaları var ise yaptığı bu gibi 
işlere ait ehliyet vesikası göstere
ceklerdir. Taliplerin iahle saatından 
bir saat eveline kadar tekliflerini 
komisyona vermeleri. (2423) 4653 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo 
zeytinyağın kapalı zarfla eksiltmesi 
18 ağustos 938 saat 12 de Ankara LV. 
amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5500 lira ilk 
teminatı 412 lira50 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. İsteklile -
rin kanuni vesikalarda bulunan teklif 
mektuplarını saat il e kadar komis-
yona vermeleri. (2700) 5069 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kars garnizonu ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konulan 
20,000 kilo sade yağma ihale gününde 
talip çıkmadığından 25. 7. 938 den iti
baren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 17,000 lira mu
vakkat teminatı 1275 liradır. Pazarlık 
3. 8. 938 çarşamba günü saat 12 de 
Kars askeri Sa. Al. Ko. binasında ya
pılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek 
istiyenlerin her gün, ve ihaleye i~ti

rak edeceklerin belli günde komisyo· 
na müracaatları. (2733) 5084 

Jandarma 
Kuru pil alınacak 

Jandanna Genel Komutanlığı An
kara Satın Alma Komiıyonundan : 

1 - Bir tanesine yetmiş beş ku
ruş kıymet biçilen 5,5 X 5 ;5 XII S. 
M. ebadında vasıflarına uygun kuru 
pil 8-8-938 pazartesi günü saat onda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis • 
yondan alınabilecek bu pazarlığa gir
mek istiyenlerin altmış sekiz lira alt
mış üç kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektuplari ile birlikte 
bu saatte komisyona baş vurmaları. 

(2559) 4917 

Sömikok alınacak 
Jandanna Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Bir tonuna yirmi altı lira pa

ha biçilen üç yüz ton sömikok 8-8-938 
pazartesi günü saat on ikide kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan alınabilecek bu eksiltmeye gir
mek istiyenlerin beş yüz seksen beş 
liralık teminat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi mektuplarını en 
geç belli gün saat on bire kadar ko -
misyona vermiş olmaları. 

(2560) 4918 

Nal alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara. Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tamamına dokuz bin iki yüı 

krık lira kıymet biçilen on beş bin aJ. 
tı yüz giyim çeşitli at ve dört bin dört 
yüz giyim katır nalı kapalı zarf usu
lü ile 3.8.1938 çarşamba günü saat on
da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek
siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz 
doksan üç liralık teminat vezne mak
buzu veya banka mektubunu ve şart
namede yazılı belgeleri muhtevi tek
lif mektubunu belli gün saat on do
kuza kadar komisyona vermiş olma-
ları (2479) · 4748 

Millı Mudafacı Bakanlıoı 

16 Kalem elektirk 
mnb·pm.ı::ıci nlınnrnlc 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
mİ•yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1223 lira olan 16 kalem elektrik mal
zemesi açık eksiltme ile satın alına -
caktır. 

-2 - Eksiltme 13 ağustos 938 cumar
tesi günü saat 10 da M. M. V. satın 
alma Ko. da yapılacaktır. Şartname
si KO. da görürlür. 

3 - Eksiltmeye girecekler 91 lira 
80 kuruşluk teminatlariyle birlikte 
eksiltme gün ve saatında komisyon
da bulunmaları. (2703) 5070 

46 Kalem kimyevi alôt 

ve ecza alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

5961 lira 40 kuruş olan 46 kalem kim
yevi alat ve ecza kapalı zarfla satın 
alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 14 eylül 938 çarşam
ba günü saat 10 da M. M. V. satın al
ma KO. da yapılacaktır. Liste ve 
şartname KO. da görülür. 

3 - İlk teminat 446 lira 15 kuruş
tur. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar M. M. V. satın alma KO. reisli-
ğine vermeleri. (2704) 5071 

Ankara Belediyesi 

Bir katip ve bir daktilo alınacak 
Ankara Belediye imar Müdürlü

ğünden : 
İmar müdürlüğü kadrosunda mün -

hal yüz lira ücretli bir katiplik ile 75 
lira ücretli bir daktiloluğa müsabaka 
ile memur alınacaktrr. İmtihan 1 
ağustos 938 pazartesi gün üsaat 14 de 
yapılacaktır, Taliplerin evrakı müsbi
teleriyle birlikte müracaatları ilan o-
lunur. (2722) 5078 

Tenvirat • • 
ışı 

Ankara Belediyeıinden: 

1 - Şehir bahçeııinde yapılacak 

tenvirat işi on beş gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (696,85) li
radır. 

3 - Muvakkat teminat (52,5) lira
dır. 

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

18 - 7 - 1938 

4 - Şartnamesini ve listesini gör: 
mek istiyenlerin her gün yazı işleri 
kalemine ve İsteklilerin de 9 ağustol 
938 sah günü saat on buçukta Beleı!İ' 
ye encümenine müracaatları. 

(2669) 4973 

Elektrik motörü 
Ank&ra. Belediyeainden : 
1 - Belediye fidanlığına konulı: 

cak elektrik motörlü pompaya istek 
çıkmadığından açık eksiltmesi on gi> 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (751,?5) 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (56,35) 1 
radır. 

4 - Şartname•ini görmek istiy 
!erin her gün yazı işleri kalemine 
isteklilerin de 2 - ağustos • 938 
günü saat on buçukta belediye ene 
menine müracaatları. (2616) 49'\ 

Satılık enkaz 
Ankara Belediyesinden: 
Cebeci'de sıyasal okulu civarrrı 

kadastronun 522 nci adasının 40 n 
maralı parselindeki k3.rgir evin enk 
21. 7. 938 tarihinden itibaren muhattİ 
men bedeli olan 90 lira ile on beş 
açık arttırmıya konulmuştur. 4. 8. 
tarihinde »aat 12 de imar müdürl 
ğünde ihalesi yapılacağından talip 
rin % 7,5 teminat akçesiyle müraca 
!arı ilan olunur. (2671) 497l 

Elbise yaptırılacak 

Ankara Belediyeıinden: 
1 - Temizlik amelesine yaptır• 

cak 441 takım elbise, kasket ve tozlu 
on beş gün müddetle kapalı zarfla e 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5843,2 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 438,2 
liradır. 

4 - Şartname ve nümunesini g 
mek istiyenlerin hergün yazı işleri 
lemine müracaatları ve ihale 9 ağust 
938 sah günü saat on birde beledi 
encümeninde yapılacağından i.steklil 
rin o gün saat ona kadar teminatla 
le birlikte teklif mektuplarını beledi 
encümenine vermeleri. (2665) 

4969 

Muhtelif yağ alınacol 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Belediye ve şubelerindeki* 
.ı;.:ıitt .. kttllanı1-:rır!2ı... ......... 1 .. ı,. v• lrr• 
yağlar on be' gün müddetle ka 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. .ı 

2 - Muhammen bedeli (ll272.~ 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (845,56) 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiy 
!erin her gün yazı işleri kalemine tf 
racaatları ve ihale 9 ağustos 1938 
h günü saat on birde Belediye en• 
meninde yapılacağından isteklile 
o gün saat ona kadar teminatlari 
birlikte teklif mektuplarını beled 
encümenine vermeleri (2667) 49 

Satılık eski lôstikler 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs idaresinde bulunan 
ki 256 dış ve 200 iç lastik on beş 
müddetle açık eksiltmeye konu!Il' 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (3700) Ji 
dır. 

3 - Muvakkat teminatr (278) ıı 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek isti1 
!erin her gün yazı işleri kalemin< 
isteklilerin de 9 ağustos 938 salı g 
saat on buçukta Belediye encürrı 
ne müracaatları. (2668) 4972 

441 (iff poslal alınacal 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik amelesine alrrı 
441 çift postal on beş gün m·· 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (202! 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (152,ll 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istil 
!erin her gün yazı işleri kalemin1 

isteklilerin de 9 ağustos 938 salı 
saat on buçukta eblediye encürrı' 
müracaatları. (2666) 4 

Ecza alınacak 
Ankara Belediyeainden: 

1 - Belediye hastanesine alın 

ecza on beş gün müddetle açık e~ 
miye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (765) Jİ 
3 - Muvakkat teminatr (57,37) 

dır. 

4 - Liste ve şartnamesini gii 
istiyenlerin her gün yazı işleri 
mine ve isteklilorin de 9 ağusto' 
salı günü saat on buçukta belr 
encümenine müracaatları. 

(2670) 
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l~i A !,_~.I..~ ER 1 
Lise pavyonunda tesisat 

ve inşaat 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Antal

ya lise pavyonu üçüncü kısmı sıhhi 
tesisat ve döşeme kaplamaları ve sair 
teferruat inşaatı keşif bedeli 13662 li
ra 5 kuruştan mevcut tahsisat dahi -
linde 11500 liralık kısmı - Vahidi fi· 
atla -

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
'unlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel tart

namesi 
D - Hususi ve fenni şartnameler 

Ve lahika 
E - Keşif cedvelleri 
G - Proje k 
lsteyenler bu şartnameler evra , ı 

Antalya Nafıa müdürlüğünde görebı
lirler. 

3 - Eksiltme 29-7-938 tarihinden 
'"' cuma • günü saat on birde An~alya 
nafıa dairesinde eksiltm• komısyo-
nunca yapılacaktır. . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıvle 
ve vahidi fiat üzerinden yaprlacak -
tır. . 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ıs
teklilerin 863 lira elli kuruş muvak
kat teminat vermeleri bundan baş~a 
Rfağıdaki vesikaları haiz olup getır
nıeleri ıazımdır. 
Nafıa Vekaletinden alınmış yapı 

İşlerine ait müteahhitlik vesikası ti
caret odası vesikası ve yaptığı işlere 
ait bonservisler. 4613 

İlk okul binası yaptırılacak 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Kapalı zarf usuliyle eksilt~• ilanı •. 
Kırklareli vilayeti merkezınde yenı-

den yapılacak olan on dershaneli ~k 
okul binası inşaatı kapalı zari usulıy
le eksiltmeye konulmuştur. . . 

Bu işin keşif bedeli .<2?3,7~) yırmı 
dokuz bin üç yüz yetmış ıkı !ıra dok
aan bir kuruştur. 

1 - Bu işe ait şartnameler ve ev-

rak şunlardır. . 
A) Eksiltme şart~a~esı 
B) Mukavele proıesı 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

meıi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli, silsilei fiyat cetve

li, metraj cetveli, proje 
r) rapr ışıerı tcnu2 e;çın .. 1 3a.ı ~11. Q. 

mesi. 
İstiyenler bu prtname ve evrakı 

150 kuruş mukabilinde Kırklareli da
imi encümeninden satın alabilirler. 

2 _ Eksiltme 2 ağustos 938 salı gü
ü saat onbe~te Kırklareli daimi encü
eninde yapılacaktır. 
3 _ Muvakkat teminat 2202 lira 

7 kuruştur. • . . 
4 - İşbu teminattan mada ısteklı-

erin Nafta vekaletinden alınmış 938 

enesine ait müteahhitlik vesikası ve 
. ') k • • dı icaret odasından alınmış sıcı agı -

t ibraz etmeleri. 
5 - Teklif mektuplan yukarıda 
'nci maddede yazılı saatt°.n ~ir s~

t evetine kadar Kırklareli daımı encu-
. t' makbuz mukabilinde n rıyase ıne . k 

rilecektir. Posta ile gönderılece 
ektupların nihayet ikinci maddede 
zıl t kadar gelmiş olması ve dış 
rf ı saa.he" mumu ile iyice kapatıl-

ın mu ur • d Postadaki ge-
l bulunması lazım ır. 

eler kabul edilmez. 
(4344/ 2417) 

4602 

Maden kömürü alınacak 
latanbul Sıhi Müe,..eııelr Arttır
ve Ekıiltme Komisyonundan: . . 

.. hastanesının 
aydarpaşa numune .. .. 

• 00 kok komu-
600 ton çogu 7 ton . kö-

ile azı 300 çoğu 400 ton krıple k
'rü için kapalı zarfla yapılan e .. 

ede teklif edilen fiyat fazla go-
d .. _. 'd kapalı zarfla ugti.nden yenı en 
iltmeye konulmuştur. .. 
- Eksiltme 10.8.938 çarşamba gu; 
ıaat il de Cağaloğlunda lst~~b~ 

ınüdurlil
t ve içhimai muavenet 
bin.asında kurulu komisyonda ya-

taktır. .. Ü 
- Muhammen fiyat: Kok kom -
Çin 1724 kriple kömürünün tonu 

kuruştur. ]' 
- Muvakkat teminatı: 1287 ıra 
uruştur. b' 

Şartnamesi 472 kuruş ınuka ı· 
e komisyondan alınabilir. . 
- İstekliler cari seneye ait ııca
d.ası vesikasiyle 2490 sayılı ka-

. et~r a yazılı belgeler ve bu ışe Y ' 
kkat garanti makbuz veya ban: 
ektubu ile birlikte teklifi havı 
arı ihale saatından bir saat eve! 
•yona vermeleri. (4669/2619) 

4954 

ton asfalt ve Pist 
yaptırılacak 

. ke if bedelli YeJilköy hava 
53) !ıra ş. "nünde yaprlacak 
· t yonu bınaaı o 
ıa as f it pist in•aatı kapalı zarf 
beton as a T .1 ye konulmuştur. 
usuliyle ekil ıme d 1 k . 

Mukavele eksiltme, bayın ır ı ış· 
. el hususi ve fenni şartname

ler~ gen. k 'f hulisasiyle buna 
Jerı proje, eşı • . · d .. 

• . d' - r evrak daıresın e go· 
müteferrı ıge 

rülecektir. l363 lira (00) 
Muvakkat teminat 

kuİruştkulrl. 'n teklif mektupları ,. 
ste ı erı . . 

ULUS 

ğıdaki vesikaları haiz olup gösterme
si lazımdır. 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna 
dair vesika, en az on beş bin liralık 

yol ve köprü lnta ettiğine dair nafıa 
vekAletinden alınmış ehllyet vesika -
il, 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Ordu viUyet daimi 
encümenine getirilerek eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
linde verilecektir. 

Su boruları alınacak 
Erzurum imar Birliği Batkanh

ğmd.n ı 
ıı. 7. 938 de eksiltmC91 ilan edilen 

ve sonradan ihalesi U. 7. 938 günUne 
atılan ıu boruları pazarlık suretiyle 
alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1650 liradır. 
Pazarlık ıı. 8. 938 perşembe günü 

saat on beşte belediye binasında İmar 
Birliği idare heyeti tarafından yapı-
lacaktır. (2731) 5082 

KÜÇÜK 
Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiı inıaata elverişli 

arsalar. Tel. 2406 Neıet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranın her tarafında 

irat getirir beton ahıap apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neget Şeren 4171 

-11-

İLANLAR 
Küçük ilan şartları 

Dört satırlık küçük ilinlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 
lki defa için 50 Kuruı 
Uç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçük ilinların her defası 
i için 10 kuruş alınır. Mcıeli 10 defa 

en az (l5000) liralık bu ~9e benzer •§ 
_ dair idarelerınden almış 

yaptıgına . d N f 
d 

• esikalara istına en a ıa ol ugu v . . 
vekaletinden alınmış 93~ senesı ehlı

ticaret odası vesıkaları ve ka· yet ve t . .. .. 
1 rflarını 8.8.1938 pazar esı gunu 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmit olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılrnıt ol
ması lazımdır. Postada vaki olacak 
ııecikmeler kabul edilmez. 

Bankalar 
1 Sablık ev arsa apartman - Ankara

nrn her semtinde irat getirir ev apart· 
man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4904 

1 

neşredilecek bir ilin için 140 lrun11 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime aralarındaki boşiuk· 
lar müstesna 30 harf itibar edilmiştir. 
Bir küçük ilin 120 harften ibaret ol
malıdır. 
Dcirt satırdan fazla her satır için am· 
ca ı O kuruş alınır • 

pa ız(alO) na kadar İstanbul Nafıa mü· 
saat . ... 
dürlilğüne vermelerı lazımdır. 

(4501-2506) 4754 

Halkevi binası yaptırılacak 
Ordu Halkevi Batkanlığından : 

1 - Ordu halkevi binasının 25.000 
lira keşif bedelli birinci kısım inJU:t' 

8.7.938 günnüden itibaren 30 gun 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle ek
si)tmeye konulmuştur. 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrak 

şunlardır. . 
A _Eksiltme şartnamesı 
B _ Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel ıartnamc-

si . 
D _ Yapı işlerine aıt umumi ve 

fenni şaı· ınamc 
E _ Hususi ve fenni şartname 
F - Keşif cetveli ve projeler 
lstiyenler bu evrakı bedelsiz ola-

rak Ordu c. Halk Partisi batkanlı
ğından alabilirler. 

3 _ Eksiltme 8.8.938 tarihinde pa-
zartesi günü saat 13 de parti ilyön -
kurulunda yaprlacaktır. . . . 

4 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın ı~-
teklilerin 1875 lira muvakkat :emı
nat vermesi ve bundan başka apg~d~
ki vesikaları haiz olup göstermesı la-

zımdır. . . 
On beş bin liralık yapı ışı yaptı-

ğına dair nafıa vekaleti~de~ alı":"'ış 
938 ıtenesine ait ınüteahhıdhk vesıka
sı, Ticaret odasında kayıtlı bulundu
ğuna dair vesika. 

5 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bi~ ~a
at eveline kadar C. Halk partısıne 
getirilecek ve eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması, dış zar
fın mühür mumu ile iy ice kapatılmış 
bulunması hl.zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. ( 4695/2640) 4956 

Açık eksiltme ilanı 
Konya Vilayetinden : 

1 - Yaprlacak işler: 
A - 1500 lira keşif bedelli Ereğli

de Alan arkın tamiri 
B _ 3000 lira keşif bedelli Kara · 

manda İbrala deresi 
C _ 3500 lira keşif bedelli Akıe-

h . d koçaş ve Eğrigöz s"1ları üzerin-
ır e 1 " ah 

de yeniden açılacak kana guzerg. ı-
nın tesbit ve proje ve evrakı keşt•ye
ıinin tanzimi işleridir. 

2 _ Bu itler 22 ağusto~ 938 pazar
tesi günü saat 11 de eksıltmeye ko-

nulmuştur. .. 
3 - Mektupla evelce ~uracaat e -

den taliplere bu işlere aıt şartname 
krokiler gönderilmiştir. Yenıde~ 

v".tname ve krokileri göımek ıatı
~nler ihale gününe kadar viliy~t su 
işleri bürosuna tahriren ve-ya bızzat 
müracaat edebilirler. . 

4 - Bu işler ayrı ayrı veya hepsı 
bir arada ihale edilebilir. .. 

5 - İsteklilerin :.hale. gun V', aaa· 
tında Konya vilayeti daıml enc~me-

• ot. 7 5 teminat ve serbest dıplo-
nıne ıo , . · 

"hendis olduklarına daır vesı-
ma mu 1 · ·1· 1 . 1 müracaat etme crı ı an o U· 
kalarıy e 4854 
nur. (4602/2559) 

Şose vesaır inşaat 
N f . Müdürlüğünden : 

Ordu a ıa · U e 
Ek 'itmeye konulan ı9: ny -

1 - sı olunun 1+355-11 + 
Terme hududuty !eri arasındaki ima-

. ci kilom• re . 
680 ın . . tı ve ıosa ferşıyatı 
latı sınaıye ınşaa . 1 ııedeli 24892 
ve silindirajıdır. Ketı 

lira 18 kuru.ştur. 't .. rtnameler ve ev-
2 _ Bu ışe aı .-

rak şunlardır. . 
A _ Eksiltme şart?~esı, 

B 
_ Mukavele proıesı · . ı şartnamesı 

C - Nafıa işlerı gen•b. •oae ve 

D 
Tevsiyei tura ıye, • 

- d . f nni şartname 
,.. ir inşaatına aır e 

karg • rtname 
~ : ~~;i~s~;:v~li, ıil~ilei fiat cet-

. metraj cetvelı. 

(4812) (2720) 5079 

Pııarlık müddeti temdidi 
ErzW'um imar Birliği Batkanlr

ğmdan: 
ıı. 7. 938 de ekailtmeıi yapılacağı 

ilin olunan ve ihalesi 26. 7. 938 gilnü
ne atılan 'ehir ıaatleri Siren, dinamo 
ve motör pazarlık suretiyle ahnacak
trr. 

Muvakkat teminatı 225 liradır. 
Pazarlık 11 ağustos 938 perıembe 

günü saat on beşte belediye binasın
da !mar Birliği idare heyeti tarafın
dan yapılacaktır. 

(2730) 5081 

4 köprü ve 1 menfez 
yaptırılacak 

Gümüıane Vilayeti Daimi Encii .. 
meninden: 

ı - Gümüşhane - Erzincan yolu 
üzerindeki Pirahmet • Erzincan ara· 
sında dört beton köprü ve bir menfez 
inpatı kapah zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

'2 - Köprülerle menfezin muham
men bedeli (23167) lira (50) kuruş

tur. 
3 - SUrUlen pey haddi layık gö -

rüldüğU takdirde ihalesi 30-7-938 cu
marteai günü saat 13 de vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi vilayet Nafıa Dai· 
resiyle encümen kalemindedir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
muhammen bedelin % 7 buçuk tutarı 
olan mebaliğe ait Banka mektubu ve
ya hususi muhasebe veznesi hesabına 
bankaya yatırılan dipozito akçesi 
makbuzu ile birlikte gösterilen gü
nün saat 13 ünde vilayet daimi encü
menine gelmelidirler. İlan olunur. 

4612 

Gö~en o!f\eıi 11a\\\,n\ata\t 
ElbJi ı-.. Miidürlüiünd- : 
1 - Elizığ mcrkesinde 15 çift ııöç-

men evinin muhammen bedeli 15206 
lira ve 20 tek evin muhıunmen bedeli 

inşaat ilônı 

~ank Umum Müdürlüğiin
den : 

ı) bmlt'te kağıt ve sellüloz fahri. 
kaları müttemilatından kantin bina
sı, garaj ve methal bina11 ile mildüri -
yet blnaaında laboratuvar kısmı tevsi. 
atı intutı vahidi fiyat esasiyle ve ka
palı zarf usuliyle eksiltmiye konul 
muştur. İşbu inşaatın muhammen kc • 
şif bedeli 92252,49 liradır. 

2) Eksiltme evrakı 5 lira mukabilin
de Sümerbank inşat şubesinden alına· 
bilir. 

3) Eksiltme 6 ağustos 1938 cumarte. 
si günü aaat 12 de Ankara'da Sümer
bank umum müdürlüğünde yapılacak
tır. 

4) Muvakkat teminat miktarı 5870 
liradır. 

5) İstekliler ihale gününden en az 
üç gün evel Sümerbank inşaat şubesi. 
ne gelerek kantin, hastane, gazino ve 
otel gibi asgari 60.000 lira kıymetinde 
tek bir bina inşa ettiklerine dair yetle
rindc bulunan vesikaları ibraz etmiye 
ve bu ana kadar yapmış oldukları her 
nevi inşaatın bir listesini vermiye ve 
bu işler hakkında aldıkları vesaiki 
göstermiye ve bu hususta kimlerden 
malumat alınabileceğini ve hangi ban
kalarla muamelede bulunduklarını bil
dirmiye mecburdurlar. Banka yapaca
ğı araştırmaların neticesine göre is. 
tekliye sözü geçen eksiltmiye iştirak 
edebilmesi için icabeden vesikayı ve
rip vermemekte serbestir. 

6) Teklif mektuplarını havi zarflar 
kapalı olarak ihale günü aaat il e ka
dar makbuz mukabilinde Ankara'da 
Sümerbank umuml muhaberat şubeıi 

müdürlüğüne teslim edilmiş olacak. 
tır. 

Posta ile gönnerilecek tekliflerin 
nihayet ihale saatinden bir saat eveli
n• kadar e:clmis ve ?adının kanunl 
tckilde kapatılmıt olmaaı lazımdır. 

7) Bu lııpMr, banka dilediği mUte -
ahhide vermek hakkını muhafaza c. 
der. (2660) 4966 

10911 lira Karakoçan kuaımda 17 çift --------------
evin muhammen bedeli 19677 lira 33 
kurut Sivrice kazasında 11 çift evin 
muhammen bedeli 14198 lira olup ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konul-
mu§tur. . 

2 - Talipler % 7,5 temınatı mu
vakkate verecekleri gibi inşaat işle
rinde bulunduklarına dair Naftadan 
ve Ticaret Odasından muaaddak birer 
veıika ibru etmeleri mecburidir. 

3 - ihale 11 ağuıtoa 938 pertcmbe 
günü saat 13 de Elazıf; iskan müdür
lüğünde teşekkül edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Talipler yevmi mezkurun ıaat 
12 sine kadar teminatı muvakkatele
riyle diğer vaaaiki komisyon reisliiii
ne ııöndermeleri lazımdır. 

5 - Bu husuaa ait prtnameler is
kan müdürlüğünden parasız olarak 
alınır. Hariçten istiyenlerin poata 
ücretini göndermeleri icap eder. 

( 4855/2732) 5083 

Kütahya icra Memurluğundan : 
Kütahya Ziraat bankasına (249 lira 

98 kuruş) reaulmal ve faiz ve takip 
masraflarından borçlu ve ikametglhı 
meçhul bulunan KUtahya'nın Mecdiye 
mahallesinden Gedizli oğlu Salih ha
fidi Ahmet'in Kepez mevkiindeki 6 
dönüm tarlasına kıymet takdir edil
mit ve satışa da çıkarılarak 5. 9. 938 
pazarteai günü birinci ve 19. 9. 938 
pazartesi günü aaat 11-12 ye kadar ic
ra dairesinde ikinci artırması yapıla
caktır. 

Borçlunun bu bapta ilk artırma gü
nüne kadar kanun yollarına müracaat 
etmesi lüzumunun ve aksi takdirde 
yukarıda tayin edilen günlerde satış 
yapılacağının tebliğ makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 

5089 

Ankara Valiliği 

Kuru çayır otu alınacak 
Ankara Vililiğinden ı 

ViUiyct damızlık aygır depoeu hay. 
vatı.atı için satın alınacak 25 ila 30000 
kilo kuru çayır otunun 4. 8. 938 per -
şembe günü saat dokuzda vilayet dai
mi encümeninde pazarlıkla ihalesi ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 1050 Ji. 
ra ilk teminatı 78 lira 75 kuruştur. 
Şartname veteriner direktörlüğünde 
görülür. Belli vakitte encümende bu-
lunulması. (2519) 4737 

Polis ve jandarma karakol 
binası yaptırılacak 

Ankara Valiliğinden : 
Ankara'da Çubuk Barajında y•ptı · 

rılacak olan polis ve jandarma kara
kol inşaatı; 29 temmuz 938 tarihine 
raıtlayan cuma günü onda vilayet bi· 
nasrnda nafıa müdür!Uğü odaaında 
toplanan komisyonda ihalesi yapıl

mak ilzere açık eksiltmeye konınuı · 
tur. 

Ketif bedeli (7999) lira (5) kuruı 
tan ibarettir. Muvakkat teminat mik
tarı (600) liradır. 

btekliler muvakkat teminat mek· 
tubu veya makbuzları ile ticaret oda· 
sı veaikası ve Nafıa MUdUrlüğünden 
bu ite girebileceklerine dair fenn' 
ehliyet vesikası ile birlikte ıözU ge· 
çen günde ve aaatte Nafıa Komisyo 
nuna gelmeleri buna ait ketif ve prt
name her gün müdürlilğilnde görebi· 
lirler. (2402) 4591 

Yün çorap ipliği ahnacak 
latanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin bedeli !Jk teminatı veh. Proje ve grafikler. . k 
G - bu artnamedekı evra ı 
!stiyenler ü: .. l"ğünden alabilir

Ordu nafıa m ur u 

ler. Eksiltme ıs ağustos 938 tari-

Mikdarı kilo Cinsi Lira K. Lira K. 
8400 Yün çorap ipliği 21000· 00 1575 

1 - Cinıi, mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8400 
kilo yün çorap ipliği İstanbul Gedikpaşa'daki Jandarma satın alma komis
yonunca 8 ağustos 938 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

3 - . ü ü saat on Uçte 
hinde P~~~:::1 ko!a;ında viliyet da-
Qrdu hu . de yapılacaktır. 
imi encüm•~1ın kapalı ~arf uıuliyle 

4 
_Ek•• tm• 

2 - Nümune, evsaf ve prtname her giln adı geçen komisyanda görüle
bilir. Veya bedelsiz aldırılabilir. 

Satıh arııalar - !stasyon arkasında 
imArca paraellenmit arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4905 

Sabbk - Alman sefarethanesi ar
kasında aafaltta mükemmel hava ve 
nazaretli arsa. Uygun fiyat. H. Dil
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 4936 

Sabbk Ev - Cebeci asfalt üzerin
de dörder odalı üç katlı büyük bahçli 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 4 
Tel: 2181. 4937 

Satılık arsa - Çankaya caddesinin 
en güzel yerinde köşe baıı. Fiyat mu
tedildir müracaat Havuzbatı Karan -
fil sokak Adalar Ap. kapıcıaına. 4980 

Kiralık daireler - Havuzbaşı Ka· 
ranfil sokak Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
5 oda, 6 odalı daireler kiralıktır. Fiyat 
mutedildir, her konforu haizdir. Kapı· 
cıya müracaat. 4981 

Kiralık - Yenişehir Özenli sokak 
U gur Ap. No. 2 de üç oda, bir hol, 
müıtemilat ile bütün konfora haiz, ka
loriferli bir daire kiralıktır. Kapıcıya 

müracaat. 5029 
Kiralık - 1 veya 2 oda, mobilyalı, 

banyo ve konforlu. İtfaiye meydanı 
Ordu sokak Kurtuluş apartımanı No.1 

5091 

Acele satılık salon taknm - 5 par- .\ ranıvor : 
ça temiz ve az kullanılmıt çok müsait -----
fiatla. İkinci Çankaya caddesi N o. 3. 

5008 
Acele satılık kadın bisikleti -

kullanılmış Boş marka lambasile 
lira. İkinci Çankaya caddesi No. 3 

5009 

Az 
35 

Satılık yeni Motosiklet - Triyomph 
marka 20 beygir kuvvetindedir. Mer -
kez postane motorcuau Cevdet'e müra· 
caat. 5059 

Satılık - Kamyon ve aı;ık Şevrole 
otomobili. Soğukkuyu'da Hasan kar -
deşlere müracaat. 5090 

Kiralık ı 

Bir Bay için - Möble, konforlu o
da. Yenitehir, Tuna Caddesi Yiğitko· 
şun sokağı, No. ıs. 4237 

Kiralık - A1&ğı Ayrancı' da Ba
kanlıklara yakın 34 No: yeni bir ev. 
6 oda, banyo elektrik ve su. Fiatı 35 
lira Tel 2901 4777 

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

Spor otomobili aranıyor - İyi kul
lanılmış Opel veya mümasili bir oto
mobil müsait fiatla satın alınacaktır. 

1216 nrmaraya telefonla müracaat. 
4914 

Aranıyor - Bahçeli Evler Koope
ratifinde B 4 tipi ev satmak istiyenle
rin Ulus'ta fransrzca Ankara gazetesi 
Müdürlüğüne 17 den 20 ye kadar mil· 
racaatları. 4932 

Kiralık aranıyor - Y eniıehirde bet 
oda hizmetçi odası ve bütün müıtemi -
lltı ile kaloriferli ev veya apartıman 

1-9-938 tarihinden itibaren aranıyor. 

Garajlı olanlar tercih olunur. Teklifler 
Prof. Egli, Dikmen caddesi No. 1 re 
gönderilmelidir. 5030 

lş arayanlar: 

Kiralık - Ziraat Enstitüsü mahal- lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me
lesinde müstakil üç odalı bir daire ki- zunu 7 sene doğrama kereste fabrika
-re.\'l-ktl:r. Te\~ 3991 de Mill:ımut Sür'ç 151 idarf": f":trni'l ilyrtr~ m;;t,..~h.hit yanu'\. 
müracaat. 48115 da çalıfDUt her yere eider. Uluı'da 

ır.ıc. 4820 
Kiralık Küçük Daireler - Kıalay ------------

civan Çankaya kaynıabmhğı arkur 
Çelikkale 80kağı No 3 de 2,3,4, odah 
tam tertibatlı. Alt kata müracaat. 

4818 
Kiralık ev - 4 odalı büyük bahçe 

içinde mU.takil, Yenitehir Yüksel 
Cad. 40 Ataç aokağt No: 15 her gün 
15-18 arası görülebilir. 4837 

Kiralık Bat - tncesu'da 15 d8nUm 
bağlı bahçeli 2 oda 1 aofa mutfaklı evi 
bulunan bir bağ meyvesiyle. Mukad
dem mahallesi iıtaayon cad. Şirin Ap. 
23 No: da bayan Zilihaya müracaat. 

4877 
Kiralık - Yeni,ehir Meşrutiyet 

Cad. Türe S. No. & da 3 oda 1 hol ban

I~ verenler ı 

f"&'ilizc:e Muallimi Aranıyor - Kili· 
tür Bakanlığınca ehliyeti tanınan bir 
İngilizce öğretmenine ihtiyaç vardır. 
Arar Lisan Okuluna ınllracaat. Tel: 
3714 4831 

Tesg&htar ııranıyor - Kırtasiyeci
likten anlamasr lazımdır. Yeni hal 
No: 1 de M. Nedim lrengün'e müraca
at. 4889 

Veznedar alınacak - Yüniş Fabrl· 
kaaına tecrübeli bir veznedar alınacalc-
tır. Taliplerin müracaatları. 5012 

yo elektrik balkon saire. Ayru evde Kurslar : 
çatı katta ev sahibine müracaat. 4880 

Kiralık - Kooperatif arkaaı Ağaoi- Daktilo Kunu - 49 uncu devresine 
lu apartmanı ilst kat, 4 oda mutfak ağustos ilk haftasında ba,lıyor. 2 Ay
banyo, icarı ucuz. İçindekilere müra- da diploma verilir. Yenihiil arkası Ye-
caat. 4891 nihamam apart. Tel: 3714 4822 

Ki~k - Ha~adar. ve ucuz iki ~a- Dera veriliyor - Liıte ı, il, il! için 
1ı daıreler ve müıtakıl odalar. !tfaıye yalnız cebir dersleri. Eski postane ar _ 
meydanı Hukuk fakUltai arkuı Pa- ı kasında Bozkurt ıokak No. il terzi 
mukçu apartnnanı. 4913 Ömer'e müracaat. 5079 

Memur alınacaktır 
Sümer bank Umum Müdürlüğunden: 

Gemlik Sunğipek fabrikası için 140 lira ücretle almanca muha
bere, tercüme ve daktiloya vakıf bir memur alınacaktır. 

Taliplerin 5-8-938 tarihine kadar tahsil vesaikile Ankarada Umu-
mi Müdürlüğe müracaatları beyan olunur. (2645) 4942 

Umumi heyet toplantısı 
Belediyeler Bankasından : 

. Belediyeler Bankuı idare meclisi, 2301 numaralı Bele
dıyeler Bankası kanunu ile esas nizamnamesinde yazılı 
umumi heyeti 5 eylul 1938 pazartesi günü saat 10 da An
kara' da Cümhuriyet caddesinde Banka merkez binaıında 
alelade toplantıya davet etmeğe karar vernıittir. 

RUZNAME 
1 Bankanın 1937 hesap devresine ait idare Meclisi 

mürakip raporlarının okunması 
1937 mali yılı bilançosunun taıdiki ve idare M-ı· · 
'"b -~ nın ı raaı, 

anbul Nafıa Müdürlüğünden: 

1938 tarih pazartesi günü saat 
lıtanbul'da Nafıa müdürlüğü 

yapılacaktı!· e e girebilmek için is-
5 _ Eksıltm. Y 

91 
kurut muvakkat 

. . 1866 Jıra .__ 
tekJının · bundaıı baf .... ata • 
teaıiJl&t venııesı, 

3 - lsteklilerin şartnamesine ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre 
tanzim edecekleri kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme günü saat ıo na 
kadar makbua wıılılı olarıık k2111il>:ou.a y_crmcleri. .(4590L2567) 4919 

1938 hesap devresi içm bir mürakip aeçilmeai 
(2686) so6s 

komisyonu oda11nda _(18172. 
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Yatlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

S R LERl 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen i7Jlle eder. 

İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Dişleri niçin hergün fırçalamak lôzımdır 

Çünkü 
Hiç bakılma
mış di~eri bi
le kısa zaman
da temizler, 
parlatır, sıhat 

ve taraveti ia· 
de eder. Gün
de iki defa 
Radyolin di§ 
macunu ile 
fırçalanan diş· 

!er sağlamlı

ğını ve güzel
liğini a s 1 a 
kaybetmez. İş· 
tc onun bu a-
bıhayat tesiri sayesinde
dir ki bugün binlerce ki

şi daiına ve yalnız Rad-
yolin kullanmaktadırlar. 

Radyolin dişler için bir hayat sigor· 
tasıdır. Bunun içindir ki Radyolin İ· 
cat olunduğundan beri Türkiyede sağ
lam ve güzel dişli vatandaşlar artını§" 
tır ve artmaktadır. 

Sabah, öğle ve akıam her yemekten sonra 

iN 
ıle ditlerinizi fırçalayınız 4580 

Satılık bina ve bahcesi 
~ 

1 rak Sefaretinden: 
Ankara Yenitehirdeki eski Irak Sefareti binası ve binayı iha

ta eden bahçe müzayede ile aahlrğa çıkarılmıştır. Talip olanların 
cuma ve pazar &"iinlerinden maada her gün sabah ıaat on buçuk
tan on iki buçuğa kadar Çankayadaki lrak Sefretine müracaatla
n lüzumu ilin olunur. 

Müzayede 31 temmuzdan 31 ağustosa kadar devam edecektir. 
(2601) 4928 

• 
antonin Bisküviti 

Çocukların ve büyüklerin bağırsaklarında yaşıyan solucanları 
düşürmek için en birinci devadır. 

Eczanelerde kutusu 20 kuruttur. 4452 

Askerliğe davet 
İrak Sefaretinden: 

1913 tevellüdlü Irak tebaasının mecburi askerlik hizmetini gör· 
mek üzere 1 Ağustos 1938 tarihine kadar bağlı oldukları ahzıas
ker tubelerine, ve bu hizmeti tecil etınek istedikleri takdirde ev
rakı müsbitelerini müstashiben en yakın Irak Sefaret veya konso
losluğuna müracaatlan lüzumu ilan olunur. (2600) 4929 

( Müsabaka imtihanı ) 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacak· 
tır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yük· 
ıek İktısad ve Ticaret okullarından ve yahut Hukuk Fakültesin· 
den veya bunların yabancı memleketlerindeki muadillerinden dip
lomalı olmak lazımdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9. Eylül. 938 günlerinde Ankara ve İstan· 
bul T. C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar 
Te,rinievvel içinde sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerlikle
rini yapmak üzere ayrılan müfettiş ve müfettiş namzetleri asker· 
likten avdetlerine kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Müfetti§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik 

imtihanına tibi tutulacaklar ve kazanırlarsa (175) lira aylıkla mü· 
fetti,liğe terfi ettirileceklerdir. (Yeni kanunumuz mucibince Ban· 
kamız memurları da tekaütlük hakkını haizdirler.) 

S - İmtihan programı ile sair şartları 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 

Hasan ismine ve markasına Clikkat .. 44!!11 
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-KARSI - Türk Hava Kurumu 

ELıı 
----------
--
-----------

BÜYÜK PİYANGOSU 
Dördüncü ketide: 11 Ağustos 1938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 

Şimdiye kadar binlerce ki,iyi zengin eden bu piyango
ya ittirik etmek auretile aiz de talihinizi deneyiniz .•• 

----------------------------------
-::;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

Muhtelif tezgôhlar ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç grup 
tezgah ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 25-8-1938 perşembe günü saat 11 
de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek
liflerini aynı gün saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazım• 

dır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, ,Haydar• 

paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2646) 5015 
Muhammen Muvakkat 

Bedel Teminat 
..ı 111111111il111111111111111il111il1111 ıı. 

~ Dr. Bôsit Ürek ~ İçme suları 
Grup 

1 
il 
ııı 

Tczgihın cinsi ve miktarı 

Bir adet Hidrolik boru bükme presi 
lki adet çentrolama tezgahı 

Lira 

1550 
2400 
3500 

Lira 

116,25 
180 
262,50 -= -- Cebeci Merkez Hastanesi :; - -= le Hastahklan mütehaurar : 

- -: Her yün hastalarını Yenişehir : 
- Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
_ manmda saat 15 ten sonra kabul : 
- eder. Tel: 1694 : - -, 1 111111111111111111111111111111 lll 11111" 

P. T. T. 
Satılık sandıklar 

P. T. T. Müdürlüğünden : 

Etimesut'ta yaptığımız radyo istas
yonu için celbettiğimiz makinelere 
ait ambalaj sandıkları pazarlıkla sa
tılacaktır. Miktarı tahminen on bin 
kilo kadardır. Taliplerin yapılacak 
pazarlığa iştirak otınek üzere 29.7 .938 
cuma günü Etimesut P.T.T. şefliğin
de müte§ekkil komisyona müracaat-
ları ilan olunur. (25ll) 4705 

513 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6104 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Basımevi : ANKARA 

lstanbul sularından 
Taşdelen 

evinize teslim 
200 Kuruş 

Bir adet musluk alıştırma tezgahı 

Karakulak 

Kayişdağı 

200 " 
170 .. 

::>ayın Ankaraı11ara 

Koca taş 
" Eskişehir kaplanlı 

180 
100 

" 
Jcuzluğu ile az zamanda muhterem Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİj Taze olarak her zaman Cihan oteli 

telefon: 1775 den istersiniz. Bu nu-

rnaradan Kızılay maden ve Hayat 
menba suları da talep edilebilir. 

4977 

İş Bankası karşısında Vehbi Koç müessesesi ittisalinde 
Meydan Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. 4363 

RDDAŞ, Dl KA ' 
Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthit afet sıtınadır. 

VATANDAŞ ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz sivrisineklerin bu akla hayret verici cinayet
lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
1ir. Kinin sıtmanın emsalsiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıp ve sıtma cemiyetleri de .. tmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bnsrilnün tababeti kininin bu harikulade ku vetini artırmak, halsizliği kuvetaizliği, kansız· 
lığı önlemek ve sıtma parazitlerini derhal öldürmek için ki·nini Arsenik, Çelik ve bir çok acı 
nebatat hulasalariyle birleştirerek BlOGENİN E müstahzarını hazırlamıştır. 

• 

OG 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için en birinci devadır. 

Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve sinirleri kuvetlendirir, iştiha
yı açar, dermansızlığı giderir. Sıtına parazitlerini öldürür, sıtınanın bütün tekillerinde şifa 

temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 4983 

YENİ 
BU GECE 

SEVGiNiN SESi 

Gündüz iki film birden 

1 - SEVGiNiN SES[ 
2 - BOMBALAR Y A<iARKEN 

SİNEMALAR 
.1111111. 

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

HALK 
BU GECE 

Esrarlı ve heyecanlı maceralarla 
dolu bü;yük film 

DOKTOR ŞANDU 
20 Kmm birden 

Gündüz: 2.30 • 6 oeanslarmda 
GÖRÜNMIYEN SOV ARI 

Seanalar : :; 30 kısım birden 
2.30 • 5.45 Gece 21 de : : Fiatlar: Balkon 35 Salon 15 

Fiatlar = : Halk matinesi 12.15 de 
Balkon35 SalonJS ,111111" DENiZ KORSANLAR! 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 
DUHULiYE 5 KURUŞ 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava Sinemasında Gece 21 de 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
(Türkçe Sözlü) 1-591 
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