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• 
Cümhurreisimiz lnönü Karabük'te 
Halkın heyecanlı sevinç ve 

bağlılık tezahürleri arasında 

Cümburreisimis 
tetkiklerine de
vam buyurarak 
Karabük'e gel
miştir. Resim 
Milli Şel'in Kas
tamonu'da bu -
lunduğu sırada 

Erz incan hattı dün açıldı 

• 

lnönü Amasra, 
Zonguldak ve 
Barlln' da yeni 
tetkikler yaph 

almmıştIT . Hat, türk mühendis ve 
işçisinin çetin tabiate karşı 
kazandığı zaferin ôbidesidir 

Amasra, 11 (Hususi muhabirimiz te~~r~,fl~ 
bildiriyor) _ Cümhurreisimiz ismet lnonu nu 
hamil bulunan Savarona yatı, d~n saat ~n se
kiz buçukta Amasra'da demirledı. ~eceyı ya t
ta geçiren Cümhurreisimiz sabahleyın saat se
kiz buçukta Amasra'ya. ç!ktıla~. ·-------------------- ----------

Vali B Halit Aksoy, mılh Şef ı, Dokuzuncu yeri i mallar 
yata gi

0

dip karııladı. Cümhurrei-
ıimiz halkın alkııları, yaıa, varol 
sesleri araamda iskeleye ayak ve arttırma haftas ı 
bastılar. Burada Sabit Özkomur 
hasra adına kendilerine bir 
buket takdim etti. Bartm orta 
okul izcilerinden Ahmet T usel 
büyük Başbuğa tehir adına ho~ 
geldiniz dedi. Karıılıyanlar vah 
tarafından Cümhurreisimize tak
dim edildiler. ismet İnönü, hep
sinin ayrı ayrı ellerini sıkarak il
tifa ttiler~-~~~ 

Cümhurreisimiz, refakatinde 
Kastamonu valisi B. Avni Doğan'
la, Kaatamonu mebuslan ve diğer 
zevat olduğu halde binlerce halkın 
coşkun alkışlan arasında hükümet 
konağına gittiler. 

Burada bir müddet kalarak halk
la görüşen Cümhurreisimiz, limanı 
ve tarihi mahalleri gezerek izahat 
aldılar. Eski bahriye mektebi bina -
siyla alaka landılar. 

Bartın~d.~ gelmit olan heyet, 
bartınlılarm teha-ürlerini ve teırif
leri iıtirhamını bildi1'diler. lnönü'nün 
halkm bu dileğini kabul buyurmaaı, 
tarifi güç tezahürlere veıile oldu. 
Halk aokaKlara yığılmıt, durmadan 
Şefi alkıtlıyordu. 

Cümhurreiaimiz bu aamimi aevgi 
göıterileri araıında Ama ... a'dan o
tomobillerle Bartm'a hareket ettiler. 

ismet lnönii Bartın'da ••• 
Bartın (Hususi muhabirimiz tel

grafla bildiriyor) - Cümhurrcisimiz 
İsmet İnönü Bartın'a saat 10 da mu. 
vasalat buyurdular. lnönü yol boyun
da, her beş kilometrede bir köylü küt
leleri tarafından hararetle karşılanı
yor ve uğurlanıyordu. Bartın, aziz 
Şef'in kazalarına şeref vereceğini ha
ber aldığı dakikadan itibaren bir bay
ram sevinci yaşamıya başlamıştı. Şe
hir baştanbaşa bayraklarla aüslcruniş 
ve sokaklara dökülmüştü, 

Cümhurreisimiz on binden fazla 
bartmlrnın coşkun ve candan tezahür 
lcri, alkışları, "varol ı yaşa!,. sadaları 
arasında Bartın'a girdiler. Doğruca 
hükümct konağına inen İsmet İnönü 
orada halkı dinlediler. Bu arada kc· 
reste tüccarları, ziraatçiler, motörcü
ler ve gemi inşaatçılariylc köylüler 
büyük Şef'tcn dileklerde bulundular. 
Şikayetler ve ihtiyaçlar açık konuşul
du. Cumhurrcisimiz aldıkları malü
mattan, kendis ine verilen izahattan 
v~ ha!kı~ bütün samimiliğiylc kendi 
sınc ıhtıyaçlarını söylemesinden çok 1 
memnun ve mütehassis oldular. 

Bugün Başvekilin 
bir nutku ile açıhyor 

Dokuzuncu artırma ve yerli mallar 

alkevinde batvekilimiz Celil Baya: ...... ,_ .... -.... • yarbakır - Cizre 
nn bir nutkiylc açılacaktır. hattında du··n .·ık 
Arttırma ve yerli mallar haftaamm. 

timdiye kadar devam etmekte olan bir d d 
ananesi olarak Baıvekil tarafından ray öşen i 
verilen nutuk, bilhassa ekonomik ha -
yatımızın son bir artırma senesi içinde 
ki inkişaf ve seyrini veren bir bilanço 
mahiyetinde olduğundan hususi bir c
hcmiyct taşımaktadır. 

B. Celal Bayar'm nutku, radyo ile 
bütün memlekete yayılacaktır. Bu ak -
şam A'nkara radyosunda saat 19.10 da 
Kültür Bakanlığı kültür kurulu baş • 
kam B. İhsan Sungu bir konuşma ya
pacaktır. 

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru -
mu tarafından dokuzuncu haftanın bir 
hususiyeti olarak hazırlanan sokak 
sergisinin bütün hazırlıkarı tamam -
lanmıştır. Sergi de bugün açılacaktır. 

Diyarbakır, 11 a.a. - Diyarbakır -
Cizre - Van ve temdidi demiryolu -
nun ilk kısmında bugün on binlerce 
halkın iştirakiyle ve büyük bir tören
le ilk ray fcrşiyatı yapıldı. llk rayın 
vidası Nafıa Vekili adına birinci ge
nel müfettiş Abidin Ozmcn tarafın
dan sıkıştırıldı. 

Bu münasebetle genci müfettiş Oz
mcn bir söylevde bulunarak cümhuri
yctin bu büyük eserinin manasını ve 
dcmiryolu siyasetimizin bu bölgede 
yarattığı ve yaratacağı ekonomik sos 
yal hareketleri esaslı ve canlı bir su-

(Sonu 8 inci •aylada) 

Törene davt•tli bulunan 

Yazı İşlc•ri l\1iidiiriimiiz 

l\liimtaz Faik F E N 1 K 

tc>lgrafla hiltliriyor. . 
Erzincan, 11 - Sıvas - Erzurum -

Kafkaı demiryolunun en mühim du
rakların•dan biri olan Erzincan iı
taıyonu bugün törenle açılmııtır. 

Demiryolu siyasetinin büyük ba
niıi Cümhurreiıimiz lnönü'nün eıeri 
bugün Erzincan istasyonunun açıl

maıiyle en batlı merhalelerinden bi
rine daha eriımi§ bulunuyor. 

Çctinkaya istasyonundan beri yur
dun en sarp ve dağlık mıntakalarından 
geçmekte olan tren yolu, türk ilminin, 
tilrk tekniğinin, türk mühendis ve iş · 
çi&inin çetin ve yalçm tabiat kuvctleri
ne karşı kazandığı büyüle zaferin abi -
desidir. Yolu baştan başa kaplıyan ve 
her biri birer dağ olan yekpare kaya -
lar oyulmuş, coşkun, geçit vermez ne -
birler atlanmış , hedefe doğru yorulma
dan yürünmüştür. Bu yolda biribirini 
takibeden Curek , Pmgar ve Atma bo
ğazlariyle Fırat nehri aşılmıştır. 

'enilen zorluklar 
Yenilen zorluklar hakkında ufak 

bir fikir verebilmek için yalnız Divrigi 
ile Kemah arasında bazısı pek uzun 
olan 110 a yakın tünel geçildiğini kay
detmek kafidir. Sayısı bu miktara yak
lapn ve dik kayalıklar üzerine atıl -
mış olan köprüleri de zikretmek lazım
dır. Tünelleri delmek için amele gön -
derecek yol bulunamadığından feda -
kir türk işçileri yüzlerce metre yük
sekliğinde düz kayadan müteşekkil 
dağlardan iplerle sarkıtılarak Iağrm 
delikleri açılabilmiş ve kayalar parça -
lanarak bu eser vücude getirilmiştir. 

}' ollar<la tezalıiirler 
Yol üzerinde bulunan kasabalar, 

köyler, istasyonlar hep bayraklar ve 
fenerlerle donanmıştı. Halk cümhuri -
yetin eşsiz büyük himmetinin remzi O
lan bayrak ve defne dallariylc süslen • 

(Sonu 8 inci aaylada) 

{ 

• lnönü'nün burada çok yakından a
lakadar oldukları mevzulardan biri de 
Bartın deresidir. Bu hususta alakalı · 
lardan .. izahat istemiş ve not almışlar
dır. Cumhurreisimiz, buradan tekrar 
Amasra 'ya dönmekten sarfınazar et
miş ve motörlc Bartın deresinden bo
ğaza geçmişlerdir. Bartın deresi se
kiz mil uzunluğundadır. Bu dereyi 
temizletip gemilerin işleme11ine im
kan verecek bir hale getirmek imkan
larını tetkik buyuran İnönü, yolda, 

Dün Ankara, lzmir ve lstanbul'da Jik maçlarına 
devam edildi. Ankara' da: Gençlerbirliği Muhafızgü · 

cünü J-2, Ankaragücü Güneş'i 4 - O, lstanbul'da : Sü
leymaniye Hilal'i 2 - 1, Beşiktaş lstanbulspor'u 5 - 3 
yendiler. Vefa - Beykoz üçer sayı ile berabere kaldı

lar. l:ımir'de: maçlar hep beraberlikle neticelendi. 

li bahiste bir liraya karşı 1600 küsur lira kazanan üç 
talihli günün yegane dedikodusunu te!lkil ediyordu. 

(Sonu 8 inci aa)'laJa) Bundan baık~ ıehrimizde at koıuları yap_ıldı. iki-

Futbol müsabakalarına ait tafsı"lat 7 inci, at koşu

larına dair haberler 2 inci sayfamızdadır. 
Yukardaki resim Ankaragücü _ Güneş maçından 

heyecanlı bir am gösteriyor. Güneş saatrforvedi bek
lenilen bir golü bu ~uretle kaçırdı •• 

Değerli bir hatıı'a: Sevr, Laz.an, Swaa ve daima ileri ••• 1930 da 
Sıvaa hattı açılırken kurulan takın görünüıü 

B. Çetinkaya'nın nutku 

Demiryollarımız daimi 

bir inkişaf halindedir 

Taşınan yük ve yolcu ile beraber 
varidat ta mütemadiyen a rtıyor 

Erzincan, 11 a.a. - Erzincan istasyonunun açılıı töreninde 
Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya tarafından irad edilen nutkun 
metni aıağıdadır: (Sonu 8 inci aaylada) 

Yugoslavya' da se~im dün baıladı 

Stoyadinoviç listesi 
her tarafta 
kazanıyor 

Bclgrat, 11 a.a. 
İntihabat, mcmlc -
ketin her tarafında 
sükunet ve intizam
la ve tam bir ser
bestlikle yapılmak
tadır. Fakat Sava 
ve sahil eyaletle -
rinden Mcçck'in 
taraftarları müntc
hiplcri şimdiye ka
dar görülmemiş bir 
şekilde tazy ik et -
mcktedirlcr. 

Avala aj ansına 

gelen haberlere gö
re, intihabatın s er
bestçe yapıldığı e
yale tlerde öğleye 

kadar Stoyadino -
viç listesi gitikçe 
büy üyen bir ekse -
riyctlc reyleri top-
lamıştır. 

Siyasi mahfil -
!erde söylendiğine 

göre Mcçck tara -
fından müntehip -
lcr Üzerinde yapı -

l lan tazyik netice -
(Sonu 8 inciclc) _ 

Seçim listesi her 

tarafta kahir bir. 
ekseriyet kazanan 

yugoslav Başveki

li B. Stoyadinoviç 
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İnsan ve kültür : 

Osmanlıca'dan Türkçeye doğru 
- BClflanmıı makale serisinin devamı -

Şimdiye kadarki yazılarımızda, şu 
noktaları tesbit etmeğe çalıştık: 

l. Osmanlı imparatorluğunu inhi
lale uğratan, garp medeniyet ve tek
niği değil bunları yaratmış olan garp 
kUltürü idi. 

Bu cihet, tanzimat'ın sağanaktı ve 
şimşekli inhidam ve panik hava'>ın -
da Jayikiyle anlaşılamadı. 

2. Osmanlıca ölmeye mahkumdu 
çünkü taşıdığı kUltür göçmekte v: 
beraberinde, koca imparatorluğu sil -
rüklemekte idi. 

Bu cihet de anlaşılamadı; osman -
hca'yı, taraftarları bir dil olarak kur
tarmağa, nafile yere uğraşmış oldu -
lar. Eğer bir küJtlir hamuJesini taşı
yan bir ifade vasıatsı telakki etsey
diler, göçen kültür yerine ona gelen 
k~ltürü ve bunun yepyeni hamuJeıini 
taşımak imkanını bulabilecekler, hiç 
değilse bu işin temellerini atmış ola
caklardı. Ve mesela, bir Galatasaray 
lisesi değil bir humanist lise yahut 
her ikisini birden tesis edeceklerdi 

3. Osmanlı dili inhilal ediyordu ve 
yerini gittikçe saflaşan bir türkçeye 
bırakıyordu. 

Şimdiye kadar nasıl osmanhca der

kdenkü'.~'ı iüfil
1
olojik mebdelerden değil 

.e . t r~ me~elerden mütalea et
tık ııe, bızce turkçe'nin yeniden ha-
yata doğuıu ve bundan sonraki inkı-
şafı keza, daha çok kültür za . . 
d k

. . vıyesın-
en tet ık edılmelidir. 
Osmanlıca'dan öz türkre' "d" 
k :r ye gı ış, 

ma talarında tetkik olunu .... 
1.. k" rsa, goru -
ur ı oımanlı imparato 1 y • 1 • • A r ugu ı e oı-
manlıhk ınhılal ettiği nisbctte oı • 
manlıca • türkçe'ye inkıta ed ' 

Alal b" • p er. 
mı, ırınci maktaı : 

Ahmet Vefik paşa - Süleyman pa
fa. 

~~n~z tanzimatın başıdır. Her ikisi 
de Lısan yahut tarih-i osmani" di • 
yeceklerine "Lisan yahut tarih-i tür
kt,, derler. 

b .A~~~t .. ~e~ik paşa, Pariı'te okuyup 
üyudügu ıçın franaız dilinin pürizm 

divalarını iyi bilir. Klasik kültür mU
r~kkebi yalamıı olması da buna in
z.ı~ edince, tabiatiyle, lisanı sade
lıge ıürüklemek ister. 
~akat imparatorluk, henüz Reşit ve 

Alı paşaların elindedir, Henüz onda 
ve osmanlılıkta ümit vardır. Sadeleş
me fazla ileri gidemez. 

Süleyman paşa'da iıe, daha genç 
nesle mensup olduğu ve türklere dair 
Avrupa'da çıkmış kitaplar karıştırdı· 
iı için, dili sadeliğe götürmenin tam 
tebeUUr etmemi§ de olsa ıiyui ıaik
leri hisaedilir. 

ikinci makta: 
Bu, meşrutiyete kadar olandır. Bu 

devrede, yalnız sade bir osmanlıca 
Y~ yahut osmanlıcadan türkçeye 
gıtmek değil, türkçülük yapmak mev
zuu bahistir. Kırım ahrbinden sonra, 
ortalıkta bir Vambery peydahlanır. 
Ccma~ettin Af gani, islam milletleri -
ne, ?'ı~l~ olmayı tavsiye eder ve kud
retlı hır ııllnı ümmet'inin ıı.ncak böy
le kuvetli müslüman milletlerinin 
birle§mesinden doğacağını ilave ey
ler., Tiirkistan'dan, Kazan'dan, Kı -
rım dan, Kafkas'tan sesler ve adam
lar gelir. Yusuf Akçura anketler a • 
ç~r: Osmanlılık mı, İslamlık mı türk-
çulük mü? ' 

Bir !andan, osmanhca arapça - fars· 
ç~ • turkçe unsurlarına tecezzi eder; 
hır yandan da imparato l y h b' . b' r ugu, er ı-
rı ır yana ali "kl 

A ru emek istiyen siya-
sı cereyanlar doğar. 

Ve bütün bunları teyit d" . dah 
yük k b

. e ıcı a 
se ır hakikat olmak .. . 

1 k uzere, ım-
pd~rator u • .dı.~rıya doğru kuvetten 

u9er kendı ıçınde de .. 
Üld .. y .. ü h " • anasırın ço -

z ugun ıaaeder. 

Arapça .• farsça • türkçe halitasının 
gevıemesı, nasıl türkçe'nin k 
kendi başının çaresine bakmak t opup 

.. il · · k 1 erna • yuw erdını duvet e~dirirse imparator _ 
luga lfar an Ve lÇerden arız olan ı
kıJmaJar da, türk'ü kendisini tUrk ~1-
mek hakkına yaklaştırır. 

Uçüncü makta: 

kaide kullanmaz. Aldığı kelimelere 
de kendi kaideleri ile tasarruf eder. 
Bu karar, türkçe'nin hem arapça • 
farsçaya hem arap • fars kültür mih
verine kar§ı istiklalini ilan eyleme • 
sidir. 
Şu var ki, imparatorluğun büyük 

bir kısmı henüz melezliği ve tezad _ 
l~ı .~le ayakta~ır. Ziya Gökalp ırk _ 
kultur • medenıyet kompromisini bu
lur. Türkçüleri de, islamcıları da 
garpçıları da tatmin eder. Ve rical' 
imparatorluğu, İslamcılar uğruna Mı~ 
sır'a, turan~ılar uğruna Kafkasya'ya, 
garpcılar ugruna da orta Avrupa im
paratorluklarının müttefiki olarak 
ahiret seferine scvkeder. 

o ana kadar, hiç bir dava hallol • 
mamıştı~, halloldu gösterilmiştir. Bir 
çok tcmız cehtlerin yanında, bunlar
dan çok demagoji ve anlayışsızlık 
vardır. Fakat işte ve o andan sonra, 
katastrof vaki olarak davayı hal ve 
fasledici şartları hazırlar. Bu şartlar, 
bir takım derbederlerin çok şükür eli
ne geçmiyerek, eşsiz bir aksyon usta· 
sının pençesi ile dimağında buluşur 
ve artık, türkçe ile türkcülük, vazıh 
birer realiteye inkılap eder. 

Dördüncü makta: 
Osmanlı imparatorluğu kalmaz, an

cak ondan sonradır ki öz ve gerçek 
türkçe doğar. 

Burhan BELGE 

Bugünkü 
kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 

Ruzname şudur: 
Riyaset divamnrn heyeti umumiyeye 

maruzatı 

1 - Diyarbakır mebuau General 
Kazım Sevüktekin ve Erzurum mcb • 
wıu Şükrü Koçağın, aakerl ve müloki 
..tekaüd kanununun 62 inci maddeaine 
,bir frkra eklenmesine dair olan ka -
nun teklifinin gçri verilmesi hakkın • 
da takriri. 

2 - Trabzon mebusu Mithat Ay • 
dın'ın, askeri ve mülki tekaüd kanu -
nunun 46 ıncı maddesinin tadili hak -
kındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair takriri. 

lkinci müzakeresi y.a.pılacak 
maddeler 

1 - İhtfyat zabitleri ve ihtiyat as • 
ıkeri memurları kanununun 4 üncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
milli müdafaa encümeni mazbatası. 

2 - Gümrük tarife cetvelinin 756 
numarasına giren tazyik veya temyi 
edilmiş ve metre mikabı üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan 
gazların safi siklet üzerinden resim 
veren eşyaya kıyasen mevZJ\.l bulun • 
dukları zarf ve ambalajlarının resim
den muaf olup olmıyacaklarınm tef -
siri hakkında başvekalet tezkeresi ve 
iktisat ve gümrük inhisarlar, maliye 
ve bildce encümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Şurayı devlet kanunu layihası 
ve dahiliye, adliye ve büdce encümen
leri mazbatalan. 

Çocuk bir varlıktır. Yokaul 
yavruları da düıün. Eski el
bise, ayakkabı, çamQfırları
nı Çocuk Kurumuna ver! 

Bir tanzimat sonu hare-keti olan 
meırutiyet devrinin vazifeıi, iyi bir 
talebe gibi, tanzimat devri'nin bütün 
davalarını müzakere etmektir. (r~ca
pituler manasında). 

Stadyoma girerken, sinemaya gi
rerken, vapur için bilet alırken za
man zaman okkalı kalabalık/ara 
rastgelirsiniz. Bir bilet alıncıya ka
dar birkaç ki~i birkaç ki~inin üze
rine yaslanır. Omuz/ar dürtülür, a
yaklara basılır. Çocuklar ezilecek, 
bd1nlar boğulacak gibi olur. Bu a
rada can/ar acıdığı ve sinirler bo. 
zu/duğu i~in ileri geri lakırdılar da 
olur. 

Hepsi bu devre kadar gelmiştir. 
Hepsinin gözden geçirilmesi ve bir 
karara bağlanması lazımdır. Bu devir 
bizlere çok yakın olduğu için, ona 
fazla yazı tahsisine lüzum görmiyo -
ruz. Sadece bir takım hükümlere var
mağa çalışacağız. 

Osmanlıca'nın bakiy~si, bu devirde, 
artık bir takım dil ilimlerinin diviti 
altında değil genç ve zaruri türkçü
lük hareketinin neıteri altındadır. 
Anasır kavgası, bunların milslüman 

olanlarına da sirayet etmittir. MUı • 
lüman olmıyanların neler yapabilec~
ğini de mebusan meclisi zabıtlar~ ~ös 
termektedir. Osmanlılık iyiden ıyıye . . t' 
sarsılmıtıır. Rumeli kopup gıtmıı ır. 

Türkçülük, bu karanlık günlerde: 
dil kavgalarını durduran hükmünü 
tebliğ eder. Dil, türkçedir, yabancı 

Meseli bu arada iri bir kundura
nın nuır/ı bir ayağa bastıg-ını ta
savvur d" • e ınız. O ne can acısıdır. Bu 
nasırın acıs i · " . . . . . ı çın surrealıst şaırle-
rımız, kını bilir, kaç tane mersiye 
kılıklı §İİr yazar/ar. 

Bu türla izdiham/ar he . . , pımız ta-
rafından •ılı sık oiJr"Jen _ • • o ., manzara-
lar o/dugu ı~ın uzun boylu tarifine 
tasvirine Jüzum yok. ' 

Birlcaç gündür, sinema kapıların
da gördüğümüz izdiham/ardır ki bi
ze bu satırları yazdırıyor. Orada 
dar bir koridordan geçerek gişeden 
bilet almak için ne kadar eziyet çe
lcildiğini bu tecrübeyi yapanlar an
latıyor. 

Halk, bu eziyeti 'ekmesin dqe 

Tayyare piyangoSunun 
dünkü çekilişinde 

kazanan numaralar 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Türk ı

Hava Kurumu piyangosunun yirmi al- l w T .. 

tıncı tertibinin. iki~ci çekilişi bugün Urf a'da selden 
yapıldı. İkramıye ısabet eden numara· 
lan bildiriyorum: 

45000 lira 3631numaraya,15000 li- o·· fenler ·.42 kı· ~ı· '· 
ra 21762 numaraya, 10000 lira 16445 y 
numaraya 3000 lira 32995 numaraya i-
sabet etmiştir. 45 bin lira isabet eden 
3631 numaranın son iki rakamı olan Kızılay yardıma 
(31) ve 15 bin lira isabet eden 21762 
numaranın son iki rakamı olan (62) 
ile nihayetlenen bütün bilet sahipleri • 
ne amorti verilecektir. Diğer numara
lar şunlardır: 

500 lira ka:S<ın~ınlar: 
10164 28857 12242 2179 32861 34906 

4383 38539 13695 12710 27472 31184 

200 lirtı kaztınmılnr : 
13536 17271 31597 20739 25229 13858 
17825 26863 9582 18379 8575 37547 
15713 17756 20637 15424 20157 3699 
35477 27656 35807 37407 28638 25930 
34782 38871 39466 14515 30266 39730 

I 00 lira l.azwıanlar : 
20526 11608 16471 33060 14287 31391 
16947 26G59 12664 39563 266 329 
39891 33268 10461 34983 36862 230 

7936 31682 370C1S 9415 220 36805 
31013 23461 2588 6748 25943 35740 
24324 18455 34025 26826 6320 4134 
9765 25890 14394 25286 28817 31611 

34388 12112 

50 lira k<ızananlar : 
10293 36105 28162 29247 39913 28660 
29960 39381 1330 23175 32019 14343 
19410 29078 16114 11146 16505 28821 
39080 30143 15683 26476 5799 39111 

8366 18901 26371 13231 18153 27748 
3123 26265 33725 33881 27790 29518 

30702 1392 29380 35480 20125 6558 
20425 24924 37314 25241 20230 37151 
15671 35178 6686 9357 14694 33318 
2194 7744 36725 10791 26045 19452 

33970 37359 33923 25789 32195 12677 
26438 12530 21814 2138 35744 12896 
25209 32427 12299 12974 190 752 
30299 7130 20012 32321 29796 36032 
36523 28320 29986 20513 24718 10452 
11674 277 34401 34157 3541 22899 
34886 28187 27222 20ıds 7575 199~1 
36689 19708 13999 32575 45 5434 
9996 2672 25535 32406 17636 24355 

25455 31633 38339 22105 18547 21162 
14299 20987 22414 20423 9979 28772 
13726 23434 5004 17368 3071 20070 
1682 22700 34455 38900 2611 5647 
7165 16633 32993 20076 2029 31199 

29255 34476 8419 28861 24444 34573 
7784 12741 25087 38044 32216 20741 

21799 9317 24576 3433 36534 949 
17232 12874. 

30 lira kazananlar : 
17496 4201 3479 5403 13401 26933 
2421 2528 26248 8329 1723 10067 

26163 25298 23981 12606 17441 18322 
11704 14774 5842 10628 14608 
37213 27508 29186 22177 33420 39600 

30798 1968 20067 1090 4427 35056 

25031 19504 29612 7629 21324 20400 
12567 35506 35166 2344 33353 25122 
37742 17883 39461 36851 20979 5948 

5807 15762 38616 20774 26008 18776 
23703 19725 2285 639 262 6643 
38340 24989 13674 26963 37183 14669 
31178 1286 2402 34152 36640 5661 

4424 3350 33831 28325 16314 35366 
12501 25368 7283 32160 35732 30882 

3732 35454 22112 29593 25764 22225 

bilet gişelerinin bir meydan kadar 
büyük bir yere kurulmasım teklif 
edecek değiliz. Ôyle de yapılsa ge
ne izdiham, gene itiş kakış olur. 

Bunun· önüne geçmek için bizim 
kalabalık terbiyemizi ilerletmemiz 
lazım geliyor. 

Böyle yerlerde biz, kendiliğimiz
den kuyruk yapmalıyız. Böyle ya· 
pacak ve bunu itiyat haline getire
cek olursak o zaman ne iti§me, ka
hşma, ne ezilme, çiğnenme, ne de 
gecikme olur. 

Böyle itiyatlar, kalabalık terbiye
sinin en mühim esaslarrndan birisi
dir. peçen/erde, her an tayyare 
bombalarının tehdidi altrnda bulu
nan Madrid'de ekmek ve erzak al
mağa giden bir kalabalığrn lotoğra
lrnı gördüm. Bu kadar anormal 
şartlar içinde bulunan bu kalaba
lık gene ku7ruk yapmıflardı. T. 1. 

devam ediyor 
Urfa'da Göçebe halktan kırkının 

yağan yagmurlar neticesinde meyda • 
na gelen seller yüzünden boğularak öl 
düklerini yazmıştık. Alakalı dairelere 
gelen malümata göre ölenlerin sayLBı 

42 ye çıkmıştır. 
Şimdiye kadar 37 vatandaşımızın 

cesetleri bulunmuş ve hüviyetleri tes • 
bit olunmuştur. Geri kalan beş vatan
daşın cesetlerinin aranmasına devam 
olunmaktadır. Facianın olduğu Nuster 
deresi yatakları çok sarp araziden ma
dud bulunduğundan göçebelerin kul -
!anmakta oldukları nakil vasıtası da 
yalnız merkeptir. Sel esnasında bu 
hayvanlardan yüz tanesi boğulmu§ • 
tur. Eşya zayiatının neden ibaret oldu· 
ğunun tahkikine devam olunmaktadır. 
Mahalli Kızılay teşkilatı aile efradın • 
dan bir kısmını ve eşyalarını kaybe -
denlere lüzumlu ve acil yardımları 

yapmıya devam etmektedir. 

Halkevlilerin gezintileri 
Halkevi ve Gençlerbirliğine mensup 

bir çok aporcular dün sabah saat 8 de 
Halkevi önünden hareketle Yenişehir, 
Dikmen yoluyla Dikmen nahiyesine 
kadar gidip gelmişlerdir. Bu yürüyüş 
tam 45 kilometre olmuştur. 

Sporcular Dikmen nahiyesine gi· 
derlerken yarı yolda kayakçıların her 
kış kayak sporu yaptıkları yerde güzel 
bir sığınağın yapılmakta olduğunu 

büyük bir sevinçle görmüşler, bunu 
Ankara kayakçılanna müjdelemekte -
dirler. Sığınak, oraya gelecek sporcu -
larm her tlirlü istirahatiqi temin ede -
cek şekilde yapılmaktadır. İnşaat 
bu ay nihayetinde hitam bulacaktır. 

Halkevi ve Gençlerbirliği kayakçı
ları; önümüzdeki hafta Dikmen sırt -
larına kar yağmadığı takdirde büyük 
bir kafile halinde kayak sporu yapmak 
üzere Elmadağına gideceklerdir. Bu 

spor hareketine hariçten iştirak etmek 
i&tiyenlerin önümüzdeki perşembe gü
nü saat 6 da halkevinde yapılacak top
lantıya gelip isimlerini yazdırmaları, 

vesait temini bakımından lazım gel -
mcktedir. 

Çağr1 
X Adliye encümeni bugün saat 15 

de toplanacaktır, 

X Maliye encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni buyün umumi 
heyetten sonra toplanacaktır. 

3209 4627 26546 14995 30489 13609 
25524 22572 17055 9122 17160 38228 
34362 33357 34465 33623 24102 28568 
15358 26822 11164 9560 36039 18598 

9618 16288 21094 7834 16736 8557 
18986 32482 9722 16546 26577. 

Radyo 11e mu1tiki! 

Bir ay aüren hazin bir sükiittan 
aonra, radyomuz, dündenberi mu
tat nefriyatma bqlamıt bulunu
yor. 

lnkılip Tiirkiye'ainin aeaini yur
dun içinde ve dıtmda duy ... acak 
olan bu modern vautadan birçok 
faydalar, b~ hizmetler beki• 
diğimizi aöylemeliyiz. 

Dün bqmubarririmiz, bu meY• 
zuu enine boyuna tahlil etti. On
dan önce de gerek bizim ıazet• 
de, gerekse öteki arkadatlaranız
da radyomuz hakkında bir takan 
netriyat yapılmıttır. 

Radyomuz deyince aklanıza 
yurdun içinde vatanda§• uyandı
racak, yurdun dıtmda iae davamı
zm ve hakikatin propagandaamı 
yapacak aöalerle, kulaimuzı olqı-

Dünkü at 

iki 1 i bahis 

yarışlarında 

rekoru kırıldi 

Üç talihli 1 liraya karşı 
1600 lira aldılar! 

Dün sonbahar at yarıtlarının on birincisi büyük bir kalabalı 
önünde yapıldı. Başbakanımız B. Celil Bayar ve vekilJerimizde 
bazıları da yarıt yerinde idiler. Havanın sabahtan beri açık olm 
sı çimen sahayı oldukça kurutmuıtu. Bu ıebeple koşular yeşil pi 
üzerinde koşuldu. 
Birinci koşudan itibaren dünkü nüs- Nihayet bir kafa farkla Ece ikinci 
hamızda tahmin ettiğimiz neticeJerJe du. 
karşılaştık. Yalnız arap atlarına malı- Koşunun zamanı 1,31 dakikadır. 
sus son koşu büyük bir sürprizle neti- Müşterek bahis ganyan 140 pi 
celendi. Koşuyu kazanan Can is - 105 ve 110 kuruş verdi. 
mindeki atla ikinci gelen Ceylan milş- Diirdiincii koşıı 
terek bahiste hemen hemen ihmal e - Üç ve daha yukarı yaştaki halis ıka 
dilmişlerdi. Bunun neticesi olarak ingiliz at ve kısraklara mahsustu. 1 
bu koşudaki ikili bahsi tutturabilen ramiyesi 550 lira mesafesi 1600 metr 
üç talili bir liralarına mukabil bin al- idi. 
tı yüz lira gibi çok mühim bir paraka· Bu koşuya dört halis kan iştiraık e 
zandılar. ti. B. Sait Halimin Sunandair ismin 
Şimdiye kadar yeni hipodromu muz- deki kısrağı cumartesi günü kazandı 

da aza.mi 500 liraya kadar kazançlara ğı 3000 metrelik koşu gibi bu lroşuy 
tesadüf edilmişti. Bugünkü para ise da kolaylıkla kazandı .. Dandi ikinc" 
rekor telakki edilebilecek kadar bü - Romans üçüncü oldu. 
yüktür. Koşunun zamanı l,45 dakikadır. 

Koşulara saat on dörtte başlandı. Müşterek bahiste ganyan 105 pli 
Birinci koıu se 145 ve 175 kuruş verdi. 

Uç yqındaki yarım kan ingiliz Beşinci koşu: 
taylara mahauatu, ikramiyesi 300 lira 4 ve daha yukarı yaştaki yarım kan v 
mesafesi 1000 metre idi. halis kan arap at ve kısraklara malı 
Koşuya altı tay iştirak etti. Sürat sus handikaptı. lıkramiyesi 250 lir 

kabiliyetinin rakiplerinden fazla o - mesafesi 2400 metre idi. Bu koşu 
luşu, Bay Celal Bayar'ın Bintepe ia - koşan atlar ve taşıdıkları kilolar ıtıın 
mindeki tayını bu koşunun en büyük lardır : 
favorisi yapmıştı. Hakikaten Binte - Sarıılcıuş 66 - Bahtiyar 72,5 - Aldev 
pe çok güzel bir koşu yaparak jö • riş 61 w Uçar 60 - Ceylan 56 - Yıldıs 
key Öd'ün altında güzel bir birinci - 52 w Can 50 - Dervif II. 47 -'Tayyar 45. 
lik kazandı. Yarım boy geride ikin - Bu atların taşıdıkları kilolara ve 
ci gelen Frig Bin tepe için uzun zaman şimdiye kadar yaptıkları koşulara 

tehlikeli oldu. Fakat bu tayın koşar w nazaran favoriler şu sıraya dizilmiı -
ken sağa kaçmak istemesi koşuyu ka- ti. Alderviş, Sarıkuş - Bahtiyar, Der
zanmak ihtimalini kaybettirdi. Aksi viş II. _ Bunlardan hariç kalan atlar 
takdirde dUnkU yarışlara bir sürpriz - tarnamiyle outsider telakki ediliyor • 
le başlanmış olacaktı. Üçüncülüğü du. 
Alceylan kazandı. Muhtelif ikili bahis oyru.yanlar 

Koşunun zamanı 1,06 dakidadır. diğer atlardan bazılarını da ihmal et .. 
Müşterek bahis ganyan 130 plase 135 miyorlardı. Fakat kotu en büyük 

ve 245 kuruş verdi, outsidor olan Bay Hüaeyin Atlmın 

I kinci koşu Can ismindeki atının birinciliği ile 
Dört ve daha yukarı yaştaki yarrm bitti. Hem de çok kolay bir birinci "' 

kan ingiliz at ve kısraklara mahsus lik. İki at boyu arıkasmda Ceylan i "' 
handikaptı. İkramiyeiii 300 lira me - kinci Dervit 11. üçüncü oldular. 
saf esi 2200 metre idi. Koşunun zamanı 3.05 dakikadır. 

Bu koşuya yedi yarım kan ittirik Müşterek bahis ganyan 57,75 lic'a 
etti.. plase 7 ,90, 20 ve 2.85 lira verdi 

Cumart i günkü koşuda bir.Lncl ve ., tlı:tnc:ı v .. -n ""' '1«> .... ... ,.,..,: .. "''! -
ikinciliği kazanan Mahmure ve Andı- iki ~ifte bahisi tuttu1'abılenler bır li "' 
ran Budin bu koşunun da fovarusi idi- ralarına mukabil 435 kurUf aldı• 
ler. Yalnız Mahmure'nin ahır arka - ı_a_r·-------------
daşı olan Alemdar üzerine de çok oy
nanıyordu. Koşu başlar batlamaz An
dıranbudin başa geçti. Kendisini pek 
yakından kovahyan Alemdar viraj il· 
zerinde geri kaldı. Fakat Mahmure 
düz yol üzerinde kuvetle hilcum ede
rek ön grupa girdi. Aynen cumarte -
si günkü sıkı bir mücadeleye ,ahit 
olduk. 

Neticede bir baş farkla Bay Fahri 
Atlının Andıranbudin'i birinci, Mah· 
mure ikinci Ceylan üçüncü oldu. Ko
şunun zamanı 2,35 dakika.dır. 
Müşterek bahi.a ganyan 190 plase 

120, 150 ve 220 kurut ver<li. 

Vcüncü koıu 
B~ yüz li~adan fazla kazanmamış 

Hd ya,Iı nalıs kan İngiliz taylara 
mahsustu. Mesafesi 1400 metre ikra -
miyesi 450 lira idi. Bu koşuya Yıl -
mazkaya Ece, Yatağan ve Sifkap is -
minde dört tay iştirak etti. 

Tahmin ettiğimiz gibi Bay Me-hmet 
Yıldırımın Yılmazkaya'sı oldukça 
kolay bir koşu kazandı, Ece ve Yata
ğan ikincilik için boğuştular. 

yacak, zevkimizi yükseltecek ve 
hotÇa vakit geçirmemizi aailaya
cak • aealer, yani muaiki gelir. 

Muaikiyi umumiyetle iki ırupa 
ayırıyoruz: Alaturka ve alafranea. 
Bu iki mu.iki ile yapılan nefriyat 
iç.in radyo komiteai bir niabet ha
ZITlamıttır. 

Ben, bu iki muaikinin araamda 
bir üçüncü çeıidin de bulunduiu
nu iddia edeceiim. Bu üçüncü ne
vi musiki, alaturkanın armoni ka
bul eden makamlarından yapdmıt 
eaerlerden vücuda setirilmelidir. 
Bbıün, bir ç.oiumuzun alaturka 
dediğimiz musikiden zevk almak· 
ta olduğumuz fiipheaizdir. Halbu· 
ki yarmm muaikiai, motif ve melo
dilerini türk aizuıdan. fakat tek· 
nik ve beate tarz1n1 ıarptan ala
cak bir musikidir. Buaiinün itiya
dmı yarmın zevkine ulqtıracak 
bir muaiki. Benim üçüncü neYi de
diği mmuaiki budur. 

Alafranga musiki ile ülfet et
memit kulakların yekWıu ihmal e
dilebilir bir rakamla ifade edile
bilaeydi, onları bir tarafa bırakıp 
geçebilirdik. Halbuki it öyle değil
dir. Onun için annoniye elveritli 
fAl'lular111Uzı, türkülerimizi, pq-

Yurtta havalar iyi gidiyor 
§ehrimizde dün hava bulutlu ve 

rüzgarlı geçmiştir. Günün en yüksek 
ısısı gölgede 9 ô• ece olarak kaydedil
miştir. Yurdila hava doğu Anadolu ile 
Karadenhı kıyılarında kapalı ve mev• 
.zH .>'agışlı, Trakya'da kapalı diğer böl
gelerde bulutlu geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların metre -
murabbama bıraktıkları su mikdarları 
Sinop ve Zonguldak'ta 5, Sivas'ta 4, 
Kocaeli, Malatya, Erzincan ve Trab -
zon'da 3, Erzurum'da 2, Edime, An -
icara, Kayseri ve Kars'ta 1 kilogram 
kadardır. 

Rüzgarlar Akdeniz kıyılarında ce
nuptan saniyede 2, Kocaeli'de şarktan 
saniyede 3, diğer bölgelerde de şimal • 
den en çok 8 metre kadar hızla ~ 
tir. 

En düşük ısılar, sıfırın altında 3. 
Eıkişchir ve Van'da 4, Ulukışla ve 
Kars'ta beş derecedir. En yüksek ısı .. 
lar da İzrnir'de 14. Bodrum'da 16, A -
dana'da 1 7, Antalya' da 18 derecedir. 

rev ve aaz aemailerimizi, airto ve 
lon.galarmıızı o yolda itleyip bir 
ince aaz takımının mahdut aazla
riyle değil, herhangi bir orkeatra 
ile çaldırabiliriz. 

Bir takım eaerlerimizin büyük 
orkestralar için bile hazırlanmıt 
notaları elde bulunduğunu öğreni
yoruz. Bunlardan istifade etmek 
neden mümkün olamasın? 

Geçenlerde Kudüa ra•dyoııunda 
bu türlü tecrübeler yapıldığmı 
duydum. 

Biz de aynı şekilde tecrübeler 
yapabiliriz. Sonra bundan yıllarca 
önce tark ve garp zevkini, göz ö
nünde bulundurarak beatelenmit 
bir takım operetlerimizin notala
n neden tozlu dolaplarda kalım? 

Değerli aanatkar Cemal Re
tit'in armonize edip Fransa'da tak· 
dirler topladıiı birçok halk tür
küleri bulunduğunu da biliyoruz. 
Bunlan yurt içine ve dııma duyur
mak için yeni difüzyon merkezle
rimizden daha i7i vaaıta mı olur? 
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l_o_ı_ş_P_O_L_l _T _I K_A_ı DÜNYA HABERLERİ 
Dalôdiye hükümetine 

itimat 
FraDMZ parlamentoau, iiç gün de
~ eden ~arar~tl~. !DÜnakatadan 
80lll'& Daladıye hükumetine 241 rey 
muhalif ve 53 rey ınüatenkife kar§ı 
315 rey ~e itimat beyan ebnittir. Bu 
~e bı~ bakımdan ehemiyetli
dir. Enla halk cepheai kombinezo
llUDUD kati ve nihai olarak dağrldığı
Dl göatennektedir. Bu, zaten bir 
müddetten beri eınri vaki idi. Fakat 
bu derece ZOrlukla kurulan bir aol 
cenah partiler İttihadını d w rtına 
L~ b" l" "L ag yı 
auır D" po ıtı .. acı &'Öze alamıyordu. 

"~ARKA DOGRU GENİ~LEYİ~ ! ... ,, 

Almanya Ukranya'ya da 
el atmışa benziyor 

askeri teşkilôt Polis idaresiyle 
almanlar1n idaresi altında! 

Sonra Franaa'da hüküınet b' d f 
daha, aai cenah Partilere day:.U::. P 11 a a _ Havas muhabiri bildiriyor: Azet gazetesi, "bü-
Sol ~enah Partiler tekrar muhalefete .. krLJ'krany~'~ın istiklali mücadelesi batlamıftır .. v~. bu, -~och • 
s~lar. 1936 seçimini kahir ekae- Ludendorf muhare.besi?den beri vukua gelen en buyuk mucade-
nyetle kazanan sol zuın"" ı · · b kt d . re er ıçın u leyi teıkil edece ır,, ıyor. 
cidden çok acı bir akıbettir Bu. na- A • 

.. 1 böyle olınUJtur? • Bütün çekoalova.k efkarı ~u~ -
. d taınamiyle bu gazetcrun fık -

1936 --im· . yem e, af k 
par:r -~ ının aonunda franaız . dedir. Filhakika, bir tar tan ışa 

.. 1~t.oaundaki parti vaziyeti b~n taraftan Roma - Berlin mihverinin 
fOY e ıv.ı: ır ğ 

73 k .. . Akdcniz'de meıgul oMn.aıına ra men, 

30 k d omunıtt,. 150 kad.r aosyalist, K tlar Ukranyasmda hadiseler dur-
da ~ ar ~yalıat birliği ve 115 ka· ~ biribirini takip eylemektedir • 
te,~H a~~dıkal aoayalist ~1 cenahı ma Tokyo dahi Karpatlar üzerinde 

•• 11 • Yordu. Bunlar, faıast tema- k diaini göstermiş ve buraya M0&ko-
1U en olan aa ~ ah ·· 1 re en · h k 
k b . g cen zuınre e b'"yük cldliği sekreterı Kato o a-
arıı ırleıerek . . ·ı· f ve u :s ' 

lardı V .. aeçıın ıtı a ı yapmıf- ı öndermiştir. Çekoslovakya n~ 
lan . ~ altı yuz kadar mevcudu o- y rk gmıntakaaında bir tetkik seyahatı 

kparlanıentonun 350 den fazluı- '3 t olan bu diplomat Karpat 
D.ktadazanmıılardı. Geriye kalan 250 yUakpmak a ba•vekili Volozin'i ziyaret 

ar meb ı k w nah ranyaıı :s •• • 
. ua u orta ve aag ce . b kil "küçük fakat umıt• 

:artıler arsında taksim edilmiıti. ct~ış d:;u ~;cd:leainiz var'' demek -
unlardan orta cenah aayılan ııol ra· ler e . 

d "k k' mittır 1 al demokratlar birli;;.i müatakil ten çe ınme · • 
~ ., ·~~ 

agrar, sol cenah cümhuriyetçiler ve Almanlar yavat yavat 1 "' 

~~htelif müstakil küçiik ziimreler ele alıyorlar 
Y~z elliye yakın mebualuiu temin et- Di w er taraftan şuraanını da kaydet
mı~ geri kalan yüz kadar da ·~·~~ mek ~cabedcr ki Almanya, Karpat Uk: 
f aııst olan ~ansız ııoeyal partuu ıle hükümeti nezdine bir a&kerı 
:~-L h lkrı ranyaaı 

Counnuriyetçi federasyonu,_ a ·İ müfahit göndermit ve bu keyfiyet, ne 
deınokratlar arasında takamı edı - Almnya ta.rafından ne de Karpat Uk -
lnitti. . . ranyası tarafından resmen tekzip o • 

1936 seçiminin bu netıceame ba- lunmamıştır. 

nun içindir ki Roma'ya rağ~n müs
takil Rütcnya parçaaını, bu Karpatlar 
Rusyaııı dohlizini muhafaza etmek is -
tedi. Bununla Sovyet Rusya, Polonya 
ve Romanya Ukranyalılarını tuzağa 

düşürmek istiyor. Bu devletlerin Al
manya'ya karşı ne derece mukavemet 
edebileceklerini bilmiyoruz. Ancak bil
diğimiz bir şey varsa o da mesela Po
lonya'daki Ukranya kısımnda bizzat 
ukranyalılar ancak umumi halkın ya -
nsını aşmryorlar. Bu ise Almanyanm 
emellerini mühim surette i§kal edecek 
mahiyettedir.'' 

Bir petrol gemisinde 

patlama oldu 
Paris, 11 a.a. - Marsilya'da liman

da bulunan yedi bin tonluk İngiliz 

Maryadc petrol gemisinde bir iştial 

olmuştur. Çıkan yangın süratle sön
dürülmüştür. 

Bu gemi bundan bir müddet evci 
Valansiya limanında yapılan bombar
dunanda hasara uğramış ve 26 teşri -
niaanidc buraya gelmitti. Tayfalar -
dan ikisi ölmüttür. 

İngiliz nazırlarının 

Roma seyahati için 

hazırlıklar bitirildi 

ltalya Hariciye Nazırı 
Kont Ciano 

Londra, 11 a.a. - Sundey Timcs ga
zetesi Başvekil Çcmberlcyn ile Lort 
Halifaks'ıo Roma seyahatlerine mü -
teallik hazırlıkların tamamlandığını 
bildirmekte ve töyle demektedir : 

"İki memleketin devlet adamları -
nın bu fırsattan istifade ederek siya • 
si ufukları gözden geçireceklerine 
şüphe yoktur. Bu meyanda fransız -
İtalyan münasebetlerinin de tetkik e -
dilecef ine muhakkak nazariyle ba -
kılmaktadır. 

Kont Ciano' nun ziya/eti 
Roma, ıı a.a. - Kont Ciano, dün ak

şam sayfiyesinde in.giliz sefirinin şe
refine bir ziyafet vermiştir. Sefaret 
erkanından maada hükümet ve rejim 
erkanı ve hariciye nezaretinin yük • 
sek memurları bu ziyafette hazır bu
lunmuşlardır. 

kılacak oluraa, halk cephesi adı ve- Karpat Ukranyasının hükümet mer
rilen sol cenah kombinezonu. dört kezi olan Chust'e şimdiden bir çok al -
~nelik deYre içinde iktidan rahat man gelmiştir. İyi mcnbala~~an .alınan 
rah t uhaf aza edebilmeli idi. Fa- haberlere göre, vücude getırılmış olan 

a m k b' 1 .. ı-::....d··. Ukranya polis teşkilatını, az çok açık kat bu- anca ır tarta mumauu u. . . 
..,. . . bir surette almanlar ıdare etmektcdır. 

Komünist, ~yalıat ve ~adıkal .~ya- "Sitck" namı altında vücuda getirilen 
IUt partilen araaındakı teaanut mu- k'la da 
halaza edilmeli idi. Halbuki fqi.at yan askeri 0Ukra~yda ~~ ı tı gene 
teblike.i k&rtıamda seçim itili.fı ya· almanlann ıdarcınn ır. 

''Çekoslovakya' dan sonra 

sıra Fransa'ya gelmiştir,, 
pan bu üç zümrenin, iktidan ele al- Polonya' yı parçalamak için .•• 
dıktan aonra beraber yürüyemiye- Paris, ı ı a.a. - Fransrz matbuatı, 
cekleri anla~ddı. Ve bunu da tabii bir kac J!'.Yn .. lanan Ukran a me-
._----...ım -· • 1 --~- --tıün~rre: . . 1 d!I- l . . .,,.e met 
partisı o an ra 1aa 10Syal15tlerm, Epok gazetesi Polonya mcbusan 
80Syalistler ve h~le. kom~i~~ler il~ meclisindeki Rüte~yalı mebualann Uk 
~~ .. gem•"... b~rlik~e yurumel~ ranya için muhtariyet verilmesini ia • 
~~kun. ~esıldL l~ı. halk cepbeeı tlyen takrirlerini A1manya'mn Polon -
~~umetmm ~atvek.ilı ol.arak Blum ya devletini parçalamak için girştği 
ıktidara geçıp de sermaye nam ve rnanevranm bir neticesi olarak telikki 

TUNUS MESELE İ DE 

Prağ basını ltalyan 
isteklerini haklı buluyor 

heaabma bir takım sosyal reformlar ediyor ve diyor ki: 
YPama.ğa baılaymca, s~ğ cenahın.da ,. Almanya'nrn hedefleri şunlar. Prag, 11 a.a. - ltalya'nm emelleri meselesi efkarı umumiyeyi 
aa.botalı karf~.sı~_da radıkal ııosyahat: dır: Yukarı Silezya. Ukranya'ya doğ _ ve matbuatı ali.kadar etmeğe devam etmekte ve ltalya'ya kartı 
ler te~qa duıtuler. Halk cepbeaı ru bir geçit hazırlamak, Danzig kori- sempati gösterilmektedir. 

k--.bınezonunun sarsılması bununla doru ve Memel. Polonya için tek bir Pravo Lidu gazetesi, Tunuı'un 1 tur._ Bu işte dileplescnk e~~lc? terane 
batlamııtır. Fakat 81~ tar~fmd~ kurtulut yolu vardır. Polonya Baltık mazisinden bahsettikten sonra de ıtalyanların fransız rcJımınden sı
y~pıla~ ref~lann .~k~slerı ~enuz dcvlctlcrile, Rusya ile ve Romanya ile 'lletl . k d' uk dd ti krntı çektikleridir. Karşıhkh müna -
hıasedılm~m~ftı. 8" hükumet bU" ae- bir blok tcıkil cckrck alman ittiaarna mı h:kı·n el • 1m a e~a. ~ - kaşalar bir çok hadiseler doğurmuş -
ne kadar ıktıdarda tutunduktan ııon- karşı mukavemet ctmiye çalışmalıdır. rınak k bİ od~a .aı,.prheakmıpıl~ın tur. Tehlikenin önüne geçmek için 
... aajlarm taarruzu klll'fıaında çe- B b""t .. n şarki Avrupa devletlerinin ~rtı a u e 1 mıt ır 0 U· bir tek çare vardır ve o da tahriklere 
kildi. O zamandan beri de sol cenah, u fu u. 'kt ...ı K b d k t k gunu yazmakta ve Çekoslovak· bir nihayet vermektir.,, 

i •- .. _ d . ek d' men aatı ı ızaıııuır. ay e ece e 'd F , 
aa aarm onun e ncat etm te ır. b' d kikal kt ,, ya an sonra ııranın ranaa ya 
Şotan ikinci halk cephesi hükümeti- ır a an yo ur. geldiğini ilave eylemektedir. 
ni kurdu. Direkaiyanun aoayaliatler - "Şarka doğru geni_Jleyif'~ "Ceeke Slovo" gazeteei İtalya'nın 
d~ radikal. aoayaliatl.ere. ~ikali ~·- Jur gazetesi töylc yazıyor: Tunus üzerindeki mutalibatını mev-
~~atte burJuva partd~ eoy~hat ''Polonya mcbusan meclisi ukran - zuu bahi sederek, ezcümle diyor ki : 
zumrelere kartı zafen icb. Radıkal yah ekalliyetlerin muhtariyet talebini "Fransa, resmen MUnıihtc Çekoaılo-
..,.ıud•, içi--- ...._.nietlwi k ktan · · · ak k ili tlerinln hakk t a'nnk iPa bua&an iatiek•I etıtiı. rusnameye oyma ımttna etmiı ve v ya e a ye mı anı 

F -L-... halk h • kamh' • bu talebi reddeylemlıtir. Bir müddet llUf oktupndan bu prenaipi yalnıs 
- cep ... •D•-• i .. i b ı · L-'-- dilmi' bir ı... .. m--1eke•- inh1--r etü·-.. . - d.YlllDI ••••• bu bareketı. -s n ~ mne enın ~~zuu uarnte • -Y IC'Ulll ""' - ... ._. ... . 

ha......uJclL Şotan da iktidarda tuhl- Yec.ii zaıuıolunabıhr. Herkesçe ma • Fransa, Tunuı'ta fransızdan ziyade 
nameclı. Ve bir ar.Irk Blum hüküme.. ~m olan bir hakikat vana o da ıudur: italyaa bulunduiunu teslim etme· 
ti totkile" hatta milli birlik biiküa keı;-nya flll'kt Avru~m müatcmle • lidir.,. 
meli kurmaya tefebbüa ettikten aoa· eıtirilmnl faallyetlnı uamt derece- Tıınııa'la nümayifler devam 
ıra Dalacliye kabia..UU kurdu. Radi- de ileri c&ilrmek azmindedir. İtte bu • ediyor 
kal ao.yaliat partiamia lideri oldutu Suna • Tunus, 11 a.a. - 4000 kiti bu-
İÇİll iktidarm bir radikal 909,.ıiattea berisi, koaalnietl.-ia " aoeyaliatle- nıda italyanlarm metalibatına karf1 
clii• radikal eoayaliate iatikali o de- ria hildimete ademi itimat reyi ••- nümayiflerde buMınmuttur. Nümayif
Nee ebemiyetli telüki edibMc'i. clilderiai bildiri,_.. Dijer tıaraftaa çiler kafilesi önde franaıs ve Tunua 
Hatta aoayalUtler hükiimete ....... Da1adİ7e'aia radikal -.yaliat parti- bayrakları olduju halde, ltalyan kon
clilr.leri halde Daladiye JaQkiimetİne Iİ il~ büt1fn orta ceaala" aai ceaah aoloaanesine yUr6mil9ler, fakat oraya 
IDUaabaret ettil• Fakat dahili •• partiler hükdmete itimat reyi._... ıiden bOtUn yollar polia müfrezeleri 
harici politikama taa;rikl•İ ~a. mitler~. D~k ol•J'OI' ld .raclikal tarafından tutulmut olduiunclan geri 
unda Daladiye hiikiimeti tedricen .-yaliat partiai c.plae cleiittinaif. dönmilflerdir .. Buaun Uaerine nüma. 
aja doiru kayclı. Mülaila'te Abnut- tir. 1938 ela aoqaliatler" kcıaaiİIÜM- yitçüer ltalyan mektebiabı önüne 
,.a'ya kartı U7al •• ,,... ....... aol ce- lerle ......_._., bucüa b~ 1. ıitmiflcr ve dinrlarında fraıuuz bay· 
aall ile DalMli,. bükümetiaia .,..... rakarak orta c.-ah• Ye aata Utiluık rağmQı renkleri olan kırmızı ve mavi 
aı llıfb. Sama M'kMlaa 1936 .-eıi=-. etmiftir. Şimdi bütün wle, ba aai mürekkeplerle dolu titeler kırmıflar
.a. PPllaa wyal nl•mlara karii •• ona cenah putileriaia, Dal.adiye- dır. 
al=m• R.po a.Awı..i seleli. H~ Y• ~~ta olcluldan 1~.~ Buradan da ıeri atılan niimayiKi • 
ldimetia •-* iç " ... k dıı politi- kabil hüldimetten beldedilden lflİI'. ler fehrln bUtUn caddelerinde vatan • 
bela 80aJaliat söriitlnd• tama· AcaM IOI ce11alım tahakkümüne perveruıe prkılar ıöyliyerek ve ltal. 
miyle •Jnlclıiı sarihti. Sol c••h, lr.arfl iaya11 eclea Daladi,., aai ..._.. yan hUkUmet reielne kartı haamane 
laüldiımeti, P&rliatıatocla kartd•· lua elinde .m a ohıcaktır? aelarm a&zler batırarak dolqmqlardsr. 
.,.a41.. ...,.._ w---i pev ile aan- aleti vuiyetiae mi diifecektir? Böy- Bu nümayi,ıer •wında müeaaef 
... ,.. çallfb. Bu, sat ceaab zümreler le bir aiyaaet Fraaea'~ ~- bactieeler olıquftv. 
lll'8IDda leaanüt temin ettiii ,ıbi bi- ra ve battl ibtillle kaclar aiiriildi,... , 
kümetia vaziyetini tabiye etti. 1936 bilir. Yolu& aohm tebalddimiM kat- .41cden& de /ırıına demın 
...... ._ ~ fqiet ...-Lanua &aamıpa Daladiye, ~im telaakkii· ediyor 

''Bu nuinasız güriiltü 
du.rmalıf' 

Jur diyor ki : 

"Bcrlin'i sadık bir surette kopye e

den ltalya, ele geçirmek iatedıii ara
zi bakılunda tezabiırler tertip eyle -
mekte ve milli ekalliyetlerin istekle -
rine terceman olduğunu ıöylemek.te -
dir. Tunuı himaye mıntakuında a • 
halinin ancak yirmi befte birini tet • 
kil eden italyan tebuaı, eylülde ıil -
detler hakkında ileri ıürüldülü &ibi, 
kendi kendilerini idareye hakları bu
lunan ve halen tuyik altında inliyen 
bir ekalliyet &ibi gc;.terilecektir. Ku
laklarımızı patlatan bu minuız gürül
tü dunnahdır. Kargqalık amat6rle -
r1ne tunu iyice bildirmek llzandır ki 
yakitlerini kaybediyorlar, zira bu gtl
rUltUlere papuç bırakmıyacağıı.,, 

ltalya.,. Süveyı 
Kahire, 11 a.a. - Rumen taarlb e • 

dildiiine ıöre, SUvcn kanalı mae • 
lesi bugüne kadar İtalya tarafından 
reamen üeri atdmıt deiiJdir. lnciliz 
- İtalyan paktının meriyete gil"lftffi 
Userine İtalya ile Maır ar•ında da 
bir iyi komfuluk muahedesinin akdi 
için yakmda yapılacak olan milaake • 
relerin ruınamninde Süven kanalı 
QM9eleai yoktur. 

Amerika'da alta 

haydut idam edildi 
tehlikeıei kartıamcia aol ceaah biri.,. müne de boJUD •ima~erek siy ile Parla, 11 La. - ltalyan emellerin -
tiii ıibi. IİIDdi de İKİ sümrelwiniD ....... ,. arumda &dil.be bir muva- den bahseden Jurnal pzeteel diyor Nevyork. 11 a.a. - Jorjiya'di klia 
aermay.,. telkin ettiti korka Is.arp- zene t..ın ebneie ana çalqacaktır? k: ; Reimville haDi. .. u.:.9fııde cinayetle lt-
...._ •;.wa partileri tıeeanW itte o sa!DUI Daladiye Fraua•,. "Mdents-de bqhyan fırtına, bil • bun edilen altı 11aydut elektrikli 
meydan relmiftir. Hüldimet parla- kartanmt " .ı-okraai,. en bifik tOn teekiıı pyretlerlne ral,men de • sandalyeye otartıldarak idam odilmif" 
• ...._. ödne çıkmazdan .... ı de hi-eti ,........ om. YW edt,or. Bu meeele il• ıtldet dar • tir. ldmı hilıJraııiilUia iafuı 70 dakika 
lla ........ _,___ T......, Jaa. A. Ş. ESMER beei KWDda bir mllflhebet llXl!Cat • ıUımuttiir. 

Nobel mükalalı 
merasimle verildi 
Stokholm, 11 a.a. - Kırat, mutat 

meruimle nobel edebiyat mükifatıru 
Bayan Buck'a ve fizik mUkafatıru da 
italyan profeaöril Fermi'yc tevdi et -
miştir. 

İsveç kıralı muharririn zevce.si Pe
arl Buck'c nakdi mükafat ile madalya
yı bizzat vermiştir. 

Merasimde Kırat hanedanı erkanı, 
sefirler heyeti, İsveç sanat, fen ve ede
biyat enstitülerinin mümessilleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Y alıudüere bir yer bulunmalı! 
Oslo, 11 a.a. - Nobel sulh muki -

fatmrn tevdii merasimi esnasında bir 
nutuk soyliyen mültecilere yardım ko
mitesi reisi Hansse>n, yahudi meselesi
nin hallinin ehemiyetli olduğu nokta -
sında ısrar ederek hüsnüniyetle hare -
ket edildiği takdirde çok miktarda ya· 
hudi mültecileri kabul edecek bir mem 
leket bulunabileceğine İ1<1ret etmiştir . 

Hatıp, Polonya yahudilerinin mu -
hacereti meselesinin de bir an evet 
halli lazım gele<:egini çünkU 35 milyon 
nüfusu olan Polonya'da üç buçuk mil
yon yahudi bulundugunu beyan ve 
şu sözleri ilave etmiştir: 

"- Nüfus tabii surette senede 
400.000 kişi artan Polonya'nın yahudi 
muhacereti için müşterek beynelmilel 
bir yardımda bulunulmasını istemesini 
hayretle karşılamamalıdır.'' 

lsveç'te i.ane toplanıyor 
Stokholm,· 11 a.a. - BUtün İsveç 

baş peskoposları bugün lsveç halkına 
hitaben neşrettikleri bir beyanname ile 
yahudi muhacirleri için toplanmakta 
olan ianeye iştirake halkı davet etmiş
lerdir. 

Filitttin için bir plan 
Kudüs, 11 a.a. - Yahudi matbuatı, 

600 bin yahudinin Filistin'e hicreti 
hakkında on senelik bir plan neşret -
mcktcdir. Bu planı tahakkuk ettirmek 
için 153 milyon İngiliz lirasına ihtiyaç 
olduğu anla§Jlrnı§tır. 

Romen • Alman 

ticaret anlaşmaları 

dün imzalandı 
Bükrcşı 1 l a.a. - Bugün burada, 

Romanya ile Almanya arau;mda ek<>
nomik münasebetleri tanzim eden 
müteaddit anlaşmalar imualanmıştır. 

Anl.,.....lwdaıı biri. kliriag anlaf • 
mMldır. Bu anı..,..,., aeme.t dövi.ıı: 

marjı olmıyan mutl!k ve mütekabili· 
yet ceaama göre tanzim olunmuıtur. 

1939 aeneai için mübadele hacmi 10 
milyon olarak teabit cdilmiftir. Bu 
miktar !Wmanya ithalatının yüzde, 
50 sini, ihracatının da yüzde 35 ini teş· 
kil eylemektedir. 

Protokol 
Anlaıpmaların bir tanesi de, ticaret 

anlaşmasına munzam bir protokoldur. 
Bu protokola göre, senelik petrol ih
racatının yüzde 25 i kliring yolu ile 
Almanya'ya yapılacaktır. Almanya, 
ayrıca, 40 bin vagon buğday ve 25 bin 
vagon da mısır alacaktır. 

Bu anlafllı&lara göre bir mark, alış
ta evclce 38 iken fimdi 40,5 ley, satış
ta ise 41,5 leyden hesap olunacaktır. 
Anlaşmalar, geriye doğru şamil o -

tarak, 10 teırinievel 1938 de mcriyet 
mcvkiinc girmi§ teliıkki edilecektir. 

Alman elçİli BerUn' e sitıi 
Berlin, 11 a.a.- D. N. B. bildiriyor: 

Salahiyettar mecıbadan 6frenildlline 
göre, ecnebt matbuatın Detz"ettiği p
yialar hiWına olarak B6krq'teıki al • 
man elçiainln Berlin'e aeyahati hiç 
bir huml siyut gaye ile yapılma -
JDJftır. Mevsuu bahi9 olan mutat it -
tiprelerdir. Alman elçi9i hareketi 11-

raamda hiç bir beyanatta bulunma -
mıttır. 

K1ral Zog ve K1raliçe 
seyahate çıkıyorlar 

Tiran, 11 LL - Kıral Zoc iıle kı -
raliçe Geraldinıe buclln öileden aon -
ra llliria yatiyle Adrlyatik denbin. 
de bir ıeziııti yapmak Uaere Draç'tan 
hareket edeceklerdir. Bu sezinti ee • 
naaında hWrilmdarlann bazı italyan li
manlarını ve bilhMM Venedlk'l ziya
ret etmeleri muht-emeldlr. Kıral ve 
kıraliçe mütenekkiren Hyllhat etmek
tedirler. 

Kont Çald'nin Hariciye azın 
olup Macaristan' da mem

nuniyetle karşılandı 
Budapeıte, 11 LL - Kont Btıyea 

Çakl'nin hariciye nuırlılma tayini 
Macariltan'da mmmaoiyed• karfl • 
lanmııtır. 45 Y8fmda olan KAxıt Çald, 
Tramilvaaya'da S.....-ıl1a doi • 
mu9tur. Münib konferansı ~mda -
ki fuliyeti macarlar taraf mdaA tak • 
dide brplaamıltts. 

ITÜRKIYE BASINll 

İnönü'nün seyahati 
COMHURIYET'te B. Peyami Sa

fa, Cümhurreiaimi:t.in Kastamonu ,,. 
Zonguldak seyahatleri münasebetİ)J
le yazdığı bir fıkrada diyor ki: 

"İamet İnönü'nü köylü ve halk .. 
raunda ilk defa gönniıyonız.. Cüm.
hlhTeisliğine gelir gelmez onun ge

ne bu kaynağın önüne koşuşu da gÖ6-

teriyor ki, yıfmın batında bulunan 
aaınimi bir tef için, milli temayülün 
mihrak noktalariyle temaaı keameğe 
imk&n yoktur. Çı.inkü Türkiye'de 17 
milyon ağıx var. Bunlarm her birin
den çıkacak iatekleri teker teker 
dinlenıek mümkün değıildi.r; fakat 
bu ağızlar iç.inde bazan bir ta.netıi bir 
milyon kitinin, hatta birkaç mialiniG 
temayüllerine tercüman olur. İtte o 
tek adam, milli temayülü yoklamak 
istiyen tef için tam bir mihraktır. 

lamet lnönü'nün ııbn Ka6tMJ10DU. 
seyahatinde konuıtuğu birkaç ada
mın, Türkiye'de birkaç milyon köır· 
lünün ihtiyaçlarını dile getirdikleri
ne ıüphemiz yok: Türk koylüsü mek.
tep istiyor; türk koylü.U ucuz giye
cek istiyor; türk koylüsü bazı hile
kar unsurlar yüzünden elden ele ge
çerek pahalılap.ıı gomleğinin aahibi 
olmak iatiyor; türk köylüsü yol iati
yor, ili.b.. lsmet lnönü bu istekleri 
not etti. 

Biliyoruz ki 111111et lnönü fantezi
ai, bot heaabı ve malihulyası ol~ 
yan, bütün askeri ve 5İyaai hayatım 

realitelerle konuıarak geçirmif bir 
kahraman ve bir devlet adamıdD"; 
kiğJt üstüne çizdiği her kelimede 
memleketin alan yazısı vardır; bili
yoruz ki bu notlar, yaran, köylünÜD 
dertlerine devaıunı hazırlıyan bir ~ 
çele olacaktır. 

Son nutkunda lamel lnönü yalnız 
köylünün değil, bütün memleketin 
i&teğini nuıl kavramıı olduğunu aa

lattı. Bu istek, halkın birlik ve ahenk 
içinde olanca kuvetiyle çalıtarak bü
tün iyi ıeylere kavuşmaaıdır. Bu iyi 
ıeyler mektep olduğu kadar da ea.
vap, esvap olduğu kadar da adalet. 
adalet olduğu kadar da sıhattir. S. 
iyi §eyler aaym&kla tükenmez. 

Bu iyi ıeylere varmak iç.in ne bal
kın, ne de hükümetin ayn ayn, biri
birlerinden habersiz ç.alıtınaları ki..
fidir. lanet lnönü'nün bu seyahati. 
halkla devlet ara.mdak.i Utek 'ft it 
birliiini perçinlemek iç.indir. Çelik 
aflll yarabcıaı, balkı ve devleti bu 
iyi ,eylen koıturmak için timdi ele 
çelik bir irade yaratmaia gidiyor.,. 

KASTAMONU NUTKU 

V AKİT'te B. Mehmet Asım U.. 
lnönü'nün Kaatamonu'daki nutkQDU. 
tahlil eden bapnakalesinde nutkun 
ehemiyetini tebarüz ettirerek ıu ıı. 
ticeye varmaktadır: 

•• Bize öyle geliyor ki aziz CÜIDo 
hUJTeiiinin bu sözü hiç bir vakit ih
mal edilmem.it olan fazilet mücado
leainde yeni yeni hamleler görülece
iini gösteren kıymetli bir İrfatbr. 

Herkea bilir ki bir memleketin 
milli müdafau.uu tem.in eden ailih 
değildir; hudutlara konan iatibkim

lar değildir. Milli müdafaanın bir de 
manevi cepheai vardır. Toptan, ta. 
fekten, iıtihkim1anlaa bafka faailet 
kelimeaiyle hülba edilen bu .....n 
cepheyi ele takviye etmek lu...._.. 
Cümlamiyet Halk Putiai ber vakit 
bu manevi cephenin atet hattı hıiıa
metiai sördiiü aibi bandan aonra da 
o yolda devam edec:ektir. Bu maaeri 
cephenin takviyeei milletia umf w 
ZW.. fvlu tanpukuzm büyük 
türk milletinin yekpare Wr iDenbk 
Ye medeni,.t kütı..i obnau ile mim
küa olabileceiiae ıön Cimlami,et 
H.. Partiaiaia bir vaziW de lıiü
tün vataadatlar anıı=da ......ım.. 
bir baildık hi--dni a&..... ola
cakt.., 

Nihayet Bi,ak lef'ia clediii aiıbi 
parti Uahimı laaami menfaat mili.
haz .... ..a& twssil ,,. IBÜlaacle 
etmiyea bir aiyui terbiyenin aıf.a w 
tartı telllrki etmek aay..-..., parti 
Wil&a .,.te..tatlan kacaldıyan lııii
ılk ...... ocaiı haliDe ... ec:eldir ... 

Yerli malı, ~i ınalı. 
Her Tiirlı, o,. lıallanmalı. 
Balılc yiyenin beyni oe lıe-

milrleri laıoetli olur. 
Ze~yajı en baleyici 111-

tlmır • 
Ona yemelılerwle çiy ola

ra lıallan. 
Gaüattep lutJılan epiz 

bir T iirlı, ıneyvuiılir. 
o .. bol. 6ol -net. 
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Kristof Kolomp'dan -!"1~cellan'a kadar birçok kaşifleri uzun seyahatlara sevkeden sebep, o zamanlarda Avrupa yemeklerinin 
tatsız olması ve bunlar ıçın baharat aram ak arzusu olmuştur. 

11' azan: Stelan Zvayg -5- Kısaltıp nakleden: Nurettin ART AM 

Gemiler tam kayalara 
bir boğaz 

çarpmak 
gördüler iken •• uzere 

E vet San Antonio ve Konsep
. si yon, uzun zamandan beri 

beklenen, özlenen haberi getiriyor
du. Akıntıların garbe doğru sürük
lediği bu iki gemi, tam orada ka
yalara çarparak mahvolmak tehli . 
kıe.sindeydiler ki son dakikada kar
şılarında bir boğazın açık olduğunu 
gördüler. Her ne kadar garp tara . 
fında bunun açık ağzını görmedi _ 
lerse de bunun bir boğaz olduğuna 
emniyet getirmişlerdi. 

Macellan'a dünyada bundan dah:ı 
iyi bir haıber getirilemezdi. Artık 
tereddüt edilecek hiç bir nokta kal
~ıştı. İmp~rator Şarl şerefine 
hır Salvo ateşı ve bir dua daha! On
.dan sonra tam bir cesaret ve şevk 
ile bu karanlık labirentin kine doğ
ru ilerlemeğe başladılar. B~uraya on
lar 0 zam.an Todos Los Santos adc
nı vermişlerdi. Sonradan burası Ma
cellan boğazı ismini almıştır. 

.. Bu ko~u~ karanlık suları içinde 
dort gemının sessizce ilerlemesi tu
~f, korkunç bir manzara teşkil e
dıyo:du. Ta uzaklarda tepeleri kar
lı daglar görünüyor ve onlarm aya
zını esen rüzgar seyyahlara kadar 
getiriyordu. Donmuş ve sarp sahil· 
lerde hiç bir canh mahluk görün -
müyor, fakat geceleyin tek tük a -
levler seziliyordu. Bu sebeple sey
yahlar buraya Tierra del Fuego ya
ni "Aatcş ülkesi" adını verdiler. Bu 
ateşler, ondan sonra bir kaç asır 
daha böyle yanar kalmıştı. Çünkü 
Fuegialdar bir defa söndükten son
ra ateşi tekrar nasıl yakabilecekle
rini bilmiyorlar; onun için kulübe
lerinde daimi surette yanar odun 
ve kuru ot bulunduruyorlardı. 

lan bu işe devam etmekten geri dur
mak istemiyordu; yılmamış, usan
mamıştı. Yalnrz bu teklife bir teki
tiraz sadası yükseldi. Bu da San An
tonio'nun kılavuzu Estevao Gomez'
den geliyordu. Bu adam, eğer bu i
şe devam edilecek olursa o zaman 
gövertelerin üzerinde açlıktan öl -
mek muhakkak olduğunu söylüyor
du. 

Gomez'in bu mütalea ve itirazı 
çok haklı idi. Fakat Macellan, ken
disini mahvolmağa, felaketlere uğ
ramağa sevkedebilecek olan bu ma
ceraya kendi fani hayatmdan ziya
de bağlanmıştı. Filo yoluna devam 
edecekti. Bununla beraber Macel -
lan, kaptanlara gemilerde erzakm 
azalmış olduğunu tayfalardan giz
lemeler~ için emir vermişti. 

Geçiddeki çatallarda keşif yap
mağa memur olarak gönderilen San 
Antonio gemisi, tayin e<lilen müd -
det zarfında geri dönemedi. Macel
lan, günlerce bu gemiyi araştırdı i
se de bunlardan hiç bir semere çık
mıyordu. Nihayet Macellan, işi bir 
müneccime havale etti. Müneccim, 
yıldızlara bakarak geminin akibe -
tinden haber verecekti. Bu münec
cim, şüphesiz, Gomez'in söylediği 
sözleri, ileri sürdüğü itirazı hatır
lıyarak yıldızların verdiği habere i
nanmak lazım gelirse bu geminin 
kaçtığını ve İspanya yolunu tuttu 
ğunu bildirdi. 

Macellan, bir defa daha müthiş 

bir kararla karşı karşıya bulunu -
yordu. Mevcut erzakın en mühim 
kısmı San Antonio'da idi. Şimdi, bu 
vaziyet karşısında sefere devam et
mek gerçekten intihara niyet etmek 
gibi bir şey olacaktı. 28 son teşrin 
1520 de geri.ye kalan üç gemi, şimal 
gaııbi istikametinde, okyanusun 
meçhul enginlerine doğru açıldı -
lar. 

Uzakta ufuıklarrn arkasında bi -
linmiyen bir noktada, muıhakkak, 

baharat adaları, servet adaları bu -
lunması icap ediyordu. Gene Çin ve 
Hindistan da, her halde, oralarday
dı. Ondan sonra daha uzaklarda da 
anavatan, İspanya vardı. 

Üç gemi bir Salvo ateşi ile bu bil
medikleri denizi selamladılar. 

anladığı her hangi bir dakikada ge
risi geriye memleketine dönebilir
di. 

Macellan şimdi çok kötü şartlar 
içinıde seyahatine devam ediyordu. 
Bütün tayfaları yorgun arğın bir 
halde idiler. 'Gerilerinde açlık ve 
sürürune korkusu, ilerilerinde ge
ne açlrk ve kıtlık tehlikesi vardı. 
Elbiseleri yıpranmış, yelkenleri 
parçalanmış, gemileri köhneleşmiş
ti. Tayfalardan bir çokları, kaçıp 

gitmiş olan arkadaşlarına gıpta e
diyorlardı. Bununla beraber, 40 
gün, 60 gün, 100 gün sefere devam 
ettiler. Fakat hala kara görünmü -
yordu. Bu müddet içinde Macellan, 
çoktan Japonya'yı aşmış olacağını 
hesaplamıştı. Böy le olduğu halde 
üçüncü Okyanusu, bir baştan bir 
bac;;a katedememişlerdi. Bu oky anu
sun suları saıkin olduğu için Macel
lan buraya Pasifik ismini verdi. 

Her ne kadar sakin idiyse de bu 
sükunette hain bir fecaat vardı. Ok
yanus, daima mavi ayna, daima gök 
yüzü bulutsuz ve yakıcı idi. Göz
lerin feri kaçmış, suratlar asılmış
tı. Bütün gemilerdeki insanlar bi -
re hayalet haline gelmişlerdi. 

Yiyecek gün geçtikçe azalıyor, 
kızğın güneş altında ısınan su, i -
çenleri hasta ediyordu. Ufalanmış, 
toz haline gelmiş olan peksimetle
rin, içinde kurtlar kaynıyor, hatta 
fare pislikleri bulunuyordu. Bütün 
yiyeceklere musallat olan bu hay -
vanları tayfalar, geminin ötesinde 
berisinde avlıyorlardı. Tayfalar mi· 
delerinin aç.Irğıru gidermek için tah
ta talaşlarını ve köseleleri kemiri • 
yorlardı. 

Pasifik okyanusunu geçerken 19 
kişi, yani biltün heyetin onda biri 

müthiş azaplar, ıstıraplar içinde öl· 
müşlerdi. Hayata en önce veda e -
denler arasında zincire vurulmuş 
zavallı patagonyalılar da vardı. 

Meşhur Mahmutpaşa 

bedesteni 

Bu sularda gemi yürütmek için 
büyük bir maharete lüzum vardı. 
Geçitler 9ok defa çatallaşıyor, çı -
kmtıJardan sakınmak ve bazan sarp 
kayaları sıynarak geçmek lazım ge
liyor ve sık sık çıkan rüzgar suları 
kırbaçlıyordu. Macellan, ilk defa o
larak geçtiği bu boğazda gemileri
ni yürütmek için mesleğinin, en 
üstün hünerini göstermişti. Kendi
ıi bu Paso'yu tetkik etmek, etrafı 
ta.mamiyle keşfetmek için bir ay ça
lışnuş, nihayet sebat ve inadı saye
sinde bu işten muzaffer olarak çık -
mıştı. Nihayet boğaz geçilip engin 
okyanus görününce amiralin siyah Bu isimsiz okyanusu insanlarm ilk 
sakalı üzerine sevinç yaşları dökül- defa geçişleri, beşeriyetin ölımez 

Bayındırlık Bakanlığı, Ankara ka -
lesinin istasyona ve Ulus meydanına 
bakan kısmı üzerinde bulunan Mah • 
mutpaşa bedesteninin restorasyon işi
ni münakasaya çıkarmıştrr. Bakanlık 

yapı işleri. umum müdürlüğü bu işi 
44 466 lira olarak keşfettirmiştir. düğünü rivayet ederler. harikalarından birisi olmuştur. 

Macellan, şimdi kaptanları, depo- Kristof Kolomıb'un sefer ve seyya -
larında ne kaldığını haber vermeğe hati harikulade cesurane bir şey 
davet etti. Artık ilk hedefe varıl - telakki edilmişti. Fakat Kristof Ko-

İç Bakanlık belediyeler 
şubesi şefliği 

mıştı. Baharat adalarım bulmaK ü- lomb, tersaneden yeni çıkmış, teç-
zere yollarına devam etmek arzu • hizatı tamam üç gemi ile yola çık- İç Bakanlık mahalli idareler µmum 

müdürlüğü belediyeler şubesinde staj 
müddetini dolduran mülkiye mezunu 
B. Kemal Başka! aynı şube şefliğine 

ıunda mıydılar? . mış ve bu seyahat, nihayet, ancak, 
Komanyanın az ve mahdut olma- 33 gün sürmüştü. Sonra onun er -

91 bir tehlike idi; bu inkar edile - zak ve teçhizatı o kadar mükemmel-
mezdi. Fakat buna rağmen Macel- di ki işlerinin yolunda gitmediğini 

~~~~~----~~ 
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- Bütün bunlardan hiç bir şey anlayamıyorum 
diyor. Burada hemen bir bir buçuk seneden beri 
oturduğu halde hiç bir kadını odasına kabul etme
miştir. 

Jermen, açık mavi ipekli elbiseyi açarak tekrar

lıyor : 

- Ben de hiç bir fey anlamiyoruın. 

Kapı önünde birikmiş olanlar arasında birden
bire bir şey kımıldanıyor. esmer iki yumruk etra
fındakilere şiddetle iniyor, ve göz ya§larmdan kar
ma karışık olmuş bir çocuk çehresi ortaya çıkıyor. 
Bu. ağhyan, titreyen, inliyen Yani'dir. 

- Ben biliyorum ! Bana söylemi~ti... 
nı bekliyordu. Onun önümüzdeki hafta 

anlatmııtı bana l 

Nişanlısı

gelceğini 

1 tayin olunmuştur. 

Anna kapıya dayanıyor. Yüzü sapsan olınuttur. 
Dünya etrafında yavaş yavaf dönüyor. Ondan 
sonra neler olup bittiğini bir daha katiyen hatır
laınıyacaktır.Yani'nin yaş içindeki yüzünü müphem 
surette farkediyor. Sivil polisin küçüğün saçlarc
nı oktadığını, onu teselli ve isticevap ettiğini gö
rüyor. Yani, hıçkırıktan boğularak cevap veriyor: 

- Nişanlısı Rustu ... Terzi idi .. , Fotoğrafisi tura
da olacaktır; hayır, burada, radyonun altında ... 
Vasya onu altı seneden beri görmemişti. Nişanlısı· 
nın gelmesini istediği için para biriktiriyordu. Se
yahat ise çok pahalı idi; çünki kczm Finlandiya'
dan kaçması Jaznndı ... Adı da Dinoçka idi.,, 

Polis memuru fotoğrafiyi radyonun altında bu
luyor Germen bakıyor ve beğenmemiş görünü
yor. Sararmış, solmuş resimde genç kızm çehresi 
hayal meyal fark olunuyor. 

Sivil polis soruyor : 

- Nişanlısının önümüzdeki hafta geleceğini mi 
bekliyordu? 

- Evet ..• iki aydan beri epeyce parası olmu§tu .. , 
Bin beş yüz frank... Bu parayı Finlandiya'ya bir 
dostuna göndermitti .. , Onunla beraber postaneye 
gitmiştik ... Ve dün aldığı bir mektupta nişanlısı 
ona bir Finlandiya vapuruna binmiş olduğunu bil
diriyordu. Gelecek hafta burada bulunacaktır .... 

Kapmın önüne toplanmış olanlar kunıldanınağa 
başlıyorlar. 

Bunlar biribirine bakıyor, sonra batlarmı önle
rine eğiyorlar. Polis memurları gürültü ile çekme
ceyi kapıyor, sivil memur da bir feyler yazmak ü
zere bir tarafa oturuyor. Yani kendisinin o saatin 
kahramanı olduğundan> herkesin dudaklarından 
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ATATÜRK ve FEMİNİZM RADYO 

Bir fransız kadını türk 
kadınlarına gıpte ediyor 

Ankara: 

.l-'Ai::At< J. ~st, 12.1.2.938: - 12.30 Müzik 
(bir virtüozun plaklaıı) - 13.00 ~uat ayarı 
ve haberler - 3.15 - 14 Müzık (kabare). 

17.00 B. Celal Bayar, Başvekil; (Doku· 
zuncu arttırma ve yerlı malı haitası) açı
lış söylevi Haıkevinden nakil. - 18.00 Mıi· 
sık (Dans saati) - 18.30 konuşma (Uok • 
torun saati). - 18.45 Miızık (Neş eli 
plaklar) - 19.15 Saat ayan ve haberler; 
- 19.Z5 Müzik (Vıyolonsel - Edip Sez.:11 
konseı:i) 1.- Une pensee a Franc;ois Liszt • 
Elagie, op 17 - (A. Glazounov). 2 - .l'olişi• 
nel - serenad (Fritz Kreisler). 3 - Piece en 
forme de Habanera (Moris Ravel) 4 - ls
panyol serenadı - (A. Borodin, Gaspar Kas· 
sado Çello için tertip etmıştir. 5 - lspanyol 
serenadı - (Albeniz Kassado) - 19.40 Tem· 
sil - hafif bir komedi - (Kuyumçuda) ya· 
zan (S. Moray) - 20.00 Müzik (on doku• 
zuncu asırda türk bestekarlarından bir ka• 
çı) - 21.00 Saat ayan ve arapça söylev -
21.10 Müzik {İnce saz faslı) - 22.00 Ko
nuşma 2.2.20 Müzik (Kıic;ük orkestra): 1 • 
Persişer Tanz (Mussorgski) 2 - Menbağ 
(Delib) 3 - Senfoni No. 2 adajyo allegro 
(Haydn) 4 - Çocuk oyunları (Bizet) 5 • 
Raymond - uvertür - (Tomas) 6 - Noktiırıı 
mi minör - (Şopen) 7 - Macar dansı No. 1 
(Brahms) - 23.15 Müzik (Sinema melo • 
disi) 23.45 - 24 Son haberler ve yarınki 
program. 

Muharrir diyor ki: 

"Türk kadınlarını dinlerken, ben 
kendi halimizden utandım,, 

Nis'te ointişar etmekte olan Le Petit Niçois gazetesinde, Fransa'nın ka
dın muharrirlerinden Claire Charles GeniauJt Atatürk ve lenizm adlı 
bir makale neşretmiştir. Münevver bir Fransız kadınının Türkiye'yi ve 
türk kadınlarını hangi zaviyeden gördüğünü ifade etmesi itıibariyle dik
kate şayan olan bu makaleyi aynen sütunlarımıza alzyoruz. 

1918 denberi vukua gelen bütün in- ! tır. O din işleriyle devlet işlerini a -
kılaplar içinde, türk inkılabı, bir yırmış, fakat vicdan hüriyetine hür
memleketiırı yaşayış tarzında bel.ki en met etmiştir: camilerde ~badet edil
büyük değişiklikleri yapmış olanıdır. 
Mustafa Kemal, halifeliği kaldırmak
la, türkleri bir hamlede orta çağdan 
modern hayata ve kadınların hareme
saretinde yaşadLklarz dini bir toplu -
luğu iki cinsiyet arasında en mutlak 
bir siyasi ve hukuki müsavatın hüküm 
süııdüğü laik bir devlet haline getir
miştir. 

Eski Türkiye amatörleri pitoreski 
ortadan kaldıran bu değişikliklerden 
hızlanmakta gecikmediler ve Azyade 
karileri sırf erkeğin zevıki için yetiş
tirilmiş ve kafes ardında kuşlar gibi 
cıvılda§an latif maıhlfıkların ortadan 
kallcmasına esef ettiler. Loti'rıin De
senclıantce !erini, yarım bir avrupalı 
terbiyesi almış ve sonra eski sarayla
rının şehevi karanlığına dönmüş o me
lez ve kısır mahlilkları, okumuş, me
suliyetlerini müdrik ve her hangi bir 
işi görmiye kabiliyetli kadınlar istih
laf etti: Büyük Millet Meclisi' ne on 
yedi ka<lm seçildi. 

Bir kaç sene evel, Nis'de, bir kadın
lık kongresi esnasında biri mecliste 
mebus olan iki türk kadın mümessi
liyle görüşmek fırsatım elde etmiş -
tim ve daha on sene evel çarşaf taşı
yan bu katlınlar, asırlardanberi hüri
yete alışmış biz fransrz kadınlarının 

hala bir rey puslası ve medeni kanun
dan kocamın otoritesinin kaldırılma
sını beklemek mevkiinde oluşumuza 

hayret ediyorlardı. Hala bizi ezeli sa
gi.rler telakki etmekte inat eden ken
di kanıuncularımrz hesabına utan -
dık. 

B. Claude Farrer'in bazı karileri 
belki, bu açılmış, okumuş, hayatını 
kazanan ve şehir işleriyle me;}gul o -
lan türk kadınlarının cahil ve kapalı 
ninelerine nazaran daha az mesut ol -
dukları fikrindedirler. Emin olsun· 
lar,, bu kadınlar kurtarıcılarını medh 
ve sena için kelime bulmaıkta güçlük 
çekiyorlar. 

Atatürk'ün yaptığı inkılabın bütün 
ehemiY.etini anlamak için müslüman 
memleketlerinde kadının hüriyetine 
karşı erkeklerin ne kadar muhalif ol
duklarını bilmek lazımdır: O kadın -
lan milletinin tazyiki altında değil, 
fakat kadının cehalet ve esaretinin ne 
müthiş bir tazyiık kuveti te§ıkil etti
ğini bildiği için hüriyete kavuştur -
muştur. Pozitif bir zekaya sahip olan 
Atatürk, devlet şeflerinin ekserisi 
gibi maziye istinat edecek yerde a -
zimle istikbale dönmüştür: Türkiye'
yi yabancı boyunduruğundan kurtar
dıktan sonra ileri doğru yürüyüşüne 
engel olan her şeyde·n onu kurtarmış-

mektedir. Yalnız ezanlar arapca de -
ğil, türkce söylenir. 

Ankara İsta.nbul'a hiç benzemez. 
Sert iklimli yüksek bir yaylada inşa 
edilen bu yeni hükümet merkezinde 

Etabli ve mübadeleye 

tôbi rumlar 
o kadar az eğlence vardı ki elçiler A- Bakanlar Heyeti Etabli vesikası al· 
tatürk kendilerini yeni hükümet mer- mamış olan veya mübadeleye tabi bu
kezine gelmiye icbar edinceye kadar lunan rumlar hakkında yeni bir ka • 
tstanbul'da kalmakta devam etmişler- rarname kabul etmiştir. Etabli vesikası 
dir. Yeni Türkiye'yi iyi tanıyan na - almamış veya mübadele mıntakasr a
dir fransızlardan biri olan Gerard halisinden olduğu halde şurada bura • 
Tongas'ın dediği gibi: Hükümet mer- da kalarak nakledilmemiş olanlardan 
kezini, Anadolu'nun göbeğinde, üç - yurttaşlığımıza şimdiye kadar alın • 
bin yıl önce türklerin cedleri olan o mamış ve nüfus kütüklerine geciril • 
meşhur Eti'lerin ilk çağlanın en par- memiş olanların bundan böyle tabiye-
lak me;deniyetlerinden birini kurmuş timize alınmamalan bu kararname ile 
oldukları yerde kurmuş olması dahi- tasvip edilmiş bulunmaktadır. 
ce bir fikir olmuştur. "O hükümet 
merkezinin türk inkılabının senbolü ...llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllo 
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olmasını istemiştir. Bu suretle er - ::: 
kese mazinin artık tamamiyle ölmüş 
olduğunu göstermek isremiırtir: İs - - ,, 
tanıburun güzel günlerinin ecnebi nü- § fALKEVLER 1 DERGISI~ 
fuzuna paydos. Sarayın menhus : Ülkü'nün birincikanun 1938, ~ 
entrikalarına paydos. İrtikaba pay - : 70 inci sayısı çıkmıştır. lçinde ~ 
dos. Tenbellik ve sefahate paydos. - sıra ile su yazılar vardır: ::: 
Türk milleti nihayet tarihe kendine : Sayın 'lnönü'nün nutukları, ~ 
sağlam temeller temin ederek giri - : Atatürk ve inkılap, Necip Ali ~ 
yordu." : Küçüka- Yas (Şiir), Orhan Şaik ~ 

Atatürk bu Anadolu şehrinden en : Gökyay - Atatürk, Şevket Aziz ~ 
modern esaslara göre inşa edilmiş bü- : Kansu - Atatürk, Alebrt Sarraut·::: 
yüık bir hükümet merkezi vücuda ge- = Bir hatıra, Kont de Shambrun • ~ 
tirdi. Fransızların alakasızlılkları ve _ Hatay ve Atatürk, Tayfur Sök· ~ 
anlayışsızlıkları yüzünden asırlarca : men, Hamit Selçuk - O. bizim ~ 
sürmüs olan ve evelce fransrz ticareti- : içimizde yaşıyor, yaşryacak, E. ~ 
nin ~kta üstünlüğünü temin ed~n : Ekrem Talu • Yarı çekilen bay- ~ 
bir dostluğu soğutmuş olmalarına B. : rak (şiir), Orhan Şaik Gökay - ::: 
Gerard Ton,e-as'la beraber ancak eşe! E Atatürk'e yanışlar, Nihat Sami ~ 
C>dllc'bilir. Hırh~ttyan kıral blı-in.c\ = Banarlr - Ağıt (~iir). Sülıiii<U Kur-~ 
Fransuva Kanun1 Süleyman'la ittifak : gan - Insan Atatürk onun ren-· ~ 
etmekte tereddüt etımemi-ş.ken, bizim = gi, F. Celal Güven - Son demok- ~ 
ihtiyar cumhuriyetimiz genç Türkiye ;: rat - üniversel - usta, Usta - Ve- ::: 
cumhuriyetine müzaheret etmedi. Bu : dat Tör - Atatürk'e (şiir), Mit- ~ 
esnada Sovyetler birliği, İngiltere, : hat Cemal - Atam'a ağıt (şiir), ~ 
Almanya bizim yerimizi almaktadır. : H. Turhan Dağlıoğlu • Acının ~ 
Biz ı;:adece: "Beyoğlu'nda herkes : ~anası - Sayılan ve sevilen Tür-~ 
fransızca konuşur" demekle iktifa e- : kıye, Burhan Belge - Tavaf ::: 
diyoruz. Faıkat biz onu t:anlanıdırmak : (şiir), lbrahim Alaettin Göv- ~ 
için hiç bir şey yapmazsak kültürü - : sa - Tabutunun huzuruna gi- ~ 

· "b d d ·· kt = derken, M. Emin ErişigiJ .. ~ 
müz ve ıtı arımız ora a a sonme e = Bayragw ın gölgesinde _ Asıl du- ~ 
gecikmiyecektir. " 

E. U. M. muamelat memurları 
Siyasal bilgiler okulu mezunların

dan BB. Şevket Esen ve Muammer 
Tapucu E. u. M. dördüne~ şube mu -
amelat memurluklarına tayın olunmuş· 
lardır. 

YurddCl§: l 
. ~elirinden en az yüzd .. ebe

§ını artır. 

: rağı, Fazıl Ahmet Aykaç - Ken· ~ 
- dime söliiyorum - Ankara ve A- ~ 
: tatürk, Hasan Ali Yücel - Ata· ~ 
: türk Ankara'da - Atatürk'ü teşyi ~ 
: edenler, F. Rıfkı Atay - Atatürk ~ 
: Nahid Sırrı - Atatürk ve Ülkü ~ 
:;; adı, Naim Onat - Atatürk için, ~ 

Kemal Ünal. ~ 
- Atatürk hakkında dünya neş- ~ 

: riyatı, Atatürk'ün ölümleri mü- ~ 
: nasebetiyle iç haberler ve neşri- ~ 
E yatr okurlarımıza tavsiye ederiz.~ 
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çıkacak sözlere dikkat ettiğinden, bütün Ötekiler 
susarken yalnız kendisinin cevap verebilmiş oldu _ 
ğundan şüphe etmiyor. Şimdi o odanın ortasm·da 
yalnız başına ve hudutsuz bir ıstırap içinde ayakta 
duruyor. 

dığı dakikaya kadar. Aşağıdakilerin ani surette 
Üzerlerine çöken bu sükut kartısında tüyleri ürpe
rıyor. 

Ertesi gün, Bardişinof, şuraya buraya koşuyor, 

ve, küçücük çehresinde kırışıklar çoğalıyor. Polis 
komiserliğine, belediyeye, rus kolonisinin nüfuzlu 
azasına baş vuruyor. Atate Kalinin ona sadakatle 
refakat ediyor. Nihayet muvaffak oluyorlar. Üç 
günlük bir anlaşmadan sonra Vasya'nın cesedini 
evine getirmeğe muvafakat olunuyor. 

Bardişinof sivil polise yaklaşıyor. Yavaşça soru
yor: 

- O şim•di nerede? 
Polis başını kaldırıp bakarak cevap veriyor: 

- Morgda. 
Bardişinof sadece: 

- Biz rusuz, diyor. - hayır, cümleleri zarif ve 
itinalı değildir. - biz, ölülerimizi oturmakta olduk
ları evden çıkarıp doğruea mezarlığa götürürüz. 
Cesedi buraya getirbnemiz kabil mi? 

Sivil memur bir feyler anlatıyor. Yüzünün çiz
gileri iyi niyetini ifade ediyor. Sivil memur aldığı 
notları bir araya topluyor, öteki de herkesi selam
lıyor. Odadakiler onlara yol veriyor. Çıkıyorlar. 

Sabahm saat üçüdür. Dı§arıda şubat sisi kalmla§ı
yor, 

Vasya'nm taksisi, yahut kamyon, ıslak şosede 
kayınış olacak. Şehri ve evleri istila eden soğuk 

nemli ve nafizdir. 
Küçük kalabalık yavaş yavaş dağılıyor. Liif'le 

Alvarez barabaşlarm odasına gidiyorlar. Bayan 
Barabaş çay pişiriyor. Bardişinof Fedor'un yanında 
kalıyor. Anna ona yukarıya çay götürüyor. Fedor
un önüne de bardağını bırakmağı unutmıyor, fakat 
ertesi sabah ona dokunulmamı§ olduğunu görecek
tir. Fedor şimdi o mağrur ihtiyatkarlık günlerinden 
fazla çekingendir. Başını karyolaya vurup inlemek
tedir .. Tam birdenbire yere yuvarlanıp~ kal-

Sinısiyah cenaze arabası kapıda durduğu za
man ruslar orada çoktan toplanmı§lardır. Onlar da 
cenaze törenlerinden esrarlı bir şekilde haberdar 
olmaktadırlar. Bu gibi toplantılar yalnız macarlara 
has değildir. Ruslar elbiselerinin üzerine beyaz 

gömlekler geçirmişlerdir. Kalenin gömleğini o yıp

ranmış elbiseleri üstüne giymiştir. Kahve garsonlu

ğu eden ruslar - hayatlarını kahve garsonu olarak 
kazanan sayısız rus muhacirleri - da gömlekleri
ni mesleklerine ait kısacdt caketleri Üzerine giyi -

vermişlerdir. Tuhaçevski, Şan.zelize'nin pek moda 
olan ba,rlarından birinde dansözdür. Sabahın yedi -

sine kadar çalışmış, ve hiç fÜphesiz, beyaz ipekli 

bluzunu giymek için Roşşuar'ın herhangi bir ma

hallesindeki evine kadar gibneğe ancak vakit bula

bilmiıttir. işte o da şurada kızarmış göz kapaklarmı 

yere doğru çeviriyor; rugan kunduralarının biçimi 
dansetmekten bozulmuştur. Cenaze arabasından 

parlak ve siyah tabutun çıkarılmasına yardım edi
yor~ 

(Sonu var) 
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Ne vakit çalışmalı? 
Kollariyle çalııanlar için tabii iıi de iyi çalıımaia mani değild_ir. 

maele yoktur Fabrikalarda, atölye- Emil Zula'nın romanlarım bır va
lerde, dükkiuılaroa iı batı aaatleri kit, ahlak hocaları, kirli. bulı7.!:;~1 

- Yirmi dört saat çalııan yerler mü&- ama onun da pek çok ıı çı ıgı 
lesna - hep gündüzdür. Yalnız ter· ıüpheaizdir. O da aabahları dokuz
zilerin İti geceleyin de devam edebi- dan öğleye kadar çalııır ve onda? 
lir, fakat ona da kol iti denilemez, aonra etrafını miifahede ederek veaı-

88.000 ilalyan' a karşı 
44.000 lransız vardı 

en zi ad l · · ka toplamak üzere dolaımnıı. Y e e ııı .... 
Fikirle çalıf&Jllar için meeele bir- Biz de, pek çok it çı~rmS ıt ?1dBu-

az karıırktır. O da yalnız fikir itiyle w unu bildiiimiz Şemaetta.n aını e
geçimini temin edenler içıin yalnız ; .. aündüzleri, önüne bır ı:ahle. ko
fikirle ıeçinemiyen k.imae, öteki iıin- yarak, onun üzerinde ç~~~tıgm~r•.;:
~~ kurtarabildiii zamanmı fikir yet ederlerdi. Rahmet ınm d0. 11.~ r 

Satıh mesahası 125.000 kilometre murabbaınc1a 
olan Tunus'un, bueünkil nilfu•u 2,6 milyon • 

dur. 1936 istatistiklerine göre bu mi.lcıda.rın 2,3 milyo
nu yerli areplar, 213.000 i avrupah ve 50.000 i de ya
hudidir. Ahalisinin onda dokuzu milalüma.ndıı-. Av • 
rupahlardan, 108.000 i franeız, 94.000 i italyaııdır. 1926 
da italyanların sayısı 89.000, francızların ise 71.000 o
larak tes.bi.t edilmişti. 

Fransa derhal karalar ve 
kanunlarla bu tehlikeli 

vaziyete karşı tedbir aldı 
ıtane verebilir, gündüz ol•un sece ol- h§lıimı çekemiyea uzun ı ı er o 
aun çahıır. çab'" üık kamuaüli.lamı ancak Arna-

uy ab"l k · · K vutluk kelimeaini yaz ı me ıçın çı 
endi kendine evinde, çalıpna kardıimı aöylemitlerae de, o da, ö

~a&ında fikirle çahıarak seçinenler teki kamualar da hali. elimizde do
ıç.~n - bu türlü bahtiyarlar bizde he- laıtıiına göre temiz it oldukları tÜP
nuz J>ek az olmakla beraber, yavaı 
yavaı çıkıyor ve elbette daha ziyade beaizdir. 

• 1- • Rahmetli Ahmet Rasim'in de sa-
Ç-aca,k - hekimlerin aöylediklerı-
ne ıöre, aağlrk bakımından en müna- bahleyin dörtte kalkarak makalele-
aip zaman ıündüzdür: Sababley~~ rini ve kitaplarını yazdığı meş
erken kalkıp çalıfDlak. Sabah, su· burdur. Fakat bundan bir kaide çı
ııün ba.ban:lsr bahan 1ıörmiyen a- karmak mümkün olamaz, çünkü o
d ' · · · nun bot kalabileceği Haller ancak 

Alll ömrünün en ıüzel mevıanuıu 
gÖrnıüycır, demektir •.. Aktam da on· sabahleyin pek erken olabilirdi. 
da Yalakta bulunmak. Frenkler, ak· Onlar gibi çok it çıkardığını görerek 
falnrn onu namualu adamların yala· kendisini hayretle - biraz da kıska
ia girdiği saattir, derler. Ancak, narak - aevdiiimiz methur bir .o
frenkçede namualu adamın bir "ma· mancnnız da hep aabahları erken
llaaı da kültür aahibi adam demek· den kalkıp çahttıgını söylemiıti. 
tir. Fikirle ç.ahtan adam iki türlü Görülüyor ki, gündüz çalıpnak 
ltlanaaiyle de namuslu adamdır... da gece ç.ahpnak da, çok ve temiz 

k 1 b · ~ıkarmaia mani değildir. Herkes 
Fakat eaki hekimlerden • an u 11 -s k · · 

f . h k k ahıtı<rma göre. Zaten çahtma ıçın 
ıkir, yazı masaasnı ba çeye urma • .. f k b l 

1911 de 88.000 kişiden ibaret olan 
İtalyan grupu 44.000 fransızın kar
şısın.da büyük bir üstünlük farkını 
ifade ediyordu. 

O tarihlerde, Tunus'tak.i İtalyan
lar, kendilerine ve ahfadına İtalyan 
tabiiyetini muhafaza etmek hakkı -
nı garanti eden 1896 anlaşmasm • 
dan bütün mana ve şümuliyl:: istı· 
fade ediyorlardı. Fakat, Tunus'ta
ki italyan unsurunun tesirli rolün
den kuşkulanmağa başlıyan Fransa, 
tatbik etmekte oldugu himayeye, 
fransız karakterini vermek lüzumu
nu hissedince, bu vaziyet cihan har
bından sonra deği,iveroi. 1921 ve 
1923 yıllarında neşredilen kararna
me ve kanunlar, anne v~ babası Tu
nus'ta bile olsa. rüşde varmış olan 
İtalyan çocuklarının, şayet başka 

bir tabiiyete kati surette geçmemiş 
ise, otomatik olarak fransız huku
kundan istifade etmelerini emredi
yordu. 

&ibi, nazaridir. Fikir adaml&r~an gecenin ve gündüzun ar ı u un-
bazılarmm, kapalı odalarında us•- .. ,.dı bütün bir yıhn yarnında yalnız 8 u kanun ve kararnameler, di-
ra dumannclan gözleri kapandıiı. ~~- gündüz, yahut yalnız gece görebilen ger yabancılara da şamil bu-
kit, zihinleri açılır. Ve Pierre Luıa ın timal memleketlerinde fikirle çalı- lunuyor idiyse de, Tunus'taki ya -
en güzel hikiyeaini ıüpheaiz okudu- ıan adamlar hiç bulunamazdı. hancıların en büyük grupunu teş -
iunuz için buna da kanaat.~iz .. var· G. A. kil eden ve bir çok nesillerdenbcri 
dar ... Onun gibi bazıları gunduz, az ana vatana bağlı kalmış olan ital -
çok ekaik olmıyan, gürültüden çahta yanları sarsmıştı. 
nıazlar da gecenin sakinliğini bek- Sömürgeler İŞİ 1923 de neşredilen kanuna göre, 
lerler. 1929 yılına kadar 5.000 maltah ve 

Meael&, Lihre: Bizim mealekten nasıl hallolabilir ? 5.000 de italyan fraruuz tabiiyetine 
olduiu için ona dünyanm her tara - gcszniştir; o tarihten beri devam e -
fında hekimler pek büyük h~ Limbonne, 11 a.a. - Sömürge mese - den bu istihale aynı nis.bette fakat 
göaterirler. Çünkü onun ~ lelerinde ihtisası olan haftalık "Hu - daha büyük rakamlarla tekemmül 
kadar lpokrat hekime atfolunan yuz.. manidad,. mecmuası, Belçika, Hollan- etmiştir. Alınan bu tedbir sayesin -
1.-ce kitabı birer birer tedkik etmiı, da ve Portekiz arasında bir anlaşma de italyan tebaasının çoğalması ö
her biri eaki yunancanın iyoniyen ti- yapılmasını teklif ediyor ve diyor ki: nüne geçilmiş, diğer taraftan, fran· 
~eeine göre mi, yokaa dariyen ıiveai- "Anavatan toprakları nisbetten kü - sız tebaasının adedi çoğaltılarak, 
ne ıöre mi yazılmıt olduğuna göre çük olduğu halde büy ük sömürge im- yukarda kaydedilmiş olan Ü:. tünlük 
ayıklamı~, gerçekten o büyük heki- aratorl m alik lan bu üç temin edilmiştir. 
miı, b: de C:.:i:.": hepaini, her_::·~~iım-~. --tfleemeree~n~~ilıilrmiile~r.~m-~..,!;~1~1;:35 eon klnvnunda Mu.ol ini -

leri biribirinin aynıdır. Vuiyetteki La 1 i ".k Jeaine bir numara koyarak - yani va görilfiDHi, franauı: pol ti aaı-
bu müp.hebet bir mukarenetin men - T ·~-L• ital kendine mavenerek - tercüme et- nın U4U. ~ yan umuruna 

-- ,ei olmalıdır. Müdafaa edilec:.ek mu,. L~ -"-L- 1 i H hakL·-iyet • mı"ı. Ye aaa-1.nlaııberi kimMınin vuu- -tı u.ııa •ver t ve -..u 
' terek menfaatlerimiz vardır ve bu d·' :.-...:ı ha '-- ed ğ" • t'ba 

na Yaklaa.amadıoı bir dai devirmif. -rethnue re&'Ct ece ı ın ı ı-
~ D mu,te-reık menfaatler katfyen birleı - nd t M ı· ., . 1 

Litreyi. hekim olmıyanlar da pek nı uya ırmış ı. uao ını nın, a -
meyi emred'Yor. 'kl 

iyi tanırlar: Fransız dili için yazdıiı manların Avusturya'ya yü enmc-
büyÜk higati bu dile meraklı olanla- leri karşıauıda mevkiini kuvetlen-
nn elinde hali. en sağlam kılavuz- YurddQf: dirmek ve tasavvur halinde bulu -
dur ..• Bu kadar büyük it çıkarmıı o- Yeni içtimai ahlcik yerli nan doğu Afrika'sı hareketinin yü-
ı.. Litre gece yarısından IOlll'a, aa· malı kullanmayı emrediyor. künü hafifletmek maksadiyle 7 son 
bahleyia bülbüller ötünceye kadar kanun 1935 de yaptığı ve ltalya'nın 

Malaty~nın alhn renkli F • kl "f d d çalııırm•t· 1>4unek ki geceleyin çaht- ransa ya ya a,masını ı a e e en. 
ma.k en temiz ı1 çıkarmasına mani ve bal gibi tatlı kay•ı•ını e- 7 10r1 kanun 1935 tarihli Roma an -
olmamııtır. vinden ek•ik etme. laf'Tlasına, bir de, 1896 muahedesini, 

l I milliyet bakımından 1965 tarihine 
Buna kartılık, gene pek çok ve Şam lı•tığı diye anı an ı•- kadar temdit ve bu tarihe kadar Tu-

büyük iı çıkardığını bildiğiniz Dar- tık yalnız Gaziantep'te yeti- nus'ta doğacak olan italyanlara pra-
vin yalnız gündüzleri, hem de haata· fen Türk lı•tıiıdır. tik olarak italyaıı tabiiyeti temine-
lıklı olduiu için, bir kanape üzerin· Karadeniz. kıyıları dünya- den ayrı bir anlapna ilave edildi. 
de uzandığı halde diifünür ve yazdı- nın en neli• lındıaını yetİ•fİ· 
ra·nııı. Çıkardığı iti birçok kimaeler D 'l' Bu anlaşma ile, Musolini, ltal-
kirli bulmutlana da, halia ilim bakı· rir. lnıan vücudunun en ku- ya'nı.n Tunus'taki hakları 
mmdan çok temiz ve çok büyiik ol- vetli kömürü fındıktır. üzerinde bir zaman tahdidini kabul 
duiu ıüpheaizdir. Demek ki gündüz etmiş oluyordu. İşte İtalyan - fran-
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Hayalleri içinde kaybolmuş. nereye 
gotüriıldükleriyle meşgul olmadan 
yuriıyorlardı. Nazarları geçtıkleri 
tenha mahalle üzerınde, dalgın düşü
niıyorlardı; Pon • Nöf'de nchrı geç
tikten sonra, küçük kafile Arbr • Sek 
sokagına girmişti. Ç<>k yakında, aağ: 
da, küçük ve magmum Kırık Tcatı 
hanı vardı. Mahalli tanıyınca Dölatur 
Sır Perai'yi hatırladı ve onun ne ol -
du~unu müphem bir tekilde kendine 
•ordu. Do.tunun ne cüretinden, ne de 
sadakatinden ,uphe etmiyordu, fakat 
hadıaeler öylesineydi ki ancak kırmı
zı Pımpernal'inkinden daha büyük bir 
maharet lazımdı ki .... 

-Dur! 

- Emır, rutubetten ifba haline ge -
len karanlıklar içinde sarih ve açık 
çınladı. 

Dölatur bu basit emir kelimesinde 
bilmem nasıl bir acaiplikten hayret 
ederek kulak kabarttı. 

Kafile bir silah pkırtısiyle durdu 
ve derhal tannan bir sac:Ja ifitildi: 

- Ben im; Dölatur ! Kırmızı Pim
pernal ! 
Aynı lahzada, göriinmiyen biri, 9id-

Y ~: Barone• Orlızı 
detli bir yumruk darbesiyle en yakın 
feneri yere düşürdü, ve neşeli sesin 
çuılaması daha k~ilmemişti ki Döla
tur'la Jülyet yakın bir kapıya dogru 
götüriıldüklerini hissediyorlardı. 

Karanlıkta bir sürü anglo - sakson 
nidalarının i•tirikiyle karışık bir 
kavganın gürültüsü işitiliyordu. Mil
li muhafızlar biribiri üzerine yere yı
kılmıtlardı ve o nidalar olmasaydı 
Dölatur'la Jülyet ge9fn hAdiselerden 
bir şey anlamıyacaklardı. 

- Bravo Toni ! Ficlks, Gadzuks, 
mükemmel çalıştık 

Bu nqeli ıcs... Yanıhruya imkan 
yoktu 1 Fakat hey allahım 1 O da nere
den çıkmıftı? 

Hiç olmana bir şey sarihti: Muha -
fızlardan ikisi şimdi çamurlara yatı
rılmıftt ve diğer üç muhafız Uzerle -
rine eğilmiş onları sağlam bir şekilde 
ıplerle bağlıyorlardı. 

Bütün bunların manası neydi? 
- Ey, azizim Dölatur, madmazel 

dö Marni'yi bu meHln vaziyette bıra
kacağımı her halde tahmin etmiyor -
dunuz. 

Jülyet'le Dölatur'un yanı başların-

da, isli bir kandilin ancak aydınlattı
ğı karanlrk pasajda Uhuvet kalübü -
nün büyük hatibi, kana susamı, va -
tandaş Lönuar duruyordu. 

İki genç, ha)'J'et içinde, gözleri'le i
nanamıyarak, kendilerine memnun 
bir tavırla bakan heybetli flamanh 
kasaba bakıyorlardı. 

Beriki: 
- Heyhat, pek nahoş bir manzara 

arzediyorum, dedi, fakat bu domuz -
lan istediğim gibi yürutmck için bat
ka çare yoktu. Size bu kadar kötü bir 
çeyrek saat geçirttigim ıçin, binlerce 
özür dilerim madmazel, fakat artık it· 
te etrafmız dostlarla çevrili. Beıni af
fedecek miainiz? 

Dölatur: 
- Bleykni, diye sôze bafladı. 
Fak t Sir Persi derhal sözıinü kes

ti: 
- Sus, dostum, zamanımız kıymet

lidir. Henüz Paris'te bulunduğumuzu 
0

U1tırlayın. Bu gece, bu katil ,ehirden 
nasıl çıkacağımızı yalnız allah bilU'. 
Cemiyetimiz ancak aizi kurtarmak i -
şine giritebileceğinden, aizi birlikte 
kurtarmak maksadiyle, birlikte mah -
kUın ettirmek için elimde olan ye -
gine çareye bq vunnak mecburiye -
tinde kaldım. Hey gidi 1 Diye gülerek 
ilave etti, dostum Fukiye - Tenvil, 
vatandaş - Lönuar'm halk adaleti mü
meesillerini burnundan tutup ıürlik
lemit olduğunu farkedince fena halde 
hiddetlenecek. 

Bunları söylerken, bir yandan da 

Günün politik 
meseleleri 

Noye Zürher Saytune'Jan 

sız yakla,ma arkasına gizlenmi' o
lan düşüncelerin nelerden ibaret ol
duğu bir türlü anlaşılamadı. Ancak, 
muhakkak olan bir şey varaa, o da, 
Tunus etrafında yapılmış olan bu 
anlaşma'nın Habeşistan buhranı yü
zünden tatbik edilememiş olması ve 
sırf Tunus'taki fraruuz himayesini 
saldırmak maksadiyle, zecri tedbir 
anlaşmazlığı esnasında Fransa'nın 
takınmış olduğu tavrı baıhane eden 
İtalya'nın, vaktiyle bu hususta ya
pılmış olan anlaşmaları tanımadı -
ğıını ilan etmesidir. 

İtalyan parlamentosunda yükac
len s.caler arasında sayılan "Tabii 
emeller"in isimlerini, teker teker, 

Korsika, Nis, Savoya, Cibuti dıye 
ele alacak olursak, davanın, çok, 
hem de çok daha geniş oldugu anla
şılır. Ancak, şimdilik ilk planda bu
lunan Tunus üzerinde mütalealarr
mızı yürütmekle iktifa edelim. 

H iç fÜphcsiz ki, İtalya, kendi 
meı;ısuplarınm Tunus'ta yap· 

mış oldukları sömürge eserini, on
ların büyük bir ölçüyü bulan kül
tür ve ekonomi faaliyetlerini ileri 

sürerek, bu ıömürgecilerin italyan
hklarını korumakta ve kendilerinin 

uzun yıllardanberi muahede ile ga
biiyetleriyle yaıkından alakalan -

ranti altına alınmış olan italyan ta
makta haklıdır. İtalyanların Tu -

nus'ta ba,armıt oldukları itleri ob
jektif olarak takdir etmekle bera -
ber, fra.ıaızlarııı da meydana ge -
tirmit oldukları aömürge eaerini 
takdirle yad ve Franaa'nın, Tunuı'
daki italyanlara kartı tatbik etmit 
olduğu tabiiyet polirikaaının, ne 
onların milliyetlerini değiıptirme -
ği ve ne de dil ve killtür bakımın
dan italyanhklarını izrar etmeyi 

istihdaf etmemiş olduğunu gör
mekteyiz. Anlaşılan, fransız haki
miyetinin bilhassa bu milliyet ko -
ruyuculuğu, faşist politikasına, bir 

milliyet pretnsibini ileri sürmek ve 
bu prensibe istinaden de, 1talya'nın 
Tunus üze.rinde bir toprak ve mül
kiyet iddiasında bulunmak cesa -
retini vernri,t'ir. Ciano nutkunda 
bahis mevzuu olan ve faşist matbu
atı tarafından hiç çekinilmeden Tu
nus'ta da devam tatbik edilmesi is
tenilen Münib revizyon politikası
nın mana ve mahiyeti, işte bundan 
ibarettir. 

Dölatur'la Jülyet'i zemin katında dar 
ve fena aydınlatılmış bir odaya götiır
mü~ü. Şimdi bu pek de emnıyet tel
kin etmiyen meskenin sahibi Brogar'ı 
çağırıyordu: 

- Brogar, hey Brogar, diye haykı
rryordu; bu hayvan da nereye gitti? 

Vatanda§ Brogar, şiflllan ve iıtical
Ii, cepleri ingiliz altıniyle dolu, tahta 
konduralarını sürükliyerek gelince: 

- Ha 1 Gelebildin 1 Dedi. Sevimli 
çehreni nerede saklıyordun? Hadi, 
şu liyakatli askerleri daha iyi bağla
mak için bir parça ip daha bul. Sonra 
onlerı çabuk buraya getirsinler ve 
kendileri ~in hazırlattığım ilacı içir
ainler. Bunları üatüme yiik etmemeyi 
tercih ederdim, fakat şu Hanriyo ayı
sı filpheleni.r diye korktum. Her bal
u bu büyük bir mahzur değildir. Bu 
yeğit vatanperverler bize fenalıkları 
dokunamıyacak bir k~ saatlik derin 
uykuyla işin içinden sıyrılını1 olacak
lardır. 

Sokakta, mücadele kıo olmuttu. 
Kırmızı Pimpernal'in ~ genç mua -
vini Hanriyo'nun askerlerine o kadar 
ani bir tekilde ve öyle •iddetle sal -
dırmıflardı ki berikiler "imdad I" di· 
ye bağıracak kader bile vakıt bulama
mfllardı. 

Eeuen bağırmak nafileydi. Bu ka
ranlık ve yağmurlu ge~. sokak • 
sızdı; kanı kaynıyan vatandaflarrn 
hepei bili buradan yuım feruh me -
safede Adliye Sarayı cinrın.da hay
kırmakla mcşgı.üdüler. Gerçi civar ev-

S uıdet almanları meselesinde 

tatbik cdilmi' olan milliyet 
prensibi, Tunwı'ta 200.000 avrupeh 
sömüı-geci arasında ekseriyeti teş -
kil eden İtalyanların esas olarak ka
bul edilmesi ve bu suretle İtalya' -
nın toprak hakimiye~ine delalet et
mesi şeklinde tefsir edilmek isteni
yor ve bu yapılırloen, büyük bir k1&
mı fransız tabiiyetioe geçmit olan 
İtalyanların vaziyetleri göz önüne 
getirilmiyor. 

Faşist diplomasisi, milletlerin 
mukadderatlarını kendileri tayin 
etmeleri meselesine ,imdilik temas 
etmemiştir. Nüfusun onda dokuzu
nu teşlcil eden yerli halk arasında 
faşistlerin yapmakta oldukları is
lamcıhk politikasının, italyanların 

gaye ve hedeflerine yardım etmesi 
ümidiyle hareket ediliyor. Maama
fih, yakm bir atiye kadar gerek 
Franra gerek halk cephesi rejimi 
bu hususta çok büyük hatalar işle
miştir. 1936 zaferini11 sarhoşluğiy
le hareket eden sosyalist - komü -
nist propagandası, yalnız Tunus'ta
ki halk arasında degil, şimali Afri
ka'da o kadar biıyük çınlgınhklarda 
bulundu ki, sade avrupah sömür -
gecileri korkutmakla kalmadı, bil -
tün memleketi sarstı. 

F ransa'da hakim olan inıkrlap 
ihtilal temayi.ıllerme, yahu

di gençliğinin Tunus'ta al~t ve va
sıta olmaları yerlilerin üst tabaka
sında büyük bir endişe ve telaş u -
yandıroı. Böyle bir ruh haleti ara -
sında 1talya'nm yahudilere karşı al
mış old ugu tedbir1er. o memlekete 
karşı bir sem pati besl enmesini in -
tac etti. Ancak şunu da kaydetmek 
IAzımdır Jd ,tehlikeyi ıe.zen fran -
ırzlar, ,imaır Afrika'daki 9Ömilrge
lerinde yapılan tahriüta kar•• ga
yet enerjik bir surette harekete 
geçerek ihtilalci cereyanları orta -
dan kaldırmı11lardır. Nite'kim, 30 
son teşrindeki tehlikeli variyette, 
umumi greve İftirak etmek için, Tu
nus'ta en ufak bir tetebbüste bile 
bulunulmamı,ıır. 

Hususi muhasebe 

direktörleri arasında 
Rize hususi muhasebe direktörü B. 

Riza Aygil terfian Çankırı hususi mu
hasebe dircktörhiğüne, lç Bakanlık 

mahalli idareler köyciılük fUbesi şef
l~inden B. Zeki Bağatur terfian Rize 
hususi muhasebe direktörlüğüne tayin 
olunmuşlar ve Bitlis hususi muhasebe 
direktörü B. Nafi Durusoy Bakanlık 

emrine alınmıştır. 

terin pencerelerınde.n iki üç ba' gö -
rünmüştü, fakat bu karanlıkta hiç bir 
şey gôrmiye imkan yoktu, esasen, kı
sa mücadele n-cticeainde sessizlik av -
det etmişti. 

Arbr - Sek sokagmda yeniden sü -
kün hüküm aüriıyordu, ve Kırık Tes
ti meyhanesinde, iki milli muhafız 

askeri, bağlanmış ve agızları tııkanmıf 
olarak yerde yatıyor, diğer üç asker 
de alınlarını silel:'Ck meşeli neşeli gü
lüyorlardı. 

Lord Antoni Devhörst, Sir Anodri
yu Fulks, lord Hastinga rollerini mü
kemmelen ifa etmişlerdi. Hanriyo'ya 
yazılı emri veren Lord Hastings ol -
muştu. Küçük gruplannın ortasında 
bu cüretikir planı tasarlamış olan ce
sur adamın atletik yapısı vardı. 

Teri.k edici bir tonla: 
- Doatlarmı, ilk teşebbüsümüz pek 

de fena netice vermedi. Şimdi, ikinci
sine girişmemiz lazım. Paris'ten he -
men bu alqam kaçmalıyız, aksi halde, 
yMın bütün çe!e giyotinden geçer. 

Muavinleri, ansızın sadasmda far
kettikleri ciddiyet edası üzerine baf
larını kaldırarak şeflerinin emirleri -
ni dinlemeğe amade durdular. 

Sir Persi, bu esnada Jülyet'e döndü 
ve kendisine nezaketle bir asılzade 
s.elimı ftrdi: 

- Madmazel dö Marni, dedi, sizi 
ıize hiç de Jiyık olınıyan bir odaya 
götürmeme müeaade ediniz, 00.tum 
Dölatıur'a mütalea ve talimatımı ve • 
rirken orada bir lahza istiraıhat eder-

Başlıyan hafta 
İstikbali dütünerek bir avuç zah

rayı bir tarafa koyınut olan ilk a
dam tasarrufun temelini atmııtır, ve 
taaarruf fikri tamamiyle inaanidir: 
zeka aahi-bi yarınmı nasıl dütünmez 
olur? Gelecek günler kaygı&Jda ki 
aermayeyi - aermayedarlıiı demi
yonun - yaratarak aayin yardımına 
vermiıtir. 

Si.y ve sermaye; itte bugünkü me. 
deniyeti borçlu olduğumuz iki amil. 
Fakat aermaye, derken ben, bütün 
biriktirilmiı aervetleri kaatecliyo
rum: Alimin ilmi dahi büyiik bir ser
mayedir. 

Bugün taaarruf ve yerli malı haf
laaı baıhyor. Yeni Türıkiye'nin haya
tında, baıhyan haftanm remzi bir 
kıymeti varoır: Kazansr ve kazandı
imuzı dıt piyaaalara dökerdik. ılatila 
devirlerinin hazneleri bu yolda eri
miı olmak gerektir. Cümhur.iyetten 
ve bir milli ekonomi yaratmak kara
rından beri biriktiriyor ve kullandı
ğnnız malların yerliaini arıyoruz. 
Bu, eriımek iatediğimiz medeniyet 
aeviyeaine muhakkak aurette var
mak irademizin bir tezahürüdür: Sİ· 
yaai iatiklal iktsaadi iatikl&I ile teyit 
olunmadıkça mevcut sayılabilir mi? 

Tasarruf heaaplarmm yekiinunu 
netreden bankalanmızın bilinçol.an 
bir taraftan, milli f abrikalann artan 
aayraı diier taraftan, ve nihayet, ti
caret muvazenesi ve maliyemiz, ka
niiz ki, iatiklalimizin baıbcıa müeyyi. 
deleridir. Bu böyle olmakla beraber. 
ıtımızı tamamla.nınıt llddetmeıniz 
mümkün müdür? BüyÜk bir kalkm
ma hareketi içinde bulunan memle
ketimizin her tarafmı cennete dön
dürmek ve en mütevazi vatanda§& 
ortanın üatünde bir refah atandardı 

temin etmek gayemize maddi ve ma
nevi sermayelerimizi çoğaltmak 'Ye 

o niabelte ç.ahtınak aayeainde va.ul o
labileceğimizi unutabilir miyiz? 

Taaarruf ve yerli malı haftau, b. 
aayemizi bütun vatandatlara hatır
latmak için ihdaa edilmiı bir adetin 
yılda bir kere teyidi ayılabilir. Bu 
haftanm bir huauaiyeti de hafta bat
larken Ba,vekilin ikhaat politikamı
zın ana hatları hakkmda bizi tenvir 
etmesi ve yedi gün, arka arkaya, hü
kümet adamlarımızın bütün neıir va
aıtalarmı kullanarak İr§At vazifeleri
ni yerine getirmeleridir. 

B...-ün haftayı açacak olaa Bat
vekilimizin bize gÜzel haberler, ve 
belki yeni müjdeler vereceiiııi tah
min edebiliriz: Onu can kulağiyle 
dinliyelim: 

Fakat, tekrara lüzum var mıdr 
ki bu azametli itte bepimisin fert 
fert hiaaemize diifen vazife taaanuf 
ve yerli malı ananeaine _. ~ 
m&ktır. - N. Baydar 

Adlara değiştirilen 
istasyonlarımız 

Cenup demiryolları üzerinde bulu
nan Nasibin ve Arappınar istasyonlan 
isminin türk şive ve ahengine uygun 
olmasını teminen Nasibin'in Nuaaybm 
ve Arappınar'm da nahiye merkezine 
izafeten Mürşitpmar olarak deği§tiril
mesi bayındırlık bakanlığmca karar -
taşmıştır. 

siniz. Bu odada bi rlahza kaybetme
den giymenizi rica edecegim bir elbi
se vardır. Heyhat, bunlar hazin pa • 
çavralardır, fakat, biz bu gece, aria • 
tokratlara benze.memeliyiz ve sizin ol
dugu kadar bizim selametimiz de gi
receğiniz kılıga bağlı olacaktır. 

Genç kızın parmakları ucunu kibar 
bir jestle öptü ve bitişik odaya geçme
si için bir kapıyı açtı. 

Kapı kapanınca arkada,ıarma dön
dü ve kati bir sesle: 

- Artık üniforma taşımanın sıra -
sı degil. dedi. Toni, şurada en bayağı 
paçavralarla dolu bir bohça var. Dör
dünüz de mümkün oldugu kadar sü -
ratle bu palaspareleri giyiniz. Bu ak -
şam, Paris sokaklarının mislini gör • 
memiş oldugu kadar perişan kılıklı 
san - külotlar kafilesini teşkil edece
ğiz. 

Lord Antoni Devhörst, İngiliz sara
yının en şık delikanlılarından biri, 

küflü bir drvar rafından pis ve yırtık 

elbiselerle dolu bir paket çıkardı. Bir 

kaç dakika içinde kıyaf t tebdili bit
mişti ve şüpheli görünüşlü, kötü kı -

hklı dört adam şefle inin teftişinden 
geçiyorou. 

Sir Persi neşeli bir tavırla: 

- Miıkemmel, diye haykırdı. Şim
di madmazel dö Mami'nin sırası. 

Bu sözleri daha yeni söylemişti ki 
oda kapıaı açıldı ve acaip bir insan 

(Sonu var) 
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YURTTAN RESİMLER f 
Turistik yolların 

in~asına baılanıyor 
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İzmir, (Hususi) - İzmir vilayeti 
turistik yolları proje ve planları Na
fıa vekaletince tasdik edilmiştir. Vi
layet daimi encümeni, İzmir'i bir tu
rist şehri haline sokacak olan bu 
yolların inşasına derhal başlamak için 
iki ay müddetle bir münakasa açmış
tır. Münakasanm bu kadar uzatılma
sı hariçten yolların inşasına talip o
lan ecnebi sermayedar ve fen grup
larmm tetkik ve teklif imkanlarını 
artırmak maksadiyledir. Turistik yol
lar projesine göre vilayetin turistik 
yollarının ilk kısmı 1.200.000 liraya 
inşa edilecektir. tık kıs:mdaki yollar 
Bostanlıdan başlıyarak Alsancak spor 
sahası önüne, İzmir - Karsıyaka, İz
mir - Bornova ve Buca yollarıdır. Şo
sesi henüz yapılmamış olan Tepeköy
Selçuk yolu da, münakasaya çıkarılan 
birinci kısım turistik yollar arasında
dır. Bu yol üzerinde istikşaflara baş
lanmıştır. 

Turistik yollar, Nafıa vekaletinin 
murakabesinde vilayet tarafından 

yaptırılacaktır. Parası hususi varidat
tan ve vilayet bütçesinden ayrılacak 
paralardan verilecektir. Vilayet tu
ristik yollarının inşası icin muhtelif 
ecnebi sermayedar gruplar tarafından 
müracaatlar ve teklifler yaprlmıştır. 

Aydın'da tütün satışı 

Bartın ırmağından bir görünüş 

Aydın, (Hususi) - Tütün satışları 

bir aydanberi devam etmektedir. İn

hisarlar başmüdürlüğüne bağlı tütün 
istihsfil mıntakalarında bugüne kadar 

100.000 kilo tütün satılmıştır. Bugün

lerde satış işleri daha ziyade inkişaf 
edecektir. 

Suyu, elektriği, 280 mevcutlu mektebi olan Gaziantep1 te kültür ve 
bayındırlık çahşmalar1 UMURBEY KOYU 

Güzel, uyanık ve çok ileri bir 

Köyde yakında 

kanalizasyon 
yapllacakllr 

da 

bariyle olduğu kadar, köy çevirgenle
rinin haiz oldukları evsaf itibariyle 
de tam, ideal bir köydür. Her bakrm
dan örnek ittihaz edilmeğe layık 

olan köyün muhtarlığmr yapan Faik 
Arrdil köyünün yükselmesi hususun
da hiç bir fedakarlıktan kaçmmıyan 
münevver bir zattır. Celal Bayar'la 
sınıf arkadaşlığı yapmış olan bu kül
türlü adamın köyünün başında bulun
ması köyün birçok noktalardan inki-

Gemlik, (Hususi) _ Gemlik· şafına vesile olmuştur. 

~n baılıyan genit bir şoseyi ta- Köy planı : 
ıben Umurbey köyüne doğru Şimdi tedrisat yapılmakta olan köy 

favaı yavaı çıkmağa başladım, mektebi, bugünkü talebe mevcudunu 
mevı!m bir hayli ilerlemiş, kış alacak genişlikte olmadığından köy 
gelınıt olmasına rğmen her taraf mektebinin bir an önce tevsii, köyün 

1 ~emyeşil, yol zeytin ağaçlarının birin~i .derecedeki ön işleri arasına 
orttüğü sonsuz bir hiy b geçmıştır. Bu maksatla Urnurbey'in 
Yolun baz kt 1 d a ~ln f 11000 lirayı bulan 1939 bütçesinden 

ı no a arın a sag ı k.. k b' . . 1. 
sollu bü "k b h l oy me te ı ıçın 3000 ıra ayrılması 
pılmıt hyu eton avuz ar Y~ şimdiden düşünülmektedir. Çünkü o-

b. • er havuzun yanı başında kuma çağında 480 çocuğu olan Umur-
ır Pınar va d · kuyt · lun k" r, erın, u yo- bey'de ancak bu yüzden 280 çor.uk o-. . :t ın ve hışıltısız yeşillikleri kuya bilmektedir Ve bu sebple de 

~ın e t~rıldıyan bu pınarların a- maalesef bu yıla kadar kanuni devam 
ı~bll, ınaanı yolculuğun derin mecburiyeti tatbik edilememiştir. 

uy usundan uyandırıyor. S • 
Ge l'k' u . 

ah tm 1 ten Umurbey köyüne aheste 
es e tanı bir saatte çıktım Yurdu- Umurbey köyü vaktiyle gelişi gü-

muzun çok .. · zel sulardan istifade etmekte imiş, 
Fakat be b

gukzel pa_rçaları vardır. 1 d n u ad b geçen yı ağdan bir menba suyu ko··-
.. ll'kl . . ar ıribirine girmiş guzc ı erı ılk defa U .. yün üst başına getirilmiş ve orada 

yünden Gemlik'c bakark:urbey ~o- büyük bir su deposu vücude getiril
Bartın'dan Amasr • . seyrettım. mi;:;tir. Bu depodan su lcöye akıtıl-
k aya gıderken as- .. 

er suyundan Amasra'nın ör··' .... makta ve her mahalleye ve sokak baş-
de aşağ1 yukarı böyledir A g unu şu larına konulan pınarlara verilmekte-

b b k b . · ma bura- f" · b 1 d w nm am aş a ır hususı'y t' dir. Bu su ne ıs, temız u un ugu gi-e ı var 
Umurbey, on dördüncü a · bi haiz oldug~ u evsafı itibariyle de ci-

d 
w • sır yarıla-

rına ogru ıç Anadolu'dan g 1. b vardaki suların hepsinden yüksektir. e ıp u-
rada yerleşen ve medfeni kö ·· 

yurt köşesidir 
Köyde elektrik tesisatı da vardır. On 
yedi beygir kuvetindeki bir motör
le köy sokakları, resmi binalar ve köy 
evlerinin hepsi tenvir edilebilmekte

dir. 
Umurbey köyünün her sokağı kal

dırımlıdır, fakat bütün çalışmalara 
rağmen sokaklarm temizliği temin e
dilememektedir. Bu işle meşgul ola
caklar için köy bütçesinden ancak, 
180 lira ayrılmıştır. Halbuki çok ge
niş olan köyün umumi temizliğini bu 
dar para ile görecek adam bulunama
makta imiş. 

Köy mektebi: 
Dört yılda ikmal edilmek üzere ha

zırlanan programa göre, yeni köy pla
nına, köy kanalizasyonu da ithal e
dilmiştir. 

Köy evleri ekseriyetle ikişer katlı
dır. Bu evler arasında eski devirlerin 
ev teşkilatındaki hususiyetleri göste

Gaziantep Parti ve Halkevi binası 

Gaziantep, (Hususi) - Vilayetimizde bir lise, Kilis kazasında 
bir orta okul olmak üzere iki orta tahsil müessesesi vardır. 

Lisenin 937-938 mezun sayısı 53, 938 - 939 talebe mevcudu 
1100 dür. 

ren ve folklor bakımından tetkike de- Cümhuriyetten evel vilayetimizde 1 (24789) vatandaş devam etmiş v.e bun
ğer olanları vardır. Celal Bayarm doğ- 63 ilk okul, 136 öğretmen, 2696 öğre- !ardan (12549) ı mezuniyet vesikası 
duğu ev de oldukça eski ve bu kısma nici vardı. Binalardan hiç biri okul almu~tır. 
dahil olanlardandır. Bu ev köy tara- olmak için icabeden sıhi aşrtları haiz 
fından satın alınacak ve köy müzesi değildi. 
haline getirilecektir. On beş cümhuriyet yılında, 15 i 

Bütün muhitte olduğu gibi Umur- merkezlerde, 36 köylerde olmak üzere 
bey köyünde de zeytincilik birinci de yeniden (51) mektep yapılmış veya 
recede en ileri geçim vasıtalarından satın alınmıştır. Bugün okul mevcu
birisidir. Köylüler bundan başka bağ- du (76), öğretmen adedi (172), öğre
cılık, arıcılık, sair ziraat işleriyle uğ- nici sayısı (8614) dür. 
raşmaktadırlar. 937 _ 938 ders senesi mezun sayısı 

Köyde umumi refah derecesi çok (533) ü merkez okullarından (234) ü 
ileridir. Köylüler; umumi ahlak va- köy okullarından olmak üzere (767) 
sıfları itibariyle, uyanık, cana yakın dir. 
ve misafir sever insanlardır. - M.

1 

928 ders senesinden beri vilayet 
Enver BEŞE dahilinde açılan ulus okullarına 

Nafıa işleri : 
Cümhuriyetten eve! vilayet dahi

linde Çobanbey'den Kargamış'a kadar 
cenup demiryollarının bir parçası var
dı. Oda hudut üzerinde olduğundan 
tam istifade edilemiyordu. 

Fevzipaşa · Diyarbakır demiryolu
nun yaprlmasiyle vilayetimiz şimal 
sınırında da (150) kilometrelik bir 
demiryoluna kavuşmuş oldu. 

Cümhuriyetten evel vilayet dahi
linde bakımsız ve tamire muhtaç bir 
halde 133 kilometre uzunluğunda şosa 
vardı. 

.. b d b l yun en ust aşın a u unan bir Türkme b 
yinin adıdır. Köylülerin anlattı;lar~~ 
na bakılırsa o zaman çevrede tek tük 
üçer beşer evli rum köyleri varmış. 
Umurbey bütün mıntakayaı dolaştık~ 
tan sonrcı köyün bu noktada ı,urulma
sını münasip görmüştür. Köy gün 
geçtikçe büyüyerek küçük bir kasaba 
haline gelmistir. 

ADANA KIZ LİSESİ 
. 

GEZiDE 
Cümhuriyetten sonra yapılan yol

ların uzunluğu, köprülerin sayısı a
şağıda gösterilmiştir. 

Köyde, 430 ev, kadın, erkek ve ço
cuklar dahil 2.000 küsur nüfus. 180, 
erkek olmak üzere 280 mevcutlu beş 
dersaneli ve beş öğretmenli bir ilk o
kul. 7 bakkal, 4. kahve, ve bir cami 
vardır. 

Kültür işleri : 
Parti, Köy konağr, genel okuma 

salonu ve köy kooperatifi köy teşek
külü içindeki umumi kültür işleri 
çok ileridir. Halkın tetkik ve tetebbu 
ihtiyacına her an açık bulundurulan 
okuma salonunda memleketin belli 
başlı yevmi gazeteleri, en ciddi mec
muaları bulmak mümkündür. Köy ko
nağı tanzim ve tefrişindeki zevk iti-

Adana'nın feyiz
li toprakları sıcak 
iklimlerde yetişen 
bi.itün nebatları ve 
mcyvaları yetişti

rir. Okalitpüsler, 
palmiyeler, mimo· 
zalar, kaynana dil
leri, portakal, li
mon, mandalin, şe
ker kamışı, muz A
dana'nın başlıca 
meyva ve nebatla
rrdır. Buradaki re-
sim, Adana kız li
sesinin tertip etti. 
ği bir kır gezinti
sinden bir sahneyı 
göstermekte d i r . 
Kızlarımız biribir-
!erine şeker 
şı ziyafeti 
yorlar. 

kamı

çeki· 

222 kilometre tam şose, 98 kilomet
re esaslı tamirat, 43 7 kilometre top
rak tesviyesi, 13 adet köprü, 274 adet 
muhtelif çapta menfez yapılmıştır. 

Bu köprülerden Aksu köprüsü 90, 
Afrin köprüsü 40. Tüzel köprüsü 18, 
İcrisu 22, Kömürler 12 metre uzun
luğundadır. 

Karşıyaka' da 
spor sahası 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka'da 
Osmanzade mevkiinde inşa edilen 
spor sahası tamamlanmıştır. Sahada 
inşa edilecek kulüp binası ile spor 
salonu da 19752 liraya ihale edilmiş
tir. Bunlar da kışın ikmal olunacak, 
Karşıyaka gençliği yeni ve en güzel 
bir sopr sahası ile kulüp binasına ka-
vuşacaktır. · 

Sıvas'ta 120 
yaıında bir kadın 

ihtiyar Hatice Nine 
Sıvas (Hususi) - Sıvas'a bağlı 

rin ve güzel Güriın'ün 120 yıl yaşa 
gün görmüş ihtiyar bir bayanı 
dır. Bu ihtiyar kadın kasabanın K 
tepe mahallesinde oturur. Halen d 
bir haldedir. Ev işlerini idare etm 
tedir. Henüz uzun yıllar onun sa 
rına bir ak dii~ürmemiştir. Yemesi 
içmesi çok iyidir. Bir oğlu bir 
ve 57 torunu vard.r. Yazın müte 
bahçe işleri ile uğraşan. kışın da 
~şlerini gören ihtiyar Hatice ha 
tından memnun görünmektedir. 

Burnava Ziraat mektebi 

ve köy kalkmması 
İzmir, (Hususi) - Ziraat mekt 

leri, köy kalkınmasında köylüye 
saslı yardımlarda bulunmaktadır 

Zirai kalkııımacl<ı hu şekilde mü 
işler görülmesi mümkün olacağ 

;jÖz önünde tutan Ziraat Vekal 
bütün ziraat mekteplerinin, civad 
rındaki bir veya bir kaç köyü yar 
mıntakaları hududu için al~l 
çıftçileıc her suretle yar ımlarda 
lunmaları, fenni ziraat usullerini 
reterck yüksek verim almalarını 
min eylemeleri hakkında ziraat me 
tepleri mi.ıdürlüklcrine bir ta 
göndermiştir. Burnava mektebi de 
dım mıntakası dahiline Burnava 
hiycsinin Işıklar köyünü almıstır. 

Bu köy halkına fenni ziraat u~ull 
ögretilecek, tarlaları, mektebin tr 
tör ve pulluklariyle sürülec 
bilhassa kimsesiz, yardıma muh 
çiftçilere, ailelerine, asker aileler· 
geniş mikyasta yardım edilecektir. 
işlerde bizzat ziraat.;ınekte-bi taleb 
çalışacak, böylece kendi zirai bil 
lerini de arttırmış olacaklardır. Kö 
lüye ait ziraat işlerinin geniş miky 
ta götıilmesi için ziraat vekaletind 
traktör ve pulluklar istenmiştir . 

lzmir limanı ve ~elip 
w<len vapurlar 

İzmir, (Hususi) - İkinciteşrin 
yrnda İzmir limanına girip çıkan ~ 
pur miktarr hakkında ticaret odı 

tarafından bir istatistik hazırlanmx 
tır. Buna göre, geçen ay limana ı 

Türk., 8 Alman, 1 Bulgar, 5 Amer 
kan, 1 Danimarka, 4 Hollanda, 8 tı 
giliz, 4 Fransız, 3 İsveç, 18 İtalyaı 
Polonya, 3 Macar, 2 Norveç, 3 R e 
manya, 2 Sovyet, 8 Yunan, 2 Yugoı 

lavya, 1 Panama vapuru olmak üze 
227 vapur girip çıkmıştır. Bunlaı 
gayri safi tonilato miktarı 272793 ti 

İzmir "'iit V<' yoğurtçulan 
konırolu ı-ııkla!-ilırılacak 

İ~m~r. ~Hususi) _ .. Belediye b 
hekımı, kımyageri, zabıta baş amiri 
müteaddit zabıta memurları İzmi 
deki süt ve yoğurt imalataneleri 
~ontrol etmişlerdir. 25 sütçü ve ye 
gurtçu,muhtelif hareketlerinden d 
layı cezalandırılmışlardır. Bazıların 
kap.lan, sütleri. yoğurtları gayri sı 
v~ıyette oldukları anlaşrlarak yeı 
lerınde imha e.ttirilmiştir. Beledi; 
gıda. maddelerı satan ticaretaneleri ı 
kı hır kontrol ve teftişe tabi tutacal 
tı.r. Bu gibi yerler için yeni bir bel 
dıye tenbihnamesi de hazrrlanmakt 
dır. 

DÜZEi, Tl\l E 
Salı gü,1kü nüshamızın altıncı sa· 

f~sında, Trabzon'da yapılan bir töre; 
aıt resmin altındaki yazının .. .. < 
c" 1 . " uçun 

u?1 ~s.ı.. törende ateşli hitabeler ir< 
~ılmıştır" şeklinde olacaktı. Ôzür d 
hyerek düzeltiriz. 
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Maçlar enteresan bir safhaya girdi 

A. Gücü Güneşi 4-0 yendi 
Heyecanlı bir oyundan sonra, Muhafız 

Gücü Gençlerbirlİğİne 3 - 2 yenildi 
J>Bıı Ankara gücü ve Muhafı:zgü · 

dl aahalannda lik maçlarına devam e
dildi. Çok güzel geçen hava, sahalara 
binlerce seyirci toplamıJtı. Maçların 
elıemiyeti de rağbeti arttrrmrştı. Çün
kü takımlar birincilik yolunda son 
kozlannı oynuyorlardı. 

an maç 
u.haaında olduğundan kalabalığın 
aildet merkezi orada idi. Burada iki 
maç yapıldı. Birinci maç, Ankaracücü 
Güneı takımları arumda idi. Ankara
güçlüler her iki devrede attıktan iki . 
ıer golle maçı 4 - O kazandılar. İkinci 
maçı Gençlerbirliği - Muhafızgücü oy
nadılar. Baştan sona kadar seyircileri 
heyecandan heyecana aürükliyen bu 
müsabaka da 3 - 2 Gençlerbirliği'nin 
lehine neticelendi. 

Bu oyunlara ait tafsilit !udur: 

Ankaragücü • Güneş 
Günün ilk karşılaşması Ankaragü

cü - Güneı arasında oldu. İki taraf ıu 
kadrolarla oynuyorlardı: 

ANKARAGOCO: 
Natık - Enver, Ali Ri.za - Nusret, 

Semih, Abdul - Hamdi, Fikret, Muzaf· 
fer, Ali Riza, Hamdi. 

GONEŞ: 
Necdet - Mehmet, Nihat - Cezmi, 

Sedat, Muzaffer - Naci, Cahit, İaken-
der, Orhan, Salih. . 

Oyuna Ankaragüçlüler batladılar ve 
daha ilk dakikalarda vaziyete hikiın 
olduklaruu gösterdiler. Bu hikimi}'et 

3. ü~ü dakikada Muzaffer'in attığı bi
~~ı. ~o~e kendini göeterdi. Güçlüler 
binbi~nı takip eden akınlarla Güneı 
kalesıne doğru iniyorlardı. 
lki~i gol: 

Güneı müdafaası bu akmları zor • 
lukla durduruyordu. Sekizinci dakika -

Muhalızgücü A takımı 

da kıvrak bir inifle Günet kaleaıine so
kulan Fikret ikinci golü çıkardı. Bu 
golden sonra günefliler açıldılar. Fa -
kat vaziyeti değiştirecek derecede mü
esair olmıyan hücumları netice5iz kal
dı. Devre 2 - O Ankaragücünün lemne 
neticelendi. 

tKINct DEVRE 
Birinci devreyi 2 - o mağlup biti -

ren günefliler bu haftayım& enerjik 
baıladılar. Soldan inkitaf suretiyle 
merkeze intikal ve Güç kaleaıi önüne 
kadar devam eden akınlar yaptılar. 
Beı dakika kadar süren bu tazyik ea -
nasında iki mühim ve bir daha ele 
geçmez gol fırsatı kazandılar. Fakat 
bundan istifade edemediler. 

Vçüncü gol: 
Beıinci dakikadan sonra güçlüler 

tekrar vaziyete hakim oldular ve Gü -

neı kalesini •rkııtmmya bafladılar. 
Arka arkaya birkaç hücumdan sonra 
Güneı kalesi yapılan bu akınlara da -
yanamadı. 14 üncü dakikada aoldan 
gelen güzel bir pası iyi lullanan Fik -
ret üçüncü golü yaptı. 

Dördüncü gol: 
Oçüncü golden ıonra oyun sanki 

yalnız Ankaragücü forvetleri ile Gü -
net kalecisi Necdet arasında cereyan 
etti. Birinciler mütemadiyen hücum 
ettiler ve bu hücumlar ekseriyetle 
Necdet'in gayretiyle neticesiz kaldı. 

34 üncü dakikada sol hafın ıakui
le topu yakalıyan aağ açık Hamdi to
pu Muzaffer'e verdi. Muzaffer topu 
evela geriye aldı. Sonra düzgün bir 
vuruıla topu dördüncü defa Güneı ağ
larına taktı. Devrenin bundan sonraki 
dakikaları durgun geçti ve maç 4 • O 
Ankaragücü'nün lehine bitti. 

GENÇLERBIRLICt -
MUHAFIZGVCV 

İkinci oyun, maçın karanlığa kala
cağı korkuıunu veren bir aaatte, ı 5.30 
da batladı. Gençlerbirliği takımı fÖY• 
le kurulmuıtu: 

Rahim - Nuri, Naci - Kepi, Hasan, 
Münir - Edi.p, Yuıuf, Ali, Sadık, Re,.-t. 
Muhafızgücü de ıu takımla sahaya 

çıkmııtı: 

Muzaffer - Saffet, Fethi - Ahmet, 
Celil, Şükrü • Atıf, İbrahim Riza Na· 
im, Naci. ' ' 

Gençlerin. biri~i golü: 

llııluıla,ıücü B tMunı 

Oyuna güçlüler ba,ladılar ve ilk 
dakikalarda galibiyet ümidi veren bir 
maç çıkarmrya batladılar. Birinci da -
kikada muhakkak bir golü Rahim güç
lükle kurtardı. Bunu bir iki akm daha 
takip etti. 

Altmcı d•WJrada Reıacf'm pb11 bir 

İstanbul'daki lik maçları 

Süleymaniye: 2- Hilôl : 1 
Beşiktaş : 5 - lstanbulspor : 3 

Yel a - Beykoz berabere kaldllar 
lıtanbul, 11 a.a. - Bugün ıeref stadında lik maçlarına devam 

edilmittir. ilk maç Süleymaniye - Hilal takımları arasında yapıl -
mııtrr. Takımlar sahaya ıu kadro ile çıkmıılardır: 

Süleymaniye: Muvaffak - Ruhi, Burhan - lbrahim, Orhan, İb
rahim. Rauf, Raif, Nizamettin, Daniı, Nedret. 

Hilal: Suat - Akif, Cevdet - Galip, Cemil, Hadi - Rauf, Salim, 
Naim, inayet, ilhan. 

Hakem, Şazi Tezcan. 

İlk devrede rüzgar lehine oynıyan ı baJladı. İatanbulaporlular bu hücu -
süleymaniyeliler, daha bakim bir o - mu muavin hattında kestiler. Tedrici 
yun oynadılar. 15 inci dakikada Da - bir ıurette ba11Lyan Bet~ktaJ akınları, 
nif Süleymaniye'nin birinci golünü, müessir olmamakla beraber, biriıbirini 
ve 30 uncu dakikada ikinci golünü çı- takip etmiye batladı. 
kardı. Devre 2 - O bitti. Birinci gol 

İkinci devrede Hilal rüzgar lehine 15 inci dakikada, soldan uzanan bir 
oynıyordu. Hililliler daha oyunları - BeJiktaı hücumu favulle durduruldu. 
na rağmen çok isabetsizdiler. Bu dev- Feyıi'nin havadan bir vuruşunu Hak
re atağı yukarı mütevazin bir cereyan kı Kafa ile gole tahvil etti. 
takibetti. 35 inci dakikada hilllliler Oyun durgun bir vaziyette devam 
Süleymaniye kalecisinin dıJ&rda bu - ediyor. Be§ikta11ılar itimatla oynı -
lunmasından istifade ederek bir gol yorlar. Fakat iatanıbulsporluların da 
yaptılar ve ~bu ıuretle 2 - 1 Süley- teıhlikeli akınlarını görüyoruz. 
maniye'nin •~hine bitti. lıtanbulıpor'un golleri 

B . k t - 1 s r Devrenin yaruundan sonra açılan 
eşı aş . po iatanbulsporlular, sol içleri vasıtasiy-

İkinci maç haftanın en mühim kar
tılapnaaını tetkil eden Beşikta§ - le -
tanbulıpor maçı idi. 

Saat 15 de evela iatanbulsporlular 
ve onları takip eden beJiktaşlılar aa -
haya çııktılar. Takımlar karşılıklı, §U 

suretle yer aldılar : 
Beşik~: Saim - Hüsnü, Feyzi, Fu

at, Osman, Refet, Hayati, Hakkıı Na -
zım, Şeref, Eşref .. 

latanbulspor: Saim - Hayri, Faruk
Kizım, Seyfi, Tarlk, Bahri, Rıdvan, 
Orhan, Kadir, ismet. 

Hakem: Tarık. 
Oyun BeJikta,'m bir hücumu ile 

le 35 ve 39 uncu dakikalarda iki gol 
kazanarak devreyi 2 - ı bitirdiler. 

Beraberlik sayısı 
İkinci devre, Beşi.ktaş'ın bir hücu -

mu ile ba,ladı. Bu hücumu atlatan is
tan.bulsporlular, ikinci bir hücumla 
daha karıılaJtılar. Sağdan inen topu 
18 in içinde yakahyan Nazım, sıkı bir 
vuru,la Beşiktaş'ın beraberlik sayısı -
nı çıkardı. 

Enerjik oyunlarında devam eden 
istanbulsporlular, sağ içleri vasıtasiy
le bir gol daha çıkarark 3 - 2 galip va
ziyete geçtiler. 

Bir müddet bu ,ekilde devam eden 

akını kornerle neticelendi. Gerçi güç • ı lerbidiği'nin, bir dakika ıonra da Riza 
lüle!' kornerden sonra gol tehlıikeaini Muhafızgücü'nün ikinci gollerini yap
atlattılar. Fakat Gençler de Güç yarı tılar. 

aahuma yerletmiı b~lunuyorlardı. ~u Galibiyet sayısı: 
ye~l~~e .~e he~ ~~ art":° taz,:1' ikinci beraberlik sayısından sonra 
tcsırını .. gosterdı.~ 12 .uıcı dakikada u- oyunun zevki biraz kayboldu. Oyun -
s~f, ~lı den aldıgı b.ır pasl~ ~~ yerden cular üzerinde asabi bir hava esmiye 
bır şutle takımının ılk golunu attı. başladı. Bilhassa Gençlerbirliği oyun-

Gol )·ok: cuları topa dokunmak istemez bir va-
Bu piden eoma oyunun Myri de • ayet almıflardı. Bundan iatifade et -

ğipnecli denileblli.r. Gençler cUHI oy - me1r *'yen muhafıslilar çok tabii ola
nuyorlar; muıhaf ızlılar da durgun cö- rak mUtemadl hUcmnlula Gençlerbir
rünilyorlardı. Haftayım ilerliyor, il - lip kalesini çember altına aldılar. La
kin col yok... kin mul-.fızhlarm col atması beklenir-

20 inci dakikadan sonra. oyun mü- ken inf bir hücumla ileri fırlıyan Genç 
tevazin bir tekil aldı. Daha sonra güç- lıer, galibiyet sayısını çıkardılar .. Sa • 
lüler canlandılar. Atıf bir de gol yaptı. dık'ın attığı bu golden biraz ıonra da 
Fakat hakem daha evel ofaayd düdü - maç bitti. 
ğünü çalmrı bulunuyordu .. Bundan Hakem • 
sonraki dakikalarda güçlülerin golle Dün birfnci takımların 'k' ilh' 
neticelenebilecek akınlanna Gençler- karııla§ı111uını Muzaffer E~t~~.d ım 
bi 1. w • • • daf k · · k k d · g ı are r ıgı mu aaaı ço ıyı artı oy u. ettı. Hakem kuraiyle allkah olanı _ 
Bilhaaaa Rahim adeta günün kahrama- rın ve federasyon erkinmın en ç:k 
nı oldu. beğendikleri bu hakemin dünk'' 'd _ 

D 1 O G 1 b. 1. w. • 1 hi . . u ı a 
evre • epç er ır ıgının e - resını belki beğenmiyenler bulunabi-

ne bitti. lir. Fakat biz dünkü maçta onun her 
iKi Ct DEVRE ~yden evet futbol tekniğine vakıf 

Birinci Cievre 1 - O Gençlerbirliği' - hır ha_kem olduğunu gördük. Çok ya
nin lehine neticelenmesine rağmen i- kın hır zamanda tecrübesinin biitün 
kinci devrede neticeyi kimse tahmine- kuıurlarını örteceğini muhakkak aa
demiyordu. Oyun zaman zaman sey - yıyoruz. 
rini deği,tiriyordu. İki taraf da çok 
gayretli ve güzel oynuyorlardı. 

Beraberlik sayuı : 
Bu canlı ve göz alıcı oyun böylece 

devam ederken 12 inoi dakikada sayı -
lar da beraberliği temin etti. 

Rahim Riza'nın üç metreden aıkı 
bir ,utünü yakaladıktan sonra, Naci' • 
nin havadan gelen bir tandelini yum -
rukla uzaktaıtırabildi. Fakat Atıf topu 
yakaladı ve cidden enfes bir vuruıta 
takımını beraberliğe ula,tJTdı. 

f k; tara.Ilı ımller: 
Bu berl'\berlik yirmi dakika kadar 

devam etti. Mar. P'ÜzelfüHni muhafaza 
•ciivordu ~? inci rfakikada Edip Gene-

B takımlan arasında 
AnkaragücU sahasında B takımları 

arasında yapılan maçlarda Güneı _ 
Ankara~c~'~?. 2-0, Muhafızgücü 
Gençlerbırhğı nı 5-2 yenmiıtir. 

Kulüplerin 

puvan vaziyetleri 
. Maç. Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 

Demırspor 5 4 O 1 14 7 13 
Ankara Gücü 5 3 1 1 13 7 12 
M.uhafu: Gücü 5 2 2 ı 9 5 ıı 
Gilnq 6 2 1 3 9 16 11 
Gençlerbirliii 5 2 ı 2 ı ı 10 
Harbiye 5 1 3 1 13 10 10 
Galatasaray 5 O O 5 6 18 5 

Giineı B. tcılamı 

Portakal meusiminde bol, 
bol r~el ue prup yapmayı 
unutma. 

Bol, bol r~el yiyen çocuk. 
Kuvet il,icına nnılataç ol-

nıa%. 

Ev kadını avap dolabın 
kadar kilerini de düıün: Her 
mevame göre reçel ve prup
larını hazırla. 

Kilerinde reçel ve prup 
olan eve lacutalık girmez. 

Ev kadını: 
T cuarrula riayetin illı pr

tı, bir iriler .ahibi olmalıtır. 
Kiler.iz ev la.apsız eodir. 
Kuvetli ue ucuz gıda reçel 

ve pruptar. 

İzmir'de 

Maçların hepsi 
beraberlikle bitti 
İzmir, 11 a.a. - Şehrimiz lik maç -

larına bugün de devam olundu. Sabah 
leyin Doganspor'la Demirapor ara -
sında yapılan maç 3 - 3 beraberlikle 
neticelenmittir. Bundan &0nra yapı -
lan AtefSpor - Yamanlar kaflıl8fl1lMI 
2 - 2 beraberli.lele bitti. Sonuncu olan 
Üçok - Alaaneak maçı çok heyeeanh 
bir çarpıfllıcldan ıonra 1 - 1 beraber • 
likle neticelendi. • 

oyunun 18 inci dakikasmda hakem, 
istanbulsporluların aleyhine, çok lü
zumsuz bir penaltı verdi. Bu ceza ıol 
ile neticelendi. 

Son netice 
Bu golden sonra ümitsiz bir vaziye

te düşen istanbulsporlular, hikimiye. 
ti beşiktaşhlara kaptırdılar. 33 üncil 
dakikada Şeref, bir karışıklık netice
sinde 4 üncü, 45 inci claıkikada da Hak
kı, beşinci golü yaparak müdafaaya 
geçti. Maç 5 - 3 Beşiktaı'ın galibiye • 
tiyle bitti. 

Beykoz • Vefa 
Beykoz - Vefa maçı, Vefa'nın iyi 

dereceler alarak ~ner'den bir puan. 
Heride olması dolayısiyle en şayanı 
dikkat olan bir maçtı. Vefalılar, bu 
avantajı muhafaza edebilmek için bu
gün Beykoz gibi kuvet ve enerji ci • 
hetinden tam kendilerine denk bir 
takrmla çarpı\mlak zaruretinde idiler. 

Tam saat 14.45 de ba§lıyan maça 
vefalılar şu kadro ile çıktılar : 

Ahmet - V&bi.t, Süleyman - Abdut. 
LOtfi, Şükrü - Necdetı Mulıtetem • 
Hilmi - Lltif - Mehmet • 

Beykozlular fU kadro ile oynıyor • 
tardı : 

Kandili- Bahadır, Halid - Sadettiııı 
Kemali, Cihat - Turhan, Mu•tafa, ş... 
hap, Kazım. 

Hakem: İzzet Muhittin. 
Oyun vefahların bir akım ile bat -

ladı. ve Yetil - beyazlılar daha ilk da
ki.kadan itibaren Beykoz müdafauını 
zorlamıya baJladılar. Beykozlular çi
men sahada oynamıya alıtmk olmaları 
dolayısiyle Fenerbah~ ıtadında a -
vantaja malik oldukları evciden tah
min edildiği için Vefa'nın rahat bir o
yun çıkarması ve vaziyete kolayca 
hikim olmaaı hayreti mucip oldu. 

iki gol 
Vefalılar hikimiyetlerini idameye 

muvaffak oldular ve devrenin birinci 
nıafında Salih'in ve Mehmed'in a -
ya.klariyle iki gol ç~kardılar. 25 inci 
dakikadan aonra Beykoz'un, Vefa'nın. 
hikimiyetini kaldırmıya muvaffak ol
duğunu görüyoruz. Cenahlardan iler
liyen beykozluların sert oyunları Ve
fa müdafaasını zorluyor. Nitekim 29 
uncu dakikada penaltı'dan Bahadır'm 
tütü ile, 34 üncü dakikada da firikik 
vuruJundan Necdet'in ayağiyle iki sa
yı çrkardılar ve beraberliği teaVııe 
muvaffak oldular. 

3 - 2 vaziyet 
Devre bu netice ile ıonuna yalda -

şırken, Muhteşem bir kafa vuruJiyle 
Vefa'ya üçüncü golünü kazandırdı ve 
birinci devre 3 - 2 Vefa'nın lehine 
bitti. 

I kinci devre 
İkinci devre daha canlı ve daha sıkı 

oldu. Vefalılar bir sayı önde bulunma
nın verdigi rahatlıkla oynıyorlardı. 
Beykozluların biıtün gayreti muvaf -
fakiyetli bir oyun çıkaran Vefa mü -
dafauı önünde kırılıyordu. Bu hat -
tın aağlamhğından emin olan vefalı -
ar açık bir tabiye ile hücUmda kalı • 
yorlardı. 

Beraberlik golü 
Devre bu ıekilde çetin bir mücade -

le halind~ sonuna geldi. 42 inci daki -
kadayız: Beykozlular sıkı fakat nevmi 
dane hücumlar yapıyorlar. Sağ açığın 
kale önünü bulan şandeline üç orta 
muhacim birden saldırdılar. Vefalı 
kaleci çıkıt yapmakta biraz geçikti ve 
üç beykozlu oyuncu topla beraber ka
leye girdiler. 

lki dakika sonra oyun 3 - 3 beraber
likle bitti. Bu netice oyunun umumi 
cer07111ma nazaran normal sayılır. 
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Memel 
. . 

seçımı dün yapıldı B. Çetinkaya'nın nutku Erzincan hattı dün açıld 
Berlin Memel hakkındaki (Baııı.incisayfada) 

"- Muhterem vatan.clatlar, • 1 • • • d • ı • k Vekil arkadaşlarımız, Büyük Millet n 1 yet e r 1 n 1 ·ş 1 m 1 1 Mecliainin güzide bir beyeti ve me-
bualarmıızla büyük ordumuzun yük -

a Ç 1 ğ a Vurmak ,· s tem,· yor ;:~i. k~~n::~~u~tüı:mu:~887~:i 
bir : arada Erzincan iataayonunun a -

Klaipeda, (Memel) ı J a.a. _ Landtag __.imi, bu sabah b••la- çılma tören~ bulunmak ve aizıi se-
--T ~ limlamak ve tebrik etmek üzere bu-mıftır. Halk, mj.ihim miktarda İftirik etmektedir. Şimdiye kadar raya gelmi' bulunuyoruz. Erzincan 

almanlar ile Litvanyalılar araıında herhanıi bir hidiıe çıktığına ve havaliıinin fedakAr ve kahraman 
dair bir haber yoktur. halkını böyle mesut büyük bir hldi-

y ollarda, eıya dolu bir çok otomo- v ı ae ile aellmlamak ve tebrik etmek fır-
.n.auruu la Örfi idare aatına naı"l olmak biziıh için büyük bil ve kamyonlara teaadüf edilmekte· Ka ıı R · · "mh 

unaa, a.a. - eıaıcu ur, Ka- bir bahtiyarlıktır. 
dir. Bunlar, Klaipcda'yı terkederek unu febri ve mmtakaaın.da altı ay 
dahile ciden yahudilere aittir. Yahudi- müddetle fevkalade idare tesis etmit- lamet lnönü'nün ve Celal 
ler Danzig'teki yahudilerin bqına ge- tir. Fevkalade idare 1 teşrinisa~ide Bayar'ın er:rirwanlılara 
lmlerin kendi hatlarına da gelmesin • lağvolunmuştu. Matbuat ofisinin bil- aelam ve aevgileri 
den korkmaktadır. Teşrini.aani bida • dirdiğine göre, bu tedbirler devletin Sizlere sevgili Reiaicümhurumuz 
yetinden beri yahudiler, 800 kadar ev emniyeti menfaatine olarak alınmış büyük tamet tnönü'nUn selimlarını 
tahliye etmiperdir. Maamafih §imdiye ve gayri mesut unsurların faaliyetle- ve Batyekil muhterem Celll Bayar -
kadar yabudilere kartı her hangi bir rini önlemek gayesini istihdaf etmek- m sevgilerini beraber getirmekle ay-

• ezlyet bqlanuı değildir . te bulunmuştur. rıca şeref duymaktayım. Cümhuriye -

l'iıbancı g~tecilere dayak Almanya ve Memel . tin başardığı birçok ~eyizli eser~er a-
Klaipeda (Memel} 11 a.a. - Bir - Bertin. 11 a.a. - Havas muhabiri ruında vUcuda gelmış olan Erzıncan 

çok Amerika gazetelerinin, ezcümle bildiriyor: Memel'de yapılan seçim hattı milletimizin kendi parası, kendi 
Bequire'ın muhabiri amerikalı Solimer günü Berlin'de muhtelif menbalardan bilgisi ve kendi emeği ile muvaffak 
Kulturverbandın, kabul ettiği Hitler alınan malGmata göre, Litvanya. Me- olduğu parlak bir eserdir. Hattın gU
uaulü lelim vermediğinden dolayı Ne- mel meselesinde Almanya'nın müa- zergihında Çaltı ve Fırat suları boy
uman'm nizam servi.sine memup 15 _ tak.bel niyetlerini boı yere öğrenme- larıınd.a ve Atmageçidi üzerinde gör-
16 yatın.da gençlerden mürekkep bir ğe çalı,ıp çapalamaktadır. düğümüz köprü, tünel gibi fen ve sa
grup tarafından döğtilmüştilr. Sellmer, Berlin'de, bu teıebbüslere. değiı - nat eserleri milletim.izi.o ve fen adam
lrilAhare polis karakoluna götiirUimüş, mez bir tek cevap verilmeSiedir: Al- larımızın gurur ve ıftıharına·şayan
orada da, iatıicvap edilirken almanca manya Memel atatüailne mutlak su- dır. 
bilmediğinden dolayı cevap veremedi. rette hürmet olunmasını iatiyor. Kaderin garip bir tecellisi 
ği için bir polis kendisini tutmut di • Almanya'nın hattı hareketinde bu. Milli tarihimizin ve milli kaderin 
ler bir polia de tokatlanuştır. Sellmer, gün Amil olan esaslı endişe, sili!et me ne garip bir tecellisidir ki hemen bir 
oteline, yüzü gözü Iİfmit ve morarDUf selesinin halli eaaında Almanya'nm asırdan beri osmanh devletinin esaı 
blr halde zorla döncbilmiftir. Avrupa'da artık başka talebi kalma- bünyesinde garp mlnasında hiç bir 

Se dığı hakkında alman zimamdarlarının ıalihat bqarılmıyarak suiistimallcre 
çim rıetice1'mdi müteaddit defa verdiği teminatla ilı- aapıldı ve ağır prtlar altında ecnebi-

Klaipeda (Memel) 11 a.a. ~ Seçim ti.lif haline düpektedir. tere imtiyazlar vererek demiryolu 
aat 20 de nihayete ermiıtir. Bütü.-ı yaptırmak heveaine dÜıfDlÜ§ olan sal-
aandıklar, geçe tehre getirilerek bir Hitler ne dü,ünüyor? tanat idareai nihayet kendisini isti&-
yere konacaJı: ve yarın sabah reylerin Paris, ıı a.a. _ Pöti Jurnal diyor mar etmek istiyen emperyalist dev-
talnifiıne 

0

batlanacaktır. Kati netice bir ki: "Memel'de ne olacak? Hitler'in Jetlerle beraber büyük harbe sUrll.k • 
hafta sonra belli olacak ve o zaman i- hakiki düıünceleri acaba nedir? şu. leadi ve birlikte parçalandı. Neticede 
lin edilecektir. ruı muhakkak ki Hitler'in timdi bil- genç, taze, çalıfkan muharip bir mil-

Seçicilerln iıtirik nisbeti, yUzde 95 hassa Ulcranya petrollerine Ye mi- letin birliğine ve eaki türk seciyeain
bazı yerlerde hattl yüzde 99 ve yUz - denlerine gös diılanit olımaı Baltık deki irade kuvetinin canlanmasına 
de yüzdür. Geçen seferki seçimde ise sahillerini unutması için bit sebep doğru bir zemin ve imkan husule gel-
anc:ak ~ 91,3 idi. tetkil etmez. Alman hegemonyası her dl. 

Saat 21 de nizam ve aüldmu muha· tarafta kendini hı.ettirmek ister. 
fazaya memur servı.Ier mensuptan, Matin gazetesi Londra siyasi mah
&ılerinde mızıka ve arkalannda mu • filinin yeni alman metalibatına uke
azzaın bir halk kütle91İ olduğu halde 1 ri olmaktan ziyade aiyasi ve iktı•adi 
tenvir edilmiı olan ıehir aokaldannda bir ehemiyet vermekte olduğunu kay-
bir reçit resmi yapmrft?r. deyliyor. 

Yugoslavya' da seçim dün basladı 

Şefkre minrwı! 
Türk milletinin kabiliyet ve vasıf -

larına en iyi teıhiei koyan ebedi Şef 
Atatürk'ün yarattığı inkılip ve Ke -
malizm rejimine Mudanya ve Lozan
dan eonra yurdu demir ağlarla ör -
mek suretiyle milli birliği ve siyasi, 

iktısadi ve askeri bütUnlüğü vücuda ( Bqı 1• inci saylad• ) 
getiren Cümhurreiıimiz milli Şef biı.. mit treni derin bir bağlılık ifade eden 
yük lamet lnönü'nün §apaz progra- can.dan tezahürlerle 1elimbyordu. Bil
mına ve a.zmU irade.ine borçluyuz. haua lliç'te mektep çocukları ellerin -
CUmhuriyetin iptidasından beri mun- de bayraklarla, gül balında köylüler 
tazam bir program ve tertip dahilin. davul ve zurnalariy1e allaflar ve .. ya • 
de demiryollarunızın inpama devam fUID cilmhuriyet 1" avazeleriyle vddl
etmebeyiz. Cümburiyet hazineeinden 1ıerimizi selimlamıılardır. Aıli Çetinka
aon 12 cUmhuriyet ydmda demiryol ya miufirleri olan vekillerle iatuyoın
lntuma aarfediJen paranın yekQunu tara inıereık bunlara iltifatlarda bulun -
300 kUaur milyon liraya baliğ olmu§- mUftur. Kemah 1-tuyonunda halk bü· 
tur. Ecnebi idarelerinden aatın alı - yük tezaıhilrat yapmrıtır. lata.yon bay
nan imtiyazlı demiryollarmm bedel • raklarla silalenmif, milli Şef İnönü' -
terinin ye~nu dahi 200 ku.ur milyon ntın Barekilimizin, Nalia Vekilinin 
liradır. Kendi yaptığımız hatlarla ec- rnimleri i9ta91on binuı Userine aaıl • 
nebt tirketlerden aatm aldıfunız bat- mitti• Kaza ·erkim, mektepliler ve bil· 
larm yekGnu 7 bin kilometreye var- yUık bir halle kalabalığı istuyonda bu
maktadır. Bundan böyle dahi demir- lunuyorlardı. 

yolu intuma devam edeceğiz. Onu - Er:ısincan utaayonunJa 
müzdeki 1939 senesinin ortalarında Nihayet tren Erzincan•a doğru yol 
Erzincan hattının Erzurum'a varma- almıya bqladı. Uçüncü Umumi MU -
11 mukadderdir. Diyarbakır'dan dahi fetti§lik namma b8f müpviri Niza -
'arka ve cenubu prkiye doğru hatla- mettin heyeti Siva.'ta. Erzincan vali· 
rımızın inıaaına devam etmekteyiz. ai Fahri Özen Çetinkaya'da kartıla • 
Bugikıden itibaren Di.yarbakır'dan ö- "si lb ahim d ç 
teye ray fertiyatına batlandığını da mafbu', Malatya valt r e e • 

ı...· ed bT · tinkaya•da heyete iltiıbak etmlftir. Her 
te"'1fır e ı ınm. taralı donanmıt ve aUslemniı olan Er-

Ko1n1u ve doat memleketler • zinıcan iaıa.yonunda &_omutantar. ~ • 
-· ...ı - keri ve mülki erkan, villyet, belediye, 

anuınoa · b" .. C. H. P. milmessillerı, hemen utun 
Pek yakında komıu ve dost mem - Er~incan halkı, civardan gelen heyet -

lekctlerin dcmiryolları ile birleşilme- ler vekilleri ve heyeti şiddetlıi. alkışlar 
si bir emrivakidir. Memleketimiz ve 
halkımız için yaptığımız demiryolla
rımızı gene memleketin ve halkın a
zami menfaatine olarak işletmekteyiz. 
Beş sene evel senede 5 milyon radde
sinde olan yolcu adedi bu sene 20 
milyonu aşmıı ve senede 2 milyon 
ton olan eşya nakliyatı bu sene 5 mil
yon tona yakla§ml§tır. 

Ecnebi şirketlerden satın aldığı -
mız demiryollarının tarifelerini hal
kın içtimai ve iktısadi prtlarına ha· 
yat ve maiıet derecelerine uygun o
larak tanzim ediyoruz. Cümhuriyet 
ilk 1923 yılmda demiryolu bütçemizin 
varidatı bil' milyon 179 bin lira iken 
1937 senesi varidatının 36 milyon li
raya kadar yilkaeldiğini iftiharla söy
liyebilirim. 

Erzincan hattının inşasında hizmet 
Ieri sebkeden fen adamlarımıza, me
murlarımıza, müteahhit ve işçilere 
yüksek huzurunuzda bir daha ve ale
nen teşekkür ederim. 

Hatlarımızın milletimize ve koıntu 
milletlere ve yüksek inaanhk llemi • 
ne hayırlı ve mübarek olmasını diler, 
sizleri de candan tebrik ederim.., 

ve '"y&f&Sın cümhuri~t" avaziyle kar
pladılar. Tren daha evel diğer divet -
lileri getiren trenler gibi istaayonun 
Sivas tarafındaki makasın başında .U
cude getirilen Zafer tankmın önünde 
durdu. 

Nafia Vekili Ali Çetinnkaya misa
firleriyle beraber trenden inerken mı
zıka ihtiram marşı çall'lı. Vekiıller ha· 
zır bulunan askeri ihtiram kıtasmı tef· 
tig ettikten ıonra dlvetliler nutuk küT
ıUsü etrafında muayyen yerlerini al -
dılar. 

Tören baflıyor 
Törene İstiklal marşiyle batlandı, 

ve ilk sözü Dördüncü Umumi Müfet -
üt General Abdullah Alpdoğan aöyle • 
dl General, lreadl mmtalruında vücu
da getirilmİf olan bu mUUNm ve çok 
manalı eser karşıaında duyduğu heye
canı vekillere hitap ederek ıu aönerle 
ifade etti-

(Bafl l.inci sayfada) 
linde Sava ve sahil eyaletlerinde elde 

kuvetli ve tecezzisi gayri kabil büyük 
bir devlet halinde birlepeleri eaaaına 

Cümhurreisimiı Karabük'te 

,,_ Sizleri bu meydana getiren şu 
vuıta Atatürk'ün inkıliplarmm anası 
ve eaau olan tilrk cllmburiyet hUkü -
metindın aize ve tUrk milletine yapnq 
olduğu hediye ve armağanın en büyü· 
ğUdür. Getirdiliıüz bu armaianm kıy
metine paha blçemiyonas. Türk mille
tine ..... ,., ..... ~ ••••• ~ 

''Varolunu.zl" diye baiırıyorum. 

• edilen reylerin yeni mecliain intihap 
mazbataıarıru tetkike memur encüme
ni tarafından iptal edilmcai ihtimali 
Jardır. 

istinat eden Yugoalavya'nuı blsaat be- (B•§t l.inci sayfada) de geniı izahat almıtlardır . 
ka ve mevcudiyetini inklr eden Meçek gemi inşaatı mevzuu il.zerinde de lü- Cilmhurreiıimis, halk safları ara-

Arkadaılar. tohumundan auyundan 
ve soyundan celdlğimls ttlrk milleti 
huzurlarında selim durduiumuz cUm -
huriyet hUkUmetine ıelindye kadar 
116 devlet kurmuttur. Tarih, eeefle 
söylüyorum ki, bu devletıeriıı hepsi • 
nin battığını kaydediyor. Bu devletler 
neden battı? Y oı.u.tuktan ... Ctlmburi
yet neden ebediyen yqıyacütır? Yol
lulu.ktan..'' 

listeainden birini tercih edecek'lerdir. zum gördükleri izahatı almıflardır. 
Şuraımı hatırlatalım ki 15»35 mayıam- tamet tnönü ziraat ve maden i'leriy- aında iıtuyona kadar iJd kilometre 

35 aeçim dairui daki intihabatta 3.829.314 müntehip le de çok yakından alikadar olmuı- yolu yaya yilrUıdüler. Bu anıda, blltUn 
Seçim 35 intihap daireainde yr kaydedilmit ve bunlardan 2.779.172 ai lardır. Zonpldak ayaba ve eobkta idi. 

~tadır. İntihap edilecek ba mik- yani yüzde 72,55 i intihabata ittirlk et- Cümlwrreiaimiz Zonguldak Emaalaiı tezahürler, ••yqa, varol" •ea 
tarı 368 cUr. Bu intihap daireleri, qa- miıtir. teri birlbirlni takip ediyordu. tn8nll 
jıdaJd eyaletler dahilinde Wnclirı İntihap bUroları saat 7 den 18 e ka- yolunda istasyon.da trene bindi. latuyonla te-

Drava eyaleti, mcrkHi Lyıabllane. 2 dar açılmııtır. . . . Savarona yatı, Amaara'dan Bartın bir aruı bir nehir halinde halk ku.t-
kıtilıap dair .. i, 29 mebus intihap ede- Şunu da illve edelim: I>Unden ıti· leleriyle dolmuıtu. Tren •at 19 da 
-L.ı-. baren memleketin her tarafında kilul· boğaz!~ . ge'lmit bulunuyordu. Ciim- alk .. lar arumıda hareket etmiftlr. 
wsaW&" hurreısımız açıkta bulunan yata geç- -ır 

8ba e-•etl, merke.zi Zagrep, 7 in- 1il içkiler aatılmaaı yaaak edilmittir. tiler •e beraberindeki zevatla birlik- ı 7

- Cümhurreuimis Karabük ıe tibap dairesi, 74 mebus intihap edec:ck. Eyaletlerde va.siye& te saat 13.30 da Zonguldak'• mUte• 
dr. Split'te intihabat, aabahm yediain· veccihen hareket eltiler. Filyos, Ça-

Sahil eyaleti, merke.zi Split, 2 in- denberi devam etmektedir. Şimdiye talağzı ve Kilimli kıyılarına dökülen 
tibap dairesi, 24 mebus intihap ede- kadar reylerin niıbeti, yugos1av radi- halk Şef'i ittiyakla aelimladı ve al· 
cektir. kal birliiinin lehindedir. kıtladı. 

Drina eyaleti, merkezi Sarayboına, Maribor'da saat dokuza kadar rey- Savarona ıaat 16 da Zonguldak li-
4 intihap dairesi, 38 mebus intihap ede- !erin yüzde dokaanı biikilmct fır· manına girmittir. Limanda bulunan 
cektit. kasına verilmiıtir. Noviaad'da macar gemiler, motörler, mavnalar, aandal

Zeta eyaleti, merkezi Çetine, 4 in- ekaliyeti gazetelerinin müntehipleri e- lar yatın limana girdiği sırada onu 
tihap daireai, 33 mebus intihap ede- kalliyet meselesinin halli huuaunda selamladılar. Her taraf bayram için
cektit. büyiık bir feraset göstermiı olan Stıc> deydi. Elektrik tenviratı içindeki ıe

Tuna eyaleti, merkeai Noviaat. 5 in. yadinoviç hükümeti li~telerino rey bir ~rşıdan hatmetti bir manzara 
~ha~ dairesi. 41 mebus intihap edecek- vermeğe davet etmektedır. Alman e- arzedıyordu. 
tır. kalliyet gazeteleri de aynı veçhile ha- Fabrikalar, vapurlar ve ıimendifer-

Mo~ava. eyaleti, merkezi Nit. 4 inti- reket ediyorlar. .. ler düdüklerle, iskelede toplanmıı o-
::~ daıreaı, 41 

mebua intihap edecek- Saraybosna'da intihabat. su~un~tle lan pnç ihtiyar binlerce Zonguldaklı 
cereyan etmektedir. Stoyadınovıç lıa_ • "'yap., sesleriyle CUmhurreiıimizi ia

• Vardar eyaleti, merkezi Uaküp, 4 teainin kahir bir ekseriyot kazanacagı tikbal ettiler. lskeleden itibaren cad-
intihap dairesi 

45 
mebus intihap ede- timdiden tahmin edilmektedir. . denin iki tarafını kaplamıı olan halk, 

Karabük, 11 (Hmuat muhabirimiz 
telgrafla bildiriyor) - Zonguldaktan 
dönen Cümhurreisimiz ismet İnönü, 
Çatalağzı, Filyos, Çaycuma istasyon
larında güzergah boyunca çok copun 
tezahürlerle karşılandı ve uğurlandı
lar. lnönü•nün geçmekte oldupu 
haber alan halk isıa.yonlara birik· 
mi•tL 

Husust tren tam saat 23 te, civar 
köylerden ıelon binlerce halkm al -
kııları arumda Karabük'e muvasalat 
ettiler. Cümhurreiaimis ıec:eyi bura
da iatirahatle geçirecek ve yarın sa
bah inpatı çok ilerlemiş lan demir ve 
çelik fabrikalarını tetkiık edecekler -
dir. 

Geceral Alp Dolan ~ Bnıln • 
c:an'ı çnreliyen dallan..,_ oclerek 
sözlerine f&yle de.am etth 

"- Bllkuı ıu dağlara. .. 116 türk 
devletinin çoğunun orduları bu dağla· 
nn Userinden yürümüıtür; aiyul, har
ıl, sanat ve zaferleriyle tUrk milleti • 
nin namını tarihe kaydetmiftir. Fakat 
gene batmıştır. Çilnkil bu yerlere ne 
bir kazma vurmut. ne de yol yaıpmıf • 
tır. Ve itte bunun iç.in batnuttır!' 

Alpdoğan erzincanlılara dönmüı 
ve sözlerini §Öyle bitirmiftir: 

·•- Erzincan'ın, Tunceli'nin ço • 
cl.lklan, bu gördüğünüz Munzur dağ -
larırun sinesinden şdaleler akıyor. Bu 
sudan ateı, nur ve kuvet çıkarınız. 

Demiryolunun büyük biniıi Cüm • 
hurrcisimiz İsmet lnönü'nün de na • 
mıru zikrederek aö.zlerime nihayet ve • 
riyorum." 

Heyecanlı nutuklar 

hWriimetinin vücuda getirdiği hatları 
uzunluğu §imdiye kadar açılanlarla 
raber 297 5 kilometreye balig oldugun 
ve bunlu için infaat, malzeme, loko 
motif ve vagon parçaaı olarak 342 
milyon lira aarfedildiğini kaydetti. 

Yusuf Razi bu hattın Çetinka 
Erzincan ve bilhaua Divrigi ile Ke 
mah arasında başka hatlarla katiye 
kıyas edilemiyecek ve memleketimi · 
hiç bir bölgesinde emsaline teaadiıf 
lunnuyacak kadar arızalı olduğun 
kaydeyledi. ' 

Günde 27 bin amele 
Hatibin izahatına nazaran Sivas • 

Erzıincan arasında '13 demir köprü, 
betonarme büyük viyadük, 1103 tan 
tq ve beton köprü, bazılannın uzun 
luğu 1330 metreye varan ve he · · 
uzunluğu yekilnu 23227 metreyi b 
117 tünel mevcuttur. Hatta 9 mily 
metremikibı tesviyeitürabiye yapı 
ve yaz mevsimlerinde günde 27 
amele çalıştığı olmU§tur. 

Bu nutukları müteakip Nafia Ve 
kili Ali Çetinkaya bütün sahayı dol 
duran alkıılar ve y&fUlll cUmburi 
aaıdalan araaında küraüye çıkarak 
noktasında sürekli alkı~arl kelil 
nutkunu irat etti. 

( Saym Ali Çetinkaya'nm dei 
nutkmıu diğer aütunlanmızda 
cakıınız). 

Nafia Vekilimiz nutkuna ilive olr 
rak şimdi aldığı bir telgrafla 1:iyarbe
kır'dan ileri Irak hududuna dogru n:f 
ferşiyatma batlandığuu haber aldığı 
ru tebşir eyledi ve bundan son~ ha~ • 
tın küpdı için kordelinın kesılmes~ 
Milli Müdafaa Vekili General Kiz 
Özalp'tan rica etti. 

Kordela kesUiyor 
General Kazım Özalp belediye J'CIİıo; 

sinin takdim ettiii makaala kordcli.)C 
kesere.le hattı açtı ve tren i&taayondaki 
bütün lokomotiflerin düdük sesıc 
halkm alkışları ve hep bir ağızdan mı
.zıkanın iştirakiyle söylenen Onuncu 
yıl martı nağmeleri arumda. Atatü 
le lnönU'nU:n yanyana reaimlerini ta 
ııyan zafer takının altından bütün 
sicaıı helkmz ICviııçten ağlatarak 
tt. 

Bundan sonra iUMyonıda hazırla 
nan büfeden bütün davetliler iz&% e 
dildiler. 

Na/la J' eldlimisln ıeıldklen 
Tören bittikten aon.ra Nafia V mi 

Mmi.z B. Aü Çetinkaya evela doinı 
tediye dairesine, eoGra viliyete ı 

zıya~ bU!tnımüf 
retler daha yapbktan aorıra treııe • 
det etmiftir. 

Halkevinde yapılan toplanlı 
çok tamimi oldu 

Gece saat 20 de Jkm.:an Hallıııe 
vi.nde çok ... ' • bir toplantı yapl 
IDlftlr• Toplantıda Erzincan 
bUylik aevinci ve rejime bağlılığım tıeo 
barb ettiren çok un tesahürleı: )'& .. 

pılmıştır. Gece trende istirahat Mıi1' ı.-ıı 
cck yarın aabah saat 6 da Anlmra' 
müteveacihan Erzincan'dan hareket..., 
dileccktir. 

lhıiMular •• 
Erzincan hattının açılma ~eaina 

davetli buhmanlardan Milli MUdal 
Vekilimiz General Klmn Özalp ihtl 
saslarıru §U sözlerle ifade etti: 

••- Memleket için en faydalı biııı 
it yapmıJ oluyoruz. Cümhuriyetkı ı,.& 
büyük eserini memlekete kutl•mekk 
iftihar ediyoruz!' 

UçüncU Umumi MUfettlt B. Tah
sin Uzer de ıunlan söyledi: 

- Cümhuriyet eserlerinin en bil .. 
yüklerinden biri olan demiryolunuo 
~ugün Erzincan'a varıp, yann Ersu • 
rum'a varması doğu diyarının çehrai
n' değiştirecektir. Çok yakın bil' za • 
manda medeniyetin aonauz minnetle• 
rine kavuşacaktır." 

cektir Vrbas eyaletinde yugoslav ·.radı • İnönü geçerken coşkun tezahürlerde Belgrat, Zemoun ve Pancheve ara- ka 
aisi 5 mebua intihap edecektir. kal birligi partisinin azası mızı ve bulunuyor ve onu olanca heyecaniyle 

bayraklarla intihap yerlerine gitmek - alkı~lıyordu. Diyarbakır· Cizre hattı 
tedirler. Seçim nasıl yapılıyor 1 

Erzincan valisi B. Fahri Öaen'in 1 1 
"Hoşgeldiniz" nutkundan aonra Er- BIBLIYoGRAfY .A 
zincan belediyesi namına aöz alan orta .. ______________ _.. 

okul yardirektörü B. Halil Vural he -
yccanlı bir ifade ile güzel bir nutuk 
söyledi. Halil Vural: 

1ntıhap kanunu mucıbınce reyler a
lenıdır ve milh hstc batına yapılır. 
Miıntebıbın evveli sıha.ı taadık edıl· 

mit olan mılli hsteye ve milteakıben 
ArrÔndoisman namzetlerine reyinı 
vennesı lazımdır. Verilen reylerın 

mutlak· ekıerıyetinı kazanan mılli lia
te, izalıkların beşte uçilnü el~e eder ve 
eonra alınan rcyJerın nııbetıne gore 

.. baki beşte ıkinın tevzııne ışurak mu.e 
eyler. .. h' 1 . 

Yarınki intihabatta munte ıp enn 

ka da U• ç milli liste bulunacaktır: 
rııaın . 

B da B Stoyadinoviç bulunan ha-
aıın . . h'' r 

te, B Matchek'in vt B. Ljotıc ın ıa-

teleri. 
1935 deki rakamlar . . 

Mtintehipler, ıulh ve asayışr ıçınde 
çalışmanın, vekar ve haysiyet ~e. ~em
leketin miılki vahdeti çerçevesı ı~ın~e 
emnıyetin remzi olan Stoyadinovıç lıs. 
teaiyle .federalist bir proaram ilin ya· 
nl urplarla bırvatlar ve alovaklann 

Bütün şehir bayraklarla süslenmiş-Memleketin muhtelif yerlerinden 
ti. Sokak başlarına Cümhurreiıimizin &elen haberlerde de Stoyadinoviç'in 
Zonguldak'ı evelce ıereflendirdikleri 

ezici bir ekaeriyt kazaındıiı bildiril • tarihle ve bu seyahatleri k&nür iline 
IDektcdir. Yakus Sava ve sahil eyalet- f 

(Başı l inci sayfada) 

rette izah ederek sözlerini tu cümle
lerle bitirdi: 

lerlnde va.ziyet böyle değildir. Bu ey&• kazandırdığı hudutsuz re aha ait dö-
letlerde llaçek tam bir terrör tesis et- vizler udmııtı. Büyüklere minnet ve IOylfl 

mit bulunmaktadır. Cümhurrelaimiz Zonguldak'a çık- "'- Bötgem ve phsun namına 
O ıuretle 1d Maçek'in bu eyaletler- tıktan aonra doğruca hükümete gitti· bölgeyi saadete kavuıturan bu tören 

de baanacatı reylere serbestçe veril· ler. Burada midencileri, halk heyet- ve hasıl olacak neticelerinden dola -
mit nuarlyle bakmıya imkln yoktur. terini kabul buyurdular ve bütün bu yı memlekette demiryolu siyasetinin 

Jlelıırod' da çevreyi alllradar eden tilrlü meeele- babası olan yüce Cümhur Baıkanımız 
B 1 d lerle yakından alikadar oldular, iza- sayın İsmet lnönü•ne, Bilyük Millet 

e ara • 11 LL - Seçimin Belarad hat aldılar. Midencilerle etraflı bir Meclisine, hilkümetimizin değerli 
tehrindoki kati neticesi ıece yarsına konu,._ yapan lnönU i§Çllerin çalıı- ıefine ve erklnma alenen derin ıük
dofru teebit edllınlttlr. Bu netice ıu. ma •• bayat tartları mevzuu Userin - ranlarımı sunınayı bir vazife bilir, dur: 

x. ı doğu - güney bölgesinin bahtiyar 
Yu.a. a., radikal blrllll: 48,277 re ıeneraı Ja•koviç ve sllbık bafvekil cümhuriyet çocuklamu kutlarım.,, 

Birlefik muhalefet : 13,MO Yet.iç aeçilmemittir. Sırp ve demok - Müteakiıben devlet demiryolları in-Şuruını da kaydetmek lcaft eder ki o s dl · l" l b -r rat partisi relei Davi\fovlç'ln seçilmiş pat batmüfettiti Adnan ayol, ya -
toya novıç ıstea ' tltln hlrS.tiyan oldutu ıilpbelldir. pılmakta olan bu yol heklunda rakam 

mıntakumda kahir bir •berlyet al • Soa m.wakkat aet1ceı.... söre, lara istinat eden isahat vermiş, sonra 
mıttır. • hilldiıınet liat.U, mecliete 300 ill 310 halk hususi trenlerle ietMyona gatil-

Son muvakkat neticeler mebualuk. bütün muhalefet iae 70 rülmilf. ve orada buı.rlanan büfede 
Şimdiye kadar alınan neticeleıre ili> lwlar .......... kazan•lfbr. •i•lammttzr. 

••-Yollar kapandı sözü, dedi, bu 
ıehrin dilinden artık ebediyen ıilin
miıtir. CUmhuriyetin feyizli •e demir
den eli bu yurtta neler yapılabildiğini 
bize çok iyi anlattı. Sizler tilrk mille -
tiyle beraber daima sal olunuz, var o
lunuz." 

Halil Vural nutkuna heyecanlı bir 
ifade ile devam etmiı, ve halkın mem -
nuniyet ve 1Ukranııu, cümhuriyete o -
lan bafhlıfını anlatmıf ve çok alkıt • 
lanmııtır. 

Bundan sonra aö.1 alan Nafia Ve -
klleti inpat dairem reili Yusuf Razi, 
hattm inpatı hakkında çok mühim 
teknik malGmat vermlıtir. Hatip, Si -
vu • Erzurum hattı lnıaatınm 4 eyl(ll 
1933 de bafladıfıru, 335 lrilometrHi 
ana hat istikametinde 140 kilometresi 
de Malatya iltisak hattında olmak U -
zere ceman 4 7 5 1n1ometre inşaatın ik -
mal edildiğini bu suretle ctımhwiyet 

Güzel Ankara 
Siyasetten m&da her feyden bllhae 

den bu halkçı ve cUmhuriyet.çi ayl 
gazetenin iıkinci aay•ı bir çok y 
ve reefmlerle çlkmıttıı'. 

Paris sokaklarına 

Jahıs ismi verilmiyecek 
Parla, 11 a.a. - Parla belediye mec:

lial h&cmelerin tevlid edebileceği malı"' 
surlan bertaraf etmek üzere Parla W 
kaldanna bundan sonra hayatta otaıı 
zevatın isimlerini koymamağa karar 
vermlttir. Parla sokaklarına yalnız ö
lümleri üzerinden be' sene yeçmit o ' 
lan zevatın ııimlerl konabilecektir 

Binaenaleyh birçok kiımeler tara .. 
fmdan yaprlan teklife rağmen Parü'IO 
hiç bir aokağı Çemberleyn iamini t8tr 
yaımyacaktJr. 
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1 A H K y E 

Aktörün intikamı 
Mualla Ihsan Bora 

Hır model kadar güzel vücudu ve - Ne gülünç aöz bu .. Senin sanatını 
t.ath bir yüzü vardı .. Ne yazık ki aah· ben mi öldürüyorum? O halde asıl 
nede bir ıiıa olmaktan baıka bir i~ fena rolü, berbad rolü ben oynuyo -
yaramaz olmuştu .. Aktöre bu hal arız rum. 
olalı iki sene kadar oluyordu. Rejisör - Evet .. Rolü yapan a<:nsin .. Fakat 
ve bütün arkadaşları hayret içerisin- mahvolan ben ... 
deydiler. Bu çocuğa ne oluyordu? Sustular .• Uzun müddet hiç konuş
Sahne hayatına atılalı yıllar olmuştu. madılar. Bu ak,am kadında her za . 
Muvaffakiyeti de tiyatroya k.cndisiy- mankinden fazla bir lakaydi vardı. 
le beraber girmişti. Fakat herketı on· Hareketleri, hiç bir fey dinlemediği
dan büyük bir istikbal, fevkalide bir ni göeteriyordu... Sebepsiz görülen 
·Şöhret beklerken 0 iki senedenberi bir kırgınlıkla biribirlerinden ayrıl -
yavaı yavaş sönmefe yiU tutnıuıt~.. dılar ... 

Hele aşk rollerini öldürmek ıçın Uzun bir müddet biribiderini gö -
sanki sahneye çıkıyordu. Yal~ız.sev remcdiler. Artık mühim roller de ken-
g. yalnız aşk için yaratılmıt bır ına~ disine verilmiyordu. Hatta bir aralık 
gibı görünmesine rağmen sahnenın, sahneden çekilmeği bile düşündü İk
en güzel ve en muvaffak kızı karşı.· tidareızlığı günıden güne fazlalaşıyor, 
sında bile soğuk, buz gibi soğuk b~r bariz bir fekilde göze çarpıyordu. Bir 
hal alıyor rejisörü çıldırtıyor, kızı s~- gün H~'dcn kalınca bir zarf aldı. Te
nirlendiriyor, arkadaşlarını hayret ı- laşla açtı. Bu, bir nikah davetiyesiy -
çerisine sürüklüyor, seyircileri rahat- di. Yırttı, son parçasının erlyi§ine ka
aız ediyordu. dar ateşin karşısında elleri biribirine 

Her oyun biti,inde reji.ör artık o- kilitli bekl«li. .. Bir anda bütün sev -
na afk rollerıni vermiyeceğini baiıra giei kül olmuş, yerini derin bir kin 
bağıra haykırırdı. Fakat provalarda dalgası örtmüştü ... 
tekrar bir ümide kapılır hiç olmazsa Aktör uzun bir müddet sahneden 
tipinden istifade etmeği düşünürdü. çekildi. Nereye gittiğini kimse öğre 
Kıaa, gObekli aktörlerinin yanında, nememişti. Zaten ne seyirciler ve ne 
seyircilerin gözlerini okşıyan bir süs de r ejisör tarafın dan kendisine ihti-

J._..J.a.~~~~~~~~a~ta~rd!!ı:.., . ......,.......,...µ~~dil.mü'·~u.. Ar uan&DaZ ol-
Aktör, iki sencdenber ge ızı muftu. Hatti unutuknu9tu bile-

seviyord u. Onu, gördüğü günden iti- tki sene sonra yeni bir tiyatronun 
haren artık kadınların k.cndi üzerin- teıkiliyle beraber aktör sahneye tek
deki tesirleri ailimnit gitmişti. En gil- rar atıldı. İlk temsiller öyle büyük 
zel bir kadın önünde bile heyeanla • muvaffakiyetler kazandı ki artık ak
rın ı kurumuş. hislerini yok olmuf bu- tör günün en mühim havadiei oldu. 
luyorou. Diğer kadınlar kendisi için Şöhretin en son merhalesine eriımi§
bir yaprak, bir ağaç parçasından fark- ti. Gazeteler, mecmualar kendisinden 
sızdı. Bir insan parlak yeşil bir yap- bahsediyor, halk onun temsillerinde 
rak karşısında ancak beğenmekten, yer bulabilmek i~in günlerce evel ti
hof görmekten başka ne yapabilir. yatronucı kapısında bekleşiyorlardı .. 
Aktör de kendisiyle oynayan kızları Son temsil en alakasız kimseleri bı
güzel, hoş hatta sanatkar buluyordu. le uyandırdı. Aktör oynıyacağı etleri 
Fakat hakiki heyecanlarını hareke- kendi yazmıt ve kendi hazırlamı,tı ... 
te getirecek forsu kimsede göremiyor- Genç kadın akşamla beraber evine 
du. Onun için her kadın biribirine dönen kocasının yüzüne heyecanla 
benziyordu. Kaş, göz, yüz ve vücut baktı: 
itibariyle hepsi biribrinin aynı. Tek - Bilet bulamadın mı yoksa .. 
olan, hiç kimseye benzemiyen yalnız - Maaleıef hayır. Geç kalmııız. Bu 
o idi ... Ve bütün heyecanları ona ait- kadar meşhur sanat.karları görmek bit 
ti. meseledir .. 

Sahneye çıktığı vakıt bütün ruhi K.adıın çok üzülmüştü. Zate~ .~~n 
hayatının bir anda sönüp gittiğinin şöhretini duyduğu g~ .. :l enberı uzun
kendisi de farkındaydı. Muvaffakiye- tüden kıskançlıktan kıvranıyordu. 
ti git gide kayboluyordu. Seyirciler Kim bilir onun etrafında şimdi kim • 
arasındaki fÖhretin.i de başka bir genç ler vardı? Onun, bütün hayatınca pa
arkadatına bırakmıştı. raaız, istikbalsi2 bir aktör olarak ka-

Fakat bu alçaltışının herkesten zi- lacağını tahmin etmişti. 
yade ıevdiği kadın üzerindeki tesiri Kapı çalındı .. Kalın bir zarf getir· 
fazlay,dı. Perde sonlarmde tek tek ses diler. Tiyatro iç.in bir loca.. Derh~l 
veren alkışlarla beraber hisleri de sö- kimden gelebileceğini tahmin ettı. 
nüyor kayboluyordu sanki.. Onu her Kabul etmemek büyük bir fırsatı ka • 
aeyrcdi§inde bin bir endişe ve üzüntü çırmak demekti. Hatta kocası bil·e~ ~i: 
içerisinde kıvranıyordu. Yalan da ol- }etlerin kimin tarafından geldıgını 
sa buluttukları zaman onu takdir e • memnuniyetinden aklına getirip de 
decek bir cümle bulup söyleyemiyor- sormadı. Kendisine 'karısı tarafından 
du.. yapılmış bir sürpriz olarak kabul et-

Aktörün bütün hararetine rağmen ti. 
g.eınç kızın sevgisi çoktan zedelenmiş· Gece ... Saat dokuz ... Genç kadm, 
tı. Muvaffakiyet ve istikbalinin onu kocasiyle beraber sahneyi en güzel 
k.endiainc bağladığını artık açıkça alan bir locanın içerisinde ~y~nun.u 
kendisine itiraf edebilirdi. Bir gün seyrediyor. Aktörün çıkıtı buyuk hır 
büyük bir temsilin sonunda, gene bil- alkıı tufaniyle karşılandı. 
yük bir atkı öldürdUğU dakikalarda Oyunun sonlarına doğru herkes ya· 
ıenç kız dayanamıyarak sahneye koş- nındakine böyle güzel bir eser sey -
t17 Aktör muvaffakiyetsizliğinin yü- retmediğini tekrarlıyordu ... ~on ~erde 
züne vurulmaaından korkan bir tavır- b '. ük bir dan• salonunu gosterıvor • 
la ·· k k uy d kt" ''B~r eb ürkek kızın koluna girdi.. du. Ve perdenin sonun a gcaç a or 

ıraz ekle beraber çıkalım Hfile .. " oyunun sonuna kadar beraberce o~ • 
Yola çıktılar.. nadrkları kızla nişanlanıyor. Mech: 
Kapalı bir otomobilde biribirlerin- . ...., ı·htiyarı ayaia kalkıyor ve bU-d sın <O•• .ı. .k. 

en uza~, . köşelere çekilmiı sarsıla tün halka hitaben gen.ç .. ve ~e".'.~r.:i ı 
sarsıla gıdıyorlardı .. Aktör sordu: artistin hakiki nişan toren erını ı n 

- Rollerimdeki muvaffakiyetsiz _ d ' Bütün tiyatro ayakta .. Genç • e ıyor. ~ .b. 
Uğın sebebini nerede görebiliyorıun?. k d wcaamıda felce ugramış gı ı 

G k k ğ a ın . km enç ız ır rn ve biraz da kızğın kocasına yaslanmıı, sesı çı ıyan a-
cevıap verdi: vuç.Iarını herk9 le bere.her ıakırdatı • 

- Sebep aramağa ne lüzum var... Kıvrak bir vals her tarafı doldu-
yor. . nl 1 Sadece şu kadar görebiliyorum ki çok Ycai ve methur nışa ı ar pen-

Çok f ruyor. . . . d dönU 
fena.. ena. Hatta berba.d diyebi- be bir ipek dalgaaı ıçerısın e -
lirim. 1ar Sahne bir çi9Ck yağmuru al -yor . 

- Beni bu kadar kilrülten •ey·ın t da 
:ıı y ın .. 

kendin olduğunu biliyor musun? Perde kapanıyor .. Tekrar açtlıyor, 

[ 
................................................ 1 

_ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ .... : .. .. 
Nöbetçi Eczaneler 

Puar ı Sebat •e Y eniıehlr Ea.leri 
Pazarteai : 1atanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çartamb& : Aıılrara Ecsaneıl 
Penembe : Yeni •e Cebeci Ecaaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : E.re •e Cankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir 1aralama, bir kasa, fevkallide bir 

ba1tahk vukuıanda acele imdat ııtemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yanımı ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, ısehir: (1023-1024). • Sebirlerara
u: (2341·2342). - El~ktrik •11 Hava
pıı lnıa memurhıiu: (184&). - Me
AJeri Şehir anban: (3705), - Taksı 
telefon numaralan: Zincirlicami civa. 
n: (2645-1050-1\!;6). • Samanpazarı cİ· 
van: (2806-325!1). • Yenııehır, Havuz. 
baısı Bisim taksi: (2323). • Havuabaıı. 
Güven taksi: <3848). • Birlik taksi: 
(2333) •• Çankırı caddeıl. Uluı takal: 
(1291) •• latanbul talıılıi: (3!197) 

Otobüslerin ilk ve 
son ıeferleri 

Uluı M . dan K. dere', e 
K. dere'den Ulus M. na 

Uluı M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Uluı M.. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulua M. na 

Ulus M. dan Keçlören'e 
Keçiören'dcn Ulııa M. na 

Ulua M. dan Etlik'e 
S:tlik'ten Uluı M. na 

Ulus M dan Cebecı'ye 
Cebeci'den Uluı M. na 

Cebeci'den Aı. fabl.re 
ı6.ıı. fabl. dan Cebeci'ye 

Sabah 
lık 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
1.00 

7.00 -.-
Yenieehlr'den Uluı M. na 7.00 
Uluı M . dan Yeniısehir'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akkopru•den S. pazarı'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 
l.llus M.dan Bahçe!ı Evlere.-.-

Aktam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

:u.oo 
21.30 

21.00 
Zl.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

-.-
20.00 

~ U. Mcydanı•yıc lstasyon araı;ında her 
beş dakıuda bır sefer olup tren za. 
manian seferler d"ba ııktır. 

U. Meydanı'yle Yenıeebir. Bakanlık· 
lar, Cebeci, Samanpazarı ara11nda saat 
8 den 20 ye kadar vaaati her beı daki· 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada: aut 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardar. 

~ Akeamları Uluı Meydanı'ndan uat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na donüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü aaat ( 18) e ltadard r. 
Poeta _, (19) a kadar lataııbul cibetl· 
Q8 mektqp kabul eder. 

Tren Saatleri 
ffuclarpqa'ıoa ı Her Abah l.20. Her 

akpm 1!1.15 ve 19.50 
de (Pasarteaı. Per· 
ıembcı. Cumartesi 
Toroı ıürat.) 

Samsun hattını : Herııiin !1.35 (Kane· 
ri. SrvH. Amaaya bu 
bat userindedir.) 

Diyarbakır hattı : tierıııin 9,35 
Zonauldak battı : 15.00 

Gündelik: 

Hiçrl - 1357 
Şevval: 20 

S. D. 
Güneı: 7 14 

Rumr. 1354 
Sonteıırin: 2!1 

s. o. 
Akıam: 16 41 

Sıhot Bakanlıoı 

398 kalem muhtelif 
ecza alınacak 

B. Hull Lima konferansında 

mühim bir siyasi nutuk verdi 

İki yoldan birisini 
seçmemiz lôzımdır: 

Hüriyet veya esaret; nizam 
1 

veya anarıı; medeniyet veya vahıet 
Lima, 11 a.a. - Lima' da toplanan amerikan devletleri konf e

ransı dün 21 amerikan milletinin ittirakiyle ilk celsesini akdet -
mittir. 
Peru hariciye nazırı Konça. söyle

diği açış nutkunda ame rikanlılık zih· 
niyetini methüsena etmi§ ve Amerika 
cilmhuriyetlerinden herhangi birinin 
istiklaline dokunulduğu takdirde bu
nun bütün Amerika kıtaaının emni -
yetini ihlU eylemiş olacağını söyle
mittir. 

Arjantin hariciye nazırı Kantilo, 
müteakiben söz alarak Konça'nın kon 
ferans reisliğine intihabını teklif et· 
miş ve bu teklif alkışlarla kabul olun 
mu§tUr. 

Teklifinin kabulünü müteakip Kan
tilo söy\ediği nutukta cenubi Ameri -
ka'nın bütün cUmhuriyctlerinin ken
di tamamhlıklarını müdafaa için si -
yasi hudutları nazarı itibare almaksı
zın tek bir adam gibi ayağa kalkacak
larını beyan etmi§ ve bunun için bir 
pakta iht1yaç olmadığını, çünkü hep· 
sinin tek bir bayrağı bulunduğunu 
kaydetmiştir. Bu bayrak, adalet ve 
hilriyet bayrağıdır. 

Kantilo eenebi propagandalarına 
mani olmak için Arjantinin hazırla -
mış olduğu planı hararetle müdafaa 
etmiştir. 

Sonra Amerika hariciye nazırı B. 
Hull aşağıdaki büyük nutkunu söy · 
]emiştir: 

B. Hu11, Amerika milletlerinin §Üp
he götürmiyen sulh arzularına işaret· 
ettikten ve liu milletlerin yabancı is
tilasına kartı koymaları lüzumundan 
ehemmiyetle bahsettikten sonra, bu • 
nun için de işbirliği yapmanın ne ka
dar Jizım olduğunu anlatmıştır. B. 
Hull &Özlerine §Öyle devam etmiştir: 

Ik ııktan biri 
"- Bugün b ir defa daha insanlık 

alemi f eti bir ta rzda ik i şıktan bir i
ni intihap etmek mecburiyetinde bu
lunuyor: Hllrlyet nya eaaret, nisanı 
veya anarıi, terakki veya tedenni, 
medeniyet veya vahşet. 

Hayale kapılmıyahm. Bu tıklar bu
gün bir hakikattir ve tehdit edici 
kuvetlerin bat gösterdiği memleket
lere mücavir olan dünya kısmında bu 
tıklar müspet birer mahiyet almakta· 
dır. Bunların bunaltıcı gölgeei bizzat 
bizim kıtamıza kadar uzanmaktadır. 

Bu tehlike karşısında gerek bizzat 
kendimiz gerek bütün beşeriyet için 
en mühim vazife kendi müesseseleri
mizi halelden masun bulundurmak ve 
bu müesseselerin müstenit bulundu -
ğu kanaatleri idame eylemektir. 21 
amerikan cümhuriyetinin kendi ka
naatlerini açıkça ve hiç bir şüpheye 
mahal bırakmıyacak tarzda ilin et -
meleri zaruridir. Bu kanaatimiz şu -
!ur: Milletler, ancak milli bir teşek
küle ve enternasyonal münasebetlere 
iıtinat eden bir ıistem sayesinde mad
di ve manevi terakki edebilirler. 

Amerikan milletlerinin elindedir. Bu 
maktıatladır ki mevcut sulh vasıtala • 
rına zamimeten yeni vasıtaları da tct• 
kik etmeliyiz. Bu vasıtalar amerikan 
kıtaıında sulh mekanizmasın ı iyileş· 

tirecek olan unsurlard:r. 

· Burada enternasyonal münasebetle
rin esas prensiplerine işaret etmek 
isterim: Her millet in b izzat kendi iş
lerini haricin her t ü rlu mtıdahales in· 

den azade olarak halledebilmesi hak· 
kı. bütün devletlerin cesamet ve ku
evtleri nazarı itibare alınmaksızın ha
kimiyetlerinin ve berahreliklerinin 
tanınması, verilen sözlere hürmet ve 
muahedelere katiyen riayet.,. 

Ekonomik mettelcler 
Amer ika hariciye nazırı müteaki -

ben iktısa cl i meselele re tema:s ederek 
liberallik prensiplerini müdafaa et • 
miş ve ticaret mübadelelerine engel 
olan gümrük manialarını şiddetle ten 
kit eylemiştir. Bu sahada enternasyo
nal ticareti iyileştirebilecek bütün 
tarzı hallerin tetkiklerini konferansa 
teklif eylemiş ve n ihayet amerikan 
milletleriyle diğer bütün dünya mil· 
!etleri arasındaki hars münasebetle· 
ne temas eyliyerek demiştir ki: 

Şurasını ehemiyetle kaydetmek i· 
terim ki askeri silarsızlanmadan evel 
manevi silahsızlanma gelmelidir." 

Amerika Hariciye Nazırı tahripkar 
bir harbın ağırlığı altında yıkılacak 

medeniyetin tüyler ürpertici bir tasvi
rini yaptıktan sonra demiştir ki: 

"- Biz Amerika kıtası adamları a

dalet ve emniyet içinde bir sulhun t~ 

rakkisi yolunda kuvctli bir amil ol -

mak misalini vermek bahtiyarlığına na 

il bulunuyoruz. Bu sahada yalnız de • 
filiz. Dilnyanm diğer kıaımlannda da 
aynı makaatla çalı,an fal veya gayri 
faal birçok kuvetler vardır." 

Amerika hariciye nazırı, medeni -
yetin istikbalinden emin olduğunu fid
detli ve sürekli alkışlar arasında beyan 
ederek sözlerini bitirmiştir • 

Bakanlık muhasebe 

direktörleri arasında 
Ekonomi Bakanlığı muha..ebe di -

rektörü B. Edip Gürel tekaüte sevko

lunarak yerine Adliye Bakanlığı mu -

hasebe direktörü Tevfik Riza, Adliye 

Bakanlığı muhasebe direktörlüğüne 

Finans Bakanlığı mali kontrol direk • 

törU İbrahim Balkan, mali kontrol di -

rektörlüğüne de varidat kontrol me -

murlarından Ekrem tayin edilmişler 
Kuveılerimizi ayakta tıııacağız ve vazifelerine baılamışlardır. 

Milletlerimizden her biri kendi he-
Merkez Hıfzıuıhha 

Direktörlüiünden: 
Müeaaeaeai sabına ne gibi tedbirlerle müşterek 

menfaatlerimize ve müşterek mesuli- Y ozgat"ta um unu medis seçimi 
1 - Müessesenin (398) kalem muh

telif ecza ve ilaç ihtiyacı kapalı zart 
usuliyle eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Bu ilaçların muhammen bedeli 
6120 lira olup muvakkat teminatı da 
459 liradır. 

3 - ihale 26-12-938 pazartesi günü 
saat onbeşte Ankara'da merkez Hıf
zısaıha müeasesesinde toplanan husu
si komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi tartnameyi ve bu tartna
meye bağlı listeyi Ankara'da merkez 
Hıfzıaaıha müessesesinde lstanbul'da 
İstanbul ııhhat müdürlüğünde göre
bilirler. 

S - Talipler teklif mektuplarını 
26-12-938 pazartesi günü saat on bire 
kadar müesseseye vermelidirler. Bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul 
edilmez. (4996) 9031 

tekrar kapanıyor ve tekrar açılıyor. 
Bitmiyen, tükenmiyen alkıf sesled, 
müzik akıfları.. Oillar dönüyorlar, 
sahne dönüyor, tiyatro dönüyor, her
kes dönüyor ve aanki koca bina genç 
kadının üzerine yıkılıyor. Ancak bu 
akşam penbe bir etek ve ipek dalgaaı 
içerisinde uçan aktörü ne kadar sev
diğini anlayabiliyor. 

Perde iniyor .• Alkış hiç bitmiyccek 
gibi tiddeıtli ... Genç kadm111, gözle -
rinde bili IOll valam akisleri var. 

yetlerimize iştirak edebileceğimizi Yozgat, (Hususi) - Umumi Mec· 
kararlaştırmalıdır. Birleıik Amerika lis üye seçimi bu hafta kaza ve mer
heaabına söyliyorum ki benim mem • kezde yapılmış, Parti namzetleri se
leketim müsellah bir ihtilaf ihtimal · çilmiştir. 
teri mevcut olduğu müddetçe askeri 
bahri ve havai bütün kuvetlerini ol
duğu gibi ayakta tutacaktır. Aynı 
zamanda biliyoruz ki milletlerin fet
hi için yegane vasıta silah değildir. 
Bazı milletler tarafından bir takım 
akidelerin intişarı başka milletlerde 
teeMÜS etmiı olan aosyal nizamları 
ve hükümetleri yıkabilir. Bu gibi fa
aliyetler sınıfların veya ırkların te -
fevvuku gibi boş nazariyelere is.tinat 
etmektedir. O nazariyeler ki dünya
nın bazı taraflarında bugün tekrar 
vücut bulmuıtur. Bu gibi akidelerin 
bizim kıtamızda hortlamaıına imkan 
yoktur. Çünkü bu nazariyeleri millet
lerimiz el birliğiyle ve medeniyet 
dünyasının ezici bir ekseriyeti uzun 
zamandan beri reddetmiş bulunuyor. 
Müdafaayı temin etmek kafi değil

dir. Kurucu yollara da gınnek icabe
der. 

Sulhu kuveılendirmeliyi~ 
Konferansımız ıulhu kuvetlendir

melidir. Adalete ve hakka istinat e -
den, milletlerin gayret ve teşriki me
sailerine dayanan bir sulhun mümkün 
olduğunu bütün cihana ispat etmek 

Seçilenler: Yozgat'tan; Şevket Ya
sa, Salim Korkmaz, Bekir Altoklu, 
Nazım Kafaoğlu, Kamil Erbek. 

Sorgun: Kadir Çetin, Asım Bektaş, 
Rıza Kayhan, Mehmet Akyol. 

Boğazlıyan: Cevdet Taflıoğlu, Meh 
met Erol, Salih, Rasim Oztürk. 

Ma~en: Hatim Tatlı, Saim Olcay, 
Necmı Ersoy, Hamdi Dağkıran'dır. 

Polonya sovyetlerle 
yakında ticaret 

müzakeresi yapacak 
Varşovaı 11 a.a. - Polonya ajanaı -

nın teyit ettiğine göre, 1939 Polonya 

ile sovyetler arasında yapılacak ti -

caret mübadelelerinin hacmini teebit 
için iJci taraf arasında sene batından 
evel müzakerelere başlanacakıtır .. Ak
di derpiş edilen ticaret mukavelesiy
le iki memleketin timdiye kadar kar
tılıkh olan ticaret mübadeleleri hac -
mi mühim derecede arttmlacaıktu. 

1 KÜÇÜll Dl) H JfRUR 

X Belgracl - Buyiık devlet ac.lamı 

Nikola l'asiç'in olumunun 12 incı yıl -
dönümü mlinasebetiyle birçok zevatın 
huzuriyle bir ayin yapılmıştır. 

X Prag - Çekoslovakya'nın ecnebi 
memleketlerdeki mümessilliklerinde 
pek yakında miihim degişiklikler ola -
cağ ı haber verilmektedir. 

X Prag - Parl.ımento , 13 kftnunue
veldc içtıınaa davet dılmıştir. haşve -
kil Beran o giın meclise gıderek nukü 
metin programını okuyacaktır. 

X Mcksıko - Reisıcumhur Karde -
nas ecnebılere ait madenlcn istımlak 
etmek fikrinde olmad ı •mı bildirmiş ve 
petrol meselesine gelince hukiımeti:ı 
malları ist imlak olunan kumpanyalar -
la dognıdan dogruya mü akerelerle 
uyuşabilcccgi iımidini izh ar eym ~ti r. 

X Vaıington - Amerika hilklimcti 
Çin sularında bulunan Sakramento is
nıindeki topçekerini eri çag ırmıya ka
rar vermiştir. Zannedilrligine gôte Sa
kremento'nun yerine başka gemi gön
derilmiyecektir. 

X Stokholm - Bohuslen adalarında 
hüküm siı ren fırtına dolayısiyle mo -
tör ve yelkenli Alfred ismindeki Nor • 
veç gemisi Gotemburg civarında bat -
mış ve dort ki..,iden ibaret olan müret
tebatı bogulmuştur. 

Portakal mev•İminde iter 
gün portakal yemeği ihmal 
etme. 

Kilerini portakal reçel 11e 

şuruplariyle doldur. 
En •ağlam gelir devlet tah

vilidir. 
Devlet tahvili alan hem 

kendine, hem yurdun iman
na yardım etmiı olur. 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Kuranportör tesisatı 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğündentı 

1) - Ankara - İstanbul, Ankara -
Kayseri ve İzmir - Bursa aralarında 
olmak üzere üç takım üçlü, Kayseri -
Adana, Eski~hir - Bursa arasında bl -
rer, Bursa - İstanbul arasında iki,cr 
takım t ekli olmak üzere dört takım 
tekli kuranportör tesisatı ile Adapa -
zarında t esis olunacak üçlü kuranpor
tör repetör merkezi tesisatı kapah 
zarf uaulille eksiltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (370.000), 
muvakkat teminat (18550) lira olup 
eksiltmesi 6.1.939 cuma günü saat (16) 
da Ankarada P. T. T. umum MD.Ulk 
binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu- . 
ni veaaiki ve birinci maddede yazılı 
beher nevi tesisattan hiç olmazsa bi
rer takım t esis ve muntazaman işlet • 
miş olduklarına dair tesisatı yaptıkla
rı idare veya müesseselerden tasdikli 
referans ve teklif mektuplarını muh -
tevi kapalı azrflarını o gün saat (15) 
şe kadar mezkur komisyona verecek -
lerdir. 

4) - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Kınaciyan hanında 
P. T. T. ayniyat şubesi MD. lü.klerin -
den (18.5) lira bedel mukabilinde ve-
rilecektir. ( 4811) '8740 

Ankara-Valiliği 

Kiraya verilecek kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei 

hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet
leri hitam bulan kum parsellerinin 
numaralariyle muhammen icar bedel
leri aşagıda gösterildigi veçhile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a
çık artırmıya konulmuştur. 

İhalesi 19. 12. 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacağından taliplerin muhammen 
bedel üzerinden % 7,50 nisbetinde te
minatlariyle birlikte yevmi mezkurde 
vilayet daimi encümen salonunda bu
lunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin de hususi idare tahakkuk ve 
tahsil müdürlüg üne müracaatları ilin 
olunur. 
Parsel No. Mevkii Bedeli mu-

hammen 
Lira K. 

5 Çubuk deresi 525 
6 

" .. 750 
7 " " 720 
8 

" " 550 
9 .. " 526 

10 
" " 755 

11,12 .. " 1110 
(4957) 8882 
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YARIN KURACAG 1 N iZ · EVİN·TEMELİDİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

~ ................................. l ............ IL 

Şüpheli ve kireili sular fa tiye cihazları 
y E B o ı ı· D Kireçli ve acı sular tasfiye cihazları ve 

tesisatı. 

YEBOliD Şüpheli ve mikroplu sular için portatif 
ve sabit filtreler. 

V E 8 O l i D Kireçli sud~~ saçı ve_ cildi muhafaza e
der. Banyo ıçın hususı duş aparatı 

Beş sene garanti - Tediyatta kolaylık 
İSVİÇRE'DE "WEBBOliTE,, A. G. Türkiye ve ~arkı karib Vekili 

VE B O L i D td. Sti. _, 

Merkezi: Galata Billur sokak No. 7 / 9 • Telefon: 44507 
P. K. No. 1094 

Şubeleri: Ankara Bankalar cad. No. 22 - Telefon: 2681 
P. K. No. 45 

İzmir - Saman iskelesi Mimar Kemaleddin cad. No. 15 • 
Tel. 2365 P. K. No. 72 9177 - -,, ............................................... ır 

, .......... ._ ........................... ... 
Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Beller top m . Beher top 

Çiftei 

" 

2 

2 

75 

90 

36 

36 

630 

729 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

Elbise ve • 
saıre 

Bo1u Orman Okulu Direkto"rl"-·· d ugun en: 

856 

ah nacak 

1 - Okul talebesi için aşağrda cinsi, miktarı muhammen bedeli, ve ilk 
teminatları yazıh elbise ve saire kapal f ' 1· 1 1 kt 

ı zar usu ıy e a ınaca ır. 

2 - Bu işe ait ihale 19. 12. 938 pazart · ·· .. 14 k 1 d. kt" 
esı gunu saat te o u ıre or· 

lüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat (409) liradır. 

4 - Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibraz 
etmeğe mecburdurlar. 

5 - İlk teminatlar Bolu orman mesul muhasipliğinin Ziraat bankasında
ki hesabına 17. 12. 938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 

6 _ Nümuneleri ve şartnamesini görmek istiyenler her gün okul direk
törlüğüne müracaat edebilirler. 

7 _ Teklif mektupları komısyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmiş 

bulunacaktır. ( 4959 ) 8932 

Muhammen F. Teminatı Tutarı 

Mi kadarı Cinsi Lira kuruş Lira Lira K. 

100 Takım Harici elbise 27 75 2775 

100 Dahili elbise 18 85 1885 .. 
75 5(' Adet Pelerin 12 637 50 

50 Harici kasket 1 40 70 
" Dahili kasket 85 409 85 

100 .. 5452 50 

ULUS 

ı:::::: ::: : : : :: :: ..... ""." ..... "'". ""'" """ ı Vilôyetler .................................... 
Köprü yaptırılacak 

MUJ Vilayeti Nııfıa Müdürlüğün
den: 

1 - Muş ili dahilinde Muş • Erzu
rum yolunun s+ooo kilometresinde 
Karasu üzerinde 5X10 metre açıklı
ğında kenar ayakları kargir 4 orta a· 
yağı kazık beş gözlü ahşap köprü. 

2 - Keşif bedeli 10987 lira 34 ku-
ruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Kargir ve ahşap inşaata ait fen

ni şartname. 
H - Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli silsilei fiat met -

raj cetveli. 
G - Proje. 
Istiyenler bu şartnameleri ve ev -

rakı bedelsiz olarak Muş Nafıa Mü -
dürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 birinci kanun 938 
tarihinde salı günü saat 15 de Muş 
nafıa müdüriyetinde müteşekkil ko -
misyonu mahsusunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklinin 824 lira 5 kuruş muvakkat 
teminat veya bu miktarda banka mek
tubu veya muteber tahvilat vermesi 
ve ehliyet vesikası göstermesi lfizım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evetine kadar Muş nafıa müdürlü
ğü dairesine getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
linde verilecektir . .Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet uçuncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması Hizımdrr. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edil -
rnez. (4998) 8970 

Kapah zarf usuliyle tamirat ve 

ilaveli inıaal eksiltme ilam 
Konya Vakıflar Müdürlüğünden: 

1 - Konya'nm Ilgın kazasındaki 

maruf kaplıca binasında yapılacak 

tadilat, tamirat ve ilavei inşaat keşfi 
mucibince vahidi fiyatla kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira bir 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A) Fenni ve hususi şartname 
B) Mukavele projesi ve hulasai ke-

şif cetveli 
C) Eksiltme şartnamesi 
D) Proje 

pılacaktır. Istekliler teklif mektup
larını ve en az 40.000 liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarına dair idarele -
rinden almış oldukları vesikalara is
tinaden İstanbul vilayetine eksiltme 
tarihinden 8 gün evel müracaatla alı
nacak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret 
odasr vesikalarını havi kapalı zarfla
rı eksiltme günü olan 27-12-938 salı 
günü ihale saatinden bir saat eveline 
kadar satın alma komisyonluğu reis
liğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 

mühür mumu ile kapatılmış ve ismile 
açık adresinin ve hangi işe ait oldu
ğunun yazılması şartiyle aynı saate 
kadar iadeli teahhütlü olmak üzere 
mektupla göndermeleri itan olunur. 

(8848-5030) 9015 

Mobilya münakasası 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 
l - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konulan iş: 18776 lira keşif bede
li B. U. müfettişlik dairesi ile B. U. 
Müfettişlik ikametgah konağı mobil
yaları imaHitı 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A • Eksiltme şartnamesi keşif ve 

keşif hulfisaları. 

B - Mukavele projesi 
C - Ek hususi ve umumi şartname

ler 
D - Bayındırlık işleri genel ve fen

ni şartnameleri 
E - Bu evraklar Diyarbakır nafıa 

dairesinde ve İstanbul nafıa müdürlü
ğünde görülebilir. 

3 - Hu işin ihalesi 25-12-938 per
şembe günü saat 11 de Diyarbakır 
nafıa dairesinde yapıalacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
'1408.20 lira muvakkat teminat vermek 
ve aşağıdaki vesikaları ibraz etmek 
lazımdrr. 

A • Nafra müdürlüğünden alınmış 
müteahhitlik vesikası 

B • 938 mali yılına ait ticaret oda· 
sı vesikası 

5 - Taliplerin teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evel komİS· 
yon reisliğine makbuz mukabili ver
meleri. Posta gecikmeleri kabul edil· 
mez. 

6 - 4 üncü maddenin "A" fıkrasın
daki müteahhitlik vesikası eksiltme· 
ye çıkarılmış olan hangi iş için istedi -
ği açıkça yazılmak suretiyle eksilt -
menin yapılacağı günden en az 8 gü:ı 
evel vilayete bir istida ile nafıa mü -
dürlüğünden istenilecek ve bu zaman 
zarfında vesika talebinde bulunmıyan 
ların eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

(8866-5031) 9044 

Şose 
• • 

tamırı 
Çanakkule Encümeni Dalinir.in -

den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Geli -

bolu - Keşan yolunun 12 + 000 - 48+ 
040 kilometreleri arasında üç parça -
dan müteşekkil ve 7349 metre tulin
de şose tamiratı esasiyesidir. Keşif 
bedeli 20069 lira 6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak ~unlardır. 

12 - 12 - 1938 

KOÇOKlLANL 
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Kiralık : 

Kiralık - Kalorifer ve sıcak sulu 
daireler 5 oda 1 salon Yenişehir, Ko • 
catepe İsmet İnönü caddesi sonunda 
Tel. 2451 87 57 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokak 
18 No. lu apartımanda her türlü kon • 
foru havi geniş 4 er odalı ve holü havi 
3 daire. Tl: 3520. 8908 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönü ve Kazım Öz -
alp asfalt caddelerinin birleştiği nok -
tada 7 oda mutfak banyolu kalori -
ferden başka her titrlü konforlu ev he
men kiralıktır. 1162 numaraya telefon-
la müracaat 8928 

Kiralık Apartıman - Postane cad. 
54 No: da Hale yakın Esen apartıma
nında 4 odalı daire bütün müştemila • 
tı hakim manzaralı. Tel: 3849 9000 

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı nezareti müsait 3 er 4 er odalı 
daireler. Yenişehir Tuna cad. Bozkır 
so. No: 8 de bodrum kata 9022 

Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 
müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cacl • 
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

Kiralık - Ulus Meydanında Koçak 
hanında birinci katta yazıhane için 
elverişli 2 ve 3 odalı daire kiralıktır. 
Kalorifer ve asansör var. 9067 

Kiralık - Yenişehir Adakale cad • 
desi No: 20 de beşer odalı kullanışlı 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 

9069 

Kiralık - Parke ı,..,10rifer tam konfor 
5 oda. Yenişehir r Kemal mek -
tebi yanında Okula sokak No: 14. 

9072 

Kiralık Oda - Yenişehir Lozan 
meydanı bir bay için su elektrik ban -
yo dahil güzel bir oda. Yenişehir Kır· 
tasiye ma. Selamiye müracaat. 9073 

Devren Kiralık - Yenişehir, Ata -
türk bulvarı, Kızılay bahçesine bitişik 
Sönmez Ap. 7 No. daire. İçindekilere 
müracaat. Tel: 3143 9087 

I' ~~~~~". ;·; ~ ~"" ·~: ~~ ;·~·~·.1 
: i Dört satırlık küçük ilanlardan: 
i Dir defa için 30 Kuruş 
•ı İki defa için 50 Kuruş 

Üç defa için 70 Kuruş 
} Dört defa için 80 Kuruş 

1 
Devamlı küçuk ilanlardan her defası 
için ıo kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir ilin için, 140 kuruş i 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 1 

• her satır, kelime nralanndaki boşluk-
i !ar müstesna, 30 harf itibar edilmiş
! tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret i 

1 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için be- f 
her seferine ayrıca on kuruş alınır. J 

i Küçük ilanların 120 harfi 1 
! geçmemesi lazımdır. Bu mik-
l tarı geçen ilanlar ayrıca pul 

L~~!!.~.~!!!!..!~~~.?.i.~: .......... - .. .. 
ve görüşmek istiyealer Havuzba~ı'nd• 
Kazını Özalp caddesinde Türk Dil Kıı· 
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • 
debilirler. (Teiefon: 1975) 8893 

Satılık piyano - Alman marka gii· 
zel bir piyano satılıktır İsmetpaşa aS" 

faltı Ölcerler sokak No. 5 de Ba1 
Mustaf~'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 

Satılık Bağ - Dikmen'de asfalt 
cadde üzerinde ı 44 metrelik cephesi "' 
lan 11704 metre murabbaı sahasında 
Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir AtaÇ 
sokak 10 numarada Bursa'h Emine Ti
bas'a müracaat. 8936 

Satılık Stil Ev Eşyası - Göç yil ' 
zünden İngiliz stilinde akaju salon ta· 
kımı, yemek ve yatak odası ve saire• 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Konıı' 
sokak No: 21 ı. ci kat Telef: 3491 
den Bilimer. 8976 

Satılık Arsa - Bakanlıklar karşısın· 

da Karanfil sokağında 7 50 metre M 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz FiJ a 
Tel: 2858 901 l 

Satılık - Cebecide Damirlibahçede 
büyük cadde üzerinde sinemaya 15C 
metre mesafede acele satılık ucuz iiÇ 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No ı6 

9074 

Satılık Ev - lsmetpaşa ve Hamarı1" 
önünde kultanışlı iratlı yolculuk hase• 
biyle acele satılıktır. Kınacıhan No : 
16 Tel: 2406 9075 Kiralık - Yenişehir Selanik cad -

desi Kuğu apartımanında kiralık dai -
reler. 7 numaraya müracaat. 9100 

Satılık - Bahçeli evler kooperati • 
finden hisse satılıktır. Kma<:ı han No : 
16 Tel: 2406 90SS Kiralık - Kavaklıdere'de Güven 

evlerinden bütün konforu camı mun- a ılık Otomobil _ Ço efülz .,.. 
tazam bahçeli 1 numaralı ev 3719 te - gayet ekonomik kapalı "Reno" otornO" 
lefona müracaat. 9l05 bili satılıktır. Tel. 1682 Refik. 

Kiralık - Bahçeli Evler Kooperati · 
finde beş odalı tam ko:ıforlu 117 No. 
lu ev aylığı elli liraya kiralıktır. Ye -
rinde görülebilir. Telefon: 1296 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so • 
kak Adalar Ap. 3 oda, 1 hol ve 5 odalı 
daireler. Fiat mutedildir. Kapıcıya mü-

Satılık arsalar - İsta .. yon arkasın • 
da Yenişehir'de yolculuk dolayısiyle 
ucuz fi atla Kınacı han N o. 16 Tel: 
2406 9101 

4 - Yukarıda yazlı evrak Anka
ra'da vakıflar umum müdürlüğü inşa
at müdill'lüğünden, İstanbul'da İstan
bul vakıflar baş müdürlüğünden, 

Konya'da Konya vakıflar müdürlü
ğünden alınabilir. 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart - racaat. 9107 

Satıl•k Apnrtıman - Yenişehir'de 
yeni yapılacak erkek lisesi civarında 
asfalt üzerinde 160 lira icnrlı ehveıı 
fiatla Kınacı han No. 16 Ti: 2406 

5 - Eksiltme 26. 12. 938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Konya vakıflar miidürlüğünde top
lanacak inşaat komisyonunda yapıla
caktır. 

6 - Muvakkat teminat (1870) lira 
(95) kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla
rın 1938 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve vilayet nafıa müdü :iğün

den bu işe girebileceğine dair alınmış 
ehliyet vesikası ve en aşağı (10.000) 
liralık bir bina inşaatını yapmış ve 
muvaffak olmuş bulunduğunu bildi
rir vesika göstermesi ve bizzat yük
sek mimar veya inşaat mühendisi ol· 
ması veya bunlardan birisiyle müşte
reken teklif yapıp mukaveleyi birlik
te imza eylemeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 26. 12. 938 
pazartesi günü saat 14 de kadar Kon
ya vakıflar müdürliiğiinde toplana
cak inşaat komisyonu reisliğine mak
buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

9 - Kapalı zarfların ihzarında, tek. 
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı 

kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyyen riayet eylemeleri ilfin olu
nur. (4992) 8983 

Üsküdar Adliye binası 

yaptınlacak 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiu

mumiliğinden : 
Usküdar adliye binası inşaatı kapa

lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Bedel keşif 54452 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 3973 liradır. 

Mukavele hususi ve fenni şartname -
ler proje ve keşif hulasasiyle buna 
müteferri diğer evrakı görmek i:;ti -
yen tatil günlerinden rrı.•ada her gün 
İstanbul Sirkeci Aşırefendi sokak 13 
numarada adliye levazım dairesinde 
görebilirler. 

Eksiltme 27-12-938 salı günü saat 
15 de Adliye levazım dairesinde ya-

namesi 
D - Tesviyei turabiye şose ve kar

gir inşaata dair fenni şartname 
E • - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, fi

at bordrosu. 
G - Malzeme grafiği. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 5-1-939 perşembe günü 
saat 15 de viliiyet makamında topla -
nan daimi encümende yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme pazarlık suretiyle ya-

pılacaktır. . . . . . 
5 _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs-

teklilerin 1505 lira 18 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermeleri ve günün. 
den nihayet 8 gün eveline katlar vi. 
)ayet makamına müracaatla alacakları 
ehliyeti fenniye vesikasını ibraz et_ 
meleri lazımdır. 

(8889-5065) 9092 

Kopala zôrf usulile 

eksiltme ilônı 
Bursa C. H. P. llbaıkanhğından: 

1 - Bursa cümhuriyet alanında in
şa edilecek Halkevi binası inşaatın -
ın bir kısmı tediye şartlarında ve 
müddet meselesinde yapılan tadilat 
dolayısiyle yeniden eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 
liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C - Hususi, fenni, mali şartname 
D - Keşif huHisa cetveli 
E - Projeler, 
F · Bayındırlık işleri genel ve ya

pı işleri fenni şartnameleri. 
Istiyenler bu evrakı "350" kuruş 

mukabilinde C. H. P. Sekreterliğin· 
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 19-11-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetli olup 19-12-
938 tarihine müsadif P.8zarte5i günü 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle· 
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 

9108 müracaat. 

Kiı·alık _ Koyunpazarı Arslanhane 
camisi karşısı 4 oda fevkalade nezaret. 
Ap. dairesi. Orta kattakilere ve Tl: 
27 50 ye müracaat. 9146 

Kiralık oda - Mobilyalı kaloriferli; 
odada akar su banyoda sıcak su. Ka • 
zım Özalp cad. 30 da No. 6 Yenişehir. 

9152 

Kiralık - Bahceli evler kooperati
finde beş odalı, ta~ konforlu 117 No. 
ev aylığı elli liraya kiralıktır. Yerinde 
görülebilir. Telefon: 1296 

Satıhk : 

Satılık Oda Takımları - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 

saat "15" de Bursa C. H. P. binasın -
da başkanlık odasında ihalesi yapıla
caktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 47 50 liralık muvakkat tel 

minat vermesi, üçüncii maddede ya
zılr evrakı kabul ve imza etmesı ve 
a~ğıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

A - Ticaret odasına 1938 senesine 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

B - Nafıa müdürlüğünden alınmış 
bu işe girebileceğine dair ehliyet ve
sikası. 

C - Müteahhidin iş başında mesu
liyeti fenniyeyi haiz bir yüksek mü
hendis veya mimar bulundurmasını 

teahhüt eder vesika. 
7 - Teklif mektupları 4 üncü mad

dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C. H. P. İl başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların 4 üncü 

9109 

Satılık - Heybeliada'da Çamlık'tll 
konforlu, boyalı yeni kargir kö~k ucuı: 
Adada Kuleli köşkte B. Hakkı Sıı:· 

maz'a müracaat. Tl: Ankara 2713 
9145 

Saldık arsa - Çankaya'da Harici· 
ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
42 M2 ccp":c!i 4950 M2 evli toptıııı 
Tel. 2406 Kmacr H. No. 16 9180 

Satılık Apartrman - Y. Şehir'dt 
Bakanlıklara karşı ayda 480 lira iratlI 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kına-
cı han 16 9179 

\raıın•or : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera· 
tifinden B. 4 satılık evi olanların SoS' 
şartlarını Merkez Bankasında Ekrem 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024 

maddede yazılı saate kadar gelmi§ 
olması ve dış zarfın mühür mumu jle 

iyice kapatılmış olması lazımdır. Pos· 
tada vukua gelecek gecikmeler kabul 
edilmez. (8793-4981) 9095 

Su projesi tanzim eUirilecek 
Salihli Belediyeainden : 

Kasabamıza (8) kilometre mesafe· 
den getirilecek tahlili yaptırılmış ve 
Sıhhiye Vekaletince tasdikten geç• 
miş menba içme suyunun projesinifl 
tanzimi 2-12-938 gününden itibareıı 

(20) gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti anlamak ve pe)' 
koymak üzere 22-12-938 gününe ka • 
dar Salihli belediyC6ine müracaatları 
ilin olunur. 8996 
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RESMi lLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanlığı 

Sahra pili ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıiayonundan : . 

~ - Hepsine 3800 lira fiyat tahmin 
edılcn 5000 bet bin adet sabra pili a
çık eksiltmeye konmuttur. 
~ - Eksiltmesi 15-12-938 pcrtcmbe 

günü saat on birdedir. 
3 - İlle teminat 285 lira olup prt· 

namesi komisyonda görülür. 
4 - Ebiltmeyc gireceklerin kanu

nt tenıinat ve 2490 sayılı kanunun 
2 •. 3. _maddelerinde yuıh belgelerle 
bırhkte muayyen gün ve vakitte M. 
M. V. satın alma komisyonunda bu-
1\lnnıaları. (4913) 8824 

lüfek~i santlılı al1111C1k 
M. M. Vekileti Satm Alma JCo.. 

naiayonandan: 

1 - 17000 on yedi bin liralık tUfck· 
ci •andığı kapalı zarfla ebiltmeye 
konınuııtur. . 

2 - Ekailtme.i 19.12.938 pazarteaı 
günü saat 11 dedir. 

3 - Komple tüfekd sandıklarının 
beher çiftine 200 lira fiyat tahmin e • 
diltnittir. 

4 - İlk teminatı 1275 lira olup f&l't• 
namesi komisyonda görülür. Arzu e -
den talipler tarafmdan ıurcti çıkarı
labilir. 

5 - Ekailtmeyc gireceklerin ilk te
minat n 2490 sayılı anuııun ~·. s. 
ınaddclcrinde yazılı belgelerle bırlık
te ihale aaatmdan behemehal bir saat 
evelinc kadar zarflarmı M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(4926) 8900 

Nal mıhı alınacak 

ile satın alınacaktır. 
2 - Elasiltmeai 28.12.938 çarfamba 

günü aaat 11 dedir. 
3 _ Beher adedine 48 lira fiyat tah-

min edilmiftir. 
4 _ Ebilt:me günU taliplerin 938 

senesi katalogları ile gelmeleri~~~ 
dır. Şartnameei kıomiıayonda görulur 
iatiyenler suret çıkarabilirler. 

5 _ Ebilt:meye gireceklerin kanu-
I teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. 

:..cklelerinde yuılı belgelerle birlik
te muayyen gUn ve vakıtta M. M. V. 
.. tm alma komiayonı.mda bulunmala -
rı. (5080) 9173 

Ankara lewııım Amirlili 

311.000 kilo yulaf 
ah nacak 

Ankara 1..evıazan Amirliği Satm 
AlmaKo. 

ı - Tefenni kıtaatınm senelik ih
tiyacı olan 311000 kilo yulaf K. zarf
la eksiltmeye konmuıtur. 
\ı - Tahmin bedeli 15550 lira olup 

muvakkat teminatı 1283 liradır. 

3 - Eksiltmeli 26.12.938 Pazar • 
teai günü saat 14 dedir. 

4 - Eluiltmeyc gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanu!lun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen bclgelcriy-
1e birlikte ihale günü ve saatinden en 
geç bir saat cvcline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Isparta Tüm sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

9047 

Askerl Fabrikalar 

10 ton bo~ahk ~ ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

Gümrük ve in. B. 

Font boru alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1-İdaremizin yavtan tuzlasına ge
tirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi i
çin prtnamesi mucibince satm alına -
cağı ve 19.10.938 tarihinde ihale edi
leceği ilan edilen ve eksiltmeden kal
dırılan 25.000 mcrc inşaat tulünde 60 
m/m kutrunda foqt boru ve listesinde 
müfredatı yazılı fiususi aksamına ait 
şartnamede tadilat yapılacağından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuftur. 
II - Muhammen bedeli aif Haydar

paşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

III - Eksiltme 4.1.939 tarihine 
raatlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Kabatafta levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapıla _ 
caktır. 

IV - Muaddel şartnameler paraaız 
olarak her gün inhisarlar umum tnU -
dürlüğü levazım ve mübayaat tube -
sile Ankara ve İzmir baş müdürlüğün
den alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
ycn firmaların fiatsız teklif ve kata
loklarını ihale gününden 7 gün cveli
ne kadar inhisarlar umum müdürlü -
ğü tuz fen tubcsinc vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammm ve
sika almaları lazımdır. Bu vesikayı 
haiz olmıyanlar münakasaya ittirik e
demezler. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ıle V ci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksilt • 
meye iştirik vesikası ve % 7,5 güven
me makbuzu vıeya banka teminat mck-
ıbunu ihtiva edecek olan kapalı zarf

ların eksiltme günü en geç saat 14 c 
kadar yukarıda adı.geçen alım komi•
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi li.zımdır. (8499/4857) 

8nı 

~'!!.'!.!!e;'ez Satm Alma Komisyo - Betonarme dö19me yaphrlla<ık 

M. M. V. Satm Alına Ko. 

Hayvanat için çok miktarda nal mı
hı alınacaktır. Şartlarını öğrenmek ia
tlyenlerin 21-12-938 tarihine kadar 
Ankara'da M. M. V. levazım itleri da
lre9ine müracaatları ilan olunur. 

(5027) 9043 Tahmin edilen bedeli (10.000) lira inhisarlar Umum Müdürlüğün-
olan 10 tıon bohçalık saç Askeri Fab- den: 

Öğretmen alınacak rikalar Umum. Müdürlüğü Merkez I - ldaremizin Paşabahçe fabri-

t---~-------.....,......., .... _.........,4.1r!!'la&ırt111eel~gttli!"n•u• ... ..iıı111t~l@5111t111ell!lb~pal,ı,.ı""sar1~ ı:- ls•mda yaptmlacaiı. 21-11-938 tari-
M. M. Vekaleti A.keri Liaeler . . . 

1 
• lılnde ihale edlleccği ve bilihare ek-

MüfettitJiğinclen : ıbale edılc.cektır. Şaı:tname parasız o- ailtmcden kaldırılacafı ilin edilen 
larak komıayona venllr. betonarme dapmelerle aalr mlltefer-

1 - Şimdi Ankarada bulunan, ilk Taliplerin muvakkat teminat olan rik itlerin prtnamcleri tidil edildi • 
baharda Kayseri civarındaki yeni bi- (750) lirayı haTl tekıtf melrtuplanıu llndea yeniden kapalı zarf uauliyle 
nasına nakledilecek olan•• Ankara Gc- mezk<ir günde aaat 14 de kadar komi•- eksiltmeye konulmuıtur. 
dikli Hazırlama orta okuluna" aylık yona vermeleri ve kendilerinin de II - Heyeti umumlyesinin kctif 
ücretle Riyaziye, Türkçe, Almanca 2490 numaralı kanunun 2. v~ 3. mad- bedeli 15.202 lira 40 kurut ve muvak-
öğrctmeni alınacaktır. dclcrindeki vcsaikle mczk<lr gün ve kat teminatı 1140.18 liradır. 

2 - lateklilerdcn aranılacak tart - saatte komisyona mUraçaatları. (5000) III - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
1ar af&iıdadır. 8990 rastlıyan pazartesi gilnU saat 15 de 

a) Okul ile Zenci dereye gitmeyi te- Kabataıta levazım ve mübayaat tU -
ahhüt ctmif olmak. 149 lalem ate19 mUklYİm besindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. • 
b) İstekli oldufu ders için ehliyet- muhtelif tn~la YI hartlar IV - Şartname, kc,if ve projeler 

1i bulunmak. 11111 ., 76 kuruı bedel mukabilinde inhisarlar 
(Xliltür bakanlığınca ehliyeti taadik ahnacak umum müdürlüğü levazım ve müba-
edilmif bulunmak veya üniversitede yaat şubesiyle Ankara ve İzmir bat 
imtihan vererek ehliyet almıf olmak.) müdürlUklerlndcn alınabilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdiir-
c) Askerliğini yaplDI§ olmak, mec- . V - Eksiltmeye ittirik etmek Is-. ı ak lüg-Ü Merkez Satın Alma Konuayo-

buri hizmctı bu unmam · tiyenlerin diplomalı yüksek mühcn-
3 - Alınacak ötretmcnlere ayda nundan : dis veya yüksek mimar olmalı. Olma-

108 lira ücret ve oturmaları için okul Tahmin edilen bedeli (151.170) lira dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir 
civarında Zencidcredc aile ikametgi- olan 149 kalem atctc mukavim muhte- miltehassısı inpatın sonuna kadar 
hı verilecektir. lif tuğla ve harçlar uked fabrikalar daimi olarak it batında bulundura -

4 - İstekli olanların Ankarada M. umum müdürlügü merkez satın alma caklarını noterlikten muaaddak bir 
il. V. aMeri liseler müfettifliğinc di- komisyonunca 27.1•1939 cuma günü tcahbüt kiiıdı ile temin etmeleri ve 
lekçc ile müracaatları ve dilekçeleri - aaat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek- bundan baııka asgari 10.000 liralık bu 
ne ehliyetname, nüfus tezkeresi tal- tir. Şartname (7) lira (S6) kurut mu- gibi inşaat! yapmıt olduklarına dair 
dikli suretleriyle fotoğraflı hal terce- kabilınde komı yondan verilir .Talip- fenni evrak ve vesaikini ihale günün-
nıelerini bağlamaları ilin olunur. lerin muvakkat temin.at olan (8808) den 8 gün evetine kadar inhisarlar 

(5016) 9076 lira (50) kurutu havi teklif mektupla- umum müdilrlUğü inpat !Ubesine ib

Kanat bezi ahnacok 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

•iayonundan: 

l - 30.000 metre kanat bezi kapalı 
.mufla ekailtmeyc konuı.nu,tur. Mu • 
~ bedeli 22.000 lira olup ilk te 
mınatı 1650 liradır. 

2 - Ekailtmeai 28.12.938 çar~ 
aünü Hat 15 de vekallet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

d 
3 -:- ŞartlUllnesi her ,Un kocniayon -

a gorulebı1ir. 
4 - lsteklilerin ihale ıaatından bir 

aaat cvcline kadar kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı veeikalarla 
birlikte ilk teminat ve teklif mektup _ 
!arını komisyona vermeleri. 

(5077) 9172 

100 Adet bisiklet 

oh nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan ı 

l - 100 adet bisiklet açık elllliltme 

rını mezkur ıünde saat 14 de kadar raz ederek ayrıca bir fenni ehliyet 
vesikası almaları lbımdır. komisyona vermeleri ve kendilerinin 

de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad- VI - Mühürlü teklif mektubunu 
delerindeki veaaikle mezkur gün ve kanuni vesaik ile V inci maddede ya-

zılı inşaat tubemizden alınacak cblisaatte komisyona müracaatları 
yet vesikası ve % 7,5 gilvcnme para-

<5023) 
9077 aı makbuzu veya banka teminat mek-

Jandarma 
800 Hayvan Yelensesi ahnacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An 
kara Satm Alma Komisyonundan: 

1 _Bir tanesine bin elli kuruş kıy
met biçilen vasıf ve ve tekil öme~inc 
uygun seku yüz hayvan veleneesı ka
palı zarftan pazarhta tahvilen 19.12. 

938 pazartesi günü llUt onda satın a-
lınacaktır. 

2 _ Şartname par•ız komisyondan 
aıınabilecek olan bu pazarlığa karıt
mak iatiyenlerin altı yüz otuz liralık 
teminat sandık makbuz veya banka 
mektubu ile ,artnamede yazılı belge -
lerlc birlikte pazarlık gün ve saatında 
lmomiıaJonda bulunmaları. ( 4937) 8879 

tubunu, ihtiva edecek olan kapalı 
ırfların ebiltme gunü en geç saat 

ı e kadar yukarda adı geçen alım ko
ıi s yonu bafkanlığına makbuz mub
nlindc verilmesi Hlzmıdır. 

(8928-5066} 9128 

Bayındırlık Bakanlığı 

Sedde Ye regülatör inıaatı 
Nafıa Veklletinclen ı 

Eksiltmeye konulan if: 
l - Buruda Manyas gölü aeddele

d ve regülitör inpatı kefif bedeli 
(531.077} lira (68) kuruttur. 

2 - Eksiltme 21.12.938 tarihine 
raatlıyan çar,ani>a gilnll saat (15) de 
nafıa vekaleti sular umum müdürlü -
iti ıu ebiltme komiayonu odamda 

kapalı sarf usullyle yapılacaktır. 
3 - İıteklileı eksiltme prtııamesi, 

mukavele projesi, baymdırhk itleri 
gc.1el prtnameal, fenni prtname ve 
projeleri (26) lira (55) kurut muka -
bilinde sular umum müdürlUiünden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin (24.993) lira (15) kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden eh az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan bütün ve -
aikalarla birlikte bir istida ile vekale
te müracaat ederek bu itc mahsus ol -
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri tarttır. Bu mild -
det içinde vesika. talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye i'tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ikinci maddede yazılı saatten bir 
saat ccvlinc kadar sular umum mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde ver • 
meleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabule-
dilmez. ( 4834) 8765 

Yapı isleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 

1. Eniltmcyc konulan it: Ankara 
Akköprü ile Orman çiftliği yolu üze
rinde yapılacak tavakçuluk enstitüsü 
binaları inpatıdır. 

Kctü bedeli 48 696 lira 96 kuruştur. 
2. Eksiltme 20.12.1938 sah giınü sa

at 16 da nafıa vekileti yapı işleri ek -
ailtme komisyonu odasında kapalı 
zarf U9uliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme ,artnamesi ve buna mü
tefcrri evrak 245 kurut bedel muka -
bilinde yapı itleri umum müdürlü · 
ğlinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 3652 lira 28 kurutluk muvak -
kat teminat vermeleri ve nafıa vcki -
!etinden alınmıt ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gUn cvel isteklilerin bir istida ile na
fıa vekaletine müracaatları ve istida
larına en az bir kalemde 25.000 lira 
kıymetinde ba i'e benzer bir İ.§ yaptı
ğına dair i'i yaptıran idarelerden a • 
lınmıt vesika m,tirmelcri muktazi -
dir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan, 20.12.1938 sah günü 
saat ıs c kadar yapı itleri eksiltme 
loomiayonu reillliğine makbuz mukabi
linde teslim edeceklerdir. 

P<Mltada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 4943) 8955 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden· 

1. Elmiltıme79 koaulan it: Ankara
da Mahmut pap bedeetam reatona • 
yon itidir. 

Ketif bedeli 44 476 lira 27 kurut • 
tur. 

2. Ebiltme 22.12'.938 per9embe gO -
nü saat 16 da nafıa •eklleti yapı itle
ri eksiltme komt.yonu odasında ka -
palı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3. Eksiltme prtnameai ve buna mü
tcf crri evrak 112 kuru' bedel mukabi
linde yapı itleri umum müdUrlüğiln· 
den alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek lçln is • 
tcklilerin 3335 lira 73 kurutluk mu 
vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
kaletinden alınmıt ehliyet vesikası 

göstermeleri lizmıdır. Bu vesika ek -
ailtmenin yapılacağı günden en az se
kiz gün evvel bir istida ile nafıa ve · 
kiletine müracaatları ve istidalarına 
bu gibi ibidatı tamir ctmit ve bu ta · 
miratı iyi bir surette baprdığına da -
ir maarif vckileti cntikitelcr ve mü
zeler direktörlüğünden alınmış vesi
ka ilittirmclcri ve isteklinin bizzat 
yiiktsek mühcndia veya mimar olması 
muktaııidir. 

5. btekliler teklif mektuplarını i· 
hale günü olan 22.12.938 perıembe gü
nü saat 15 c kadar eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dılmez. ( 4960} 8979 

Asansör leslsall ilinı 
Nafıa Vekaletinden ı 

1 - Eksiltmeye konulan it: Anka
ra Emnıyet Umum MüdilrlligU artiv 
dairesi evrak asansörü tesisatıdır. 

,l{cşif bedeli 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 21-12-938 çartamba 

günü saat 16 da Nafıa Vekilcti yapı 
ifleri eksiltme komisyonu odasında 

pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme prtnamcsi ve buna 

nüteferri evrak 3 kuruş bedel mu -
abilinde yapı işleri umum Müdürlü
~ündea alınabilir. 

4 - isteklilerin 91 lira 45 kurut 
muvakkat teminat vermeleri lbımdır. 

(5007) 8994 

Muhtelif inşaat 
mü na kasası 

Nafıa V eklletiDden ı 

28.11.938 tarihinde münıkasaaının 
yapılacağı alelusul ilan edilmi' oları 
Sivas - Erzurum hattının 676 ıncı ki· 

lometreainde yapılacak bir adet açık 
kirgir tünel ile 655 in<:i kilometresin
de bir ve 667+550, 1571, 674 üncü kılo
metrelerde dört amele barakası ve 720 
inci kilometredeki köprüye bef adet 
röz ilavesi milnakasasına talip zuhur 
etmemiş oldugund211 bu işler aynı 
prtlarla yeniden mdnakaaaya konul
muttur. 

1 - Münakasa 28.12.938 tarihine
müsadif çarp.mba günü aaat on beşte 
vckalctimiz demiryollar inpat daire
sindeki münaıkasa komisyonunda ya
pı)acaktır. 

2 - Bu itlerin heyeti umumiycsi -
nin muhammen bedeli yüz doksan üç 
bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı on 
bin dokuz yüz liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
prtnameai, Bayındırlık itleri genel 
şartnamesi, fenni şartname, köprü 
projesi, açık tünel maktaı, dört adet 
bina projesi ve vahidi kiyasii fiat cet
velinden ibaret bir takım münakasa 
evrakı dokuz yüz altmış bet kuruş 
mukabilinde dcmiryollar inşaat dai
re.inden tedarik olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defadan en az 
yüz bin liralık bir yol ve yahut timen
düfer işini müteahhit sıfatiylc yap -
mış olmaları şarttır. 

6 - Bu iııe girmek isteyenler, re -
lcrans ve diğer vesikalarını bir isti -
daya bağhyarak münakasa tarihinden 
en az scki.z gün evci vekalete vermek 
suretiyle bu iş için ehliyet vesikası 
istiyecek ve bu ehliyet vesikalarını 
münakasa komisyonuna ibraz edecek
lerdir. Ehliyet vesikası için münaka
sa tarihinden sekiz gün cvel yapıl -
mıyan müracaatlar nazarı itibarc a -
lınmıyacaktır. 

1 - Münakasaya i9tirik edecekler 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu -
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını 
mezkQr kanunun ve eksiltme prtna -
mcainin tarifatı dairesinde hazırlana
rak 28.12.938 tarihinde aaat on dörde 
kadar numaralı makbuz mukabilinde 
Demiryollar intaat dairesi münakasa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 
lizınıdır. (4977} 9002 

Demiryolları 

Balast münakasası 

ltletmcmizin Haydarpap Ankara 
battı üzerinde KLM. 335-438 arasm -
daki ocaklardan 10.000 M3. balastın 
ihzarı kapalı zarf uauliyle eluiltmc -
ye çıkarılmııtır. Ekailtmcai 16-12-938 
tarihine rastlayan cuma ,UnU saat on 
birde Haydarpap'da gar binaaı dahi· 
lindc birinci itletme ebiltme komis
yonunca yapılacaktır. 

2490 sayılı kanunun tayin ettiği ev
safı haiz isteklilerin balast ıartname
sindc yazılı ve beher metre mikabı 
150 kurut muhammen bedele göre mu 
vakkat teminatı ile teklif mektupla
rını eksiltme günü saat 10 na kadar 
komisyon reisliğine teslim etmeleri 
lazımdır. 

Mukavele projesi ile prtnamc yol 
baş müfettişliğinden parasız olarak 
verilir. (8623-4948) 8863 

1.000 adet deri 111110 ıhlllClk 
D. D. Yollan Satm Alma Komia

yonundan: 

11.10.938 tarihindeki ekaıtlmeat fea
hedilmıf olan 21950 lıra muhammen 
bedelli (1000) adet deri palto 20.12. 
1938 salı günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin (1646,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliginc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 
da malezme dairesinden, Haydarpaşa. 
da tesellüm ve aevk tefliğinden dağı-
t•lacaktır. (4950} 8956 

Kızma, ktlrei we saire ıhnacık 
D. D. Yolları Satın Alma Komia

yonundan : 

Muhammen bedeli 47700 lira olan 
sekiz kalem kazma, kürek, yaba ve tır
mıklar 19.1.939 per,embe günü uat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

. Bu i•e girmek iatiyenlcrin (3577.50) 
hralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün aaat 14.30 a kadar komie -
yon reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler 2SO kurup Ankara ve 

Taydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (4966) 8960 

Emniyet tesisatı 

D. D. Yollan Satln Alma Ko. 

Muhammen bedeli 53422 lira olan 
(Ankara - Haydarpaşa hattında mev
cut emniyet tesisatı kumanda tcrd -
batına ait muaddel Einbeit J tipi ile 
Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung 
für die Tlirkie tipine ait) emniyet te
sisatı yedekleri 23-1-939 pazartesi gü
nü aaat 15.30 da kapalı zarf uauliyle 
Ankara'da idare binasında astın alı· 
nacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3921,10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı giın saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler (267) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. (5018) 9042 

Ray ahna<ak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi. 

yonundan: 

Muhammen bedeli 576009,93 lira o
lan 100 kilometrelik takriben 8000 
ton ray 25-1-1939 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ılc Anka
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 26790,40 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2880 kurup Ankara Ye 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (4965) 9127 

Torak dubası ahnocak 
D. D. Yollan Satın Alma Lımi.

yonanclan: 

Muhammen bedeli 80400 lira olan 1 
adet tarak dubası ve planları 13.2.939 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf U6ulü ile Ankarada idare bina -
sında satın ahnacaktrr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5270 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaiikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komi•yon 
reisliğine ve-nneleri lazımdır. 
~artnameler 402 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta. 
dır. (5046) 9171 

Devlet Hava Yolları 

2 otobüs sotllacak 
Devlet Ha .. Yollan ~ ..... M6 

dürlüiünden z 

l - İdaremize ait Fort ve Spa mar
ka 2 adet otobüs 19.12.938 pazartesi 
günü saat 10 da açık arttırma ile dev
let hava yolları tayyare meydanında 
aatıla<:a.ktır. 

2 - Her ikisinin muhammen bedeli 
500 liradır. 

3 - Talipler her zaman otobüa1eri 
mczkQr meydanda görebilirler. 

4 - Taliplerin 37 lira SO kuruflu1i 
teminatları ile birlikte tayin olunan. 
günde müracaatları. (4955) 8930 

Sııd11111 kuyul•ı • sept• 
"8kuru yıpt1rlll<lk 

Devlet Hava Yollan Levazmı Ma 
diarlüiünden : 

1 - Devlet hava yollarının tayyare 
meydanında yaptırılacak sızdırma 
kuyuları ile septikçukuru açık cbilt
mcyc çıkarılmı,ur. 

2 - Keşif bedeli 5950 beş bin dokuz 
yüz elli lira 37 otuz yedi kuru,tur. 

3 - İhale 17.12.938 cumartesi güııil 
saat 10 da umum müdürlük binasında 
toplanan komisyonda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin 447 liralık teminat 
mektubu ve icabeden vesikalarla bir• 
liktc mezkur gün ve iaatte komisyon
da hazır bulunmaları ilin olunur. 

(4956) 8931 

Ahşap parke döşemesi 
yaptlrdacak 

Ankara Halkevi Baıkanbğmclan: 
Halkevi binasının ıpor salonu zc -

minine pazarlıkla (270) metre kare 
ahşap parke dötcmeıi yaptırılacaktır. 
Talip olanların şeraiti anlamak üzere 
her gün iş saatlerinde daire müdürlü
güne müracaatları. Katt pazarlık 12-
12-938 günü saat 17 de yapılacaktır. 

9066 

AYLIK 

Güzel Ankara gazetesi 
Okuyucularının sabırsızlıkla bekle

digi bu gazete 10 birinci kanun 1938 
cumartesi günü çıkmıştır. Mutlaka a
lınız ve okuyunuz. Kuponlarını sak-
layınız. 9180 



uı.:us 12 - 12 - 1938 

HİLKAT; 
Daima kanunlanna sadıktır 

Yaratan kuvet, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş 1 Her zaman kendi kendinin doktoru ol 1 Bütün uzviye
tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa
aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlık, 
kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi
yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan, kuvel ve iıteha ıurubu 
içmiye başla, FOSF ARSOL, tababetin esasını teşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaclarm gayet fenni 
bir surette teşrikinden yaprlmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabiiyi bütün neşelerle 
geçirir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinclik 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 9176 ,, ____________________________ , 
Ankara Belediyesi , 

185 ôdet kısa palto 

alınacak 
~kara Belediyesinden: 
1 - Teınizlik müstahdeminine alı

nacak 185 adet kısa palto on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 67,50 lira

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 salı günü sa-

1 at on buçukta belediye encümenine 
nüracaatları (5043) 9057 

1 

40 Adet muıamba ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 

muşambasma istekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 216 lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 16,50 lira-
drr. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20-12-938 sair günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (5070) 9093 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

N EVROZI N 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baş, diş ağrıları 
Ve üşütmekten mütevellit bü· 
tün ağrı, sızı, sancılarla nezle· 

ye, romatizmaya karşı 

NEVROZİ 
Kaşelerini almız 

icabında günde üç 

kaşe alınabilir 
9175 

t.r L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6237 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumt Neşriyatı Idarc Eden 
Yazı Işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdiiril: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

.$ı.9r;.nı /ır;. 'r.et ~i'r. '1.a~J. ~ 
TUNGSRAM • 

KRiPTO~ 

lam /,.a. !Jtıı. 

Meşhur Edison, filamanlı elektrik am
pulunu icaı edeliden beri lenviraı sa
hasında cok ileri adımlar aııldı. 

TUNGSRAM labo~atuvarlaıı bu ileri hamlelere 
ilavet~n çok yeni ve şayani hayret bir keşif yap· 
tı, ve TUNGSRAM - KRiPTON ampullarını mey
dana getirdi. Bu sayede hem elektrik cereya
nından % 20 ila % 40 derecesinde bir tasarruf 
temin ediliyor, hem de şimdiye kadar elde edil
meyen bembeyaz bir «gündüz» aydınlığına 
kavuşuluyor. 

BOURLA BİRADERLER 
İSTANSUL 

Dr. Hulki Keymen 1\ 
Birinci 

sınıf G•• ha~talıkları 

O Z mütehassısı 
Belediye sırasında Emek apar

tımanı. Her güıı. saat 17-19. Cu-
martesi günleri 14-19. 8989 

Dr. Kemal Arıcan 

Cebeci hastanesi 
Cilt, saç ve zührevi 

hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 - 7 kadar 
Belediye sırası Emek apartman 
kat 2. 8806 

-·ESKİ-NAZİ-• 
Kışlık kadın şapkalarının en 

son Faris modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör
~melerini rica ederiz. 

Bankalar ~adrlesi 8894 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 149Q 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

, , Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 9068 

HARP ESİRLERİ 1 
Pek yakında ........ Sinemada --

Halkın 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk 
gıdalarile yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii 
hububattan yapılmış 

r'fi@&@N 
ö~lii 

unları 

HASAN ÖllÜ U LA J 1 
Çocuklarınıza yediriniz. En yüksek evsafa malik olan 

bu özlü unu 
Dünyada mevcut çocuk gıdalarının en mükemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, 
Türlü, Bezelya, Badem, Çavdar özü unlarını çocuklarınıza 
yediriniz. 3934 

nazarı dikkatine 
Ankara Belediye Reisliğinden 

1 - Ankara'da satılacak Sömikok evsafı aşağıda yazılı tekilde olacaktır: 
O - 1 O Milimetre ehadı o/o 2 

1 o - 30 '1 H o/o 5 
30 - 150 ,, ,, o/o 93 

2 - Bu evsafta olmıyan Sömikoklardan dolayı şikayeti olanların 2713 numaraya 
telefon etmeleri ilan olunur. (5093) 9155 

, . 

.. ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. -
1939 Modeli § --

Sa hırsızlıkla Beklenileu ---- -- -i M 1 V A Radyoları i 
- -- -- -- -: Her tipten mehzulen gelmiştir. Radyo tekniğinin Şalieseri olan bu markayı görmek mahiyeti E 
§ hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. Umumi Vekili Abdurrahman İmre İstanbul Bahçekapı § 
- Hasan Deposu Üstünde Telefon: 23521 9178 § 
':11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ - -- -
1 ~ Hususi çay ve kahve şekeri ~ - -- -- -E Türkiye Seker Fabrikaları A. Ş. çay ve kahve için 2,5 kiloluk ka- E 
- -- palı paketler içinde Kare şekerleri çıkarmıştır. : 

- -E Fabrikada el değmeden otomatik makineler le paketlenen bu şekerler temizliğin bütün : 
: şeraitini toplamış bulunuyor. 5 
: Sıhhatini sevenler şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. E 
: Halkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye şeker fabrikaları anbalaj masrafın- : 
: dan da mühim fedakarlık yapmak suretiyle mutad fiyatlara kiloda ancak iki kuruş zam- E -: metmiştir. E 
: Ankara' da umumi deposu: Her şeyin en iyisini, en temizini en ucuz fiyatla satan E - -- -= Memurlar Kooperatifi Şirketi ve şubeleridir. ~ - -: Toptan alanlara aynca tenzilat yapılır. : 
: Her bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine hem tartısına emin olarak teda- 5 - -: rik edebilirsiniz. 9067 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1~ - ~ 

~ Ye n i SİNEMALAR S u s ~ 
~ BU GECE SAAT 21 DE H a l k Bu gece 20.30 dan idbuen ~ = DÜŞKUN KADINLAR Vaki müracaatların çokluğu ::::; 

=- Bu gün Bu gece hasebiyle ~ Baş Rollerde .--= 2 Film birden GÜNARKAR KIZLAR ~ - Modlen Reno - Maurice Escand _._ = 1 - Rin Tin Tinin İntikamı Filminin SUS sinemasında da :=:::; = Proğrama ilaveten: En yeni dünya :=::; - ::::::; = haberleri ve bu meyanda Paramunt 2 _ZAFER ORDUSU (Türkçe) gösterilmesi mecburiyeti hasıl ::::; 
- film şirketinin Atatürk'ün cenaze Başvekil Celal Bayar'ın bizzat olmuştur =::::; == törenine ait filme aldığı kıymetli hazır bulundukları doğu illerinde :::; 
- · ilaveten : En son diınya haberleri ~ - intibalar yapılan en son askeri manevralar ~ 
- ve Paramunt film ş irketinin Ata - ~ 
- Seans lar tür'ün ccnuc t öreninde filme :=::; = Bu gün gündüz 1-4.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de aldıgı kıymetli intibalar :::; = ~ = 14.45 - 16.45 - 18.45 de M · 5 d ::::; 
- Ucuz Halk atınesi 12·1 e Gündüz 14 - 16 - 18 matinelerinde :::; = 0 N HK'R KIZLAR ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ ~ = Gu A " Türkçe sözlü AYNAROZ KADISI ~ 
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