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TİCARET HEYETİMİZ BERLİN'DEN DÖNDÜ 

Menemencioğlu Türk-Alman 
ticaret itilôfını izah ediyor 
Anlaşmanın esasları nelerdir! 

lstanbul, 28 a.a. - Almanya ile ticaret anlaşması akdine me
mur türk heyeti reisi ve Hariciye Vekaleti umumi katibi B. Nu
man Menemencioğlu bu sabah 7.25 de ekspresle Berlin'den şeh
rimize gelmiş ve istasyonda başvekil namına hususi kalem mü
dürü B. Baki Sedes, Almanya Büyük Elçisi, Hariciye Vekaleti 
mensubini, ajans ve matbuat mümessilleri tarafından karşılan-

B. Menemencioğlu 

hamlelerimiz 
Ferit Celal GÜVEN 

Cümhuriyet Halk partisi genyön
kurulu dıinkü toplantısında sanat ha
yatımızın yeni rejime göre inkişafını 
temin edebilecek kararlar verdi. Bu 
kararlardan birisi, en müsteit ressam
larımızdan bir grup ,yurdun muhte
lif yerlerini gezerek yurt güzellikle
rini, milli ananeleri, halk kıyafet ve 
tiplerini tesbit edecekler, sonra bun
lardan bir sergi meydana getirilecek, 
Parti bu serginin en iyilerine müka
fat verecek. Kararın diğeri sanatkar
larımızın vücuda getirecekleri eser
ler için bir parti pirisi ihdas olunma· 
lıdır. 

Bir milletin yaşadığı sanat hayatı, 
o milletin en bellı başlı ifadelerinden 
biridir. Bir az sanatla uğraşanlarımız 
Çok iyi bilirler ki, her devir, her iti
kat ve heyecan kendisine mahsus hır 
sanat alemi yaratmıştır. Cemiyetler, 
hiç bir zaman güzel sanat havasından 
k.endilerini ayrı tutamamışlardır. Bır 
fıkrin, bir akidenin insanların ruhu
na esaslı bir şekilde intikalini temın 
edecek vasıta hemen hemen plastik 
•anatlar olmuştur. 

Türk milleti din yasağı yüzünden 
•aırlarca güzel sanat havasından malı· 
rıun kaldı. Arkamıza dönüp baktığı· 
truz zaman, dedelerimizin avrupa'da
ki eşlerine benzer eserlerine hemen 
heınen tesadüf etmiyoruz. Bizden °
Yelki nesillerın bize ıntikal eden ıfa· 
deleri çok kuru, ve katı .. Halbuki, gü
zeı sanat denen şey, nesillerin vas.ı!
l~rını, içtimai, ectebı hayatlarını, zın
cırleme bır şekilde son evlada kadar 
biiyük hır sadakatle nakleder. Halbu
k . ı hız bu yüzden bırıbırine ge<;memış 
halkalar gıbiyiz. 

Bu gün her sahada olduğu gibi gü· 
~1 sanat sahasında da yenı ve buyuk 
lıaınJeler yapmak mecburiyetindeyız. 
~eni rejimin yüreklerde heyecan ve 
ıa.tikrarı güzel sanatlar sahasında 
goatereceğimız kabiliyet ve çalışma· ;a bağlı olduğu muhakkaktır. jjunun 
rı~ın turk sanatkarını behemehal org~
lc ıze etmek lazımdı. Bizde sanatkar 

1 
•ndi kendine büyük işlere girişebi· 
~cek maddi vasıtalardan mahrumdur. 
d • çok mütevazi bütçesi içinde mey· 
k •na ancak bir takım küçük örnekler 

0 Yabilmektedir. 
ıa:izim gibi henüz bu sahada yeni o· 

1
• bır millette değil, dünya yüzünde 

:.aatik sanatlar sahasında hissedilir 
•r buhran vardır. Güzel sanat her 

(Sonu 8. inci sayfada) 

mıştır. M · ·ı h · • 1 t ·· k" B Numan enemencıog u, te rımıze muvasa a ını mutea ıp 
kab~I ettiği Anadolu Ajansı muharririne şu beyanatta bulunmuş-

tur: 
' 1- Bertin müzakerelerinin esasını 

teşkil eden meselelerden en mühimi 
türk - alman mübadelelerinin hangi 
rejime tiibi olacağı işiydi. Biliyorsu
nuz ki 1936 senesinde altmış mılyon 
lirayı bulan türk ihracatı, aynı sene 
içinde Almanyor'nm muadil bir ihraç 
irnkin ve kabiliyeti bulamaması yü· 
zünden Türkiye'nin külliyetli mik
tarda alacağı kalması gibi bir muva
zenesizlik tevlit etmiş ve hükümet 
Türkiye ekonomisini korumak gaye
siyle Almanya'ya vaki olacak ihracat 
hacmini daraltmak zaruretinde kal
mıştı. 

Geçen seneki görüşmeler 

1 
Geçen sene Almanya'ya giden he

vetimiz Almanva heyetiyle de tam 
b 1 m naıca'[ d'iLl.l•.ı'luuc ou ga~yı y -

min için türk emtinının. Almanya'da 
kontenjana t.ibi olmaaını, binnctice 
ihracat yekünunun bir hayli azalma
sını icap ettiren bir mukaveleyi mü
zakere ve imza etmişti. Aldığı vazife 

(Sonu 8. inci sayfada) Alman lktıUJt na:zırı 8. Funk 

Filistin dehşet içinde 

Korkudan T elaviıli bırakıp daha emin 
kuran yahudi aileleri 

yerlerde kamp 

Kudüs 28 a.a. - Hayfa'da arap ahali, yahudilerin mağazala
da ya~gın çıkarmakta, yahudi mahallelerinde bomba atmakta 

~;yollardan geçen yahudilere fena muamele etmekte berdevam-

dır. 
-ı Yollar, geçilemez bir haldedir. Nab· 
• J lus'tan Kudü.s'e giden yol araplar ta-

Nafıa vekl' l ı' mı'z rafından 8 kilometre boyunca tahrip 
edilmiştir. Dün Telaviv'den Kudüs'e 

Doğu' da tetkik 

seyahati yapacak 
Cüınhuriyet bayramın~a demiryo· 

E
rzincan'a varacagrnı ve bun-

Junun h tt • ba ka Erzincan - Erzurum a ı 
dan d/16 ncı cümhuriyet bayramında 
~~:.ı edilmesi için çalışılmakta oldu· 

• u yazılmıştı. • b 
g • d' "'mize göre İstanbul da u-

ögren ıgı · · · B 1 Nafıa Vekılimız ay 
lunnıak~a o an b hafta nihayetine 
Ali çetınkay~~1·y~e Trabzon'a ve ora-
d 

• u denız - ı . ogr . ' demiryoJlarmızın ınşa 
dan da yen'ı Erzincan ve Erzu-
nııntakası o ab~ eyahat yapacaktır. 

' kadar ır s . runı a kiJimiz bu seyahatıy!e ora-
Nafıa ."'~ t tetkik ve teftıg ede
lardakı ınşaa ı 

cektir. 

giden yolda mü,,akalat müteaddit de
fala· inkıtaa ugramış ve otomobillere 
tecavüz edilmiştir. Bir yahudi otobü-

1 

sünün yolcusu Remle adındaki arap 
şehrinde bir bomba atmıya hazırlanır
ken yakalanmıştır. 

Milli yahudi meclisi, bir sivil mu
h~fı.~ ~.•yeti teşkil etmek maksadiyle 
gonullu kuvetleri Telaviv'e toplan
mıya. d~vet eden bir beyanname neş. 
retmıştır. 

Teıhişı;iler bir kasabaya 
taarruz ettiler 

.. Kudüs, 28 a.a. - ı 50 tetbişçiden 
",1urekk;.P bir çete, Filistin'in şima~ 
imde kam ufak bir kasabaya taarruz 
etmittir. Asiler, üç polis öldürmüşler 
ve postayı yağma etmişlerdir. Diğer 

bir çete de Hayfa yakınında bulunan 
Yokena kolonisine hücum etmiştir. 
Koloniler, fİ§ekler atmak suretivlc 

(Sonu 8. i~i sayfada) 
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Çin'de harbeden Japon cukerleri •udan geçerlerken 

JAPONLAR iN 

1 Kruvazörü 

4 Topçekeri 

2 Nakliye gemisi 

4 Gambotu 

BATIRILDI 
Bir harp gemisi ile ü~ 
gambot tahrip edildi 

Çin . 
aıansının verdiği haberlere göre 

JAPONLAR 15.000 ÖLÜ 
VE YARALI VERMISLERDIR 

l Çinliler bir çok 

cepane trenleri 
elde ettiler 

Nankin civarında çok 
kanlı muharebeler oluyor 

Honkong, 28 a.a. - "Şekiai ajansı bildiriyor-
Nankin civarında Lontende de §iddetli muharebe-

~ ...... - .. ,..- -~-'-~- .ı:. ... 
.:anl'.tze cepheıinde mühim bir defl,lklik yoktur. 

Dun Çın tayyareleri Anking - HukoY arasında bulu
nan dil§man gemilerini dört defa bombardıman et
mi~lerdir. Neicede Japonların bir kruvazörü, dört 
topçekcri, iki nakJiye gemisi ve dört gambotu batı
rılmış, bir harp gemisi ile üç gambotu tahrip edil
miştir. 

Çin tayyareleri faaliyette 

Çin tayyareleri Japonların Nankin cephesindeki 
kuvetlerini bombardıman etmişler. düşmana 300 ka
~ar z~yiat ~erdirmişlerdir. Lisue civarındaki Çin mi· 
lıslerı faalıyetlerine devam etmektedirler. 

Yangtzenin şimal sahilindeki Çin kuvetleri ansı

zın Sioçiden hücum etmişlerdir. Japonlar 800 kadar 
zayiat vererek şimali şarkiye ricat etmişlerdir. 

Japonlar Dontin gölü civarında İyang mevkiini 
b~mbardıman etmişlerdir. Çin topçusu düşmanın bir 
agır bombardıman tayyaresini düşürmüştür. 

. Japo_n taarruzları rwtice vermiyor 
Lıon daglarına yaptıkları mütemadi hücumlar ne

ticesinde verdikleri mühim zayiat ve 
M arefal Çan - Kay _ Şek ve karıın. 

mütemadi ... hezi~etler dolayısiyle ve ı 
Poyang golune gırme teşebbüslerinin 
akim kalması üzerine japon deniz ve 
kara kuvetleri takviye kıtaatı gelme
den evci ilerlemiye cesaret etmemek
tedir. Yangtse'nin ~imal sahilindeki 
ıapon krtalarının Tsienshan - Taihu -
daki 48 kilometrelik Çin cephesine 
bir müddettir yaptıklarr zorlama te
şebbüsleri hiç bir netice vermemiştir. 
Vuku bulan muharebe neticesinde ja
J>?nlar ı5,_ooo yaralı ve ölü vermişler
dır. o? hır tayyareden mürekkep bir 
hav~ fıl'."'~ Hankov'daki japon harp 
gemılerını bombardıman etmiş ve hu 

(Şonu 8. inci sayfada) 

12 tayyare Valansiya 
üzerine 115 bomba attı 

Bir İngiliz gem.isine hücum edildi 

Gemideki enternasyonal kontrol 
yaralanarak öldü müşahidi 

Valansiya, 28 a.a. - İki filo halin-,---------------
de 12 tayyare, bugün saat 14.30 da Ji. ı 
manı ve etrafını bombardıman etmiş 
ve 115 bomba atmıştır 
Ço~ yüksekten uçan· tayyarelı:r, bir

denbıre alçalarak limand d • . 
·ı· b a uran ın-

gı ız andıralı Koloni gemisin h ..• 
cum etmi•le d · B . e u :s r ır. u gcmı, enternas-
yonal kontrolün müsaadesi ile kahve
ve şekerden ibaret olan hamulesini 

İç Bakanlık'ta 
toplantılar 

Türk- İran 
hudut 

görüşmeleri 
Tam bir anlaşma 
ile nihayete erdi 

çıkarmıştı. Dün İç Bakanlıkta, İç Bakan ve C. 

Hücum esnasında bütün tayfa ve H", P. Genel sekreteri B. Şükrü Ka
e~ternasyonal kontrol mü,ahidi ge- yanın reisliğinde bir toplantı yapıl
m.'de h_ulunmakta idi. Bombalar gemi- mı.ştır. Bu toplantıda İç Bakanlık 
nın sagına soluna düşmiye başlar baş- musteşarı B. Sabri Çıtak ile Jandar· 
lamaz mürettebat kaçı,mıya başlamış 
tı.r. İlk olarak gemiden müşahit Da· ::!en~! ~o'.'.'ut~n.', emniyet işleri u
nımarkalı Moyel ile çinli bir miço f muduru, vılayetlcr idaresi nü
çıkmıştır. Bunlar, merdivenden iner- ı 1 us. ve mahalli idareler umum mÜdür
ken makineli tüfenk kurşunları ile kerı .bul~nmuştur. Bakanlık erkanı 
yaralanmıştır. Ayrıca üç bahriyeli de :n~ı daır~Jerı tarafından yapılan ve 
yaralıdır. Enternasyonal kontrol m". y p lacak ışler hakkında izahatta bu. 
şahidi, yaralarının tesiriyle ölmüşt:... ~~~m.~şlardır. Bugün saat 11 de B. 
[ İspanya hadiseleri hakkındaki t u 

1
ru 1Kaya'nın reisliğinde tekrar 

diğer haberler 3 u··ncu·· d d" ] 0

1
P anı acak ve müzakerelere devam 

Erzurum, 28 a.a. - Trabzon' da top
la~an türk - İran hudut komisyonu 
muzakereleri bitmiş ve memleketleri
ne dönmekte olan İran heyeti bu gün 
bu.~aya gelmiştir. Heyet, vali İşcan'la 
Mustahkem mevki kıomutanr general 
Toydemir tarafından Ilıca'da karşı-

(Sonu 8. inci sayfada) • e ır. o unacaktır. 
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Sıcak 
Güneşte derece 69 açıkmış. Gölgede 35 i bulmuş .. Şerbetçi dükkan

ları dolup dolup boşalıyor. Evlerde frijiderler otomobil taksileri gibi tı
kır tıkır işlemekte .. E.ski adetleri bilenler destilerine ıslak bez sarmış ve 
onu rüzgarlı bir yere koymuşlar. Mendiller elde, durmadan ter siliniyor. 

Şikayet.. bu sıcaklarla halimiz ne olacak} Yanıyoruz, eriyoruz. Gel
sin soğuk bir su daha .. Aman serin bir yer .. Ya duşun altında serinle
mek ya denizin ılık sularında vücudun sıcaklığını söndürmek .• 

Bunu söyliyenler hiç değilse altı ay yazı hasretle ve iple çeker gibi 
beklemiş olanlardır. Şu insan oğlu, içinde b~lunduğu hangi şeyden 
memnun olabilir} Sıcaklarda soğuğun özlemini, kar yağarken güneşin 
vuslatını arıyan, beher vaziyette halinden memnun olmamanın azabına 
düşen mahluk. 

Marifet bulunduğu anı en zevk verici bir hale getirmektir. Güneşin 
hararetini söndürmekteki aczi, serinlemede bulduğu vasıtalarla telafi 
eden insan zekası güneşten daha mı az kudretlidir} Sıcak, serinleme va
sıtalarını yaratmakta zekamıza en parlak imkanları verdiği taktirde gü
zeldir. Soğuk donmaktan kendimizi kurtarabildiğimiz anda bir mede
niyet amili olur. Bizi doğuran tabiat, evladımız gibi bize itaat edecek ha
le geldiği zaman munistir, sevimlidir, bilhassa faydalıdır. Sıcaktan değil, 
sıcağa karşı aczimizden çekinmeliyiz. 

Bu satırlar size bir yudum suyun serinliğini verdiyse bana ne mutlu. 

Mahkemelerde 
Köylülere kolaylıklar 

Uzak yerlerden mahi<emelerdekı 
duruşmaları için gelen köylülerımiz 
sıralarının gelmosini saatlerce bekle
mekte ve köyü yakın ol•nlar geç va
kit avdet edebildikleri halde Koyü u· 
zak olanlar geceyi mahkcmen1n bu~ 

lunduğu şchır ve kasabaıarda geçir
mek mecburiyetinde kalıyorlardı. 

Neticede mahkemelerde duruşması 
bulunan köylülerimizin bütiın iıır 
günleri ve hatta iki, üç günleri birden 
işgal edilmiş oluyordu. 

Bu vaziyeti göz önüne alan Adliye 
Bakanlığı, köyıumüzün yüzünü gul
dürccck yeni bir karar ittihaz ctmış

tir. Bu karara göre köylerle mahke
meler arasındaki mesafeler göz önüne 
alınarak kolaylığı t..min edecek ve 
köylülerimizi işlerinden alıkoymıya
cak şekiller düşünülerek köylülere 
ait dava duruşma saatleri göriilccek 
davaların daha ziyade baş tarafla
rına alınacaktır. 

lsfanbul' da Adliye larayı 
latanbul, 28 (Telefonla) - Yeni 

adliye urayının yapılacağı İetanbul 
ha.piaancainin yeri hakkında tetkik
lerde bulunmak üzere ayrılan komi•· 
yon bu gün valinin reisliğinde bir top
lantı yapmııtır. Binanın tarihi kıyme
ti olup olmadığı meıelcai uzun müna
ka9alara yol açmı9tır. Komiıyon a
fuıtoıun 3 ünde mahallinde tetkikler 
yapmıyı karar vcrmiftir. 

Romanya'dan gelecek 
göçmenler 

İıtanbul, 28 (Telefonla) - Roman· 
ya'dan göçmen getirecek ilk vapur 
yarın Köıtenecye hareket edecektir. 
İlk parti 1600 kiflden mürekkep bir 
kafiledir. 

İzmir defterdarı geldi 
İzmır lJeftcrdarı B. Nau ve><dlctle 

temaslarda bulunmak üzere dün şeh
rimize gelmiştir. 

İstanbul' da fakir halk için 
parasız plajlar yaptırılma~ı 

kararlaştı 

Hasan-Ali YÜCEL 

Ankara - İstanbul 
arasında yeni bir 

le lef on hallı 
Ankara ile İstanbul arasında halen 

iki telefon hattı vardır. Bu iki hattın 
Ankara - İstanbul telefon mükalemc
lcrinc kafi gelmekten çok uzak oldu
ğu malfımdur. Bunu önlemek için, 
P. T. T. umum müdürlüğü Ankara ile 
İstanbul arasında yeni bir telefon hat
tı inşası için hazırlıklara başlamıştır. 
Yeni hat Bolu vilayeti üzerinden ge
çecektir. İnşaata pek yakında başlana
cak ve üçüncü İstanbul telefon hattı 
1939 senesi ilk baharında işlemiye baş
lamış olacaktır. 

Memleket kari postalları 
Nafia Vekaleti birtaraflarmda, mem

leketimizin güzel manzaraları bulu
nan kartpostallar yaptırmağa karar 
• -••ul:1 .. ıı, ~ '"'u' a.a.ı. "~;o>u;u.a .. ~ .ı.u ~vu '1'"'-

killerini tesbit etmek üzere vekalette 
bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 
bu husustaki çalışmalarına başlamıt

tır. 

İstanbul' da aile fişleri 
doldurulması işi 

İ•tanbul, 28 (Telefonla) - Kadı
köy ve Adalardan başka tchrin biltün 
kazalarına ait aile fişleri iti tamam
lanmııtır. Bu iki kazada da fi' toplan. 
ma i9ine başlanmı9tır. 

İstanbul müzelerinden Nev
york sergisine gidecek eşyanın 

seçilme~ine başlandı 

İıtanbul, 28 (Tclcfonla)-Nevyork 
sergisine iştirak için İstanbul müze. 
!erinde Türkiye köşesine konacak 
eski eserleri ay1rmak üzere sergi ko
miseri lstanbul'a gelmiştir. Askeri ve 
Evkaf müzelerinde tetkiklere başla

mıştır. 

Komiser yarın öğleden eve! gazete 
batmuharrirlcrini Nevyork sergısı 

hakkında miltalealarını almak üzere 
bir toplantıya davet etmiştir. 

Balkanlar'da 

Yolcu ve 
nakliyafl i~in 

müılerek esaslar 
Hliıkümctimizin teklifi üzerine Bal

kan antantı devletleriyle Bulgaristan 
hükümetinin de iştirakiyle Balkan 
demiryolları yolcu ve e9ya nakliyatı
nın mil9tcrek bir eıaaa bağlanmaaı i
çin Bükreş ve Sofya konfcranılarm

da bazı esaslar tespit edilmi9ti. Bu e
aaaların formüle edilmcıi için 12 tem
muzda htanbul'da toplanan ve TUr. 
kiye, Yugoılavya, Romanya, Yuna
ni•tan ve Bulgariıtan demiryolları 
delegelerinden mürekkep komiıyon 

çalı9malarını bitirmif, ve ltizumlu 
mukaveleleri hazırlamııtır. Mukave
leler be9 devlet tarafından en kıaa bir 
zamanda taatik olunacaktır. 

Mukavelelerin taatık!ylc be9 Bal
kan devletinin kendi aralarında umu
m! ve mU9terek bir eıaaa iıtinat eden 
yolcu ve eıya tarifeleri yürürlüğe gi
recektir. 
Konferanıta biltiln Balkan münaıe

betleri yolculuk bakımından müttcrek 
bir eıasa bağlanmıgtır. Her idare bu 
maksat için tren ücretlerinde tenzilit 
yapmış ve mevcut olan münferit tari
felerin ilgası da kararlaştırılmıştır. 

'!'ariıelerın gerek umumı şartları, ge
rek Ucret cetvelleri hazırlanmıştır. 

Ücretlerin altın frank esası üzerin
den tesbıti de kararlaşmıştır. Ucret
lcr bu gtinkil tarifelere göre yüzde on 
ile 50 arasında ucuzlatılmıştır. Ayrı· 
ca grup halinde seyahat gidiş ve dö
nilş biletleri ibda& cdilmı,, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'le lzınir tuarı ve İs
tanbul festivali için kabul olunan ta
rifeler üzerinden yüzde elli tenzilat 
yapılması kabul olunmuştur. Devlet 
demiryoliarı idaresı de diğer dört 
devletin panayır, sergi ve fuarları i
çin yüzde 50 tenzilat yapmayı kabul 
etmiştir. 

Konferansta bir de bu müşterek ve 
doğ;u yolcu tarifelerine ait hesaplaş. 
ma mukavelesi imza edilmiştir. 

Bundan ba,ka hükümetimizle Yu
goslavya araımda tenzilli bir eı -
ya tarifesiyle Yugoslavya Uzerin
den geçecek mallarımız için bir de 
transit c~ya mukavelesi yapılmıştır. 
Hükümc.tiroiz~ Vı'-"'"'"atan Aq----'
ıl;ı tenzıuı aogru oır eşya tarııe&i vı 
bu eşya tarifesine ait hesaplaşmalar 
için de iki mukavek yapılması karar· 
!aşmıştır. Aynı anlaşınaiarla ihracat 
mallarımızın süratle yerlerine ulaş

masını temin eden htikümler de kabul 
olunmu,tur. 

Anlaşmalar ihracat mevsi:nimizin 
ba9lamasından evci tastik edilmiş bu
lunacaktır. 

Halkevinde açık 
hava konseri 

Halkevi'ndc yaylı sazlar kolu halk 
için hazırladığı yazlık konser progra

mına bu gün saat on dokuzda verece· 
ği bir konserle başlıyacaktır. Konser 
halkevi radyosu ve hoparlörleri vası

tasiyle açık havada dinletilecek ve 
herkesin istifadesi temin edilecektir. 

Zengin bir programla her cuma devam 
edecek olan bu yaylı sazlar konserinde 

b!lha11a halk şarkılarına yer verilmiş 
ve ıeçme şarkılar tertip olunmuıtur. 

Bu konserleri halkevi meydanında 

ve bahçesinde herkes dinliycbilir. 

.:' •.••..........•••..•....•••..........• \.. 

. . 15 inci yıl 
madalyası 
C. H. P. Genel Sekreterliğin- • 

den : 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü-
- mü hatırası olarak bir tarafın· 

da Büyük Önderimiz Atatürk'
ün kabartma bir resimleriyle 
6 ok, diğer tarafında Cumhuri
yetin 15 inci yılını tesbit eden 
yazı bulunmak Üzere Partimiz. 
ce bir madalya yaptırılacaktrr. 
Sanatki.rlarımızın, açtığımız bu • 

müsabakaya iıtirakleri ve ha
z:ırlıyacakları nümuneleri ağus
toıun 10 una kadar Cumhuriyet 
Halk Partisi Gene! Sekreterliği-
ne göndermeleri rica olunur. 

"'······································(' 

Şarap 
istihlaki 
artıyor 

Fabrikaların imal 

kabiliyeti'de artıyo.r 
Son yıllarda memleketimizde tarap 

iatihUlki mühim miktarda artmıştır. 
Bilhassa inhisarlar idaresinin imal et
tiği şaraplara karşı halkın gösterdiği 
büytik rağbet birdenbire bir kaç mis
line çıkmıştır. 

Bunu gözönündc tutan vckilct, hal
kın bu rağbetini karıılıyabilmck için 
fabrikaların imal faaliyetini munta
zam bir tekilde arttırmı,tır. Bundan 
batka bir taraftan imalat arttırılırken 
diğer taraftan ıaraplarımızın nefaseti
ni de artrrmak için Fransa'dan Marııcl 
Biron adında birinin mütehassıs oJa
rak getirilmcıinc karar verilmiştir. 
Yeni ıarapçılık mütehasaı&iyle birinci 
senesi tecrübe mahiyctinslc olmak üze
re iki senelik bir anlaşma yapılmııtır. 

lnhiaarlar idareıinin ıon yıllardaki 
ıarap imalitının artııı rakamlarla ıu 
tekilde ifade olunmaktadır. 

Sene 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Metre 

~o 

463.000 
1.858.000 
2.700.000 
4.000.000 

Bundan başka, 1937 senesi zarfında 
hususi fabrikalar tarafından imAI edi
len şarap miktarında da bir evclki yı
la nazaran artıı kaydedilmiştir. 

Hususi fabrikaların 1936 scneıi 
imalat yekfinu 3.800.000 litrclen 
1937 de 4.600.000 litreye çıkmıştır. 

Bu rakamlar, memleket dahilinde 
şarap iatihlakinin günden gtinc art
makta olduğunu göstermektedir. 

Hükümctimizin alkol dcrcceıi faz
la olan rakı ve emıali gibi içkiler yeri
ne ıarap istihlakinin arttırılmaaı hu
susunda aldığı tedbirler çok muvafık 
neticeler vermiıtir. 

Boğaziçi temiz tutulacak 
lıtanbul, 28 (Telefonla) - Liman 

idareıi Boğaziçi'nin her hangi bir ye
rine, tal}, toprak, moloz ve ıaire dö
külmesini yasak etmi9tir. 

Amerikan maslahatgiizarı 
Amerika ııcfarcti maalahatgilzarı 

dün ıabahki ckaprcılc İltanbul'dın 
şehrimize gelmiştir. 

Ak köprüden 
yol üzerinde 

2q - 7 - 1938 

çiftliğe giden 
bulunan sırt 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsüne tahsis edildi 

Enslifüler i~in ahnan kararlar 
Ankara'da, sekiz tene evci vücude 

gctir!lmi§ bulunan tohum 11lah istas
yonu, şimdiye kadar, yüksek ziraat 
cnatitüleriylc biti9iğindcki dar bir sa
hada tecrübelerini yapmakta ve Sol
fasul köyü sahasında köylüden kira
lanmış iki tarlada çalışmaktaydı. 

Bu istasyonun Akköprü'dcn Çiftli
ğe ı:iden yolun sa~ına tesadüf eden 
Ormançiftliği'nc ait vasi araziye nak
line karar veriJmiı ve buna ait hazır .. 
lıklara baılanmıttır. 

İstasyonun çalışmaları .,Arama,, ve 
"Deneme" olarak iki kısma ayrılmı§ 

bulunmaktadır. Arama mesaisiyle bu· 
lunan veya ıslah edilen tohumlar, de
neme tarlalarında normal iklim şeraltl 
içinde tecrübe edilecektir. 

Tecrübede muvaffakiyctli çıkan to
humlar, devlet çiftliklerinde teksir e
dilecek ve köylüye, bir p!An dahilinde 
tohumluk olarak dağıtılacaktır. 

Keza, yüksek ziraat enstitüler! biti
şiğinde tcıiı edilrnit olup klfl arazi 
bulunmamasından dolayı sadece tavuk 
çuluk kıamı mahdut derecede faaliyete 
gcçirilebilmit olan tavukçuluk, arıcı
lık ve tavşancılık enstitüleri de, kad
rolariyle ısJih istasyonu civarında 

zirai işletmeler mildilrlüğUnec tcsbit 
ve tahsis edilmi§ sahalara naklolun
maktadır. 

Tavukçuluk enstitüsü müdürünün 
söylediklerine nazaran enstitü kadro
sunun yeni sahada en fenni ve en ikti
sadi şekilde faaliyeti kabil olacak, bir 
taraftan yerli ve Avrupa cin&leri üze
rine geniş ve esaalı tetkikat, diğer ta
raftan kuluçka makinelerini tam faa
liyete getirmek suretiyle çok ucuz ta
vukçuluk imkanları elde edilecektir. 

Tavııancılığın da iktiıadl bakımdan 
gene fevkaliide karlı bir branş olacağı 
enstitü müdürünün izahatından an
laşılmaktadır. 

Akköprü'den Çiftlik'e giden yol il
ki köprünü;;· ;a'ğ~nd~··Marmara kÖŞkü
ne mütenazır olan sırt yüksek ziraat 
enı;titüsüne tahıis edilmiştir, 

Yeni planda, şimdiye kadar en&titü 
veya mütedavil ıcrmayc namı altında 
tesis cdilmi§ kadro halinde kalmış o
lan muhtelif tetekküllcr birer ameli 
meslek mektebine intikal etmektedir. 
tavukçuluk, tav9ancılık, arıcılık, bah
çıvanlık enstitüleri de bu meyandadır. 

Birinci köy ve zirai kalkınma 

kongrcıinc verilecek zirai tedri .. t pla
nı hakkında bizzat enıtitildc ııayet ha
raretli meaai aarfcdilmcktc olduğu an
lagılmaktadır. 

Ziraat talebeleri 

Ziraat mektebi talebeıi civar köyler
de arazi Uzerlnde tatbikata çıkarılmış
tı. İlk devre nihayetlcnmittir. Köylü
lerden mürekkep bir heyet ıchrimizc 

gelerek ziraat vekil! Faik Kurdotlu'
nu makamında ziyaret etmittir. Arala
rında Balkat köytinden 90 yatında ih
tiyar Kerim dayı da bulunmaktaydı. 

Talebeden bir kıamı orak kullanma

yı bilmediği için orakla da biçif dcr
ıini veren ve hatti muvaffak olamıyan
ların kulaklarını seken ihtiyar Kerim 

dayı, ziraat vekilinin, talebeden bir 
sıkıntı çekip çekmediği hakkındaki 
sualine şu cevabı vermiştir : 

- Aslan gibi çalışıyorlar, bizden 
daha iyi bellemitler l 

Bu ziyarette Balkat köylüleri yaz 
mevsiminde nisbcten bol olduğu halde 
kışa doğru pek azalan sularından ba
hisle vekaletçe bir mütehassıs gönde
rilmesi ricasınd• bulunmu§lar ve bir 
de damızlık huğa iıtemiflcrdir. 
Öğrendiğimize göre, bu köylere süt• 

çülük, tavukçuluk, meyvacılık sahala
rı dahil olmak üzere, hemen hemen 
bütiln köy itleri bakımından geni§ 
mikyasta yardunlarda bulunulması tc 
karrilr etmiştir. Bu civarda bir kaç 
köy ziraat mektebinin tatbikat köyü 
ittihaz cdllccekdr. 

Meşhud suçlar 
kanununun ağır 
cezada tatbiki 

Methut suçlar muhakeme uıultinün 
ağır ceza mcıhut ıuçları hakkında da 
tatbik edilmeıini temin için Kımu
tayca bir kanun kabul edilmitti. Ad
liye Bakanlığı, meıhut ıuçlırın atır 
cezalara ne fckilde tatbik ed!lcceğini 
teıbit etmittir. Bakanlık, adliye ve 
zabıtamızın meıhut ıuçlar kanununun 
tatbikinde vazife baflılıfını takdir 
etmektedir. Ağır cezayı iıtilzam eden 
vakalara mUddeiumumilikler derhal 
el koyacak, ıahitlcrin ifadelerini ala
cak, yakalanan ıahıaları ıorguya çe
kerek keşif, arama, muayene, otopsi 
gibi diğer tahkik muamelelerini de 
yaptıracaktır. 

Kanunun kabul etmiş olduğu sis
tem ıulh ve sorgu hikimleri tarafın
dan yapılan tahkikat için kabili tat
lı İif uıı!Hlill\ıi! '{' d el?za ~ m'a 'fı ıi eme 1 ei'iii i' n 
vazife gördüğü yerlerdeki belediye 
hudutları içinde itlenen ağır cczalarr 
meşhut suçları vakit kaybetmeksizin 
ve sorgu ve sulh. h.ik!mlerinc bırak
mıyarak bizzat yapacaklardır. 
Ağır cezalı meıhut suçlara ait de

lillerin tamamiyle tesbit ve tahkika
tın nokliansız olarak yapılabilmesi 

için cümhuriyet rnüddciumumilcrine 
hadisenin olduğu günden başlamak 

üzere üç günlük bir müddet verilmek
tedir. Müddeiumumiler bu üç gün 
içinde tahkikatı tamamiyle bitirmek 
mecburiyetinde olacaklardır. Nadir 
ve istisna! hadiselerde işin meşhut 

suçlar kanununa ı:örc başarılmasına 
imkan görülmediği takdirde cümhu
riyet müddciumumileri suçları umu
mi hükümler dairesinde takip ve in
taç edeceklerdir, Ağır ceza meşhut 

suçlarında umumi htikümlcrin tatbiki 
ancak hakiki bir imkansızlıkla karşı
landığı zaman düşünülecek ve karar
laştırılacaktır. 

İstanbul kon ervatuar binası 

İstanbul, 28 (Telefonla) - KDnscr
vatuar binası projesinde yapılan de
ğişiklikler Nafıa Vekaletince kabul 
olunmuftur. Münakasa yakında açıla· 

İstanbul, 28 (Teleıonla) - Mali 
vaziyetleri müsait olmıyan halkın ••· 
hl bir şekilde deniz banyosu yapabil
mesi için Belediye, biri Kumkapı, di
ğeri Beşiktaş tarafında olmak üzere 
ik! paraaız deniz hamamı açmıya ka· 
rar vermiştir. 
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Dükkanların öğle paydosu 
İat;ı.nbul, 28 (Teıetonı•) - u~ıc 

zamanı dükkanların bir veya iki saat 
paydos edilmesi hakkında Ticaret o
duı henüz noktainazarını bildirmedi
fi için kararın ay ba1ından evci tatbik 
edilemiyeceği zannedilmektedir. 

Deniz tarifeleri komisyonu 
İstanbul, 28 (Telefonla) - Deniz 

Urifelcri komisyonu bugün aon içti
ınaını yapmıı ve dağılmıştır. Bütün 
deniz tarifeleri, navlun, nakliye, kıla
vuzluk, yükleme ve boşaltma ve diğer 
ücretler olduğu gibi bırakılmıştır. 

Yüksek lktısat ve Ticaret 
mektebi 

İltanbul, 28 (Telefonla) - Ytikıck 
İktıaat ve ticaret mektebinin Maarif 
v.!kalctine devri hakkındaki kanun 1 
afuatostan itibaren meriyctc girecek 
ve önümüzdeki hafta içinde bir ma
arif heyeti mektebi devir ve teılim a
lacaktır. 

Bazı röportajlara dair 
Mahkemeler adaletin tevzi edildi

ği yerler oldukları için ancak saygı 
ile bahsolunabilirler. Fakat, insan
lık bütün zaafları, bütün kirleri, bü
tün bayağılık/arı, bütün hırslariyle 
mahkemelerde, hazin ve gülünç, bir 
geçit resmi halindedir: Komşusu ile 
kav{f eden mahalle kadını, karısı
nın '7S'arasınz yedikten sonra onu ba
şından defetmek istiyen koca, borç. 
/usunu takip eden alacaklı, kendim 
kaybedip tamir edilmez kazaya se
bep olan sarhoş, kim bilir hangi ata
vik kusurları damarlarında ta~ıyan 
cani, bunlar ve benzerleri, ne kadar 
elemi, ayıbı kabahati varsa hepsini 
sayar dökerler. 

Bundan dolayı mahkemeler gaze
te/ere tükenmez bir kaynak gibi, her 
gün malzeme verir. Mahkeme rö
portajları ise hakikaten ibret verici 
derslerle de doludur. Onları okur -
ken belki gülersiniz, hazan ağlar!l
nrz, fakat ekseriya dü~ünürsünüz. 
Mahkeme röportajlarının vasıfları 

ancak bunlar olmalıdır değil mi? 
Fakat bazıları da var ki nak/ettlkltı
ri maceraların çirkin taraflarını te-

barüz ettirmek gayesini bilhassa is
tihdaf ediyor, zannedilir. 

Farzedelim ki röportajın ba
his mevzuu bir .,namusa teca"' 
vüz vakası"dır. Güldürmek, ağlat
mak, düşündürmek, nihayet intibah 
vermek maksadını güden muharrir 
hadisenin ne şekilde vuku bulmuş 
olduğunu anlatmağa kalkışırsa he
def ini unutmuş olmaz mı? ' 

Yazılarımızda hedeflerimizi Köz 
önünde tutalım,· yıoksa bize, en haf il 
tabiriyle, fırsatçı derler. - N.B. 

Sporun mühim davaları 

lıtanbul ıporcularının iki mü
him davası vardır: Betiktaı kulüp 
idare heyeti ve futbol ajanı dava
ları. Bunlardan birincisinin İştifa· 
sı bekleniyor. Çünkü Şeref ıtadı 

meselesi diye bir mes'!le çrkarmıf, 
ve bu meseleyi neden çıkardığını 

tavzih edememiıtir. Ajan ise iıtifa 
kararında olduğunu bizzat &Öyle 
mittir. Bu iıtifalar gazetelerimiz. 
de uzun uzun bahiamevzuu oldu· 
tuna göre ıpor kamoyu tağdiye e
dilmektedir. Ve ıu halde meoele 
yoktur. Mükemmel sporculuk! 

50 3andıl~, 130 sandık 

Fransız gazeteleri hiili inıiliz 
hükümdarlarının Paris ziyaretleri 
intibalariyle doludur. Hükümdar
lar Franaa'ya 50 sandıkla &elmiı
ler, 130 eandrkla dönmüılerdir: 
Krral, krraliçe ve küçük prenoeı
lere franaızlar o kadar hediye ver

miılerdir ki bunlan (130-50=80) 
tam ıckıen aandığa doldurmak la· 
zım &elmiıtir. Bu kadar değerli 
miaafirler için oekaen aandsk hedi
ye çok &Örülebilir mi 7 

Hormon 

Bir ~amanlar vilamın modaydı. 
Vitamin aşağı, vitamin yukarı. 
Şimdi onun yerini hormon aldı. 

Hormonların ııhatimiz, ömrumuz 
üzerindeki tesirleri ballandıra bal
landıra anlatılıyor. insanın ıaıacağı 
geliyor: Ecdadnnız §u hormonlar
la vitaminlerden haberi olmadan 
nasıl Yllf•yabi!miıler acaba? 

A C& bir kcıyı 9 

Bir htaı.:,uı refikimiz Ameı"i· 
ka' da eakiden yerlctmiı olan zen
cilerin zamanla beyazlaımakta 
olduklarını haber veriyor. Bir fiz
yoloji mütehaaıısı yiiz aene aonra 
Amerika'da hiç bir zenci kalmıya
cağını iddiaya baılamıı. Altında, 

bunun derin bir teepürü mucip ol· 
duğu kadar memleket heaabma da 
acı bir kayıp olduğu ili.ve ediliyor. 
Allah allah, diyoraunuz, demek ki 
zencilerin beyaıı:latma11 Ameril<a 
için bu kadar büyük bir felaket o
lacak. Ne kadar da çok seviyorlar
mıt bu zenciliği. 

Hayır me ... le o değil. Yazmm 
bu kıamma bir ölüm h.abeTinin aa
tırla.rı karıtmıt. Bu ıuretle eidden 
komik bir ibare meydana çıkmıf. 

Dün Ankara'da hava 
f ırf ınalı geçti 

Dün şehrimizde hava kısmen bulut• 
lu geçmiıtir. Saat 14,30 a kadar eıen 
timal rüzglrının ıaniyedeki hızı 4, 
oaat 15 ten aonra •iddetni artırarak 

toz fırtınau teklini alan rüzgArın hı· 
zı 11 metreyi bulmuştur. 

GUnün en dlitilk ısısı gölgede 23 
derecedir. 

Yurdda Karadcniz'in şark tarafla· 
riyle Doğu Anadolu'da, kısmen de 
Trakya'da hava çok bulutlu ve mevzii 
yağmurlu, Egc'dc açık, diğer bölge
lerde az bulutlu geçmiştir. 

24 aaat içinde yalnız Zonguldak'ta• 
ki yağışın metre murabbaına bıraktı
ğı ıu mikdarı 7 kilogramdır. 

Yurdda en yükıek 11ılar Bilccik'te 
30, Antalya'da 32, Adana'da 33, tı• 
mir'de 34, Elizığ'da 35, Siirt'tc 37, 
Diyarbakır'da 40 derece. 
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Mısır ve İngiltere 
Mıaır'a kayıtsız şartaız iatiklil ve

ren ntuahede i~alanalı aradan iki se
ne geçnü,tir. Bu müddet zarfında Mı· 
•ır, alakadar devletlerle muahede im • 
ıalıyarak kapitülasyonların ilsaaını te
min ebniı ve Milletler Cemiyetine aza 
olrnuıtur. iki seneden beri dünyanın 
tniiıtakiJ devletleri araunda .. yıldıjl 
~de Mmr'm payitahtı Kahire, hal& 
11\giliz askerlerinin iısali altındadır. 
Du aykın vaziyetin sebebi ıudur : 

İngiltere ile Mmr arasındaki mu· 
ahedeye göre, İngiliz a&kerı.ri IC.abi " 
t'e'den Süveyİ§ kanalı mıntakasına çe • 
itileceklerdir. Fakat çekilmezden 

e"el, Mısır hükümetinin, kanal mınta • 
kaıında on bin askeri ve dört yüz pi : 
10lll barındıracak kıtlalar inta etmeıı 
Ve Kahire ile kanal mıntakası arasın· 
~i rnünakaleyi kolaylaıtıracak y~I • 
lar, şimendifer hatlan ve diier tesıaat 
Yapması lazımdır. 

Bu kışlalar ve teıiıat :meael~ıi, iki 
lene evel imzalanan muahedenın e~ 
münakaıalı mevzularından birini t .. kil 
etnu§tir. Birçok nuaırhlar ve bu arada 
bugün haf vekil bulunan Mehmet Mah· 
mut paşa, Mıarr hazinesine bu derece 
•iır bir yÜk tahmil edilıneaİnİ tenk_!t 
etmişlerdir. lnıaatın kaça mal olac:agı 
Yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. 
Oç milyon inailiz liruiyle on bet mil· 
Yon arasında tahminler yapıhnıtb• 

Mahmut paıa, muaheden.in bu mad· 
dea.iyle Mıaır'a tahmil edilen afır yÜ· 
kii hafifletmeyi Mısır halkına zımnen 
"İldetmiı bulunduğundan, iktıdara ge· 
Çİp de Mıaır'da vaziyetini takviye eder 
etrnez, bu maksatla Londra'yı ziyaret 
etıni§tİr. 

Diğer taraf tan İngilizlerin de Mısır 
hükümetinden !ikiyetleri ...,du Mı· 
•ır geçenlerde tatbik etmiye b.,ladı~ 
hir gümrük tarifesiyle pamuklu men : 
•ucat üzerine ajır bir ithalat resmı 
lcoymuıtur. lngiltere Mısır'a pamuklu 

· de b. memleket ol • mensucat ıhraç e n ır 
duğundan Lankatir ve Mançeıter fal>· 
rikaJ zararlara uiramıılardır. Bu 

an ' • ha t fabrikacılar lncilterenin sıyaaı ya ın· 
da büyük nüfuz sahibi ad~ar ?ld~
larınclan bir müddetten beri, ıngıliz 
hükümetini tazyik etmekte idiler. lnıi
liz pamuk men'ucat amilleri, Mısır pa· 

-.. .. .., ~- ' ' 
duklanru ileri sürenli, beıklarında is • 
tiınıü muamele :yapdmuım talep et· 
ınekteydiler. 

Londra'da ba§vekil Mahmut pqay
la İngiliz devlet adamlan arasında ya
Pılan temasta her iki meselenin de hal
~dildiği bildirilmektedir. Şöyle ki ln
Riltere, kışlalann inta masrafına yÜ.z· 
de elli nisbetinde iıtirak edec:ektır. 
Son tahmine göre, kışlalar diter teıi • 
&atla beraber on iki milyon inıiliz lira· 
1•na mal olacaktır. Bu hesaha göre, ln
tiltere hükümeti kıtlalann inıaıı için 
altı milyon İngiliz lirası tediye edecek· 
tir. 

Pamuklu mensucat resmi hakkında 
))ir haber verilmemekle beraber, bu 
bıesele üzerinde de anI-.ıldıiı tahmin 
edilınektedir lnsiltere bükümeti, öte
den beri ıa1İaların inta masrafına itti· . , 
!'iki zımnen pamuklu mensucat me ... 
~esine bağlı tutmuıtur. Ve kıtlalann 
arı._ ınaııraflarını indirmek, Mahmut 
Pata için ne derece ebemiyetli bir me • 
~le ise; Mançeıter pamuk mensucat· 
~a1-ranı menmun etmek de Çemberleyn 
l. . • 
Çan o kalar eherniyetli bir ışbr. 

kııla meselesinin, Mısır hazinesi· 
tıin menfaatine uysun tekilde . h~~ 
~ınut pıqa hükümetinin vazıyetını 
talcviye edecektir. Malumdur ki Mah • 
'ttut Paba, uzun zamandan beri, Mııır· 
•.ra • ·k· lan 11Yasi mukadderatına ha ım o 

DÜNYA HABERLERİ 

Ebr nehri cephesinde B. Stoyadinoviç 

Hükümetçiler yirmi 
kilometre ilerlediler 

Yeni f orpidolar1 
ziyaret etti 

Split, 28 a.a. - B. Stoyadinoviç, 
dün Split'in ve civardaki kasabaların 
ekonomik, kUltürel ve aporoo dele· 
gasyonları kabul etmiştir. Ba,vekil, 
bunu müteakip Zağrep ve Liyubliya
na torpitolarını ziyaret etmiftir. Bu 
tarpitolar, tamamen Split tezglihla
rında inşa edilmiştir. 

Gandeza önünde ıiddelli harp oluyor 
Barselona, 28 a.a. - Havas ajans~n~n bir mu~abi~~' Ebr ~ep-

h ·nc1 Gandeza mıntakaıma gitmıştır. Nehrı mutemadıyen 
eaı e l . . f r . .. 

bombardıman etmekte olan frankist. tayyar~ erını~n . aa ıyetı, cum-
Saat yirmide B. Stoyadinoviç, Pek. 

ta vapuruna binmi§ ve Dalmaçya sa
hillerindeki seyahatine devam etmek 
üzere yola sıkmıştır. 

huriyetçilerin sağ sahili ellerine geçırmelerıne manı olamamakta-

dır. . d. 
Nehir üzerine attlan ve tahrıp e ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

len köprüler hemen ye~iden ?apı~
maktadır. CUmhuriyetçılcr, hı~ b~r 
mukavemete maruz kalmaksızın 20 kı· 
lometredcn fazla ilerlemişler~ir. . 

Gandeza önünde temas tesıs edıl
mi§tir. Burada düşman .şidde.~li bir 
mukavemet göstermektedır. C~rnh~
riyetçiler, Gandeza ~ehrin.e dogru Uç 
istikametten il er lemışlerdır. 

Jr'rankistlere !{iire 

Burgos, 28 a.a. - Radyo nasyoı1al 
tebliğ ediyor: Ebr mı~takası~da 
frankist kıtaat, düşmanı agır zayıa~a 
u&ratmıştır. Tayyareler, hükü~~tç~." 
ter tarafından kurulmuş ola? k?_P~~
leri tahribe devaın etmişlerdır. Hu~u: 

il b" tun·· nehir boyunca hakıkı metç er, u 
bir hezimete uğramışlardır. . 
Aynı mıntakada .Fayon . ve Me~ı

nenza arasında nehri geçmış ol~n duş
aıan kıtalarının tathiri hareketane ~e
vam edilmekte olduğu beyan e.dıl
mektedir. Sahil mıntakası tamamıyle 
tathir edilmiftir. 

Gönülliiler hakkındaki Barsc
lona notası ne~redildi 

Londra, 28 a.a. - Barselona'nın gö
nilllillerin geri alınmasına müteallik 
olan pUna vermiş olduğu cevap neş
redilmiştir. Bu cevap, bir kabul ma
hiyetinde olu!? ihtirazi kayıtlar ve k~
bul için ileri sürülmüş şartlar mahı
yetinde olmıyan bir takım mütaleala
rı ihtiva etmektedir. Barselona, gö· 
.. - .... -·--·•• o~ ... -···- •o:.ı. __ ... t .. _ 

miı olan ahkimı kabul etmektedir. 
Bu ahklmın tesirli bir surette tatbiki 
için halisane iş birliğinde bulunacak· 
tır. Barıelona, gönUllUlerin sevkedi
lecekleri tahJit merkezlerinin tesbiti 
ile geri alınacak gönüllüler miktarı a
rasında bir raluta mevcut olup olma
dığını sormaktadır. Barselona hUkU
meti, gönUllUlerin tahliyesine müt~
allik ahkamın tatbikinde tesadüf edı
lecek gü~lliklere işaret etmektedir. 

Harp mabeme&i niçin geri 
alınmıyor? 

Bu hükümet, 18 temmuz 1936 dan e
vel lejyon etranjere girmiş ola.o fas
lılarla ecnebilerin hemen gen alrn· 
masını temenni eunekte ve planın 
harp malzemesinin geri alınması hu
ı~unu derpi' etmemekte olm~ı~ı 
hayretle karşılamaktadır. Bu huku
met, bahri kontrolün kafi olma~ığ~ 
mütaleasını ileri sürmekte ve da~ı 
bir kontrol mevcut olacak ol~ dort 
frankist limanın tayin ve ir~esınden 
sonra ıeneral Franko'nu~ elınde da: 
ha 12 kadar liman kalacagını, halbu.kı 
··mhuriyetrilerin topraklarına gır-cu :s • • • •• k 

k . . methal vazıfesını gorece me ıçın . • 
.. b.. ..k limanm daımı kontrola 

dort uyu · 
lacağını kaydetmektedır. 

tabi tutu . . . 
'-*r"'mazhk komıtesının tayya-

Nota - .,. 1 h . f liyet ve taarruz arını e. 
relerın aa nı da hayretle karşıla-
saba katınaınas• 
maktadır. 

Londra ile Paris'in 
arasını açmak • • 

ıçın 

Y opılocok her teşebbüs 
akamete mahkumdur 

Lord Hallf aks beyanatta bulundu 
Londra, 28 a.a. - Lord Halifaks, B. Çemberlayn'ın Avam Ka

marasında lngiliz . İtalyan anlatması hakkındaki beyanatım 
Lordlar Kamarasında tekrar ederek §Öyle dem ittir: 

"- Anlaşmanın imza edilmesinin 
f N G 1 L 1 z HUKU Fransa ile İtalya arasındaki mUnase-

• ' batın setahı üzerinde derhal bir tesir 
hasıl etmemesinden ne kadar mütees-

ÖN.•. "..'A:~ OLM/.DIK''A ~ ~ sif olduğumuzu hiç bir zaman gizleme· 

Meksika diplomatik 
münasebetleri tekrar 

kurmuyor 

Mcksiko, 28 a.a. - B. Kardenas, bir 
nut kunda Meksika h ükUmetinin İn
bu~ .. ıı;; urn1y-cıK tı.uucıuı ~~cı. ıub ın~aç 

ilo yeniden diplomasi münasebetleri 
tesis etmiyec.eğini tekrar etmiştir. 

MU§ArUnileyh, iatimlik edilmlf pet· 
rol kumpanyalarına nakten tazminat 
vıerilm~i imkinından bahsetmif ve 
kumpanyalar bu hal suretini kabul et
medikleri taktirde her hangi bir ban· 
kaya bir çek yatırılacağını ve ecnebi 
tuyikinin devam etmesi halinde de 
Meksika'nın hiç bir nevi ıiyati müli
hazaya tabi olmaksızın petrolilnli !U 
veya bu memlekete satmak mecburi
yetinde kalacağını iUive etmittir. 

H itler'in yaveri 
gene Londra'ya 
mı gidecek? 

Londra, 28 a.a. - Deyli Meyl gaze
tesi, B. Vidman'ın yarın Londra'ya 
döneceğini haber vermektedir. Mu
maileyh, B. Çemberleyn'e B. Hitler'in 
bir mektubunu tevdi edecektir. Bu 
mektubun bir hava itilafı maksadiyle 
ingilizlerle alınanlar arasında yapıla
cak müzakerelerin esaslarını ihtiva 
etmesi muhtemeldir. 

Resmi Berlin mahfillerinde 
malUnuıt yok 

dik. ltalya ile Franaa arasındaki mü
nasebat dostane bir mahiyet iltisap 
etmedik~e anlaşmanın gayesi elde e
dilmiş sayılamaz. Bazı mahfiller, an
laşmatlın hedefi Fransa ile İngiltere· 
yi biribirinden ayırmak olduğunu id· 
dia etmektedir. Roma ile Berlin'in a
rasını bozmak iç in yapılacak olan her 

türlü te§ebbüs nasıl akamete mah kum 
l':lÇ LUUQı-. 1\,.., l"'s.u·~•' ••' •••cnns. \>oız --

mak için yapılacak olan her türlü te
ıebbüa de aynı veçhile muvaffakiyet
ıi•liğe mahkCımdur. 

Çekoalovakya meselesi 
Lord Halifaks Çekoslovakya mese

lesinden bahıederken demi§tir ki: 

"- Pra~ hükümetinden alicenabane 
ve uzla,ma zihniyeti ile hareket etme-

sini istiyoruz. Almanya'dan da bu gi
bi nasihatlar vermesini itimat ile bek
liyoruz. lngiliz efkarı, makul bir uz
laşmıya mani olacak her türlü hare-
kete dütman olacaktır." Nihayet Lord 
Halifakı, Fransa ile İngiltere arasın
daki askeri anla§maların tamamiyle 
tedafüi mahiyette olduğunu beyan et· 
miştir. . 

Son Paris .görüımeleri 
İngiltere kıra! ve kıraliçesinin Pa

rls seyahatlerinden bahseden hatip 
ezcümle fÖyle demi§tir: 

"- Fransızların yapmış oldukları 
istikbal, bana fransız milletinin bi
zim tıpkı kendisi gibi ferdi hakkın 

kıymeti ne olduğunu hissetmekte bu· 
lunduğumuzu ve hayatı tenvir eden 
ve zenginleştiren bu daimi kuvetlere 
bizim de kendiıi kadar imanımız ol
dufu kanaatini beslemekte bulundu
ğunu göstermiştir. İki memleket ara
sındaki dostluk, klgıt parçalarına 
bağlı değildir." 

Mıs1r Bahriye k1111andam 

Taksim abidesine 
bir çelenk koydu 
İstanbul, 28 a.a. - Dün Elmahrusa 

yatıyle limanımıza gelen Mısır Balt
riye kumandanı Tümamiral Mahmut 
Hamza Paşa, bu gün saat 12.30 da 
Taksim'deki Cümhuriyet fil>idesine 
merasimle çelenk koymuş ve miitea
kiben hususi defteri imza etmiştir. 

Muhterem misafirimiz meydanı 
dolduran kalabalık bir halk kütlesi
nin samimi alkışlarıyle karşılanmış 
ve uğurlanmıştır. 

İstanbul vali ve beledii}'e reisi Mu
h ittin Oıtündağ bu gUn Trabya'daki 
Tokatliyan otelinde Mısır Bahriye 
Kumandanı Mahmut Hamza pa§a şe
refine büyük bir öğle ziyafeti vermiş
tir. 

Lord Runsiman 
önümüzdeki salı 
Prag'a gidiyor 

Londra, 28 a.a. - Çekoslovakya'da
ki ekalliyetler meselesinin halll husu· 
sun da Prag hUkümctine yardım ve tav· 
siyede bulunmak üzere orada bulun
ması ingiliz hükUmetince kararlaştırı· 
lan Lord Runsiman, önilmilzdeki salı 
günü Prag'a hareket edecektir. 

Milliyetler statüsü lıakkıncüı 
bir tavzih 

Prag, 28 a.a. - Çeteka bildiriyor 
Bazı yabancı ve ı;ckoslovak gazeteleri, 
milliyetler statüııünden bazı parçala
rın neşri üzerine bunu tefsir eden ma
kaleler yazmışlardır. Seiahiyettar res
mi mahafilin tebarüz ettirdiğine gö· 
re, statüden neıredilen hülisalar, 
bu &tatil hakkında tam bir fikir ve· 
recek mahiyette değildir. Zira, ba
his mevzuu olan ıey, daha metni kati 
olarak tesbit edilmemiş olan bir pro
jedir. Bu sebepten dolayı neşredilen 
metinler ve hülasalar, proje hakkında 
kati bir haber gibi telakki olunamama
lıdır. 

Südeıler bir risale 
neırcdecckler 

Prag, 28 a .a . - ParU.mentonun sü
det grupunun reiıi mebuslardan B. 
Kund, Zayt gazetesinde şöyle yazı-
yor ~ 

"Milli~tlere müteallik olarak ic
raen ne,redilmi9 bulunan •tatil mün. 
derecatı kar9ısında takmacafım tavır 

hakkında timdilik bir fey ıöyleme· 
mek hakkını mubafaaa ediyorum. Bir 
kaç &\ine kadar bu meaele hakkında 

bir risale neşrederek hukuki vaziye
timizi bildireceğiz.,, 

Çekoalovakya meaelesi 
ve Amerika 

Vaşington, 28 a.a. - Havas ajansı 

muhabidnden: Amerika diplomasi 
mahafill, B. Çem'berleyn'in çekoslo
vak meselesi ka~mnda ittihaz etmiş 
olduğu hattı hareketi tasvip etmek
tedir. Bu mahafil, ingiliz tetebbilıü
nUn muaffakiyetle neticelvenmesi te· 
menniıinde bulunmaktadır. Maama
fih aynı mahafil, bu hal suretinin 
muvakkat olmaeından -ve evelce Fran
sa tarafından Sovyet Ruııya'ya vcril
mi! olan ukert ı:ımanları takviye e· 
decek bir garantiyle müterafik olma
masından endite etmelrtedirler. A
merika'nın nazarı dikkati, lngiltere'
nin Çekoelov&kya'da giriflllek mecbu
riyetinde kalacağı teahhütler kadar 
Pr.a~ hükümetiyle südet alınanları a
rasında aktedilecek itilafın ahkamı ü. 
zerinde temerküz etmektedir. tngil
tere'nin Merkezi Avrupa'daki azim
karane hattı hareketi, söylendiğine 
göre, Uzak farkta da mümasil bir hat
tı hareket kabul edileceği ümidini do
ğurmaktadır. Amerika'nın bütün kay
gılarının merkezi jse, malum olduğu 
veçhile Uzak şark'tadır. 

[ ... ~· ....... ''.'"''"'' .. ····-·· :::::::~~::::ı TURKIYE BASINI ................................... 
Şehirde imar ve inşaat 

disiplini la11md1r 
CUMHURlYET'te B. Nadir Nadi 

bu başlıkla yazdığı bıq yazısında •· 
cümle ıunları söylemektedir : 
"- Bir §ehir, içinde oturan İnsan. 

lann medeniyet seviyesini gösteren 
bir eserdir. 

Derler. 
Nasıl ki bir eve girdiğimiz zamaın, 

orada ev sahibi yahut kiracı olarak ha· 
nnan ailenin kültür derecesini §Öyle 
bir bakıtla kavrayıverirsek, bir tehri 
ilk görüşümüzde de o tehir ve dolayı
ıile o memleket halkımn medeni vazi
yeti hakkında oldukça doğru bir hü • 
küm verebiliriz. 

Yüzlerce sene ihmal edilmit bir 
yurdda kendimize layık ıehirler kur • 
mak azmindeyiz. Bir ıehircilik politi • 
kamız var. Mütehauıılar getirtiyor, 
planlar yaptırıyoruz. Umumi menfa • 
atlerin, umumi sıhatin ve wnumi zev· 
kin fertler tarafından baltalanmaması 
için bazı kanunlar ve nizamlar da ko
nulmuı tur." 

B. Nadir Nadi; bu büyük eksikliği 
gidermek için dünyanın en demokrat 
memleketlerinde bile tatbik edilen bir 
imar ve inıaat disiplini kurmak, fer -
din giriıeceği yapı teıebbüslerini, yal. 
nız umumi ııhat bakımından değil, ay
nı umanda umumi zevk bakımından 

da kontrol altına alınanın tart oldufu· 
nu söyledikten sonra, yüz bin lirası o
lanın koıkoca bir palas yaptırmaama 

mukabil onun yanında üç bin lirası 

olan baıka bir vatandapn da küçük ve 
iğreti bir ev yaptırdığından ıikiyetle 
belediyenin yapı i,lerine ginneıini tav• 
ıiye etmekte ve yazısına §U tekilde nİ· 
hayet vermektedir: 

Blediye, pek kolay temin edebile • 
ceği bir 1ennaye ile (belki de bir tir
ket kurarak) aıhat kaidelerine uyrun, 
konforlu evler yaptırarak bunlan ucuz 
fiatla • hatta biraz kar da ederek - fa· 
kir halka kiralar. Metod ve proıramla 
çalıııldığı takdirde yavaı yavq o he • 
pimize utanma hiııai veren iptidai ika
metgahlardan kurtuluruz ve günün bi
rinde İstanbul halkı battan atağı sağ-
lam, konforlu ve ıehre ııüzellik saçan 
modem evlere kavuıur .. " 

ESKİ GÜNLERiN OCU 
TAN' da, B. Ahmet Emin Yalman, 

bu başlıkla yazdıiı bir bat yazıda hu· 
liaaten ıunlan söylemektedir. 

"Bir arkadata .. ıtceldim. Bana ya 
n litife teklinde ıu tarizde bulundu: 

- Nedir, bir iki gündür yudılda • 
nn? .. Bir amerikalı terbiyeci •rupu 
buraya •elmiı. Türkiye'yi bir cennet 
halinde cönnüı, gözleri arkada kala • 
rak ayrıhnıı. Bir amerikalı iı adamı 
da Trak vapuru, Bursa ve Yalova o. 
telleri, lzmir'in yP.ni lokantası ve yeni 
Ankara ka~ısında hayretten hayrete 
dü,müf, "bizde böyle ıeyler yok" de
miı. Bahsettiğin feyler, bizde bütün 
bunlan, bulmayı beklemiyen bir ecne
bi Üzerinde hayret uyandırabilir. Fa • 
kat bir amerikalının: "Trak vapuru • 
nun bir eıi, Amerika uJıillcrinde yok" 
dediğini iddia etmek, okuyucuları bir
az fazla ıaI diye telakki etmek değil 
midir? ' 

Kendisine dedim ki: 
•. - Biz buıün geri kalmanın yesi 
ıçınde ge~en acı ıünlerin öcünü al
makla meıgulüz. Bu kadar acı çektik
ten sonra eski günlere ait ıerHiği her 
cihetle bir nimet haline koymak hak
kımızdır ve vazifemizdir. 

Vaziyet ıudur: Her sahada eluikle
rimiz var. Bunlan tamamlarken eve • . . 
la daha az fenayı, sonra biraz daha j. 
yjyi yapmıya doiru aitmiyoruz. Doğ
rudan doinıya en iyiyi ve aüzeli ken
dimize mal ediyonız. Mesela Amerika 
sahillerinde, göllerinde ve nehirlerin • 
de yüzlerce vapur iıliyor. Fakat çoğu 
yirmi, otuz senelik vapurlardır." 

\refd partisini mağlup ederek iktıdara 
~mittir. Gel'Çi son seçimde parti er· 
\r 1 ara11nda çıkan tefrik~ yü~~nden 

efd çok zayıflamıf, mechıteki azaıı
~rı llııevcudu on ikiye inmittir. Fakat 

lt, P~tinin memleketteki kuveti hak· 

_ Holanda hüküme
Lahay, 28 ~-•· . n göndermeyi ka-

. .,•a bır a1a . 
tı Burgo. h"'kümetı de , tır Burgos u 

Berlin, 28 a.a. - Salahiyetli alman 
mahfilleri, Hitler'in yaveri yürbatı 
Vidman'ın Londra'ya ikinci bir seya. 

Lordlar Kamarası, nazırın beyana
tını hep birden alkışlamıştır. B. Ahmet Emin Yalman bu bq • 

langıçtan sonra, arkadaıına, Fındıklı
da on üçüncü ilk mektepte gördükle
rini anlattığını, ve amerikalılann l>u 
mektebi hayret ve takdirle gezdikleri
ni izah ettiğini söylemektedir." ~rı~ bir ölçü telakki edilmeınek~eclir. 

lkıkat şudur ki parti halk ve bılha•· 
lı\fı ' .. lı e lahlar arasında eski kuvetinı mu· 

1 af!Qa etmektedir. MalumdUT ki Zai· 
~ . >., tarafından kurulan Vefd partiıı, 

111
1"1 istiklaline kavuttunnayı prof· ;i' olarak kabul ettiğinden daima in· 

İ) 1 
tere ile mücadele etmitti. İngiltere 

~ mücadele Vefd partisinin kuvet 
t ~ağını teıkil etmiştir. Gerçi lngil· 
l~ ile muahedeyi nihayet, Vefd par -
.,. . d" 
t~k 'tnzalamııtı Fakat iktıdardan .. ut· 
~ len sonra Vefd, eıki ingiliı: düt • 

rılaiı ile beılenmiye çalıfftUtlır. Bu 
~l>leclir ki Vefd'in tekrar ikbdara 
t ~tne.ini İngiltere de arzu etmes. 
lı\fy .. • • .. H..! tb• ~ i,ti." ~ın Habeııatan'da ıaaıp e •• 

'a 1- •ıyaaeti, İngiltere ile Mıaır ara • 

di~fl sıkı bir mukarenet husule ıetir • 
._ ta .. ·ı,· Vef . ·ı· h'' il(,, ı, d korkusu da ınıı ız u • S tini Mahmut pqa bükümetine 
..._,.ı centilekar davranmıya aevket • 
~tedir. 

A. Ş. ESMER 

rarlattırm~§ . . ollı acaktır. Mama· 
Lahay'e bır aJan Y y hükümetinin 
fih bu anlaşma. Franko aınrnum et
hukuken tanınmasını taz 
menıektedir. 

Rangun'da dini 
kargaşahklar 

-
Vaziyet çok nazik 

Budiıt rahipler· 
R .... gun, 28 a.a. - b' ... da çıkan ır 

U lüınanlar arasın 
le ın 1 d başlamı§ o-

l bu ayın 26 sın a 
kavg•Y a 1 ki bu gUn en na· 
lan dini ka~g:'8 ın:u :~r. Bir çok katil 
zik dereceyı u . ş sebebiyet vermi' 
h!diseleri ve 1:n'tıeri ıcaydedilmit· 
otan tUfek mu are bıta kuvetlerinin 

t ir Aıkert kıtaat, za Ticaretaneler 
· k<>ftnU1tur. 

imdadına Münakalit durmu,tur. 
kapanıııı•tır. 1 ~ oıunmuf" 
Uç ölii ve otUJ yara ı 

tur. 

hat yapacağı ve Fiihrer'in bir mektu
bunu ingiliz batvekiline götüreceği 
suretindeki haberden malumatları ol
madığını bildirmektedirler. Bundan 
başka yabancı bir membadan tereşşüh 
eden ve B. Hitler'in bu gün Berlin'e 
avdet edeceği ve orada mühim bir 
konferans aktedileceğine dair haber· 
ter burada tekzip edilmektedir. 

İ(TEN DIŞTAN 
Yazan : 

Hasan -Ali Yücel 

* Kıymetli edibimiz gazetemirde 
içten, dı~tan başlığı altında neı
rettiği fıkraları bir kitap halin
de neıretmiştir, Bu kitabı her
kesin büyük bir zevkle okuyaca
ğı mubalckakfır. 

Ba§bakan ve Dış Bakanı 
izinli gidiyorlar 

I..ondra. 28 a.a. - Taymis gazeteıi· 
nin yazdığına göre, Lord Halifakı, 
izinli oldugu müddet zarfında, harici
ye nezaretiyle daimi irtibatını muha
faza eyliyecektir. B. Çemberlayn ise 

bu hafta tatilini Şekers'de geçirecek 
ve bilhassa izni için de lskoçya'ya gi· 
decektir. 

Avusturya'da üç 

manashr kapatıldı 
Vatikan, 28 a.a. - Osservatore Ro· 

mano gazetesinin öğrendiğine göre, 
Salsburg'da üç katolik manastırı ka
patılmış ve bunların §cflerlne binaları 
tahliyeleri bildirilmi§tir. Papalık re&· 
mt gazetesinin iliveten söylediğine 
göre, Avueturya mektcblerinde dini 
tedriaatı meneden bir emirname s•· 
~üzeredir. 

Çekoslovakya' da 
Polonya aleyhine 
komünist faaliyeti 

leh hükümeli, alınan tedbirleri 
kili bulmadı 

Varşova, 28 a.a. - Çekoelovakya'. 
daki komünist uıuıurlarm Polonya a
leyhindeki faaliyeti hakkında Polon
ya hükümeti tarafından Prag hükü
mctine 23 temmuzda bir nota tevdi e
dilmijtir, 
Hatırlardadır ki Polonya hüküme

ti, 22 martta aynı mesele hakkında ilk 
bir nota tevdi etmifti. Prag hükUme. 
ti, bu iki notaya cevap vermiştir. Bu 
hilktlmet, ilk cevabında Polonya'nın 
isteklerini tatmin etmek için ittihaz 
etmiş oldufu tedıbirleri tadat etmiş
tir. Bu tedbirleri Varşova hükümeti 
kafi görmemiştir. 

KOL ALTINDA YANAN ATEŞ 
KURUN'da B. Asım Us bu baılılda 

yazdığı bat yazısında İngiliz kıral ve 
Juraliçesinin Pariı'i ziyaretleri müna
sebetiyle iki memleket adamlan ara • 
•ı.nda b~rçok gÖrÜ§lnıeler olduğunu ve 
bır teblığ nqredildiğini, bu tebliğden 
anlatıldığına göre Pariı müzakereleri
nin ukdesini Çekoslovakya meselesi 
teıkil ettiğini anlattık'tan sonra · 

"B . 
undan anlaıılır ki bu mesele kül 

altında yanan bir kor gibi Avrupa'nın 
ortasında umumi sulhu tehdit eden 
tehlikeli mahiyetini hala muhafaza 
di , e Yor. ' demekte ve B. Mehmet Asım 

makalesini §U tekilde bitirmektedir : 
"Hulasa lngiltere ve Fransa Avru

pa'da umumi bir anlqma havası yarat
mak için halledilecek meselelerin ba • 
tında Çekoslovakya ıneseleaini gör • 
mektedir. Bu iki memleket bu maksat
la elelrinden gelen gayreti aarfetmiye 
de karar Vermİflerdir ." 
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T
"b Bir seya;atl mek~~~I .ı .•/ 
ı ette so u ar ı erını 

İngiliz kıraliçesinin sevdiği 

(İçekler niçin kendisine 

verilmedi! 

şap1rdatara~ tapınırlar 
Tibet'teki Buda di- H ı ""' ı k h J • 
ninin tanıdığı bin- ac 1 1g1 mes e a 1 ne 
lerce tanrıdan bir- • • • b ı · ı d 
kaçiyle birlikte bir getı rmış tı et 1 er var 1 r 
mabedde sekiz gün.._ ______ _ 

gesirmek kolay bir sergüzeşt değil-
dir. Hele bu mabed yabancıların Hacllık bunları 
girmesine yasak edilen La -

. 
zengın 

$&ülkesi gibi mukaddes bir toprak- etmez amma 
ta olursa bu sergüzeştin ehemiyet 
ve tehlikesi kendiliğinden meydana 
çıkar. Nasıl oldu da yaaak edilen 
mukaddes bir yere girerek o dini 
tahkir ettin? Bu kafirliği hangi hiy

gailesiz 

bir şekilde hayat 

sürmelerine yarar 
lelerlc irtikap ettin? diye bana belki---------------• 
aoraramız. Hakikati söyliycyim, bu- linde bu dağın etrafında hacılar gö-
nu dünyanın en basit bir i§İ gibi rülür. 
yaptım, hiç kimse de bunda bir dini Buda rahiplerinden başka Tibet'in 
ayaklar altına alacak bir hakaret üçte birinden fazlası dindardır ve 
gömıedi. merasimlere i§tirak ederler. Tibetli 

Lakonra mabedinin cenup tarafında- mutedil çalışır, işlerin çoğunu ka-
yız. Daha bu mabede iki günlük yo- dınlarına bırakarak uzak diyarlara 
lumuz var. Yolun üzerinde tibetli giderek hayatlarının bir k11mını hac 
bir rahibe rastladık. Bize sert bir şe- meraıimlerinde, ibadet etrm:kle ge-
kildc geri dönmemizi emretti. Tam çirir, fakat ıize §Unu aöyliyeyim ki 
bir saat münakaşa edip, çene çal- tibetlinin bu kadar gezmeai yalnız 
dıklan sonra bize lutfen Lakonra'- ibadet etmek manevi zevkini tat-. . ' 
ya kadar yolumuza devam etmemı- min etmekle tarif edilemez, tibetli-
ze müsaade ettiler. Fakat o nokta- )er seyahat hastaııı inııanlardır. 
dan ileri geçtiğimiz takdirde 'id- Hemen hemen ıssız denecek bu top-
detli bir cezaya çarpılacağımızı ih- raklarda tibetlilere birçok gruplar 
tar buyurdular. Lakonra bir yol ça- halinde gezerlerken tesadüf ettim. 
tısında idi. Bu yolun Üzerinde yük- Sırtlarında basit bir bagaj, muhte-
•ekliği 4.000 metre olan bir boğaz mel bir taarruza kar§ı bir kılıçla 
vardı. Bu yol bilhassa senenin bu müıellah oldukları halde, ne§eli hat-
aylarında işlemiyordu. Binaenaleyh ta ıarkı söyliyerek yollarına devam 
müsaid bir zaman ve fırsat bulun· ederler. Her akıam bir konakta ka-
cıya kadar orada beklemeyi faydalı lırlar, ate§ yakarlar ve ehramlarına 
buldum. Çünkü vaziyet müsait ol- sarınarak yatarlar. Yeter ki günde 
duğu takdirde oradan ti~ale doğru yirmi bef otuz bardak çay içsinler, 
yolumuza devam edecektık. iıte tibetliler böyle yafarlar. 

Yanımızda çadır olmadığı gibi, etraf ta Bazıları için bu hacılık bi.r sanat hali-
Allahın mabedınden bafka hiç bir ne gelmiştir. Kendisini zengin et-
ev yoktu. Onun için mihrabın dibi- mezse de tibetlilerin iatedikleri gibi 
ne yığıldık. iki hizmetçimiz çay gailesiz bir fekilde yaıarnasını temin 
kaynatmak için hemen hazırlıklar- eder. Senenin mevsimleri hakkında 
da bulundular. Fakat benim garplı malumatları olduğu için hangi mev· 
kafam buna müsaade edemezdi. Mi- simde nerelere gideceklerini, nere-
bet içinde bu hareketi bir hürmet- )erden ekmek çıkaracaldanru pek-
aizlik addederek menettim. Kılavu- ala bilirler, o zamanlar da oralarda 
zumuz ile aşçımız bir ıey anlama- dini vazifelerini yaparlar. Bir kapı-
dıklan halde barut memnun meın• VA nturtlnkJ,.,.. vıolcİt AV aıahwh;n:n uaJ. 

nun bakıyorlardı hrar edemiyor- taklanan bir köpeğe nihayet yiye-
dum ama, mabedin içi dua kağıdla- cek vereceğini hesap ederek böyle 
riyle dopdolu, küçük bir kıvılcıma miskince bekleşirler. Bu suretle ek· 
muhtaç, Allah etmiye binayı ate§e mek almadıkça yollanna devam et-
vereoeklerdi. Artık burada bizim mezler. Çoban köpeklerini salıvere-
kalmamızı hiç kimse bir hakaret te- rek dilencileri kovan köyler pek az-
lakki etmiyordu. Buralarda yaban • dır. 

cılar pek az görüldüğünden taassup Bu dilenciler için yapılacak birinci i, 
ve müsamahasızlık henüz ceza ver- kılıçlannı bırakıp kaçmaktır. Bu .ço-
dinniyor. ban köpekleri pek muazzam, dev gİ· 

Mabede ibadet için gelen birçok hacı- bi şeylerdir. Dağlarda bunlar kurt-
lar dua ederlerken içtimai tabakala- lardan fazla tehlikelidir. Çünkü 
rına ve karakterlerine göre dillerini kurtlar insana ancak açken saldırır-
ıakırdatıyorlar bu suretle dua etmit lar. Hele sürü halinde olmazlarsa in-
oluyorlar. Mühim bir §ahıiyeti ıe- sana dokunmazlar. 
Iiımlıyacaklan zaman da dillerini Buradaki hacılardan dinlerine çok sa-
mümkün olduğu kadar aşağı çeki- dık olanlar vardır. ibadet ederken 
yarlar. Ve öyle ae& çıkarıyorlar. Bi- dola§acağı yolu boyu ile ölçen hacı-
:ı:İm bulunduğumuz mabed, orta Ti- lara raatgeldim. Biriıi, ibadet eder-
bet'in belli başlı büyük kabelerin- ken geçeceğim yolda adon ba,ına 
den biri. Burada mukaddeıı Kahua- boylu boyuna uzanacağım diye ne-
karpo dağı var. Bu haccın. yapılışı, zirde bulunmut.Mukaddes dağın et-
on gün kadar Sal ulu vadisi ile Me- rafını bilmem kaç senede dola,mı,. 
kong vadileri nra11ndaki bu büyük Hali vakti yerinde olan, hatta zengin 
dağ kütlesinin etrafında yaya ola- rahibler de var ki bunlar haclannı 

rak zahmetle dola§maktan ibarettir. daha müıait şartlar altında yapıyor-
Binaenaleyh bütün gün bir dizi ha- lar. Atlarına biniyorlar, tepeden hr-

İngiliz kıraliçesi, fransız curnhur
reisiyle birlikte Versay bahçesinde ge
zerlerken kıraliçe sık bir Peygamber -
çiçeği tarhının önünde durmuş ve cum
hurreisine : 

- Bu çiçeklerden bu kadar güzeli
ne ömrümde hiç rastlamamıştim; 

renkleri harikulade, demiş birkaç kere 
daha aynı takdir ve hayranlık hisleri -
ni tekrar edince cumhurreisi dayana -
mamış, kıraliçe için bu çiçeklerden der
hal bir buket hazırlanmasını oradaki -
}erden birisine emretmiştir. 

Birkaç dakika sonra buketi hazır
lıyacak olan adam cumhurreisine doğ
ru yaklaşıp kulağına bir şeyler fısılda
mış.Cumhurreisi gülümsemiş ve kıra
liçeye dönerek : 

- Size, pek hayran olduğunuz bu 
güzel çiçeklerden bir buket takdim et
mek istemiştim. Bana bunun imkanı 

olmadığım söylediler. Onlar zaten bu 
çiçeklerden ne kadar hoşlandığınızı bi
liyorlarmış. Fakat bu tarhlar dolusu 
çiçeği tedarik etmek imkansız oldu -
ğundan suni çiçek alıp buraları dol -
durmuşlar 

Bu hikaye krraliçeyi de güldürmüş
tür. 

nağa kadar ailahlı adamlarını etraf
larına alıp hacca gidiyorlar. Çünkü 
kendinizi muhafaza için ıilablan
maktan baıka çare yoktur. Çünkü 
eıkiyalar önünüze geçerek ıizden 

iııtediklerini aldıktan sonra gelip si
zi boğazlıyabilirler. Hele bazı e,ki
yaların silahtan baıka düıündükle -
ri yoktur. Tibet'te her adamda en 
az bir kılıç ve bir tüfek vardır. En 
baıit tacirlerde bile ... Buradaki si
lahlar hep Avrupa ordularından gel
me ıeyler. Hatta yüz senelik ıilah -
lar gördüm. 

Tibet bugün orta çağı yatıyor, hatta 
diyebilirim ki orta zaman değil bu

rada tarihi zamanlar yoktur. Bura -
da hareketsiz bir zaman öyle hü
küm sürüp gelmektedir. Önümüzde 
sökün etmekte olan ,u insan kala
balığına bakarak giyim adetlerinin. 
tcnelerden beri hiç deiitmediğini 

düıündüm. Eğer yÜz sene evelki ka
tif misyoner Hük tekrar çıkıp gelse 
•••".!r """• ..,_, •·· ,.,._.,. .. s·-...... ., -·--•-··-
görecek. Bu, dünyanın en tatkın ye-
rinde katır ve deve kervanlanndan 
ba,ka hiç bir nakil va11ta11 yoktur. 
Otomobilin ismi cismi yok. Tay ya
re derseniz tehlikesi dünya çatı11na 
inemiyecek. Hatta Tibet'te telsiz 
telgraf dahi güç i' görür. Çünkü 
alıcı iıtasyonh•r uzak, elektrik kud
retini nakletmek güç ve yüksek 
dağların tabii olarak yaptıkları pa
razit pek fazladır. 

işte bundan dolayı Tibet aynı garabe
ti idame ettirmektedir. Fakat siya
set ve din merkezi olan Laaa öyle 
değilmit. Bir elektrik santralı var
nuı. Meşhur Potala, Dalay • Lama 
sarayına telefonla bağlı bulunuyor
muş. Buradan birçok manastırlara 
otomobille gidilip geliniyormuş. La
aa' dan burava gelen kervanlar bize 
şunu anlattılar: 

- Bir alet gördük, beyaz bir ipin üze
rinde insan ve eşya oynatıyor 11ma, 
hakikatte ne inııRn ne de eşya. Bu
nu hı\Vretle dinl.-.Jik ve anlaıfmı ki 
l.J\sa'da sinema da varmış - Andro 
Gibo. 

Terbiye bahisleri: 

Çocuk yalanları 
-3-

Geçen yaznnızda çocuğu yalan söy
lemiye sevkeden başlıca amıllerden 
muhayyele kuveti ve temyiz eksikliği
ni, övünmeyi, cezadan sakınmayı tah
lile çalışmıştık. Bu y~ıauzda diğer a
milleri ara~tıracağız: 

Kahramanca yalanlar: Öyle anlar o
luyor ki çocuk kendısine yui<:sek görü
nen bir niyetle yalan ı;öylüyor. lVıeı.e
la bir kaç çocuk bir arada bir hata yap
tıkları zaman bunlardan birisi arka
daşlarını korwnak gayesi ile yalan 
söylüyor ve onları ele vermekten ise 
kendisi ceza almayı tercih ediyor. Bu 
hal mektep çocuklarında görulür. Bir 
çok çocuklar da ana ve babaları öyle 
istiyorlarsa yalan söylemenın yanlı~ 

olmadığına inanmaktadırlar. Bu ya
lanlaraaki sosyal cephe barizdir, ya
lan digerlerine hizmet etmek veya di
ğer insanları iztiraptan kurtarmak i -
çindir. 

.H.eıninger'in iki bin kadar çocuk ve 
genç üzerinde yaptığı tecrübe netice
sınde vardıgı fıkır şu olmuştur: l.-ial 
ve vaktı yerinde olan muhitlerde 11 -
12 yaş arasında en çok görülen yalan 
sosyal yalandır. (.Hütün yalanların 

% 50 - 60.) .Fakir muhitlerde iı.e asos
yal olan yani başkasına ne yarıyan ne 
de zarar veren, fakat sadece ferdin 
kendi menfaati için söylenen yalanlar 
en çoktur. Yaş ile asosyal yalan daha 
azalıyor ve her iki muhitte de yerini 
soı;yal yalana ter.kediyor. 

istekleri elde etmek: Çok kere ço -
cuklar iı>teklerini meşru göstermek i
çin bir çok uydurma sebep gösterir
ler. Denebilir ki ne kadar fazla· sebep 
gösterilirse o kadar asıl sebep sakla
nır. Mesela yatağına konulduktan son
ra, bir bardak su istiyen ve bu suretle 
annesini daha fazla yanında alıkoy
mak niyetinde olan küçük çocuk yalan 
söylediğinin şuuruna sahip değilse de 
daha yukarı yaşlarda da muhtelif şekil 
ve derecelerde görülen bu halin şuur
suz tecellileri olduğu gibi şuuurlu a
kisleri de vardır. Çocuk isteklerini el
de etmek için filan hareket veya sözün 
müessir olduğunu görünce bunları 

kullanır. Nitekim menetmek istediği 
şeylerde de aynı usule baş vurur. Me
sela, ablası ile ~ezmivj ııitmekten hos
ıanmıyan~ ı11KAn uu '11 egını ~·"~" Vt-

taya koyamıyan çocuğun bu gezmiyc 
gitmemek için baş ağrısı uydurması, 
vazifesini yapmak istemiyen bir çocu
ğun kalemini ortadan kaldırması, yeni 
ayakkabısını giymek istiyenin eski a
yakkabısının çivilerinden şikayeti hep 
bu neviden yalanlardandır. Bu tarzda
ki yalan vaziyetlerinde çocuğa vaziye
ti açık açık ortaya koydurmıya, insa
nın hem kendisini, hem de başkalarını 
aldatmak demek olan bu halin doğru 
ve iyi bir yol olmadığını, en emin ve 
dürüst yolun açıkça hadiseleri karşıla
mak bulunduğunu telkine çalışmalı -
yız. 

Hile: Bu nevi yalana kahramanca 
yalanlarda olduğu gibi en çok buluğ 
yaşlarına doğru tesadüf edilmektedir. 
Bu hallerde görülen şu oluyor: Çocuk
lar lafzen doğrudurlar. Çünkü anlatıl
ması lazım gelen şeyin hepsini değil, 
bir kısmını, yalan tesiri yapmamak i
çin icabettiği kadarını anlatmaktadır
lar. Çünkü doğruluğun kıymetini öğ
renmiye başlamıştır. Fakat henüz na
musun esas prensiplerini tamamen 
bilmemektedir. Bundan dolayı hakika-

Tezer T Q§kıran 
ti başından sonuna kadar olduğu giıbi 
söylemeyi istemediği ve ancak yarım 
bir hakikat söyliyeceği için kelimele
rini dikkatle seçmiye ve bu suretle }af. 
zen doğru kalmıya çalışmaktadır, ya
ni çocuk bu yol ile yalan söylememeye 
uğraşmaktadır. 

Burada da kendisine yapılacak yar
dım, h;rkikatla yüzyü.ze gelmenin en 
doğru yol olduğunu, kaçamak yolların 
çıkmaz yollar bulunduğunu kendisine 
anlatmıya çalışmaktır. 

Yalancılığa davet ve büyüklerin ya
lanları: Her meselede olduğu gibi ya. 
lan meselesinde de büyüklerin çocuk
lar üzerindeki tesirleri çok şiddetli
dir. Hiç bir fena niyetmiz olmadığı 
zamanlar bile sırf sesimizin tonu veya 
bir r.areektimiz ile çocuğu yalan söy
leıniye davet edebiliriz. Mesela, mek -
tepte çocuğun hocasına verdiği cevap
ların hepsi çocuğun tam düşündüğü 
aeğıldir. Bazan da hocasının işitmek 
istediği şeyi - sanki çocuk kendisi de 
öyle düşünüyormuş gibi - söylediği
ni görürüz. Anyı hali ev hayatında da 
müşahede kabildir. 

Büyüklerin çocuklara söyledikleri 
yalanların bir çok şekilleri vardır. Me
sela çocuğun bize yerinde görünmiyen 
tecessüsü dolayısiyle sorduğu bazı su
allere (cinsiyet meseleleri gibi) karşı 
her evde kasten verilen yanlış cevap
lardan mada çocuğun umumi olan 
öğrenmek isteğine de verdiğimiz ce • 
vaplar daima hakikata uygun ckğil, 
çok kere baştan savmadır. Bu meyan
da söylediğimiz ı;özlere karşı çocuğun 
gösterdiği büyük inanma kabiliyeti 
bazı büyükleri çok memnun etmekte -
dir. Mesela nereden geldiğini soran 
çocuğa ailenin (seni karga getirdi), 
gezmiye giden annenin hep (dişçiye 
gidiyorum) demesi ile çocuğun kanı. 
vermesi hep bu hallerdendir. Bundan 
başka bir çok büyükler, yapmıya asla 
niyetli olmadıkları halde bir sürü va
itler veya korku tehditleri ile çocuk • 
lara emirlerini yaptırmak isterler. Ço
cuklar bu vaziyeti çok çabuk keşfeder
ler. Bunlara bu vaziyeti büyüklerin 
muhtelif vesilelerle söyledikleri ya -
!anlar da hesaba katılırsa her büyüğün 
doğruluk hususunda küçüğe iyi bir 
nümune olamryaacğı apaçık ortaya çı-

Ö~r§ıtU?.fü1 v cc\q}@~kı\crs9jbe§illi ... 4iR!i 
kızan büyüklerin, çocukların doğru -
luğa karşı duydukları hürmet ve sev
gi itibariyle mesuliyetleri elbet ki çok 
mühimdir. Nitekim yukarıda bahsetti
ğimiz Reininger'in tecrübesi ve sordu
ğu suale karşı aldığı cevap bu husus
ta dikkate değer görülmektedir. Sual 
şudur: "Yalan söylenebilir mi?" Ço
cuklrın % 7 S i bazı vaziyetlerde yalan 
söylemenin caiz olduğunu ifade et
mişler ve yalanlarını meşrulaştırmak 

için de üç esaslı sebep göstermişler -
dir: 

1) Büyüklerde yalan söylüyorlar. 
2) Yalan hikayelerde, edebiyatta ve 

hatta lncil'de yer tutmaktadır. 
3) Oyle vaziyetler vardır ki doğru

yu söylemek zararı mucip olduğu hal
de yalan insanı bu zarardan korur. 

Stern'e göre de yalana karşı en bü
yük çare mürebbilerin misal olmaları 
ve kendilerini yalandan sakınmaları -
dır. 

Bunlardan mada kıskançlık, inti
kam nefret gibi ahlaka aykırı tema
yüllerle de yalanlar söylenmektedir. 

Patalojik yalan: Bir de hastalık 

,, 

Ankara: 

Oğlc Neşriyatı: 14.30 Karışık pli 
neşriyatı - 14.50 Plakla türk musikisı ' 
halk şarkıları - 15.15 Ajans haberleri. 

Akşam Neşriyatı: K k ı• 
18.30 arışı p • 

neşriyatı - 19.15 Türk musikisi ve hal 
şarkıları (H. Rıza) - 20.00 Saat ayarı ve• 
rapça ne11riyat - 20.15 Tiırk musikisi 
halk şarkıları (Salahattin) - 21.00 Sıhi kC 
nuşma: Gebelik, dıı; gebelik, yalancı gebt'.' 
Iik. (Dr. Muzaffer Gezer: Doğum ve kJ 
dm hastalıkları mütehassısı) - 21.15 Stul 
yo salon orkestrası: 1 - Si ede: İn Tull Uıı:, 
Spitzen. 2 - Will Richartz: Traum Mclod 
en. 3 • Will Meisel: İch Trinkc auf de 
Wohl, 4 - Mannfred: Caraencita. 5 - Sch 
mann: Romanze - 22.00 Ajans haberleri 
SON. • 

l tanhul :· 

üğle N,..Qriyatı · 
,. 

0

14.30 Plakla türk ı:n' 
sikisi - 14.50 Havadis - 15.05 Plakla tu 
musikısi -. 15.30 - 16 Muhtelif plak ne~rı 
yatı. 

Akşam Neşriyatı: 18.30 Plakla d~ 
musikisi - 19.15 Settar Körmiıkcü ve arkf 
daşları tarafından türk musikisi ve ha 
şarkıları (Ra5t, Nikriz, Kürdili, Uşak) ..t 
19.55 Borsa haberleri - 20.00 Grcnviç rr. 
sathanesinden naklen saat ayarı Müzcye'1 
Senar ve arkadaşları tarafından tlirk mus 
kisi (Uşak, Hüseyni, Kurdili, Eviç) - 20.-f 
Hava raporu - 20.43 Ömer Rıza DogP 
tarafından arabça 50y)ev - 21.00 Saat aft 
rı: 0.RKESTRA: 1 - Suppe - Poet e pcf 
zan. 2 - Friml • Ta buş. 3 - Betoven - M 
nüet - 21.30 Muzaffer llkar ve arkadaııl 
rı tarafından turk musikisi (Kürdili hica 
kir) -22.10 Viyolonsel solo: Muhittin S 
dak, Konservatuvar profesörlerinden: 1 
Hende!: Kon~erti in ıol minör. 2- Şopıl 
Glazunoff: Etüt. 3- Habanera: Moris Rf 
vel. 4- Alegro Apazyonata: Sen - Saeus"" 
22.50 - 23 Son haberler ve erteıi günı; 
proaramı. Saat ayarı, son. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 12 Lut 
semburg - 19.30 Sofya - 20.30 Nis - 20. 
Bükreş - 21 Roma - 22.5 Luksemburı;. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SEfl 
FONİK KONSERLER: 20 Beromiınst 
- 20.10 Münih - 21.5 Prağ. 

ODA MUSİKİSİ: 17 Paris -21.15 Lu 
semburg - 22.25 Droytviç. 

ORG KONSERLER! VE KOROLAf:. 
10,45 London • Recyonal - 11.50 Droyt\' 
- 17.30 Berlin - 20.10 Ştutgart - 20. 
Prag. 

HALK MUSİKİSİ: 18 Ştutgart, Viya 
na. 

şeklinde tecelli eden yalanlar vard 
Bu tip çocuklarda yalan söylemi) 
karşı şiddetli bir temayül görülür 
bu meyli kökünden söküp atmak inı 
kansızdır ve sebebi kati olarak bili.11 
memektedir. Bunlarda hakikat ile tıı 
yal birib,irine karışmış gibidir. Baz• 
anlayı~ kuvetiyle olduğu zamanlar6 
yalancılık kaybolur. Diğer bazı va 

~öy1crke1c Şafis1yetin-bir vasfınr teŞJ( 
eder. Bu tarzdaki insanlara Pisiatd6 
patalojik yalancılar deniyor. Latind 
si (Psendologia phantastica"dır. 

Tam bunun aksine olarak bilhas: 
korkak çocuklarda görülen bir 11 
vardır ki bunlarda da bir hakikat ti 

assubu vardır denebilir. 
İşte yalanın belli başlı sebeple 

bunlardır. Çocuğun ihatası, dikkar 
zaman, mekan mefhumları hakkında 
fikirleri, lisanı inkişaf ettiği nisbet 
çocuk hakikata uyanla uymıyanı bif 
birinden ayıracaktır. Bu meyanda Ç 

cuğun yalancılığa alışmaması için al 
nacak terbiyevi tedbirlerimiz vard 
Tekrar edelim: Her şeyden evci mil 
rebbilerin çocuğa yalan nümunelt 
vermemeleri ve çocuğa karşı açrk 
samimi olmaları lazımdır. Her fırsıı 
ta, her şekilck çocuğun doğruluğu s 
lamasına ve buna kıymet vermesi( 
çalışmak gerektir. Çocuğun ahlaki i 
kişafmda pek mühim olan bir noktaf 
yani çocuğun doğruyu yapabilmek 
hatadan sakınmak kabiliyetini taşıc 
ğına kendisini inandırmak borcuınıı' 
dur. 

aynaya bakrnı§h. Göz kapaklarını mavi, kirpikle
rini sürmeli, yanaklarını boyalı, dudaklarını allık
la mini mini bir kalp teklinde resmedilmi, görerek 
kendinde, cam gözleriyle düzgünler sürünmüt bir 
ölü hali buluyor ve Llnyi'ye böylece görünmemek İs· 
ti yordu. GOL ONC HiKAYE 

F elisi'nin yanında görüyordu. Onun Rober'i sevdi
ğinden ıüphe edilemezdi. Ye kendisini bu adama 
henüz teslim ebnemiı .olduğunu hazan dü§Ünme&i 
de sebepsizdi ve duyduğu acıyı zaman zaman hafif. 
)etmek içindi. 

Tiyatronun dip tarafında muntazam alkıılar ol
du ve orkestra &ll'alarında bir kaç kişi hafifçe mı • 
rıldanarak ağır ağır ve gürültüsüz el çırptılar. Nan
töy: &Özünü bitirirken, Jan Peren'e aon kelimesini aö:r 
lemİ§ti. 

F elisi yüzünü karanlıkta tutarken locaya, iki ta
rafına sallana sallana zayıf ve uzun boylu bir genç 
girdi. Kara gözleri karga gagası biçimindeki burnu 
üzerinde çukurlatıyor; ağ~ı sabit bir gülümıeyiıle 
gülüyor; uzun boynunda grrtlağı yakalığmda koca
man bir gölge yapıyordu. Mübatir kılığında giyin

mİ§tİ. 

Beyinsizleri seven, fenaları tercih eden ve Şöva-
liye'den pek hoılanan doktor Trüble neşeli: 

- Siz misiniz Şövaliye, bonjur dostum, dedi. 
Nantöy bağırdı: 
- Herkes buraya mı dolacak? Burası localıktan 

çıktı, değirmene benzedi. 
Şövaliye: 

- Buna rağmen değirmenci kıza saygılar, dedi. 
Tahmin eder misiniz ki &alonda bir sürü budala 
var. Ummaz mısınız? Bana ıslık çaldılar. 

Nantöy, hırçın, cevap verdi: 
- Kapıyı vurmadan içeri girmek için bu bir se

bep te§kil etmez. 
Doktor, mösyö dö Linyi'nin kapıyı açık brrakmış 

olduğuna dikkati celbetti. O zaman Nantöy, Linyi'
ye, nazlı bir i§tika ile: 

- Snhih siz bunu yaptınız mı? ... Fakat bir yere 
girildiği zaman başkalarma kapı kapanrr: Bunu 

herkes bilir. 
Beyaz faniladan bir mantoya sarındı. 
Haberci, artistleri sahneye çağırdı. 

Yazan: AN ATOL FRANS 

Nantöy, Linyi'nin uzattığı eli tuttu, parmaklariy
le bileği arıyarak tırnağını, damarların yanında de
rinin daha yumuıak olduğu yere batırdı. Sonra lo§ 
koridorda gözden kayboldu. 
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Şövaliye ıehir elbisesini giydikten sonra bir loca

da madam Dua'un yanına oturdu. Sahnede ufacık 
ve uzak görünen Felisi'yi seyrediyordu. Ye, Martİr· 
ler sokağındaki tavan arasında onu kolları arasına 
ıı.lmı' olduğunu hatırlıyarak istirap ve hiddetinden 
ağladı. • 

Onlar, bir sene evci, mebus Löküröy'ün himaye· 
~inde Dokuzuncu dairenin fakir aanatkarları men
faatine verilmi§ olan bir müsamerede biribirine te
sadüf etmişlerdi. Şövaliye seuiz, aç, i§tahlı, gözle
d kıpkırmızı, Feliai'nin etrafında dört dönınüt ve 
tam on bet gÜn, durup dinlenmeksizin pe§inden ay
rılmamııh. F eliai, soğuk ve a&kin, &anki onun mev
cudiyetini bile farkebnemiıti. Sonra, birdenbire ve 
oyle ani surette teslim oldu ki Şövaliye neşe içinde, 
hala hayrette, ondan ayrılırken budalaca bir &Öz 
söyledi: "Ben ki seni por&Ölenden aanmııtıml..." 

Dedi. Oç ay müddetle sancı gibi şiddetli zevkler tat-

nııtı. Sonra, F eli si kaçmağa, uzaklaımağa baılamıı-

-5-----/ 

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

bir yabancı olmuştu. Şimdi onu hiç sevmiyordu. Şö-

1aliye, bunun sebebini arıyor, bulamıyordu. Arbk 

ıevilmemenin iatirabını çekiyor, ve daha çok kıa

llançlığının acısını duyuyordu. Evet, ıüphesiz, atkı
nın ilk ve güzel demlerinde Feliıi'nin Provana soka
ğında, Jirmandel adında bir adliyeci doştu bulundu
ğunu öğrenmemiş değildi. Ve bundan dolayı da mü
teeuir olmuıtu. Fakat onu hiç görmediği için hak
kında Öyle müphem, müsbet olmaktan o derece uzak 
bir fikri vardı ki vuzuhsuzluk içinde kaybolup gidi
yordu. Felisi ona Jirmandel ile olan münaaebetle
ı·inden zerrece hisseyap olmamış, hatta yapmacığa 
bile kalkıtmaınıı olduğunu söylüyordu. Şövaliye bu
na İnanıyordu. Ye bu onu pek ziyade memnun edi
yordu. Feliııi Jirmandel'in uzun zamandan, aylar-

dan beri aadece bir dost olduğunu söylüyor, o buna 
da inanıyordu. Nihayet muhzırı aldatıyordu ve bu 
üstünlüğü de zevkle hissediyordu. Şunu da haber 
almııtı ki konservatuarda ikinci aınıfı bitirmekte 
olan F el isi kendini profesöründen de esirgemf'mi,. 
ti. Fakat Şövaliye'nin bundan dolayı duymUf oldu
ğu istir.ahı ulvi ve aaırdide bir adet mülahazası tah
fif etmitti. Şimdi Rober dö Linyi ona dayanılmaz 

'.stiraplar veriyordu. Bir kaç :ı:amandanberi onu hep 

Madam Dua, inler gibi: 

- Braval braval bu küçük nefis, dedi. 

Şövaliye kıskançlığının gazabı arasında kötü al"" 
kadaı oldu. Parmağını baıma götürdü: 

- Bununla oynuyor. 
Sonra, elini kalbi Üzerine yerleştirerek: 
- Bununla oynamalı. 
Bu mütearifelerde açıkça kendinin methini far• 

kedcn madam Dus fısıldadı: 
-Teıekkür ederim, dostum! 
Filvaki, o, insan ruhu ile oynarsa iyi oynayacağını 

söylerdi. Beyan ederdi ki bir ihtirası kuvetle ifade 
için onu duymak lazımdır, ve meydana vurulacak 
intibaları hissetmek zaruridir. Daima kendini örnek 
gösterirdi. Sahnede haile kıraliçesi rolünde bir bar· 
dak zehir içtikten sonra bütün gece bağırsakları a· 
teş içinde yanmıştı. Bununla beraber: ''Tiyatro aa· 
nalı bir taklit sanatıdır, ve duyulmıyan bir his daha 
iyi taklit edilir" derdi. Ve bu kaideyi izah için mc5-
leğinin ıerofli mazi.sinde misaller bulurdu. 

Uzun uzun içini çekti : 

- Bu küçüğün hayran olunacak bir istidadı var. 

(Sonu var) 

• 
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Temiz hava 
Herkea temiz hava ister. Fakat, 

teıniz hava nedir? Onu kimse bil· 
lllez. Serin bir rüzgarlı Jİavaya kar
i{ ıöiüalerıini açarak: 

- Oh, limonata &'ibi &"eliyor • · • 

Diyenlere bile, hotlarına ıiden bu 
havanın vaaıflarını aoraanız cevap 
~eremezler. 

Bir zaman hekimlerin fikrince, 
• uidi ... tenıiz hava içinde karbon . kar-

aa olaa hava aayıhrdı. Halbukı 

f f" edecefimi• havayı ne 
Tene ua d :L--lar kirle-
bon aidi ... e lltUUV"I" • 

kar a ' unJ b•aber hava kır· 
temezler. ~un ~ oıdufunu bize 
1 • ve krlenmıı I .. enır h L-- verir <l!erısı d, bunsumua a-- . ... 
~·~ .:.ırk ve kapalı lualmıı bir odaya 
~ .a fena bir koku duyuu. Bu 

sınnce eren ne karbon aaidiclir, ne 

::::ı:rdır, ne de insan ~ehiri ~·· 
... iindl bir macldechr. Bu e-

dilderı uç -'d'i' • imdilik kokunun neden ... ı ınt t 
n~ b''--s. Fakat kokunun fena kİIDH •- • -..ıı·1m· t" -ı-J · ha•lice tetkik -ı lf ır. 

u ı; us 

j Dünyada neler oluyor 1 

Siiarı l(enlerin grevi 
Bükreş tramvay idarcai, tr&mvay a

rabaları içinde ligara içilmeaW yasak 
ettiğinden bütün siıara içenler buna 
}lddetle itiraz etmişler ve tramvay ida
resine bir~ok heyetler göndermiıier. 
İstekleri yapılmayınca umumi bir ırev 
yapmıya karar vermiıler. . . 

Bu grevden tramvay §ırketi, zarar 
ıörmüıtür. Nihay~t tran:~ay id_aresi a
rabalar dahilinde sıpra ıçdmesıne mu
vaf aka te meçbur olmuttur. 

Bıı 
• 

iSTATİSTİK 
Onuncu yerli 
mallar serg·isi 

-
Dansözle evlenmek isrlyen Gazete 

ve 
kôOıtları . . 

ıçın kooperatif 

-5-

Nasıl bilirlerdi ? 
... Kadın kulüplerinden bazıları t 

rafından, milli lıuyaletiyle, konf 
ranılar vermiye divet edihniın de ... 

• .. Eskiden beri Türkiye'de yük 
t.hail ıören kadınlar varmıı !... 

... Türk kadını &fk hayatını it hay~ 
tına feda etmekten müteeuir midir?. 

ba.ı aaidi havada yiizde otu d~e-
1i buJunc:ıya kadar inaana büyük 
bir zararı olmaz. Onun bizim haya• 
·~ l"' b'l --..lır Bel k•· ..... ıza uzumu ı e v~ • . · 

te_- erı , l k 
~enlerde de yaa:mıttım. Kalaba ı 
od Jarda yatan çocuklar da.ha geç 

a . . bil _._ar De-

bir Mihra<e 
İıtaıbul - Cuma gUnli 'Galata1aray 

liıeainde, onuncu yerli mallar aergiııi 
a.çıldı. Serıide küçük büyük memle -
ket unayiini, 160 kadar firma tem.ile· 

Yazan ı Neıeı Halil Atay 

Bu satırları aiz de benim ıibi, bı 
altından ıülue&ı:, fakat sene ftlhunu 
aın iıyanına hükmedemiyerek oku 
muı olmalısınız: Amerika'cla konfe 
ranslar vennekte olan muhabi · · 
Bayan ismet Sanh'dan bahseden Va 
ıinıton ve Nevyork ıazetelerinin y 
ni Türkiye hakkındaki ıüzel yazıl 
yalnız "aokaktaki adam" ın değil 
konferanı dinlemeyi bilen münevverin 
bile bizi hili on tekizinci asır oemanlı
lan ıibi tanıdıiını iırap ediyor. 

·ı· .. d k' t ffüa mel'Kezını lllı uıin ıçm e ı ene . . h 
lenbih ederek nefes adalelerını 

1 
a-

ln yanız l'ekete getiren odur. san k ıb· 

büyiirler, dıtlerı e 1-S ç- . •. 
mek ki bu kolcu ~uklann bü.~e
sine hiç olmazsa, çocufu ~üyute
ce k 'hormonlarm iyi iılemelerıne en
ıel olur. 

Singapur'dan bir Avrupa gueteai
nc bildirildiğine göre, Johor devleti 
bugünlerde vahim bir buhran içinde 
imiş. 

!ardır. 

diyor. 
ltar.bon aaicli içinde kalına ad 1 

birden bire durur. Yaııyama:ıaa a 
L- • • de •---bon pid: olmayınca 111ttvanın ıçın ...- , . . bu 
llef de al Karbon atıdının 
ı .. ea damu.d 1 yıdır ki havasızbk· uzumun an o a d .. de .. e yuz t&ıa boüu)mUf olanlara, ıçın 'k 
...__. • d "t karbonı -=tten yediye ka ar uı . k 
bulunan bir hava tenef füa ettırere 
kurtarırlar. 

Buna kartılık en kirli havalı de-
d . w. • 1 rde tiyatrolarda, kahıgunız yer e • . hava 
.l'elerde, hastanelerde bıle: 
tahlil ediJdıği vakit içindekı karbon 
a 'd" • . betı' daima yu"'zde birden aı ının nıa t h 

lnaanların çıkardıkları hormonl.a· 
rın ted.kiki ilerledikçe, havanm kır
ı nmi oldufunu haber veren _bu ko
keunw! da sebebi belki öt~-:~ılec~.k-
t • Yahut havada.ki elektrıgı degı.!" 
ır.. ş· dil 'k ölçutirdiği anlatılacaktır. alll ' 

müz ancak bumwnuzdadır: 

Temiz hava kokmıyan havadw. 

G.A. 

34 Asırlık el yazısı 

Mesele ıudur: Geçen mart ayr fçin. 
de Johor mihraceainin Helen Vilııon 
ile evlilikleri resmen feshedllmi,tt. 

Geçen ay da Mis Lidya isminde bir 
dansöz annesi ile birlikte mihraceye 
misafir olmuş, hattA Slngapur vapur 
iskelesine kadar bunlara mihrace biz -
zat refakat etmişti. Ortalıkta şimdi bir 
şayia dolıtmakt~dır: Me~er. b~. altmıı 
beş yaşındaki mıhracc yırmı dort ya -
ıında bir bar dansözü ile evlenmeyi 
düşilnüyormuş. Bun~n hakk~n.daki dü
§Uncelerlni mihracenın kendıaı de te • 
yid etmiştir. 

Serıinin bu ıeneki huıusiyeti, teı
hirin mükemmelli~idir. Bilha11a 
Etibank, Silmerbank v..,. lı bank&1ı 
paYyonlarmda fotoğrafiler, nü-
muneler, rakamlar ve grafik-
lerle teşhir ıçın yapılabilecek 
şeylerin en iyiıi yapıJmı§tır. Etibank 
pavyonunda 'l'ilrkiye'nin maden serve
ti, maden sanayii ve maden sanayi ge
lirleri, Sümerbank pavyonunda büyük 
devlet işletmeleri, lt bankası pavyo
nunda da bankanın ittirakiyle çalı~n, 
muhtelif sanayi zümreleri hakkında 
mukayeseli rakamlar, fotoğratiler, 
grafikler vardır. 

Yerli mallar ıerıieinde bu yıl fazla 
olan tey cam adamdır. Önce biz gaze
teciler, ıerıl idıreıinin itlerini kolay
lıftmr, halkın serıiye ratbetinl arttı
rır diye diltilnilyorduk. Oldukça bol 
reklam yaptrk. Biıe verilen malOmatı 
l.ontrola lüzum görmeden neşrettik. 
Karilerimize cam adamın Türkiye'yc 
Almanya hllkümetinin müsaadesiyle 
geldiğini bile söyledik. 

Cam adamı ıergi idaresinin getirtti
ğini ve halka bedava göstereceğini 
zannediyorduk. 

Serıinin açıldığı gün cam adamın 
içine yerleştili pavyonun kar,şJSinda 
biri açıık elbiıeli iki adam vardı. Bun
lar pavyonun önünde bilet almak içın 
sıra bekliyen kalabalığı kontrol edi • 
yorlardı. Bunlara sokuldum, 

Uzun bir mazinin huıuıi kaıidler • 
le tahrif ve tef ıir edilmiı tarihi, din 
farklan, yakın ve uzak komıularca ço
cukları korkulmak için uydurulmut 
maa.aJlar halkın zihninde türkü, kavuk
lu, ıalvarh ve yatağanlı, dört nikahbu 
ve kırk cariyeıi arasında nargile içip 
afyon yutarak yqıyan korkunç bir tip 
olarak aınrnıza kadar idame etmiıtir •. 
Ş«rk meaeleıi ve hasta adam 
Avrupa diploınasisinin yüz yılını iıgal 
edebilmek için bu muzlim hayalet, İp· 
leri kurnaz politikacılar elinde bulu • 
nan o müthi§ k;ıl la manzaraaiyle, ka -
bil olduiu kadar geniı kalabalıkların 
cfunağlannı iıgal etmeliydi, 

•tağı bulunur. Şimdiye kadar a - · k 
lil edı"lm'ıı olan havalardan karbon 'Ge~enlerde fransız el yazıları a ~-

. f ;s 'k 1·1 zamanına aıt ası"dı' en çok bulunan hava bır tıp a- demisine fenı e 1 er b' 

Oradaki ingiliz valisi hUkUmet na
na buna itiraz etmiş. Fakat mihrace ~ Ü kendi hususi işlerine Londra hUk me -

tinin karışamıyacağını ileri ııilrm.iif, 

Yalnız bu üç pavyonda memleket a..ı
nayiinin bir kaç inkişaf scne6i vuzuh
la teabit edilebilir. - 20 kuruş paıhalı def il mi indire

mez misiniz? k ' 1 yazılmış ır k .. I • • b" u"k amfiainde çı mı§- Mı'la'ttan 1.400 sene eve . u teaının uy . . . M h 1 tariht'.ı tir• Or•da da karbon aaidmm nıabe-. erilmittir. eç u ::s • 
• _ B el yu:ıaı v 1k kıralı Keti yii&de ancak 0,8 bulunmuttur. 11' nin anlattıfına ıare Fen e . 

...... ne kadar kapalı kalırsa .. kal~m, b' uharebede atır tekilde yara
,, yük retd ır maman kıralın l!OCukları baba-orada karbon ••İdi niab•~ .. • lan ılı z r A t' 
eelmeaine aebep divarlarclaki, dote- !arının U&b El'in ve ilihe fera m 

bir taraftan da Londra'da bulunan 
kendi hukuk müşavirini celbctmi§tir. 

Bakalım altnuı betlik mihrace bar kı • 
ziyle evlen~bilecek mi? 

Dil bilen köpek ınelerdeki muamatm o sazı ~ oflu oldutu halde yaralanmasına hay

eidir. •et etmiıler. Kır.al Keret de, Sur kıra· 
kir • · Fransa'da oturan bir çinlinin Po-Kuboa uidinin bir havayı • lı ıibi, bütün haıtalıkların bır cer.a ~. 

letmeie NIMP olaı;nıyacafı a~ oldutuna, &Unah itlenme1e ~iln~ada meranya cinsinden kü~ük bir k8pegı 
ıddıktan aoara, ınaaalann aJUm olmıyacatına inanarak ölmUf, varmış, adı da Sczar'mış. İkisi rahat h

. ._rdıkları ve kapalı yer· ·------------... ,. rahat yaşarlarken dünya hali bu, çin-~~ ... ·~ :.vaısm ldrleameaine aebe!' ' , 

._... • ldufu sanılınıftı. Bu zelu- 1i ipin ucunu kaçırmıf, günün birinde ~u ..... obir madcle oldutu bile~- Ankara Borsası ifl!s etmiş. İcra memurları çinlinin ~ ~--L onu da iapa.t edecek bar F oturduğu evde işe yarıyan ne vana 
- -~ So 29 Temmuz 1938 iyatı ·· 

Ba~ka hiç bir !ey olmasaydı, yalnız 
Nuri Dcmirağ'ın Beşiktaf'taki fabri
kasında yapılan tayyare ile iki planörü 
göstermek için bir sergi açılabilirdi. 
Sergide miıteha1111lar, bu tayyuenin 
ve iki plinörün - nerede yapılıru' o -
luraa olaun - kendi tipindeki her haat
ri bir tayyare ile boy ölçebilecek bir 
kudrette oldufunu söylediler. 

Küçük bir pavyonda alemin)'Um ve 
bakır mutbaık efyaları satan küçük bir 
atelye l&hibi de, ortuından ikiye a
yırdıtı iki tencereyi önümüze koydu, 

Diye sordum. Bana gazetelere gaze
tecilerin, yazdıkları fcyleri ıösterdi
ler, - Canı adam Türkiye'ye Alman
ya hükümetinin müsaa<lC$iyle geliyor, 
anbalajı için on bin, ıiıort•ı için elli 
bin lira harcannıı9tır, il&h ... illıh., De
diler. 

Cam adamın f(Shreti hakikaten kıy
metınden bir kaç defa büyüktür. Onu 
gören ilk okul talebeleri bile m~ktep
lerinde öfrendiklerinden fula bir şey 
öirenınesler. Maliyeti, anballjı için 
aarfedildifinl iddia ettikleti kadar bi
le delildir. 

- Bunların ıbiri Avrupa'da öteki le
tanbul'da yapılmı9tır, hanıgiıini tercih 
edersiniz? 

Sergiyi ıeçen yıl bir kaç yüa bin ki
ti gezmitti. Eğer bu yrl ıezenlerden 
yalnız yilz bini gazetelerde okudukla
rına inanarak cam adamı görmeğe he
ves etseler, cam adamı İıtanbul'a geti
ren kQmiıyonculara cam adamın bede
linden bir kes mJaH fuluım. tidiye
ceklerdir. EDdi,.leritnl Sanayi Birliği 
umumf katibine aöyledim. Bir sareısi
ne bakarımf Dodi. Bakılma .. cidden 
yuııJc olur. 

On bet cümhuriyet yılının devam
lı ıayi, düzgün politika11, her sabada
ki muvaff akiyetleri, hakiki garp mü -
nevverlerine Atatürk devri türklerinin 
avrqpalılardan farklan olmadığını, 
hatta onların bunlara kartı bazı üstün 
taraftan bulunduğunu öğretmiıtir. 
Ancak kalaballldar tetkik ve tahkik 
zahmetine katlanınıyan çocuklara ben
zerler, Onlara anlatılmak istenilen ha
kikatler gözlerinin önüne kadar götij • 
rülmek, dimaf lanna hakkedilmek la. 
zandır. Kendi Y•fayıtına göre hiç de 
cahH olrnıyan orta halli avrupalı veya 
amel'.ikalıya raatj'eldiiiniz zaman fa• 
yet : "Kaç karınız var?" gibi bir sua • 
le muhatap olurıanız cehaleti ile jıtih -
u ebNş olmak için: "Bir düzine!'' ce
vabını vermeyiniz. inanır. lzah ediniz 

blkma tecrübeler bile yapılmııtı. n- hepsini alıp müzayede sarayına go-
ra bunun da doğru olmadıtı: inıa~'?' ÇEKLER türmüşler. Fakat beyaz uzun tüylü, 
.. llÇUCU, ne de U~ıyan ır ze U" Açılıs Kapanıı-ı ı •• .,,. ı..,..,,1 .... vimli l11ln tl:ı ı--11 l'SValıt-• '-l. 

O halde havanm kirlenmeai, aca
ba, havada mikropların çofaJma..... 
elan mı ileri gelir? Böyle dütiinenler 
vardır ve onun için teneffüs edilec~ 
havayı mijlroplardan kurta~~ u
aere aüzg~ten geçirmek uaulu JCa

dedilmittir. Halbuki bizim hayatı· 
ıauu tehdit eden mikroplar, hayatı-

Londra 6.20 6.U7& rın areeında olarak •• 
u '- J•& •" 126.SJ 
••••

70
r.-. - S.4915 - Çince konu...n köpek llO frank 1 Paria S.41%5 -~-

Mllano 1.52 .. !·.~75 Artıran yok .ınu? 180 frank, .haydi gi-Cenevre 21.lılo25 ...... 
Amıterdam 651.2425 651.5550 diyor .. 

Diye ıordu. Onuncu yerli mallar 
ıergiıindc sanayicilerimiz bilhassa a
,,.-ı d'ı-Eİl1~rdİT. 

Onuncu yerli mallar eerıüi, ceunle 
re, en fuı. İ•tanbul'un daim! bir Hr· 
et bın..ına olan Jıhtiyacını anlattı, öt
leden eonralri N&tlerde, aercfde adım 
..unaıc delil, nefa almak bUe imkan
sıı:dır. Alçak tavanlı, dır ve d8rt tara
fı kapalı odalar, bunların içinde bina-

ki babanız, büyük babanız, amcanız, 
cia)'ıaız dahi filen ınonoaam idiler. KA
vuiu, talv-.n ve yatafanı ancak Yeni-
çeri müzesinde gördüğünüzü ve yeni -
çeriler :zantıaaıncla avrupalıların da lo
bkça onlardan daha az aarip olmadık
lannı buna ilave ediniz. 

Berlln 50.512
5 !°1:40

512
50
5 

180 frank, bu kadar ehcmiıyetaiz pa-Brüklcl ~1.2975 • 

Atina 1.1350 1.14 raya konufan bir köpek satılıyor; ınü-

. · d lüzumludlW. lllızın devamı ıçın e . 
Hiç mikropsuz hava içinde yafıya~ı-

d . Dl1k· len hayvanlar vana a ınaan 
!'oplu hava içinde yaıamıya alıpıf 
olduğundan mikropsuz havada ka
lıııca mikroplara karıı miidaf aa va
-.ı.ı.:a.1 iıliyemez olur, zayıflar: ~-
1'& bir defa mikroplu havaya gırın~e 
ca.Jıa ~bıık hasta olur. Nazlı ve hıç 
~lıınetsiz bir hayata alııtınlan. S:O
c~ların dayanıksız oldukları ~~···· 
Oıwlan dolayı inaanların teneffus .• 
decekleri havayı süzgeçten j'eç&r• 
blek fikrinde bulunanlar bile ha~=~ 
il- . . d k" "kropları ancak )'Ü 

Sofya 1.S3 l,5375 •- b f t 4 S•5 4.S75 ·ayede aarayının -pıcıaı u ıraa ı Prar · " " 
Madrit 6.20 6•1275 k rmamut 

23,725 açı -T•• Varııova 23.62 'k' il · 
Budapeıtc ı.4.10 24.91 Bir gün geçmiş, ı ı ı n gesmış, 
Bilkrel 

O.SIS25 0.9375 baıılamıp lulu kederinden zayıflanu-2.8575 217 T 

Belırat 36:3550 ya .. Bir ıiln kapıcı bıkmıt köpek yok. Yokohama 36
·
1950 bil il 

Stokholm 31.9450 32.1075 Öteyi aramış, beriyi aramıı, t n 
Moskova %3.6725 23.7775 mahlleyi altüst etmif, ortada lulu 

ESHAM VE T AHVlL\ T yok. Poliıe haber verilmi9. KomiHr: 
ı9.20 ıuo - Hele bir de eıki Nhibine b&kın, 

(Vadeli) oradadır, deınif. 

lt.U 19.lS Gidip bakını•lar, köpek orada .. Çin-(Pcıin) T 
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nın hiç bir yerine dokunm.mak !)artiy
Je ne yapılabilir 1 Ve onbeı ıün sonra 
ıölrülilp bir tarafa atılacak teeiut iç.in, 
.ecımadan ne kadar para harcanabilir? 

Bilhuaa detiftirilemiyen 11cak ha
va içindeki insan ve buna brıtan e
sans kokusu!. Sergiyi baştan sonuna 
kadar gezmek için bir kaç defa açık 
havaya çıkmak tonra tekrar içeriye 
ginnek ve ite yeniden ba§laınak lazım
dır. 

Cumartesi gilnU iktieat velrili Şakir 
Kesebir, Basın Bfrliğinde gazeteciler
le, gazetelerin kifıt itlerini konuftu. 

Bir kooperatif kurulllQk, ıautele -
rin kiğıtlarını bu kooperatif ıetirte • 
cck ve it inki,af ettikçe kooperatif 
kitap ve defter Jcağıtlariyle de uira -
,.caktır. 

İktisat vekaleti bu tedıbiri, ıazeteci. 
Jere, kontenjan güçlüklerini karşıla • 
mak ve gueteleri günün birinde ka
ğıuız kalmak tehlikesinden k.urta•
mak için teklif etmiştir. 

lıtiraJce hazırlandıfrnuz Nevyork 
aeııriaini altmıı milyon lcitinin z.İy•ret 
edeceii hesap ediliyor. Türle. pavyonu 
ve türle •İtesi aerırinin baılıca cazibele
rinden biri olabilir. Biz orada aaırlık 
masallan yıkar ve kendimizi bütün bir 
medeniyet alemine hakiki çehremizle 
tanıtabiliriz. Nevyoıic sergisinde türk 
pavyonu ve türle sitesi modern 
Türlciye'nin bir minyatürü olmalı
dır. - N. Baydar 

... ıçın e ı mı . d t izle· 

Sıvas _ Erzurum 
hattı istikrazı 1 I' 99.75 
Sıvas _ Erzurum 
battı iıtikraaı UI 99,75 

99.75 

99.75 
1933 ikramiyeli ,.
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linin kartısında bir iskemliye otur. 
muş, sahibinin dünyadaki fenalıklar 
hakkında verdi&i heyecanlı nutku bü
yük bir hayranlık içinde dinlemekte 
imif .. 

keresine, bizzat iktiut vekilinin ielip 
İftirak etmesidir. 

de 9S nihayet 98 nisbetın e emüd _ 
•.L d • nın m a -.rler. Oat tarafını a ırua k ·· ere 
faa vasıtalarını körletmeme uz 
laklarlar. 

Onları biribirinden ayımııya han&f 
yürek dayanır? Şimdi ikiıi de Ha.det 

'-·------------,. içinde Y•tıyorlarmı1-

Anadolu demlryolları 40 tO 
ı ve II 40.70 • 

(Peıin) 

Sayın Şakir Kcscbil''in sergiyi açar
ken kendini dinli yenlere, verdiği müj
de, bu yıl iıwinde tahakkuk eder, ve 
ıer&i ıelecck yıl, Maçka'cla italyan se
fareti olarak yapılmağa baflanan ve 
yarı kalan binade açılırıa, o zaman, 
bu&ilnkü yazdıklarımıza gelecek yıl 
Hr&iyi gezecekler bile inanmıyauk -

Gene muhterem iktisat vekilinin 
teklifine göre: kooperatiflerin karı, 
muhtaç meılektölflar için, Buın Birli
ğine verilmeli, bir taraftan, guete sa
hipleri dıifer taraftan, muhtaç meslek. 
tatlar terfih edilmelidir. 
Toplantıda en milhim nokta, teklifi 

hükilmetin yapmuı ve teklifin mUza. 

Toplantıda kooperatifin nizamname 
projesinin mütehassıs gazetecilerin 
yardımiyle iktiııat vekaleti tarafından 
hazırlanmaııına karar verildi ve Şakir 
Kesebir, gazetecilere yakın zamanda 
teşebbüsü mutlaka intaç edccegini va
detti, 

Yüz sene uyuyan ad~ 
Yaan: HtJ11n s.,ne 

Tefrika: 21 
~============~~:d vam edeceffml Kırk 

t t konupaıkta e ... l!almıya kalkaralc 

firemiyorum 1 Eier bil1eydim, uyan • 
mak iatemeadim. 

Ve komik bir hiddetle Sele.ten •i· 
•ına bir hap attı, bir ikinclıini atmak 
üzereydi ki ıuetecl kolunu tuttu. 

- Yapmayın, dedi, huımaı•lıia uf· 
raremu. 

§ - Bonjur, madmazeı 1 Dedi, I rin elbiseleri m~fa~a edi_Imiıtir, ha.

1 

- Yani bizi beş ayaklı buzaiılar &i-
Gen5 &,. aordu: li buharlı ve ben•ınlı makıneler kul - bi göatennek niyedndeainiz, dedi, - Söyleyin bakalım, buruını nuıl landır. Röne : 

buluyorwunuaı Seleaten kendiai l5in ~· •hemiyetli - lllemnuniyctle kabul ediyorum, 
Rllne: olan ıeyı •omıaktan ı•rı dur..,..dı: dedi. Biraz hava almak pek hoşuına 
- limclilik daha bir fCY IÖyliye- - Yemek de yerler mi? gidecek. 

Seleaten, kollarını yubrı kaldıra • 
rak haykırdı: 

mcm, dedi. §üpheıiz bu evde rahat ya- Gen~ kız taze bir kahkaha attı. Seles.ten sordu : 

. O iünü gelifi güzel yapılmıfmake ~ atından eonra •- :ıır • a I ı..:.l ı ·ı R " e ıual aor >". ah ·1 edecek detilun Y • 
'ile er e geçirdı er. on . ba ıısan t ıı k f••luındır, diye Rö-~ · d d Ve ıuallerı - Sen kır tan - a, acrı urmuyor u. fdilinc - . Yüz kırkından eonr ~.n Gabriyel Kler'e o kadar sa r· ne tuhıh etti. 

- Nohut kadar bir hap inaanı ha
zm111ızlıfa utratıın 1 Bu da ıörülmüf 
ıey mi? Ah ne ıünlere kaldık 1 

pnabilir. Lüzumlu olan hiç bir 9ey - Hep de yemeti dütünüyorıunuz. - Y~ni Orlean uzak mı? 
eblk delil. Fakat bizim zamanımızda dedi. Evet orada yemek de yiyorlar. - Yok c;ımm, 18-00 kilometre kadar 
timdhizin 1 U.u .. ua addettillnb lıazı Seleıten: bir l"Y· Heliko ekspresi merkez ga-ıcylere daha ziyade ehemiyet verilir- -Avuaturalya'ya gidelim, dedi, ne- rından saat 16 da kalkar, dört saat son-
dl ... Bunlardan pek kolay vu ıeçemi- reye oluna (idelim, fakat bunda kal- ra, tam konfer:İn, zamanı oraday•z. &or\in" d k" ··ımekten katılryo. 

d Uyor U 1 gu bır de. i blr fCf 6trenifOI'IDUf U. liaıcikaten malCımatı olmıyan . Sele1ten, yen 
· ' k arıp 1

~n için en basit §Cyler pe i gibi hayretle: . Ah ınaıyö fU dok-

On üçüncü fasıl 
Erte.i ıün, öileye doiru, Anni 

Tompson telefonla ziyaretinden ha
berdar ettikten 10nra, 4 üncü kıeım 47 
nci cadde 237 numaralı evin önünde 

yecelimden korkoyorum. ıruyahm, Selesten, endişeyle Hendisine bak-
- Eklen ı•ldip kadar hi5 bir ekııi- Anni Tompoon: b, fakat o bu teklifte hiç bir garabet 

finiz kalmamuına dikkat edil.mittir. - Ben de tanı •İze bir ıeyahat tek- bulmuyordu. 

OrUnür. . . kılan - Dotru, 1 De~~~ diİine bpıJıp bu l<arşılarmda ilk defa kıbrıt ça d tor Trundl in .ta a km bir halde· 
ilhfiler hayret içinde kalmışlar ı. hale ıirmemelıydi:k. v&f 

IJr: ~fa bir dürbünü gözleri~e g~:::~ yiın, ıamamiyl~':~:~ da alı91r11n. 
. fhrrnıf olanlar, uzak ıeylerın . - K~~ı;maıİıtimalden korkuyor~ 
rıe nilıJ bir sihirle bu derece yakın- - A . , idi kapıcı kadınla ı· 
• tıfını anlamamıılardı. Bu misaller ınöayö. Parll te 1 P d kapıcı bile 
alllütenahi çoğaltılabilir. ki Jif atardım. Bura a 
lier dakika telefonun %İli çalıyordu. yok. 
0rıe ile Sel~ıten'in ıerbest bırak_ıl · Gabriyel Kler: ecli 
•lctan her t<lrafa ilin edilmifti. Diln· Buna lil%um kılmadı, d ' 
'rıın her tarafından kendilerine ıual· ;ıeaten baykı.rdı: )Uzum kalma· 
r Yağdırılıyor, mülakatlar iıteniyor: _ Evet, hiç b~~ ·~:ı: insan ayafmı 
\'etler yapılıyor, ziyaret müaaadesı nııf· Hürlyet vell ea cak bir vaziyete 
ltrıiyordu. Ve her seferinde buzlu · kıınıldatamrya · anlar 
lıatatilde yeni bir yüz beliriyordu. elinı laıi J 178&1 dan evelld ına 
!löne: getiri cı:ıs. hür yaprlardı. 
'İyi kı" ı'ngilı"zcc biliyorum, diyor- siıde! ta ediyorsunuz.... .. ı·· 

- .na .. ö doğruyu ıoy uyo-\' okaa konuJınak mümkün olamı • Hayır, mosy ' . . emek ... 
t - J"li de fU kı, ışte y . 

8 ı. rurn ı .. De ~. .. ııiiyle bir P.ırzola pı-eJeıten sözünü kesti: ati oldu, mot1yoye r 
"' Zararı yok, ben gene fransızca 

helikoeundan indi. Onu ıörınck IU>ne 
için büyüle bir ıevinç oldu. 

Genç kum elini alıp nki ueul U.erc 
dudaklarına götürerek: 

- Buraya kadar aahınet etmek lüt· 
funda bulundu tun.uz için çok te9ek • 
kür ederim, dedi. 

Anni Tompeon, el nlanak ıihi bir 
haylı Z&mandanberi unutulmuı olan 
bu el öpU,Unden '10k hayrete di1ftü. Bu 
&deti ıar.tp, fakat cuip buldut Kendi 
ihtimaın ve f tinuı nye1lnde dirilmif 
olln bu •dam. rCSı:lerinde, ffmdiye ka
dar pek fazla dilf(lnmemif oldufu kay
bolınuf bir dn-ri canlandırıyordu. Ve 
bütün alimliğine rağmen, fU dakika • 
da, o devirde YA§"Un1' olan insanların 
vahfi olmadıklaruıı h1uedi1ordu. 

Me1ell ifinize yarıyabilecek bir o~ lif etmiye ıeli)"Qrdum. Genç kız : 

molılliniz var. Röne: - illmi, dedi. Saat 15.30 da sizi al-
- Ve bu abin aayenizdedir, defi! - San Franaiako'dan daha yeni ıeı- mıya geleceğim... Şimdi kaç•yomm, 

mi? Siae 90k tetelclrür ederim. Fakat diniz, ıanırım, dedi. çünkü beni bekliyorlar. 
timdi içinde bulunctutumu.ı: dünya e- - Evet, dün celdim. Ora.da tufan~ Röne : 

..ıce tan...,, olduiumuzdan o kadar dan evelki hayvanlar hakkmdaki aon - Kuzum, siz hi5 istirahat etmez farkbdır ki maziyi unutmak için bir kefiflere dair bir konferaıı. vermiş - misiniz? diye sordu . 
müddet &~ıi lbıındır. tim. Anni gülerek : 

Annl Tompoon düıüncell bir tavır - Seleaten: - Pek sık değil, dedi. Şimdilik Al-
la: - Bizim cinaimizden hayvanlar, de- lahısmarladık. 

- Anlr}'O.._ dedi. Belki doktor eli. Çünkü burada herkea bUI ııwnot- llluayyen zamanda Rokfeller müze-
Trundl'ln alzi Fra-'da bıraı.-, ya- lır kadu ıarip ıörUyor. sinin büyük otomobiliyle geldi, Bu o-h t da A tu ı • akl · i Anni Tomr.....n devam etti: 

u - ra Yayo n ettıl'DIH r- toınobii onları hep birlikte merkez ga-
mllreccab olurdu. - Bu akfıım Nu .. 1-0riean'da uyku- rma ı:;ötürdü. Orada Selestcn, raylar 

Rilne hayretle: nuz •• dirilifinis hakkmda bir lconfe- üstünde hueket saatini bekliyen 
- Neden AYUoturıılya'ya 1 Diye ııor· rano ••nniye dav.t ettiler. trenler görünce memnun oldu, Fakat 

du. Lulzyan',n bütün ilim .. münev- bu trenlerin hepıi elektrikle mütehar-
- ÇUnkU A-turalya bütün dünya .. rlerl ha.,, bulunacaklar. Fakot aiz dkti. Fakat, mUdirenin izab ettiği gi-

Selcatcn; 

memlcketlerini P•finde sÜTükliyen de benimle birlikte gelmek lutfunda bi, Hatte yüz kilometre sürati aşmıyan 
cereyana tibi olınay, rcddctmiftir. O- bulun..,....,. konferanaun daha on- bu nokil vasıtası ancak yük taşıyordu. 
...ı. hllt, qap yukar, alııln -- ter ... n olaı:ötır. Yolcular ve posta hava yoliyle ıcya-
nudaki gibi Ya,.,.u. Orada ı:oki dev· Selcoten • hat cdiyorlaıd• (Sonu var) 
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Yurdun şifalı cenneti • 
• 

YALOVA 
Kaplıcalara bir günde 1.700.000 

metre miköbi temiz, sıcak su geliyor 
Yalova, (Hususi) - Yalova, 

cümhuriyetin memlekete hediye 
ettiği bin bir mamureden biri fa
kat en güzelidir. Daha dün dene
bilecek bir mazide içinde bir tek 
yağ kandilinin bile yanmadığı 
bu güzel yurd parçası bugün bin
lerce elektrik !imhasının aydın
lığı içinde bir donanma şehri 
manzarası arzetmektedir. 

Gözün görebildiği kadar bol 
ve kesif bir yeşillik içinde Y alo
va cennetten bir parça gibi bu
gün bütün yurddaıların İstifade
sine açılan bir eğlence ve hatta 
ondan daha fazla bir sıhat kay
nağı ve tedavi yeridir. 

Otel Termal 
Orada Avrupa"da bile eşine 

güç tesadüf edilecek kadar mükemmel 
ve her türlü modern tesisat, techizat 

ve konforu haiz bir otel v~r~ı_r: Otel J ması için bir çok fenni tesisat vücude 
Termal. .. Bundan başka ırılı ufaklı 1 getirilmiştir. Bu kadar bol miktarda 
bir çok otel ve banyolariyle Yalova su, dünyanın ancak en zengin kaplıca
tam ve modern bir su şehri halini al- !arının malik olduğu müstesna bir 

m~ştır. 

Bu yemyeşil cennetin ortasında, o

tel Termalin 145 odası sık ağaçlar or-

mazhariyettir. 
Bu şekilde çok miktarda gelen su-

dan azami şekilde istifade etmek bü
yük bir kalabalığın banyo ihtiyacını 

birden karşılamak için bir "Termal 
inşaatı" vücude getirilecektir. Önü .. 
müzdeki sene bu inşaata başlanmış o
lacaktır, 

(ukurova' da 
kurulacak yeni 
ıeker fabrikası 

B. Saffet Arıkan 

Erzincan'dan geçerken 

Adana, (Hususi muhabirimizden) -
Adana'da büyük bir şeker fabrikası 
kurulması yolundaki teşebbüsleri 
bundan bir müddet önce bildirmiştim. 
Bu mesele artık iş sahasına girmiş bu
lunuyor. 

Şeker kamışı mütehassıslarından 
Haşim Alataş ve mütehassıs Hayri, 
bölgemizde bir şeker fabrikası kurul
ması yolundaki mesailerine devam et
mektedirler. 

Tarsus'ta ekilen pancarlardan çok 
İyi neticeler elde edildiğinden şehri
mizde de mezbaha civarında, şeker 
fabrikası hesabına 50 dönümlük bir 
tecrübe tarl3..sı kiralanmıştır. Bu sene 
tecrübe mahiyetinde buraya pancar e
kilecektir. 
Şimdiye kadar yapılan tetkiklerden, 

Fevzipaşa'dan Silifke'ye kadar olan 
sahada yetişmekte olan şeker kamışı 
ve pancarın bölgemizde kurulacak şe
ker fabrikasının şimdilik ihtiyacına 

kafi gelecek derecede olduğu anlaşıl
mıştır. 

Kars mükemmel bir 

Lise binasına kavuşuyor 
Uzun zamandan beri münakaşası 

olan lise binası meselesi nihayet Kül -
tür Bakanı Bay Saffet Arıkan'rn doğu 
seyahatı sırasında Kars'a uğradığı za
man hlledilmişti, yani Kars'ta kışlık 

teneffüsane, fizik, kimya laboratuvar -
ları, resim, musiki, coğrafya, fizik sa.
lonlariyle idare ve öğretmen odaları 

yatakane, banyo gibi bütün kwmları 

ihtiva etmek üzere mükemmel bir lise 
binası yapılması kararlaştmlmrştrr. !
kinci devre için evelce mimar Celô.l ta
rafından tanzim edilmiş olan proje mu
vafık görülmüştür. 

Kayseri Halkevinde 

çalışmalar 
Kayseri, (Hu.susi) - Kayseri hal

kevi talebeyi imtihanlara hazırlamak 

için bir lisan kursu açmıştır. Yüzlerce 
genç halkevinin bu yardımından çok 
istifade etmektedirler. 

Halkevinde açılan zehirli gaz kursu 
.:1 .... 1 .... : ..1 ... ..1 ... u:ıı ..... ,..tm,,..lr+• .,,. hı-r aiin 
yüzlrce halk bu derslere devam et-
mektedir. 

Bu hafta başlıyan halkevinin Ha -
tay kupası maçları binlerce seyirci 
önünde devam etmekte ve şehrimizde 
heyecan ve alaka ile takip edilmekte
dir. 

Spor bölgesinin açtığı güreş salo -
nunda da gençlere güreş öğretilmek -
tedir. Bu güreşlerin geçenlerde yapı -
lan ilk müsabakası halkın sürekli al -
kışlarını toplam~, gençlerdeki yüksek 
arzu ve kabiliyet takdir ile karşılan -
mıştır. 

Erzincan, (Hususi) - Doğu tetkik seyahati sırasında tehrim' 
ze davet olunan Kültür Bakanımız B. Saffet Arıkan burada do· 
duğu evi ve aile mezarlığını ziyaret etmİf, Erzi·ncanlılarla yakı 
dan te?'asta bulunarak arzu ve dileklerini sormuştur. Bu sual 
halk hır ağızdan şu cevabı vermiştir: 
"- Dileğimiz Atatürk'ün sağlığı ve sonsuz bağlılığımızı 

ulaştırmanızdır." 
Gönderdiğim resim Saffet Arıkan'ı Erzincan' dan ayrılırken 

kendisini uğurlanuya gelenlerle birlikte gösteriyor. 

Keleriç seylôbzedelerine 
yapılan yardımlar 

Erzincan, {ti ususi) - Bundan tnr 

müddet eve! su baskınına uğrıyan Ke
leriç köylerindeki vatandaşlara bükü -
met, Kızılay ve halk tarafından yapı -
lan yardımlar heyetler !rafından yer -
!erinde dağıtılmaktadır. 

Erzincanlılar, bu acı günlerinde 
keleriçlilerin dertlerine ortak olmuş, 

aralarında yüzlerce çuval yiyecek, ve 
toplarla giyecek eşya ayırmışlardır. Bu 
eşya Kızılay'a teberru edilmiştir. Kı -
zılay'm Erzincan mümessili B. Münir 
Atasev ve diğer üyeler yiyecek ve gi -
yecekleri dağıtmak için Keleriç, Biş-

kıcıag, Kaıoıar ıtoylerine gitmişlerdir. 

Bunlardan başka seylaba uğrıyanlara 
1600 lira kadar da para tevzi edile • 
cektir. 

Seylapzedeler cüınhuriyet hükü • 
metinin gösterdiği şefkte karşı şükran 
borçlarını, büyüklerimize minnetlerini 
sunmak suretiyle ödemiye çalışmışlar• 
dır. 

Kars yakınlarında 

ıiddefli yağmurlar 
Kars, (Hususi) - Kelkit'in Pekün. 

marun sihirli ve misk kokulu havasiyle 

doludur. Vücutlerinin muhtelif uzuv
ları arızalı yüzlerce vatandaş bugün 
kaplıcalarda tedavi olunmakta ve Ya
lova'nın temiz, kokusiylc ruhlarını; 

harikulade manzaralariyle de gözle
rini ve hislerini dinlendirmektedir. 

YURDDAN RESİMLER 
İskah köylerinde geçen hafta yağaıt 
şiddetli yağmurlardan hasıl olan seL 
Pekün köyünde bir at, 4 sığır, 10 ko
yun götürmüş, iki değirmeni tama * 

men, birini de kısmen tahrip etmiştir. 

imar planı 

Tabiat güzelliğinin, bütün maharet 

ve itinasının tam bir cömertliğine 

mazhar olmuş olan yeşil Yalova'nın i
marı için de bir plan hazırlanmıştır. 

Bu plana göre Otel Termal'in önün
den geçen yolun sağ tarafı tedavi 
mıntakası olarak ayrılmıştır. Eskiden 
yapılmış olan Çınar otelinin arka ta
rafında bulunan menba sularının daha 
kolay istifade edilir bir hale getiril
mesi için bu otel ykılacaktır. 

Bugün Yalova kaplıcalarına günde 
1,700,000 metre mikabı su gelmekte
dir. Bu suyun kimyevi ve tedavi edici 
hassalarının yolda gelirken kaybolma-

Ü( kardeşin birlikte iılediği 

feci cinayet 
Adana, (Hususi) - Geçenlerde 

Değirmendcre köyiinde bir cinayet ol
muş ve bir adam çifte ile öldürülmüş · 
tür. Hadisenin tafsilatı şudur: Değir -
menderc köyünün Çardak mevkiinde 
Hasan çavuş oğlu Mehmet, Osman ve 
Ali isimlerinde üç kardeş Mustafa oğ
lu Veli adındaki bir adamla darı sula
mak mrsclesinden atışıyorlar; bu mü. 
nazaa büyüyor ve neticede üç karde~ 

birleşerek Veli'yi çifte ile öldürüp ka
çıyorlar. 

Hadiseden haberdar edilen jandar
ma failleri yaklamak için derhal taki
bata başlamıştır. 

Zengin tarih kolleksiyonumuzdan bir yaprak .. Efes harabeleri 

Bir çok tarlalar işe yaranuyacalı 
bir hale gelmiştir. 

İskah köyünde de bir değirmen W 
mamen harap olmuş, bir çok ekili tat• 
lalar mahvolmuştur. 

Akdağ, Türünk köylerinde d< 
mezruat hayli hasara uğramıştır. 

Kars'ta fare mücadelesi 

Kars, (Hususi) - Arpa çayrnd• 
başlanan fare mücadelesi devam et' 
mcktcdir. Bugüne kadar alınan netice"' 
ler mücadelenin muvaffaikyetli oldu ' 
ğunu göstermektedir. 

Çıldır'ın Kodas köyünde çıkan tar 
la faresi ile mücadele için de Posaf zi 
raat öğretmeni memur edilmitşir. Şeh 
rimiz ziraat müdürü vilayet içinde bil 
tetkik seyahati yaparak mücadeleler 
den alman neticeleri görecetkir. Kari 
merkezinin Mağaracık ve Azat köy!e 
rinde fare görülmüş ve mücadeleyi 
geçilmiştir. 

İzmir'e gelecek 

yabancı profesörler 
İzmir, (Hususi) - Ağustosun ~ 

birinde, on beş amerikalı profesördtl 

mürekkep bir kafile şehrimize gelert• 
Bergama ve Efes harabelerini ziyar<1 

edeceklerdir. 
Profesörler, bir yunan vapuriyıe 

on bir ağustosta Dikili 'ye çıkacakla'' 
oradan otobüslerle Bergama'ya geç• ' 
cekler, akşam şehrimize dönecekler' 
dir. Ertesi gün hususi trenle Efef•e 
giderek orada da tetkiklerde buluna' 
caklar, avdette şehrimizde iki gün J<I' 
lacaklardır,. 

• 

• 



Hi 

Kızgın bir ~iineş altında 
bir avuç su insana hayat 

veriyor. 

8 ir paza~ yerinin bitt!ği yerde 
eski bır mahalle, bır semt, 

bir köy değil de, düpedüz, yeni bir 
alem başladı. Kale kapısının önün
de olduğumuzu anlatabildim ~i? 

Anadolu'yu dolaşanlar, cskı An
kara yarım mahrutunun kapısına 

benzer türlü kapılar ve koskoca bir 
mahalleyi çevreliyen. hiaarın. çe
§itlerini görmlişlerdır. Eskı~e.n 
kalenin kapılarına asma kılıt 
vurulunca ıite halkı rahat nefes a
lırmıt; kale kapıunın önü~~e en 
mefhur tirendazlar bekler, ı~ı. -y_a
na en tesirli silahlar yerleştırılır

ınif.. Kapılar bundan altmış küsur 
eene evci söküldü. Nöbetçilere ge
linee .. Ben içeriye girerken sağ kö. 
fede bahçel~tirilmiş' bir düzlükte, 
bir karanfil tenekesinin dibinde gü
ne,liyen baran baran aarı tüylü iti· 
ce bir kediden ba§ka bir fCY görme
dim. 

Hisar'daki ahbaplarından dönen 
bir aileye kale kapısının basama
ğında rastladık. Çıtı pıtı entarili 
küçük yavru : 

_Ben Zehra teyzemlere gitmem. 
Onların oğlan bana çirkin dedi~ di· 
ye bangır bangır ağlıyor. İhtıyar 
anne: : 

_ Yapma şeker evladım, o kus~.r 
etmiş o .. Ve öteki çocuklarına do· 
nüyor: . 

_ Kim demiş bakayım, dıyor, be-
nim tontonuma sen çirkinsin diye? 

Zemaneyi görüyor mus!-lnuz? 

Ankara'nın serin yerlerini sayı~ 
diye size sorsalar nereleri s?yl~~ı
n' b"l m· fakat ben bıldıgım 

iZ 1 ıne , 'ft .. ı · de rı e yerlerin topunu soy erım ~ 

kale dıvarınm arasını unuturum. 
"Kul daralmayınca Allah yardı:n 

d ~ dur Gu-etmez,, derler. Çok ogru · d 
d h ti · kızgın ı. ne!ll kızgın ama c şe 1 

7 
' • b" saat-Vakit öğleye yakın .. Bız ır 

tenberi sah pazarında dolaşıyoruz. 
"Do be . diye üç beş nduruyor yım,, 
socuğun lafına kandım, kırkar pa
raya üç beş bardak su içece.k oldum. 
liararetim bir kat arttı. O dakika~.a 
ıerin bir köşeye, ne bileyim, ~o
rnertçe olacak ama, ömrümü~ b:r-
k ·ı· d' Hısar ın aç senesini verebı ır ım. 

Y .. ·· üzde ilk kapısından geçtik. uzum 
hafif bir soğukluk, vücu9umuzda 
bir rahatlık hissediyoruz. Burası 

.. 

: : 
kapılı 

c 
:::ı: : 

Otomobil girecek kadar 
BÜYÜK ..• 
FAKAT •.• 
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Şehir plônı girmiy~cek 

kadar küçük göründü ! """""" """""""""'." "' "" """'. "" "' l ,.. ...... y~;;~~ .. K~·~aı Zeki Gencoıman 
"'""' ........... " '""""""" """.""""." 11111111111111111111111111111111• 111111111 

Kale içimle kale diye 
buna derler 

.. ür üfür esiyor ve merak ehline 
~~de~yebilirim: bu cll16ali bulun
maz hava bedavadır. 

ate kapısı otomobil girece~ 

K b"mik fakat tehır 

Bir kapı eşiğinde çocuklar 
dama oyununa pek dal

mıtlar gibi •• ., 

müzenin eıyaın, daha güzel, daha a
lımlı olaun diye batka renklere bo
yanmıyor ve baıka kalıplara vurul. 
mıyorsa, Hisar mahallesinin evlerini 
ve sokaklarını da olduğu g~bi mu
hafaz~ etmek onun tarihine hürmet 
olur. 

Ortaçağın alametini taşıyan A
nadolu şehirlerinde hep aynı man
zara vardır; salyangoz yoluna bcn
ziyen, dar, iğri büğrü kaldırım so
kaklar ve bu sokakların &ağma liO· 

luna, girintisine çıkıntısına ulu or
ta serpiştirilmif, bir katlı, iki katlı, 
üç katlı evler.. Evlerin inşasında 
mimar üstünü yağmurdan ve içini 
hırsızdan korumaktan başka bir şey 
düşünmüş değildir. 

Çardaklı evlerin bil6bütün kapa· 
tıp, gölgelediği kaldırımlı yolda e
lindeki zenbili sürüye sürüye evine 
pazardan öteberi götüren • en hasis 
tahminle • kırklık bir bayan sura
tını Cemal'in elindeki fotoğraf ma
kinesinden kaçırmak için dıvarlara 
sürtüne sürtüne yanımızdan geçi
yor, pencerelerden uzanan müte
cessis başlar anlaşılan yabancıların 
nadir uğradıkları sokakta hikmeti 
vücudumuzu anlamıya çalışıyorlar· 
dı. 

İki kırmızı sakallı ihtiyar 
sokakta ceviz kütüğü 

kesiyorlar ı 

Bakkal B. Mesııd'un ba~~e
ai cidden bir cennet gihı 

giizelclir 

kadar u,, - ' k"" ""k 
k lanııyacak kadar uçu • 

planı ao u ~u i.bi mu
tür Orası ancak, oJdug g . 

• d'lebilir Nasıl ki tepedekı 

Küçük kerpiç dıvarların üstün
den yola sarkan dut ve akasya ağaç
ları kaldırımlarda lekeli gölgeler 
bırakıyc,r, pencerelerdeki teneke 
saksılara dökülen sular şıpır şıpır 
tepemize damlıyordu. Bu saksılar
da neler yok .. Çatının yolunu tut
muş aarmaşık kolları nal gibi çiçek 
açmış karanfil, kan renginde sar-

dunya çiçekleri; fakat bütün bun
lar titiz bir itinayla küçük zeytin
yağı tenekelerine yerleştirilmişler. 
Saksı, bu sokaklarda henüz lüks 
eşyadan sayılıyor galiba.. 

Sokak kapıları ardına kadar açık 
evlerden iç avluların halleri görü
lüyor. Kiminde ev içi kıyafetiyle 
bir bayan; bir seyyar liğenin önü
ne oturmut yumruklariyle çamafır 
tartaklıyor; kiminde ayağında ta
kunyalar, taf avluya takır takır su 
döküp süpüren ve ortalığa ferahlık 
ve serinlik veren bayanlar görüyo
ruz. hafaza e ı · 

Uç teneke saksının boş bıraktığı 
bir pencere kenarından şişmanca 
bir bayan, odadaki kalabalığa bir 
şeyler söyleyip gülüyor .. Eğer gra
mofon sesi olmasa ne konutulduğu· 
nu, niçin gülündüğünü de anlamak 
kabil olacak .. Ses o kadar berrak ve 
sokak o kadar sakindir. Bu neşelı 
evin kime ait olduğu bize merak O· 

luyor. Kapının eşiğinde burnunu 
karl§tıran küçüğe 60rdum: 

- Kim oturuyor, bu evde evla
dım? 

Küçük alttan alttan Mzi bir süz. 
dil. Ayağa kalktı, kapınm arkasına 
geçip ve aralıktan bafını uatarak, 
korkak korkak: 

- §icliJ.Wnı te~ ae~ • .:. 

Çocuklar sakız gibi duva
ra kömürle böyle resim 

çizmişlerdi 

bilmiyor muydunuz? Ve kapıyı 
"şırraak" diye kapıyarak içeri kaç
tı. 

"Şadiye teyze,, plağın birini kal
dırıp birini koyuyor: fakat gramo
fona nefes aldırmıyorlar. Döne dö
ne başı dönmiif plaktan • o da elle
rimizin ayasiyle kulaklarımıza yar
dım etmek suretiyle • fU manayı çı
karabildik: 

Solsan da sararsan da yine gül
pembe dihensin .. 

RabJWı Paııa bir nimeti ... gar gar 
ıar- ıın. 

Açık pencerelerden oda içlerine 
gözümüz kayıyor; sakız gibi ter
temiz örtülü karyolalar, üıtünde 
kolonya fişesinden çıngıraklı saa. 
te kadar envaı tUrlü C,fya bulunan 
yarı masa, yarı dolaplar ve dıvar
lardaki hercümerç .. Boyları, tiple
ri, renkleri ayrı ayrı resimler.. Ki
mi gazeteden, kimi mecmuadan 
kesmiş, kimi kart postalını bulmuş .. 
Kimi toplu iğneyle tutturmuş; 
hamurla dıvara re.im yapıftıranlar 
bile var .. 

E ski hiıkiyeler de dinledik: 
kalelerin içinde kaleler, on

ların içinde gene kaleler vardır. Bu 
iç içelik, uzar gider. 

Hi8ar'ın ilk kapısından 10nra kar
tımıza bir yenilli daha çıktı. Foto 
Cemal eski bir ankara:lı ıdat.iylo: 

Tam kapının ağzında mi
~afirlikten heniiz dönen 

bir aileye rastladık. 

- İç kaleye geldik, dedi. Fabt 
bunun içinde bir dahasr yok artık .• 
İşte bakkal B. Mehmed'in bir kerpiç 
dıvar içinde görünür görünmu 
dükkanı çıktı karşımıza .. 

Tahin helvasından kahve finca
nına, lamba fitilindcn briyantine 
ve nal~adan udeyaf ına kadar her 
cins e,yanın Yıilnya"- ve üatliate bu· 
lunduğu bu mahalle bonmarfeSiıı· 
den biraz malfunat almak istedik: 

- Buranın eski halini bilen kim
se yok mu? Hisar'ın en ihtiyarı 
kim? diye sorduk. Dükkanına ia.zla 
vergi koymak içiq kazancının ince
liklerini sonnuşuz gibi, yeri göiil 
kuruttu; 

- Hacı Hafız öldükten sonra or
talıkta ihtiyar mı kaldı ki? dedi. 
Olsa olsa kuruçayh Mehmet Efen
di bilir, o da bağda oturur. Sayit 
bey de vardır emme kendisi hineik 
çarşıdadFr. 

- Çarşıda ne iş görür, siz aöylo
yin biz buluruz, dedik. 
Müşkülpesent bakkal, ilk defa 

güldü: 

- Hiç bir iş yapmaz. Kendisine 
sorulursa boş gezenlere yol göste-
riyorum, akıl öğretiyorum, d~r. de • 
di. 

Beyaz drvarlarda çocuklar yer 
yer sanat sergileri kurmuşlar. Kim-

(Sonu 8. inci sayfada) 

Teneke saksılı a\•hıdan 
mütemadiyen <'ırlak bir 
gramofon ~Si ~1ir.w. - • 
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Sümerbank'ın yaptırdığı yeni binanrn inıaatı tamamlanmı§tır. Bankanın bazı servisleri bu 
ay batından itibaren, diğer bazıları da önümüzdeki aylar içinde yeni binaya taşınmağa 

baılıyacaklardır. Resmimiz, binanın en son şeklini gösteriyor. 

Sıcakların en tiddetli devresindeyiz. Öğle saatlerinde Ankara'ının caddeleri bot gibi. Her
kes ilw:gın asfaltın üzerinde pifmektense, ıerin yerlerde dinlenmeği tercih ediyor. Fakat be

lediyenin arozözleri sokakları sulıyarak, bu sıcaklığı bir an için gideriyor. 

Filistin dehşet 
içinde 

(Ba§ı 1. inci ısayfala) 

:rabıta ve aeker kuvetlerini imdatları· 
na çağırmışlardır. Taarruz, püskUr· 
tülmüftiir, A9iler, ağır zayiata uğra
mı9Iardır. 

Amman' da müsellfilı bir çete, Ma· 
veraülşeria'nrn 'imalinde İrbit'te 
kamp kurmuı olan bir bedevt kabile
ye. taarruz etmiştir, Mütcarrızlar, hay· 
vanat ıürülerini, mücevherat ve ka
dınları alıp kaçmışlardır. Bunların ta· 
kibine gönderilen kıtaat ,haydutları 
tevkif etmişler ve çalınan malları ge· 
ri almıılardır. 

Bir müslüman imam öldürüdii 
Beyrut, 28 a.a. - Aka'dan gelen ha

berlere göre, Aka camikebirinin ima
mı tcYh Hüaeyin Abdürrahim, bir 
suykast neticesinde öldürülmüştür. 

Bu, Filistin'de müslüman dini şeflere 
karşı yapılan ikinci suykasttir. Hatır
lardadır ki bir kaç zaman evci Kudüs'
te Camiiömer imamı da aynı tarzda 
öldürillmüttü. 

Denizbank'a bağlı müessese
lerin tarif el eri 

İstanbul'dan bildirildiğine göre 
Denizbank'a merbut müesseselerin ta
rifelerini tetkik için seçilen komisyon 
faaliyetini bitirmek üzeredir, Bu top
lantılarda tahlisiye, kılavuzluk, deniz 
yolları, fenerler, liman işleri tetkik e
dilmiştir. Bugünlerde de Akay tarife
si gözden geçirilecektir. 

• Tren bir genci ezdi 
İıtanbul'da Haydarpaşa'da iki gece 

evci feci bir kaza olmuş, Sabri adında 
bir genç kapalı geçitten geçerken, Ka
zım adındaki ateşçinin idaresinde bu
lunan bir lokomotifin altında kalarak 
parçalanmak suretiyle ölmüştür, 

İstanbul' da da bir yapı koope
ratifi kuruluyor 

İatanbul'dan alınan malürnata göre, 
büyük aermayeli bir yapı kooperatifi 
kurulmak üzeredir. Yeni kooperatif, 
ortaklarına çok büyük kolaylıklar gös
terecek ve yaptıracağı evlerin bedelini 
20 senede alacaktır. 

Bu kooperatife girebilmek için türk 
olmak, sosyal haklara malik bulunmak 
şart koşulmaktadır. Bundan başka, 

her ortatın beher adedi, beş lira olan 
50 hi66Cye sahip olmalı lazımdır. 

Çinliler mühim 

zaferler kazandılar 
(Başı J. inci sayfada) 

bombardıman neticesinde bu gemiler
den bir çokları batmış ve yanmıştır. 

Honan bölgesinde çinliler 
mühim kuvetler topladılar 
Hongkong, 28 a.a. - "Ajans Şekiai" 

Ec:nobi askeri mahafilinden alınan 
haberlere göre, Çin ordusu Honan'ın 

şimalinde ve Anhvei'nin cenubu gar_ 
bisinde mühim kuvetler teksif etmek
te ve hummalı l:ıir faaliyetle umumi 
bir mukabil taarruz hazırlamaktadır. 
Japon arazisi dahilinde Kifeng ve 
Lonfeng arasındaki mahalli tamamiyle 
su istila etmiş olduğundan japon kı
taatmın harekatına mani olmaktadır. 

Hopey' de faaliyet 
Hopey "Peyping" eyaletindeki Çin 

kıtaları faaliyetlerine devam etmek
tedirler. Japonlar tarafından işgal e· 
dilmiş bulunan "Peyping - Hankov,, 
tren hattı kısmı işlememektedir. Ja· 
ponlar çok müşkül bir mevkide bulu
nuyorlar. Çin çeteleri, japon mütear
rızlarına Peiping'in ccnubundaki Pao
ting'in cenubi garbisinde mütemadi· 
yen tarruz etmektedirler. Üç defa düş
manı, hezimete uğratarak mühim mik· 
tarda cephane trenleri zaptetrnişler

dir. 
Çinliler Paoting demir yollarının mü
him bir kısmını da ele geçirmiş bulu
nuyorlar. 

Türk- İran 
hudut 

görüşmeleri 
Tam bir anltışma 
ile nihayete erdi 

(Başı ı. inci sayfada) 

lanmış ve İstanbul kapısında bir kıta 
askerle vilayet ve Müstahkem mevki 
ileri gelenleri tarafından selamlan
mıştır. Şereflerine bu akşam Ordue
vinde bir ziyafet verilmiştir. 

Vilayet hududundan itibaren her 
yerde halk kendilerini pek yüksekte
zahüratla alkışlamıştır. Şehir met· 
halinde bütün memurlar ve merasim 
kıtaları, polia müfrezesi, kesif bir 
halk kütlesi tarafından karşılanan 

misafirler şiddetli alkışlanmışlardır. 

Türkiye ve İran milli marşları din
lendikten sonra misafirler hazırlanan 

konuklarına gitm;,ıerdir. 

Beni Orduevi'nde büyük bir neza. 
ketle kabul eden heyet reisi, Kurmay 
Albay Muzeyyani şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Türk yurdunda gördüğ"ümüz 

- • h I - memleket ve şehirler çok güzeldir. §Bir İngiliz ıabilinın alıra arı§ Bu güzelliği türk kardeşlerimizlıı 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 

-
= § gösterdikleri büyük samimiyet bir 

kat daha arttırmıştır. Biz Türkiye'de 
samimiyet ve dostluk göreceğimizi §Plevne müdafaası§ -

- 1877 de türk ordusunda : 
: bir bölük kumandanı olarak : 
: Plevnede harb etmiş olan 
: yüzbaşı F. Yon Herbert'in : 
: güzel bir üslubla yazdığı, 

arkadaşımız Nurettin AR. 
: TAM'm da dilimize çevirdi-: 
: ği bu kitab, askerliğimizin -

şerefli safhalarından birini : 
canlandırmaktadır. : 

: Askerlerin bir meslek ki- ~ 
: tabı, asker olmıyanların da 
: heyecanlı bir hikaye gibi o- = 
: kuyabilecekleri bu kitab, : 
~ çıktı. 100 kuruıa ıatılıyor. _ 
.,,,.,,.,,.,,.,,,,,,,,,,,, .............. .. 

biliyorduk. Fakat bu derece samimi· 
yet bizi ümidimizden fazla sevindir· 
di. Bu güzel seyahatten hasıl olan in
tibaatı hiç bir zaman unutamıyaca· 

ğız. Bunu kıymetli bir hatıra olarak 
ilelebet saklıyacağız. Bize bu kıymet
li hatıraları hazırlıyan büyük şefle· 

rimize medyunu şükranız. Asil türk 
milletine ve alakadar memurlara şük
ran ve memnuniyetlerimizi tebliğ et
menizi rica ederim. 

Trabzon'da devam eden müzakere
lerimizde tamamen mutabık kaldık.,. 

Heyet yarın seyahatine devam ede
cek ve valiyle kon1utan tarafından 

Hasankale'J"C kadar tetyi edilecektir. 
Misafirler ~erefine Hasankale'de bir 
öğle ziyafeti verilecektir. 

ULUS 

Ticaret heyetimiz 
Berlin'den döndü 

(Başı ı. inci sayfada) 

bu suretle pek de zevkli olmıyan türk 
murahhas heyeti 1937 müzakerelerine 
tam bir muvaffakiyet eld<o etmi' ve 
bu sene bize daha zevkli bir müzakere 
imkinını hazırlaımı,tır. 

Türk malları kayıtsız ve tah -
ditsiz Almanya'ya girecek 

Türk - alman tediye vaziyeti ihra
catımıza konulan kontenjanların hiç 
değilse tevsii imkanını bahşedecek 

kadar müsait bir manzara arzediyor
du. Şu kadar ki alınanlar bu tevessüü 
arzu ve kabul ettikleri halde ihraca.. 
tımızı büsbütün serbest bırakmayı, 

son zamanlarda ittihaz ettikleri uml<
mi tedbirlere nazaran, muvafclc bul· 
muyorlardı. Müzakerelerin csaıını bu 
nokta teşkil etmiş ve binnetice de bü
tün türk mallarının hiç bir takyit ve 
tahdide tabi olmaksızın Almanya'ya 
ihraç edilebilmesi temin olunmuştur. 

Al~manın esasları 

neşrolun«<:ak 

Almanların son sene zarfında gös
terdikleri ihraç kabiliyetı de önü· 
müzdeki sene içinde, türk ihracatının 
karşılanabilece ğ i ve tediye muvaze
nelerinin bir taraf leh veya aleyhine 
olarak ihlal olunmıyacağı ümidi ka
visini vermektedir. Türkofis, yakın .. 
da yaptığı:mız anlaşmalar hakkında i
cap eden etraflı malfunatı gazeteleri· 
mize verecektir. Ben, şeflerime malfı
mat arzetmeden daha fazla tafsilii.ta 
giremem. Şu kadarını ilave edeyim 
ki, ticaret itilafından başka bu defa 
bankalar yerint hükümetler tarafın

dan imza olunan bir kliring anlaşma· 
sı, bir de Avusturya'nın Almanya ile 
birleşmesinden mütevellit vaziyetleri 
derpiş eden bir hususi protokol Ber
lin müzakereleri neticesinde imza o· 
lunan vesaiki teşkil etmektedir. Bil. 
tün bu vesikalar mümkün olduğu ka· 
dar sadeleştirilmiş ve türk · alman 
mübadelatının esas vasfını teşkil e
den tabiiliğe ve normalliğe uygun 
metinler haline getirilmiştir.,, 

Erzurum' da pancar ekimi 
Erzurum, 28 a.a. - ViUl.yet içinde 

tecrübe için yapılmıı olan pancar eki-
mi, çok iyi neti<:eler vermiştir. 

t..,l.ıuLu.l'.:ln. iki ca.o;,n.c1 

yakalandı 
İsmail oğlu Behçet adında bir adam 

eroin satarken cürmü meşhut halin
de yakalanmıştır. 

Behçet, aattığı eroini, Ahmet oğlu 
Neşet adında bir şahıstan aldığını 
söylemiş ve ikisi de adliyeye scvko
lunmutlardır. 

Tramvaydan atlıyan bir 
ihtiyar düşerek öldü 

Emekli miralaylardan silistireli Hü
seyin adında bir ihtiyar evelki gün 
lstanbul'da Divanyolu'nda hareket ha· 
linde bulunan bir tramvaydan atlamak 
istemiş fakat düşerek yaralanmıştır. 
Yaralı ihtiyar hastaneye kaldırıl

mışsa da bir müddet sonra ölmüştür. 

1 KÜCÜK DIS HABERLER 1 

X Brükıel - Faşizm aleyhtarı ser -
giye bir taarruz yapılmıştır. Adliye 
dair ... i, lejiyon nasyonal binası hak -
kında bir arama tez.keresi istar etmiş· 
tir. 

X Londra - Yaz tatillerinden evci 
son bir içtima aketmiş olan kabine, 
muallak meseleleri tetkik ve hallet -
miştir. 

X Liyon - İki motörlü bir a"keri 
tayyare, bir tepeye çarpmış parçalan -
mış ve ateş almıştır. Enkazı arasından 
beş naaş çıkarılmıştır. 

X Budapeşte - Kıra! naibi, başve
kil B. İmredi ile hariciye nazırı B. 
Kanya'yı kabul etmiştir. Bunlar, la • 
ral naibine, İtalya seyahatleri ve İtal
yan ricali ile yaptıkları görüşmcler'ı 
hakkında izahat vermişlerdir. 

X Moıkova - Sovyetler birliği yük 
sek meclisi riyaset divanı, yüksek mec 
lisi 10 ağustosta ikinci içtima devresi
ne daveti kararlaştırmıştır. 

X Londra - Kııal Portsmut'a ha -
reket etmiş ve orada yatta kıraliçeye 

ve prenseslere mülaki olmuştur. 
X Milano - Sabık Fas sultanı Mu

lay Abdülaziz, yanında bir karı11 ve 
küçük kızı olduğu halde, buraya gel -
miştir. Kendisi buradan Luıern yolu 
ile Almanya'ya gidecektir. 

X Budapeıt• - Mıaır valde kırali
çesi, yanında dört kızı olduğu halde, 
buraya gelmit ve istasyonda krral nai
binin büyük oğlu B. Nikola Horti ta -
rafından kar,ılanmı§tır. 

X Paris - Nazırlar meclisi, başve -
kilin riya&etinde bir toplantı yapmış 

ve reisicumhurun riyasetinde yapıla -
cak ictlma ruznamesinde bulunan me • 
seleleri tetkik eyleınittir , 

Sanat 
hamlelerimiz 

(Başı ı. inci sayfada) 

devirde, her zaman mutlak bir hima
ye ve teşvik görmU, ve bu ıuretle in
kifaf edebilmi,tir. 

İnkılap yapan milletlerin plutik 
sanatlara verdiği değeri ifade eden 
rakamlar akıllara durgunluk verecek 
derecededir. Bir altın anahtar naaıl 

her kapıya uyar.aa güzel aanat da rnak· 
sadını her kalbe yumuf8k, temiz bir 
asaletle ifade etmesini biİir. Bunun i
çin yeni rejimlıı kendisine mahsus 
sanat havasını yaratmamız hususunda 
ne kadar çok emek ve para sarfetsek 
gene azdır. 

Hayatımızın her safhuında gü
zel sanatın disiplinine tesadüf ederiz. 
Sokaklarımız, evlerimiz, iılcrimiz, 
insanlarla olan münasebetimiz, tica
ret ve sanat hayatımızın bütün safha
ları güzel sanatlarm üzerimizdeki te
sirlerine göre ya mükemmeldir, yahut 
noksandır. 

Bunun için Partimizin bu hususta 
aldığı tedbirleri şükranla karıılamak 
borcumuzdur. Bir aanatkirın bir ay i
çinde göreceğini muhiti tam olarak 
nakledeceğini kimse iddia edemez. 
Fakat bu öyle bir başlangıç ki taki· 
binde israr edilince büyük semereler 
verebilir. 

Burada bahsetmek istediğimiz ikin
ci bir nokta, var. Sanatkarı rejime gö· 
re yetiftirmek ve ıanatkirdan iyi, 
mükemmel eserler almak kafi değil, 
sanatkarı anlıyacak muhitleri de ha
zırlamak vazifesi karşısııı,dayız. Bu
nun çaresini Partimizin şimdiye ka· 
dar düşündüğüne şüphemiz yok, yal
nız bizim aklımıza gelen 'udur: hal· 
kı plastik sanatların zevkine erdir
mek için, elimizde bulunan ve bundan 
sonra yaptırılacak eserlerden mürek
kep seyyar resim ve heykel sergileri 
vücuda getirmek vilayetlerimize, hat· 
ta kazalarımıza kadar bu sergileri 
göndermek, güzel sanat bilgisi husu. 
sunda küçük konferanıılar vermek, 
broşürler neşretmek, 

"Marifet iltifata tabi..,, Buna ıüphe 
yok, fakat iltifatı telkin 'arttır. 

İnsanlığın tekamülünde teşvikin 
rolü, tenkidin rolünden çok büyük· 
tür. "Sanatkarlarımız bize bir şey 

vermiyorlar, sanatkir, aç da kalsa 
ruhunun usaresini, cemiyete bağışla· 

malı, sanatkir maddi düşünmez .. ., gibi 
gelişi güzel sözlerle sanatkarı iktida· 
rının hu<ludu haricinde suçlu bir 
~vlri111 rlüaürmelc rlnğ:w-u d•ğ:il. h#r in
san gibi sanatkar da vasıtasızlıklara 
mütehammil değildir. Ona imkanı 

vermeli, sonra kabiliyetini itham et· 
meliyiz. · 

Partimiz bu imkinı aanatkira bir 
metot ve diaiplin içinde vermi' bulu
nuyor. Sanat hayatımızın inkitafı bil· 
yük bir ümit halinde göze çarpıyor. 
Şimdi sanatkarın istidat ve güzel e
serlerini beklemek hakkımızdır. 

Bu teşvikin yalnız ressamlarımız ı· 
çin değil, plbtik sanat uhasında üze
rine rol almıı olan bütün sanatkarla· 
rımıza teşmil edileceğinden şüphemiz 
yoktur. Çünkü Partimiz rejimin sa
nat vasfı meydana getirmek için uğ
ra,ıyor. Sanatkarsa yalnız ressam de· 
ğildir. 

Ferit Celal GOVEN 

Kaza yapan şoför 
mahkum oldu 

Bundan bir müddet eve! !stanhul'da 
Beşi.ktaş'ta Hayri adında bir şoför, 

otomobiliyle Şahende ve Huriye adla
rında iki kadına çarparak yaralanma
larına sebebiyet vermit ve yaralılardan 
Huriye bir müddet aonra ölmüttü. 

Bu vaka hakkındaki dava netice
lenmiş ve şoför Hayri iki sene hapse 
200 lira para cezasına, ölen Huriye'
nin kocasına 500 lira tazminat ve Şa
hende'ye de 100 lira tedavi masrafı 

vermcğe mahkO.m olmuştur. 

İstanbul belediyesinin imar 
faaliyeti 

Buraya gelen haberlere göre İstan
bul belediyesi Atatürk köprüsünün 
Azapkapı kısmında büyük bir mey· 
dan vücude getirmek için burada bazı 
binaları istimlake karar vermi!tlr. Bu 
suretle orada bulunan Sokullu Meh
met pa,a carniinin de önü açılmıı ola
caktır. 

Üniversite kütüpanesine yeni 
kitaplar alınacak 

İstanbul üniveraiteıi, talebenin bilgi 
ve ilmi vukufunu arttırmak için, üni
venıite kütüphaneoine yabancı diller
de yazılmıt ilmi eaerlcr satın almağa 
karar vermittir. 

Moda'da deniz yarı§ları 
yapılacak 

latanbul, 28 a.a. - Her ıene olduğu 
gibi bu sene de Moda koyunda 14.8. 
938 tarihinde deniz kulübü tarafın

dan büyük deniz yarı9ları tertip edi
lecektir. 

29 - 7 - 1938 

(Başı 7. inci sayfada) 

bilir ne titizlikle, badana üstüne 
badana, bu hale getirilen o aakız gi
bi drvarlara kömürle çizmedikleri 
ifaret, yazmadıkları yazı bırakma
mışlar. Evin önündeki kaldırımla

rı bile sabunlu bezle yıkıyan, iç av
lusunu bilirdo masası gibi düm
düzlettiren ve pırıl pırıl aynala,tı
ran bir evde beyaz drvarm üstünde, 
siyah bir kömür parçaaiyle: 

"Dikili taş, Şahinde., gibi m.inaaı 
ancak yazanca mUO.m bir takım 
liflar gördük. Beri yanda dört tek 
aaçı rüzgara uymuı bir kafatası, i
ki burun deliği ve bir mağara kapa
ğı (ki bu da ağız olmalı) ve armut 
çöpü gibi bir baş .. Bu da kimbilir 
hangi çocuğun reaeaınlık kabiliye
tini denediği bir bembeyaz dıvar

dır. 

K ırmızı sakallı iki ihtiyar bir 
evin daha yaz ortasında te

dariklediği kışlık ceviz kütüklerini 
doğramakla meşgul bulup, gene öy
lece bıraktıktan sonra: 

- Hisar'ın en yilksek noktasına 

çıkalım. Oradan Ankara'nın man
zarası haşmetlidir, diye düJündük. 
Fakat köşe başında karş:m:za belki 
de semtin en güzel evi düştü. Kapı 

ardına kadar açıktı. İçeride oturan
lar belki de şimdi bahçeye bir kil im 
yaymış, konuşuyorlardı. Eğer hah.. 
çcnin iki dıvarı arasına serilen şa
matlı yorgan çarşafları olmasaydı, 
bu aklımıza gelenleri görebilecek
tik. Koca fıçılarda, pembe çiçekli 
zakkumlar, süslü çanaklarda aslana
ğızları, küpe çiçekleri vardı. Bu 
bahçenin resmini almadan şu dik 
yokuşa tırmanmak istemedik. Ka
pının halkasını şıngırdattık. İçeri
den bir kadın sesi: 

- Sallihattin oğlum, baksana ka
pıya, dedi. 

Pijamalı bir genç iki yorgan çar
şafının arasından başını uzattı. Bi
ze baktı. 

- Kardetim, dedik, müeade e· 
derseniz bir resim .. 

- Sorayım anneme, dedi. 
Bereket annui pek müfkülpesent 

çıkmadı. Yatak çar§afları ipin bir 
kenarına çekildi. Bize: 

- Buyrun dediler. Bakkal B. 
Mesud'un bahçesi cidden güzeldir. 
Kapı eşiklerinde dama oynıyan 

r-ı 7U.lü ,_--ı..ıo..ıd, lıl-C'1.\l.ı.~-

den resimlerini almak istedik. Fa
kat - arkadaşlarının verdiği isimle -
trencinin ıkızı Melahat objektifi gö
rünce, yerinden zıpladı. Sokağın 

başını bir nefeste aldı. Ötekiler 
tınmadılar bile .. 

Sarı saçlı güzel bir çocuk: 

- Ağabey, dedi. Bizim çe,mcden 
su içmeden gitmeyin; Hiaar'ın en 
tatlı suyu buradan akar, dedi. Ve 
eliyle çeşmenin düğmesine bastı. 

Buram buram ter döktüren bir ha
vada bir avuç su cennetin anahtarı 
gibi mukaddes bir nesne olur. 

Tepeye, müzenin olduğu kayalı
ğa, Ankara'nın en yüksek yerine 
tırmanı,yoruz. 

lzmit'te bahçevanlık 

ustası kursları 

le 

İzmit, 28 a.a. - Ziraat Nümune fi· 
danlıir;ında mU.tait köylü gençlerine 
mahsus bir "Usta bahçevanlık., kursu 
açılmı1tır. Bu kursta. 30 talebeye vi· 
layetimiz Ziraat müdür ve muallimle. 
ri tarafından muhitimizin ihtiyaçları- İç 

d., na göre fenni fidan yetittirmeai, ba-
)t:ımı, aıı usulleri, ziraate zararlı olan 
haşere ve hasta.lıklan ameli bir şekil
de öğretilmektedir. Bu kura iki ay 
sürecek ve her sene tekrarlanacaktır. 

Üniversite pedagoji enstitüsü 

İstanbul'da yeni kurulan pedagoji 
enstitüsü faaliyetine bu ders yılı ba• 
tında başlıyacaktır. 

Pedagoji enstitüsü her tahsil ça• 
ğındaki çocuğun intisap edebileceği 
mesleki bir takım pedagojik usullerlO 
tesbit edecektir. 

Enstitü kendisine lazım olan Uetle• 
ri Almanya'ya sipariş et.mittir. 

Teşekkür 
B. Sırrı GUrkan'ın vefatiyle duydu· 

tumuz derin acı ve teenilrlerimiı• 
gerek telefon, gerek telgraf ve ge
rekıe bizzat ziyaret !utuflariyle işti· 
dık eden kıymetli doatlarımızıı ayrı 

ayrı te9ekküre derin 111tıraplar1mıı 
mAni olduğundan aayın gazeteniziıl 
bu husustaki derin tetekkürleriıniı• 
tavaaıutunu rica ederiz. 

E9i Pakize Gürgan, hemfireıi h 
bankaaı ıeflerinden Hatice, öğretnıeO 
Zatiye Akçar, yeğeni Güzide 'VC ıner• 

hurnun çocukları. 
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Gözlerini kaybeden adam .. 

Çeviren: F. Zahir Törümkiiney Yazan: Yenö Polmai 

(Sahne: Zengin cıotenmiş bir oda. Bernat: Teşekkür ederim. ~ok iyi 

Dıvara av silahları aaılmıt· Odanın or- geçti. · 
~ında şık bir ceviz maaa. Masanın Madelen (Dı~rı çık~r). . 
'-tünde çok zarif bir elektrik LimbUı Fekete: Sıhatın yerınde. Sekız ay 
duruyor. Lamba yanıyor. Mqhur aey- ıüren bu seyahat aana çok yaranuf· .ı
hh ve tanmmıt bir avcı olan Bernat ran'd.a bir şeyler,. avl~dın ?1ı? . (Bır
gazete okuyor. Yanında karmı Made· denbıre Madelen ın soyledıklerı aklı
len oturuyor. o odanın aağında ve IO· na &elir.) Bernatl ... 
1\1.nda ıki kapısı var). Bernat: Ne var? . . 

Madelen \gazete okuyan kocuına Fekete: Madelen, senın h~k~nda, ı· 
hayretle bakıyor): Sen de çok tuhaf nanmak istemediğim müthış bır şey 
bir hal var, Bernat~. aöyledi." 

Bernat (Cevap vermez. Guetesini Bernat: Ne söyledi? 
okumağa devam eder). Fekete: Gözlerin görmü.yormuft dc-
Madeıen · ıran ııeyahatindea döndü- di. 

&ün giınde~beri ideta bam bafka bir Bernat (Parmağını dudağına gö~ • 
adam oldun.... ' rerek ıue ipreti yapar.) Madelen'ın 
~rnat (Okumakta devam ederek): ·daha bir fCydcn haberi yok ... 

'"i ok Fekete : Çabuk söyle, merak ettim. 

M 
cdanlım:··Miltemadi..,en okuyorsun Bernat: lran'dan gelirken, sihirli 

a e en. " b" l · d" ama ... Bana öyle ıeliyor ki; gözlerin ır ampu getır ım. . . 
görmiyor... . .Fekote: . .An.lamiyorum? Sıhirlı am-

(YavaKıl ayağa kalkar, parmakları - pul da nedir? 
nın ucuna basarak kocasının sol tara- Bernat (Masanın üzerindeki elekt -
fındaki koltuğa oturur.) rik lambasını yakıp, söndürür): lşte ... 
Beınat ('.Gazeteden başını kaldmr, Gördün mü? ... Ampule dikkatli bak!... 
rısınııı ~ evel oturmakta olduiu Fekcte: Bunda görülecek ne var? ... 

lağ tarafdaıki koltui• do&ru blıfml s-· Jla7alı" '* mapW... Hf;8bk',..,1 ,., .. 
~irerek). : Bun.u da nereöcıı çıkarıyor- llli yok... 
ıu.n? ·- Bemat: Evet, görünilfte diğer am-

Madelen (hafif bir çığlık koparır): pdllerden bir farkı yoktur. Ancak, bu 
c\ınan allahım çıldıracağım! Bernatl basit ıördüğün ampulün sihirli bir 
~eye sağ tarafa dönerek konUfuyor • kudreti vardır. Bil.hasaa evli erkekler 
•tın? Ben şimdi solunda oturuyorum. için çok kıymetli bir şey. Yandığı za
Gö .. ') man, inaanın kar•ı veya aevaili•i gö -

rnıuyor musun' ..• 
Bernat: Maalesef, bayır. rünmes oluyor. 
Madclen (korku içinde): Hakikaten Fekete: §i.mdiye kadar böyle bir şey 

&Özlerin görmüyor mu sevgilim? duymamıftım. Bu imkineızdır ... 
Bernat: Hemen, hemen. Benıat: Münaka,aya lüzum 7ok. 
Madclen: Çıldırdın mı?" Ne eöylü· Ampul burada, tccriibcısi kolay. Çok 
~?... zeniin bir iranlı böyle iki ampul yap-
. Bernat (tekrar gazeteye doğru eği· tırmıt· Birini kendisi alm19- diğerini 

Ut:>: Telaşa ne !Uzum var? Bu o kadar de pek sevdiği bir arkadfula hediye et· 
llllihinı bir mesele mi? Görıneıem ne ı:nif. Arkadafı da kendisine hediye ~
~1kar? Zaten ekseri kocaların, karıla· dilen ampulü satını§. Elden ele bır 
tına karşı gözleri kör değil midir? (A· haylı dolaflDlt· Nihayet benim e~ 
hğa kalkar.) Lütfen Uf&i& aöyle de, ıeçti. Bu ampulıiln yandığı yerde, ~
gelecek misafirlerimi bu odaya alem. sanı.o gizli münaaeıbctte bulundugu 
OCapıya doğru yürürken, kar•ına çar· kadını görmeaine imkan yoktu~.' ~a • 
Pölr.) Pardon karıcığım, ıenin burada dm, ıeviıtiii erkeğin iö.züne gorun • 
~Urduğunu bilmiyordum... (:Masanın miyor. Tabıi, araların.d~ ~izli ~~nas~
'llatü.nd k · d'" dıprı çı- bet bulunmıyanlar binbırlerı.nı mu· 
icat-.) c i lambayı sön uı: ve kcmmel bir ıurette görebiliyorlar. 

(HA VA SEFERLERi) 
Ankara • İstanbul araamda 

pazardan maada her gün : 
8.30 
8.30 

Yqilköydeıı hareket 
Ankaraduı hareket 

~raduı 
cumart..ı ,unıeri 1 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Halk ve Sakarya eczaneleri 
Pazartesi : Ece ve Çanka)'ll " 
Salı : Sebat ve Yeniıehir • 
Çarşamba : lıtanbul ccnneai 
Perşembe : Merkez 
Cuma : Ankara .. 
Cumartesi : Yeni ve Cebeci eczaneleri 

HALK ve YENl 
SlNEMALAR 

Seana saatleri 
Her gün 

YENl HALK 

14.4S 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Cumartai cünleri 

YENl HALK 

13 13 
14.45 14.30 
16.45 16.30 
18.45 18.30 

Pıu:ar günleri 

YENİ HALK 

11 11 
13 13 

14.45 14.30 
16.45 16.30 

18.45 18.30 

G..eeleri saat 21 de 

Lüz•mlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ibban: (1521). - Telefon. müra
caat ıebir: (1023-1024). - $ehirlerara· 

11 : (2341-2342). - Elektrik ve Havacuı 
Arın Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takı I Te
lefon numaralan: Zincirli cami civan: 
(264S. ıoso. 1196). - Samanpazan civa· 
rı: (2806. 3259). - Yeniıehir, Havuzba· 
ıp, Bizim taksi: (2323) - Havuzba11: 
Güven'lakai: (3848); Birlik taksi; (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus takıl: (1291 ). 

Otobüslerin ilk •• SOD 

Seferleri 
Sabah Akpm 
tık Son 
sefer sefer 

· Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 23.00 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 23.20 

Ulus M. dan Çankİ.ya'n 7.25 25.00 
Çanka)'ll'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.50 20.00 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 20.50 

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 21.00 
Keçiören'den Ulus M.. na 6.30 21.30 

Ulua iri. dan Etlik'• 6.30 21.00 
Belllı"teDUlaall.aa 7.0.0 11.SO 
U1aa il. dan Cebed'7e 7.00 il.OD 
Cebeci'dentnaa il. - 7.00 as.oo 
Cebeci'den Aa. fabL ra 7.00 .....-
Aa. fabL dan Cebecl':re -- 17.00 

Y eniıehir'den Ulus il. na 7.00 23.00 
Ulua M. dan Yeniıebfr'e 7.10 23.00 

S. puan'ndan AkkCSprii')'e 6.15 7.00 
Akköprü'den S. puan'na 7.30 9.45 

1 U. MQ'dam ile !atal70D anamda ber 
bet dakikada bir sefer olup tnD ... 
muılaq seferler daha sıktır. 

§ U. M~dam ile Yeniıehir, Bakanlıklar. 
Cebeci, Samanpuan araamda saat 8 
den 20 ,.. kadar ftAtl her bet dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
itikada ı ııaat 7 den 8 e ve 21 den 2S e 
kadar her 15, 20 ve !O dakikada bir 
muntazam aeferlrr vardır. 

• Akıamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki aon seferlerle bımlann Ulu Me,.. 
danma dönfitleri linemalarm daiıht 
saatlerine tlbidirler. 

Posta Saatleri 

Teahhlitlü 18 e kadardır. 
Posta saat 19 a kadar İstanbul cihetine 
mektub kabul eder. 

Tren Saatleri l.ı ·· Dünyada, bundan daha iyi bir şey ta· 

l 
adelen (Korkudan büyüyen goı • savvur olunamaz. Mesela,· münuebet· erı .. k da bakar) Haydarpa•a'7a 

"' ocaaını.n arkasın n · d b k 1 v t bulunduğun kadın an ı un, ayrı -
Her sabah 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Puarteai, per. 
ıembe. cumartesi 
Toros afirat.) 

l lJ~ (Genç, yakııtıkh ~ir. delikanlı- ~ada knkirı yok. Hiç üıülıne. Bu 

d()Çerı girer) : Affedenunız bayan. 1 .. yak Kadın burnunun dibinde 
ltt aınpu u · d 

0 r Pekete geldi. otursa gene göremezsin. Nasıl bot c- Samaun hattına 
~a<lelen: Buraya buyursunlar, (Ar- ğil mi? 

: J:lerıüa 9,35 (Kaya• 
rı, Sıvas. Amas)'a bu 
hat üzerindedir.) 

lJırıdan ıealenir.) Tonil Fekete: Çok garip! Peki, sen bunu 
tak: Emirleriniz bayan? Diyarbakır battı : Hercün 

?;t .. ~ · d ~ · tecrübe ettin mi? Zongutdalr hattı • 
•
1
_ "l\Aelen: Kocamdaki mü.th19 egı • M d ı 'in kör Kmkkale'ye rayotobüı .. 

9.35 
15.00 
16.05 ll(liğin, siz de farkına vardınız mı? Bcrnat: Elbette... a e en . 

lJ n i ı...ı..·ğumu zannetmesi de bundan ıle· G O N 
. fak: Hayır. Yalnız, eskiden a ey o U'.. k" be yalnız o- DEL IK. 
ç Bt'Vınezlerken timdi bahçede saat• ri geliyor ya ... Halbu ı; n ı...~ntr,. h 
re • B"l .. · • Ondan~ er 

e lalelerle me•gul oluyorlar. ı • nu goremıyorum.. S · ·· T • • .. ··yorum. enın o-
. liolanda'dan getirtmiş oldukları feyi gayet ıyı ioru .. Ben 

:,ı lileleri çok metediyorlar. • • nünde de bir tecrübe >:apay7Yakar) 
..... delen: Tuhaf tey. Bana öyle ge- şimdi !imhayı y~:~~ag~ ben o~u 
~ ki, kocam kör oldu... Karım buraya ge ıgı z 

ilk (Hayretler içinde): Ne diyor· göremiyeceiim.·· 1 'Ilı bayan?.. upk (İçeri iİrer): Bay Şandor ge • 

t.t.delen: Haydi, miafiri aımıs bu· diler. T · ~ 'l'oni. Bernat: Buraya al oğlum! (. onı çı-
li' tak (Dışarı çıkar). kar Fekete'ye dönerek.) tyı bır t~: 

l
ekete (İçeri girer): Bonjur, gUse· d"; şandor da tam zamanında gelbdı. 

u · w tecrübede. 0 da hazır u-
>.tad 1 \'apacaııBmuı•ıabah. kulüpte ıihirll am-
li' c en: Bonjur sevgilim 1 lunacak. '-~"'·etmı'...hm. Çok me· 
ı.C~te : Madelen 1.- ld on& da Dmll.. y•-
'Wlölıdel pil en !__,:ı' ··rür 
ll' en (İçini çeker.) rak etaıitti. Şuı.-ı go • 1 elceıe: Demek, bizim mefbuc acy· !:.•ndor (içeri girer) O •••.• nıer~~ba r 
ı.ltldi ha. ~ki dost bat bap bal E ... ı goıte 
°"ilde lkı eı ül ·· ll'eıt len: Evet, döndü ve kör olda· }>akalııD fU senin sihirli amp . u. . 
!le ete: Anlamadım? t. itte bak yanıyor. Şıındı ne-

l'ılat (Ne,eyle içeri girer): Mer • :sema Madelen odaya gelir. Onu ka· 
'b d0&tum 

1 
redeya~ __ _ ,ı; w iıDc ... hit olacaksınız .. 

c<tlt • n O'i:Srelll""""I ,..... ... bay le ete: Hoy geldin, Bernat 1 (Hara· ııye • (!çeri girer): Bon3ur, . w: 
~kucaklaşırlar.) Seni tekrar ara· Madelen Şandor aesirı geldigı 
) görmek ne büyük saadet 1 ban'· lar 1 (F~ete1::) Ne o, neye öyle bay
lt1im tetkiık seyahatlerini, gaze· tarafa ~:1;~w: yil:zikne? Bir şey 

e tafailatiyle okudımı. Anlat ba· retle ba 
l t . . ? 

Hicri. 1357 
Ccmazil'ihir: ı 

S. D. 
Güneı: 4 51 

Bonjlir Madelerı. 

Rurnt • 1554 
Temmuz: 16 

S. D. 
Akıam: 19 29 

A Madelen: Sinirleniyorum artdr. Hi· 
la fflfkm, §afkm ne bakı,,_.. ........ ') Y". 
ü.md lınd' .r ·~--·-ı u 

z e? ıye kadar farkına varmadı· 
ğını.z bır şey mi keff ettiniz? 

Fekete (Kekeliyerek): ~. B' 
1 

.. '.l"J ... ıraz 
so gun. gorünüyorsunuz da. •• OıJa hay· 
ret ettık ... Yoksa rahatsı.z mıa ? 

Madelen: Bernat, hakikaten~ 
solgun mu? 
B~rnat: Maalesef Madelen, ben ö • 

reınıyoruaı.M g 

Madelen (Koltuklardan biriııe otu· 
rur): Nasılaınız bakalım? Hiç aormı
yo~&unuz .~1:'ekete, Şandor ve Bernat 
sesın geldigı tarafa dönerler. Fekete i· 
le Şando;., ~k müfkil TUtyettedirler. 
Madelen ı gormediklerinin Bernat far
kında ~asın diye telAt içindedirler.) 
Bernat m bqma gelenleri. 

Fekcte: Ne oldul. 

Roma'daki İtalyan-Macar 
görüşmelerinin şümulü 

nıh Roma seyahati parlak bir şekilde 
ispat etmiştir. Bu ziyareti ihata eden 
samimiyet havası bu imaları tekzip et
tikten maada italyan macar tesanüdü .. 
nün sağlam ve lüzumlu olduğunu ve 
italyan - alman tesanüdünün genit 1. 
mar planı 'çerçeveaine girdiğini g~ 

termi.ftir. Macar devlet adamlarının İtalya'da-
ki ziyaretleri sona ermi,tir. Bu görüş- r-------------~ 
me esnasında teati edilmiş olan nutuk- La Repu·· b 11. k'te 
lar ve bu münasebetle yapılmış olan 

lıalya'nın gösterdiği dostluk 
Gene 18 temuz tarihli .. 11 Popolo d'• 

İtalia"da, umumi harbın sonunda milş· 
kül vaziyette bulunan Macariatan'a ille 
defa İtalya'nın dostluk gösterdiğini 
tebarüz ettirdikten sonra ~yle devam 
etmektedir: 

~~;:~rı!:~den bir iki nokta çıkarmak i•- Ed it B ri kon 
Evcll Macaristan, mihverin i.ki pe· 

riki arasında teraziyi müsaıvi bir şekil- yazıyor 
de tutmak endişesiyle kendisini Al • 
manya'ya bağlıyan "ananevi ve samimi ~----.... -------....! 
d0&tluk"tan bahaetmiştir. Gerçi B. r------------ "İtalya'nın i!}birliği prensipleri, Ma

caristan'la Tuna milletleri arasındaki, 
her şeyden evel psikolojik mahiyette 
olan bir takım mütkülatın yenilmesi 
hususunda yardımı da terviç etmekte· 
dir. 

İmredi şahsi kanaatlcrı ve meyıuerıy
le naayonal sosyalizme muhaliftir. ve 
memleketinde bu cereyanla mücadele 
etmektedir. Bununla beraber, Alman
ya'nın gerek iktisadi, gerekse sıyasi 
sahada mü.zalıaretini memleketi içın 
lüzumlu addetmiyor ve Roma ile faz. 
la hususiyet peyda eıtmek suretiyle o· 
nun şüphelennı uyandırmak auus.un -
da değildir. 

Esasen B. de Kanya alman - macar 
teeanüdünü teyit etmek için hiç bir 
fırsatı kaçırmaz. Kıral naiıbı de yaıkm· 
da Führer'i ziyaret edecektir. Demek 
oluyor ki bu goruşme miıhverln 5erç::
vesi dairesinde olmuştur. 

Bununla beraber, Uli bükü.met fCii, 
bir blok teşkil etmek niyetinde olma • 
dıklarmı, sadece "gayeleri bir ııUam 
ve inşa aksiyonu olan herkese açık" 
bir ifbirliği aiyaaeti tatbik etmek iste· 
diklerini tasrih etmişlerdir. 

Bu hiç fÜphesiz, 'J. una pazarından 
Fransa'yı ve bilhaaaa orada yeniden 
nüfuzlu bir meV'ki ekie etmiye b&flı· 
yan İngiltere'yi un.klqtırmak iste -
mekle itham edilmelerine bir cevaptır. 
Fakat aynı zamanda Macariatan'ın 
komşularına kendilerine iltihak için 
bir davettir de. Tabii, Çekoslovakya 
müstesna. 1talya'nın ona karşı, Maca· 
ristan'ın huıkukunıu teşvik etmeainden 

korkulabilir. 
Geriye Rcımanya ve Yuao-lavya, bir 

de komıu olmımuma rağmen Polon· 
ya kalır. llılacarietan'la Poloııya'nın 
miifterek b;ir hudut sahibi olmak eme· 
lini beelcdikleri malQmdur. Şu 11011 za
manlarda, milliyet kavgalarının Çe -
koalovakya'ya geçirttiii tehlikelerden 
istifade ederek, bunu iatiyenlere her 
iki memlekette de rastlanmaktadır. 

Geçenlerde •lovak muhtariyetçiliii
Dıin organı olan "Slovo" da meşhur bir 
polonyalı muıharririn imzasını ıa,ıyan 

bir makale Ma.carietan'la Polonya'yı 
biri.birinden ayıran Çekoslovakya'nın 
cenubi Karpat'lar mıntakaaının Maca
ristan'a verilmeainden bahsediyordu. 
Çekoslovakya ile Sovyetler birliii'nin 
aralarındaki Polonya arazisini payla -
şarak hem qudut olmalarına mani ol· 
mak için bunun yeglrıe çare olduğu 
diifünccainde bulunan polonyalılar 
çoktur. 

Çünkü, evelce Çekoslovakya'n:n 
BUkret elçisi B. Jean Seba'nın Sovyet· 
ler birliği ile Çekoalovakya'nın birle!
mesi hakkındaki bu fikri sansasyon~! 
bir tekilde ortaya atıtığı ve bu yüz
den vazifesinden olduğu hatırlarda • 
dır. 

Her halde, Polonya için, Venedik 
konutmalarınm üzerinde temerküz 
ettiği sanılabilecek olan Tuna grupu· 
na ittirik hu.auaunda bu arzulanan 
komtuluktan daha metru bir sebep 
vardır: İdeolojik bir kavgaya sürük
lenmek istemiyen devletlerle ifbirli· 
ği h~ueundaki arzusu. 

ltalya 
Macar başvekiliyle hariciye vekili

nin ıon günlerde Roma'ya yaptıkları 
ıeyalıat, İtalya gazetelerinin batlıca 
mevzwınu tetkil etmektedir. Matbuat, 
macar gazetelerinin, iki millet aruın· 
daki dostluğu tebarüz ettiren netriya
tmı mufaaaalan bildirmekte, misafir· 
lerin tercümei halleri ve Roma'da ge
çirdikleri gilnler hakkında tafailit 
vermektedir. Macar. italyan doatLuğu 
etrafında yazılan makaleler kısa fakat 
samimi ifadeler ihtiva etmektedir. 

18 temmu 938 tarihli .. Corriere del
la Sera" gazetesi. escümle şöyle yu . 
maktadır. 

ltalyan ~ macar 'dostluiunan 
te::xıhürü 

.. İmredi ile De Kanya'nm Bcma'da 
Duçe (Mmolini) ve kont Ciano ile ya
p~ları mülikatler ve italyan mille
tiıun muıhterem miaafirlcrine göetere· 
celi iyi kabul italyan • macar dostlu
ğunun yeni bir teaıbtirünll ttfkil ede· 
tektir. 

~~~t. ve sağlam beynelmilel bir itbir
lıgını temin edecek olan bir intizama 
henüz kavuşamadığı bir .zamanda vu
kubulmaktadır. 

Bir ~udapeşte gazetelinin dediği gibi 
Ma~ıatan, Roma vaaıtasiyle Avrupa 
polıtıkaaının bir faktörü olmuftur. 
Sadakat ve mertlik iki millet araıında 
teessüs eden münaaebatın temsilini 
teşkil etmekte ve bu, her iki hüküme
tin faaliyetine emniyetbaht bir ka
rakter vermektedir. 

Macaristan'a el usatan lıalya 
Gene aynı tarihli "La Stampa"dan: 
Terkedilmif bulunduğu bir sırada 

~acariatan'a el uzatan, ona i6tikıbalin 
ıyi olabileceğine dair ümit veren Mu
ıolini olmuftur. O zamandanberi• ital
yan Macar münaacbatını hiç bir gölge 
karartmamış, ve senelerin uzun ve 
geçirilen tecrübelerin de zor ol~ına 
raiJnen Roma ve Budapeşte arMında
ki politik ekonomik ve spiritüel anlaş
~ ~er miifkilitı ve karareızlığı yen
mıttır. 

Bununla beraber bu aon ziyaret hu
ıusui bir mahiyet iktisap etmektedir. 
Çünkü bu, Tuna havzasında tarihi e
hemiyeti haiz bir takım hidiaelerin 
vukua gelmesinden sonra vaki oluyor. 
Fena inyet sahibi veya az görüşlü olan 
kimseler, bu vaziyetten sonra, İtalya'
nın badema bir Tuna poliükuı takip 
edemiyecellni ve bilhaua Macari•
tan'la lfbirlifinde aağlam eaularını 
kaybetmit olduğunu musirrane bir 
ıeldlde fıaıldamıttı. 

Bunlarm kıu göru,m veya 
Berlin • Roma mihverini sakatlamak 
arzusu içinde serdedilen mütalealar 
okluğunu, timdi İmredi ile De Kanya'-

İtalya, Macaristan'ın muhterem mü
messillerine hoş geldiniz demekte, on
ları Roma'nın haşmeti içinde umimi 
hislerle kabul etmektedir. 
İmredi ile De Kanya, yeni İtalya'· 

nm atmosferinden bu dostluğun ne 
kadar derin olduğunu hissedecekler ve 
İtalya'nın kendisine düşman olanlara 
mühim bir tehlike teşkil ettiği nisbet· 
te, dostluğuna kıymet verip hürmet e
dene de müsait davrandığını göreceık
lerdir. 

Konuşma mev.zuu 
"Osservatore Romano" da f()yle de

mektedir: 
Macar başvekiliyle hariciye nazın 

Roma'ya ananevi bir ziyaret olan Ro
ma protokolu için geliyorlar. Konuı
ma mevzuuna gelince, bu eksik değil· 
dir. Bu ziyaret, Anşlus ve Avrupa'nın 
içinde bulunduğu naz~k vaziyet dola· 
yısiyle birinci derecede ehemiyeti ha· 
izdir. Macarietan daima İtalya'ya iti· 
mat etmiş, İtalya da Macariatan'a kar· 
şı daima sempatik bir ihtimam göster· 
miştir. 

İki millet arasındaki münasebetin 
ahengi güzel, işbirliği ise samimidir. 
Böylece devam etmeme•i için de hi' 
bir sebep yoktur. Macaristan'ın reviz
yonist metalebatma gelince, ltalya'nm 
bunlara daima tarafdar olduğunu, ve 
Mosolini'nin, &ulhun Avrupa'da daha 
geni§ mikyasta temini için bu istekle
re, tatmin edici bir tekilde cevap veril· 
meıi lhım geldiği, lranaattnde bWuıı· 
duğunu söylemek lüzumsuzdur. 

EMLAK YE EYTAM BANKASI 

MERKEZİ· ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlırt : • Buna· İzmit -Adına 

Yapılacak ve yapııına bqlanmıt meskenler için vatan
daılara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut ~ayri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz ıenede o/o 81
/1 dur. 

Aynca komisyon almaz 

E~apertiz ücreti (t.000) liraya kadar 
ıstekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kartılıiın
da Banka muameleleri yapar. 

H. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS TARlHl 1860 
Poıt Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR ' 

BOMBAY 

HINDİ STANDA 
~:::r::=:o:ı~tlyil~ alıcısı ve be~ nevi Hind malı ihracat ııı 
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RES Mİ İLA NLA R 
maCbtlz mubbilialie w:C ·ı eh t 

tır. Bn saatten .-ra -ı.t.,._ ..._ 
bul edilmez. 

6 - Şartname&inin 4. madd...._. 
istenilen vesikalar muvakkat ~mioıı
trn konulduğu zarf içeritıine ı.on...ı.-

. . 

Ekonomi Bakanlı{lı 

Matbaacılara 
lktısat Vekaletinden : 

1 - Takriben on formadan ibaret 
ve (1500) lira tahmin edilen (eski ve 
yeni türk halıcılığı ve cihan balı tip
leri panoraması) adlı e~rin tabı ek
siltmeye kc..nulmuştur. 

2 - Eksiltıne 5.8.938 tarihine rast 
lıyan cu'lla günü saat (!O} da vekal:t 
satın alma komisyonunda yapılacak 
tır. 

3- Muv:ıkkat teminat (112,50} yüz 
on iki li•a elli kuruştur . 

4 - Taliplerin bu husustaki şart 
n:uneyi görnıek ve fazla izahat alm:ık 
ve temi;ıc1.t parasını yatırmak üzere 
iktisat vekaleti levazım müdürlüğü • 
ce müraca.lt 1 2.rı :13.n o.•unur. 

{2561) 4850 

Gümrük ve in. B. 

Çuval alınacak 
lnhi&arlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamesi ve numunesi mu
çibince üzüm ve anason koymağa 
mahsus 50.000 adet çuval kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli beheri 42 
kuruş hesabiyle 21.000 lira ve mu
vakat teminatı 1575 liradır. 

3 - Eksiltme 1. 8. 938 tarihine 
rastlıyan pazratesi günü saat 13 de 
Kabataş'ta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Fiat, teklif mektubunu ve teminat 
akçesi veya makbuzunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfların ayn ıgünde saat 
12 ye kadar komisyon başkanlığına 

verilmesi 13.zımdır. 
4 - Şartnameler 1 lira bedel muka 

bilinde her gün İnhisarlar levazım ve 
mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir 
Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubunu, ka
nuni vesaik ile % 7 ,5 güvenme parası 
makbutunu veya mektubunu ihtiva e
decek olan kapalı zarfların yukarıda 
yazılı olduğu üzere eksiltme günü en 
gcs tııaa.t 12 ye kadar yulc:a:nda. a.dı. ı;c

çen alrm komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması lil.-
zrmdır. ( 4454/2466) 4696 

r 

Gümrük Muhafaza 

Yazlık elbiselik yaptırılacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komu

tanlığı lstanubl Satın Alına Komis -
yonundan: 

1 - 4294 takım erat yazlık elbise
sinin kapalı zarfla eksiltmesine is
tekli çıkmadığından 13.8.938 cumar
tesi günü saat 11 de pazarlığı yapıla
caktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 21470 lira ve 
ilk teminatı 1611 liradır. 

3 - Şartname ve evsafları komis -
yandadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin gün ve saatında ilk 
teminat makbuzları ve kanuni vesi • 
kalariyle birlikte 'Galata eski ithalat 
gümrüğü binasındaki komisyona gel-
meleri. (4649/2617) 4953 

~ Mili! Müdafaa Bakanlıoı 

Muhtelif çadı r bezi 

a lınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Kom i ... 

yonundan: 
1 - Müteahhit nam ve bfesabına 

(7425) metre portatif çadır bezi mü
nakasası gününde talip çıkmadığın

dan tekrar açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Beher metresine tahmin edilen 
fiyatı (53) kuruş 94 santimdir. 

3 - !halesi 8. 8. 938 pazartesi günü 
saat 11 dedir. 

4 - llk teminatı 300 lira 38 kuruş
tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle ve temi
natiyle birlikte \Jelli gün ve saatında 
komisyona gelmeleri. (2763) 5107 

Bir inıaat ressamı alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Müsteıarlı

ğından : 
Ankara M.M. Vekaleti hava müste

şarlığı inşaat şubesinde istihdam e
dilmek üzere bir inşaat ressamı alı

nacaktır. 

Taliplerin ellerindeki vesikalariy· 
le hava müsteşarlığı Zat işleri şubesi
ne müracaat etmeleri ilin olunur. 

(2620) 4989 

Komutanlık binası inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komia

yonundan: 
1 - Eksiltme günü talip çıkmıyan 

ve Kütahya tayyare alayı komutanlık 
binası inşaatı yeniden kapalı zarfla 
eksiijmeye konulınuştur. 

2 - Eksiltme 16 ağustos 938 salı gü
nü saat 11.30 da M. M. V. satın alma 
KO. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 4571 lira 61 kuruş
tur. Keşif proje ve şartnameler 333 ku
ruşa KO. dan alınır. 

4 - Eksiltıneye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. maddelerinde yazılı belgelrle birlik
te teklif mektuplarını eksiltme saatın
dan behemehal bir saat eveline kadar 
Ankarada M. M. V. satın alma KO. na 
vermeleri. (2702} 5095 

Komutanlık binası yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Koınio

yonundan: 
ı - Eksiltme günü istekli ç•kmı -

yan Eskişehir tayyare alayı komutan
lık binası inşaatı yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (66450 lira 05 ku
ruştur. Keşif ve şartnameler 333 kuru
şa M. M. V. SA .AL. KO. dan alınır. 

3 - Eksiltıne 16 ağustos 938 salı 
günü saat 11 de Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da yapılacaktır. 

4 - llk teminat 4571 lira 51 kuruş
tur. 

5 - Eksiltm_eye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki \ole 

3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa
tından behemehal bir saat eveline ka
dar Ankarada M. M. V. satın alına Ko. 
reisliğine vumeleri. (2701} 5094 

Ankara Levazım AmirliQi 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki hariç 

kıtaatının 20610 kilo sade yağı ihtiya
cı kapalı •zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 15 ağustos 938 
pazartesi günü saat 12 de İzmir'de 
ktŞJaaa mustankem mevkl sa.tın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen mecmuu tutarı 
20610 liradır. Teminatı muvakkate ak
çesi 1545 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İstekliler Ticaret Odasında ka
yıtlı olduklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. Eksiltme
ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanu
nun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartna
mesinde vesikalarla teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından eve! ko-
misyona vermeleri. (2759) 5105 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
ı - Tire'deki piyade alayının yıl

lık ihtiyaçları için 62,000 kilo sığır 
veya keçi eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. Eksiltme 8 ağus
toı 938 pazartesi günü saat 10 da pi
yade alayı satın alma komisyonunda 
yapııacaktır. Sığır etinin muhammen 
bedeli 12400 lira muvakkat teminatı 
930 liradır. Keçi etinin muhammen 
bedeli 15500 lira ve muvakkat temina
tı 1162 lira 50 kuruştur. 

2 - İsteklilerin gösterilen saat
ten bir saat eveline kadar 2490 saylı 
kanunun bükümleri dahilinde temi
nat mektuplariyle teklif mektupları
nı alay satın alma komisyonuna vere
ceklerdir. 

3 - Şartnamesini okumak v~ an
lamak istiyenler Ankara Lv. amirliği 
Sa. Al. Ko. da ve Bornova'da 57 tü
men Sa. Al. Ko. da Tire'de alay le
vazımına müracaatla okuyabilirler. 

(2516) 4765 

Un a lınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi&yonundan : 

1 - Van hudut birliklerinin sene
lik olarak fabrika unu ihtiyacı Van 
askeri hastanesi için 120 bin kilo ve 
Çaldıran birliği için 120 bin kilo yük· 
sekova birliği için 116 bin kilo olarak 
ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bunlar Van'da hudut satın al
ma komisyonu binasında 10 ağustos 
938 perşembe günü Van postanesinin 
saat ayariyle Van hastanesinin saat 
9 da Çaldıranın saat 10 da Yüneko
vanın saat 15 de ayrı ayrı münakasa
ları yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak ta
til günleri hariç her gün görülebilir. 

4 - Van hastanesinin ilk teminatı 
1170 lira Çaldıranın ilk teminatı 1440 
lira Yüksekovanın ilk teminatı 156~ 
liradır. 

5 - Muhammen tutarı Van hasta
nesinin 15600 lira Çaldıranın 19200 
lira Yüksekovanın 20880 liradır. 

6 - İstekliler teminatı muvakkate 
mak.buzlariyle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltmenin yapılacağı bel
li saatten en aşağı bir saat evel satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(2558) 4960 

2 Pavyon ve hangar 
yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın AJ. 
ma Komisyonundan : 

1 - İzmitte ve Gebzede yaptırıla. 
cak iki pavyon ile Gebzede bir han
garın ikmali inşaatı ayrı ayrı kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 5 ağustos 1938 cuma günü 
saat 11 de Eskişehir LV. Amirliğinde 
satınalma komisyonunda yapılacak

tır. 

Izmitteki bir pavyonun keşif bede
li (43023) lira 78 kuruştur. Muvakkat 
teminatı (3227) liradır. 

Gebzedeki bir pavyonun keşif be -
deli (15500) lira muvakkat teminatı 
(1162) lira 50 kuruştur. 

İnşaatı ikmal edilecek Gebzedeki 
hangarın keşif bedeli (24329) lira 20 
kuruştur. Muvakkat teminatı (1825) 
liradır. 

Bu işlere ait resim, keşif ve şartna
meler Ankara, İstanbul ve Eskişehir 
LV. Amirlikleriyle İzmitte Askeri 
satınalma komisyonlarında görülebi • 
lir. 

İstekliler her üç kısım inşaat için 
ayrı ayrı teklif mektuplarını verecek
lerdir. 

Bu inşaat işlerine girecekler 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları ve bu 
miktarlarda bu işlere benzer iş yap
tıklarına dair vesikalarını ve nafıa 
vekaletinin 938 yılı ehliyet vesikasile 
teminat makbuz veya banka mektup
larile beraber bu işlere ait teklif mek
tuplarını havi kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı günde saat 10 a kadar mez
kur komisyona vermelidirler. Bu sa
atten sonra verilecek teklifler kabul 
edilmez. (2532) 4783 

Et alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alına Komi1Yonundan :. 

1 - Niğde ve Bor garnizonlarının 
bir senelik ihtiyacı olan 86300 kilo 
sığır koyun ve keçi etlerinden fiatı 
müsait olanı alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle ihalesi 
10.8.938 çarşamba günü saat 10 da Niğ
de komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin muhammen bedeli 
15534 lira keçi etinin 19417 lira ve ko
yun etinin 30205 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görü
lür. 

5 - İsteklilerin teminatı evveliye 
ve teklif mektuplarını muayyen olan 
zamandan bir saat eveline kadar Niğ
de tümen satın alma komisyonuna 
vermeleri. (2636} 4955 

Ku ru yeml ik alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Ko.: 

1 - 336.000 kilo kuru yemlik ot sa
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 15288 
liradır. 

2 - Otun evsafiyle teslim mahal ve 
şartları şartnamesinde yazılıdır. şart· 

namesi U rfa'daki satın alma komis
yonunda parasız alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olup 3.8.938 çarşamba günü saat 16 
da Urfa askeri satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 1146 lira 60 

caktır. (2497) 4?'00 

Anlr.ara Belediyesi 

Otobüs seferleri 
Belediye Reisliğinden : 
Karadeniz yüzme havuzlarına gi

denlere bir kolaylık olmak üzere 
30. 7. 938 den itibaren cumartesi gün
leri saat 16 da ve pazarları saat 10 da 
Kızılay'dan birer araba kaldırılacağı 
ilan olunur. Ucret: 15 kuruş. 

(2770) 5108 

Matbaac ı lara 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresinin bir senelik 

ihtiyacı olan 12 bin adet karne ile al
tı milyon altı yüz yetmiş üç adet bi
lete verilen bedel haddi layık görül
mediğinden açık eksiltmesi on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (3056) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (230) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 9. 8. 938 salı günü sa
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (2762) 5106 

Bir katip ve bir daktilo alınacak 
Ankara Belediye imar Müdürlü

ğünden : 
!mar müdürlüğü kadrosunda mün -

hal yüz lira ücretli bir katiplik ile 75 
lira ücretli bir daktiloluğa müsabaka 
ile memur alınacaktır. !mİihan 1 
ağustos 938 pazartesi gün üsaat 14 de 
yapılacaktır, Taliplerin evrakı müsbi
teleriyle birlikte müracaatları ilan o-
lunur. (2722) 5078 

Benzin alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediyeye alınacak 900 _ 1100 

ton benzin on beş gün müddetle kapa
lı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (258170) li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (14077) li -
radır. 

4 - Şartnamesini görmek isriyenle. 
rin her gün yazı işleri kalemine müra
caatları ve ihale 2 ağustos 938 salı gü. 
nil saat on birde belediye encümenin
de yapılacağından taliplerin o gün sa. 
at ona kadar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını belediye encüme. 
nine vermeleri. (2524) 4739 

Orman Koruma 

Kaput, kışlık, yazlık 
elbise yaptırılacak 

Orman Koruma Genel Komutanlı
ğından : 

1- Orman koruma genel komutan
lığı için kumaşı İstanbul anbarından 
verilmek ve diğer malzemesi müteah

hide ait olmak üzere yaptırılacak o -
lan 2676 adet kaput, 3409 takım kışlık 
elbise, 3454 takım yazlık elbisenin di
kimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (10619) 
lira (95) kuruş ve ilk teminatı (796} 
lira (50) kuruştur. 

3 - İhalesi 5 ağustos 938 cuma gü

nü saat onda Ankara'da genel komu

tanlık satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Bu hususa ait evsaf ve şartna-
kuruştur. 

5 - Teklif mektupları 3.8.938 çar- me ve nümuneler mezkur komisyon-
şamba günü saat 14 dahil saat ıs da ı dadır. (254'6} 4815 

hile kadar satın alma komisyonuna L----------------

Erzak, yem, mahrukat alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al ma Komiıyonundan : 

Garnizon ihtiyacı için aşağıda mikdar muhammen bedel ve teminatları 
gösterilen erzak, yem, mabrukatın hizalarındaki gün ve saatlerde Polatlı 

garnizonu Sa. Al. komisyonunda ihaleleri yapılacaktır. İstekliler şartna -
melerini görmek üzere her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri ve te
minalarını Polatlı mal sandığına yatırmaları teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel komisyona teslim edilmiş olması. (2533) 

M. bedeli ilk T. 
Cinsi Kilo K. S. Lira İhale gün ve şekli Saat 

Koyun, keçi, 
sığır eti 20,000 27 50 448 8-8-938 pazartesi 15. K. Z. 
Un 60,000 10 60 477 " " " " 

15,30 
" " Arpa 220,000 4 00 660 

" " " .. 16 
" " Kuru ot 270,000 2 50 507 " " .. .. 16,30 
" " Saman 200,000 1 50 225 9-8-938 sal ı 15 Açık 

Sade yağı 2,200 100 00 165 .. " " " 
15,30 .. 

Sabun 1,500 45 00 51 
" .. " .. 16 

" Odun 80,000 2 00 120 
" .. " " 

16,30 
" Bulgur 8,000 8 00 48 10-8-938 çarşamba 15 
" 

Pirinç 6,000 20 00 90 .. " " " 
15,30 

" Kuru fasulye 5,000 17 50 66 .. .. .. .. 16 
" Patates 6,000 6 00 27 

" .. .. .. 16,SO " 
4784 

Askeri Fabrikalar 

3., myen ve bir 
atkt oıı•is al11ıaclk 

Askeri Fabriluı!ar Umum Müdürlü
ğü Sabn Alma Kocniıyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12100} lira 
olan yukarıda yazılı otobüs ve kam
yonlar askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma komisyo
nunca 17.8.938 çarşamba günü saat 11 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon

dan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (907} lira (50) kuruşu ha
vi teklif mektuplarını mezkur günde 
saat 10 na kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik
le mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (2583) 4920 

Muhteli f malzeme 

alına çak 

A&keri Fabrikalar Umum Müdür-
lüğü Satın Alm a Komİ&yonundan : 

200 Kilo 20 mm. kutrunda ip 
500 Kilo 13 - 14 mm. kutrunda ip 
150 Kilo 8 mm. kutrunda ip 

50 kilo 5 mm. kutrunda ip 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan 

yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü merkez satın alma komisyonun -
ca 18.8.938 perşembe günü saat 10 da 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (60) lira ve 2490 numaralı kanu -
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkllr gün ve saatte komisyona mü -
racaatları. (2728) 5099 

Yün ~orap vesaire alınacak 

-

alılliEik 
Aokeri Fabnkalar Umı.ım Mii 

p s.tm Alm11 Komİ•Y•IHl•Mn : 
Tahmin edilen bedeli (U60) 

olan otuz kalem resim" malzeme6i 
keri fabrikalar umum müdür!. 
merkez satın alma komisyonu 
17.8.938 çarşamba günü saat 10 d 
çık eksiltme ile ihale edilecek 
Şartname parasız olarak komisy 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat o 
(214} lira (50) kuruş ve 2490 numa 
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
saikle mezkfır gün ve saatte komis 
na müracaatları. (2584} 492 

İ lôn yanlışlığı 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü ·· 

ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Ulus gazetesiyle 10, 12, 14 ve 

temmuz 938 tarihlerinde ilan edil 
30 kalem resim malzemesinin ibal 
29.7.938 cuma günü saat 10 ola 
yerde gazetece 29.8.938 cuma gü 
saat 10 olarak ilan edilmiş olduğu 
dan mezkur ilanlar hükümsüzdür. 

(2596) 4922 

5 Ton yaylık ~elik alınacak 
A&keri Fabrikalar Umwn r.l 

dürlüğü Satın Alma Komi&yonun 
dan: 

Tahmin edilen bedeli (4750) lir 
olan 5 ton yaylık çelik askeri fabf1 

kalar umum müdürlüğü merkez s 
tın alma komisyonunca 12.9.938 tar 
binde pazartesi günü saat 10 da aç 
eksiltme ile ihale edilecektir. şar 
name parasız olarak komisyonda 
verilir. Taliplerin muvakkat temini 
olan (356) lira (25) kuruş ve 24· 
numaralı kanunun 2 ve 3. madde! 
Tin'deki vesaikle mezkfir gün ve 
at'tc komisyona müracaatları. 

(2676) 5046 
Askeri Fabrikalar Um um Müdür- · ---------------' 

lüğü Satın Alma Komi&yonundan : 

1168 Çift yün çorap 
1168 Çift pamuk çorap 
2352 Adet mendil 
1186 Adet havlı 

194 Adet yatak kılıfı 
194 Adet yastık kılıfı 

Tahmin edilen bedeli (2918) lira 
{40) kuruş olan yukarıda mikdarı ve 
cinsi yazılı melbusat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 17.8.938 çarşamba günü 
aaa.t 10.30 da açı-le. .-.iıtm.a il• i.b.:a.l• ...._ 

dilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (218) lira (88) ku
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

(2726) 5098 

40 Ton 19 No. ~inko 

levha alınacak 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

l~ğü Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (14.000) lira o

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazrlı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü • 
dürlüğü merkez satın alma komisyo -
nunca 19.8.938 cuma günü saat 11 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat o
lan (1050) lirayı havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 10 na kadar 
komisyona vermeleri ve kcndilerinın 
de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 mad
delerindeki vesaiklc mezkfır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(2710) 5097 

4 Ton nikel alınacak 
Aok eri Fabr ikalar Umum Müd ür

lüğü Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (5600) lira o
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 19,9.938 pazartesi günü sa1t 
11 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 

Mahkemeler 
,...nkara 3. cü !>uJh Hukuk Haıwı 

ğinden: 

Ankaranm Leblebici M. yani l"'r S
i numaralı evde mukim iken 23.7.9· 
tarihinde ölen Tevfik Boztekin'in ı 
rekesine mahkemece el konmuş old~ 
ğundan kefaleti hasebiyle alacaklı o 
lanlar da dahil olduğu halde bilcün' 
al;ıcaklı ve borçluların ve mirascı~ 

vesaiki resmiyeleriYle bQtaber bir a 
zarfında Ankara 3 üncü sulh hu 
mahkemesine müracaatları ve alaca 
larını vaktiyle kayıt ettirmiyenlet 
mirascıya ne !"Ihsan ve nede tereke 
izafeten takip edemiyecekleri lüzıııı'l 
ilan olunur. 50~2 

Kiralık oda 
ikinci Anafartalar caddeııinJ 

Ateş hanının ikinci katında ca 
d~ye nazır ve yazıhaneye elverİ 
li iki oda kiralıktır. 

Taliplerin Vehbi Koç Ticari 
Evinde Osman Aslan'a müracl 
atları. 494~ 

K.oıaylık-Şıkl ıl< 

·-

Mır flfdl" ı•oıl kolıJhlı ,,., 
''" ıpor "'ı,..ktııı Bıfı"lır, o""' 
lçll\ yıpılmıt olı" bu 111\tGr-ıııt· 
lollırı ıiJırık ••klı§ı dı lıml" ıl· 
mi' olurlar Mututu ll\Cılllr vı· 
cudun tırıııObOnO dOııttlr vı •"' 
••dld hırıkıtlırdı bılı kıt'ı11•"' 
kırmıı 

Fl1ıtı: 7 1/2 lirıdıl\ ll•b•rlft· 

Satıt 1•rl 1•l"ıa ı 

Operatör 
Dr. Necdet Albay 

verilir. Tal iplerin muvakkat teminat Cebeci Hastahanesi ağız, çene 
olan (420) lirayı havi teklif mektup - yüz hastalıkları mütehassısı 
!arını mezkur günde saat 10 na kadar Hastalarını pazardan maada 
komisyona vermeleri ve kendilerinin her gün 15 den itibaren Atatür~ 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad- Bulvarı Foto Cemal ııpartımatıl 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve No: 6 da kabul eder. 4422 

saatte komisyona müracaatları. I :.-...•••••••••••' 
(2711) 5097 ı..:=:::::::::: 

Satılık çuvallar 
A.~k~ri Fab r ika la r Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden : 
Kuçu~ Yozgat barut fabrikasında mevcut cins ve mikdarr yazılı çu•' 

lar 16 agustos 938 salı günü saat 14 de pazarlıkla satılacaktır. 
. ls~ekliler çuvalları Küçük Yozgat barut fabrikasında görebilirler. İst< 
lılerın çuvalların muhammen bedeli olan 826,50 liranın % 7,5 nisbetincl< 
muvakkat teminatlariyle tayin olunan gün ve saatte Ticaret şubesine ııı· 
racaat eylemeleri. 

84 adet boş soda çuvalı (sağlam) 
86 ,, u u ,, yırtık 

4200 ,. ,. kükürt çuvalı (büyük) 
3000 ,, ,, .. .. küçük 

(2757) 5104 

Beheri Kr. 

40 
15 
15 
5 

·rl Tutarı ı,ı 

33,60 
12,90 

630,-
150,-

826,50 
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5 _ İstekliler bu ife ait eksiltme 

. mukavele projesi, nafıa 
şartnamesı, • 
. leri genel prtnamesi, hususı. ve ? . ,artnameleri, keşif cetvelı ve 

Ekmeklik un alınacak 
Edirne Jandarma Erat Okulu Komu tanhğından : KÜÇÜK İLANLAR 

Lokomobil ve teferruatı 
müzayedesi 

Kocaeli Nafia Müdürlüğünden : 
Derince travers fabrikasında ku. 

ruıu on bir bin lira kıymetinde Aı· 
inan marka lokomobil ve teferrUatı 
rnüzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - Lokomobil ve tcf errUatı evsa • 
fına ait şartname ile makinenin kaldı. 
rılrnası hakkındaki hususi ıartname 
Rocaeli nafıa müdürlüğünde görUle • 
Ccktir. 

en~ıl . 150 kurut mukabilinde su proJe erı 
i leri dairetinden alabilirler. . 
1 6 - Teklif mektupları yukarıda~ı 

il ddede yazılı 11atten hır Uçilnc ma . 
1 •• e kadar ihale komısyo· saat eve ısın .. 

• t' e makbuz mukabılınde nu rıyaee ın .. . k 
.1 kt" Pa.ta ile gonderılece 

verı ece ır. 
mektupların ihalenin yapılacağı sa· 
ate kadar gelmit olması ve dıf zarfın 

kan2tılmıf bulunması llzım
ayrıca r-

dı;· _ İsteklilerin te.klif m~ktupla-

Edirne 4 sayılı jandarma okulunun Bir • eyli'ıl - 938 den nisan 939 ıonuna 
kadar sekiz aylık ihtiyacı olan birinci nevi ekmeklik unun miktarı 
"180.000,, yüz seksen bin kilodur. Unun kapalı zarf eksiltmesi 10-8-938 çar
pmba günU saat on dörtten on beıe kadar Edirne merkez muhasebe müdür
lüğü odasında yapılacakttr. İsteklilerin 2490 aayıh kanuna göre teklif mek
tuplariyle sandık makbuzları banka mektupları ve ticaret odasından ala
cakları vesikalarla birlikte münakasa saatinden bir saat evci komisyona mü
racaat etmeleri şarttır. Postada vaki olan muhaberattan doğacak geçikme
lerden ijtUrU komisyon mesuliyet kabul edemez. Nilmunc ve ıartname okul
dadır. Müracaat edilmesi ilan olunur. (4686 - 2639) 5000 

Satılık : 

Satılık - Ankara'nın her tarafında 
imarca parsellenmiş inşaata elverişli 
arsalar. Tel. 2406 Neıet Şeren. 4170 

Satılık - Ankaranm her tarafında 
irat getirir beton ah§Bp apartıman ve 
evler. Tel. 2406 Neıet Şeren 4171 

Satılık ev arsa apartman - Ankara
nın her semtinde irat getirir ev apart
man ve küçük çapta arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 4904 

l .... ~.~~;7ı: .. ·;::;;:; 
Dört satırlık kilçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruı 

I
• lki defa için 50 Kuruı 

Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurug 

Devamlı küçük ılinların her defası 
ı için 10 kuruı alınır. M cseli 10 dda 

1 

neşredilecek bir ilan için 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere, 
her satır, kelime :ı.ralarındnki boşiuk
lar müstesna 30 harf itibar edilmistir. 
Bir küçük illin 120 harften ibaret ol· 
malıdır. 

ukarıda gösterılen proJe ve te-
rına y • 1 b' .. 
f il.tının pullu ve ımza ı ırer nus· 
err 'li 'kd 

h nı eklemeleri ve tenzı t mı •· 
ası . .. 

Muvakkat 
Tutarı Miktarı T.Fi. Teminatı Eksiltme Şekli 

Cinsi Lira Kr. Kilo Kr. S. Lira Kr. Gün il 
----

2 - İhale 3. 8. 938 çarıaınba gUnil 
•aat 11,30 da Kocaeli nafıa mUdilrlil-

rm1 yazı ve rakam ıle ayrı ayrı gos· 
termeleri mecbur! olduğundan bu şe
raiti haiz olmıyan t.eklif mektupları 
kabul edilmiycceği ılan olunur. 

ı. Nevi 21366 00 180.000 11 87 1602 45 10/8/938 Kapalı zarf Satıh arsalar - İstasyon arkasında 
im:irca parsellenmiş arsalar Tel 2487 
Vahdi Doğruer 490 

1 
Dört satırdan fazla her ıntır için ayrı. 
ca 10 kuruı alınır • 

lünde yapılacaktır. . 
3 - Muvakkat teminat 822 lıradır. 
4 - Arttırma kapalı zarf uıuliyle 

Yapılacağından taliplerin belli gUn 
1. e kadar •e saatten yarım saat eve ın 

teklif mektuplarım komisyona ver. 
Dıeleri ilan olunur. (4565/2542) 

4787 

Memleket hastanesi inıaah 
Malatya Valiliğinden : 

(2444) 4654 

Muhtelif inşaat 

İzmir Belediyesinden : 
. Alsancak'ta hava gazı fabrikası bi. 
nası dahilinde yaptırılacak. havagazı 
istihsal ocağına ait temel, hına, ça~~ ve 

E'.meklik Çarşamba 
un 

5 Kalem erzak alınacak 
Çanakkale Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Mikdarı 

Muhammen 
bedeli 
L. K. 

Muvakkat 
teminat İhale Ta. İhale 
L. K. G. S. 

Kapalı 
zarf 

baca inşaatı vahidi fiyatlar esası uzc- Odun 1560000 1S600.00 1170.00 1-8-938 pazartesi 11 ,, ,, 
rinden 24-7-938 tarihinden itiba~en 15 

Ekmeklik un 705400 91702.00 5835.10 2-8-938 sah 11 " ., 
gu .. n mu·'ddetle kapa.h zarfla. cksıltme.. • 24000 24000 O 9 Sade yagı . O 1800.00 2-8· 38 ,, 11 ,, ., 
ye konulmuştur. İşın ~eyetı ~mumı- Sığır eti 141800 40204.00 3015.30 5-8-938 cuma 11 ,, ,, 
yesinin muhammen keşıf bedelı on. ye~ Yulaf 298260 17895.60 1342.17 5-8-938 ., 11 ,, ,, 
di bin lira olup muvakkat temına 1 _ Çanakkale birinci J. Alayına bağlı taburlarla Kirazlıdaki J. Tabu· 
miktarı 1275 liradır. · runun ı eylül 938 gününden 31 ağustos 939 sonuna kadar bir yıllık ihtiya· 

Vahidi fiyat cetvelleri, proje keı~f 
ve şartnamesi 85 kuruş bedel mukabı· er bulunan yukarda yazılı beş kalem erzakın hizalarında gösterilen günle· 
Jinde havagazı müdürlüğünden tcda. meç ve günlerde J. Alayı satın alına komisyonunca eksiltmesi yapılacak· 
rik edilir. Taşradan istiyenler. ~osta tır. 
ücretini ayrıca göndermelıdırl~r. 2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günil saat 10 a kadar komisyona 
Kapalı zarfla ihalesi 9. 8, 93~. salı .gu - teslim edilmiş bulunacaktır. 
nü saat 13 te belediye encumenınde 3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 

5 

r· Satılık - Alman sefarethanesi a 
kasında asfaltta mükemmel hava v 
nazaretli arsa. Uygun fiyat. H. Di 
man Koç Ap. 4 Tel: 2181 493 

e 
l· 
6 

. Satılık Ev - Cebeci asfalt Uzerin 
de dörder odalı Uç katlı büyük bahç 
uyğun fiyat H. Dilman Koç Ap. 

li 
4 

Tel: 2181. 493 7 

n Satılık arsa - Çankaya caddesini 
en güzel yerinde köşe başı. Fiyat mu 
tedildir mliracaat Havuzbaşı Karan 
fil sokak Adalar Ap. kapıcısına. 498 

. 

. 
o 

Acele satılık salon takımı - 5 par 
ça temiz ve az kullanılmış çok miisa 
fiatla. İkinci Çankaya caddesi No. 3. 

5008 

-
it 

Acele satılık kadın bisikleti - A 
kullamlmış Boş marka tambasile 3 
lira. İkinci Çankaya caddesi No. 3 

5009 

z 
5 

.................................................... 
Aranıyo r : 

Aramyo r - Ev, apartıman, arsa 
atmak istiyenler müracaa ranıyor. S 

Tel. 2406 Neşet Şeren 4172 

Spor ot omobili aranıyor - İyi ku 
pel veya mümasili bir ot 

sait fiatla satın alınacaktır 

raya telefonla müracaat. 

lanılmı§ O 
mobil mü 
1216 nrma 

491 
or - Bahçeli Evler Koop Aranıy 

ratifinde B 4 tipi ev satmak istiyenle 
fransızca Ankara gazetesi 

üne 17 den 20 ye kadar mU-
rin Ulus'ta 
Müdürlüg' 
racaatları. 4932 

Aaranı 

takil ve bü 
yor - 6 odalı, bahçeli mü._ 
tün konforlu bir ev kira için 
Ulus'ta L. W. rumuzuna aranıyor. 

mektupla müracaat. 5111 

Kurslar : 

59453 lira 67 kuruş keşif bedelini 
ınuhtevi olup vilayet merkezinde y~p
tırılmakta olan ve kapalı zarf usulıle 
ve on beş gün müddetle eksiltmiy~ 
konulan memleket hastanesi ikmalı 
inşaat ' ve tesisatına istekli çıkmadı. 
ğından mezk\tr inıaat ve tesisat 21. 7. 
938 tarihinden itibaren 15 gün müd
detle ve gene kapalı zarf usuliyle ve 
tvelce ilan edilmiı olan şartlarla ye • 
niden eksiltmiye konulmuştur. Mu. 
vakkat teminat 4223 liradır. 5. 8. 938 
tarihine rastlıyan cuma günü s~t ~2 
de ihalesi yapılacaktır. İsteklılerın 
teklif mektuplarını havi zarflarını 
mezkur saate kadar vilayet daimi en: 
cUmeni riyasetine tevdi eylemeleri 

yapılacaktır. İştirak edece.kler 2490 (4421-2463) 4668 
sa~lıkanunundrifid~u~ndehazı~ ~~~~-~~-~~~~~~~~-~-~~~~~~~----
lanmıı teklif mektuplarını ihale_ tirı- Sat 1 l ık 

h Daktilo Satılık yeni Motosiklet - Triyomp 
marka 20 beygir kuvvetindcdir. Mcr 
kez postane motorcusu Cevdet'e müra 

_ ağustos ilk 
Kursu - 49 uncu devresine 
haftasında başlıyor. 2 Ay· 

a verilir. Yenihal arkası Ye-

ilan olunur. (2545) 4789 

Kopah zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Binıöl Vilayeti Deft•darlıim-

dan :: . B. ..1 1 _ Eksiltmeye konan ış: .. ~~go 

ili Kiği ilçesinde yapılacak h~kumet 
konagının bir kısım malzemesı!le ta
mamının ifçiliği olup 12788,68 lıra ke· 
şif bedelle 15.7.1938 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
pı..nlardır: 

A) Kapalı eksiltme tartnameıl. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D) Fenni ve hususi şartname. 
E) Silsilei fiat, metraj, hulaaai ke-

şif ve projeler. y 

3 _ İstekliler bu evrakı Elizıg ve 
Bingöl Nafıa müdürlükleriyle Kigi 
malmüdürlüğünde görebilirler. • 

4 - Eksiltme 30.7.1938 cumartesı 
&aat 11 de il merkezi olan Çapakçur'· 
da defterdarlık odasında yapılacak· 
tır. 

5 _ Eksiltmeye girebilmek için i~· 
tcklilerin 959 15 lira muvakkat temı
nat vermeleri' ve bundan başka aşağı· 
daki vesikaları haiz olmaları lazım
dır. 

A) 1938 senesine ait Nafıa vekUe· 
t . • bin liralık . ınden alınmış en aşagı on. . 
ıı yaptığına dair yapı işlerı müteah-
hitlik vesikası. 

B) 1938 senesine ait ticaret odası 
'lesikası. 

6 - Teklif mektuplarının 2490 sa· 
Yılı kanunun 31. inci maddesinde ya· 
Zıldığı gibi hazırlandıktan sonra 4. 
Üncü maddede yazılı saatten ~ir. s?at 
eveline kadar komisyon reısl~ğıne 
lrlakbuz mukabilinde vermelerı 11· 
zırndır. 

7 - Postada vaki gecikmeler kabul 
tdilcnıcz. 4945 

İşletme binası ve 

garaj depo inşası 
M" la 4'dana Su Iıleri 6 ıncı Şube u. 

91ldialiğinden : 

hi olan 9. 8. 938 sah günil. 5:2~1 saat 
12 e kadar encümen rcıshğıne ver. 

arsa . da diplom 
caat. 5059 nihamam a part. Tel: 3714 4822 

mel1dirler. (2651/2682) 5031 Ankara Defterdarlığından : Satılık _ Kamyon ve açık Şevrol 
Mahallesi Sokağı Cinsi Miktarı Ada Parsel Muhammen bedel Dipozito otomobili. Soğukkuyu'da Hasan kar 

e Ders ve riliyor - Lise 1, II, 111 için 
r dersleri. Eski postane ar -

ozkurt sokak No. il terzi 
- yalnız cebi 

Yeni Valde hanı inşaat Lira K. Lira K. deşlere mliracaat. 5090 kasında B 
------

münakasası ilônı İstiklal Külhan Arsa 46 M2. 187 18 460 34 50 

latanbul Vakıflar Batmüdürlü-
Yukarda ada ve parsel ve muhammen bedeli gösterilen İstiklal mahalle

sinin Külhan sokağında kain maliye hazinesi adına kayıtlı arsanın mülki
yeti 3-8-938 tarihine mUsadif çarşamba günU saat 10 da defterdarlıkta mü
teşekkil komisyonda açık artırma suretiyle ihale edileceğinden taliplerin 
ihale bedelini nakden ve peşinen ve ihale tarihinden bir gün evvel hizasın· 
da yazılı depozito miktarım havi makbuziyle birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ve mezk\lr arsayı ve şartnameyi görmek isteyenlerin milli em-

iünden: 
1 - !stan.bul'da Meydancık'da yeni 

postane cadcdsinde vakrf arsa üz.erine 
yaptırılacak (Valdc ham) inşaatı maa 
mil§temil!t toptan götürü olarak kapa
lı zarf usuliyle 23. temmuz 938 den ıs. 
ağustos 938 pazartesi gününe kadar 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın maa müştemilat 
kıetlf bedelıl 114.836 lira 71 kuruttur. 

3 - Bu fte aft proje fennt ve hU8USt 
şartname ile eksiltme prtnamcsi mu
kavele projctıl 9 lira 25 kurut mukabi
linde Ankara'da vakıflar umum mü
dürlüğünün illfllt müdürlilğünden," 
1stanıbul'da vakıflar başmüdilrliliü 
ba' mimarhiından lzmir'de vakıflar 
müdUrlüğünden alınabilir. 

4 - EkAıiltme 15 ağust<>ıı1 938 tarihi
ne rastltyan pazartesi günü saat 13 de 
İstanbul vakıflar bat müdürliliü bi -
nası dahilindeki komisyonda yapıla -
caktır. 

5 _ Muvakkat teminat 10492 lira -

dır. . 
1 1 6 _Bu eksiltmeye gırecok o ~nar 

938 senesine ait ticaret odası vesıkası 
ve gene bu yıla ait olarak nafı~ veık~
letinden alınmış ve en aşağı yüz bın 
liralık tek bir bina inpatini yapmı_ş v.e 
muvaffak olmuf bulunduğunu bıl~ı
ren yapı müteahhidliği veai~aaını gos
termesi ve bizzat yüksek mımar veya 
inşaat mühendisi olması veya bunlar
dan biri ile müştereken teklif ~pıp 
mukaveleyi birlikte imza etmelerı ll· 
zımdır. v 

7 - Teklif mektupları 15 agustos 
938 pazartesi gilnil saat 11 re kad~r 
komisyon reisliğine makbuz mukabı . 

1• d verilmit bUlunacaktır. 
1~.:. Kapalı zarfların ihzarında tek -

lif mektubunun yazılış.ında .. bu .z~rfl:ı-
tevdiinde ve posta ıle gonderılme

r~n li terin 2490 sayılı kanunu? 
sınde t:e P34 UncU maddelerine harfı-
32. 33 l . lüzumu ilin olu • 

lak müdürlüğüne müracaatları. (2547) 4790 

Ekmeklik un alınacak 
Yoziat Jandarma Erat Okulu Komutanlıimdan ı 

Erzakın muhammen Erzakın Çoğunun % 7,S Erzakın cinıi 

Fiyatı Ası Ço~u bedeU teminat 
Kuruı Sa. kilo kilo Lira Kr. Lira Kr. 

13 50 180000 200000 27000 00 2025 00 Ekmeklik un 
Yozgat Jandarma okul eratınrn 1. 9. 938 tarihinden 31. 8. 939 tarihine ka

dar bir senelik yukarıda mlkdarı yazılı ekmeklik unu 6. 8. 938 tarihinden 
itibaren onbeş gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle ekailtmeye konulmuş 
ve 22. 8. 5138 pazartesi günü ihalei katiyeıi icra edileceğinden taliplerin ıö
tü geçen günde pey akçeleri ile birlikte Yozgatta Jandarma okul satın al-
ma komisyonuna müracaat eylemeleri. 5110 

Adına'dı otel ve konserhol 
yaphr1hyor 

Adana Belediye Riyuetinden 
1 - Adana belediyesi tarafından 

Adana'da Atatürk parkında projesi 
mucibince bir otel ve konserhol yap
tırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binala
rın inpat bedeli 84629,40 liradır. 

3 - Bu inpatın muvakkat temina
tı 6347,20 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve ıartnamesine tevfikan ağustosun 

yirmi beıinci perıembe gilnü 11at on
da belediye encümeninde yapılacak
tır. 

5 - Eksiltmeye girme prtları, pro
jeye bağlı prtnamede yazılıdır. 

6 - Proje ve diler evrak belediye 
muhasebesinden dört lira yirmi üç 
kuruı mukabilinde alınabilir. 

Kazalar 
Hükümet konaaı yaphrllacak 

Göle Kaymakamlıimdan : 

15055 lira bedeli ketifli kazamız 
hülriimet konağının noksan kalan kıs
mının ikmali 2490 No :lu artırma, ek· 
siltme kanunu hükmüne göre 15.7.938 
gününden itibaren 21 gün mliddetle 
münakasaya konulmuıtur. Talipler 
mczk\tr kanunun 2 inci ve 3 üncü 
maddelerindeki ıeraiti haiz vesikala
riyle birlikte ihale ıünil olan 4 ağus
tos 938 perıenıbe gUnil saat 14 de 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
te akçesiyle Göle maliye dairesinde 
mütetekkil komisyona müracaatları 

(2756) 5103 

yen riayet etme erı 5100 
nur. (2741) 

Memleket hastanesi inıaah 
• · D · • Encü-Gümüıane Vilayeti aımı 

7 - Taliplerin usulil dairesinde 
ha.ıırlıyacakları teklif mektuplarını 

ihale günü saat dokuza kadar beledi· 
ye riyasetine bir makbuz mukabilin· 
de vermeleri ve müracaat hariçten va
ki olacaksa, keza aynı saatten evci 
Belediyeye gönderilmiş bulunması 

Hükümet konağı yaphrllacak 
Hınıa Ka)"lnakam.lığından : 
Hınıs kazasında yeniden yapılacak 

olan hilkümet kona&ının on bet bin 
lira bedeli keşifli inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 

iş arayanlar: 

-
-

lı Aranıyor - Sanatlar mektebi me 
zunu 7 sene doğrama kereste fabrika 
sı idare etmiş aynca müteahhit yanın 
<la çalışmış her yere gider. Ulus'd 
F.K. 482 

. 
a 
o 

İçme suları 

Ömer'e m' üracaat. 5079 

iş vereni er: 

İngilizce Muallimi Aranıyor - Kül· 
ığınca ehliyeti tanınan bir 
ğretmenine ihtiyaç vardır. 

tür Bakanı 
ingilizce ö 
Arar Lisan Okuluna müracaat. Tel: 
3714 

Tezgaht 
4831 

ar aranıyor - Kırtasiyeci

aması lazımdır. Yeni hal 
M. Nedim 1rengün'e müraca-

likten anl 
No: 1 de 
at. 4880 

latanbul ıularmdan evinfıre tealim Kiralık r 
Taşdelen 

Karakulak 
Kayişdağı 

Koca taş 

200 Kuru 
200 " 
170 " 

" 

! 

Eskişehir kaplanlı 
180 
100 • 

i 
. 

Taze olarak her zaman Cihan otel 
telefon: 1775 den istersiniz. Bu nu 
maradan Kızılay maden ve Haya 

menba suları da talep edilebilir. 
t 

4977 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:. - -~ Dr. Bôsit Ürek ~ - -- -= -- Cebeci Merkez Hutaneıi = = -: iç Haıtalıklan mütehasaııı : - -- -- -: Her yün hastalarını Yeniıehir : 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı- : 
: manında saat 15 ten sonra kabul : -= eder. Tel: 1694 : - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Elektrik tesisatı 
Ezine Belediye Riyasetinden 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

Cinsi Lira Kr. Lira Kr 

Elektrik tesisatı 37379 70 2804 00 

Bir Bay i~in - Möble, konforlu o
hir, Tuna Caddesi Yiğitko-da. Yenişe 

şun sokağı , No. ıs. 4237 

Kiralık 

kanhklara 
- Apğı Ayrancı'da Ba
yakın 34 No: yeni bir ev. 
yo elektrik ve su. Fiatı 35 
901 4777 

6 oda, ban 
lira Tel 2 

Kiralık 

lesinde mü 
- Ziraat Enstitüsü ma.hal
stakil üç odalı bir daire ki
l: 3991 de Mahmut Sür'e ralıktır. Te 

müracaat. 48115 
Kiralık 

civan Çanlı: 
Küçük Daireler - Kızılay 
aya kaymakamlığı arkası 
okağı No 3 de 2,3,4, odalı 
tlı. Alt kata müracaat. 

Çelikkale s 
tam tertiba 

Kiralık e 
4818 

v - 4 odalı büyük bahçe 
akil, Yenişehir Yüksel 

aç sok:ığı No: ıs her gün 

içinde müst 
Cad. 40 At 
15-18 arası görülebilir. 4837 

Kiralık 
bağlı bahçe 

Bai - fncesu'da 15 dönüm 
li 2 oda 1 sofa mutfaklı evi 
r bağ meyvesiyle. Mukad
esi istasyon cad. Şirin Ap. 
bayan Zilihaya müracaat. 

bulunan bi 
dem mahall 
23 No: da 

Kiralık 

Cad. TUre 

4877 

- Yenişehir Meşrutiyet 
S. No. 6 da 3 oda 1 hol ban
balkon saire. Aynı evde 

v sahibine müracaat. 4880 
yo elektrik 
çatı katta e 

Kiralık 

lu apartma 
- Kooperatif arkası Ağaoğ
nı üst kat, 4 oda mutfak 

ucuz. İçindekilere mlira-banyo, icarı 
caat. 4891 

Kiralık 

lı daireler 
meydanı H meninde.~ =.: ne'de yeniden yaptırıl-

1 - Gumuşa rrıleket hastanesinin 
rrıakta olan ~e tt 29 1. 938 tari
üçüncU kısım ın~a . g.lin müddetle 

ilan olunur. 5113 1 - Eksiltme 18. 8. 938 perşembe 
günU saat 16 da Hınıs hUkilmet kona
lı içinde kaymakamlık odasında yapı
lacaktır. 

1 - Yukarda muhammen bedeli ve 
muvakkat teminat miktarı yazılı E
zine elektrik tesisatı iti 15-7-938 ta· 
rihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulilc eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

- Havadar ve ucuz iki oda. 

ve mUstakil odalar. İtfaiye 
ukuk fakültsi arkası Pa
tımanı. 491 S mukçu apar 

· ·b n yırını 80 ton motorin paıarhğı Kiralık 

ranfil sokak 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltm.eye 
Çılcarııan Adanada elektrik fabrıka-
11 civarındaki arsa üzerinde yapıla
Cilt işletme binasiyle teferruatından 
bulunan garaj ve depoya talip .z~hur 
ttınediğin<kn iıtbu inpat yenıden 

hinden ıtı arfe Jiyle eksiltmeye ko· 
ve kapalı zar usu 2 - Muvakkat teminatı 1125 lira

dır. 

2 - İhalesi 5-8-938 cuma günü saat 
10 da Ezine belediye dairesinde en -
cümen huzurunda yapılacaktır. 

daireler - Havuzbaşı Ka· 
Adalar Ap. 4 oda, bir hol, 
it daireler kiralıktır. Fjyat 5 oda, 6 oda 

t'--· T mutedildir, 
qıltıneyc konulmuştur. . 
2 - Kapalı zarf usuline tevfıkan 

'~•iltmeye çıkarılan üç binanın ke
Şıf bedeli 29349 lira 28 kuruştur. 

nulınuştur. hammen bedeli 
2 _ tnşaatın mu 

17518 lir~.~~ kurutu~.addi layık ıö· 

latanbul Sıtma Mücadele Riya.e
ti Arttırma, Eksiltme Komisyonun· 
dan : 

İhale gUnU teklif edilen bedeli had· 
di llyikinde görillcmiyen mücadele· 
mi.z ihtiyacı için alınacak "80 ton" 
motorinin pazarlıkla ihalesi 1 afuı
toa 938 pazartesi günü saat 13 de ya
pılacaktır. 

3 - latekliler bu itin evrakı fenni
yesini Hınrs kaymakamlıfr ve Erzu
rum nafıa müdürlüğünde okuyabilir
ler. 

3 - İstekliler prtnamesini !stan -
bul belediyesi heyeti fenniye müdür
lUğünden 185 kuruı bedel mukabilin
de alabilirler. Ve aynı dairede bu işe 
ait plan ve haritaları eörebilirler. 

.. her konforu haizdir. Kapı-
cıya muracaat. 4981 

3 - Eksiltme 938 senesi ağustosu
lln 3 üncü çarşamba günü saat ~O da 

.\d~na su işleri 6 mcı şube mUhe.n-
1•lıği binasında toplanacak konııı· 
<>n tarafından yapılacaktır. . . 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

ıoa lira muvakkat teminata ait ves· 
e lllakbuzu veyahut hükümetçe mu· 
tbcr banka mektubu ve ticaret oda· 
lllda kayıdlı olduğuna dair vesikayı 
' 20.00Q liralık inşaat yaptığına d~-
hafıa vekaleti müteahhidlik ehh· 
~esinin ibruı mecburidir. 

3 - Surulen p .Y . 18 8 938 per-
.. ld .. g"' ü takdirde ıhalcsı A. • d . • 

ru u .. .. saat 11 de vilayet aımı 
embe gunu 

Ş . d yapılacaktır. . 
encUmenın e . ilayet encümenı 

4 - Şartnaınesı v 

kaleıninded.ir. . tirak etmek isti-
5 - Eksıltmeye ış d 1' tll. yedi 

h ınmen be e ın 70 
yenler nıu a 

1 1313 lira 91 kuruş· 
buçuk tutarı ~::bu veya hususi mu· 
luk banka nıe. bına bankaya ya-

lıascbc vuneıı hesak i ;nakbuzu ile 
d poı:lto ı Çtl • tırılnuı ~ daimi eııcümenıne 

b'rlikte vıliyet 5114 
,~ıaıclcri ilin oıunur. 

Muhammen tutarı "5600" liradır. 
Kanuni şartları haiz isteklilerin vesi· 
kaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle ihale günü vakti mu
ayyeninde Kadıköy, Moda caddesi 91 
No. lu mücadele ri'yaseti binasındaki 
komisyonumuza gelmeleri ilan olu-
m&r • .(4773--2693) S038 

4 - İstekliler resmi gazetenin 
7. 5. 936 ve 3297 uyılr nüshasında in
tipr eden talimatnameye göre 938 
takvim yılına mahsus ehliyet vesikası 
ticaret odası vesikası ve teminat mek
tupları milhür mumu ile iyice kapa
tılmıı zarfla birinci maddede yazılı 
gün ve saatten bir saat evel komisyon 
riyasetine vermeleri mecburidir. Pos
tada vuku bulacak gecikıueler kabul 
edilmez. ,(2755) 5102 

4 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evvel encümene makbuz mu
kabilinde verilmesi ve posta ile gön
derilecek teklif mektuplarının da mez 
kQr saate kadar yetiıtiriJmif olması 
şarttır. 

5 - bteklilerin 2490 1&yılı kanu • 
nun 2-3 üncü maddelerinde yazılı ve
saikle birlikte ihaleden bir saat evvel 
müracaatları itan olunur. 4796 

Kiralık - 1 v~ya 2 oda, mobilyalı, 
banyo ve konforlu. İtfaiye meydanı 
Ordu sokak Kurtuluş apartımanı No.l 

5091 

~Kiralık - Y-enişehir'de İnkılıip so
kagm?a 4. numa:ada üç büyük oda ay
rıca hır hızmetçı odası, geniş banyo 
ve matbahı ve teferruatı olan daire. 
İçindeki sahibine müracaat. 4755 

Kiralık - Yenişehir Sağlık Ba
kanlıgı arkası Süleyman Sırrı caddesi 
No. 11 de 3 oda, 1 hol, mutb hanyo 
orta kata müracaat. 5101 
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Pire, tahtakurusu, sinek, sivrisinek ve bütün hateratı 

"BÜTÖN HA SARAT/,, 
öLD/JRUR 

#AJAN DCPOS(J 

Adi gazı boyalı su ile karı§tırarak yalancı ecnebi ve mar
kalı kutulara dolduruyorlar. Ve fıçılarda ve tenekelerde 

açıktan Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA ismine ve markasına dikkat 
Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. 1/ 8 litre 20 - 1/ 4 
30- 1/2 45-1 litre 70-5 litre 300 kuru§ Toptancılara tenzilat. 

4424 

Lokanta ve Gazinocuların 

nazarı dikkatine ! 
Fabrikamızın BAŞKURT markalı 

yerli mamulatımızı qörıneden : CA

T AL, KAŞIK ve BIÇAK takım-

larınızı almayınız. 
f:'l Bütün mallarımız hem kalite itibarile 
~ A.vrupanınkinden daha yüksek ve hem 

ıle fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

•ııııııiAiiilniiikilaİİrıİİaııİslİaİİtıiiı'fııiimlieİİrİİkİiieiİziİi :İııİİSiİüİİmİİeiiırİııııİİBİiaİİnİİklııılYiıielirıİIİıi ıiiMiiıaiiıliiliaİır ıİPmazarı 

~llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ---- Türk Hava Kurumu - ----
-- BÜYÜK PİYANGOSU 

- Dördüncü ketide: 11 Ağustos 1938 dedir. --
~k am· · 50 ono liradır 

-- -Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- _ = !erle (10.000 ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır ... -------
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyango. -
ya iştirak etmek auretile siz de talihinizi deneyiniz... _ 

- -
'=illlllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

irAlillMl5ü%1biilllblEIU 
KARSI 

il 

il 

1 

uı:u~ 

1937 ANKARA ENTERNASYONlf(. 
KÖMÜR SERGiSİNDE 

il~~~~~ BİRİNCİ MÜKAfAT VE ŞEREF DİPLOMALI 
TEMİNATLI 

:· 

CANK C 
TERMOSİFONLAR vEYEMEK OCAKLAR! 

Mimar Vedat N!.lZ·isTANBU.L 

.ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ --= = = = = 
= 
= 
= --

Memurluk müsabaka 
imtihanı 

T. C. Ziraat Bankasından : 

------= -----
-----= Banakmızın şube ve ajansları için lüzumu kadar memur alınmak : 

: üzere müsabaka imtihanı açılacaktır. : 

= Müsabakaya girebilmek için en az orta mektep mezunu olmak ve : --: Y"!lı 18 den aşağı ve 30 dan yukarı bulunmamak şarttır. 
18 den aşağı yaşta olanlar imtihana girebilirlerse de 18 yaşından : --: evel memurluk sınıfına geçemezler. ---= Ankara, İzmir ve İstanbul'daki imtihanlara orta mektep mezunları : 

= _ al ınmıyacaktır. _ 

- Orta mektep mezunları için altı ay, lise ve daha yüksek mektep -

= : mezunları için bir sene devam edecek olan staj müddeti zarfında _ 
: orta mektep mezunlarına otuz, lise ve daha yukarı tahsili olanlara 80 

liraya kadar ve imtihandaki muvaffakiyet derecesiyle mütenasip su· : 
: rette ücret verilir. 

İyi derecede yabancı dili (fransızca, İngilizce, almanca) bilenlerin -- = : ücretleri emsalinden 10·25 lira arasında yüksek tutulur. _ 
Henüz askerliğini yapmamış olanların daimi kadroya alınmaları : 

_ askerliklerini ifa edinciye kadar tehir olunur ve askerde bulunduk- : 
tarı müddet zarfında maaşsız mezun sayılırlar. 

= = Staı devresini takiben yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olan- : 
: lar, on beş liradan aşağı olmamak üzere yüzde 20 nisbetinde zamla : 
: (TEKAÜDE TABİ DAİMi KADROYA) alınırlar. --
: Yabancı dil bilen ve asgari lise tahsili olanlar - talimatnamesinde- : 
_ ki şartlar dairesinde - beş senelik muvaffakiyetli bir memuriyet : 

= :_ devresinden sonra bir sene için Avrupa'daki bankalar nezdine staja : 1 

=_ gönderilirler. §: ı 
Müsabaka imtihanlarına Ankara, Adana, Antalya, Afyon, Aydın, 

- Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır. Denizli, Edirne, Erzurum, : = - ı _ Erzincan, Eskişehir, G. Antep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kars, 
: Kayseri, Konya, Kütahya, Giresun, Malatya, Mara§, Samsun, Ordu, ~ l 
: Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat şubelerimizde orta mektep me- :; 
: zunlarr için 16 ve 17 ağustosta lise ve daha yukarı tahsili olanlar için : 
§ 18 ve 19 ağustosta " saat dokuzda başlanacaktır. : 
: Müsabakaya gireceklerden ne gibi vesikalar arandığı ve nelerden : 
_ imtihan yapılacağı yukarıda isimleri yazılı şubelerimizden elde edi- : 
- lebilecek izahnamelerde görülebilir. = İsteklilerin müsabakaya iştirak edebilecekleri mahaldeki banka §U· : = = : besi müdürlüğüne ve Ankara'da bankanın. personel itleri müdürlüiü- :1: 

:; ne 15. 8. 1938 tarihine kadar müracaat etmeleri lazımdır. 4864 _ --:;,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ,,. 

Sayın Ankaralılara 
Ucuzluğu ile az zamanda muhterım Ankara halkının rağbetini kazanan 

SAKARYA ECZANESİ 
İş Bankası karş!j!ında Vehbi Koç Müessesesi ittisalinde Meydan 
Palas otelinin altındaki mağazaya nakletmiştir. Ti: 2018 4363 

Demiryolları · 
Vagon muşambası alınacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komİ•· 
yonundan : 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan 
200 adet vagon muşambası , 8.9.1938 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da İdare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1500 li
ralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mü· 
teahhitlik vesikası ve tekliflerini ay
nı gün saat 10 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

rada malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (2592) 4985 

YENİ 
BU GECE 

YILMAZ KAPTAN 

Gündüz iki film birden 
1 - SEVGiNiN SESi 

T. 

~ 
C. Z 1 R AA T -,. ~ 

~ 
. -~----- --

29 - 7 - 1938 

BAHKASI 
• 

Sermayeıi: 100.000.000 Tüne Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 
4 

40 
100 

.. 
500 
250 
100 

50 

.. 

.. 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 

.. .. .. .. 
120 " 40 .. 4.800 .. 
160 " 20 " 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan Qfağı düfmİyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o20 
fazl a•İ y/ e veri 1 ecekti r. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 1 Birincik§nun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Ba§, dit, nezle, grip, romatizma ve bütün ağrılarınızı keser 
icabında günde 3 kaşe alınabilir 4525 

Et alınacak 
lıtanbul Sıhi MüeHeaeler Arttırma ve Ekıiltme Komıyonundan : 

Azı Çoğu Muhammen fiat Muvakkat Şartname 
Cinsi Kilo Kuruş Garanti Bedel 

Karaman eti 80.000 95600 41 
Dağlıç eti 40.000 57000 48 
Kuzu eti 23.800 31800 47 7852 88 524 Kurut 
Sığır eti 53.000 63600 37 7852 

lstanbul sıhhi müesseselerinin 1938 mali yılı umum et ihtiyacı olbaptaki 
şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 10 - 8 - 938 çarşamba günü saat 11,30 da Cağaloğlu'nda sih
hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla

caktır. 

2 - Miktar, muhammen fiat, muvakkat granti ve şartname yukarıda gös· 
terilmiştir. İstekliler şartnameyi her gün bedeli mukabilinde komisyondan 
alabilirler. 

3 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun• 
da yazılı belgeler ve bu işe yeler muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4702 - 2638) 

4999 

-Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahklarm mikrop
larını kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

E o 
Böbreklerin çalıJlllak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluklarlftf• 
eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrat 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder• 
Sıhat Vekiletimizin resmi ruhsatmı haiz bulunan HELMOBLÖ het 
eczahanede bulunur. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerelı 
mavileştirir. 4881 

SİNEMALAR 
.11111 iL 
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= --

-= = --
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HALK 
BU GÜN BU GECE 

Heyecanlı ve esrarlı sahnelerle dolu 
büyük macera filmi 

DOKTOR ŞANDU 
2 - BOMBALAR YA~ARKEN = ---= Seanslar : = Fiatlar 

Balkon 35 Salon 15 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6105 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umu mi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

2.30 - 5.45 Gece 21 de : § 
Fiat/.ar : Halk matinesi 12.15 de 

Balkon3S Salon15 .,ııııır- DENiZ KORSANLARI 

BU GÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATİNESi 
DUHULiYE 5 KURUŞ 

Ankara Palas'la Şehir Bahçesi arasında 
Açık Hava Sinemasında Gece 21 ele 

j ULUS Basımevi : ANKARA 

~=============:-::_;;;;;:;o;;31 

ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 
(Türkçe Sözlü) 1-591 


