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Ulua Baaımevi 
Çankırı Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara Tayyare piyangosu 
1 -iLK.KANUN 

1 9 3 8 ----
5 KURUŞ 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Baımuharrir 1371 
Yazı itleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 106-4 

ADiMi% ANCIMl'ZCIR. 

Tayyare piyangosunun dün yapılan 
keıidesinde ikTamiye kazanan nu
maralarm listesi 8 ci sayfamızdadll". 

• 
Inönü Karab •• fabrikalarım gezdi 

Yol boyunca halk 
tezahürlere devam 

coşkun 
ediyor 

Karabük'te yepyeni bir 
şehir kuruldu ; cahşan 
işci sayısı 5.000 dir 

Karabük, 12 (Hususi muhabirimiz telgrafla bildiriyor) - Cümhur. 

Cümhurreisimizin 
ilk seyahati 

reisimiz İsmet İnönü dün geceyi hususi trenlerinde ititİrahatle geçirmiş 
ve sabahleyin saat 8 de trenden çıkmışlardır. İstasyonda ihtiram selamı
na duran askeri kıtayı teftiş buyuran Cümhurreisimiz meydanı doldu
ran binlerce halkın dakikalarca devam eden alkışları arasında Karabük 
demir ve çelik fabrikasına doğru yürümüşlerdir. Bi.iyiik endüstri mües. 
sesemizin kok fabrikası kısmını, tali istihsal gaz depolanm, enerji san • Bcqvekilimiz Halkevinde nutkunu verirken 

F. R. ATAY tralınr, izabe ocaklarını, çelikaneyi, haddehaneyi, ve boru fabrikasını 
tetkik eden Cümhurreisimiz, Sümerbank Genel Direktörü B. Nurullah 
Esat Sümer' den ve fabrika direktörü B. Azmi Tılamar'ın verdikleri iza-

Başvekilimiz Arttırma ve Yerli mallar Muhterem ismet İnönü ilk 
Cümhurreisliği seyahatmdan 
Ankara'ya dönüyor. S~yaha
tın en büyük kıs.mı,. h~lk ı~e ko
nuşmağa hasredılmıştır. Bız na· 
zari halkçılar değiliz; halkın 
içinden ve içindeyiz. Halka reh
berlik kadar, onunla arkadaşlık, 
kardeşlik ve sırdaşlık etmeği şiar 
edinmifizdir.fsmet lnönü'nün on 
iki yıl, on bir ay, yirmi beş gün
lük Başbakanlığı, bu yeni hükü
met adamlığı vasfını ve terbiye
ıini tesis etmek gayreti ile geçti. 
Halk, kendini anlamak istiyenle 

hatı dinlemişlerdir. (Sonu 7. inci sayfada) . 

... 

~....., ..... _,___ • !_ -ft ır.alc. tv".A.k 

lardan büyük kurultaya kadar, 
partimiz halk dileklerine daima 
büyük fırsatlar vermiştir ve bu 
sebeple, programımız, hakiki 
memleket davalarının ve ihtiyaç
larının bir terkibi olmuştur. 

Cümhurreisimi:z, gene bu seya
hat sırasında, Kastamonu vila
yet kongresini açmak vesilesin
den istifade ederek, bütün mille
tin can kulağı ile dinlediği bir de 
nutuk söylemiştir. On iki küsur 
senelik Başvekil sıfatiyle yeni 
devletin baniyliğine iştirak e
den ve cümhuriyet müessese
lerinin temellerini kendi eliyle 
kuran büyük şahsiyetin f irika
larmı bugün öğrenecek deği
liz. Fakat bu farikalar o kadar 
güzel, ve türk milletinin asırlar
danberi hasret çektiği şeylerdir 
ki, onları, Cümhurreisi ismet 
lnönü'nün ağzrndan bir daha 
duymak herkese adeta yeni du
yulmak ~evkini vermiştir: " ... Ra
hatça söylenilebilen ve vatan
daşla devlet memuru arasında 
ciddi ve samimi ahenk bulunan 
yerlerde ihtiyaçların tesviye ve . , ., 
temın edilmesi muhakkaktır. 
" p k . b .. ... artimizin başlıca uvetı, u-
~~n vatandaşların muhabbet v_e 
ıtımadı olduğu gibi, başlıca va~ı
fesi de, bütün vatandaşların hız· 
met ve ihtiyaçlarının teminidir.'' 
" •.. Parti azalığını, hususi menfa
at mülahazasına asla tenezzül 
ve müsaade etmiyen bir siyasi 
terbiyenin sıfatı ve şartı telakki 
etnıek sayesinde, partiyi, bütün 
v~ta~daıları kucaklıyan büyük 
b_ır aıle ocağı haline getirebili
rız." 

D~n ittifakla devlet reislig .. ine 
1 t ... . 
eç ıgı!'1ız ve Yarın ittifakla parti 
umumı · ı· ... .. reıs ıgıne seçileceğine 
f ~phe olınıyan tefin ağzından bu 
ıozler b"t·· ·ı ' u un mı letin en samimi 
arzularına makes ola k h ... . . . . ra , epı· 
mız ıçın, hükümet v rt" . . 
d k . . e pa ı ıçın-

e ı hızmet şiarlarını t 't t-
kt d . eıpı e me e ır. 

... Bir ~nkı~ap, ancak yaratabildi
gı ahlakı ıle ve onun imkanları 
kadar .!a§ıyabilir. Bir inkılap, u
zun muddet, kuvete değil ancak . . ,.. , ' 
ıymana, samımıyet ve gönül rı-

zuına istinat edebilir. Bizim in-

(Sonu 8. incı sayfada) 

Karabük'te yük•elen muazzam demir ve çelik fabrikalarından 
bir görünü§ 

Erzincan töreninden dönüş . 
Erzincan'daki davetliler 

bugün geliyorlar 
(Törene davetli bulunan Yazı İşleri :l\türliirümiiz 

i\lümtaz Faik Fenik telefonla bildiriyor. ) 

Divrigi, 12 - Erzincan hattının açılış törenine davetli bulunan 
zevatı hamil trenlerden birincisi sabah saat dörtte, ikincisi beşte 
ve Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya ile törende bulunan diğer ve • 
killerimizi hamil üçüncü tren de saat 6 da Erzincandan Ankara· 
ya müteveccihen hareket etmişlerdir. 

Trenler ve bilhassa Vekillerimi-, 
zin bulunduğu üçüncü tren istasyon
larda biriken yüzlerce halkın alkışları, 
coşkun tezahürleri arasında yollarına 
devam etmektedirler. Kimi yerde ha
vanın çok soguk olmasına rağmen sa
bahın çok erken saatlerinde bile yol
larda vatandaşların samimi uğurlama 
tezahürlerine şahit oluyoruz. Halk, 
Ali Çetinkaya'yı zafer kazanmış bir 
kumandan olarak alkışlıyor. 

Yunan kıralı diyor ki ! 

Balkanlar en iyi 
sulh misalidir 

Gelecek yıl doğu hududumuzun çok 
yakınlarına varacak olan Sıvas - Erzu
rum • Kafkas hattının Erzincan gibi 
çok mühim bir merhalesi katedilmiş 
bulunuyor. Yurdun sevinci yerinde ve 
büyüktür. Biz bu sevincin canlı m:sal
lerini yollarda görmekteyiz. 

Halk, demiryolu ile yurdun dört 
bucağına ulaştıran medeniyetin, önle
rine serilen refah vasıtalarının değe
·ni takdir ediyor ve §eflcre duyduk

rl 
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minnet ve şükranları bir daha arz 
arı . . 

için Vekillerimizin huzur~nu bır vesı-
le bilerek coşkun nümayışlerde bulu-
nuyor. 

Köyliller istasyonlarda: 
_ Biribirimize şimdi daha yakın ol-

duk, diye bağmyorlar. 

(Sonu 8 inci say! ada) 

Türk - elen sınırında 

artık ordu bulunınıyor 
Paria, 12 a.a. - Entransijan gaze

tesi, Londra'da bulunmakta olan yu
nan kralı Jorj ile yaptığr bir mülakatı 
neşrediyor. Kıra} ezcümle demiştir ki-
"- Balkanlar bugün iyi bir misal o

larak ele alınabilir. Türk - Yunan hu
dudunda artık ordular bulunmuyor. 

Yunanistan, Bulgaristan'la da bir 
anlaşma yapmıştır Ve Selanik anlaş
ması harpten beri devam eden bir düş
manlık devrine nihayet vermiştir. 

Balkanlar, şimdı, yetmiş milyonluk 

(Sonu 8. inci sayfada) 

haftasını dün mühim bir nutukla açti 

8. Celal Bayar, ekonomik ve mali 
işlerimizin veciz bir izahını yaptı 

Sevindirici rakamlar 
il .. 

u~u 

102 
tasarruf 
milyona 

Plasman : 291 

mevduall 

~ıkmııtır 

milyon 

Dış ticaretimiz 
inkişaf ediyor 

1937 senesinde 
istihsalimiz : 255 

" sınaı 

milyon 

ENAZ BORÇLU MİLLETİZ ! 

Dış politikada hedef : sulha 

ve dostluklara bağlılık ! 
Dokuzuncu artırma ve yerli malı haftası dün 

saat 17 de Ankara Halkevinde Başvekilimiz 
Celal Bayar'ın çok kıymetli ve enteresan bir 
konu§masiyle açılmıştır. 

Halkevi salonu, Başvekilin nutkunu verece
ği saatten çok evel, şehrimizdeki vekiller, me
buslar, milli bankalar genel direktörleri, ve· 
kaletler ileri gelenleri, finans ve ekonomi ale
mi mensupları, yüksek tahsil gençliği ve seç -
kin bir kalabalık, Halkevi salonunu doldur
muştu. 

Saat tam 17 de istiklal marşı dinlendikten 
sonra, Bat vekilimiz, sürekli ve şiddetli alkış
lar arasında, sahnede hazırlanmış olan kürsü
yü i§gal buyurdu. 

Bayraklar ve vecizelerle .ü.lenmiı Halkevi .a
lonunda, B. Celal Bayar'ın nutkunu dinliyenler 

Celal Bayar'ın, radyo ile bü • 
tün memlekete yayılan ve eko
nomik hayatımızın veciz bir bi
lançosu mahiyetinde olan nutuk
ları şudur: 

"- Sayın vatandaşlarım, 
Cihan krizi dünyayı sarıp bizim hu

dutlarımıza girdiği zaman, yani 1929 
sonlarında, tediye müvazenemizi ko -
rumak için bazı iktisadi tetbirler al -
mak mecburiyetini duymuştuk. Bu 
tetbirlerimizin tatbikında, büyük mil -
!etimize rehber ve mürşit olmak va
zifesini de, Milli İktisat ve Tasarruf 
Cemiyetine vermiştik. O günden
beri Milli İktisat ve Tasarruf Cemi -
yetimiz, bu önemli vazifesini ifada 
hepimizin şükranına layık surette 

dirayet göstermiştir. 

Bilahare Ulusal Ekonomi ve Arttır- ! 
ma Kurumu unvanını alan bu cemi • ı 
yetin yüksek himayesi de, Ebedi Şe -
fimiz Atatü:k:ü.n Üzerlerinde bulu -
nuyordu. Mıllı ıradenin kaynağı olan 
Ebedi Şef'imizin, her işte olduğu gi -
bi, Milli lktısat ve Tasarruf Cemiye
tinde de rehberlikleri mevcuttu. Bu -
gün kendilerinin ziyaı hicranı için
deki ilk celsemizi açıyoruz. 

Atatürk'ü anmak, Atatürk'ten bah -
setmek hepimiz için ruhi bir ihtiyaç -
tır. Fakat, bu muazzam varlık huzu
runda söz söylemek kadar güç bir 
şey tasavvur olunamaz. Bir çok 
güzide hatiplerimiz, bir çok değer-

(Sonu 7 nci sayfada) 

Mareıal Fevzi 

Çakmak dün 

Ankara'ya geldi 
Genel Kurmay Başkanımız Marepl 

Fevzi Çakmak dün sabahki İstanbul 
ekspresiyle şehrimize dönmüş ve An -
kara garında Genel Kurmay ve Milli 
Müdafaa vekaleti ileri gelenleri ve 
şehrimizin mülki ve askeri eskanı ta
rafından istikbal olunmuştur. 



-2-

İnsan ve kültür : 

Tanzimat ve ·tarih. 
Tanzima~ kad~r, o_smanlı. t:Uihi, 1 yaşamıştır medeniyetler yaşamaktadır. 

vakanuvıslerın elindcclır. Hadıseler Avrupa için bu ehemiyetli d Y"ld" 
k d dil. . falı:: "h ·ı . a· . , egı ır. 

ay e ır, at tarı ı mı ıye hır O kendisiyle alakalı bul d - t • . . . , ma ıgını, a -
şey yoktur. İslam tarıhı ıse, arapça rihin dışına atmıştır. 
mehazlardan takip olunur. llk tarih 4 K . 
denemelerini gene tanzimat getirir. Bu B ısas~. En_bıya 
h t C d t P .. d .. .. unun uzennde durmıya bilmem usus a, ev e aşa, en on e yurur. 

l ·ı · ki, lüzum var mıdır? Esasen bu, tarih-Bir osman ı tarı 11 ve bir kısası embiya 
kaleme alır. Osmanlı tarihi, osmanlı ten ziyade ilmühal ile alakadar bir 

mevzudur. 
devletinin ancak son devrine aittir. V e 
bu hususta pek çok malumat ihtiva et- İşte Tanzimat ile Meşrutiyet, bu 
mekle beraber, esasında alınırsa, vaka- tarihleri, hiç birisine asliyet ve türkçe 
nüvıslerın gozcien geçırılmes.ınden iba- bir hüviyet vermeksizin okutmuşlar -
rettir; buna bır mı •• dar tahlil ve mu - dır. Hadiselerin tahlili ile bunların 
talca ilave edilmiştir. Tarih felsefesi heyeti umumiyesini felsefi bir bakışla 
kokusu vermekten uzaktır. Osmanlı ~üta~ea etmekten vaz geçtik, bari tek
ta.rihini bir takım hükümlere baı;la - nık bır vahdet ve filıenk temin edebil -
mak suretiyle tamo.m olarak ilk müta- miş olsalardı •. Bu dahi kabil olınamış
lea eden Murat beydir. tır. Ve türk milletinin tarih içindeki 

Bütün tanzimat ve bunu takip e- varlığr,bu tarihlerin her birinde ayrı 
den meşrutiyet esnasında bir takım os- ve daima daha yüksek telakki edilmiş 
ma.nlı tarihleri, türk tarihleri, islam ta- bir mütalea ve prensipe göre red ve 
rihleri yazılır yahut tercüme edilir. inkar yahut tevil ve feda edilmiştir. 
Fakat, tarihe, şu yahut bu bakımdan Denilebilir ki, bilhassa tarih tedri
bir vahdet, bir sistem ve bir felsefe satında ve bunun doğurucusu olmak 
vermek yoktur. üzere de tarih telakkisinde görülen bu 

Bu dağınık manzaraya bakacak 0 _ anarşi, tanzimat devrine başından so -
lursak, gene şu bölünmeleri görürüz: nuna kadar hakim olmuş olan kültür 
lsıamcılar, osmanlılar, türkçüler. Bir krizini, dilde gordügümiızden fazla is
de umumi tarih cereyanı mevcuttur ki, bat eden bir keyfiyettir. Netekim, os
bu da aynen garp tarafından hazırlan- manlrcılar, yahut islamcılar yahut 
dığı şekilde kabul edilmiştir. Tarih'in türkçülerin çoğu özbeöz türk olanlar
türk milletinin tarih içindeki uzun ve dır. Ellerine tarih diye geçen tuzaklar 
şerefli misyon devresine göre telakki _ beyinlerini öylesine işlemiştir ki, biri
sine dai.r h:_n~z hiç bir ifade yoktur. birlerine biril>irlerinden nefret eder
Halbuki, butun bu öğretilen tarihle _ cesine düşmandırlar. Esas olarak ken
rin her biri, ayn bir egosantrizmin di kanaatlerini yürütmek istiyerek di-
mahsulüdür: ğer iki cereyandan biri yahut her ikisi 

1. lslcim Tarihi ile uyuşmıya taraftar olsalar bile, mu-

. Her şey isJarniyet ile başlar. lsla _ vaffak olamazlar. Kah dil meselesi, 
mıy~te arap ile acem'in yanında türk kah iç politika, kah dış politika dava -
de hız t · ları, uyuşma arzularının dar bir realime etmıştir. Ve bu kültür ve 
medenı· t" · · te temeline dayanan inkicıafını dur • ye ın ıçınde, ırkına has vasıf - '.t 

larla orijinal eserler yaratmıştır. Bu - durmıya kafidir. 
ı:un_ üzerinde durulmaz ve her şey is- Hele son zamanlarda, imparator
lamıyete irca olunur. İslam tarihi, türk luk, hu üç tarihin peşi sıra yürüye:ı üç 
ırk ve milleti için bir mahpestir. cereyanın iyiden iyiye çekişme obje'si-

2 O l dir. Cisminin bir na .. e inkılap ettiği 
· aman ı Tarihi " 
O nl günkü "manda" kavgalarını tahlil e-sma ılarm türk oldukları dahi 

bir iki cümle ile ifade edilir. Her şey derseniz, her manda'nın arkasrnda ge-
Kayı:han'lar ve Osman ile başlar. San- ne aynı fikir anarşisinin serpintilerini 
ki bunlardan önceki türk ırkı, türk bulursunuz. İlave edelim ki, umumi ta
devletleri, orta Asya medeniyeti, Çin- rih cildleri Avrupa'dan ithal edildikçe, 
de, Hind'de, lran'da ve nihaye~ Ana _ türklerin bunlardaki iftiraya uğramak 
dolu'da kurulmu§ olan türk devletleri neticesinde hasıl olmuş çehresine bile 
yoktur. Bu, bir milletin ve bir ırkrn inanarak, kendi milletlerinden soğu -
değil bir hanedanın tarihidir. Türk, yanlar ve kendi milletlerini • Avrupa
bu tarihin içinde bir adsız gibi yaşar. mn anlattığı gibi- medeniyet düşmanı 

3. Umumi Tarih sananlar vardr. 
Bunda da Avrupa egosantrizmi hi- Bu bahiste de en güzel vahdetin 

kimdir. Her şey Avrupa'ya göre tas • şartlarını insanlar değil katastrof ha -
nif edilir. Çağlar, buna göredir, hadi- zırlıyacaktır. Vah:detin kendisini ise 
selerin tahlili ve hükümlendirilişi bu- hep o bildiğimiz büyük ve eşsiz kah -
na göredir. İlk çağ dediği sıralarda ve raman yapmıya muvaffak olacaktır. 
ondan çok önce A.sya'da medeniyetler BURHAN BELGE 

Defterdarlar, muhasebe, 
varidat, ve mal müdürleri 

arasında değişiklikler 
Finanı B~kanlığı, Defterdarla"r, , şefi ~~s~n -~~~i Ergin Ankara vari -

muhasebe, varıdat ve malmüdürleri a- dat mudurlugune, Burdur varidat mü
rasında bazı değişiklikler yapmıştır. dürü İsmail Hakkı Özoğul Bingöl va-
Bunları sırasiyle yazıyoruz: ridat müdürlüğüne İstanbul Eyüp ma-
De/terdarlar: liye şubesi tahakkuk şefi Ahmet Nu • 

Manisa defterdarı Cevdet Şenol rettin Yener Bursa varidat müdürlü -
Seyhan defterdarlığına, Niğde defter _ ğüne, İzmir varidat kontrol memuru 
darı BB. ~cmzi Korukoğlu Kayseri Mehmet özer Amasya varidat müdür
d~f~~rdarlıgına, Ankara varidat mü - lüğüne, İstanbul tahakkuk şefi Azmi 
duru Mustafa Ertan Manisa d ft "d .. l"~·· 
d 1 v M vl e er - Arıkut Bolu varidat mu ur ugune, 

ar ıg~~a, ug a defterdarı Aziz Ku -
tay Nıgde defterdarlığına Seyhan def
terdarı Halil Eroğlu Muğla defterdar
lığına. 

Malmüdiirleri: Tasarruf haftası 
Yayla malmüdürü Hikmet Eri~ 

Karakoçak malmüdürlıiğüne, Sarıyar 
malmüdür Nazım Erdem Saray mal _ 
müdürlüğüne, Bor hususi idare tahsil 
memuru Arif Soydan Gölpazarı mal _ 
müdürlüğüne, Boı malmüdürü Niya • 
zi Türkmen Reşadiye malmüdürlüğü
ne, Ürgüp malmüdürü Sabri Çölmen 
Bor malmüdürlüğüne, Çarşamba mal· 
müdürü Fazıl Akman Sarıyar malmü · 
dürlüğüne, Tirebolu malmüdürü Ke
mal Ertan Bayburt malmüdürlüğüne, 
Kangal malmüdürü Hasan Tahsin 
Tanyel Menemen malmüdürlüğüne Sö 
ğüt malmüdürü Fevzi Bozdoğan Tos
ya malmüdürlüğüne, Afyon muhase -
be müdürü Hamdi Yeğen Söğüt mal -
müdürlüğüne, Havza malmüdürü Bah
ri Akyol İskilip malmü<lürlüğüne, 

Garzan malmüdürü Kamil Özer Ladik 
malmücli.irlüğüne. 

Muha!fcbe nıiidiirlı•ri : 
Mazgirt malmüdürü Abdullah Çağ

]ıyan Afyon muhasebe müdü~lü~ü~c, 
!skilip malmildürü Mustafa Bılgı Sı -
vas muhasebe müdürlüğüne. 

J' aridat m;;d;irleri: 
İstanbul Galata şubesi tahakkuk 

ve 
10 Para = 15.512.500 lira 

~Ertesi günkü dersini hazrrlamağa 
ugraşan küçük bir ilk mektep tale
besi babasına sordu: 

- Baba, tutu nedir? 

Babası biraz düşünüyor ve biraz 
s~nra kelimenin tutum'a benzediği
nı hatırllyarak: 

- Parayı tutmak, yersiz yere har
ca:ııayıp biriktirmek demek kızım 
dıye cevap veriyor. 

. Küç~k kız, öğretmeninin verdiği 
bır vazıfeyi yapmakta ve bir gün 
sonra ba§layacak olan Yerli Mallar 
ve Artırım Haftası dolayısiyle bu 
mevzula ilgili bir takım sözleri kop
ya etmektedir. 

Odanın halısı üzerine düşürül
müş bir meteliği yerden alıp kaldı
ran bir mektepli annesine soruyor: 

- Bu on parayı nereye koyayım 
anne? 

Annesi meşgul ve dalgındır. 
- Çocuğum, on para için ne diye 

ağzını yoruyorsun, nereye koyarsan 
koy! 

Mektep kilaplar1 
ucuzhyacak 

Satış şekilleri de 

değişti ri 1 iyor 
Kültür Bakanlığı, devlet kitapları 

mütedavil sermayesi hakkındaki kanu
nun üçüncü ve dördüncü maddelerini 
değiştiren bir kanun projesi hazırla -
mıştır. Bakanlık, projenin hazırlan -
masını mucip sebepler layihasında 
şöyle izah etmektedir. . 

''Okul kitaplarının devlet tarafın • 
dan neşrine başlanması ve ucuz kağıt 
temini yolunda alman tedbirlerle tale
be sayısındaki mütemadi yükselişe 
muvazi olarak kitab baskı sayılannın 
arttırılması neticesi olarak kitap fiat
larrnın ucuzlaması ve evelce kaıbul e -
dilmiş iskonto mikdarının fazla rağbe
ti çeker bir hadde olmaması neticesi 
satrcı temini müşkülleşmiştir. Bu se -
hepten iskonto haddini bir mikdar da
ha arttırmak zaruri görülmüştür. 

Bakanlık satış işinin müteahhit e
liyle idaresinde müsbet netice alma -
rruştır. Bunun için memleketin lüzum 
görülecek yerlerinde depolar kurarak 
kitap satışını kolaylaştırmayı daha 
faydalı görmüştür. Kitapçı bulunmı -
yan yerlere kadar devlet eliyle kitap-
ları vaktinde götürüp satmalı:: ve mem
leketin muhtelif yerlerindeki kitapçıla
rı lstanbul'a kadar gidip kitap temini
ne çalışmak güçlüğünden ve masrafın
dan kurtarmak kabil olacaktır. 

Devlet kitapları mütedavil serma -
yesinin her ders yılına lüzumu olan 
kitapları vaktinde hazırlıyabilmek için 
muhtaç olduğu parayı temin maksadi
le verilmiş olan kredi salahiyeti de bu
günün ihtiyacına yetmemekte oldu -
ğundan arttınlması zaruri görülmüş 

ve mevcut madde hükmünün 1945 
mali yılı sonunda bitmek üzere altı yıl
lık bir devre için ikinci defa uzatılma -
sr teklif edilmiştir." 

Proje ile tadil e<lilen üçüncü mad -
de şudur: 

"Devlet kitaplan mütedavil ser -

mayesi ile basılacak kitapların fiatları, 

her nevi masrafları ithal edilmek üze
re tesbit edilecek maliyetlerine yüzde 
35 ilavesi ile tayin olunur. Bu su

retle satrşa çıkarılan kitapların fiatla
rından yüzde yirmi beşe kadar iskon

to yapılır. Kültür Bakanlığı bu kitap

ların yayrJmasını ve satılmasını ko -
laylaştırmak için her türlü üeret ve 

masraflar bu iskontolardan karşılamak 

üzere icabı halinde ve lüzum göreceği 

yerlerde kitap depoları ve satış m9-ğa
zaları açmıya mezundur." 

Dördüncü maddenin almakta oldu
ğu yeni şekli de şudur: 

''Yalnız Kültür Bakanlığınca bas -

tırılacak okul kitapları masraflarına 

karşılık olmak üzere devlet kitapları 

mütedavil sermayesi nam ve hesabına 

hazinenin kefaleti ile milll bankalar • 
dan azami beş yüz bin liraya kadar ca
ri hesaplar açtırmak için Maliye Ve -
k~letine mezuniyet verilmiştir. Bu me
zuniyet 1945 mali yılı sonuna kadar 
muteberdir.'' 

Bursa varidat müdürü Ahmet Zeki Ar
can Niğde varidat müdürlüğüne, Niğ
de varidat müdürü Hüsnü Erdal Ordu 
varidat müdürlüğüne, Siirt varidat 
müdürü Halis Sezgin Van varidat mü
dürlüğüne, Van varidat müdürü Nus
ret Babahan Siirt varidat müdürlüğü
ne. 

- Fakat anne, niçin öyle söylü· 
yorsun, bugün Yerli Mallar ve Artı
rım Haftası başladı. Mektepte öğ
retmen defterlerimize şu cümleyi 
yazdırdı: "On paranın kadrini bil
miyen türk değildir.,, 

Sonra bir başka derste şöyle bir 
hesap yaptık: 

- Türkiye'nin nüfusu 17,000/)00 
dur. Her türk vatandaşı günde on 
parayı bir tarafa koysalar, bunların 
mecmuu bir günde 42500 lira tutar. 
Günde 42500 lira da 365 günlük bir 
sene içinde tam 15,512,500 lira tutıu
yor 

Bu para ile neler alınmaz. işte 
anne, her vatandaş senin gibi düşü
neceğine benim gibi dü:jiinse, sene
de metelik/erden ne büyük bir ser
vet çıkaracağız! 

*** 
Bazıları soruyorlar: 

-Senede yedi, sekiz gün sürecek 

Kamutayın 
dünkü top.lantısı 

Devlet Şurası kanununun 
müzakeresi çarıamba 

gününe bıraklldı 
Büyük Millet Meclisi dün Refet 

Canrtez'in ba'şkanlığında toplanarak 
ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri me
murları kanununun dördüncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun la -
yihasiyle, gümrük tarife cetvelinin 
756 numarasına giren tazyik veya tem
yi edilmiş ve metre mikabı üzerinden 
gümrük resmine tabi tutulmuş olan 
gazların safi siklet üzerinden resim 
veren eşyaya kıyasen mevzu bulun -
dukları zarf ve ambalajlarının re -
simden muaf tutulmaları lazım gel -
diği hakkındaki tefsir mazbatasının i
kinci müzakerelerini yaparak tasvip 
etmiştir. 

Ruznamede bulunan Şurayı Devlet 
kanun layihasının müzakeresine geçil 
mesi üzerine söz alan Refik Şevket 
İnce, bahis mevzu kanun layihasının 
ehemiyetine işaret ederek kanunun 
tetkikine imkan verilmesini ve Da -
hiliye Vekilimiz B. Refik Saydam'ın 
bu k.anµnun müstaceliyetle müzakere
si talebi mahfuz kalmak şartiyle, dev
let şurası kanunu görüşmesinin çar -
şamba içtimaına tehirini istemiş ve 
bu teklif kabul edilmiştir. 

Meclis çarşamba günü saat 15 de 
toplanacaktır. 

Çağn 
x İktisat Encümeni bugün Parti 

Grup içtimaından sonra toplanacaktır. 

x Maliye Encümeni bugün Parti 
Grupu içtimamdan sonra toplanacak -
tır. 

x Milli Müdafaa Encümeni bugün 
Parti 'Grupu içtimamdan sonra top -
!anacaktır. 

x Arzuhal Encümeni bugün Parti 
Grupu içtimamdan sonra toplanacak
tır. 

Hazineye borçlu bulunan 
malmemurlan 

'Hazineye ait borçlarını ödemekten 
imtina eden malmemurlarınm mu
hik itiraz sebebi göstermedikleri 
takdirde haklarında cezai takiıbat ka -
rarlaşnuştır. 

• 
HAV A 

S?if:W 
Yurlfa hava umumiyetle 

bulutlu ve yağmurlu geçiyor 
Dün Ankara'da hava bulutlu ve 

durgun geçmi~tir. 'Günün en yüksek 
ısısı gölgede 7 derece kaydedilmiş -
tir. 

Yurtta hava Ege, Karadeniz kıyıla
rında ve cenup doğusunda bulutlu ve 
mevzii yağışh, diğer bölgelerde umu -
miyetle bulutlu geçmiştir. 24 saat i -
çindeki yağışların metre murabbaına 
bıraktıkları su miktarları Rize'de 30, 
Hope'de 18, Giresun'de 12, diğer ya -
ğışlı yerlerde ı - 4 kilogramdır. 
. En düşük ısılar, sıfırın altında ol -
mak üzere Kayseri'de 7, Ulukışla ve 
Erzurum'da 8, Kars'ta 9 derecedir. 

En yüksek ısılar da İzmir'de 13, 
Bodrum'da 16, Antalya'da 18 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

bir tasarruf haftasının acaba ne fay
dası olur? 

Mektep çocuklarımızın bile bu 
vesile ile neler düşündüğünü, neler 
konu!ituklarını gördükten ve duy
duktan sonra, bilmem ki bu suale 
ayrıca cevap vermeğe lüzum var mı
dır? 

Arttırım haftası ... Ona on paranın 
15,512,500 lira olduğunu düşünme 
haftası da diyebiliriz. - T. 1. 

Aruz yanlışı ! 

lstanbul'da çıkan bir sanat ve 
edebiyat gazetesinde Namık Ke
mal için yazılan bir makalenin 
içinde ~u kıta var: 

Sıtk ile terkedelim her emeli ,her hevesi, 
Kıralım hail ise azmimize ten kafesi, 
Jnledikçe eleminden vatanın her nefesi 
Gelin imdada diyor, bak, budur Allahı~ 

sesi ... 
Krtanm ilk üç mıara.ı doğrudur. 

Sokak Sergisini 
dolaşırken .. :· 

Sergide, her sallrında daha geniı 

nefesler alarak, bir kitap okuyoruz 
Burası, 

• 
vecıze 

yurt kalkınmasının 
halindeki ifadesidir 

Yazan: Kemal Zeki GENCOSMAN 

Belki de şimdiye kadar başka türlüsünü görmediğimiz içindir: 
"Sergi,, deyince benim hayalimde üstü örtülü bir geniş salon can
lanıyor. Kapıda bilet kesen, kontrol eden kolu şeritli memurlar, 
içerde, serginin mahiyetine göre eşya .. duvarlar boyunca elma, 
armut, portakal resimleri, portreler, manzaralar veya kömür ser
gisini dolaşıyorsanız onunla alakalı makineler, sobalar, kavanoz
larda kömür çeşitleri, duvarlarda kömür afi~leri ... 

Son seneler içinde güzel sergiler 
gördü~ümüzü unutmak haksızlık o -
lur. İçlerinde memleket ölçüsünde bi
ze istediğimiz en geniş malıimatı ve
renlerine de tesadüf ettiğimizi söy -
lemek lazım. 

Ancak, şunu da peşinden söylemek 
lazım ki hiç birinde, dün Sergievi ö
nünde açılan artırma ve yerli mallar 
sergisindeki samimi ahengi, manalı 
ve istifadeli teşhiri bulamamıştık. 

Bunun adr sadece "sokak sergisi,, -
dir. Dolaşılması külfetsiz, önünden 
otobüs süratiyle geçiş bile istifadeli
dir. Dün gördüm: Taşhan'dan Yeni
şehir'e gitmek üzere otobüse binmi~ 
olanlar, Sergievi'nin önündeki göz a
lıcı teşhiri görünce otobüs.ten atladı
lar. Belki işleri çok acele değildi. En 
az yarım saatlerini burada geçirdi ve 
sonra yollarına devam ettiler. 

Bu meraklılar için sergiyi dolaşma 
on kuruşa maloldu. Fakat, haberiniz 
olsun: serginin duhuliyesi falan yok
tur. 

Bizim devlet idare sistemimiz "halk 
için ve halk içinde,, cümlesi içinde 
en güzel tarif ini bulur. Cümhurreisi
miz günlerdenıberi halk arasında do -
laşıyor, onlarla konuşuyor. Dertlerini 
dinliyor ve sonra soruyor: 

- Peki akıl öğret bana, bu işi nasıl 
halledelim 1 

Demokrasi rejiminin ne demek ol
duğunu, demokrat şefin evsafını hu
kuku ceaaiyc khaplarm.ta aranıak 

beyhudedir. Onu anlamak içın Kasta
monu köylüleriyle konuşmalr ... 

Propaganda teşkıilatımız daha yeni 
yeni devletleşiyor. Ehlinin elinde 

ropaganda kadar kahir bir kuvet de 
yoktur. Sergiyi dolaşırken bunları 
düşündüm. 

Bizim "propaganda" kelimesinden 
anladığımız mana, olmıyanı olmuş, kil 
çUğü büyük göstermek gayreti hatta 
temayülü bile değildir. Biz, yapılanı 
göstersek yetişir. Çünkü bizim yap -
trklarımız, fakat teşkilatsızlık yüzün
den btüün hakikiliği ve doğruluğiy -
le halka gösteremediğimiz işler, baş
ka memleketlerin yapamadıkları fa -
kat sistemli bir propaganda ile, çok 
kere yaygaraya boğarak dünyayı vel
veleye verdikleri işlerden çok daha 
büyüktür. 

. Sergievi'nin önünde, bir boydan 
bir boya asılan tablolarda iki şey gö
rüyoruz: rakam ve fotograf ... Bunla· 
rın ikisi de su götürmez ve akla şüp
he getirmez vasıtalardır. "Yaptık, ya
pıyoruz,, sözlerinden daha mukni, 
"yapacağız, olacağız., vadlerinden da
ha inandırıcıdır. Biz türklerin karak
terimiz bu: Çok yapıp, az söylemek ... 

Ve onun içindir ki sokak sergisi -
nin topluca vereceği fikir, rejimin 

Fakat dördüncü mısram vezni bo
zuhnu§tur. Çünkü bu mısra, 

Gelin imdada diyor, bak, budur Allahın 
sesi ... 

değil; 

Gelin imdada diyor, bak, budur Allih sesi. 

olacaktı. 
"Mısra aruz vezniyle yazılmıı

hr; gençler bu eski arap vezninde 
bir takım yanlışlar yaparlarsa hoı 
görülmeli,, diyebilirsiniz. Fakat 
son zamanlarda lstanbul'un - he
ce vezni ile yazdıkları §iİrlerle şöh
ret yapmış olanlar da dahil - bü
tün şairleri aruzla §İir yazarlarken 
gene lstanbul'da aruz yanlışı yap
mak yakı§ık almasa gerektir 1 

Akıncı balıklar! 

Bir Istanbul gazetesi, Karade
niz' den Marmara'ya doğru balık 
akını başladığını yazıyor. 

Her ne kadar bu akıncı ba
lıkları boğaz içinde dalyanlar, ağ
lar ve nihayet oltalar bekliyorsa 
da gene bir çoğu bunlara tutul
maksızın istedikleri yere kadar 
giderler. 

Bereket versin ki balıkla.- U"a
sında yabudi yoktur!. 

memlekette kurduğu eseri ifadeden 
çok aciz sayılmak lazımdır. Gösteri -
len bütün ihtimama ve sarfedilen bü
tün emeklere rağmen bu, böyle._ 

*** 
Gelin sizinle birlikte Türkiye'yi 

dolaşalım. Uzaklara gidecek değiliz. 
Yalnızca, Sergievi'nin bahçesini bir 
baştan bir başa yürüyecek ve sağı -
mızdaki sergiyi tetkik edeceğiz. Bu, 
yüz metreyi bile bulmıyan mesafe 
başka zaman bir dakikada geçilir. Fa
kat afişlere ve fotoğraflara dalarak 
burada saatlerce kalmak, mütemadi -
yen yeni şeyler öğrenerek istifadeli 
bir seyahat yapmak da mümkündür. 

Türkiye'yi dolaşıyoruz: Dünya'nın. 
en nefis meyvalarmı yetiştiren, en i -
yi mahsulünü veren, yollarında sene
de iki milyon vatandaş dolaşan, kro -
mu, linyiti, altını, gümüşü, bakırı ve 
demiriyle hudutsuz bir servet yatağı 
olan, endüstri planlarını bir kaç sene 
içinde fabrika bacaları halinde abide • 
leştiren, cihaleti yenen, okuma yazma 
nisbetini yıldan yıla büyüten, dünya
nın dört bucağında malları kapışılan 
bir Türkiye'yi dolaşıyoruz. Memle • 
leket coğrafyası, rakamlar ve fotoğ -
raflar halinde önün~ze serilmiştir. 
Her satırında daha geniş nefesler a
larak ibir kitap okuyoruz. Yurt kalkın
masının büti.in unsurları burada, göz -
lerimizin önündedir. Pamuklu en ... 
dfüıtri tablosunun i inde : 

"- TUrlCi o•.:ı .. t'.un .. ~·1· .. --~,~~-~, 

inkişaf ediyor. Fabrikalar kuruldu. 
Halkımız yerli kumaşlara iti:bar edi -
yor.,, gibi cümlelere tesadüf etmiyo -
ruz. Yalnız seneleri gösteren bir gra • 
fik ve karşılarında bir kaç rakam : 

933 de 4000 ton. 
937 de 9000 ton.-

Vecize, az söz söyliyerek çok §eyi 
ifade etmenin adıdır. Derhal söyliyc -
biliriz ki, sergi evinin önündeki art -
tırma ve yerli mallar sergisi yurt kal
kmmasmm vecize halindeki ifadesi • 
dir. 

"Halk için ve halk içinde., çalıtML 
rejim, yaptıklarım halka arzediyor. 
Yalnız onun önünden geçerek bakmak 
yeter. Artık, kimseden bir şey sormak 
ihtiyacını duymıyacaksınız. Yurdun en 
gin ovalarında yetiştirilen buğdayın 
5000 tonunu ihraç ediyoruz ve altında 
§U yazı: "Artık buğday almıyoruz, 
buğday satıyoruz.,. Hatırlamak lazım 
ki en verimli toprakların üstünde do
laşan türklerin tarihi, ekmeğimizi a
merikan buğdayından yediğimiz se
nelerin insana hacalet veren damgası
nı taşır. 

Arpa istihsali.miz 250 bin ton .. En 
iyi bira, türk arpasiyle yapılır. Pamuk 
en verimli toprakları Türkiye' de bul -
du. 

Fakat ben size rakam saymıyaca • 
ğım. Onları, nasıl olaa gezecek göre • 
cek ve okuyacaksınız. Benim asıl üze
rinde durmak istediğim taraf, sizin 
sergiyi dolaştıktan sonra ifade etmek 
istiyeceğiniz duygulara terceman ol • 
malı::tır. 

Dün halka açılan sokak sergisi mü
tevazi bir başlangıçtır. Senenin yedi 
mallar ve arttırma için ayrılmış olan 
bir haftası içinde açık kalacaktır. Bu 
teşebbüsü düşünenler, halkın göstere
ceği alakada bütün mükafatlarınr gö
recek ve serginin hazırlanmasında e -
meği geçenler bütün yorgunluklarını 

unutmuş olacaklardır. Biz, sergiyi do
laşanlar ve dolasacak olanlar namına, 

Doktor Vedad Nedim Tör'e ve sergi -
nin değerli dekoratörü Mazhar Nazım 
Resmor'a teşekkür ederiz. 

Sokak sergisi, salon sergisinden 
daha çok muvaffak oluyor, dersek mü
balağasız olur. Vasıtaları halkın gözü
ne mümkün olduğu kadar yaklaştır -
mak, propagnadadan beklenen fayda -
yı mutlaka büyültecektir. 

Arttırma ve yerli malar haftasının 
bu güzel eserini, daha geniş, daha şü
mullü ve daha devamhlarımn takip et
mesini istiyor ve bekliyonı7.. 

Sokak sergisini mutlaka geziniz l 
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[oış POLİTİKA-, 
Stoyadinoviç'in zaferi 

ULUS 

DÜNYA HABERLEki 
. ' 

' 

Macar yahudileri akın 
akın din değiştiriyorlar 

Yunanistan' da yoksullara 

para yardımı yapllacak 

-3-

Memel nazi şefi seçimden 

sonra beyanatta bulunacak: 

Memel' de vaziyet Aylardanberi büyÜk alaka ile 
beklenen yugoslav seçimi evelki gün 
neticelenıni§ ve başvekil Stoyadino
:viç'in temsil ettiği yugoslav radikal 
birliği büyük bir zafer kazanmı .. tır. 
D.. " 

un ak§ama kadar mahim olan neti-
c~lere göre, hükümet partileri 1skop
Çlna'nın 368 azasından 300 den faz
laslb.ı temin etmiş, Maçek'in temsil 
ettiği muhalefet koalisyonu ancak 70 
11ıebuluk .seçtirebilmi§tir. 

Katolik veya proteston olmak 
istiyenlerin sayısı : 200.000 kişi! 

Atina, 12 a.a. - Atina Ajansı bildi
riyor : 

Bir karar vermeği mümkün 
kılacak derecede 11olgun

11
dur 

Bu iki zümre arasındaki mücade
le yugoslav devlet te§kilatmm teme
line dayanan iki fikrin çarpı§ması
dır. Eski sırp radikal partisi, Koro
tetz:~ mensup ;,ıduğu hırvat halk 
~tiaı ve Spaho'nun müslüman par

ti~ınden terekküp eden yugoslav ra
dıkal birliği, merkeziyetçidir. Kıral 
~leksandr, devlet ismini, "&ırplar, 
, trvatlar ve slovaklar,, kı:ralhğmdan 
'!~oslavya''ya çevirirken, ne gibi 

B d peşte 12 a.a. - Yahudi kanununun şiddetlendirilmesi 
ha~ı:daki haberler Budapeştede yahudi~er arasında kü~le h~~in
d din değiştirilmesine sebep olmuştur. Vıbradat gazetesıne gore, 
b~rkaç haftadan beri 200 hin yahudi k~n~ndan ~urt~lmak mak
sadiyle katoJik veya pro~estan olmak ıçın verdıklerı kararı ha
hamlıklara bildirmişlerdır. 

Başvekil B. Metaksas, noel için mü
tekait işçi ve memurlarla veremlere, 
işsizlere, dullara ve diğer muhtaç sı -
nıflara sigorta teşekkülleri tarafın -
dan mühim para yardımı yapılacağı -
nı bildirmiştir. 

Klaipeda, 12 a.a. - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Me
mel kültür cemiyetinin reisi doktor Ornst Noyman yabancı gaze
tecileri kabul ederek "vaziyetin Memel' de bir karar vermeği 
mümkün kılacak derecede olgun bulunduğunu" bildirmiştir. 

Bütün gazeteler bu münasebetle 
4 ağustos devletinin işçi ve muhtaç 
sınıflara karşı gösterdiği .alakayı se
na ile kaydetmektedirler. 

Keza doktor Noyman, önümüzdeki C 
ikinci kanun~a meclis içtima çağrıl-ı ı-----.. -----------.. , 
dıkta~ so~ra ıcraata tev~~üı mümkün K U, U K o I , ff ABER l ER 
olacagını ıhsas etmekte ıdı. ' '1 

dütunceJerle hareket etmi§se, bunlar 
d~. devletin iç politikasına ondan 
mülhenı olarak istikamet verınekte
dil'ler. 

Bu gazeteye göre, tehacüm o ~ad~r 1 
fazladır ki müracaat eden yahudılerın ! 
1939 haziranından evel hahamlar tara. 
fmdan kabulü imkansız bulunmakta-

dır. 
Magyarsag gazetesi, yahudi mesele-

sinin totaliter bir surette halledilme
sini ve bunun için yahuidelrin en 
mühim istihsal şubelerinden ve bil
hassa ana sanayiinden çıkarılmasını 

istemektedir. 

Hitler'in önünde bir 
çok imkônlar· var 

Diğer taraftan Maçek'in liderliği 
altındaki muhalefet koalisyonu, 
''köylü hırvat partisiyle "radikal'', 
"d •• 

entokrat" ve "köylü,, adlarını ta§I-
Y&n Üç sni> partisi arasında yapıbnı§ 
bir itilaftır. Hırvat partisi ötedenbe
l"i Yugoslavya'ıda federal bir devlet 
kurulması gayesini istihdaf etmekte
dir. Binaenaleyh diğer &1rp partileri 
de hırvat partisine iltihak ettikleri 
:ııanıan federal devlet prensipini ka
bul etnıi§lerdi. Bunlar bir sene kadar 
e'\rel aralarında bir itilaf imzalıya
l"ak §Öyle bir program etrafmda ça
lııınayı kararlaıtırmıtlardı: 

Almanya'nın maı·sadı: Yahu
dileri hicrete mecbur etmek 
Berlin, 12 a.a. - D.N.B. ajansı teb

liğ ediyor: İyi haber alan alman ma
hafili, yahudilerin milli hayattan u
zaklaştırılmaları için Almanya'nın 
bundan böyle alacağı tedbirler bah
sinde yabancı memleketlerde dolaşan 
şayialar etrafında aşağıdaki maluma
tı vermektedir: 

1 - Ana yasanm değit~irilm~si, 
2 - Serbest seçim ile hır muesse-

aan meclisi toplanınası, . . . 
3 - Federal bir devlet sıstemının 

kurulması, . 
4 _ Tecezzi kabul etmıyen yu-

goslav vatanının hükümdarı olarak 
Kat-ayorgi hanedanının kalması, 

5 _ Ordunun işlerine karı§ılma

lnası. 

Bunlar, harici politikada bir se
nedenberi, Stoyadinoviç'in otoriter 
devletlerle anlaıma siyasetini tenkit 
etmekte idiler. Çekoslovakya'nm ba
tma gelen felaket, Stoyadinoviç'in 
gerek dahili ve gerek harici politika
da takip etti w i aiyasetin isabetine 
"§Upne-,SıraK Oıgmocua0 ._-y~htlln 

memleketteki vaziyetini takviye et
mİ§ ve muhalefeti de şaşırhnı§tır. İ§
te bu atmosfer içindedir ki Stoyadi
noviç, aeçimi tazelemeğe karar ver

rnittir. 
Seçimde yugoslav milletinin reyi

ne bırakılan mesele aıağı yukarı §U 

idi: Stoyadinoviç'in drt politikada es
ki dostlukları muhafaza, diğer dost
luklar kurmak yolundaki siyasetini 
tasvip ediyor musunuz? Yoksa Be
be§'in Çekoslovakya'da yaptığı gibi, 
yalnız demokrat devletlere bağlı kal
mak mı istiyorsunuz? iç politikada 
da federal bir sisteme mi taraftarsı
llız? Yoksa bütün yugoslav milleti
ııin bir idare etrafında top]anmasmı 
ını iltizam ediyorsunuz? 

Bu suaJlere kartı ancak bir cevap 
verilebilirdi. Yugoalav milletinin 11 
birinci kanun günü verdiği cevap da 
od\11'. Bu zafer Stoyad~noviç tarafın
dan üç senedenberi takip edilen siya
setin tasvibi mlinasma deli.Jet eder. 
Memleketin manevi birliğini ve mad
di refahını temin zımnında ba§veki
lin yaptığı büyük hizmetler ~ar§ıs.m
da bu, esasen beklenilen bar netıce 
idi. Manen ve maddeten kuvetli bir 
Yugoslavya hem Balkan, hem de o~
ta Avrupa sulhu için elzem ola"? bı.r 
istikrar unsurudur. Seçimin netıcesı, 
böyle bir Yugoslavya için çalı~an 
Stoyadinoviç'in vaziyetini takvıye 
ettiğinden, Balkan sulhuna bağlı 0 • 

lan biz türkleri de sevindirmiştir. 

A. Ş. ESMER 

Alman hükümetinin gerek şimdiye 
kadar aldığı gerek bundan böyle ala
cağı bütün tedbirlerin hedefi, gerek 
alman milletinin ve gerek bizzat ya
hudilerin nef'ine olarak, Alman yahu
dilerini hicrete mecbur etmektir. Al
manyanm ırk birliğini elde etmesin
den sonra, alınacak bütün tedbirlere 
rağmen bu bahiste daima hadiseler o
lacaktır. Tecrübe ispat etmiştir ki, 
almanlar, yahudilerle yanyana yaşı -
yamazlar. Binaenaleyh, bu iki unsuru 
biribirinden tam bir katiyetle ayır -
mak lazımdır. Hukuki ayrılıık şimdi 
filiyatta bir ayrılık haline gelmelidir. 

Yahudiler i{;in geto 
kurulmıyacak 

Aı ........ 7 a.--aa i:;"'"•ı-- t."'oı~ı \lu9ttnaı 
memektedir. Düşünülen şey, yahudi -
!ere ait evlerde münhasıran yahudi -
leri oturtmaktır. Yahudilerin ekono
mik hayattan geri çekilmeleri bahsin
de ise, tedbirlere devam edilecektir. 
Esasen 12 teşrinisani tarihli emirna
me, yahudilerin 1939 senesi bidayetin 
den itibaren ne toptan ne perakende 
herhangi bir ticaret yapmalarını ve 
herhangi bir küçük sanat üzerinde 
işJememeJerini amirdir. Fakat bu ta
rihten sonra yahudiler alman mağa -
zalarından alış, veriş yapabilecekler 
ve bazı müstesnalarla bütün lokanta 
ve kahvelere girebileceklerdir. 

Alınan tedbirlerin hedefi 

Bütün bu tedbirlerin saiki yahudi
leri hicrete sevketmek olduğu için, 

devletin bu işi kolaylaştırmak için e

linden geleni yapacağx muhakkaktır. 

Bu bahiste yegane güçlUğün nakil 

meselesi olduğu malCimdur. Fakat 

belki yabancı yahudiler, Avusturya 
yahudileri hakkında yaptıkları gibi 
alman yahudilerinin emrine de döviz 

vereceklerdir. Bugünkü meselenin ay
nı tarzda halledilmesi muhtemeldir. 

Ve alman devlet bankaları şimdiden 
bu hususta teşebbüslerde bulunmuş-

lardır. 

Şimdiye kadar alınan ve bundan 

böyle de alınacak olan bütün tahdi<lt 

tedbirler, Almanya yahudilerinin kati 

surette hicretlerine kadar nizam ve sü
kfinu tem.in etmeyi istihdaf eylemekte-

dir. 

Memel mi? Danzig mi? 

şimdirik hangi Kendisi de 
yolu tutacağını kestiremiyor 

B. Vinston Çörçil'in bir nutku 
Londra, 12 a.a. - Esseks'te Çingford §ehrinde "Milletler .. C~

miyeti Birliği tarafından tertip edilen bir mitingde nutuk soylı
yen B. Vinst~~ Çörçil, ltalya'nın Akdeniz'deki mutalihatından 
bahsederek demiştir ki: 

"-Nazi diktatörü şarki Avrupa'da 
yeni bir taarruz hazırlarken, İtalya -
nın bu mutalibatı Fransa'yı meşgul 

etmektedir. Almanya"nın bu yeni ta
arruzunun hangi istikameti takip e -
deceğini henüz bilmiyoruz. Münih'
tcn ve Çekoslovakya'nın parçalanma
sınıdan sonra, Hitler'in önünde o ka
dar çok imkanlar mevcuttur ki en e
vel hangi yolu tutacağını kestirmesi 
bizzat kendisi için de güçtür. Evela 
Memel mi, yoksa Danzig mi? Polon
ya aleyhine Polonya'daki Ukranyalı
lar mı, yoksa Romanya aleyhine 
Transilvanya ha~kmı mı kışkırtacak· 
tır? Henüz kimse bunu bilmiyor. Fa
ı..rt ı-..-..v Q:öateriyor ki, na.syonal 
sosyalist Almanya yeniden tecavüze 
ba.şlıyacaktır. Ve bu tecavüze karşı 
hiç bir toplu mukavemet hazırlığı 
yoktur.,, 

Musolini doymadı 
B. Çörçil, bundan sonra ingiliz -

italyan münasebetlerine geçmiş ve 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

" - İngiliz - italyan anlaşması 

Musolini'yi teskin etmemiştir. Muso-1 
tini şimdi Nis'i, Korsika'yı ve Tunus'u 

almak için tahrikatta bulunmak.tadır. 

Matbuat, Süveyş kanalı bahsinde fe -
dakarlıkta bulunmak için efkarı ha -

zırlıyor. İngiliz • italyan anlaşmasının 
henüz mürekkebi kurumadan yeni ta -
lepler ileri sürülüyor, ve bu esnada 
başvekilimiz, daha ne gibi teskinlerin 
kabil olabileceğini görmek üzere Ro -
ma'ya gitmeyi muvafık buluyor. 

B. Vinston Çör~il 

Muhtelif cephelerde 

Çin 
hücuma 

kuvetleri 
geçtiler 

Şonking, 12 a.a. - Çin kuvetle~i 

Yoşov ile Hankovg arasıı;ıda japon or
dularınm birleşmesine mani olmak için 
Yuşovun şimalinde taarruzlara devam 
etmektedir. Çeng - Lingi şehri ateşler 
içindedir. 

Keza, Çin kıtaatı muvaffakiyetle 

japonların Pingkiang mevzilerine hü -

hücumlar yapmaktadır. Düşman bin 
ölü vermiştir. Çinlilerin eline üç top 
ve sekiz mitralyöz geçmiştir. 

Kanlı muluır.ebeler 

Harici poli.tika bahsinde İngiltere

de fikirler arasında derin bir inkısam 

vardır. Bu inkıaam elzem olan silah -
laruna işini geriletiyor. Hükümet, mu

halefet partilerine işbirliği teklifinden 

çekindiği için lüzumlu tedbirleri de 
teklif etmeye cesaret edemiyor. Bir -
çok kimsenin fikirleri şöyle hulasa e • 
dilebilir: Eğer diktatörlerin önünde 
diz çökülecek ve bunların demokrasi -
lere karşı zaferleri kolaylaştırılacak i
se, silahlanmaya ne hacet." 

"Hava tehlikesinden 
koru.nalım !'' 

Şunking, 12 a.a. - Takviye ku \. 
vetleri alan Çin kıtaatı, şimal istika -
metinde düşmanın Şangmo • Teo mev
zilerine mukabil taarruzlarda bulun -
mıya başlamıştır. Şimdi oralarda kan
lı muharebeler olmaktadır. 

B. Çörçil nutkunu §Öyle bitirmiş-Filistin'de yeni 

çarpışmalar 

Nevyork, 12 a.a. - Belediye mecli
si reisi Morris, Almanya'da yahudile -
re ve hrristiyanlara karşı yapılan taz
yiklere cevap olmak üz7re. ~evyork 
belediyesinin alman gemılennı Ne~ : 

tir: 
Çin tayyareleri, son günlerde iki 

defa Nankin üzerinde uçarak japon as
keri h~eflerini bombardıman ederek 
mühim hasarat yapm1ştır. Kudüs, 12 a.a. _ Pazar günü öğle -

deı: ~onra askeri kıtalar hava kuvet -
ler~ı~ yc.rdımiyle Kudüs'ün cenubu 
şar ısınde bir arap grupu ile müsade • 
me etmh•lerdir B · · . . . 

T • ır ıngılız asken ya -
ralanmıştır. Nablus civarı d hte -rf k.. n a mu 1 
•• oyle:de b:1 grupa mensup olan 30 

kışı tevkıf edılmiştir. 

Bey!ullahım civarında İngiliz as -
kerlerıyle arap partizanları arasında 
bir çarpışma olmuş ve bu çarpışmaya 
havadan tayyareler de iştirak etm· tir . . . k ış . 
Bırısı as er olmak üzere bir kaç kişi 
yaralanmıştır. Bu havalide 31 k"şi 
tevkif edilmiştir. 1 

Seyrüsefe.r mürakabesine ait tedbir
leri tamamlamak maksadiyle, askeri 
kumandanlara Filistin limanları ara_ 
sında sahil seyrüseferinin kontrolu 
salahiyeti de verilmiştir. 

ork limanına sokmamak meselesım 
retkik etmekte olduğunu bildirmiştir. 

Sen Nazer işçileri 

çahşmağa başladılar 
Sen Nazer, 12 a.a. - •Geçen grevle -

. başlangıcırıda takriben 20.000 a -
rın k b' "d mele işi bırakmış idi. Fa at ır mu -
det sonra bu amelenin . ya~ısı, greve 

d m etmelerini kendılerıne emre -eva y 

den sendikaların talimatlarına ragmen 
tekrar işe başlamışlardır. 
Zannolurıduğuna göre, bu harek.e -

tin grev halinde bulunan sanayıde 
mühim tesiri olacaktır. 

"- Bir politika fena ise onu değiş
tirmiye çalışmak, bir hükümct fileti 

kuvettc:;1 düşmüşse onu yeni.den ku -

vetlendirmiye ve yahut dcğiştirmiye 

teşebbüs etmek lazımdır. Fakat her ne 
olursa olsun, hangi partiye mensup o-

lursak olalım vazifemiz, bu memleketi 
hava bombardımanları tehdidi altında 
bundan böyle artık fedakarlıklar yap -
mıyacak bir hale sokmak için gece 
gündüz durmadan çalışmaktır. 

Bütün milletin etrafında birleşe -
bileceği ve bütün partilerin itbirliği 
yapabileceği harici politika şudur: 
Diktatörlerin tecavüzlerine karşı bü -
tün mukavemet kuvetlerini bir araya 
toplıyacak ve imkan dairesinle aynı 
hissiyatla mütehassis milletlerle işbir
liği yapa-cak politika." 

3000 ölii 
Hongkong, 12 a.a. - Tabişan ci -

varında bulunan takriben on çin fır -
kası taarruzlarına devam etmektedir. 
Japonlar, mühim surette hırpalanmış. 
lardrr. Geçen hafta içinde yalnız bir 
mıntakada düşman üç bin kişi kaybet
miştir. Bu mmtaka, Taibu ile Sinyan 
arasındadır. 

A.kinı kalan ilır<«; hareketi 
Hongkong, 12 a.a. - Haihantao ci

varında toplanmakta olan japon harp 
gemilerinin sayısı her gün biraz daha 
artmaktadır .Bu gemiler Pakhoi'ye as
ker çıkarmıya teşebbüs etmişse de bu 
ihraç hareketi tardolunmuştur. Kara -
ya ayak basmıya muvaffak olan japon 
kuvetlerinin yarısı imha edilmiştir. 

M emel' deki intiba x v . t p k alı 
Bu beyanat Memel'de toplanan şu . . ~ıng 0~ -. anama .. an va-

umumi intıbax teyit etm kt d' _ lı$ı, Vaşmgton ahır rapor gondererclt 
1 _ Seçimin acil neti~es~ 0~~rak hiç kana~:1 büyük gemi~erin . ih~iy~catına 

bir değişiklik beklenmemektedi tekabül edecek ve ticaretın ınkişafma 
2 - Memel'deki alman dirijanr~h- meda: ?lacak tarzda büyütülmesi te • 

filleri, Kaunas hükümetinin Memel'in mennısınde bulunmuştur. 
vaziyeti ıslaha tevssül etmesi icap ede- .. X Moskova - .s~vyetler Bi~Jiği 
ceği prensiplerden mülhem olarak yuksek Sovyet meclısı başkanlık dıva
meclisin toplanmasını ve mahalli ma~ nı, Sovyetler Birliği hububat sovkoz -
kamatla merkezi hükümet arasında te- larr ve hayvan yetiştirme halk komi -
essüs edecek münasebetleri beklemek serliğine B. Lobanof'u tayin etmiştir. 
muvafık olacağı kanaatindedirler X Atina - Veliaht Naip Pol, Pren-

3 - Meme! vaziyetinde esaı;lı bir de- ses Fredrik'i gençlik kurumunun ka -
ğişiklik kararı Memel'de değil, berlin- t"lm teşekkülleri fahri kumandanlığına 
de verilecek ve böyle bir kararın vakti ve Prenses İren'i de aynı teşekkülle -
de şüphesiz aHikadar iki hükümet ara- rin fahri genel müfettişliğine tayin e • 
sındaki münasebetlerin vaziyetine den iki karo:ı.rname imza etmiştir 
bağlı bulunacaktır. X Londra - Bir bombardıman tay-

Almaııya teklif ·yapacak yaresinden 48 saattenberi malfımat a-
Bu hususta Almanya'nm Kaunas lınamamıştır. Bu tayyareyi bulmak i

orta elçisi doktor Zechl'in dönmesini çin şimdiye kadar yapılmış olan bütün 
beklemek münasip olacaktır. Elçinin araştırmalar boşa çıkmıştır. 
alman hükümetinin sarih tekliflerini X Nevyork - Pamuk müstahsilleri 
Litvanya hükümetine tebliğ edecği an- arasında yaptlan referandum neticesin
laşılmaktadır. de alakadarların istihsalata hükümetin 

Son haberlere göre, seçime iştirak kontrolu altında devam edilmes4ni is -
nisbetinin vasatisi yüzde 97 yi bulmuş- tedikleri anlaşılmıştır. Buna mukabil 
tur. Reyler bugün öğleden sonra tas- pirinç ve tütün müstahsilleri arasında 
nif edilecektir. yapılan referandum menfi bir netice 

H ükü metin tedbirleri 
Kaunas, 12 a.a. - .nukumetın dün 

Kaunas'la civarında fevkalade idare te
sis eden polis tedbirleri ittihaz etmiş-

vermiştir. 

X Vaşington - Önümüzdeki yaz 
zarfında amerikan ordusunda, yerden 
radyo ile kontrol edilecek ve bu su -
retle işliyecek altı "robot'• tayyare 

tirHu tedbırlere, cumartesi günü bükü hizmete başlıyacaktır. 
met aleyhinde bir karar sureti kabul e X Roma - Bu senenin ilk on ayı 

içinde İtalya'da satılan milli tütünle -den üniversite mitinginden sonra vuku 
bulan talebe tezahürünün sebep oldu· rin miktarı, 230·726 kentale baliğ ol -
- d"l k d" B t ah"" t makta olup temin ettiği hasılat, 3 mil
gu zanne ı.me te lırb. u ·k~z L~ra es- yar 19 milyon lirettir. 
nasında bırka ~ta e e es ı ı.tvanya X Be l" M akk t t" ·· . h.. .. · · · · 1 r ın - uv a ne ıceye go-
nasyonalıat ukumetının reısı o up . . 
şimdi Fransa'da menfi bulunan Valde- re, bır tek kap yemeklı pa.r:ar hasılatı 
mars'ın dönmesini istemişlerdi. Her 1937 kanunuevel pazarından yüzde 40 
şeyden önce sokak karışıklıklarına ma- fazla olarak 626 bin marka baliğ ol -
ni olmağa matuf olan bahis mevzuu muştur. 
polis tedbirleri Memel arazisini alaka- X Nevyork - B. Eden, B. Ruzvel-
dar etmektedir, te mülii.~i ~lmak için Vaşington'a har~ 

Evelki günkü talebe tezahüratı vesı ket etmıştır. 
lesiyle dün 100 kadar talebe tevkif e- . X Budapeft~ -:-. Kont Ciano, M.aca-
dilmiştir. · nstan kıral naıbı !le Bayan Hortı'nin 
Al • • l . sarihtir av davetini kabul etmiştir. İtalyan Ha· 

nwnya nın nıyet erı riciye Nazm, kanunuevcl içinde Ma -
Pariş, 12 a.a. - Epok gazetesinde caristan'a gelecektir. 

Donnadiyö'nün kaleminden: 
"Üçüncü Rayh'ın bir gün veya öbür 

gün Memel'i zaptetmek niyetinde ol
duğuna şüphe yoktur. Hllkikatte ta
mamen bir Almnaya - Litvanya mese
le:si karşısında değiliz. Almanya'nın 

şarka doğru ilerlemesi meselesi mev
zuu bahistir ki, bizzat bu mesele de Al
manya'nın Avrupa'da yayxlması mese
lesine dahil bulunmaktadır. Doğu Av
rupası devletleri acele bir set teşkil et 
medikleri takdirde Almanya'nın şarka 
doğru bu yayılmasını durdurmak im
kanı olmıyacaktır. Lehistan en ziyade 
tehdide maruz olan memleketlerden 
biridir. Batı devletleri doğu Avrupa 
milletleriyle mütenasit olduklarını id
rak etmedikleri takdirde alman tehli
kesinin gecikmeden onları da bulaca
ğından emin olunabilir.,, 

Almanya lehinde bir pl,ebisiı 
Berlin, 12 a.a. - Alman matbuatı, 

Meme) alınanlarının dün Litvanya'da 
yapılan intihabatında kazandıkları 
büyük muvaffakiyeti büyük başlıklar
la neşretmekte ve bu intihabatı Al -
manya lehinde bir plebisit olarak te -
lakki etmektedir. 

"Angriff" diyor ki : 
"İlk defadır ki, Almanya'da zorla 

koparılan bir alman kitlesi tazyiksiz 
ve serbest olarak siyasi kanaatini iz -
har imkanını buluyor. Bilhassa yakın 
bir _ma~i~e ai:t bazı siyasi misaller gös
terılmıştır kı, adalet bir kerre muzaf
fer oldu m~, ve enternasyonal saha _ 
da tanındı mı, artık önüne geçile • 
mez.,, 

İstanbul V.alisi 
Manisa'dan döndü 

Elen milli gençlik teşki1atma 
bayrak verildi 

Atina, 12 a.a. - Dün sabah Atina 
talim meydanında milli gençlik te9 -
kilatının yeni şubelerine bayrak ver • 
me merasimi yapılmış, ve erkek ve 
kız 40 bin falanjist bu münasebetle 
Prens Pol'ün önünden geçmişlerdir. 

Geçitten sonra Başvekil B. Metak -
sas, veliahtle prenses Fredri.k ve trene 
milli gençlik teş.kilatı nişanlarını tak
mıştır. 

B. Kurdoğlu bugün 

radyoda bir 

konuşma yapacak 
Yerli Malı ve Arttırım haftası mü

nasebetiyle bu akşam saat 18.30 da 
Ankara radyosunda Ziraat Vekili Fa -
ik Kurdoğll tarafından "arttırma ha • 
reketlerinin dünyada doğuşu, çiftçiler 
arasında tatbikatı, o tarihlerde osman
lı imparatorluğundaki vaziyet ve poli
tika ve bugünkü vaziyet" mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Konieransm sonunda radyoda her 
ziraat konuşmasından sonra tekrar e -
dilmekte olan ziraat marşı Yüksek Zi
raat Enstitüsü talebesinden mürekkep 
bir koro tarafından söylenecektir. 

Ölüm 
Emekli Yarbay Selim Suner, Mtil -

kiye Başmüfettişi Ali Server Suner, 
İstanbul Gümrükleri Satış Müdürü 
Mahmut Suner, P. T. T. Evrak ve İs
tatistik Müdür Muavini Ferit Suner 
sevgili anneleri Esma Suner'in krsa bir 
hastalıktan kurtulamıyarak hayata 
göz yumduğunu yanan yürekleriyle 
akraba ve aşinalarına bildirirler. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Ailesini 
getirmek üzere mezuncn Manisa'ya 
gitmiş olan Vali ve Belediye Reisi -
miz Doktor Lfıtfi Kırdar bu gece sa -
at 11.20 de Bandırma yoliyle şehrimize 
avdet etmiştir. 

Vali Galata Rıhtımında bir çok ze
vat tarafından istikbal olunmuştur. 

Cenazesi bugün öğle namazında 
Hacıbayram camiinden kaldırılarak 
Cebecide defne<iilecektir. 6194 
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Krııtol"'Kolompb'da1n ~~cellan ·a kadar bırçok kaşifleri uzun seyahatlara sevkeden sebep, o zamanlarda Avrupa yemeklerinin 
tatsız olması ve un ar ıçın baharat aramak arzusu olmuştur. 

.Yazan: Stelan Z vayg - 6 - Kııaltıp nakleden: Nurettin ART AM 

Maymunlar kadar atik, çıplak tabiat 
çocukları gemiye tırmandılar 

N ihayet 6 mart 1521 günü di. 

reğin tepesinden bir fer -
yat geldi : 

- Kara göründü 1 Kara görün -
dü 1 

Tam zamanı idi. Eğer bir kaç gün 
daha geçseydi, bu kahramanca ma -
ceranın tafsilatını bize kadar geti
recek kimse sağ kalmıyacaktı. 

Görünen kara bir ada idi. Gemi • 
ler güçlükle bunun koyuna yana _ 
f&bildiler. Filo oraya girince kara
dan, biribirine dikilmiş hurma yap
raklarından yapılmış yelkenleri bu
lunan bir takım kayıklar sahilden 
açılıp yanlarına doğru gelmiye baş
ladılar .. Maymunlar kadar atik, çıp
lak tabıat çocukları gemilerin bor
dasına tırmanmağa başladılar. Bun
lar, medeniyeti o kadar yadırgayor
lardı ki gemide mıhlı olmıyan ne 
kadar eşya varsa onları aşırmıya 
kalkıştılar. Hatta Trinidad'rn kü -
çük sandalını alıp bir zafer sevinci 
&östererek sahile doğru götürmiye 
koyuldular. 

Macellan, bu adanın hırsız halkı
na tesirli bir ders vermek karariyle 
kırk tane silahlı tayfayı karaya çı -
karttı. Bunlar, orada yerlilerin ku
lübelerini ateşe verip içinde tavuk, 
balık ve yemiş nevinden ne buldu
larsa aldılar. Bundan başka Macel-

lan bu adaya manevi bir ceza da ver -
di ki hala bir damga gibi durmakta
dır. Amiral, bu adaya "Hırsızlar a -
dası., manasına gelmek üzere, Land
rones ismini taktı. 
İspanyolların ıbu adada yaptıkla

rı bu yağma ve soygunculuk kendi
lerini mahvolmaktan, açlıktan ölüp 
&itmekten kurtarmı,tı. Orada üç 
aün dinlenip taze yemiş, et, yemt'k, 
tatlı au içmek tayfalardan çoğunu 
kendine getirmi§tir. Sihat yerine 
gelince maneviyat ve cesaret de art
mıı. garbe doğru seyahate devam 
&ayreti yeniden canlandırmıştı. Bir 
hafta sonra bir başka ada, onun ar
kasından bir başkası görünmüştü. 
Artık, Macellan, hepsinin kurtul -
muı olduklarına kanaat getiriyor -
du. Onun hesabına göre bunlar, Mo
lukka, baharat adalan olmak lazım
dı. Artık varacağı hedefe vardığını 
anıyordu. 

Fakat gene yanılmıştı. Onun bu -
rada bulduğu adalar, şimdiye kadar 
meçhul Fili pin adaları idi ki impa -
rator Şarl'in yeni eyaletleri haline 
getiren bu adalar, Kristof Kolomp'
un Kortes'in ve Pizarro'nun keş
fettiği yerlerden daha uzun bir 
müddet İspanya bayrağının iöaresi 
altında kalmıştır. 

28 martta filo, Fili pin adaların
dan birisi olan küçük Mazza

va vardı ki Macellan, burada haya
tının en kayda değer tecrübelerini 
2EZ 

geçirdi, Üç büyük gemi limana gi -
rince adanın yerli halkı dostane bir 
tavurla sahile akın ettiler. O za -
man, Macellan, bu yerlilerin sakal
lı beyazlardan ziyade koyu renkli 
bir adama emniyet ve itimat göste -
rcceklerini düşünerek kölesi An -
rik'i bir elçi olarak karaya çıkardı. 

Anrik, karaya çıkınca hayretler 
içinde kaldı. Kendisi senelerdenbe
ri Malaya dilini konuşmamış ve duy
mamış olduğu halde şimdi etrafın
da konuşulan sözlerin çoğunu anlı
yordu. Bu hayrete şayan tesadüften 
sonra Macellan, artık, hedefine var
mış olduğuna kuvetle hükmetmişti. 
Şimdi tekrar Malaya dili ile konu
şanların arasındaydı. Demek ki bir 
çok alimlerin düşündüğü şey doğ -
ru idi: Dünya yuvarlaktı. İ ~te bir 
adam, o yuvarlak dünyayı dönüp do
laşmıştı. 

Mazzava'da geçen bir hafta, Ma
cellan'ın hayatında geçen en mesut 
zamanlar sayılabilir. Adanın kıralı 

olan Kalambu Macellan'ı gayet iyi 
kabul ile kendisine bol yiyecek ve 
içecek ikram etti. Artık, bi
raz ileride bulunan baharat adala -
rına gitmek, böylece üzerine aldığı 
vazifeyi tamamlamak Hizımdı. 

Fakat bir tek küçük adayı ilhak 
etmek kafi gelmiyecekti. Bütün Fi
lipin adalarını gezip bunları İspan -
ya idaresine sokması icap ediyor -
du. 

Bu sebeple Kalambu'ya bu adala
rın en büyüğü hangisi olduğunu sor
du. Kıral Zebu'nun en büyük 
ada olduğunu söyledi. Bunun üze
rine Macellan oraya doğru hareket 
etti. Pigafetta burasını hatıratında 
şöyle anlatıyor : 

"Oraya doğru hareket etti. Çün
kü kara talihi, kendisinin orada bu
lunmasını istiyordu.,, 

Macellan, Zebu'yu ilk görün~. 
burasının ehemiyetli bir mevki ol
duğunu anlamıştı. Burada yerlilere 
ait mavnalarla birlikte yabancılara 

ait gemiler de vardı. 

Macellan, burada kendisinin şim
şek ve yıldırımlara hükmeden bir 
adam olduğunu göstermek için fi -
]osuna adayı topla selamlamak için 
bir işaret verdi. Gürliyen topların 

sesi, ada halkını bütün istikametlere 
doğru kaçırmıştı. 

Bunun üzerine Macellan, kölesi 
Anrik'i tercüman olarak bir an e -
vel adaya çıkardı. Köle, bu topların 
düşmanlık maksadiyle değil, bila -
kis Zebu'nun kudretli Raca'sına 
bir tazim ve hürmet nişanesi olarak 
atıldığını söyliyecekti. 

Macellan Anrik'e, kendisinin haş
metli Raca hazretlerine birçok na
dide mallar da takdim edip ticare
te girişmek istediğini de söyleme -

F 

sini tenbih etmişti. 
Zebu racası Humabon gözü açıl -

mamış bir tabiat çocuğu değildi. Bu 
sebeple Anrik'e ticaret muamelesi
ne girişebilmek için her şeyden ön
ce liman resminin verilmesine lü -
zum olduğunu anlattı. 

O, bu talebi üzerinde ayak dire -
mek üzere iken Siyam'dan bir yel
kenli ile gelmiş olan bir müslüman 
taciri, huzura girip Raca'nın kula
ğına bir şeyler fısıldadı. 

Bu tacir, bundan önce böyle ge -
milerinde top bulunan tacirleri gör
müş. tanımıştı. Onun için Raca'ya 
bunlarla ihtilaf çıkarmamasını sıkı 
sıkıya tenbih etmişti. Bunlar, bun -
dan önce Kalikut'u, bütün Hin -
distan'ı ve Malaka'yı istila etmiş o
lan beyaz şeytanların aynı idi. 

Müslüman tacirin bu ihtar ve tav
siyesini ehemiyetle nazarı dikkate 
alan Raca, liman resmi almak tek -
lifini geri aldı ve Macellan'ı ziyafe
te çağırıp bu yeni gelenlerle de -
vamlı bir sulh ve dostluk müzake -
resine hazır bulunduğunu bildirdi. 

Maccllan, kendi hesabına o kadar 
fazla dostluk gösterdi ki Raca ve. 
maiyeti derhal bunlara karşı sempatı 
duydular ve hiristiyanlığı kabul et
mek fikrinde olduklarını söyledi -
ler. 

Bunun üzerine 14 nisan 1521 pa
zar günü ispanyollar, en büyük za
ferlerini kutladılar. Çarşı meydanı
na büyük bir haç dikildi ve Raca, 
mayetinden elli kişi ile birlikte diz 
çöktü ve hepsi de büyük merasim -
le vaftiz edildiler. Bu haber, çabu
cak her tarafa yayılmı§tı. Ertesi 
gün civarda bulunan rüesa aynı şe
kilde vaftiz edilmek Uzere buraya 
akın ettiler. Bir kaç gün içinde he
men hemen bütün ileri gelenler hi
ristiyanlığı kabul etmişler ve Üzer
lerine mukaddes vaftiz suyu serpil
mişti. 

Macellan, ~anki melekler yolu
na nur serpmişler gibi, her 

yapmak istediği işte muvaffak ol -
muştu. Fakat şimdi tuhaf bir facia 
baş gösteriyordu. 

Zebu'ya pek yakın bulunan Mak -
tan isimli küçük bir ada vardı ki 
buranın Racası Silapulapu Zebu ra
casiyle daimi surette ihtilaf halin -
de idi. İspanyollar, buraya geldi 
geleli, bu Raca Silapulapu, bu yeni 
gelen yabancılara, yiyecek tedarik 
edilmemesi için, etrafta elinden ge
leni yapıyordu. 

Silapulapu'nun ispanyollara kar
şı böyle düşmanca tavur takınması 
büsbütün sebepsiz ve haksız da de
ğildi. (Çünkü onun adasının civa
rında kadına ziyadesiyle susamış 

olan tayfalar, bir takım kadınlara 

BAL 1 K 
ların ışığiyle aydmlanarak yükselmekte, ve, ağır ve 
hüzün veı-ici ru• meniyeai havayı doldurmaktadır. 

TUTAN 
Cenaze alayı yukandan hareket ediyor. Papas 

en önde yürüyor. Sonra, kara tabutu taııyan beyaz 
gömlekli dört adam geliyor. Bu, fevkalade zah
metli bir iştir. Herkes, san alevli mwnu tutmıyan 

eli ile tabutun geçirilmesine yardım ediy~r. Bu a-

K E D İ 

SOKAGI 
Ya.zan Yolan Föld~ Cl!Vtrf!n. N asuhı Ba,.daı 
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Kiracılar F edor'u o feci gecedenberi ilk defa 

görmektedirler. Beyaz gömleğinin üzerinde yüzü 
hiaaiz ve aoğuk görünüyor. Tabutu ilk olarak tutup 
eve götüren odur. Küçük oda dördüncü katta ve yı. 
lankavi yükselen merdiven gayet dardır. Ancak iki 
kiti geçebilecek genitlikte olan basamaklarda ta
butu yukarıya dört kiti çıkarıyor.. Fakat, h~r fey 
oradaki, Rusya'daki gibi yapılmış oluyor: Olu, son 

h t . e sakin olduğu evden çıkacaktır. seya a ın . .. 
R Pası gelip tabutu takdıs etmek uz~re yu-us pa . . 

k yor Beyaz gömleklı ruslar, ellerınde 
karıya çı ı • · • d' ·ı· l 

k merdivenin ıkı yanına ızı ıyor ar. mumlar tutara , .. .. . 
. . • d" 'si arasından kuçuk bır çocuk zorla Bu ıkı ınsan ızı w • 

b.ld'·. halde tabutu gene buradan aıagıya ın-
ceçe 

1 

1
1~

1 

1 ektir Birinciden dördüncü kata dirmek azım ge ec · . . 
kadar beyaz bluzlardan müteıekkıl çıfte aed, mum-

d l ardım ediyor ve ağlıyorlar. Aglıyor ve 
am ar Y •• • _..ı • • b . 1 kuyorlar Tabut, - uzerınue ıann u-

mersıye er o · . . 
1 _ b' tabut _ beyaz gomleklerın fev-
unmıyan agır ır . 

kinde dalgalanıyor. Ve o geçtıkten sonra durma-
dan fazlalaıan kalabalık derhal yolu kapıyor. 

. . . k · · 'ye kadar bir saat Bu adamlar bırıncı ata ınıncı . • . 
geçiyor. Orada, Barditinof, Tuhaçevski'ru~. y~r.ı~ı 
alıyor. Tabutu taııyan diğer iki kişi de degıttırılı
yor. Yalnız F edor tabutun bir köşesini israrla tu
tuyor. Teganni ediyor, ve birisi yardım teklifinde 
bulunacak olursa sadece başını sallıyor. 

Böylece, Vasya'nın tabutu Paris aokaklarının U· 

zun güzergahmı takip ediyor, ve fransızlar yaya 
kaldırımları kenarmda durup ona bakıyorlar; çün
kü rus cenaze alaylarını görmeğe alıtrk değildir
ler. Taksi kumpanyası bir cenaze arabası gönder
miıse de tabutu taınnakta olanlar yiiklerinden ay
rılmak istemiyor, onu omuzlarında tutuyorlar. 
Bunların arka tarafmda mumların •tığında beyaz 
gömlekliler biribirlerine kenetlenmit gibi... Ve da
ha arkadan da kiracılar, yabancılar geliyor. Yüz 
metre kadar yÜrüdükten sonra Barditinof sohnna· 
ia ve aallanmağa baılıyor. Daha fazla dayanamı
yor. Barabq onun yerine geçiyor, ve ağniye devam 
ediyor, Paria sokaklarının mutad manzarası fev· 
kinde yiikaelip dalaalamyor • 

ı--------------------------------------------------------------------------------------......,; 

B. İhsan Sungu'nun radyodaki konuşması 

İmparatorluk 20 senede memleketi 
300 milyon alfln borca sokmuıtu 

Bugün bankalarda 
100 milyondan fazla 
tasarruf mevduatı var 

Dokuzuncu yerli malı ve artırım haftası dolayısiyle, Kültür Ba
kanlığı Kültür Kurulu Ba,kanı B. İhsan Sungu Ankara radyo
sunda enteresan bir konufma yapmıftır. Bu güzel konufmayı sü
tunlarımıza alıyoruz: 

"- Sayın yurddaşlar, miryolundan ibaret kaldı. Bir aralık 
Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru- j vergileri bile iltizama koyan, mülte -

munun dokuzuncu artırma ve yerli zimlerden birkaç senelik vergileri pe-
malı haftasına bugün giriyoruz. Cüm
huriyet devrinde milli davalarımızın 

başında yer almış olan bir meseleye 
bir defa daha düşüncemizi teksif için 
ihzar edilmiş güzel bir fırsat karşı -
smdayız. Ulusal ekonomi ve artırma 
davası, büyük bir başarı ile halledil
mek için Cümhuriyet Türkiye'sinde 
en uygun şartları ve en münasip mu
hiti buldu. Böyle bir muhiti ihzar et
meyi imparatorluk hatırından bile 
geçirmedi. Büyük Şef İsmet İnönü'
nün "imparatorluk idaresi endüstri, 

I bayındırlık ve ekonomi işlerinde a -
1 liikasızlığı ve anlayışsızlığı ile ken
dini mahklım etmiştir,. vecizesi, ha
kikatın ta kendisidir. Filhakika im -
paratorluk yabancı memleketlerle 
bir aralık akdettiği muahedelere it -
halat icin yüzde beş, ihracat için yüz
de on iki gümrük resmi koymakla e
konomi sahasındaki gaflet ve cehale
tinin feci derecesini gösterdi ve böy
lelikle memleketi garp malları için 
açık bir pazar ve geri bir müstemle
ke haline koydu. Her milletin hima
ye usulüne müracaat ederek milli sa
natlariyle milli mahsullerini korudu
ğu devirlerde kendisini aldatıcı bir 
liberalizmin cazibesine kaptırarak u
zun yıllar türk ekonomisine her türlü 
inkişaf kapılarını kapadı. 

~leşrutiyete kadar ••• 
Meşrutiyet devrine kadar lağvet -

meğe bir türlü cesaret edemediği da
hili gümrüklerle Türk mahsullerinin 
memleketin içinde bile revacına en
gel oldu. Başta aşar olmak üzere en 
ağır ve en muzır vergileri hep türk 
köylüsünün sırtına yükleterek mem -
leketin en büyük kuvet menbalarmı 
kuruttu. Kırım muharebesinden son
ra dadandığı istikrazı bütçe açığını 
kapamak için bir "menbaı sahih,, ola
rak ele aldı. 1854 den 1874 tarihine 
kadar yalnız yirmi yıl içinde memle
keti 300 milyon altın borca soktu. Bü
tün devlet varidatının üçte ikisini 
borçlan ödemeğe ayırdı ve nihayet 
resmen iflasını ilan etmeğe mecbur 
oldu. Memleketin refah ve umranına 
sarfedeceği vadiyle alemi dolandıra
rak aldığı borçlarla imparatorluğun 
yirmi sene zarfında Anadolu'da um -
ran namına vücuda getirdiği şey, ec
nebi şirketlerine en ağır şa:tlarla yap 
tırdığı topu topu 217 kilometrelik de-

tecavüz etmişlerdi.) İspanyollarla 
yerliler arasında bir çarpışma olmuş 
ve bunun neticesinde bir kaç yerli -
nin kulübesi ateşe verilmişti. 

(Sonu var) 

şin alarak en müsrif miras yedilere 
rahmet okutan, halkı mültezimlerin, 
muhtekirlerin, haydutların pençesin
den kurtarmayı düşünmiyen, memur
larının 27 aylığı tedahülde kalmış o
lan vilayetlere şehzade maaşlarını ve 
hafiye tahsisatını ödetmek için ha
vale göndermekten utanmıyan impa
ratorluk, tarihte israfın, sefahetin, 
fena ve kör idarenin kötü bir timsali 
oldu. 

Milli (•lwnomiııin lmruluşu 
Sayın yurddaşlarım, bu kadar gafil 

bir idarenin hüküm sürdüğü bir de
virde ulusal ekonomiye iyi bir cere
yan vermek şöyle dursun makul bir 
ekonomi zihniyetinin bir an için ya
şamasına imkan olabilir miydi? Ulu
sal ekonomi, ancak ulusal ihtiyaçla
rın en ilmi ve en makUl bir yolda bi
rer dava halinde ele alındığı milli 
bir idarede mümkün olabilirdi. Bu 
milli idareyi ebedi Şef Atatürk'ün 
kutsal eli kurdu. Atatürk'ün muhte -
lif tarihlerde irat ettiği nutuklarda: 
"Yeni Türkiyemizi layık olduğu mer
tebeye isal edebilmek için behemehal 
iktisadi yatımıza birinci derecede e -
hemiyet vermek mecburiyetindeyiz", 
"milli hakimiyet, iktısadi hakimiyet
le tarsin edilmelidir. Bu kadar bil -
yük gayeler, bu kadar mukaddes, a
zametli hedeflerin tahakkukunu te -
min için yegane temel, en kuvetli te
mel iktisadiyattır. Siyasi ve askeri 
muzafferiyetler, ne kadar büyük olur 
sa olsun iktıaadi zaferlerle tetviç e -
dilmezse husule eelf'n~aferler pavt 
dar olmaz, az zamanda söner", "bir 
milletin kültür seviyesi üç sahada; 
devlet, fikir ve ekonomi sahalarında
ki faaliyet ve başarıları neticelerinin 
hasılalariyle ölçülür" gibi vecizelerle 
ehemiyetine işaret etmiş olduğu eko
nomi sahasında cümhuriyet hüküme
tinin on beş yıldanberi vücuda getir
diği büyük işlerin her biri birer ba
şarı harikasıdır. 

_J ,, 
"Asır, çok amanırızuır. 

Reisicümhurumuz büyük İsmet ln
önü, bir nutuklarında "asır, çok a
mansızdır, ve seneler geçtikçe zama
nın insafsızlığı azalmıyor; her hudu
du aşacak kadar azgınlaşıyor. Geri ve 
eksik vesait içinde bırakılmış olan 
kahraman ve büyük bir milletin sa -
nayiini ve iktısadi düzenlerini, dev
letin bütün vasıtaları ve imkanları 
ile bir an evel vücuda getirmek, taşı
dığımız vazifelerin en ağırı ve en 
mühimmidir" vecizesiyle ekonomi iş
lerimizin hayati önemine işaret bu -
yurmuşlardır. "Cümhuriyet, her sene 

ğe çalışmıttır. 

RADYO J 
Ankara: 

SALI, 13.12.938: - 12.30 Müzik (kafdll 
program - Pi) - 13.10 Saat ayarı ve hal>C' 
ler. - 13.20 - 14 Muzık (opera seleksyol 
lar). 

18.00 Miızik (operet) - 18.30 Faik Kııt 
doglu - Ziraat Vekili - 18.45 Müzik (
eserleri ve oyun havaları) - 19.15 Saatıı' 
yarı ve haberler - 19.25 Muzik (İnce_ ... 
faslı) - 20.00 Mıiz ik (Riyaseti cutn»"' 
bandosu - Şef: İhsan Kıinçer) 1 - Ruva>'f 
Hüssar - İngiliz marşı - (J. Avclanas) . 
Kotiyon - vals - (P. Lakortı). 3 - . Minyo: 
uvertür - (A. Tomas). 4 - Patetik sona 
(1 parti) (il nda1vo) (III parti). 4 - M~~ 
rapsodisi - No. 14 in Fmoll - (Franz Lıol 
20.45 Temsil - Bir dram - Han ve onun 
lu) Yazan (Mnksim Gorki) - 21.00 Saat 
yarı ve arapça söylev. - 21.10 M~zik (~ 
çük orkestra): 1 -Tankred - uvertur - (il 
sini) 2 - Di Perlenfişer - (Oskar F~tra•~ 
- Arlökenin milyonları - No. l (Drıgo)5' 
Aus dem Norlande 5 Frederiksen) 5 -
p:ısyonc (Becce) 6 - Eva (Franz Lehar~ 
22.10 Konuşma (Türkiye postası) - 2 
Mü:ı:ik (bir operanın tamamı - takdim ~ 
- Cemal Reşit) - 23.45 - 24 Son habet 
ve yarınki program. 

Avrupa : 

OPERA ve OPERETLER : 11 La~ 
- 12 Kolonya - 18 Berlın - 19.25 Drol 
viı; - 21 Bruksel, Milano - 21.15 Strıl 
burg - 21.45 Lukscnburg, Tuluz. _., 

ORKESTRA KONSE.ı<LERI ve Sıı.r 
FONİK KONSERLER : 14.10 Fran~ 
- 15.25 Hamburg - 15.30 Vıyana -
London - Rccyonal - 16 Frankfurt, ~ 
yana - 29.30 Frankfurt - 20.15 Keza I 
20.30 Doyçland Zendcr, Sottens - 21 .~ 
ııova - 21.10 Budapcştc - 21.30 Ll.1"" 
.ı:>aris P. T. T. - 24 Sarbrük. • • 1 

ODA MUSİKİSİ : 21 Ştutgart - 2V 
Sarbruk, .Pari& - 21.20 Munıh - 24 Şdll 
gart. 

SOLO KONSERLER!: 18 Hamburı 
18.15 Könıgsberg - 18.20 Breslav, La1' 
zıg, Miınih - 111.30 Uoyçland Zcnder 
20.10 Berlin - 22 Uoma . A 
NEFESLİ SAZLAR (Marli v.s.) : l" 

Breslav - 18.20 Viyana. • 
111 ORG KONSERLERlveKOROL.IV' 

15 Berlin - 19.15 Munih - 20 Berom~ 
ter - 20.45 Kopcnhag - 21 London - :R .. 
yonal. 
HAFİF M0ZİK : 6.30 Frankfurt, 1'1 

lonya, Ştütgart - 7.10 Kolonya - ~ 
Frankfurt, Mıinih - 10.30 Keza - 12 "'
man istasyonları - 14.10 Kolonya - 1 fi 
Berlin - 16 Alman istasyonları - 19 B fi 
lin, Laypzig - 19.15 Brcslav - 20.30 B 
lin - 21.10 Floransa - 21.30 Hamburı 
22.30 Keza - 22.35 Konigsberg, Ştutpıt 

HAL KMUSlKtsı : 11.30 Ştutgart ..:., 
DANS MÜZ1Ct : 14.10 Viyana - 311'.'. 

Münih, Kolonya - 22.35 Breslav - 23 !'! 
ransa, Roma - 23.25 London - RecyonP 
0.10 Droytviç - 0.30 Keza • 

her sahada geniş adımlarla ilerli~ 
bir varlıktır; çalışmak için, ilerleıP' 
için bizden her gün daha fazla lf 
istemektedir,. hakikatınr cümhuri1' 
hükümetleri i~in canlı bir faali~ 
programı olarak çizmiş olan bii1" 
Şef 1smet lnönü, muhtelif nutu~ 
rmda ekonomi isle.r.imiae ~il( 
yuraı~. ı uksek hır mıllet oı~ 
mil.Jetler ailesi i~~isinde tü~~ ~ 
tinm haklı ve yuksek mevkıını 
mak ve muhafaza etmek için sanJ 
memlekette behemehal kurmak l~ 
dır", "geçen on senede hissi seliJSJ 
le temiz vatanperverlik, iktısadi Jıl 
yatta devletçilik siyasetini bize ~ 
diliğinden yerleştirdi. Biz, bu yo14' 
imparatorluğun çok zamanda yapaı'. 
<lığından fazlasını yaptık. Miltetf 
yüz milyonlarca liralık işleri .,e 
şeklinde hazineleri, her noktai n~ 
dan müdafaa ve inkişaf vasıt~ 
kurdu. biriktirdi. A'9tık tecrübe eİ 
miş bir yolun şuur ve sebatla yold 
suyuz", "bizim mali ve iktısadi ,.a; 
da istikbalimiz, gözlerin kavrı~ 
yacağı kadar ileri, yüksek ve geol 
tir. Biz tedbirlerini bitirmiş, art' 
alınan kurulan cihazın ve düzenin f 
tulması sıkıntısı yüzünden ıstırap~ 
ken, atisinin ne olacağını bilmir
bir millet değiliz. Biz geçici buhd 
lar içinde bir defa tedbirlerini bu1' 

(Sonu 9 uncu sayfada) -Sonra, onlar mezarlıktan dönüyorlar. Ev timdi 
gamlı ve seaaizdir. Öğle vakti.. Bayan Barabat ça• 
bucak bir ıeyler hazırlayıp beraber yemelerini 
Bardiıinof'a teklif ediyor. İyi ki Klari yemegını 
mektepte yiyor. Yani de cenaze merasimi dolayı
aiyle vakit kaybetmemit olsaydı timdi mektepte 
olacaktı. 

- Canım, Bay Y arosef Pelçinski, zannedersem 
sizin hoşunuza gitmiyecek hiç bir feY yapılmadı ... 

Sessizce softıaya oturuyorlar. Anna, ellerini 
dizlerine kavuıturmuı, dimdik ileriye doğru bakı
yor. Anna, tam bir buçuk sene V asya için ağlamıt· 
ken o facialı aktamdan itibaren gözlerinin yaıları 
kurwnuştur. Yemekten sonra Barditinof gidince 
Barabaı pencerenin önünde durup uzun zaman dı
ıarıya bakıyor .. Bu kadar yÜksekten görülecek bir 
ıey yoktur. La Hütet sokağı vardır, ve divar diğer 
yaya kaldırımı ile aıağı katların manzarasını giz
lemektedir. Tam kartı tarafta Balık - Tutan - Kedi 
sokağı başlıyor. Ancak iyice sarkmadıkça onun da 
yalnız bir ucu görünüyor. 

Barabaı, birdenbire arkaya dönerek: 
- Boritka, diyor. Balık - Tutan - Kedi sokağın

daki aparaman acaba hala bot mu? Belki onu ki
ralardık. 

VIII 

Bayan Jermen'le Bay Gaston tatkın bir halde
dirler. Bu ite ilk batlıyan Fedor olmuştur. Cenaze 
töreninin ertesi günü, her zamankinden daha ~ 
ğuk ve daha kibar, atağıya inmit, uaulen vermesi 
li.zım gelen üç gün evelden ihbar tediyesini iC1'a 
etmiı, ve, on dakika sonra, bütün sandıklarmı a
larak çıkıp gitmiıtir. 

Gaaton, fU aözlerle onu karannclan ~&3' ıeçirme-

Fedor ona, monoklunun arkasından, tıpkı bir 
büyiik zatın münasebetsiz bir ricacıya atfettiği gi
bi, soğuk ve kibirlice bir nazarla bakarak, kıaaca: 

- Katiyen, katiyen tekrar görüıürüz Bay Gaa
ton, dedi. Ve çekilip gitti. Onu takiben Liif otel
den ayrıldı, sonra Papadakis, aonra bulgar talebe, 
sonra Alvarez ve sonra Bardiıinof bu mühim ka
rarların bildiri1miı olduğu bürodan çıkarken Bara
baı Bard~inof'a tesadüf etti. Bu, barın arka tara
fında bir fare deliği kadar küçücük bir yazıhane 
idi. 

Bardiıinof sordu: 

- Siz de mi Bay Barabaı? Apartman tulmufMl
nuz, sahih mi? Tebriklerimi kabul ediniz.Tamamiy
le haklısınız aziz dostum. Bir aile reisi, huaua.iyle 
pek zeki ve hayatı anlamak yaıında çocuklann 
babası olan bir aile reisi için otel münasip bir ika
metgah değildir. 

Gaaton, otelden ayrılıılan mihaniki bir tavırla 
kaydetti. 

Bir mezardan geldiği sanılacak bir aeale habeT 
verdi: 

- Bay F edor daha evel gitti. 
- Fedor gitti mi? Öyle ise ... Burada kim kalı-

yor? Genç kız önümüzdeki hafta gelecek .. Ben .. 
Ben o gelmeden gitmek istiyorum .. 

Barabaı: 

- Ben de öyle, dedi. O geldiği zaman hiç de bu
rada kalmak niyetinde değilim. Barditinof ae6Sizce 
dütündü. 

(Sonu uarJ 
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i HAYAT ve SIHAT 
\_ .............................................................................. .. 

Fikirle çok çalışanlar 
Onlarm çoğu çabuk ihtiyarlar. 

Y .,tmi§ini geçmi§, seksenine varını§ 
ilim adamları bulunduğu arada swa
da duyulmakla beraber lpokrat he
kimin fikir adamlarına verdiği alt
mıı üç yıl ömür pek de boı söz değil
dir. O ya§a kadar ya§ıyabilmiı fikir 
adamlarının tarihte birçok misalle
rini tabii bilirsiniz. 

nun neticesi olarak metabolizman.~ 
bozulması, hayatı idare e~eın dahıh 
guddelerin beslenememeaı, uzuvl~
rm hepsinde itlerin bozulm.aaı,. bır 
taraftan da uykusuzluk netıcesıyle 
vücut istirahatinin tam. ~lamaması 
göz önüne getirilince fikır adamla-

..,.ıı·ktennde neden hastalıkrmm ge •• ~ 
1 Z benizli oldukları neden ça-
1' sa 1 1 buk ibtiyarladıklan ko ayca an atı· Fikirle çok çalıtanlar daha ihtiyarla· 

madan da, gençliklerinde bile sai· lır.. . . . •. 
lam vücutlu görünmezler. Güçlü, Bununla beraber, fıkır ~ıl~~ ~nsa
kuvetli, kırmızı yanaklı fikir ada- nı mutlaka basta ed.-;;.e~tır, ~ by~r
mı Pek az görüraünüz, çoğu düıük latacaktrr diye -::- f~. ır ~ ço ça ıt
oınuzlu, saz benizli yahut kara aa- maktan değil, çunku 0 ı§ bırakkıla
n renkli. ' maz _ sağlıktan umudu kesme ta-

Fikirle çok çalıtmanm böyle bii doiru ıc:leğildir. v w .. •. 
~e~çlikte insanı çürütmesine, çabuk 1 Fikir adamlar~~ın ~aglıgmıw duıu
~~tıyarlatmaaına aebep her ıeyden nen hekimler mumkun olwdugu ~a· 
once tÜphesiz fikir itinin beden itin- dar açık havada yaıamagı tavsıye 
~~n. daha yorucu olmasıdır. ~ikir ederler. yazı m~.·~.sını bahçeye, a
ltının kalori yahut beygir kuvetı he- ğaçlann altına götu~erek -0rada ~a
aabiyle muadili henüz bulunama· Jıımağı aöyliyenler bale vardı~. Ş~~
ınııaa da neticesine bakılınca, fikir- hesiz iyi bir ıey, yapmak muınkun 
le çalııa~ın pek büyÜk kudret aar- olsaydı... Bu.nu, belki,. ~alnız be_y~i 
fettiği anlaıılır. ile çalrıan bır kompozıtor yapabılır. 

Bunda fikirle çok çalıtan adamın Fakat laboratuvar ad~~··. hav~d~n 
duygularının daha keskin olması- nem kapan hassa tarazıaını, tarıh a· 
Jnn ve bundan dolayı kederlerden limi bütün vesikalarmı nasıl bahçe
daha çok yorulmasmm da tesiri ol- ye ta§ıyabilir?. 
aa gerektir. Fikir adamı, kendiaine Bu ve bunun gibi birçok §eyler 
hiç dokunmıyacak itlerden bile ü: yapılamaz, fakat yapılmaaı pek 
%\ilür kederlenir. Dünyada her teyı mümkün ve kolay bir ıey vardır: 
hot ;ören şen tabiatli adamlara fi- Yemeklerden ve uyku vaktinden ön
lozof demek adet olmakla beraber, ce hiç olmazsa bir saat fikirle ça
aerçekten filozoflar tabiatin hak- htmayı bırakmak. Fikir tiddetle iı
•ızlıkları karşısmda bile pesimist lerken beyine toplanmıı olan kan 
olurlar. Kederlerin, düt\incelerin in- 0 bir saat içinde yavaı yavaı vücu
aanı hasta ettiği, çabuk ihtiyarlattı- dun öteki uzuvlarına yayılır. Hazım 
fı da tüpheaizdir. düzelir, uyku düzelir. Onlar diıze-

F akat fikir iılerinin vücudu boz- lince de vücudun pek çok işleri yo
masmda: çabuk ihti~arla~-:smda tunda gider. 
maddi mekanik diyebılecegımız, ae- Vakıa fikirle çok çalııan adam , . . .. . . 
bepler de vardır. Fıkır 111 ınsanm için yemeklerden ve uyku zamanın-
beynine çok miktarda kan toplar. dan önce o birer saati bırakmak bü
Bu da, tabii, öteki unsurların zararı- yük fedakarlıktır fikir işleri en yo
na olur. rucu, fakat en büyilk zevkli iıler-

8 . aman yilksek fikirli adam- dir. Ancak bu fedakarlığa katlan-
ır z ' b k d ._.. lardan bir çoğunun hastalıklı olma- mak, sağlık a ımın an zarurıuır. 

larma bakarak, en yilluek fikir d• 
mek olan dehanm hastalıktan, nev
razdan ileri geldiğini iddia eden pek 
çıok hekimler çıkmıttı. Bunlarm en 
meıhuru Lambaaazo olduğunu §Üp
heaz unutmamııamızdır... Dehanın 
nereden geldiğini anlamak timdiye 
kadar kabil olamadığı gibi, galiba, 

jp hü- vakit ıd~-1\}.P'acaktzt. C~ıı;. 
, onu anlamak JÇln de bır a&1ı1 

li.znndır. Halbuki, dünyada henüz 
anlatılamamıı o kadar çok mesele
ler Tarken. dahi adam elbette kendi 
kendisini anlamak için YÜİt S9Çİr• 
mez. 

Şimdiki halde bildiğimiz teY yiik
aek fikir, dehi. hastalık neticesi de
jil, hutalık onun neticesi olduğu
dur. Kan beyinde toplanınca, bir ke
re midede kan azalır, bu uzuv ha
zıın için lüzumu kadar ifraz ed• 
mez. Hazım bozulunca da Üat tara
fmı dütünmeie pek lüzum kalmaz: 
Gemide kazanm bozulmaıı gibi ... 

Buna bir taraftan da uykuauzlu
tu ili.ve etmek li.zandır. Çünkü fi· 
kirle çok çalıf&Jllardan bir çoiunun 
uykuları da bozulur. Bunu da gene 
beyinde kan toplanmaama hamle
derlerdi, bu kadan timdi uykuauz
lutun sebebini tam izah edemezae 
de fikirle çok çalıtanlarm uykuları 
bo~uk olduğu her vakit görülen 
feydir. 

Bir taraftan haznn bozukluğu, o-

BÜYÜK 

C.A. 

Avukatlar 
Hakkındaki tahdid 

bir sene tetilr edlldt 
Avukatlar kanunu maaı veya ücreti 

devlet, viliyet veya belediye bUdce -
lorindeıı yahut devlet, viliyet veya be
lediyelerin idare ve mürakabesi altın
daki daire veya müessese yahut şir -
ketlerden verilen müşavir ve avukat -
ların yalnız bu daire, mücss~sc veya 
şirketlere ait işlerde avukatlık edebi • 
leccklcrini tasrih etmiştir. 

Avukatılar kanununda bu tahdidi 
Uç sene müddetle Adliye bakanlıgı -
nın tehir edebilcccginc dair bir ma.d -
de de vardır. Adliye Bakanlığı bu 
maddeye istinaden kanunun tahdit 
hükmünün tatbikini şimdilik bir sene 
tehir etmeyi kararlaştırmııtır. 

Yeni yapılacak kuranportürler 
P. T. T. idaresi Ankara - İstanbul, 

Ankara - Kayseri, İzmir - Bursa, Kay
ıeri - Adana, Eskişehir - Bursa, Bursa 
- İstanbul, arasında kuranportör tesi -
satı yaptıracaktır. 

YEMi N 
~=============-43-= 

göründü: fakir elbiseler giymiş, yü
zü kararmış, yaglı saçları kirli bir b~ş
lığa tıkılmış bir kadın odada ilcrledı. 

Bu korkunç manzara taııkın bir ne: 
şeyle karıılandı. JUlyct dö Marnı, 
miıştcrck selamet namına oynıtacak 
f~al bir rolü olduğunu görünce, ?U : 
tün soguk kanlılığını ve bütün zıhnı 
melekelerini yeniden elde etmişti. O
nu kurtarmak için cesur arkadaşlar 
haya~.l .rını tehlikeye koyuyorlardı: 
cner1ısıylc planlarını icra etmelerine 
yardım etmek şimdi kendisine düşiı· 
yordu. Onun için bir örgücü kadın 
(*) palasparesini giyerken onun gö • 
rünüşünc sahip olmıya çalışmıştı. Bu 
mükemmel kıyafet tebdi1ine bir nazar 
atmak bile yigit küçUk kafilenin rei
sine talimatının harfiyen tatbik cdi -
leceğini •emin ediyordu. 

Diğer tar.aftan, Dölatur da, siyah 
yiınden fanılc donu, yırtık pantalonu 
ve çamurlu tahta konduralar taşıyan 
çıplak ayaklarla hakiki bir san _ kil • 
lota benziyo~u. 

( * ) Tricotcusc'dc bır istihkar manası 
vardır. 

Yazan: Barone• Orkzı 

Sir Pcrsi'nin son talimatını hepsi 
dindarane bir dikkatle dinlediler. 

- Biz de ayaklananlara katılacağız 

ve onlar gibi bagırıp çağırmak, işaret
ler yapmak, bütiın hareketlerinizi on
lara benzetmek lazımdır. Madmazcl 
dô Marni kıyafetiniz için tebrikler. 
Sizi dostumuz Dölatur'un elini alma -
ya V{! hiç bir zaman b~r?km~ya ~?
vet ederim. yerine getırılmesı pek guç 
olmıyan bir talimat, diye neşeli l;>i~ te~ 
bessümlc ilave etti. Dölatur, sızınkı 
de daha muğlak değildir: ~a~maze~ 
dö Marni'ye nezaret etmenızı ~~ ta 

P 's'ten çııkışımıza kadar kendısın -
arı . 

den hiç bir sebeple ayrılmamanızı sı-
zc emrediyorum. 

Dölatur: 
_ Pari.s'ten çıkışımıza kadar 1 Diye 

t ekrarladı. 
Sir Persi enerjik bir surette devam 

etti: k d 1 _ Evet , Paris'ten çıkışımıza . a ar. 
Hem de peşimizde haykı~ışan. b~r .ka • 
labahkla birlikte, öyle kı polıs ıkı kat 

'"t akkız davran~aktır. Dostlarım, mu ey . 
her fCydcn cvel hatırlayınız kı top -
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Mühim bir • sa nayı merkezi 
Çin'in en büyük çay deposu 

birçok yolların birleştiği yer 
Köylerimiz ve imar 

Nüfusunun on dört milyonu köylü 
olan bir memlekette köylünün refah 
ve medeniyet aevıiyeaiyle ali.kalan· 
mak her düıünen vatandaıın vazife
aiclir. İktisat kanunlarınm o girift 
tebekeai arasında, doğru veya yanht 
her tedbirin umumi hayatımız üze
rindeki inikaaları da ıiyi veya kötü o
lacaiı için köylüde güler yüze, aıhat
ti bakıta, temiz kılığa, olgun fikre 
ark aık tesadüf ettikçe göiüalerimiz 
elbette daha zevkle kabaracaktır. 

H ankcu, Çin'dc merkezi bir va
ziyet işgal eder. Bu mm

taka, Çin ülkesinin ortalarında, bir 
taraftan Çin topraklarını ıuhyan 

Mavi Nehrin döküldüğü Çindcnizi 
ile Farvest dağları; bir taraftan da 
Şimali Çin'in merkezi olan Pekin 
şehri ile cenubi Çin'in merkezi 
Kanton'un arasında bulunmaktadır. 

Mavi .nehir - Yang Çekiyang -
Hankeu'ya gelinciyc kadar Çin'in 
geniş ovaları içinde yüzlerce kilo
metreden akar. Bu nehrin başlıca 
kolu Han çayıdır ki, bunun ucu 
Kansuya, Mogolistan'a kadar çrkar 
ve geniş Teşuen eyaleti dahilinde 
kendisine büyük bir yatak açar. 

işte Hankcu, bu müteaddit deniz 
ve kara yolları arasında büyük bir 
inkişaf gösterir. Bu itibarla bu 
memleket hususi bir imtiyaza maz
hardır denilebilir. Hankeu toprak
ları, dünyanın en münbit arazisi
dir. Hankeu'nun bulundugu Hupc 
vilayeti buğday ve pamuk itibariy
le son derece zengin bir yerdir. 

Hankeu'nun bu tabii hususiyet
leri ta eski zamandanberi memleke
ti bir umran beldesi haline getir
miştir. Burası daha ortaçağlarda 

çok mühim bir site idi. Çin, Av
rupa devletleriyle münasebete gi
riştikten sonra Hankeu'da bilhassa 
nehir ticaret ve faaliyeti büsbütün 
artmıştır. 

Hankeu, nehir kumlarının yığın
tısı üzerine pek eski zamanlarda 
kurulmuş bir şehirdir. Şehir Mavi 
nehrin sol sahilinde, Han çayının 
tam bu nehre döküldüğü yerde bu
lunınaktad ır. Nehrin aynı sahili ü
zerinde iki şehir daha vardır: Biri
si Hauyan, ötekisi Uçang. 

Geçen asrın oı tatarına doğru, ya
bancı ve yerli harplerinden evci 
Çin oldukça sakin ve mesut bir 
memleketti. Çin, Avrupalılara li
manlarını ister istemez açtıktan 
sonra Çin'de bir ticari inkişaf göze 
çarpar. Fakat hadisede en çok ve 
en seri istifade eden Mavi nehirle 
Han ırmağı üzerinde bulunan şe

hirler olmuştur. Bundan hemen bir 
asır kadar evel yani 1850 senesinde 
Çin'e giden bir Avrupa tetkik he-

et i, bu nehrin _Y.Iv d( kumlar Ü· 
zerın ll'Hin cu ve clvarında 
yedi sekiz milyon inMJl yaşadığını 
tespit etmitlerdir. 

O zaman Paris şehrinde ancak 
bir milyon, Londra'da iki 

milyon insan bulunmakta idi. Ar
tık bu misale tc'"1il ederek, bugün
kü büyük şehirlerde o zaman kaç 
insan bulunmakta olduğu kendili
ğinden meydana ç~kar. Demek ki 
Hankeu, bundan bir asır kadar evci 
dünyanın en büyük şehri idi. 

Fakat ondan sonra cereyan eden 
sivil muharebeler, bilhassa Tay
pinglerin isyanı bütün Çin'i bil· 
haBSa Mavi nehir havzaemı mah
vetti. Hankcu 'chri onların eline 
düşerek birçok abideler yıkıldığı 

gibi, muharebelerde birçok evler de 
harap olmuş, kül1iyctli bir halk 
kütlesi şehri terketmişti. Şehirdeki 
sekiz milyon nüfusun beşte dördü 
veya sekizde yedisi şehirden uzak
laşmıştır. 1861 senesinde Hankcu'
nun nüfusu bir milyona düşmüş-

!anma işaretimiz üç kere tekrarlanan 
martı ötiışlidür. Şehir kapısından çı -
kıncaya kadar, kurtuluş ve hüriyete 
kadar bu ötiış size rehberlik edecek • 
tir. Şimdi hadi bakalım, allah yardım
cımız olsun! 
Arkadaşları heyecandan ürpererek 

onu dinliyorlardı. Bu maceralı ve yi
ğit, siırükleyici sesli ve vakur duruşlu 
şe fi takip etmemek mümkün müydiı ? 

Bleykni: 
- Şimdi, yola! Deli. Bu Hanriyo 

abdalı takviye kıtalarının yardımiyle 
o cıyaklıyan sırtlan silrüsünü dağıt -
mış olmalıdır. Halk şikarı istemek i
çin Tampl'a dogru g idecektir. Biz de 
peşlerinden oraya gidchm. İleri. arka
daşlarm ! Martı ötilşünü unutmayın 1 

Dölatur Jülyet' in elini eline aldı. 
- Hazırız, dedi ,allah kırmızı Pim

pernal'in yardımcısı olsun 1 
O zaman Jülyet'in etrafını çeviren 

beş kişi, hanın kapısından çıktılar ve 
yenıden soka ğa çıktılar. 
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Menilmontan seddi 
Hanriyo, takviye gelinceye kadar 

halka karşı koyamamıştı. Jlilyet'le 
Dölatur'un kaçırılmasından bir kaç 
dakika sonra, asiler milli muhafızla -
rın teşkil ettikleri barajı yarmışlar 

ve arabanın üs tüne saldırarak onun 
boş olduğunu ve şikarlarının ortadan 
sır olduğunu görmüşlerdi. 

Birkaç halta evel Japonlar 
Hankeu'yu iıgal ettiler. Ja
pon ordum bugün bütün 
Mavi Nehir vadi•ini kontrol 
altında bulundurmaktadır. 
Bu ıehrin ehemiyeti nedir? 
Aıağıdaki •atırlarda iıte bu
nu görecek•iniz. .................................................... 

tür. Fakat nüfus hep bu şekilde 
kalmamış, git gide fazlalaşmıştır. 

On dokuzuncu asrın sonunda ve 
yirminci asır başlarında Hankeu 
şehri ile civarındaki iki şehir son 
derece terakki etmişlerdir. Bu de
virlerde Hankcu Çin'in iki büyük 
vilayetinde yenilikler yapmak, bil
hassa bu şehri iktısadi ve ilmi bir 
merkez haline getirmek istiycn mü
tcccddit bir hidivin merkezi olmuş
tur. 

Hanyan'da Orta Çin'in demir ve 
kömür madenlerinin işletilmesi sa
yesinde maden endüstrisi inkişaf 
etmiş, burada bir kok ve bir çelik 
fabrikası ile bir de tersane vücude 
getirilmiştir. Gerek Hankeu, gerek 
Hanyan, bugün Çin'in en mühim 
sanayi mıntakası halindedir. 

Vuçank şehrine gelince, burası 
tamamen bir fikir ve ilim sitesidir. 
Çin Mandarinlerinden birisinin de
diği gibi, Çin ancak talim ve ted
risle yenileşebi!ir. İşte bu şehir bu 
noktadan Çin için bir nümune ha
lindedir. 

V uçang gchri.ndc birçok ilk ve 

orta tah•il mücneselcri ku -
rulmuş, bugün yüzlerce talebesi o -
lan bir hukuk fakültesi açılmı,tır. 

Bunlardan başka, burada bir akade
mi de vardır. Akademide Çin genç
leri japonca, r usca, fransızca, al -
manca ve ingilizce öğrenmektedir. 
Ayrıca felhirde bir •kerl akademi, 
bir maden mektebi, bir demiryolu 
mektebi, bir muallim mektebi ile bir 
de polis mektebi vardır. Bütün bu 
mektepler tehir dahilinde toplan -
mJf bir vaziyettedir. 

Burada en çok dikkati celbedccek 
gıey, Vuçank tehrindeki bütün bu 
mektepler münhuıran çinlilcrc ait
tir ve müstakil bir haldedir. Burada 
aynı zamanda yabancılara ait bil -
hassa misyonerlerin elinde çalııan 
mektepler de vardır. 

Burada tahsile verilen chcmiyct 
gösterir ki, çinliler tahsil ve terbi
ye için çok yiıksck bir gayret gös -
tcrmcktcdir. Bu kadar mektebin 
mükemmel teşkilatı, çinlilerin fikir 
ve zihin bilgilerinin bir delilidir. 
Yalnız unutmamalıdır ki, bütün bu 
yenilikleri yaratmağa çalışan ve 
meydana getiren Çank Tufu ismin
deki mandarindir. 

Hanyang ile Hankcu yalnız ma • 
den endüstrisinin merkezi olmakla 
kalmamıJ, iktiaadi bir çok tesisleri 

Hanriyo, onların inkisarına mcm • 
nun olarak: 

- Onlar şimdi neredeyse Tampl'a 
varmak üzeredirler, demişti. 

Bir lahza halkın hiddeti milli mu -
hafızların kumandaniyle adamları a 
leyhine dönecek gibi olmuştu. Ansı -
zın tehlikeyi hissedince, Hanriyo'nun 
ateşli yüzü sararmıştı . Fakat hemen 
aynı Jahzada, karanlıklar içinde bir 
haykırış işitildi: 

- Haydi Tampl'a ! 
Diger sesler: 

- Evet, öyle yapalım.. Tampl'a 1 
Tampl'a ! ... Diye cevap vermişlerdı. 

Az sonra aynı haykırış bütiın kala
balık tarafından tekrarlanıyordu. 

Dehşetli bir itiş kakış oldu, insan dal
gaları Şanj köprüsüne doğru atıldı ve 
nehrin diğer sahilini istila etti. Kısa 
bir miıddet &onra, Site tekrar sükuta 
avdet etmişti, halbuki Sen Martcn so
kağında, Tampl sokagında ve civar 
sokaklarda, vahşi Ça ira şarkısının kı
t.alan çınlıyordu. 

Arbr - Sek sokağından çıkınca, Sir 
Persi Bleykni ve arkadaşlaıı rıhtım 
yollarını hemen hemen bom boş bul
muşlardı, fakat kalabalığın hangi is
tikameti tutmuş olduğunu tahmın et
mek güç değildi, Şatlc ve belediye da
iresi tarafında yükselen gürültüleri 
ve küfürleri işitmek bunun için ka -
fiydi. Bu seslere doğru ilcrliyerek, 
nadir yolcuların şüphesini celbetme -

de toplamıftır. Bu mıntakalarda 
miliıkirat fabrikalariylc büyuk tü • 
tün imatatnalcri de vardır. Hele 
Hankcu, umumi harptan evcl bura
ya yerlctcn rus tacirlerinin idaresi 
altında, büyük bir çay mcııkczi ol -
muttur. Çay yctittirmc, bu mınta -
kanın en mühim varidat mcnbala -
rından biridir. Bundan evci çaycı -
lıkta en mühim rol oynıyan Kiyu -
kiyang tchri iken bugün onun yeri
ne Hankeu şehri kaim olmuştur. Bu
gün çay burada seçilir ve buradan 
scvkcdilir. 

Gönilüyor ki Hankeu şehri bil -
hassa ticaret noktasından günden 
güne süratlc inkişaf etmektedir. 
Hankcu chcmiycti yalnız ve yalnız 
mcvkiinden almaktadır. Burası Çin'
in dort yolu ortasında bir mericez 
ha{indcdir. Yukarı ve qağı Yan~c 
ile Han nehirleri ortasında ve bir 
taraftan da Şanghay arasında bu -
lunmaktadır. Bu mıntaka Çin'in en 
zengin vilayetleri üzerindedir. 

8 undan başka Hankcu, yirmin
cı asır başlarında bütün de

miryollarınm bir mcrıkez noktası o
larak seçilmittir. Çin hizmetinde 
bulunan avrupalı mühendisler, ta 
o zamanlar Hankeu'nun ehcmiyeti
ni takdir ederek, Hankeu - Pekin 
demiryolunu tC&is etmitlcrdi. Bu 
yol umumi harptan evci bitmiftir. 
Kanton • Henkeu hattı ise pek ya
kında bitmiştir. 

Hankeu'da bir çok yabancılar o -
turmaktadır. Bilhusa ingilizlcr .... 
Panging'lerin isyanından eonra, bir 
çok askeri limanlarda olduğu gibi 
burada da ingilizlerc bir imtiyaz ve
rilmiştir. Keza burada alınanlar, 

frans ızlar ve belçikahlar da vardır. 

Bunlar da ingilizlerin oturduğu 

mahallede otururlar k i, buras ı av
rupalılara mahsus bir imtiyaz böl -
geeidir. Bir zaman için burada ingi
lizlerden genit bir mevıki tutmuf -
lardı. O zaman Hankcu Liyon mis
yonerlerinin faaliyet merkezi hali
ne gelmi,ti. 

Umumi harp arifesinde, Hankeu 
oldukça saadet ve refah içindeydi. 
Fakat 1919 dan sonra burada bir sü
rü harpler ve dahili çarpı,.nalar ol
du, hiıkümetçilcrle biler, milliyet
çilerle komünistler arasında bura -
lar müteakiben paylaşıldı. Evleri -
nin bir çokları harap oldu. 

Maamafih Hankeu gene geniş bir 
şehir, gene chcmiyetli bir merkez -
dir. Son zamanlarda tutulan bir is
tatistik şehrin nüfusunu 800.000 o
larak kaydetmiştir. Vançang şeh -
rinde de 600.000 kişi yaşamaktadır. 
Yangyang şehri ise, münbit Çin 
toprakları üzerinde 1.500.000 ile 2 
milyon arasındaki nüfusu ile ikin
ci mevkii işgal etmektedir. Hankeu 
şehri de avrupahların yaşadığı bü
tün Çin şehirleri gibi iki kısımdan 

(Sonu 9 unr ı sayfada) 

den, acele adımlarla rıhtım boyunu ta
kip ettiler. Yalnız yagmurun hararet· 
lcrini teskin etmiş olduğu ve sır sık -
lam ve oldukça keyfi kaçmış bir halde 
bir kaç tezahürcüylc karşılaştılar. 

Başta yiırüyen Sir Pcrsi yolda on -
lara cesurca hitap etmekten çekmmi -
yordu: 

- Hey! Vatandaşlar, haı:ıler yaka· 
landı mı, asıldıklarını görmiye vak -
tinde yetişecek miyiz? 

Hiç bir şey görmemiş olmaktan mü
tehevvir olan ötekiler ancak homurtu
lar veya küfürlerle cevap veriyorlar
dı. Biri homurdandı: 

- Yarın giyotine edilecek adamla
rı asmak için ölmiyc vaktimiz yok t 

Köylülerle devamlı münasebeti o
lan bir doatum, dün, yer ve iaim tas
rih ederek, anlatıyordu: 

- Biz, Ankara civarında rastladı
iımız kerpiç evli ve ağaçsız köyleri 
görünce derhal hükmümüzü veriıyo
ruz: "Ne yokıul insanlar! bunların 
kiremit damlı, bağlı ve bahçeli köy
lerde oturduklarını acaba hiç göre
miyecek miyiz?,, Halbuki o izbeler
de yaııyanlar hayalimizdeki köyleri 
bizden beklemektedirler. Kqehir 
yolu üzerinde geçenlerde kaldıiım 
bir koyün miaafir odaamda, ileri ge
lenlerden zeki bir köylü bana tunla
rı aöyledi:''Paramız ve arzumuz Tar; 
bizi hükümet planlı, güzel köyler 
kunnağa icbar etain. Eğer hWriimet 
zorlamazsa biz kendi kendimize, o 
iatediğimiz köyleri daha uzun za
manlar İn§• etmeyiz. Çünkü böyle 
gönnütüz, böyle gideceiiz. içimiz
den bir ikimizin çıkıp ötekilere ben
zemiyen evler yaptrnnası kabil de
ğildir. Hem yannndaki ev bildiğiniz 
ev olduktan aonra benim veya senin 
güzel binalar meydana getirmemiz 
neye yarar? kara sabanla ziraat edi
yoruz; ama pulluğun faydaamı bili
yor ve hükümelin pulluk dağıtması
nı bekliyoruz. Dört tekerlekli araba• 
nın kağnıdan iyi olduğunu görüyo
ruz. Onu da hükiimetin tevzi edece
ği günlere intizar ediyoruz. Buralar
da: ''Ağaç diken ölür,'' ıc:lerler. Kim 
ağaç dikti de öldü? görenek meae
leai ... ,, 

Dostum ilave etti: 

- Bunları kulaklarımla itittim. 
Zeki köylü bu itiraflarda bulunur· 
ken ötekiler de kıa kıs gülüyorlardı. 
Ne dersiniz buna? 

Dostumun mübalaga etmediğine 
kaniim. A~arsız, fazla vergisiz. on al
b cümhuriyet ve sulh aeneai göyleri
mize niabi bir servetin ilk tohumlan
nı atauf olmak gerektir. Fakat. ora
ların harici manzarası on alb aene e
velki manzara değil midir? 

- Şu halde? 

Nümune köyleri kurmak ve köy
lülere ev planlan vennek faydaaız
dır. Onlara bu planları tatbik ebnek 
yollarmı ameli ve mecburi bir tekil
de göstermek lazım gelmez mi? 

Son zamanda uğradığım üç kaza 
merkezinde kaaabalılardan köylül• 
rin sıkmtıda olup olmadıklarını sor • 
dum. Aldığım cevap aynı cevaptır: 

- Köylüler bizlerden iyi haldedir
ler. 

Dostumun dediklerini bu cevap 
da teyit ediyor. 

Köylülerimizi daha çok yakın
dan tanımağa muhtacız. Rehberliği
mizi ancak o vakit hakkiyle yapabi
leceğimizi düıünerek harekete geç
meliyiz. Köylü bizi bekliyor; köye ve 
köylüye gklelim! - N. Baydar 
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dilerinc verilmesini istiyorlardı. 
Dôlatur'un eli Jiılyet'in elini daha 

stlu kavradı. 

Şefkatle mırıldandı: 

- Korkuyor musunuz, sevgilim? 
Alçak sesle: 
- Mademki yanımdasınız, hayır, 

dedi. 

Az sonra, küçük kafile dar ve ka • 
ranhk sokaklara giriyordu. Arşiv so • 
kağiylc Tampl ıokağının dört yol ağ
zında, Sir Pcrai arkadatlarına döndü. 
O zamana kadar kendilerine rehberlik 
etmiş olan uğultu birdenbire büyil· 
müttü. 

Soğuk kanlılıkla hareket etmek za
manı gelmişti. Kırmızı Pimpcmal'a i
taat ederek, hepsi adımlarını sıkla§• 
tırdılar, ve geride kalmıf bir kaç kiti· 
yi geçtikten aonra kalabalıgın ucuna 
vardılar. Lord Ha.stinga, sir Andriyu 
Fulka ve Lord Antoni Dcvhôrst ilcr -
leycbildiklcri müddetçe, Dölatur ve 
Jülyet tarafından yakından takip edi
lerek, 'cvklc ilerlediler. Az sonra. 
Tampl meydanına saldıran insan dal -
galan tarafından sürüklenmiyc ken -
dilcrini bırakmaktan bafka yapacak 
bir fCY yoktu. 

Bu insan sürilslinün hali unutulmı
yacak bir manzaraydı. Yağmurdan ıi
larunıf. hiddetlerinden ve yoldaki 
muhtelif meyhanelerde yuvarladıkla
rı içkiden sarhoş bir halde, biıtün te -
zahürcüler haykırıyor, kadınlar öte -
kilerden ziyade bagınyorlardı. Bun -
!ardan biri, lüzumlu olabi leceği umu
lan bir ip parçasını ardında sürüyor -
du. 

Alçak sesle İngilizce: 
- Dostlarım, dedi, güruha yaklatı

yoruz. Adımlarınızı sıkta,tırın ve ka
labalığın en kesif kısmına karıfll'laya 
çalışın. Hapisanclerin öbür tarafında 
buluşuruz. Bilhassa, martının ötüşü -
ne kulak veriniz 1 

Cevap beklemeden, karanlıkta kay· 
boldu. 
Sokağın öbür ucunda, vahşi çığlık

lar biribirini kovalıyordu . Hiç filphe 
siz. biler hapisanenin önUne varmış
lardı ve haykırarak mahkQmların ken-

Sayısız sesler tarafından tutturulan 
maruf nakarat yeniden y ükseldi: 

Ah! Ça ira, ça ira, ça ira, 

(Sonu var) 



Giresun parkından bir görünüş 

• 

lzmir'de enteresan bir dava ! 

Birbirini tanımıyan iki 
kardeş evlenmek istiyor 
İzmir, (Hususi) - Şehrimiz adliyesi, çok garip bir müracaatla 

kar§ıla§mı§ ve hadise, şüyu bulur bulmaz, epice dedikodu uyan
dırmıştır. Müracaat yapan, bir kadındır ve bu kadının iki çocu-
ğu vardır: biri erkek, biri kız. j 

Fakat bunlar çok küçük yaştalar 
iken feci bir yoksulluk, aileyi sarsma· 
ia başlamıştır. Kadıncağız, düşüne ta
tma şu tek çareyi bulmuştur: 

Bunlardan hiç olmazsa birini baş
kalarına vererek yükü azaltmak ve her 
ilci yavrusunu bu suretle kurtarmak .. 

Kadın, bu düşüncesini tatbik etmiş 
!re erkek çocuğunu, istanbullu bir aile
ye vermiştir ve aradan on beş sene ka
dar geçmiştir. 

Şimdi bu kadın, adliyeye müracaat
ı. diyor ki: 

- Benim oğlumla kızım biribirini 
acviyorlar ve bugünlerde evlenmek ü
zeredirler. 

Ve hadiseyi şu suretle izah ediyor: 
- Ben, erkek çocuğumu, senelerce 

evel o İstanbullu clileye vermiştim. Ni
~ye~ analık hissidir bu, onu görmek 
ıatedım. Kızımı da beraberime aldım 
ye ~stanbul'a götürdüm. O aileye mi
aafır olduk. 

Fakat oğluma, hakiki anasının ben 
oldu~u~~ .söylemediğim gibi, kızım 
d.a .gıttıgımız evdeki bu gencin kcndi
aının kardeşi olduğunu bilmiyordu. 

İşte, başımıza da hadise bu yüzden 
geldi: 

Meğer bunlar, biribirlerini sevmiş
ler ve evlenmeğe karar vermişler. Biz 
ise hiç bir şeyden haberdar değiliz. • 

İzmire' avdetimizden biraz sonra 
oğlum çıka geldi. Evlenme işi bu su
retle meydana çıktı. Şimdi ikisi de de
li gibi biribirine aşık.. Evlenme mua
melesine de teşebbüs ediyorlar. Rica 
ederim, mani olun. 

Adliye bu enteresan müracaat üze
rine hemen harekete gelmiş, her iki 
genci davet etmiştir. Fakat gencin nü
fusu İstanbul'daki ailenin üzerine ka
yıtlıdır. Gerek kız, gerek erkek büyük 
bir hayret ve dehşetle hakikate mutta· 
li olmuşlar. 

- Fakat nüfusalrımız ayrı ayrı, 
bunda bir iı olacak 1 

demişlerdir. Kadın ise, idiasında ıs
rar göstermektedir. Nüfus kayıtları
nın şu şekline nazaran müddei umumi
lik her iki genci serbest bırakmıştır. 
Maamafih, lstanbul'daki ailenin ifade
sine müracaat edilmesi de düşünül
mektedir. Gençler ,şimdilik bir şey 
söylememektedirler. 

Şile tarih ve tabiat eserleriyle 
dolu bir yurt köşesidir 

Şile sahillerinden bir görünüı 

Şile (Hususi) - İstanbul iline 65 
kilometrelik güzel bir şose ile bağlı 
olan Şile kasabası Karadeniz kıyı 
sında çok şirin bir ilçedir. Civarı or. 
manlık ve akar sularla çevrili olan 
Şile, kurtuluş savaşında yanmış ol
masına rağmen her zaman ilerleme
ğe en çok m\r.;ait kasabalarımızdan 

biridir. Kışın §ahlanan Karadeniz 
dalgaları karşısında, toprakla deniz 
arasında daimi bir mücadele vardır. 
Resimde de görüldüğü gibi. Şile 
kasabasının deniz kıyılarında küçük 
küçük adalar mevcut olup bu adala
rın üzerinde uzun bir tarihin izleri· 
ni yaşatan harabeler mevcuttur. Şi-

Amasra'dan iki görünüş 1 

Amaara, (Hususi) - Amasra; su, hava ve manzara bakımın
dan yurdun en güzel kcuabalarından biridir. Kasabanın büyük ve 
~üçük liman adında iki kumluğu vardır ki, lstanbul'un Florya 
plajları kadar mükemmel ve engindir. istikbalde güzel bir tabiat 
şehri olmağa namzet bulunan Amasra, her yaz civardan birçok 
aileleri sinesine çekmektedir. 

Antalya' da 
yeni bir 

köprü açıldı 
Antalya, 12 a.a. - Antalya - Bur • 

dur ve Afyon şosesinin Antalya hu • 
dudunda en mühim geçit noktası olan 
Kırkgöz köprüsünün intası biterek 
dün kü~t resmi yapılmıştır. Bir çok 
feci kazalara sebep olan bu köprünün 
inşası halk arasında büyük bir sevinç 
uyandırmıştır . 

le ve civarında mevcut olan tarihi 
harabelerin tetkiki hiç şüphe yok 
ki pek faydalı sonuçlar verecektir. 
Şubatta açılmasını beklediğimiz gü
zel Halkevimizin bu hizmetleri ya
pacağına §Üphe yoktur. 

İzmir hava 
• 
ıstasyonu 

İzmir, (Hususi) - Devlet Hava 
yolları umum müdürü Hasan Fehmi 
Süerdem, işletme şefi Şeref Laçin ve 
idarenin inşaat ve tayyare mühendis -
leri şehrimizedki tetkiklerine devam 
etmektedirler. Umum müdür, vali ve 
belediye reisi ile de konuşmuştur. 

Tayyare meydanından Torbalı'ya 

ayrılan yolda kısa bir mesafe üzerin -
de mevcut noksanlık da vilayetçe yap
tmlacaktır. 

İstasyonun bütün ihtiyaçları, yaz 
ve kış servislerde alınması lazım bü -
tün tedbriler tesbit olunmaktadır. 

Meydanın asfalt veya beton ola · 
rak inşası zarureti görülmüştür. Çün • 
kü istasyon sahasının toprağı, kış yağ

murlarından mukavemetsizdir. çamur 

Adana,da şeker fabrikası 
kurulursa şeker 

ziraati artacak 
Bu fabrika 

kamışı 

Adana~da ıeker kamııı nasıl somurulur! 
Adana (Hususi muhabirimizde·n) - Çukurova'da bir şeke 

fabrikası kurulmalı mıdır? Bu fabrika nerde yapılmalıdır?. 
Bu suallerin cevabını, bundan bir müddet evel Adana'ya geli 

tetkiklerde bulunan, Ankara lktısat Vekaleti heyeti yakın bi 
günde bakanlığa vereceği bir raporla bildirecektir. 

Toprak üstü servetlerinin hudutsuz 
verimle dolu kaynaklarına sahip olan 
Adana ve havalisinde bir şeker fabri
kasının kurulması çok yerinrle bir 
hareket olacaktır. Çukurova bölge. 
sinde şimdilik pancar zeriyatı yapıl
mamaktad.r. Fakat ilerde fabrika a
çıldığı takdirde büyük bir kısım ara· 
zi bu mahsulün ekimine· tahsis edile
cektir. 

Söylendiğine göre, Çukurova'da 
kurulacak şeker fabrikası pancar de · 
ğil, şeker kamışı işliyecektir. Çünkü 
şeker kamışı pancardan hem daha 
fazla glikozlu ve hem de kamış yetiş· 
tirilmesi daha kolaydır. Aynı zaman
da şeker kamışı mahsulü pancardan 
daha ucuza maledilebilir. 

Şimdilik bütün bunlar tahminler · 
den ibarettir, verilecek kararı bölge
de tetkikat yapan heyetin raporları 
tesbit edecektir. Tahmin edildiğine 
göre şeker fabrikası Adana merkezin
de kurulacaktır. Gerek naklirat ve 
gerek amele vaziyeti dolayısiyle şe . 
hir merkezi tercih edilecektir. 

Bu mevzua temas etmişken, Çukur
ovadaki şeker kamışı zeriyatmdan 
bahsetmek faydalı olur. 
Şimdiye kadar Çukurova'da şeker 

kamışı ziraati, mamul bir madde e 
de edilmesi için değil "öylece yen 
mek .. için yapılıyordu. Şeker kamışı 
Çukurovalr çocuğun, en sevdiği ye 
miş halindedir. 
Şeker kamışının yenmesi de bir u 

sule tabidir. Çocuklar sağ ellerind 
bir çakı ile, sol ellerindeki bir şeke 
kamışını boğum boğum soyarak "so 
mururlar,, yani emerler. Adana'd 
şeker kamışı somurmak pek zevkli 
bir adet halindedir. Bir şeker kamı§ 
20 para ile 40 para arasında satılır 

Bu ucuz yemişi, çocuklar, çukulftta, 
portakala tercih ediyorlar. 
Şeker kamışından hakkiyle istifa

deyi köylüler temin etmektedir. Bir
çok köylerde şeker kamışının suyu 
alınarak bu su ile çeşitli tatlrlar ya
pılır. Şeker kamışı denilebilir ki Çu· 
kurova köylüsünün şekeridir. Hatta 
birçok köylerde şeker kamışı suyu i
le kahve pişirildiği de görülmekte· 
dir. 

Çukurova toprakları. şeker kamı§t 
yetiştirmeğe çok müsaittir. Eğer ku• 
rulacak şeker fabrikası pancar yeri
ne kamış kullanırsa, şeker kamışı ze• 
riyatı pancardan daha çok muvaffak 
olacaktır. - TANGÜNER 

Bursa' da bayındırlık işleri 
süratle inkişaf ediyor 

Bursa, (Hususi) 
- Yurdun ucuz 
ve rahat bir köşesi 
olan, turistik ehe • 
miycti her gün bir 
kat daha artan 
Bursa'da bayındır
lık işleri de süratle 
inkipf etmekte -
dir .. Bilhası:;a cüm· 
huriyet yıllarında 

yapılan yollar, 
Bursa'mn bir sey • 
yah şehri bir dağ 

şehri hususiyetini 
takviye etmiştir. 

Cümhuriyetin ilk 
yıllarında 142 met
re toprak yol tes -
viyesi yapılmış i
ken, cümhuriyetin 
on beş yılında 

11225 metre yolun 
tesviyesi ikmal e • 
dilmiştir. Bu ra
kamlar Bursa'nın 

yol işlerinin nasıl 

süratli bir inkişafa 
tabi olduğunu te

barüz ettirmekte • 
dir. 

Gene cümhuri · 
yet yıllarında 44 'd b. 
bin lıra harcanarak Buna an ır görünü§ 
U~udağ oteli vücud?. getiri~miş, dağı~ 1 ------------
Kırazlı yayla mevkıınde hır dağ evı l f • bı• r kaza 
kurulmuştur. ecı 

Bursa'da yapılan bu yollar üzerin- • 
de 236 köprü vücuda getirilmiştir. Bu 
köprülerin 111 i beton olarak inşa e · k 
dilmiştir. Bu yıllarda Bursa'da bayın- Köpeği vurur en 
dırlık işleri için harcanan paranın ye-
kunu 2.578.030 lirayı bulmaktadır. 

Maraş kahvelerinde 
. . 

üzüm ve ıncır 
Maraş, 12 a.a. - Dünden itibaren 

bütün kahve, gazinolarda çay ve kah
ve yerine yerli yemiş kullanılmaya 

başlanmıştır. Ekonomi haftası içinde 
bu yemişlerin kullanılmasına devam 
edilecektir. 

İzmir'de üzüm ve 

incir satışı 
İzmir, 11 a.a. - Bu hafta borsada 

11 kuruş 30 paradan 19 kuruşa kadar 
9505 çuval üzüm, ve 8 kuruş 10 para · 
dan 21 kuruşa kadar 1694 çuval incir 
satılmıştır. 

haline gelmektedir. Meydandaki tadi • 
lat önümüzdeki yıl başlıyacaktır. 

1 nisan 939 da İzmir'e seferlerin 
başlaması mukarrer gibidir. Umum 
müdür, yarın Eskişehir'e gidecektir. 

kendisini öldürdü! 
Mersin, (Hususi) - Soğuksu cad .. 

desinde oturan bahçıvan Kerim, bah • 
çesine giren bir köpeği kovmak iste • 
miş, fakat köpeğin kendisine saldırma· 
sı üzerine evine koşarak çiftesini alıp 
gelmiştir. Kerim çiftesiyle ateş etmiş, 
uzun zamandan beri kullanılmıyan çif• 
te paslandığı için ateş almamıştır. Kö
peğin saldırmaları karşısında tüfeği • 
nin ateş almadığını gören Kerim, sila• 
hı namlusundan tutarak dipçikle hay
vana vurmak istemiştir. Kerim, köp~ 
ğe bir iki dipçik indirdikten sonra 
namlu kırılmış. silah ateş almış ve çı
kan saçmalar adamcağızı muhtelif yer• 
lerinden ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı memleket hastanesine kaldı• 
rılmış, tedaviye rağmen kurtulamıya • 
rak ölmüştür. 

Manya:-; cY(ilii "'rcllni . ""' 
Bayındırlık Bakanlığı, Bursa'd• 

Manyas gölüne sedler ve regülatör 
inşasına ait projeleri hazırlamış ve bd 
işi 531.077 lira üzerinden münakasayl 
çıkarmıştır. 
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Başvekilimiz Arttırma ve Yerlimallar lerden birisi de timendifer politika
mız olduğu maliimdur. İnönü Karabük f abrikalar1nı gezdi 

haftasını dün mühim bir nutukla aç ti 
Buna müvazi olarak takip ettiği

miz diğer politika ecnebi tirketler e
linde bulunan hatlarm da mübayaa
sıdır. 

[BCl§ı 1 inci aaylada] 

B. Celöl Bayar, ekonomik ve mali 
Bu mübayaaya ehemiyet verdiğimi

zin tek sebebi, şimendiferlerin mem
leket ve memleket ekonomisine fayda
lı olabilmeleri için tarifelerine hakim 
olmak bir zaruret halinde bulunması
dır. Ecnebilerin elinde bulunduğu 
müddetçe bu hakimiyeti tesise imkan 
olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraf -
tan elimize geçtikten sonra, memleket 
ekonomisi icaplarına muvazi olarak 
tahakkuk ettirilmiş tarife tatbikatı 
da malumdur. 

ismet lnönü fabrikada etraflı tetkiklerde bulunduktan sonra tekrar 
hususi trenlerine avdet buyurmuş ve bir müddet istirahat etmişlerdir. 
istasyonda toplanan halk bu sırada heyecanlı tezahürler de yapıyor, 
Milli Şefimizi alkışlıyordu. İsmet İnönü kompartmanmm penceresin -
den tebessi.imle bu selamlara mukabele buyurdular, Halka ve Zafran -
bolu'dan lnönü'nü selamlamak için gelmiş olan talebelere iltifatta bu· 
lundular. Mini mini Yıldız zafranbolulular adına Cümhurreisimize bir 
boket takdim etti ve heyecanlı bir hitabede bulundu. Bundan çok müto
hassis olan lsmet 1nönü Yıldız'a iltifat etti, okşadı. 

bir izahını yaph işlerimizin • 
vecız . 

( Baıı 1 inci aaylada) 
li pirlerimiz, hislerine revaç ver
mek için söz aldıkları zaman, bu 
muazzam kudretin karşısında, mut
lak bir su~ette, aciz duymuşlar
dır. Bu, arkadaşlarımızın kudret
ıizliğinden, liyakatsizliğinden, de
fil, bu muazzam varlığın herkes karşı
•mdaki, harikulade tecellisindendir. 
Bendeniz de Atatürk hakkında, hissi
yatımı ifade etmek için, bu mutlak a
ciz içersindeyim. 

Bu milli bankalarımızın, ne kadar zaran, her halde mucibi endişe değil-
güzel çalıştıklarını, teknik esaslara dir. 
istinat ettirerek ne derecelerde mu
amelelerini yürüttüklerini ve aynı 
zamanda büyük milletimizin, kendi 
müesseselerine olan itimadını göste-

rir. .. . . k 
Kredi meseleleriyle reJimımız, ço 

yakından alakadar olmuştur, ve z~ten 
bu yakın alaka olmasa>:dı ~u ~~tıce
yi istihsal etmek bittabı mumkun ol
mazdı. 

Ekonomik cihazlanma 
Bilhassa şunu tebarüz ettirmek, bu 

mesele ile uğraşanlar için mucibi in -
şirah olabilir : 

Fazla ithalatımız memleketimizin 
ekonomik noktayı nazardan cihazlan
masına yarıyacak makinaların ve alat 
ve edevatın bedellerinden mütevel -
littir. 

İhracatımızın beş senelik vasatisini 
ele aldığımız zaman, % 85 şini toprak 
mahsulleri teşkil ettiğini görüyoruz. 
İhracatımızın seyri, mütemadiyen 
yükseldiğine nazaran, zirai gelirimi
zin de yükseldiği şüphe götürmez bir 
hakikattir. Bu yiıkscliş nisbetini size 
şu dakikada bir rakamla ifade edecek 
halde bulunmadığına müteessirim. 

Şark hudutlarına doğru ilerlemek
te olan inşaatımız üç kol takip edi -
yor: birisi Erzurum'a doğru ilerle
mektedir. 

Bir heyet, dün, Nafıa Vekilimizin 
reisliği altında; Erzincan'da küşat 
resmini yapmıştır. 
Diyarbakır'dan ilerlemekte olan 

hat, şarka ve cenubu şarkiye doğru 
yürüyor. Her sene şimendifer için 
bütçeden tediye ettiğimiz para 28,5 
milyon raddc:sindedir. 

İnönii ·~~i twlcrini gezdiler 

Saat tam 1 O da Cümhurreisimiz tekrar hususi trenlerinden ayrılarak, 
fabrikada çalışan mühendis, usta ve işçiler için kurulan yenişehiri teşrif 
ettiler. Bir müddet direktörlük dairesinde istirahat eden Şef, Brassert 
firmasının teknik direktörü B . Bingiş'le, İngilizce olarak konuştu, kcn ... 
disinden fabrikanın teknik hususları hakkında geniş izahat aldı. 

Cümhurrcisimiz saat 1 1 de istasyona döndüler. Meydandaki halk_ 
civardan gelen köylüler, kaza ve nahiyelerden gelen heyetler ve fahri"" 
kada çalışanlarla doluydu. Atatürk'ü sevmek, milli 

bir ibadettir 

Kredi rejimimiz 

Yalnız kendilerine karşı, gene böy -
le bir toplantıda, hissiyatımı iafde e-

Buhran senelerinde Ziraat Banka
mızın, zürraa çok değerli bir hizme
tini de kaydetmek lazımgelir: 

21 milyon lirayı bulan zirai ikrazat 
yekunu, 15 sene müddetle temd_it :t
miş ve faiz miktarını da % 3 e ındır
miştir. Bu hareket bankanın matl_u
batını tarsin etmekle, kuvetlendır

mekle beraber, çiftçimiz için de çok 
istifadeli olmuştur, ve bundan dolayı
dır ki, ilk zamanlardaki tahsil müş
külatına rağmen, bugün gayet tabii 
bir surette ve kolaylıkla tahsilat ya
pabilmektedir. 

Demin size söylediğim rakamlar a
rasında, geçen yıla ait olan bu rakam 
da v.ardr. 

Bu sırada Zafranbolu heyeti lnönü'nden, kazalarına şeref vermesi 
istirhamında bulundular. Büyük Şef bu daveti memnuniyetle kaIJıla ... 
dı ve ileride Zafranbolu 'ya da geleceklerini vadettiler. 

derken, demiştim ki : 
"Atatürk'ü sevmek, her türk vatan

perveri için milli bir ibadettir.,. 
Şimendifer mevzuunda aynı hızla 

yürüyeceğiz ve mutlak netice alaca
ğız. 

Karalıiik'tt'll a)rılı~ 

Hususi tren tam saat 11.30 da, binlerce halkın coşkun tezahürleri ve:ı 
- Fabrikanın açılışında bekleriz, sesleri arasında Karabük'ten ayrıl. 

dı. 

Bendeniz, bugün de, huzurunuzda, 
bu Ebedi Şef'imizin, Halaskarımız~.n, 
Kahramanımrzm, her türlü iyi üstun 
:vasıfları cami olan Büyük Adam'ımı -
zm, manevi huzurunda eğilerek, bu • 

Hariçten fazla mal ithal edildiğine 
nazaran, dahildeki istihsalatımrzın, 
sınai mamulatunızın vaziyetini de 
bilmek elbette merakı mucip olur: 

4 yıllık vl~n,, deniz iş!erimiz _ 
Bu sene, ikıncı 5 senelık sanayı 

Zonguldak valisi ve heyet burada Şef'e veda ettiler. Mühendisler, us
~~ar ve. işçi~e: 1nönü'nün Karabük'ü teşriflerinin verdiği sonsuz sürurı 
ıçınde, ışlerınm başına döndüler. Zafranbululular Şefin Zafranbolu'ya 
da gelecekleri vadini halka müjdelemiye gittiler. 

nu tekrar ediyorum: .. 
. "Atatürk &eni aevmek, turk 
anilleti için miİli bir ibadettir.,, { Sü- Son zamanlarda Büyük Millet Mec

lisinin kabul buyurduğu ve millete 
hediye ettiği kanur:Jar_Ja, kredi mua
meleleri, tamamen ıntızam altına a -
lınmıştır. 

19.'J 7 dfı sırı<tİ istilıscıi<itınuz: 
255 mil)·on 

Teşviki sanayi kanunundan istifa
de eden fabrikalarımızın mamulatı, 
yani imalat bedelleri, 1927 senesinde 
32 milyon liradan ibaretti. 

programına ilaveten bu defa 4 senelik 
üç numaralı bir program _ilan etmiş 
bulunuyoruz. Programın esas müşkü
lat ı, mali cephesini halletmekti. Tek
nik meselelere ve elemanlara ait kıs
mı halletmek daha az müşkül bir iş 
oluyor. 1Hin ettiğimiz programın ma
li ciheti halledilmiştir. 

Y epye~i bir alem haline gelmiş olan Karabük gece yarısmdanbcri 
en sevmçlı saatlarını geçiriyor. rekli, tiddetli alkıtlar.) . . 

Büyük, Ebedi Şef'in bıze vedıası 
olan rejim üzerinde durmak, O'nun en 
basit farz olunabilecek usulleri üzerin
de dahi, büyük dikkat ve teyakkuzla 
vazifemizi yapmak, en önemli işimiz • 
dir. 

Ulusal Ekonomi ve Artırma Kuru
munun tam zamanında ve yerinde va
zifesini ifa hususunda gösterdiği dik -
kat, bilhassa takdirimizi mucip 01 -
muştur: Rejimle teessüs eden .ve Ke -
malist rejimin ananesine dahıl ola~ 
her hareketi, bütün kudret ve kuv.:tı• 
le muhafaza etmek, her namuslu turk 
çocuğu için bir borçtur. Ulusal Eko • 
nomi ve Artrrma Kurumuna karşı, şu 
dakikada bu yüzden duyduğum takdir 
ve şükran büyüktür. 

}'eni ter'11.-ld lwmlcleri 
İçinde bulunduğumuz sene, diğer 

aenelere nazaran bize, yeni terakki 
hamleleri kaydetmiştir. Ulusal Ekono 
mi Kurumunun üzerine aldığı vazife -
terden birisi, memleket dahilindeki ta
aar:-uf hareketini revaçlandrrmak key
fiyetidir. Bu noktada ifa ettiği hiz
meti tetkik ettiğimiz zaman istatis -
tiklerimiz daima terakki seyri kay • 
detmektedir. Bendeniz bunları huzu
runuzda rakamla ifade etmiye çalışa
cağım: 

1937 haziranında 277 milyon li
raya baliğ olan tasarruf mevduatı
mız,-taaarruf mevduatı dediğim za
man, küçük ve büyük hesabı carileri 
de alıyorum -, bu at.ne Cümhuriyet 
Merkez Bankaamın heaapları da da
hil olmak üzere 305 milyon liraya ba
liğ olmuıtur. 

Küçiik tasarruf: 102 milyon! 
Hususi olarak tasarruf sandıkları 

hesaplarını, yani milletin bizzat tas~r
ruflamıı, istatistikler üzerinde tetkık 
ettiğimiz zaman, görüyoruz ki: 

Geçen aene 90 milyon lira olan ta
a&JTUf hesapları, bu aene, aynı müd
det zarfında, 12 milyon lira fazlaaiy
le 102 milyon liraya çıkmııtır. 

Demek ki milletimizin tasarruf 
hakkındaki dikkat ve gayreti, inki -
§af etmektedir. Bu bittabi çok şayanı 
§Ükrandır. Çünkü, tasarruf, ~ir m~l
letin kendisine itimadının nışanes.ı -
dir, mensup olduğu cemiyetin ve ~~i
letin refahına bağlılığının ifadesıdır. 
Bir vatandaşın cebinden çık~~~p, her
hangi bir bankaya tevdi ettıgı tasar
ruf, sadece o bankanın kasasında art
mı§ bir rakam olmadığı ve fakat mem· 
leketin iş hacmine bir ilave vasıtası 
olduğu için, cemiyete kredisi dcme~
tir. Milletimizin bu vadide gösterdı
ği büyük terakkiyi, şükranla kayde~
mek, hepimiz için sevinçli bir vazı
fedir. 

Milli bankaların pliisnuını: 
29 l milyon 

A.ziz arkadaşlarım; • 
Şımdiye kadar sadece mevduattakı 

terakkiden bahsedilmiştir. Size bir 
de ~un~n mukabili olan plasmandan, 
yanı, mıllete vaki ikrazattan bahset· 
mek istiyorum. Bu rakamlar herhal
de sizin de nazarı dikkatinizi celbe -
decektir: 

1924 senesinde milli bankaların u
mumi plasmanı 28 milyon lira, yabancı 
bankaların aynı tarihteki ikrazatr 123 
milyon lira, yekun 151 milyoıı lira. 

1932 senesinde milli bankaların 
plasmanı yekunu 141 milyon lira, ec
nebi bankaların ikrazatı yekunu 142 
milvon lira. yekun 283 milyon lira. 

1937 aenesinde, yani geçen yıl, 
miHi bankaların plasmanı yekunu 
291 milyon lira, ecnebi bankaların 
bütün piyaaaya verdikleri para 28 
milyon lira 

Bu kanunlardan bir tanesi banka
ları milli, teknik bir rejim altına al
maktır. lkinciıi, halk bankalarmm 
tesisine imkan vermektedir. . 

Bizim banka rejimimiz diyebılece
ğim bu mevzuat, hissedarın, me~duat 
sahibinin ve bilhassa bankayı ıdare 
edenlerin büyük yardımcısı olmuş, 

bütün muamelatı kül halinde emni -
yet ve intizam altına almıştır. 

1932 senesinde bu miktar, 138 mil
yona çıkmıştır. Hariçten ithalat ye -
kunu 86 milyondur. Şu halde milleti
miz, 932 senesinde 224 milyon lira 
kıymetinde istihlakat yapmıştır. 

1937 senesinde Fabrikalarımızın 
imalat kıymeti 255 milyona çıkmıı
tır. Hariçten ithalatımız 114 milyon
dur. Umumi iatihsaJatımız yekunu 
369 milyona ulaımıı demektir. 

En ziyade chemiyet verdiğimiz bir 
mesele de, deniz işlerimizdir. 

Denize, sanayii, ticareti, sporu ile 
çıJtmak için millete verdiğimiz söz 
üzerinde büyük hassasiyetle duruyo-

Martta inşnatı bitecek olan demir ve çelik fabrikasında, bugün, mo"" 
mur ve işçi olarak beş bin kişi çalışmaktadır . .Fabrikanın bir yanında ça
lışanlar için yepyeni bir şehir vücude getirilmektedir. Yenişehirde bugü .. 
ne kadar dörder daireli altı işçi evi kurulmuştur. 

Türk işçisinin iş başında gösterdiği kabiliyet ve zeka İngiliz mühen • 
dislerinin hayranlığını celbetmektedir • .Fabrikanın en değerli kısmı ola
cak olan çelikanenin muazzam teşkilatını kuran da on yıl Amerika'nın 
en biiyi.ik fabrikalarında ustabaşı olarak çalışan Mehmet Ali usta adlı 
bir türk çocuğudur. 

Faiz /ıaddinin inişi 
Rejimin mebdeinde memleketimiz

de faiz nisbeti, normal çalışan banka
larda dahi % 22 yi bulmuş ve hatta 
bazılarında bu miktarı da geçmiştir. 

ruz. 
Deniz nakliye vasıtalarımız tamam

landığı, şimendifer politikamız he -
define vardığı anda, memleketimizin 
ekonomisi üzerinde bambaşka bir va
ziyet tehaddüs edeceğini şimdiden 

kabul etmek lazımdır. 

Bolulular Ciinılıurrciı;inıizi da"'<•t t'diyorlar 

Bolu, 12 (Hususi muhabirimizden) - Cümhurreisimiz İsmet İnö. 
nü'ne boluluların tazimlerini arzetmek ve Bolu'yu da §eref vermeleri 
istirhamında bulunmak için vali başkanlığında bir heyet bugün Bolu· dan 
lsmet Paşa istasyonuna hareket etmiştir. 

Son çıkarılan kanunlarla bu nisbet 
% 8,5 ğa imiirilmit ve filen de tatbik 
ettirilmittir. 

Bu rakamların bize ifade ettigi ma
na: dahilde istihsaıat çoğalıyor, ha· 
riçtcn ithalatımız artıyor, ve binaen
aleyh milletimizin iştira kudreti, is -
tihlak kapasitesi yük:;eliyor. Bu eko
nomik. noktayı nazardan elbette bir 
beşarettir. 

Mali vazfrctinıiz 
Mutat olduğu ve

0

çhile, mali vazi • 
yetimize de temas edeceğim: 

Her sene memleketin umumi eko -
nomik vaziyeti üzerinde göz gezdiri
lirken, harici politikamıza da temas 
etmek adet haline gelmiştir. 

Dıs politilmmız 
Avam kamarasında müzakereler 

Bunun haricinde kalan mürabaha 
faizleri ne haldedir? 

Bunu katiyetle ifade edecek bir ra
kamımız yoktur. Fakat memleketimiz
de mürabahacılığın kökünden sökülüp 
henüz atılamamış olduğunu biliyoruz, 
mürabaha devam etmektedir. Bunun 
yalnız şiddetle bertaraf edilcmiyeceği 
bir hakikat olduğuna göre, Halk Ban
kalarının teessüs ve icrayı faaliyete 
başlamış olmalarıyla, hakiki, tabii, en 
kestirme yolu da tutmuş olduğumuzu 
ifade eıdebilirim: 

hl ü rabaluıcılarla nıücadcle 
ed,•ceğiz 

Mürabahacılar, bu tufeyli mahlıik
lar, devlet kanunlarına karşı hiyle bul
mak hususunda en mahir adamlardır. 
Hiylclerine karşr şiddetli hükümler te
sis etmiş olmak, lüzumlu ve faydalı 
bir hareket olmakla beraber, küçük es
nafın ve erbabı ihtiyacın sıkıntısını as
la istismar edemiyecek bir hale geti -
rilmiş olmaları demek değildir. 

Binaenaleyh mürabahacılara kartı 
mücadeleyi tiddetlendirirken, onun 
yanı batında, halkın ayağına, küç~k 
müstahsilin eline kadar, ucuz ve ka
fi kredi götürmek vazifesini alacak 
olan halk bankaları, huzurunuzda 
zikre §ayan bir it olsa gerektir. 

Bu bankalar mütevazı teşekküller
dir. Fakat yapacakları iş itibarile, hal
kımıza temin edecekleri istifade itiba
rile büyük olduğu için, Ankara'da ol
duğu gibi İstanbul'da da yakında bir 
şube açılacaktır. 

Dış ticaretimiz t.crakki ediyor 
Umumi ticaretimiz; geçen sene ol

duğu gibi bu yıl da terakki kaydet ; 
mektedir. 

Geçen sene bir evelki yıla nazaran. 
25 milyon lira bir fazlalık vardı. Bu 
senenin on ayı içinde geçen vılın aynı 
devresine nazaran 44 milyon bir fazla
lık vardır. Bunun 8 milyonu ihracatta, 
mütebakisi ithalattadır. İthalat ile ih -
racat arasında bu 10 ay içinde müva -
zene yoktur, ve aleyhimize gö~ü~me~
tedir. Fakat geriye kalan son ıkı ay ı
cinde her halde bir tevazüne yaklaşı -
l~cağını ümit etmek y~rinde ~~ur. 

Fakat klfisik nazarıyeye gore, ken
di kendimize bir sual sorabiliriz : 

- Acaba ithalatın çoğalmrş olması, 
aktivite ve passivite bakımından aley

·d· , himize mı ır . . . . . . 
Bir kelime ile bu hızım ıçın endışe-

yi mucip midir ? 
Arkadaşlar. 

B . · takip ettiğimiz ticari anlaş -
ızım . . r 

ma sistemine göre, yani klırıng po ı-
"k a nazaran fazla ithalatın tı amız • .. 

1 nntrpartisi olan para. ancak tı:rk ma
lt ahnrp ihraç edilebilmek kay~ıle Mer 
kez Bankamrzda mevcut olduı::;una na-

1938 mali yılı bütçesini, geçen &ene 
bütçesine nazaran 18 milyon lira faz. 
lasiyle bağladık. Yekunu, fevkalade 
ve adi menabiden istihsal olunmak 
şartiyle 308 milyon liradır. Umumi 
varidat veya sadece bütçe dediğimiz 
zaman bildiğiniz devlet bütçesini na
zara alıyoruz. Bazı memleketlerde 
idarei hususiye bütçeleri de umumi 
bütçe meyanındadır. Milletin mükel
lefiyet şeklinde tediye ettiği para 
yekununu bilmek için, umumi bütçe 
haricinde idarei hususiye bütçelerini 
de göz önüne getirmek yerinde bir 
şey olur: 

ldarei hususiye bütçelerinin de bir 
kaç senedenberi, muntazaman yük -
seldiğini hep biliyoruz. 

936 sene.sinde idarei hususiyelerin 
varidatları yekunu 3 7 milyondu. 

Şu halde bunu 308 milyona ilave 
edersek, mükelleflerin tediye ettikleri 
yekun 345 milyona baliğ olmaktadır. 

Denk büdçc politikamız, para po -
litikamız üzerinde çok söz söylenildiği 
için, ben bu defa bu mevzua temas et
miyeceğim. Bu mevzua tekrar girmek 
hasılı tahsil etmekten ibaret olur. 

En cız borcu olan milletiz 
Yalnız borç vaziyetimiz üzerinde 

enteresan gördugüm bazı rakamları 
size verecegim: 

Fertler gibi devletler de borçlu • 
durlar. Eğer alınmış borçlar gelir te
min etmiyen işlere sarfedilmişlerse, el
bette o memleketin felaketiyle netice
lenir. Fakat her hangi bir borç, mem • 
leketin refahına, umranma, hasılı ve· 
rimli bir işine tahsis edilmiş ve eğer 
şeraiti de normal hadlere uygun ola • 
rak temin edilmişse, borç, her halde 
korkulacak bir iş değıldir. 

Balkanların ve Orta Avrupa'daki 
bazı memleketlerin ntifus başına isabet 
eden borçları yekunu 44 lira 15 kuruş· 
tan başlıyarak, 165 lira 53 kuruşa ka
dar yükselmektedir. 

Bu, muhtelif memleketlere göre, 
arzettiğim rakamlar arasında tehalüf 
etmektedir. Bizde nüfus başına devle
tin umumi borcu dahili, harici demek 
istiyorum; 21 lira 37 kuruştur .• 

1938 senesinin sulh ve emniyet ha
vası içinde geçtiğini iddia etmek müm
kün değildir. Bundan birkac: ay evel 
vaziyetin bir ihtiliita müncer olması 
ihtimallerinden her tarafta cndi§eler 
belil'.mişti. 

Biz, dünya sulhunu tehdit eden bu 
vaziyetin bize müteveccih bir tehlike 
olduğu i~in değil, fakat umumi sulhu 
ihlal edebilecek ve binnetice bütün 
medeniyet dünyasını büyük •zararlara 
sokacak böyle bir halin vukuunu, ken
di insani, medeni ve milli duyguları
mıza uygun görmediğimiz için herkes
le beraber endişe duymuştuk. 

Fransa ile İtalya bir 
harba tutuşurlarsa ..• 

İngiltere Fransa'ya yardım için 
bir taahhüde girişmiş değil 

Londra, 12 a.a. -Avam Kamarasında bugün bir amele mebı> 
su, İ~a~ya il~ Frans.a arasında bir harp takdirinde Fransa'ya yar
dım ıçın İngılterenın böyle bir teahhüdü mucip mukavele aktedip 
etmediğini sormuştur. 

Kendi emniyetimizi, kendi kud
ret ve kabiliyetimizle temin etmek 
esasen ana gayemizdir ve bizi tehli • 
kelerden maaun bulunduracak fili 
imkanlarımız tamamen mevcuttur. 

Cümhuriyetin umwni politikası, 

hep imkanlarımız ölçülerek tanzim 
edilmit ve bütün taahhütlerimiz de, 
milli kudretimizin hudutları dahilin
de bulunmu§tur. 

Çemberlayn verdiği cevapta, -

1 
herhangi bir mukavele veya an-

latma ile hususi bir teahhüdün Anfep'fe üzüm 

f ısflk ve tütün 
Herhangi bir şekilde bir mace

ra şemmesi olan politikadan dai
ma uzak kaldık ve kalacağız. 
Sulha olan, ciddi ve samimi mer
butiyetimiz bu esaslara müste
nittir ve onu ihlal edecek tehli
keler, bizi medeni milletler aile
sinin bir ferdi olmak hissi ve sı
fatiyle teessüre uğratır. Milli 
birlik ve milli varlığın çelik cep
hesi, türk milletinin özü, türk ta
rihinin şehamet timsali olan 
kudretli ordumuz ve onun süngü
sü cümhuriyetin bu samimi poli
tikasının nigehbanı, ve emniyeti
nin zaminidir. (Kuvetli ve şid
detli alkışlar). 

Vo~tlul.-lurınıız 
Tesis etmİ§ olduğumuz dostlukla

rın, ittifakların hep sözümüze sada
kat göstermek ve imkanımızın öl
çüsünü bilmek csaarna müstenit ol
ması bunların hakiki kuvetini te§kil 
eder. 

Ve diyebilirim ki, Türkiye, bu dost
luklardan ve ittifaklardan aynı sulh 
idealinin hadimi, kudretli bir kütle 
teşkiline muvaffak olmuştur. İşte si
ze, harici politikamız ve dahili kudre
timizin kısaca söylenmiş ifadesi. 

mevcut olmadığını bildirmiştir. 
Başvekil, İtalya'ya yapacağı seya

hatin her şeyden evel Musolini ile şah
si teması istihdaf eylediğini ve melhuz 
herhangi bir anlaşmanın evelbeevel a
vam kamarsında müzakere edileceğini 
söylemiştir. 

Memcl i~;in Berlirı'de 
M§ebbii~ler yapıldı 

Çemberleyn Litvanya'da ve bilhas
sa Memel mıntakasındaki vaziyeti ba
his mevzuu ederek demiştir ki: 

"- Dün bu mrntaka ile yapılan inti
habat neticesinde Memel parlamento
sunu teşkil edecek olan ekseriyet par
tilerinin Litvanya hükümetinden Me
me! statüsü çerçevesini aşan mutale
batta bulunmaları beklenebilir. Bina
enaleyh, Memel mukavelesini imza et
miş olan Britanya hükümeti, muhte
mel böyle bir vaziyeti ihmal edemez. 
Alman hükümetinin bu meseleye atf 
ettiği ehemiyete binaen, Büyük Bri
tanya'nın ve Fransa'nın Berlin'deki si
yasi mümessilleri Memel statüsüne ri
ayet edilmesi için Almanya'nrn her şe
yi yapacağı ümidini izhar etmek üzere 
Almanya hariciye nezareti nezdinde 
teşebbüste bulunmaları için emir al
mışlardır.,. 

Gaziantep, (Hususi) - Bu sene ü
züm rekoltesi evelki seneye nazaran 
çok boldur, kalitesi de yüksektir. Yal
nız Antep merkez kazasının kuru ü -
züm rekoltesi 3.000 t~ndur. Pekmez 
rekoltesi de 800 tondur. Üzümün bol -
luğu karşısında fiatların da iyi gitmesi 
bağcılarımızın yüzünü güldürmüştür. 
Piyasa son günlerde 10 • 11 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Üzümlerimizin ço
ğu Almanya'ya gitmektedir. Bu sene 
pekmezciler üzümlerini kurutmadık • 
ı ' . anna pışmandırlar. Çünkü pekmez pi-
yasası 9 - l 3 kuruş arasrndadır. 

Arıtep fı.~tığı 
Geçen sene fıstık rekoltesi 600 ton

du. Bu sene fıstık da boldur. Rekolte 
2000 ton tahmin edilmektedir. Fıstık 
piyasası durgundur. Kavlak fıstık 56 -
52 kuruş. iç fıstık 110 • 125 kuruş a. 
rasındadır. 

lh•li tiitiin 

Milletler Cemiyetinin bu me5ele 
hakkında, muhtelif memleketlt::re a
it olarak gösterdiği niabi rakamlar, 
4.9, 7.9, 9.47, 5.99, hizimki 0.8. 

Bu, Maliyemizin kudretini ifade et
mekle beraber, demin işaret ettiğim 
şartlara uygun olmak şartiyle, memle
ketimizin kalkınmasınr hızlandırmak 
için vasıta bulmak hususundaki arzu
larımızın meşru olduğunu da gös -
terir. 

Geçen yıl bura·da hep beraber 
Hatay'ı selamlamıştık. O zaman Ce
nevre'dc kabul ettirilmiş bir istatüde 
mevcudiyetini bulan Hatay, timdi 
muntazam, medeni bir devlet olarak 
yanıba§ımızdadır. (Şiddetli alkıtlar) 

letine temin ettiği nimetleri korumak 
ve gözetmek hususunda azmini bildi -
ğiniz Cümhurreisimiz, Milli Şef İnö
nü'nü, huzurunuzda hürmetle selam -
lamayı bir vazife bilirim. 

Büyük türk milletinin faziletli ha -
reketlerine, rejimin öz milli rejimimiz 
olduğuna ve bu milleti en yüksek se • 
viyeye ulaştıracağına ve Ulusal Eko • 
nomi ve Artırma hareketinin memle -
ketimize faydalarına güvenimi tekrar • 
lıyarak sözüme nihayet veriyorum. 
Hepinizi tazimle selii.mlarım. (Sürekli 
ve ~ddetli alkışlar) 

Bu sene deli tütün rekoltesi 380 
ton tahmin edilmektedir. Rekoltenin 
100 tonu tütün ihraç birliği tarafından 
satın alrnmıştır. Gerisinin tartılması -
na da devam edilmektedir. İhracat bir
liği tütünün birinci nevini 28, ikinci 
nevini 22, üçüncü nevini 18 kuruşa al
maktadır. 

Zeytin de bol 
Bu sene vilayel dahilinde zeytin 

çok bol yetişmiştir. Zeytinyağı rekol
tesi Kilis'te 4500, Nizip'tc 3500, mer _ 
kez kazada 2000 ton olmak üzere 10 
bin ton tahmin edilmektedir. Zeytin -
yağr.fi~tları 30 - 31 kuruşa kadar yük
selmıştır. Bu sene Ege bölgesinde zey
tin mahsulü nisbeten az olduğu için 
fiat yükselişi devam etmektedir • ' 

nt>m frvn/ il nollti/mm lZ 

Rejimimizin. tiı. bidayeti teessü
&Ündenberi, büyük Önem verdiği İt· 

Aziz arkadaşlarım; 
Size hulasa etmiye çalıştığım bu 

hava içerisinde Ulusal Ekonomi ve 
Artırma Haftamızı açıyorum. 

Kemalist rejimin büyük türk mil -
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Tayyare 
• 

pıyangosu 

Dünkü keıidede 

kazanan numaralar 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya

re piyangosu keşidcsine bugün de de
vam edilmiştir. Bugünkü keşidede 

12.000 lirayı 13962, 10.000 lirayı 

16445, 3000 lirayı 23383, gene 10.000 
liralık son mükafatı 17129 numaralı 
biletler kazanmışlardır. 

2000 liralık mükafat da aşağıdaki 
numaralar arasında mütesaviyen tak
sim olunacaktır. 

12295 16031 22812 2509 29936 14043 
11179 34327 6690 4225 4951 787 
28618 8493 5705 21972 31571 5559 

5783 550 37346 25199 34910 20734 
12475 22308 9232 6972 22449 35108 
21234 37789 32580 31392 21212 11870 

1187 19698 9381 15195 

11000 lira kazaruınUır : 
14516 24597 38275 11550 

500 lira kaztnuınlar : 
12248 20074 37587 37661 17853 27588 
28194 27199 7163 34906 13695 19055 
18717 32418 20854 21244 7106 13818 
37898 39247. 

200 lira k<lZ<nuınlar : 
257J9 8575 35807 39466 39730 1154 

6357 38455 29672 23779 23538 34374 
14730 14619 35513 1526 31571 7365 
19794 3020 28411 5021 25229 37547 

5179 18819 l3279 17293 10996 21819 
33517 18524 30506 7902 34191 33845 
15424 35762 5710. 

'l 00 lira kazananlar : 
10465 36805 34025 31611 16947 34983 
31013 26826 34288 23535 5915 4504 
25603 27817 10938 5326 16533 29485 
28508 17168 5329 17901 6793 6565 
25490 39408 34800 17451 26562 35442 
3783 7357 7873 31391 4141 22759 

14967 33609 39691 31085 12276 8730 
14232 34246 16406 28628 5155 39687 
7195 32059 37840 27910 30234 27795 

33451 12967 30749 33077 39462 10719. 

50 lira ka.:ıanmılar : 
34868 15989 36146 33007 2209 4689 
33671 37633 10704 21665 32010 11633 
18345 16517 2387 16689 38408 11104 
11818 13483 35241 18633 33849 19317 

1060 31016 28793 37376 14414 6060 
18401 17217 6745 33079 20726 4747 
31970 35290 4068 4234 22628 27486 
22643 21961 5369 10436 30416 3857 

540 16489 2150 17613 28798 31481 
2089 31902 24126 4041 9063 189()5 

24457 8315 19262 3466 39273 31657 
16684 22590 22521 19805 5134 6017 
11408 10974 21399 6417 8451 21725 
35886 4172 17772 7088 29492 26899 
26385 30071 29255 9357 28771 13726 
23434 8366 2194 15683 1694 5004 
16810 38625 37060 3671 2730 26913 
34981 10346 728 35616 2692 31922 
38942 33223 28735 11573 24723 8153 
11329 10791 25087 35700 31628 16274 
35383 9154 18146 6244 38649 31363 
31432 10097 517 5 11396 21885 39971 

3504 8400 25022 22301 18926 19952 
30023 32901 7116 12235 14827 11842 
35995 33953 39875 37614 14732 12788 
17161 22732 34224 38480 33934 3954 
9832 27008 36263 20956 14928 31872 

36824 17618 39470 20101 2369 37655 
26609 29142 38895 30595 26693 597 
16156 25321 38414 11662 28810 22292 

551 30378 39669 8860 35128 2821 
20396 11701 1777 37775 6380. 

30 lim kazananlar : 
15985 329 34750 35571 31652 24166 
1886 32668 19826 29306 15206 22353 
21901 4772 1356 1505 13154 
14641 19408 24123 14919 32350 10818 

6229 31064 18522 26661 3107 8897 
25157 33020 25173 1960 19549 29590 
4701 26718 15927 5756 14995 19725 
16851 17065 39461 27748 15763 30239 
11157 38591 3988 31191 1336 15856 
17722 9578 27231 6156 37183 14943 
26748 7159 5400 32903 5883 17328 
29332 22050 32110 36332 1348 32186 
28245 2838 13134 38846 19016 22427 

7055 8133 15292 25209 26670 23940 
24963 24252 15967 29022 633 28659 
27320 26011 30227 28045 12346 38089 
35448 39703 27284 39660 13271 1188 
20009 2453~ 28170 21.:21 26434 37301 
29679 5498 22710 16315 836 31325 
31262 27963 5412 37574 5870 6181 
14264 6691 6547 6778 11597 26684 
22294 28702 66b 9636 31435 29594 
11738 3926 12905 8068 31190 20954 
31068 38207 3396~ 25274 19460 38465 
33971 23202 25372 32361 28391 37654 
30899 4614 5135 4800 17404 37784 
6816 4187 37738 8873 3785 30472 

6782 279 35062 24476 27022 7526 
9383 5506 10473 35156 21466 22660 

30203 30429 S0221 15291 9763 36383 

21535 6536 15214 6639 36972 538 

16180 15756 12822 38199 11138 35336 

25782 7511 36859 18162 2192 18939 

12902 32913 3587 13594 24013 24629 

103 21540 4924 14059 20777 26226 
15013 7305 30073 26724 16808 33801 

1716 28015 19173 li495 16994 26729 
30218 25568 39072 21449 4854 6390 
17978 1898& 9267 38596 20115 5628 

ur us 

Fransız basınının tefsir/en 

İtalyan hükümeti 1935 
anlaşmalarının 

meriyetini inkôr ederse ... 
Fransa Tunus için yeni bir 

akdetmiyecek anlaşma 
Paris, 12 a.a. - Matbuat tefsirleri : ı bir mukarenet görmektedir. Bu gaze -

Figaro gazetesinde D,Ormesson yazı- te, yapılacak müzakereler neticesinde 
yor : "İtalya'nın Akdeniz ve Süven kana -

"İtalya 1935 anlaşmalarının meri - lı üzerindeki iddialarının muhik ol -
yetini inkar ederek Afrika veya Ak - duğu kabul ve teslim edileceğini,, 
deniz meselesinde yeni bir takım şart- ümit etmektedir. 
lar ileri sürdüğü takdirde, aktedilen 
mukaveleler artık hükümsüz olduğu • 
na göre, yenilerinin akdi için hiç bir 
sebep görmediğimizi teessüfle bildir
mek'liğimiz icap edecektir. Ancak bir 
latife olan Korsika hakkmdaki istek
ten bahis dahi etmiyoruz. Fakat Tu -
nus hakkında, bu topraklara en küçük 
bir halelin verilmesini kabul edecek 
bir tek fransız mevcut değildir. Tu -
nus öyle mukaddes şeyler arasındadır 
ki bunlara dokunmağa cüret edildiği 
takdirde Fransa'nın tek bir irade ha -
linde ve ihtilaf ne şekilde inkişaf e • 
derse etsin döğüşür. Bunu tereddüd -
süz söylüyoruz ve esasen bunun ital -
yanların çok iyi anladıkları bir lisan 
olduğuna da emin bulunuyoruz.,, 

Tıuıus'tilki sadakat tezahürleri 
Pöti Parizyen gazetesinde Rena la 

Bruyere diyor ki: 
"Tunus'ta vuku bulan sedakat teza

hlirleri ve hu memleketin Fransa'nın 
bir uzvunu teşkil ettiğini ve, Afri
ka'daki bütün imparatorluğumuzun 

mevcudiyetini feda etmeden, her han· 
gi yabancı bir devletin imparatorlu -
gumuzun her hangi bir noktasına a -
yak basmasına müsaade etıniyeceği -
mizi isbat etmektedir. Biz~rt'te, bir 
tek milletin hegemonyasına mani ol -
mak ve Akdeniz'in bir romen gölü ha· 
line çevrilmesine mlisaade etmemek 
Fransa ve İngiltere'ye olduğu gi
bi bütün· Akdeniz milletlerine lazım -
dır.,, 

Övr gazetesinden : 
"Bize karşı yapılmak istenen şantajı 

~ok iyi anlıyoruz. Fıansa'nın bu mese
lede müttehit davranmaaı için bir pa
rolaya ihtiyaç yoktur." 

Her ilıtimale kar§ı lıazır 
olalım! 

Er Nuvel gazetesinden : 
"Faşist matbuatının kullandığı lisan 

ve mütemadıyen §iddetlenen italyan 
isteklerinin mahiyeti bizi bütün ihti
malleri düşünmek mecburiyetinde bı· 
rakıyor. Bir buçuk ay önce Fransa'da 
yiğitçe kararlar tezahür etmişt~~· B~n
da ısrar etmelidir. Fransa her turlU ıh
timale karşı hazır olmalıdır.,, 

" Ekselsiyor gazetesinde Kolra yazı
yor: 

"Düçe, orta Avrupa statüsünün Al
manya lehine olarak halline imkin ve
ren u.ıullerin kendisine de Akdeniz 
statüsünü İtalya lehine olarak halle 
imkan vereceğini zannediyorsa yanılı
yor. Bunu anlamak için ingiliz gaze
telerini okuması kafi gelecektir,, 

lwlya'da pa:sar günü 
niinıayiş olmadı. 

Roma, 12 a.a. - Dün Tunus mesele
si hakkında hiç bir nümayiş yapılma-

mıştır. fedakarlık -
Gazeteler, Fransa'dan 

larda bulunmasını istemekte devan_ı et-
. kt d" Mamafih İtalya ne ıste-me e ır. . 

mekte olduğunu tasrih etmektedırl-r. 
Korriere Della Sera, İtalya'nın e • 

melleriyle B. Çemberleyn'in yakında 
Roma'ya yapacağı ziyaret arasında 

25592 15816 11907 8947 10292 28410 
16506 14011 30884 30608 34957 10130 
21222 18370 7593 2b858 10839 27187 
20716 9011 2229 16631 33330 4454 
33911 34222 6406 29195 1333 24069 
31542 14285 13585 37819 12471 1060 

6697 20643 33480 25496 25854 6572 
15253 38861 30268 3909 8269 34186 

3845 166 19224 2 369 

Şehrimizdeki 

talihliler 
Tayyare piyangosunun bu keşide

sinde büyük ikramiyelerden bir kıs -
mı da şehri.mizdeki talihlilere çıkmış
tır. 45.000 lıralık büyük ikramiyeyi 
kazanan 3631 numaralı bileti elektrik 
şirketi havai hat şubesi almadığından 
bilet iade edilmiştir. Şehrimizdeki ta· 
lihlileri yazıyoruz: 

15000 lirayı maarif veUletinde B. 
Necdet kızı Güldem, 12000 lirayı hava 
yolları istasyonu inşaatın~ B. Tev -
fik 10000 lirayı da Necatı ılk okulu 
ka;şısında Ahmet Şahin apartmanın -
da altı numarada Ayşe ve Talat ka
zanmışlardır. 

Erzincan 

töreninden ·dönüş 
( Başı 1. ıncı sayfada ) 

Erzincan'la Divriği arasındaki du
raklardan birinde, ihtiyar bir köylü 
kadınla konuştum. Aramızda aynen 
şöyle bir muhavere geçti: 

- Bu köylü müsün ana? 
- Ne gezer oğlum, bizim köy bura-

ya üç saa~ çeker. 
- Peki neye geldin buraya .. 
İhtiyar kadın tuhaf tuhaf yüzüme 

baktı: 

- Büyüklerimizi görmeğe geldim 
oğul, dedi, bize çimendifer getirdiler. 
Onları görmeğe varma mıyım? 

Sonra o da bana sordu : 
- Paşamız da var mı trende oğul? 

dedi. 
- Yok, dedim, O Kastamonu köyle -

rinde dolaşıyor. 
68 yaşında, beli bükük ve saçı ak 

Bayan Selime Çapan : 

- Eğer, dedi, sağ kalırsam, O paşa
mı.z da bu yoldan geçerse gene buraya 
geleceğim. Onun elini öpmek için ... 

On beş sene eveline kadar rüyasın -
da bile motor sC1ii duymamış olan Se
lime kadın, bugün gözlerinin önünde 
dev gibi bir lokomotif görü!or. ~: 
kiden görmeyi aklına getırmedıgı 
Ankara, timdi adeta köyüne komşu 
olmuıtur. 

o da bunun bildiii için 68 yatını 
ve ak aaçını unutuyor: 

- Paşamın ellerini öpeceğim, di -
yor, eğer canım sağ kahru ...• 

•** 
Divrik istasyonunda yakın kaaaba 

ve köylerden yUzlerce vatanıHş ve div
rikliler divetlileri çok aamiml te.zahilır
ler içinde istikbal ettiler. G\llel giyin • 
miş mektepliler de istasyonda hazıır 
bulunuyorlardı. 

Vekilleri şiddetle alkışladılar. Bu 
karşılama töreni çok sa.mimi ve heye -
canlı oldu. Milli Müdafaa Vekili Ge • 
neral Kbun Özalp burada bulunmak
tan iatifa.de ederk demir madenini tet
kik etti. 

Vekillerimizi taııyan huust tren 
bu gece Sivua, yarın akpm (bu ak -
şam) Ankara'ya muvasalat edecektir. 

Erzincan hnlkevindeki 
toplantı 

Erzincan, 12 (gecikmiştir) - Er -
zincan tren hattının açılmaıu münase -
betiyle gece saat 20 de halkevinde ve
killerimiz, aaylavlarımız, ve misafir 
generallerimiz terefine belediye tara -
fından verilen ziyafette Erzincan aay
lavı Abdülhak Fırat, Erzincan hattı -
mn acılmaamdan mütevellit sürura ter 
ceman olarak heyecanlı bir nutuk irat 
etmiştir. Müteakiben ilkokul öğret -
menleriyle minimini erkek ve kız tale
beler milli oyunlar oyııanuş ve allut • 
lannuşlardır. 

Almanya rom en 

ihracatının . dörtte 

üçünü satın alacak 
Bükreş, 12 a.a. - Mali mahfillerde 

zannedildiğine göre, son alman - ro -
men ticaret itilafı mudhince Ro -
manya'ya yapılacak ithalatın takriben 
yarısı Almanya'dan gelecek ~e Ro -
manya ihracatının dörtte üçü, petrol 
istihsalatının dörtte biri de dahil ol -
mak nezre, Almanya'ya gidecektir. 

Almanya 200.000 ton mısır almayı 

kabul etmi~tir. Bu memleket Roman -
ya'ya manifatura e§yası ve makine 
gönderecektir. 
Diğer cihetten öğrenildiğine göre 

hükilmet alman radyolarının ve mat -
huatının demir muhafızlar hareketine 
kartı alınan tedbirler dolayıaiyle yap
tıkları hücumları geçende protesto et
mi,tir. Bu hücumlar dolayniyle son 
dakikaya kadar, 40 giln sUrmUt olan 
ticari müzakereler inkitaa uğramak 
tehlikesine maruz kalmıttır. 

Cümhurreisimizin 
ilk seyahati 

(Ba~ı 1.inci sayfada) 

kılabrmız ne kadar e§sizse, onun 
iycablarına itaatimiz o kadar 
müsteına olmak lazımdrr. Yeni 
Türkiye maddi manevi bütün se
viyelerde, yeni zamanlarrn ileri 
bir yurd ve milleti oluncıya ka
dar devam edecek olan kurtuluş 
mücadelemiz, milli kudretlerimi
zin tam bir İnanışma ve dayanış
ma ile, saf birliği etmesine bağ
lıdır. İsmet İnönü, şimdiye kadar 
aldığımız yolun daha güç oldu
ğunu aöylemittir. Cihandaki kar
gaşalık ve kararsızlıktan bahse
den Cümhurreisimiz, nutkunda 
demiştir ki: " ... Türk milleti, içe
ride ve dışarıda, fikirleri sade 
ve açık, kararları verilmiş bulun
makla bahtiyar ve mağrurdur. 
İçerde laik, cümhuriyetçi ve mil
liyetçi bir rejim, huzur ve istik
rar içinde bütün vatandaşların 
samimi hizmetinden istifade et
mek, vatanı imar etmek, vatan
daşların maddi ve manevi sevi
yelerini yükseltmek fikirleri ile 
meşbudur." 

Muvaff akiyet talihimiz, vazife
mizin büyüklüğü nispetindedir. 
İsmet İnönü ile beraber tekrar 
edelim: 

"Yüce hedefler için taşkın bir 
şevk ve azim ile çalışmak hava
sı: itte türk milletinin bugün ci
ğerlerini dolduran temiz hava 
budur.,, 

F. R. ATAY 

Yunan kırah 

diyor ki : 
(Başı 1 inci sayfa.da) 

bir kUtle teşkil etmektedir. Bunlar, bir 
harp takdirinde be§ milyon kişlik bir 
ordu seferber edebilirler.,, 

Kıra'l müteakiben danimarkah olan 
ecdadından bahsetmiş, !imal memle
ketlerini ziyaret arzusunda bulundu
ğunu söylemi,, ve 'imal memleketleri 
arasında da birlC§tnek zaruri oldu~un
dan bunların da Balkan antantı gibi 
pek ala birletebileceklerini kaydeyle
miştir. 

Kıral, yahudi meselesine de temas 
ederek, Yunanistan'da böyle bir mese
lenin bahis mevzuu olmadığını beyan 
etmiıtir. --

İzmir' in 

turistik yolları 
lzmir (Husust) - Turistik yollar 

projesinin Nafıa Vekiletiace tasdik 
ve iadesi, muhitimizde sevinçle kar· 
şılarunıştır. 

llk kısım inşaat Karşıyaka'nın Bos
tanlı mevkiinden tzmir'de Alsancak 
stadyumuna kadardır. Keza, Burna -
va, Buca kolları ile lzmir - Torbalı 
IO&es.İ de bu aradadır. 

Bu yolların asfalt olarak inşasında 
kısmen istikametler değiştirilecek, 
bazı virajlar kaldırılarak, bel} metre 
genişliğindeki yollar 9 metrey~ çıka
rılacaktır. Ortalarında 6 merelık kıs
mı asfalte edilecek, iki tarafta birer 
buçuık metresi tretuvar ~a~ine ~et~~~
lccektir. Şoaelerin 'imdiki genışlıgı 
bet metredir. lzmir - Torbalı asfalt 
pesi, Eşrefpa§a'dan haflıyacaktır. 

Tepeköy'den Selçuk ve Efes'e uza
yacak yol, şimdilik yalnız şose ola
rak yaptırılacaktır. Bu yolun altına 

düşen Cellat gölü tamamiyle kaldırıl
mıştır. Küçük Menderes'in bu sahada 
zarar vermesi ihtimali artık yoktur. 
Yol, gölün kurumu'§ arazisinden ge
çecek ve Sineklitepe mevkiinde, gö • 
lün cümhuriyet devrinde kurutuldu -
ğunu tesbit eden bir anıt ve bir mey
dan kurulacaktır. 

Yolun bir kısmı kurutulan Cellat 
gölü üzerinden geçecektir. İlk parti -
de yapılacak asfalt yol 28 kilometre 
uzunluğundadır. Bu kısım 1 milyon 
100 bin liraya çıkacaktır. 

İzmir vilayet hüd~esi 
İzmir, (Husuat) - Yeni vilayet u

mumi meclisi 9 ikinci kanunda vilayet 
salonunda toplanacak, vilS.yetin yeni 
sene büdçesi üzerinde müzakerelere 
başlryacak ve büdçeyi hazırlıyacaktır. 
Geçen seneki vilayet büdçesi iki bu
çuk milyon lira varidat ve masraf üze· 
rinden hazırlamıştı. Turistik yollar 
varidatmm da ilavesiyle bu seneki 
bUdçenin 3.200.000 liraya kadar yük -
acleceği tahmin e•Uhnektodir. 
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Yugoılavya parlamentom 

Son neticel~re göre 

8. Stoyadinoviç ezici 
bir zafer kazandı 

Belgrat, 12 a.a. - Baıvekil ve Hariciye Nazırı B. Stoyadinoftç. 
Belgrat radyosunda beyanatta bulunarak deınittir ki: 

"- Yugoslav radikal birliğinin mu
zafferiyetlerini tesit ettiği şu sırada 
bütün mesai arkadaşlarıma ve memle
ketin her tarafında reylerini listeme 
veren yüz binlerce vatandaşa hitap 
ediyorum. Bunların hepsi de vatan
ları büyük Yugoslavyamızın ilerleme 
si ve büyüklüğü için reylerini kullan
mışlardır. Bütün bu vatandaşları sa
mimiyetle selamlar ve kendilerine 
hararetle teşekkür ederim. 

Son alınan haberler Stoyooinoviç
in parlak muvaffakiyetini ve muha
lefet ilderlerinin hezimetlerini teyit 
etmektedirler. Bunlar arasında bil -
hassa sırp demokrat partisinin lideri 
Davidoviç, sırp radikal partisinin li
deri Trifunoviç, yugoslav milli parti
sinin şefi sabık egneral Yivkoviç ve 
Macek'e iltihak eden diğer münte -
bipler bulunmaktadır. 

Hiikünıeıin zaferinin 
elıenıiyeıi 

Belgrad, 12 a.a. - Kati neticeler, 
şimdi merkezi intihap komitesi tara • 
fmdan tasnif edilmektedir. Bu netice
ler, Stoyadinoviç listesinin kazanımı 
olduğu muvaffakiyetin ehemiyetini 
göstermektedir. Bu muvaffakiyet do • 
kuz eyaletten yedisinde pek parlak 

ve münakaşa götürmez şekilde 

olmu§tıır. 

Maçek'in nüfuz ve te.sirinin köyl 
muhafızların tazyikiyle kendisini g .. 
termiş olduğu Sava ve sahil eyaletle 
de de hükümet listesi, birçok Arron 
dismanda galebe çalmıya ve bir çok a• 
zahklar kazanmıya muvaffak olmuş • 
tur. 

Siyaat mahaf ilde ı ı birincikanuıı 

gününün üç senedenberi Stoyadinovi 
hükümeti tarafından takip edilmekte o 
lan siyaset lehinde parlak bir tezahür 
teşkil etmiş olduğu bariz bir memnu 
niyetle beyan ve hükümetin memle 
ketin kalkınma siyasetini tahakkuk 
sahasına isal etmiye otorite ile de • 
vam edebileceği ilaveedilınektedir. 

lıalyan gazetelerinin ıe/ıirleri 
Roma, 12 a.a. - Bütün italyan mat

buatı, Yuğoslavya Başvekili Stoyadi • 
noviç'in dünkü parlamento intihaba • 
tında kazandığı parlak muvaffakiye • 
ti hararetle karşılamakta ve Yuğos • 
lavya tarihinde emsali olnuyan bir 
muvaffakiyetin yug09lav bafVekiline 
yeni bir enerji ile milli kalkınma ... 
ne devam imkinını vereceğini yu • 
maktadır. 

Sivil harp içinde bucalıyan l•panya'nın ıstırabını taıuir 
.eJ en bir resim 

Franko muharip hakkı alacak mı ! 
Londraı 12 a.a. - Tayms gazete· 

si, Frankoya muhariplik hakkının ta -
nınması lehindeki neşriyatına devam 
etmektedir. 

Tayms'ın Burgos muhabiri, gazete
sine yolladığı bir telgrafta ezcümle di
Y.or. ki: 

"Nasyonalist ispanyolların arzusu, 
İngiltere ile iyi münasebetler tesis su• 
retiyle Avrupadaki dostluklarının ze -
minini genişletmektir. Bugünkü vazi -
yet naayonalistleri yalnız bugünkU 
müttefikleriyle işbirliği yapmıya sev
kctmektedir.'' 
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İmparatorun gözdesi 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Sebat ve Yenişehir Ecz.leri 
: İstanbul Eczanesi 
- Merkez Eczanesi 

B. İhsan Sungu'nun 
radyodaki konuşması 
(Ba~ı 4 üncü sayfada) 

dayandıktan sonra her sene ilerlemek 
için sahası, zengin olmak için menbaı, 
ç.ok çalışmak için çok işleri olan, dai
ma ilerliyecek, daima kuvet bulacak 
ve gelecek senelerin bu senelerden 
daha müreffeh olmasr için bütün şe
raite malik olan bir milletin evlatla
rıyız,, buyurmuşlardır. 

mış olması bunun iftihar edilecek yeni 
bir delilidir. Bu tasarruf zihniyetini 
memlekette daha şümullJü olarak yay
mak ve türk vatandaşında esaslı bir 
itiyat haline getirmek her türkün mü
him ödevidir. 

Ok meydanında 

bir ceset bulundu 
İstanbul, 12 (Telefonla) Ok 

meydanında telsiz civarında bir bos
tan kenarında 20 yaşlarında bir gen
cin cesedi bulunmuştur. On gün ka -
dar evel öldürüldügü tahmin edilen 
gencin cesedinin başında iki kurşun 
yarası bulunduğu şüphesi uyanmış, 

fakat ceset tefessuh ettiği cihetle bu 
şüphe teyit edilememiştir. Sırtında 
bir don ve gömlekten başka hiç bir 
şey olmıyan cesedin hüviyeti de tes
bit edilememiştir. 

Ya.zan: Sven - Hedin 

İmparator Yung - Cheng'in en meş
hur gözdelerinden Ma-Chia her za
nıan giydiği Manço elbiseleriyle ve 
harikulade güzelliği ve sehbarlığı ile 
diğer saray kadınları arasmda tema
yüz etmisti. 

Prens Ch'ien - Lung bu mağrur 
prensese kendini sevdirememiş ve da
itna onun soğuk hareketlerine maruz 
kalınıştr. 

Gözleri kamaştrran ve insanı kendi
ne çeken bu esrarlı güzellik karşısın
da prens her şeyi unutur, yalnız sim
siyah bir elmas gibi parlryan gözlerin 
bir an olsun kendine baktığını gör
menin en büyük bir saadet olduğunu 
düşünürdü. 

Bir gün prenses Ma-Chia Ay pav
yonunda hususi dairesinde cariyele
riyle oturuyordu. O s;rada genç prens 
odaya girdi. Kendini selamlamak için 
diz çökmeğe hazır lan an kızlara "sus!" 
işareti verdi.. Ve yavaşca prensesin 
sandalyesine yaklaşarak elleriyle o
nun gözlerini kapadı. Ma - Chia bir 
çığlık kopardı. Etrafındakiler bunu 
kimin yaptığınr sordu. Fakat ses ve
ren olmadr. Prens hareketsiz duru
yor nefes bile almıyordu. Ma - Chia 
bu tazyikten kurtulmağa çalışıyordu. 
Birden elindeki fildişi tarak prensin 
alnına çarptı. İnce bir kan şeridi ka
şının ucundan süzülmeğe başladı. 

Prens ellerini gevşeterek döndü. Göz 
göze geldiler .. Her ikisi de şaşkın ve 
ınüteessirdiler .. Chien - Lung bir şey 
si';•lemeden prensesi selamladı. Ve 
koşarak gitti. 

Ertesi gün mutad merasimde ihti
Yar imparatoriçe oğlunun alnındaki 
Yarayı farketti. Yanma çağırarak se
bebini sordu .. 

Prens beklemediği bu sual karşı
sında cevap bulamadı. Ma-Chia'nm 
akşam bir oyunda yanlışlıkla yaptığı
nı söyledi. Çe>k sevdiği prensesin bu 
hareketi imparatoriçede nefret uyan
dırdı .. Ve derhal harem ağalarından 
birine emir verdi : Ma-Chia bugün 
boğdurulacaktır... Prens dona kaldı. 
Fakat bu günahsız kızı kurtarmak 
için feryat edip merasimi ~zam~z
dı. Bu annesine karşı en büyuk hur
~etsizlikti. Ses çıkarmadan şuurs~z 
hır halde annesini saraya kadar takıp 
etti. 

:Merasimden sonra Ma-Chia'nın o
d~sına koştu .. İnce beyaz boynundan 
hı~ kordon sarkıyordu. o çoktan ol
muştu .. Ağlıyarak önünde diz çöktü .. 
"~enin ölümüne ben sebep oldum, be-

ınıd~ffet sevgilim... Affet .. " Diye in-
e ı .. 

Sonra parmağının ucunu kanattı. 
v~. pren~e_s~n boynuna şunları yazd.ı. 

Bu sutlı dünyada senin için hır 
şey yapamadım. Fakat ikinci alemde 
kendi hayatrm ınukabilinde sana şük
~l~rımı ödiyeceğime yemin ede
rım. Ve yaşlı gözlerle son bir defa 
sev~ilisine baktr. Sonra çıkıp gitti. 
Carıyelerine prensesin Manço elbise
lerini getirmelerini emretti.. Bu elbi
seler, imparator oluncıya kadar pren
sin odasında ve daima gözüuün önün
de durdu. 

Fakat Altun Oragon tahta geçme
ğe muvaffak olduğu zaman bunlarla 
birlikte Ma'nm acı hatırasını da u
nuttu. 

Bir ilkbahar günü sarayın haricin
de gezmeğe çıktı. Tahtırevanını a
ğaçlık bir yerde durdurttu. 

Çeviren : M. N. Özerdim 

O sırada tahtırevanı taşıyanlardan 
genç bir çocuk yüzünü imparatora 
çevirerek şunları söyledi. "En büyük 
kabahatler en büyük kumandanların
dır." İmparator en çok sevdiği adam
larından bile beklemediği bu söz kar
şısında, bunu söyliyeni görmek iste
di.. Genç delikanlı imparatorun önün
de eğildi. Korku ve heyecandan titri-
yordu. • 
İmparator dikkatle ona baktr.. Bak

tı. Ve daha büyük bir hayrete düştü. 
Ve ona doğru ilerledi. Evet .. Bu çeh
re ona yabancı gelmiyordu. Evelce de 
görmüş gibi idi. Fakat nerede? 
Delikanlıya kendisini takip etmesi

ni söyledi. Çocuk korku ve heyecan 
içinde yürüyordu. Acaba ne olacak
tı?. Muhakkak öldürülecekti. Söyle
diğine ne kadar pişman olmuştu. 
İmparator - İsminiz nedir? .. 
Genç - Ho-Sheu .. Majeste .. 
Diyerek imparatorun önünde diz 

çöktü. 
- Kaç yaşmdasmrz? 
- 24 ... Majeste .. 

- Nereden geldiniz? .. 

- Monçoluyum Majeste. 
Bu söz üzerine imparatorun gözleri 

parladı .. Çok uzak ve acı bir hatıra 
gözünün önünde canlandı. Gözleri 
yaşla doldu .. Den:ek.. Bu genç de 
bedbaht Ma-Chia'nın memleketinden 
gelmişti. Birdenbire bir şey hatırla
mış gibi delikanlıya baktı. Ve yaka
sını açmasmı emretti. 

Ve sonra hayret ve korku ile irkil
di... Boynunun µstünde bir kan leke
si gördü ... 

Daha fazla düşünemedi.. Ho'yu 
kendine çekerek kucakladı: Ve çılgın 
bir sesle: 

"- Söyle, dedi, niçin böyle bir er
kek olarak tecelli ettin, Niçin? .. " 

Ho-Shefi imparatorun deli olduğu
na hükmederek ses çıkarmadı ve bek -
ledi .. 

İmparator kendine geldikten sonra 
sevgilisinin elim hikayesini, ve kendi 
hatası yüzünden böyle bir kazaya se
bep olduğunu içi yanarak anlattı .. 

*"'* 
O akşam imparator sarayında Ho -
Shien'in şerefine bir ziyafet veriyor
du. Sarayın salonları ve bahçeleri 
renkli fenerlerle süslenmiş.. Ve bü
tün sokaklarda meşaleler yanmıştı. 
Daha bu kadar muhteşem bir ziyafet 
Pekin'de görülmüş değildi. 

Impara.tor yanında Ha-Shien ile 
birlikte ziyafet salonuna girdi. O sı
rada müzik başladı. Yemekler yenil
di ve şaraplar içildi. Biraz sonra dan
sözler geldiler .. Şarkı söylediler. Ve 
dans ettiler.. İmparator bu esrarlı 
hava içinde mest olmuştu. Ayağa 

kalktı. Ve Ho-Shien'i yeni mareşalı 
vlarak tanıttı. 

: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
: Halk ve Sakarya Eczaneleri 
: Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkalade bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257} 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon mıira

caat, şehir: (1023-1024). - $ehirlerara. 
sı: (2341-2342). - Elt"ktrik vı.. Hava
ga21 arıza memurluğu: (1846). - Me
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksı 
telefon numaraları: Zincirlicami civa. 
n: {2645-1050-1196). - Samanpazarı ci
van: (2806-3259). - Yenışehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848). • Birlik tak11i: 
(2333) •• Çankırı caddesi. Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'> e 6.45 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 

Ulus M. dan Çankaya'ya 7.25 
Çankaya'dan Ulus M. na 7.10 

Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Ulus M. na 7.00 

Ulus M. dan Keçi6ren'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 

Ulus M. dan Etlik'e 6.30 
Etlilı:'ten Ulus M. na 7.oo 

Ulus M dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den As. fabl.ra 7.00 
Aıı. fabl. dan Cebeci'ye -.-

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehlr'e 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'dcn S. ı:ıa.zarı'na 7.30 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

Ulus M.dan Bahçeli Evlere.-.-
-.-
20.00 

~ U. Meydanr'yle İstasyon arasında her 
beş daki~ada bır sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

U. Meydanx'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bes daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

~ Akşamlan Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dağılıs 
saatlerine tabidirler 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpaaa'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
ııembe. Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Herııun 9.35 (Kayse
ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
ZOJ18"U1dak battı ı • 15.00 

Gündelik: 

Hiçri - 1357 
Şevval: 21 

S. D. 
Güneş: 7 15 

Rumi - 1354 
Sonteşrin: 30 

S. D. 
Akşamı 16 41 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 

- --- -- Ankara Borsası --- --- --- 12 llkkanun 1938 fiyatları -- -- -- -- ÇEKLER -- -- Açılış F Kap•mış F. = - -- --- Londra 5.8b 5.86 -- •~evyork 12!>.4075 12:>.4U75 -- -- 3.3025 3.3025 -- .t'arıs -- ıvlııano 6.6U 6.60 -- 28 . .)J 2ll.33 - 1...enevre 
otı.lb -- Am:.terdam 68.16 --- Herhn 50.28 50.28 --- .druıtsel 21.12 21.12 -- Atına 1.07 1.07 -- -- :.fotya 1.5425 1.5425 -- -- .t>raıı 4.29!> ~.295 -- -- Maarıd 5.86 !ı.R6 --- Varşova 23.b/75 2J.t>775 -- -- Budapeşte 24.81 24.81 -- Bük re§ 0.8975 -- 0.8975 -- Belgrad 2.805 2.805 -- -Yokohama 34.21 34.21 -- Stokholm 30.18 30.18 -- -- Moskova 23.695 23.695 -- -- -- ESHA~t VE TAHV1LA T --- --- -- -- 1933 İkramiyeli -- -- Ergani 19.40 19.40 -- -Sivas - Erzurum -- -- III. 19.- 19.-- -- Merkez --- -

lnönii'niin bir sözü 

Bu hususta ailelerimize en büyük vazi_ 
fe teveccüh etmektedir. Tasarruf iti
yadı, tasaruf terbiyesi küçük yaşta a
lınır. Çocuğun israftan kaçınan ve ta
sarrufu iş edinen bir ailede yetişmesi Sayın Rei.sicümhur İsmet İnönü, 
onu tasarufa alıştıracak en mühim ahir nutuklarında imparatorluğun asır-

) d b · 'h 1 t . ld v mildir. Bilhassa kadın, ailede tasarruf ar an erı ı ma e mış o ugu mem- .. . 
. . .. . . duygusunun yaşamsında en muessır 

leket ıhtıyaçlarını tebaruz ettırdıkle- 1 al 'b'd' T .. k k d 
1 

.. k ·1 
· d k · l't"k "t"' k ro s 11 ı ır. ur a ın arı, tur aı e-n sıra a e onomı po ı ı amızın ur . . . . 

'h" · · b"lh · t.klAl .. ı sının şeref ve haysıyetınden ve onun 
tarı ının seyrı, ı assa ıs ı a mu - .. k k · . k" · 

d 1 · · fh 1 t 1 ·h en mum.az ara terını teş ıl eden mı-ca e esının sa a arı ıs ırap arı ve ı - . . . 
· 1 ·· ·· ·· d b 1 d 1 k safırperverlık hasletınden zerre kadar tıyaç arı goz onun e u un uru ma - A • • 

1 ı v ,, • t b fedakarlık etmeden ev ıdaresınde ta-
sızın an aşr amıyacagma ışare u-

' · sarruf yolunu tutmuşlar ve yüce tari-yurduktan sonra 'hız, lazım gördük-
d himizin her devrinde saglam ve mesut !erimizi yalnız okuyarak veya üşü-

nerek bulup çıkarmadık. Bilhassa yuvaların en güzel örneklerini kur
memleket, kendi ihtiyaçlarını bize makta bütün dünya kadın'larına imtisal 
yirmi beş otuz senelik didinme yol- nümunesi olmuşlardır. 
larmda her gün ~şrmıza vura vura 
ibram etmiştir" vecizesiyle büyük 
Şefi bulunduklarr hükümetin bütün 
enerjisini liberalizmin uyuşturucu 

nazariyatından değil, milletin asırlar
ca müddet hasretini çektiği kalkın -
ma iştiyakından ve gittikçe hacmini 
genişleten hakiki ihtiyaçlardan aldı -
ğını canlı bir belagatle ifade buyur
muşlardır. Cümhuriyet hükümetinin 
ekonomik kalkınma davasının geniş 

ölçüde ve rasyonel bir şeki.lde tahak
kukunda büyük şeref hissesi olan 
mümtaz Başbakanımız CeJal Bayar, 
program nutuklarında "zamanımızda 
birçok şeylerin yalnız daha kuvetli 
olmak için değil, ileri millet olarak 
var kalmak için yaprlması bir zaru -
rettir. Ne bu kadar şerefli bir vazi
fe ne de, eğer vaktinde yapılmamış 
ise, bu kadar ağır bir mesuliyet hiç 
bir nesle teveccüh etmemiştir. Milli 
zaruret halinde görülen bir işin ha -
şarılması için sarfedilecek herhangi 
bir emek veya fedakarlık, istihdaf e
dilen milli netice karşısında daima 
küçüktür ... İleri teknik, sürat, dikkat, 
takip fikri, önü görüş çaltşmalarımı -
zrn ana vasfı olacaktır,. dedilkten ve 
ekonomiınin muhtelif sahalarında ya
pılmış ve yapılacak işleri büyük bir 
selahiyetle tesbit buyurduktan sonra 
"hulasa, politikamız, zaman ve ihtiya
ca mütemadiyen uyan güdümlü eko -
nomi politikasıdır. Bu yolda dikkatle 
yürünecektir,, demekle cümhuriyet 
hükümetinin ekonomi politikasının 

ne şümullü bir kavrayışla tesbit ve 
idare edildiğini isbat buyurmuşlar -
dır. 

EkQnomi/.'. za/erl.t'rimiz 

Sayın dinleyicilerim, çocuklarımı
za tasarruf itiyadını vermek için dik
kat edeceğimiz en mühim nokta, onla
rı kendi kendilerine tasarrufa alıştır
mağa imkan hazırlamaktır. Çocuk ta
sarruf itiyadını kazanmak için eline 
para geçmeli, bu parayı kendi kendine 
sarf etmek, bir kısmını da artırmak im
kanına ve serbestisine malik olmalı-dır. 
Çocukların artırdıkları parayı kendi 
elleriyle bankaya götürmeleri çok fay
dalıdır. Bu suretle çocuk'lar, da
ha küçük yaş .an itibaren banka binala
rını yadırgamamış, oralara girip çık
mağa ve bankadaki tasarruf hesapla
riyle ilgilenmeğe alışmış olurlar. Ta
sarrufun yalnız çok irat sahiplerine 
mahsus bir imtiyaz değil, en mütevazi 
bir irat ile geçinenlerin bile alması la
zmı gelen bir itiyat olduğu küçük yaş
tan itibaren gençlere telkin edilmttli 
ve her aile bu hususta çocuklarına ör
nek olmalıdır. 

Okulların ve öğretmenlerin 
vazifesi 

Okullar, talebede artırma zihniyetini 
yaşatacak, onlara artırma itiyadını ve
recek en müsait muhittir. Öğretmenle
rimizin her hususta Olduğu gibi, bu 
meselede de kendilerine düşen mill'i 
vazifeyi azami bir dikkat ve ihtimamla 
b~ardıklarını büyük bir şükran ve 
minnetle görüyoruz. 

Ceset morga kaldırılmış ve o civar
da oturan 40 kişiye gösterilmiştir. 
Hadise yerinde yapılan tahkikat neti
cesinde cesedin bulunduğu yerden 
Kasımpaşa üstündeki Kulaksız'a ka -
dar kan izleri görülmiiştür. Fakat kan 
izleri yolun bir yerinde kaybolmak
tadır. Tahkikat devam etmektedir. 

İstanbul' d·aki izdihamı 
önlemek için tedbirler 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Şehir 
planı tatbik edilinceye kadar Şişh:ane 
yokuşundaki izdihamı önlemek için 
Beyoğlu'ndan çıkan otomobil, otobüs 
ve arabaların Mcyit yokuşundan Ka
raköy'e geçirilmesine karar verilmiş -
tir. Bu yol derhal asfalt olarak yapı -
lacaktır. 

Yerehatan sarayı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Beledi. 
ye Yerebatan sarayını on beş bin lira
ya satın almıştır. 

İstanbul Parti vilayet kongreı;;i 
toplanıyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Parti 
vilayet kongresi perşembe günü öğ -
leden evel valinin reh;liğinde içtima 
edecektir. 

İ stonbul' do et 

mesel esi eso s l ı 

şekilde hallediliyor 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Zira.at 

Vekaletinin lstanbul'daki iki müfetti

şi bir haftadan beri Karaağaç mezba • 

hasında hayvan altm satım işlerini tet

kik etmektedirler. Buradan verilen ma
lılmata göre tetkikatın sonunda Zira -
at Kurumu İstanbul'da et işlerinin i • 
daresini üzerine alacak ve hayvanlarr 
mezbahada celeplerden satın alarak 
kestirC(:ek ve şehir içinde tevzi ettire -
cektir. İcap ederse bu teşkilat kasap 
dükclnları da açtıracaktır. 

Uivey vapuru sefere lıaşlıyor 

Sözümü kesmeden önce şu noktayı 
da sayın dinleyicilerimin yüksek tak
dirlerine arzetmeyi bir vazife bilirim.. 
Çocuklarımıza ve gençlerimize tasar
ruf itiyadını vermek için elimizden 
gelen her şeyi yapalım. Yalnız, onfara 
para hırsını vermekten son derece sa
kınalım. Her türk genci, alnının teri 
ile para kazanmanın ve bugünkü ihti
yaçlarından kısarak yarını düşünme
nin zevkini tatmalı fakat kendini pa
ra hırsına hiç bir zaman kaptırmama
lrdır. Türk gencini dün de, bugün de, 
yarın da temyiz eden en güzel karak
ter, onun maddi ihtiraılardan uzak, 
mim ülkülere bağlı ve sadık kalması
dır. Bu, ona dünyanın en asi'l milleti
nin evladı olmanın tahmil ettiği tarihi 
ve milli bir vazifedir. 

lstanıbul, 12 (Telefonla) - Deniz -

bank'rn yeni gelen Ülvey vapuru ya -

rından itibaren Haydarpaşa - Kadıköy 
arasında serfelerine başlıyacaktır. 

Sayın yurttaşlar, gençlerimize ina
nalım. Onların temiz ve yüksek karak· 
terlerine güvenmek ve onunla övün
mek hakkımızdır. 

İstanbu] temizlik te~kilatmm 
tamamlanması için bir proje 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Vali ve 

belediye reisimiz B. Lutfi Kırdar İs -

tanbul temizlik teşkilatının ve vasıta -

tarının tamamlanması için bir proje 

hazırlanmasına lüzum göstermişti.r. 

Sarıyer öniiıult·ki vapur 
kazasının tahkikatı 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Sarı -
yer önündeki vapur kazasının tahki -

katı bitirilmek üzeredir. Kazaya akm

tı dolayısiyle italyan vapurunun Beure 

vapuru üzerine sürüklenmesinin sebe _ 
biyet verdiği anlaşılmaktadır. 

Eminönü meyclamnm 
genişletilmesi meselesi 

HANKEU 
(Başı S inci sayfada) 

ibaret: Sarr şehir, beyaz şehir .• 

Hankeu'tla sarı şehir tam Han 
nehrinin mavi nehire döküldüğü 
köşede bulunmaktadır. Burada yol
lar dar ve karma karışıktır. Hiç bü
yük binalara rastlanmaz. Avrupalı
ların kısmma gelince, burası Han 
nehri sahilindedir. Hatta Mavi ne
hirin sahillerine kadar uzanmış .Jir 
haldedir ve nehrin seviyesinden yu
karıda, yüksek bir dolma toprak ü
zerine yapılmı:ı;tır. Halbuki Çin şeh
ri nehir seviyesiyle aynı olduğu i
çin zaman zaman nehrin ta:.masiyle 
sokakları göl haline gelir. Avrupa -
lrlara ait olan kısımda rıhtımın ar
kasında geniş ağaçlıklar, ticaret ve 

gemi şirketlerinin depoları ve mer
kezleri vardır. 

H ankeu limanr çok faaldir. Bil
hassa maıhsul zamanlarında ... 

Çay sevkiyatı sıralarmda liman sa
yısız Avrupa gemileriyle dolar, İn
giltere'ye ve Sibirya limanlarına 
hep çay taşır. 

Herkes yeni mareşale gıpta ile ba
kıyordu .. Bu kadar kısa bir zamanda 
imparatorun yüksek teveccühünü ka
zanan bu adama karşı içlerinde derin 
bir kin ve nefret uyandı .. 

- Bankası 112.- 11.2.- -

Sayın yurddaşlar, Büyük Şefleri -
mizin salahiyetle tesbit buyurdukları 

ve isabetle tahakkuk ettirdikleri elro -
nomi politikamız, başka milletlere gıp
ta verecek ba§arılarla tetevvüç etmiş -
tir. Sanayileşme programı aktllara 
hayret verecek bir sürat ve muvaffa -
kiyetle ilerlemiştir. Memlekette iş 
hacmi tarihimizin hiç bir devrinde gö -
rülınemiş derecede genişlemiş ve te -
nevvü göstermiştir. Dahili ve harici 
ticaretimiz en sağlam yollarda büyük 
bir inkişaf seyrini takip etmektedir. 
Cümhuriyetin en önemli eserlerinden 
e>lan türk bankacılığı milli kalkınma 

davamızın en emin ve en müessir ba -
şarıcısı haline gelmiştir. Paramız se -
bat ile takip olunan rasyonel tedbirler
le istikrarını bulmuş paraların timsali 
olmuştur. Yüce Şef İsmet İnönü'nün 
memleketi demir ağlarla örmek yolun
daki azimleri parlak semerelerini ver -
miş ve demiryollammz, gene kendi 
güzel tabirleriyle "bu memleketi tam 
bir uzuv halinde idare olunur, milli 
vahdetı temin olunmuş, milli müdafa
ası imkan haline gelmiş bir vücut ha
line" getirmiştir. Bİ.idçemiz, memleke -
tin bütün ihtiyaçlarını ehemiyetleri 
nisbetinde karşılıyan mütevazin büd -
çelerin örneği olmuştur. Devlet tedi
yatının intizamı, türk sözünün kuveti
ne misal gosterilecek bir hale gelmiş -
tir. Memleketin kiiltür ve sıhat sevi
yesi devamlı bir yükselmenin parlak 
delillerini göstermektedir. Diğer taraf
tan cümhuriyet, çiftçiyi ezen bütün a • 
millerden kendisini kurtardı. Köy kal
kınması, ve ziraatin rasyonel inkişafı, 
hükümetin ısrarla takip ettiği milli bir 
dava haline geldi. İmparatorluk dev
rinde hükümet merkezinin ve padişah 
saraylarının bile nail olamadığı um -
ran ve refah vasıtaları şimdi Türkiye
nin en ücra köşelerinde bile tahakkuk 
ettirilmesi iş edinilen birer ihtiyaç şek
lini aldr. Memleketin dahili ve harici 
emniyetinin dayandığı temellerin her 
tasavvurun üstünde olan sağlamhğı 
türk milletini hakiki bir emniyet ve hu 
zur havası içinde yaşatmaktadxr. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Eminö
nündeki binaların yıkılma işini üzerine 
alan müteahhit molozları kaldırmadı
ğından Nafia Vekaleti bu işin müteah
hit tarafından verilen 5000 lira kefalet 
parasiyle teminini münasip görmüş, 
ayrıca müteahhit hakkında takibat ya· 
pılma.sına da emir vermiştir. 

Hankeu yalnız Çin'in bir çay de
posu değildir. Bütün Çin'in ve u -
zak Tibet'in bütün mahsulatını top
lar. Hum, misk, ceviz, öküz, k~ 
yun ve keçi derisi hep Hankeu'ya 
gelir. Burası, bütün garbi Çin'in 
dış limanı halindedir. Aynı zaman -
da Avrupa'dan gelen eşyalar, maki
neler, pamuklular ve amerikan pet
ro,lleri Çin'e hemen hep bu liman -
dan girer. 

o günden sonra saray adamları a
rasında daimi bir rakabet başladı. 
İmparatorun teve~cühünü kazanabi~
mek için ona nadıde sanat eserlerı, 
güzel atlar, ve en cazip sehhar dan
sözler hediye ediyorlardı .. Fakat bun
larm hepsi bo!f ve nafile idi.. 

Buna mukabil Ho-Shien'in rütbesi 
günden güne artıyor, İmP.arator s~ 

\ 
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zünti kumıyor ve her istediğini ka

bul ediyordu .. Sarayındaki ihtişam ve 
debdebe gözleri kamaştıracak derece
de idi. Ho'nun imparator üzerindeki 
bu esrarengiz tesir ve nüfuzunun 
şebebi, Ma-Chia'nın hatırasından baş· 
ka bir şey değildi. Fakat bunu hiç 
kimse hiç bir zaman anlıyamadı, bi
lemedi. 

Y iiz milyondan fazla ta. .. arruf 
Sayın dinleyicilerim, 
Bütün bu mesut şartlar, memleket

te artırnıa zihniyetinin inkişafına bü~ 
yük hizmet etmişlerdir. Türk bankala
rında tasarruf edilen para miktarının 
az zaman içinde yüz milyon lirayı aş-

Dcnizbank bir kurs açıyor 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Deniz -
bank gemilerde çalı~trrmak üzere 
muhtelif aşçı, kamarot ve meterdotel 
kursları açacak ve bu kurslara ilk 
mektep mezunlarını alacaktır. Kurs • 
lan Avrupa'dan getirtilecek mütehas
sıslar idare edecektir. 

Hülasa, Hankeu şehri. Şanghay 
gibi, uzak Şark'ın avrupalrlarla te -
masta olan bir yerdir. İşte japon -
ların böyle bir noktaya yerleşmele
ri Çin'in ekonomik hayatı üzerinde 
tesiri olacak şekilde bir mana ifade 
etmektedir. 
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Sırf haydutluk 

yapmış olmak için 

Gangsterler bir gen~ 

kızı Vaıinglon'a 

ka~ırdllar 
Amerikan haydutlarının yeni bir 

kaçırma vakası. Fakat bu sefer yap
tıkları kaçakçılık para için değil, sırf 
haydutluk olsun diye yapılmıştır. 

Ncvyork mekteplerinden birisinde 
okumakta olan Vaşingtonlu 18 yaşın
da Mari isminde bir kız bir gün kar
deşi ile beraber mektebe gitmiş, ak
§am üzeri iki kız kardeş mektepten 
ayrılmışlar. Bir müddet yürüdükten 
sonra önlerine bir kamyon çıkmış. 
Kamyondan iki adam inerek kızları 
kamyona davet etmişler. 

Davet etmişler ama, kızların üze
rine de yürümüşler. Büyük kız, adam

ların maksatlarını sezerek derhal ge
riye kaçmış, fakat Mari kaçmağa va
kit bulamamış, b~ğırmış, çağırmış, 
çırpınmış fakat hır türlü adamların 
ellerinden kurtulamamış. Haydutlar 
genç kızı kamyona attıkları gibi ora~ 
dan süratle uzaklaşmışlar. BUyük 
kız biraz ötede bulunan bir polis nok
tasına beher vermiş, fakat kamy 

k .. d on ço tan goz en kaybolmuş. 

Büyük kız, perişan bir halde eve 
dönüp hadiseyi bütün tafsilatiyle ağ
l~ya ağlıya anlatmış. Haydutların pe· 

1~.ne .. tam 500 polis düşmüş, fakat bir 
t~rlu e.le geçirememiş. Yaka mahal
~.ınd~ bırkaç lira kağıt para ile, karın 
uzerınde izlerden başka hiç bir şey 
b~lama~~ş .. Yalnız kamyonun ta
k~p ettıgı ıstikamette bazı köylüler, 
bıraz evel bir kamyonun içinde iki 
adamla, bir de baygın bir halde bir 
genç kız geçtiğini söylemişler. Bu
n~n- üzerine Nevyork polisi hakiki 
~ır ı~san avına çıkmış, ta Virjini'nin 
ıçlerıne kadar bir tarama yapmış. 

Babası kızının mutlaka öldürüldü
'ğ.ü~ü zannetmiş. Hatta polis de aynı 
fıkırde bulunmuştur. Çünkü Ameri
kan haydutları daima zengin çocukla
rını kaçırdığı halde, kızın babası sa
dece bir memurdur. 

Fakat akşam olunca kız, ümidin 
hilafında eve dönmüş ev halkını hay
ret ve sevinç içinde bırakmış. Kız 
büyük bir ıstırap içinde: 

. - Götürdüler, demiş, ta Vaşington 
cıvarına kadar beni götürdüler. Ora
da tanımadığım bir eve koydular. 
Sonra mütecavizler beni evden aldık -
ları gibi, bir kamyona bindirdiler. 
Nevyork yakınına getirip yola attı
lar. 

Bunları söyledikten sonra zavallı 
genç kız bayılmıştır. 

ULUS 

T. IS BANWI 
1 9 3 9 

Küçük cari hesaplar ikramiye plônı 

32.000 lira mükôfat 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 EylUI, 26 Ağustos, 

1 İkincif eşrin tarihlerinde (ekilecektir 

İKRAMİYELER: 
1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 ,, 1000 " - 5.000 ,, 
8 

" 
500 ,, - 4.000 " 16 .. 250 ,, =-= 4.000 ,, 

60 ., 100 ,, - 6.000 " 95 .. 50 ,, - 4.750 " 250 " 
25 

" - 6.250 
" 

435 32.000 ., 

T. iŞ Bankcuına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

Nakliyat yaptırılacak 
Sümer Bank 
Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından : 

Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, de·niz tari

kiyle Zonguldak veya Filyos'a nakli ve vagona tahmili işi 
bir müteahhide ihale edilecektir. isteklilerin tafsilatı öğ
renmek ve şartnameyi almak üzere 20.12.1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 9200 

111111111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 111111111 - -
~ Sakarya Eczane sinden alınız. Az zamanda muhterem~ 
=: Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete = 
=: ve ilaçlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai- := 

l 
........................................ =ı 

Vilôyetler 
111111" 111111111111111111''' ........... 1111111U111 

27 adet otobüs ve trambüs 

ah nacak 
lzmir Belediyeainden : 

1 - Satın alınacak 15 adet 4 silin
dirli ve tam dizel motörlü 26 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beherı 
8500 lira bedeli muhammenli komple 
trambüs. 

2 - Satm alınacak 10 adet 4 silin
dirli ve tam dizel motörlü 24 kişilik 
oturma yerli ve şehir içi yollarında 
çalışan tiplerden olmak üzere beheri 
6ı50 lira bedeli muhammenli komple 
otobüs. 

3 - Satın alınacak 1 adet 6 silin -
dirli ve tam dizel mtörlü 40 kişilik o
turma yerli şehir içi ve dışında çalı -
şacak tipte olmak üzere 13600 lira be· 
deli muhammenli komple turist tram
büsü. 

4 - Satın alınacak 1 adet 6 silindir
li ve tam clizel motörlü 32 kişilik o -
turma yerli ve on beş kişilik ayrı ı;a
hanlıklı şehir içi yollarında çalışan 
tipten olmak üzere 12900 lira bedeli 
muhammenli komple büyük trambüs 
ki ceman ı1 adet otobüs ve trambüs 
mevcut proje ve şartnamesine göre 
1.12.938 tarihinden itibaren 45 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltme ko · 
nulmuştur. 

5 - Gümrük, muamele, belediye, 
tahliye, kordon, iı;tihlak, resim ve üc

retleri belediyeye ait olmak iizere ve 
belediye otobüs garajında t .ı edil· 
mek kayıt ve şartiyle heyetı umumi· 
yesinin muhammen bedeli (ıl6500) lı
raclır. 

6 - Mali ve fenni şartnameleri, pos· 
ta bedeli hariç 10 lira 83 kuruş bede! 
mukabilinde otoblis işletme müdürlü
ğünden tedarik edilir. T~radan isti · 
yenler şartname ve posta ücretini pe
şinen göndermelidirler. 

7 - Kapalı zarfla ihalesi 17.1.939 
salı günü saat 16 da belediye daimi 
cncümeninöe yapılacaktır. 

8 - Heyeti umumiyesinin muvak • 
kat teminat mikdarı 12075 liradır. 

9 - Nakden verilecek teminat ak
çesi ihale tarihinden asgari bir gün 
evel belediyeden alınacak fiş muka
bilinde iş bankasına yatırılacaktır. 

10 - Teklif yapacak firmanın oto
büsler hakkındaki şartnamede yazılı 
maddelerle birlikte bilfımum kataloğ 
ve teknik resimlerle plan ve izahna -
meleri ve parça kataloğunun ve fiat 
listelerini vermesi mecburidir. 

11 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
ı490 sayılı kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmış teklif mektuplarını iha -
le tarihi olan 17.1.939 sah günü azami 
saat 15 e kadar belediye daimi encü
men reisliğine vermelidirler. 

=: mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her bu- := 
_:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllh .. :=susta azami teshilat gösterilir. Tl: 2018 9025 := 
~ ~ .f......~ ~ ~ ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

(4259/4968) 8933 

Kanall zarf usulile 

§'il\LKEVLERI DERGISJ§ 
§ 't.!1k~'nün birincikanun 1938, § 
E 70 ın.cı sayısı çıkmıştır. lçinde : 
E: sıra ıle şu yazılar vardır: ---- --Sayın İnönü'nün nutukları - , 
E Atatürk ve inkılap N . Al· : _ K" "k , ecıp ı _ 
: .~çu a- Yas (Şiir), Orhan Şaik : 
E: Gokyay • Atatürk, Şevket Aziz : 
: ~nsu - Atatürk, Alebrt Sarraut.: 
: Bır hatıra, Kont de Sha b - 1 
: H m run. : 
: atay ve Atatürk, Tayfur Sök- : 
: men, Hamit Selçuk _ 0 b' . : 
E: içimizde yaşıyor, yaşıya~ak:zı~ § 
E Ekrem Talu - Yarı çekilen ba . -
- k (c .. ) Y -ra ~ıır , Orhan Şaik Gökay . : 
: Atatürk'e yanışlar, Nihat Sami : 
: Banarlı - Ağıt (şiir), Şlikrü Kur-: 
: gan - İnsan Atatürk onun ren. : 
: gi, F. Celal Güven - Son demok- : 
E: rat - üniversel - usta, Usta_ Ve- E 
: dat Tör - Atatürk'e (şiir), Mit- E 
: hat Cemal - Atam'a ağıt (şiir), E 
: H. Turhan Dağhoğlu • Acının E 
: Manası - Sayılan ve sevilen Tür-: 
: kiye, Burhan Belge · Tavaf -
E (şiir). İbrahim Alaettin Göv. : 
: sa - Tabutunun huzuruna gi : 
E derken, M. Emin Erişıgil : 
E Bayrağın gö~gesindc - Asıl du- ~ 
- rağı, Fazıl Ahmet Aykaç Ken- : 
: dime sölüyorum · Ankara ve A· E 
: tatürk, Hasan Ali Yücel - Ata : 
_ türk Ankara'da - Atatürk'ü teşyi -
- edenler, F. Rıfkı Atay • Atatürk : 
: Nahid Sırrı - Atatürk ve Ulkü -

adı, Naim Onat • Atatürk için. : 
: Kemal Ünal. : - -Atatürk hakkında dünya neş· : --- riyatı, Atatürk'ün ölümleri m~- : 
: nasebetiyle iç haberler ve neşr.ı· : 
: yatı okurlarımıza tavsiye ederız ,: 

":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

• 

münakasa 
Çankırı Belediye Riyasetinden: 

Çankırı belediyesinin (13500) lira 

bedeli keşifli elektrik tesisatından 

bir adet lokomobil fenni ve hususi 

şartnameleri değiştirilerek yeni şart· 

.ı. n ~ nameler mucibince kapalı zarf usuliy-

\) ~ e münakasaya konulmuştur. 

~ e ') ı - İhalesi 30 birinci kanun 938 ta· 

\" • ~ • • • J~~:r~~:;e~:Y~ue::ü~;:i ~:;u~:y~: 
.,, \ yapılacaktır. 

t!.. ı - İsteklilerin keşif bedelinin 1\. ~ yüzde yedi buçuğu olan ( ıoıı) lira r (50) kuruş muvakkat teminat akçası
nın ve 2490 sayılı kanunun 10 uncu 

maddesinde yazıldığı üzere ve hususi 

Çünkü ASPİRiN senef erdenberf 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilaç 
olduğunu isbat etmiştir. 

AS Pİ R ı· N ·'~t · · d . r ın esırın en emın o mak için 

lütfen GY markasına dikkat ediniz. 

şartnamede istenilen ve1laikin teklif 
mektuplariyle birlikte ihale saatm • 
dan evel encümene verilmesi lazım
dır. 

3 - Fenni ve hususi şartnameler 
Çankırı belediyesinden alınabilir 

9004 

Ka:s'la idare binası yaphrılacak 
Kars inhisarlar Müstakil Müdür

lüğünden : 

Kars inhisarlar idaresinin 40237,ıo 

liraya inşa edilecek olan idare bina

sının kapalı :.:arfla açılan münakasa

sına talip zuhur etmediğinden müna

kasamn 21.11.938 çarşamba günü saat 

14 de pazarlıkla ihalesi karara bağlan
mış olmakla talip olanların Kars in -
hisarlar idaresinde müte§ekkil komis
yonu mahsusuna müracaatları. 

(5087) 9141 
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Kiralık : 

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet 1nönu ve Kazım Oz • 
alp asfalt caddelerinin birleştiği nok -
tada 7 oda mutfak banyolu kalori -
ferden başka her türlü konforlu ev he· 
men kiralıktır. 116ı numaraya telefon-
la müracaat 89ı8 

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı nezareti müsait 3 er 4 er o<lah 
daireler. Yenişehir Tuna cad. Bozkır 
so. No: 8 de bodrum kata 90ıı 

Kiralık - Bir oda bol ve mutfak 
müstakil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cad -
clesi 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: ıo de beşer odalı kullanışlı 
2 daire kiralıktır. Yeni boyanmış kon
forlu ve bahçe içersinde. Tel: 1669 

9069 

Kiralık - Parke kalorifer tam konfor 
5 oda. Yenişehir Mimar Kemal mek -
tehi yanında Okula sokak No: 14. 

9072 

Kiralık Oda - Yenişehir Lozan 
meydanı bir bay için su elektrik ban -
yo dahil güzel bir o<la. Yenişehir Kır
tasiye md. Selamiye müracaat. 9073 

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

Kiralık - Yenişehir Setanik cad -
desi Kuğu apartımanında kiralık dai -
reler. 7 numaraya müracaat. 9100 

Kiralık - Kavaklıdere'de Güven 
evlerinden bütün konforu cami mun
tazam bahçeli 1 numaralı ev 3719 te -
lefona müracaat. 9105 

4 ve 5 odah daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 
yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir SeHinik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. III üncü kat. 
Tl: ı385 Behiç Tümer. 9106 

Kiralık - Bahçeli Evler Kooperati -
finde beş o<lalı tam ko::ıforlu 117 No. 
lu ev aylığı elli liraya kiralıktır. Ye -
rinde görülebilir. Telefon: lı96 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so • 
kak Adalar Ap. 3 oda, 1 hol ve 5 odalı 
daireler. Fiat mutedildir. Kapıcıya mü-
racaat. 9107 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle· 
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: ıı ye 
müracaat. 9108 

Kiralık - Koyunpazarı Arslanhane 
camisi karşısı 4 o<la fevkalade nezaret. 
Ap. dairesi. Orta kattakilere ve Tl: 
2750 ye müracaat. . 9146 

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

915ı 

Kiralık - Atatürk bulvarı Mühen . 
disler birliği karşısındaki sokak Arım 
Ap. No. ı de 3 oda muşambalı. Mut -
bak, banyo; mükemmeldir. 9170 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Y enikalık sokakta 5/ 7 numa
ralı 4 büyük oda, bir hol, iki kapalı te
ras ve konforu havi müstakil ev 65 li
raya kiralıktır. İçindekilere müracaat. 

9182 

Kiral•k kat - 4 oda, 1 hol ve saire: 
Yenişehir, Demirte, Özverenulus - Ay
la sokak No. 3 Tl: 3911 e müracaat. 

9183 

Hükümel konağı yaplınlacak 

Malkara Malmüdürlüğünden: 

7-11-938 tarihli ilan kanununa aykı
rı olarak haber gazetesinde intişar et
mesinden dolayı yapılan temdit ila
nıdır. 

1 - Pazarlığa konulan iş: Malka -
ra hükümet konağının 17547 lira 84 
kuruş keşifli 938 yılı içinde yaptırı
lacak kaba inşaat kısmdır. 

r~·~~·~·~""'~~·~·~ ... şartları 
Dört satırlık küçük il5.nlardan: 

Bir defa için 30 Kurus 
İki defa için 50 Kurulj 
Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her defası 
için 10 kuru:J alınır. Meseli on defa 
neşredilecek bir illin için, 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
her satır, kelime aralarındaki boslukf lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş• 

ı tir. Bir küçı.ik ilan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. 
i Dört satırdan fazla her satır için be-
J her seferine ayrıca on kurus alınır. 

İ Küçük ilanların 120 harfi 
i geçmemesi lazımdır. Bu mik· 
İ tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
i tarifesine tabidir. 
: ................................................. ... 
Satılık : 

Satılık piyano - Alman marka 
zel bir piyano satılıktır lsmetpaşa 
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Ba 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

8927 

Satılık Bağ - Dikmen'de asfal1 
cadde üzerinde 144 metrelik cephesi O' 

lan 11704 metre murabbaı sahasındJ 
Kavaklı bağ satılıktır. Yenişehir Ata 
sokak 10 numarada Bursa'lı Emine 'l'r 
bas·a müracaat. 893 

Satılık Stil Ev Eıyası - Göç yil' 
zünden ingiliz stilinde akaju salon tlt 
kımı, yemek ve yatak odası ve sairt' 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Konu 
sokak No: 21 ı. ci kat Telef: 349 
den Bilimer. '897 

Satılık Arsa - Bakanlıklar karşısıtl' 

da Karanfil sokağında 7 50 metre !'ı~ 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyaı. 
Tel: Z858 9011 

Satılık - Cebecide Damirlibahç~' 
büyük cadde üzerinde sinemaya ıs 
metre mesafede acele satılık ucuz O 
kagir ev Tel: 2406 Kınacı han No 16 

9074 

Satılık Ev - İsmet paşa ve Hamaı"' 
önünde kullanışh iratlı yolculuk hasr 
biyle acele satılıktır. Kınacıhan No 
16 Tel: 2406 907~ 

Satılık - Bahçeli evler kooperati ' 
finden hisse satılıktır. Kınacı han No: 
16 Tel: Z406 gosS 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın' 
da Yenişehir'de yolculuk dolayısiyll 
ucuz fiatla Kınacı han No. 16 Tel: 
2406 9101 

Satılık Apartnnan Y enişehir'd' 
yeni yapılacak erkek lisesi civarınô' 
asfalt üzerinde 160 lira icarlı eh'/eıı 
fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 

9109 

Satılık - Heybeliada'da Çamlık't' 
konforlu, boyalı yeni kargir köşk ucııf 
Adada Kuleli köşkte B. Hakkı Sıı' 

maz'a müracaat. Ti: Ankara 2713 
9145 

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

Satılık arsa - Çankaya'da Harici' 
ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
42 Mı cepheli 4960 Mı evli toptail 
Tel. ı406 Kınacı H. No. 16 9181 

\rann·or : 

Aranıyor - Bahçeli evler kooper,.. 
tifinden B. 4 satılık evi olanların Sol' 
şartlarını Merkez Bankasında Ekreı1' 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 9024' 

Oda Aranıyorr - Yenişehir'de, bif 
bay için, tercihan mobilyasız banyol\I 
bir o<la aranıyor. 2837 telefon numa' 
rasına müracat. 9091 

l .,el şartname, mukavelename projesi• 

· görmek için Malkara malmüdürlil' 

.1e müracaat edilir. 

3 - Pazarlık 22-lı-938 tarihine ıntl' 
sadif perşembe günü saat 11 de Mal' 

kara kaymakamlık makamına yapıl" 

caktrr. 

4 - Muvakkat teminat 1317 liradır 

5 - İstekli olanlar Tekirdağ nafıl 
müdürlüğünden alacakları ehliyetıı•' 

meyi hamil bulunacaklardır. 

6 - İsteklilerin pazarlık günü o' 
lan ı2-12-938 perşembe günü saat ıl 
re kadar komisyona müracapt etme' 

2 - Buna ait .P,lin, proje, fenni ge- leri ilan olunur. (8888-5064) 9126 
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RESMi iLANLAR 
Miln Müdalaa Bakanhlı 

Seyyar veteriner ecza 

sandığı alınacak 
M. M. V. Satm Alma Ko. 
1 - Müteahhit nam ve heaabına 30 

çift seyyar veteriner ecza aandığı a
çık eksiltme auretiyle ve 28 ilk kanun 
938 çarşamba günü saat 10 da M. M. 
V. •atın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

Plan malzemesi 
muvakkat teminatı 337 lira 50 kuruş 
tur. 

1 k 3 - Elniltmeai 24. 12. 938 C. erteai 
çantası a ınaca günü saat 11 dedir. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- 4 - Ekailtmeye gireceklerin eksilt-
miıyonundan ı me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün-

cü maddelerinde istenilen belgeleriy-
1 - 100 adet pilan malzcm~i çanta- le birlikte ihale gün ve aaatinden en 

sı açık ekailtmcye Jr:onmuttur. . geç bir saat eveline kadar teminat Ye 
2 - Eksiltmeai 26·12·938 pazartesı teklif mektuplarını komiayonuna ver-

günü saat 11 dedir. meleri. (5050) 9058 
3 _ Beher adedine 36 lira fiyat tah-

min edilmittir. 
4 _İlk teminat 270 lira olup ,artna- 7 Kalem yiyecek 

mcai komisyonda görülür. 

nunda yapılacaiından Hayvan sahip
lerinin 17-12·938 gOnilnıden itibaren 
utrıı alma komisyonuna ıelmcleri. 

(5110) 9193 

Jandarma 
450 (ift karyola ahnacık 
Jandarma Genel Komutanlıiı An

kara Satın .Alma Komiıyonundan: 

1 - Bir çiftine yirmi iki lira kıy -
met tahmin edilen vasıf ve örneğine 
uygun altlı üstlil dört yüz elli çift 
karyola kapalı zarf usulü ile 29-12-
938 per,embe günü saat onda satın a
lınacaktır. 

-11-
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1 Nakliyat yaptlrılacak 1 - -- -- -
~ Sümer Bank E5 - -- -- -
~ Karabük Demir ve Çelik fabrikolanndan : E5 - -- -- -E: Fabrikamız için lazım olan 40.000 ton kireç tqının lr- := - -E: mak - Filyoı hattı üzerinde Balrkıaık iataayonu yakınmdan := 
E: ihracı ve Bahkııık'ta vagona tahmili bir müteahhide ihale := 
E: edilecektir. isteklilerin tafsilatı öğrenmek ve ıartnameyi := - -= almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu = - -= Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 9201 = - -
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
1005 bin bet lira olup ilk teminat 75 
lira 40 kuruttur. Şartname her gün 
iri. M. V. eatın alma Ko. da görülür. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin ilk te-
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerin.de yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ~e vakıtta M. M. V · 
satın alma komiayonunda bulunmala-

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 

2 - istekliler parasız olarak şart
namesini komisyondan alabilecekleri 
ve örneğini de İstanbul Demir kapı -
da jandarma yoklama komisyonunda 
görebilecekleri bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 677 liralık teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 

proje ve sair evrakı 1411 kurut muka
bilinde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen ttfliğinden alabilir · 
ler. 

vekalet zat işlCTi müdürlüğüne mil • 
racaat etmelidirler. (5019) 9006 

rı. (5043) 9084 
Miktarı Muhammen B. 

Cinsi Kilo Lira Kr. 
3 - Eksiltmeye girecekler temi -

llatlariyle birlikte eksiltme gün ve sa
atinde M. M. v. aatın alma Ko. d' 
bulunmaları. (5008) 9033 Rüzgôr aleti gılafı 

ah nacak 

lspanak 2000 200 00 olmaları. (5099) 9187 

3 -Eksiltme 17.1.939 tarihine rast 
lıyan salı günü saat on birde Ankara 
da dahiliye vekaleti binasında topla 
nacak belediyeler imar heyetince ya · ı 
pılacaktır. 

Cam ampul ahnacak 
M. M. V. S.tm AJma Ko. 

M. M. Vekileti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

ı - 100 adet rüzgar ileti gılafı pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Lahna 
Pırasa 

Kereviz 
Patatea 
Kuru soğan 
Taze bakla 

3000 225 00 
2500 187 50 
1500 375 00 
3500 350 00 
3000 300 00 
1000 200 00 

1837 00 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı bet kurut olan on bin adet cam 
ampul açık eksiltme suretiyle 26-12-
938 pazartesi gilnü saat 10 da M. M. 
V. satın alma Ko. da eatm alınacak -
tır. 

2 - Eksiltmeye girecekler 37,5 li
ralık ilk teminatları ile eksiltme gün 
ve saatipde Ko. da bulunmaları. 

'( 5009) 9034 

2 - Pazarlığı 26.12.938 pazartesi gü 
nü saat 11 dedir. 

3 - Beher adedine 4 lira fiyat tah -
min edilmiştir. 

4 _ tık temi.nat 30 lira olup prtna -
mesi komisyon.da prülür. 

5 - Eblltmeye afrecelderin ilk te
minat ve 2490 aayrlı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
ilkte ihale gün ve saatında M. M. V. 
eatm alma komisyonunda buhınmala -

l - Askert sanat lisesi talebesiyle 
kadro erlerinin ihtiyacı yukarda cins 
ve miktarları yazılı yiyecek eksiltme
ye konmuttur. Hepsinin tahmin be -
de'li 1837 lira olup muvakkat teminatı 
140 lira 52 kuruştur. 

Yabancı dilde kitap 
ve lügat ahnacak 

M M V Satm Alma Ko. 

rı. (5044) 9085 

2 - Eksiltmesi 28-12-938 çarşamba 
günü saat 15 dedir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat evetine kadar te-1 ..:_ Hepiıine tahmin edilen fiyatı 

410 lira olan 13 kalem yabancı dilinde 
kitap ve IQg'at açık ekliltme ıuretiy
le 26. 12. 938 puartesi ıünü saat 10.30 
da M.M.V. aatın alma Ko.da eatın a-

Ankara leYııım Amirliği leri. (5118) 9196 l 
minat ve teklif mektuplarını Kırık. 
kale satmalma komisyonuna verme-

_,,._,.._,.__,.,._IMM_,,._,,.~.,,.__,. ...... 

lmacaktır. 
2 _ tık teminat 30 lira 75 kuruı 

olup liıte Ye prtnameai her gün Ko. 
da görillür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temlnat
larlyle birlikte ekailtme gün ve aaa
tmda Ko. da bulwımaları. 

(5011) 9036 

250,000 Kilo un ah nacak 
Ankara (..yazım Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan : 

1 Alayımızın ıenelik ihtiyacı 
250.000 kilo un ekliltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 32500 lira olup 

Köhne fotin ve şişe satışı 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

.Alma Komisyonundan : 

1 - Lv. Amirligi erzak anbarında 
mevcut 30 çift köhne fotin ile 500 a
det boş şişe ve 200 adet boş kavanoz 
satılacaktır. 

Teneke 
malzeme 

ve çinko 
ah nacak 

muvakkat teminatı 2489 lira 25 kuru§ - 2 _ Taliplerin 15-12-938 perşembe 
tur. günü aaat 10 da Lv. &mirliği eatınal· 

3 - Eksiltmeıi 20.12.938 eah gUııU ma komiıyonUM gelmeleri. 
eaat 14 dedir. 

M. M. V. S.tm Alma Ko. 
1 - Hepeine tahm~ edilen flfUı 4 - Ekelltmeye slrecelderln enllt• 

5300 bet bin üç yi1z lira olan aekb çe- mc glln6 2490 aayib kanunun 2, 3, lln· 
şit teneke ve çinko malzemesi kapalı cü maddelerinie istenilen belgelerile 
zarfla aatın alınacaktır. birlikte ihale gün ve aaatından en geç 

2 _ Eksiltme 26-12-938 pazartesi bir saat evetine kadar teminat ve tek
günü aaat ıı de M.M. V. aatm alma lif mektuplarını Amasya aİay satın 
Ko. da yapılacaktır. alma Jromiıyonuna vermeleri. 

3 _tık teminat 397,5 lira olup lis-. (4969) 8911 
te ve prtnamesi her gün Ko. da g6-
rülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatından bir uat 
evetine kadar teklif mektuplarını M. 
M. v. satın alma Ko. baıkanlığına 
nrmeleri. (5013) 9038 

Masa, raf, etejer 

vesaire ahnacak 
M. M. V. Satm Alma Ko: 
1 - Hepsine tahmin edılen nvatı 

3760 lira SO kurut olan Cebeci ~astr
neıi eczanesinin ıs çetit mal&, uf o
tejer ve aairesi açık eksiltme aure
tiyle ve 27.12.938 sah günü aaat ıo da 
M. M. V. satın alma KO. da aatm alı
nacaktır. 

2 - İlk teminat 282 lira 38 kur~~ : 
lup prtnamesi her ıün KO. da ıoru 
lilr. 

3 - Ekıiltmeye girecekler ted\İnat· 
lariyle birlikte eksiltme gün v~ ıa 
atında M. M. V. satın alma KO. da bu· 
lunınaıarı. (5015) 9040 

9 kalem müzika alôt ve 

malzemesi ahnacak 
M. M. V Sabn Alma Ko. . 
1 - Hepsine tahmin edilen fıatı 

(672) lira olan (9) kalem mızıka •lit 
ve malzemesi pazarlıkla aatın alına
caktır. 

2 - Pazarlığı 24-12-938 cumartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - llk teminatı (50) lira 40 kurut
tur. 

12700 Kilo kuru solan ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiıyonundan : 

1 - Alayımızın senelik ihtiyacı 
12700 kilo kuru soğan ebiltmeye kon-
mu,tur. . 

2 - Tahmin bedeli 508 lira olup 
muvakkat teminatı 38 lira 10 kuruş · 

tur. . ... 
3 - Ekılltmeai 20.12.938 aah gunu 

saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve eaatmdan en geç 
bir aaat evetine kadar teminat ve tek· 
lif mektuplarını Amaıya alay satın 
alma komisyonuna vermeleri. 

(4970) 8912 

2000 Battaniye alınacak 
Ankara IA•aaam Amirliii Satın 

Alma Komiıyonundan : 
1 - 3 ordu ııhhiyeai ihtiyacı 2000 

adet battaniye K. zarafla eniltmeyc 
konmu,ıur. 

2 - Tahmin bedeli 24000 lira olup 
muvakkat teminatı 1800 liradır. 

3 - Ekıiltmeai 20.12.938 salı günü 
saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt-
me günü 2490 eayıh kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir ıaat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını btanl_Nl levazım a
mirliği satrıı alma komııyonuna ver • 
meleri. (3971) 8913 

Buğday üğüttürülecek 

7000 llo •oyun eti 111..-
Ankara Levazım .Amirliii S.tm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Kırıkkale aakeri sanat lisesi 
talebeainin ihtiyacı için 7000 kilo ko
yun eti açrk eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2800 lira olup 
muvakkat teminatı 210 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 çarpmba 
günü saat 13 tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günıi 2490 aayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde iatenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir aaat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kırık -
kale satınalma komisyonuna verme-
leri. (5121) 9198 

3000 Kilo sığ1r eli ahn1<1k 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan : 

1 - K rıkkale askeri 181lat lisesi 
kadro erlerinin ihtiyacı için 3000 ki
lo aıgır eti açık eksiltmeye konmuı
tur. 

2 - Tahmin bedeli 750 lira olup 
muvakkat teminatı 56 liradır. 

3 - Ebiltmesi 28-12-938 çarıamba 
gıinü aaat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2. 
3. üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerle birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat .eveline kadar te· 
minat ve tekhf mektuplarını Kırık 
kale atınalma komisyonuna vermr 
leri. (5122} 9199 

[::::::::::::::~~~!~:::::::::::::] 
Binek ve mekkari 

hayvanı ahnacak 4 - Evsaf ve prtnameıi bedelaiı 
olarak M.M.V. ıatrnalma komiayonun 
dan alınır. 

Ankara ı..vaz- Amirliii Satm Harta Genel Direktörlüjüllıllea: 
5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 1&

yılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen veaaikle ve te -
minatiyle birlikte belli gün ft aaa • 
tinde M. M. v. aatm alma komiıyo-
aana ıelmeled. (5041) 9056 

Alma Ko. · b" l:L ü 1 H t Gn. D k Kıta "ht" 
1 

_ Ankara gamı.on ır "": ve m - - ar a r . ıı ı ıyacı 

eeeseleri ihtiyacı 300.000 kılo buğ- için bet ili ıekiz adet binek ve mek
~· Uğüdülmeai açık eksiltmeye kon- kare hayvanı pazarlıkla alınacaktır. 

ay tu 2 - Pazarlık Cebeci4e Harta Gn. 
m;ı _:·Tabmin bedeli 4500 lira olup Drk. binasındaki satın alin& komiay<>-

Bayındırlık Bakanlığı 

Bataklık kurutulacak 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Aydın bataklığı kurutma ame · 
liyatı ketif bedeli (61.250) liradır. 

2 - Eksiltme 23-12-938 tarihine raıt 
lıyan cuma günü saat (15) de naha ve
kileti sular umum müdürlüğü su ek • 
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme ,artnamesi, 
mukavele projeai, bayındırlık i'leri 
genel ,artnameai, fenni prtname ve 
projeleri (3) lira (7) kurut mukabi -
linde sular umum müdürlüğünden a-
labilirler. ' 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için iı
te klilerin (4312) lira (50) kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt· 
menin yapılacagı günden en az sekiz 
gün evel ellerinde bulunan vesikalar· 
la birlikte bir dilekçe ile nafıa veki · 
Jetine müracaat ederek bu ite mahsus 
olmak Uzere vesika almaları ve bu ve
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu mild· 
det içinde vesika talebinde bulunmı· 
yanlar eksiltmeye i§tirak edemezler 

5 - leteklllerla telrllf mektup.__ 
ikinci maddede yasılı uattan bir aaat 
evellae kadar sular umum müdiirlüiü• 
ne makbus mukabilitıde vermeleri il · 
zımdır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-1 
eklilerin apğıda yazılı teminat ve 
esaiki aynı günde saat ona kadar ko

niayon reisliğine teılim etmi9 olmala· 
rı lizımdır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 in
ci maddelerine uygun 15035 lira -
kurutluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Kanunun dördüncü maddeıi mu· 

cibince eksiltmeye girmiye bir mani 
bulunmadıtına dair imzalı bir mek • 
tup, 

D) Belediyeler imar heyeti fen tef· 
liğinden münakasaya girmek için ala
cakları vesika, teklif mektupları ihale 
günü saat ona kadar makbus mukabi · 
linde belediyeler bankaeı binaeında 

komiıyon reisliğine verilecektir. 

5 - Posta ile gCSnderilecek teklif 
mektuplarının iadeli teahhütlil olma· 
aı ve nihayet bu saate kadar komiı • 
yona gelmit bulunmaıı lbımdll'. 

Bu i' hakkında fazla izahat almak 
tstiyenlerin Belediyeler imar heyeti 
fen tefliğine müracaat etmeleri. 

(4953) 8903 

~·Gumrük ve tn. 8. 

lm'll lelıre Maisi y1P11rdaca 
lnhiaarlar Umam Müdürlüfün-

Poetada olan gecikmeler 
dilmez. 

kabul e • den: 

(4881) 8797 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden: 

ı - lstekli çıkmamış olan Erzu
rumda gurup intaatmın ikmali yine 
aynı tartlarla ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 245.983 lira 49 kuruı -
tur. 

2 - Eksiltme 28.12.1938 çarf81Dba 
günü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odaıında 
yapılacaktır. • 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 6 lira 15 kurut bedel 
mukabilinde yapı işleri umum mU
dürlügünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia
teklilerin 13549 lira 17 kurutluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaletinden alınmıt ehliyet vesika
sı göstermeleri lazımdır. Bu veıika 
eksiltmenin yapılacagı günden en az 
aekiz gün evvel bir iıtida ile Nafıa 
Vekaletine müracaatları ve iıtidaları
na en az bir kalemde 150.000 lira kıy
metinde bu işe benzer bir it yaptıiı
na dair i•i yaptıran idarelerden al n 
mı' vesika iliştirilmesi muktazidı 
Bu müddet zarfında vesika talebin 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye 
ceklerdir. (5090) 9185 

iç işler Bakanhğı 

Adapazar1 su i~ne ıit tıpah 
zarfla münakasa lllnı } 

Dahiliye Vekaletinden : 

Adapazarırıa Sapanca gölünden 
su iealcai, gCSl dahilinde ve haricinde· 
ki boru fertiyatları tulumba teeieatı, 
su deposu, tehir tebekeai ve mütefer
-i bilcümle inpat itleri kapalı sarfla 
eksiltme konmuıtur: 

1 - İtin muhammen bedeli 282105 
lira 88 kuruşt•1r. 

2 - lsteklilor t •ı ite ait p.rtname, 

1 - Şartname ve projesi mucibin. 
ce Kan'ta yaptırılacak idare blnau 
lnpatı 15-Xl-938 tarihinde ihale edi· 
lemediğinden yeniden pazarlık uıu -
liyle ekailtmeye konmuıtur. 

il - Ke9if bedeli 40237 lira 20 ku
rut ve muvakkat teminatı 3017 lira
dır. 

111 - Eksiltme 21-XII-938 tarihi
ne raatlıyan çarpmba günü saat 14 
de Kars müstakil müdürltığünde miı
tqekkil komisyonda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 201 ku
rut bedel mukabilinde lstanbul'da in
hisarlar inşaat tubesiyle Ankara bq 
müdürlüğünden ve Kars müstakil mil· 
dürlUğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye ittirik etmek ia
tiyenlerin nafıa vekiletinin 12-VIII-
938 giln ve 67 sayılı tamimi mucibin
ce ehliyet veaikaaını haiz bulunmala
rı lizımdır. 

vı - İsteklilerin ekıiltme için ta• 
yin edilen gün ve saatte % 7.S güven
me paralariyle birlikte Kara müıtaldl 
mildtirlüğünde mütetekkll komiayon 
na müracaatları illn olunur. (8969 
5078) 9136 

Finans Bokunlıgı 

Daktilo ah nacak 
Maliye Veklleti Varidat Umum 

.. dürlütünden : 

Münhal bulunan 70, 80 ve 90 lira 
ucretli daktiloluklar için 24 ı. inci kl· 
nun 1938 tarihinde eaat 14 de Anka • 
rada bir milaabaka imtihanı yapıla • 
caktır. 

Bu imtihana girmek iıtiyenlerln 
memurin kanununun betinci madde
ıindekl ,artlarda maada orta mek • 
tepten mezun olmal•ı ye •Prl Uç 
sene müddetle daktilo iflerlnde ça -
lıtmıt olduklarına dair vesika ibraz 
etmeleri ,arıtır. imtihan makinadan 
yapılacaktır. 

Taliplerin evrakı mlllbiteleriııe 
raptedecekleri bir istida ile birlikte 
22 birinci kbun 1938 tarihine bdar 

An~ara Belediyesi 

2 Kulübe yaptlrdacak 
Ankara Belediyeaind .. : 

Bahçeler i,daresine yaptırılmuı te
karrür eden (328,30) lira bedeli lı:eıif· 
1i ikı adet kulübe 16-12-938 cuma Cil
nü pazarlıkla verileceğinden iıtekli • 
leliin o gün ıaat on buçukta belediye 
encümenine müracaatlarL (5071) 

9094 

Arsa satışı 
Ankara Beledi~..mden r 

1 - Yeni9ehirde 1116 ada 6 panel
de 809 metre murabbaı anaya iatekll 
çıkmadığından açık arttınmaı on gt1n 
uzatrlmı,tır. 

2 - Muhammen bedeli 4045 llradır. 

3 - Muvakkat teminatı 303,38 lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek iatlyeıı
lerln her gün yuı itleri kalemine ve 
isteklilerin de 27-12-938 ealı gUtıU ea
at on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (5117) 9195 

Demiryollan 

Ta~ ihxar ve teslimi 
O..let o..il7oll... 1. İDci ...... 

me MMtlrHiiGDdeaı 

1 - F. pap Malatya hattı berinde 
km. 58 ve 89+ 700 deki tat ocaklarm· 
dan fenni prtname ve kroki, muka,,._ 
le ve tartnamesine tevfikan 2047,5 m.1 

Meellen tetüe tqmın iluar ve t•limi 
kapalı zarf usuliyle ebiltmeye koıa • 
mut tur. 

il - Eksiltme 21.12.938 çar,amba 
günü saat 1 ı de Malatya 5 inci iflet
me binasında yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedeli (17452) 
liradır. 

IV - Eblltmeye gireceklerin 
(1308) lira (90) kurut muvakkat te -
minat makbuzu veya banka mektubu 
kanunun 4 ci maddcaine tevfikan mil· 
nakasaya girmeği mani kanwıt bulun
madıgına dair beyanname, kanwıun 
tayin ettiği veaaik ile birlikte müna
kua günü aut 10 a kadar teklif mek· 
tuplarını komiıyon reialiğine veril· 
mit olmasL 

V - Bu işe 'ait tartname ve mulra -
vele projesi, ke,if prtname ve kroki· 
ler H. p&f&, Ankara, Malatya, Adana 
işletme veznelerinde Elazığ, Nuh, D. 
Bakl1" istaayonlarında isteklilere 88 
kuru, mukabilinde verilecektir. 

(5001) 9003 

Posta, T elgrof ve Telefon 

220 Ton U. Demiri ilınagk 
P. T. T. Le•az- Müdürlüiia

len : 

ı) - Telefon hatları ihtiyacı için 
(220) ton U. demiri kapalı zarfla ek• 
siltmeye konmuıtur. 

2) - Muhammen bedel (26400), mu
nkkat teminat (1980) lira olup ebilt
ır.c. .. i 18 kinunuuni 939 çarpmba gü· 
nil ıaat (16) da Ankara P. T. T. U. 
MD. lUk binasındaki ıatın alma ko • 
mi8yonunda yapılacaktır. 

3) - t.te-kliler, muvakkat teminat 
mektup veya banka mektubunu, kanu
ni veeaikle beraber teklif mektubunu 
muhtevi kapalı nrflarını o güıı saat 
(15) e kadar mezkQr komiıyona vere
ceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levuım. İltanbul Kınaciyan hanm
da P. T. T. ayniyat tube MD. lUkle
rindcn (132) kuru' bedel mukabilin • 
de verilecektir. (4918) 8874 
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Avrupa'nın 

Tuzlarına 

140 kuruşluk Meyva ' 

mukabil 25 kuruşa Mahkemeler 

•• 

eyva ZÜ 
lştihasızlık- Hazımsızlık - Şişkinlik -Bulantı -
Gaz· Sancı -Mide bozukluğu -Dil-Barsak 

ataleti· İnkıbaz· Sarılık -Safra -Karaciğer -
Sıkıntı· Sinir -Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÔZÜ kullanınız 

1 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Çanakkale Deniz yolları Başkatibi 
Mehmet Ozgörene. 

Türk elbise deposu tabtakale No. 
42 Albert Uzel tarafından aleyhinize 
açılan 25 lira alacak davasının yapıl
makta olan duruşmasında adresinizin 
meçhuliyetine binaen tebligat gazete 
ile ilanen yapılmıştır. Bu defa da ge
ne usulün 141 inci maddesi mucibin
ce ve 20 gün müddetle ilanen gıyap 
kararı gönderilmesine mahkemece ka
rar verilmiş ve duruşma da 30-12-938 
cuma günü saat 10 a bırakılmış oldu
ğundan mezkur günde mahkemede 
bizzat hazır bulunmadığınız veya bir 
vekil göndermediğiniz takdirde mah
kemenize gıyaben bakılacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere i!an olu-
nur. (5114) 9194 

Za iler 

1 

Zayi - Ankara Nüfus idaresinden 
aldığım nüfus tezkeremle askerlik 

ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 

;öylediği gibi dişleri sadece parlat
nakla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar
dan temizleyip çelik gibi seğlamhk 
veren yegane iksirdir. 

• • 

1 1 
KAN ve DERMAN 

• • 
B 1 OG E lııı..l , lııı..I E • Terkibinde bul~.n~n ki~in, çelik, ~rsenik 

I~ I~ • ve acı nebatat hulasalarılc tababetın fev
ka!ade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

B i OG EN i NE : Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren has-
talıklardan sonra görülen zafiyet, hal-

sizlik, kansxzlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. lştihayı 

açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

• • B ı QGE N ı NE. Sinirler.in. kıymetli ve sad~k bir arıtada-
• şıdır. Sınırlere kuvvet verır. Hastayr ve 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela o
lanlara (B t O G E N t N E) kadar istifade temin edemez. 

• • 
B ı QGE N ı NE • Genclerde görülen ve çok defa ne'Vl'es-

• teniden mütevellid olan iktidarsızlık ve 
bel gevşekliğinde pek mühim rol oynar. 

• • BIOGEN I NE. s.ıtmay~ kar.şı. fevkaıade koruyu~u tesi
• rı oldugu gıbı sıtma nekabatlerınde de 

pek müessirdir. 
şubesinden aldığım askerlik tezkeremi Her sabah _ her öğleyin _ her akşam • • 8 ı QGE N ı NE• Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü-kaybettim. Yenilerini alacağımdan yemekten sonra 9189 

• çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-eskilerinin hükmü olmadığı ilan olu -

nur. Ankara Musabey mahallesi No. 7 RADYOLİN 
de bekçi Sarı Mehmet oğullarından 

kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 9188 

Mide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyavla
dan ve meyvaların özlerinden yapılmış bir hakiki sanatttır. Avrupa ve bil 
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir. 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYV A OZU yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köprür. 

Ş. 25 lki 
ıse. - misli 40- dört 60 

misli • 
sekiz 
misli 100 kr. 

8965 

Ahmet oğ. 321 doğumlu İhsan Bekçi 
9191 

Zayi - 27 - l - 1935 tarih ve 263 

numaralı mühendislik r~hsatname -
mi zayi ettim. Yenisini çıkaracağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. Nafia 
Vekaleti şehircilik fen heyetinde yük
sek mühendis Celalettin M. Ulusan 

9190 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün haı
talanm kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartnnam No. 1 

1 
MANÜELLA 1 

Pek yakında ........ Sinemada ---
Öksürenlere ve 

Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

. ~ ~ ~ 
usıersenız zıya Kahili· 

')7etine _ erişileınemiş olan 
10~raın -~-aınpu Hanna. 

kullanınız. 

3 

8unıuı .;{;,, dallna ie1:ı.~Uı. 
.alecef]i11a .içi l~uzlu 

A~J1 PULLARI 
AEG Türkiye Vekil!!'ı:.i4 Elektron 

· U · sl Tiırl.. Anonim Şirkr•i 14r'k ırnonim 'Etrkırıı.. :;ıırı..cıı mumıyr • 
iSTANBUL_P.K. J ı149 ISTANBUL .. P .. K..__.,lld4 

• 

Zayi 
T. C. Merkez Bankasman : 

Bay Salih adına yazılı D sınıfından 
birlik 2016 numaralı bankamız aksiyo
nu kaybedilmiş olduğundan artık hük
mü kalmadığı ve sahibine başka nu -
maralı yeni senet verileceği bildirilir. 

9192 

Lstanbul Haydarpaşa hastanesi 
;;;abrk göz mütehassısı ve Gtilhane 
'ıastanesi sabık göz baş muavini . 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
Muayenehanesini Samsun' dan 
ı\nkara'ya nakletmiştir. Muaye . 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Relediye sırası, Talas Ap. kat: 1 

Acele kiralık 

~ l l IJl 111111111IJI11111 lllfl l l llf l l llJI l l lll l l lll l l llf 11111111 IJll l l llll l llfl ( L 

---- Halk maskeleri satışı ------
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden -

Cemiyetimiz tarafından sayın halkımızı zehirli gazlar
= dan korumak için yaptırıla·n halk maskeleri 1. 12. 1938 ta= rihinden itibaren satışa arzedilmiştir. = Kafi malômatı havi prospektüslerile birlikte ayrı ayrı 

kutular içinde bulunan hu maskelerden edinmek istiyenle
- rin Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yeni Pos= tahane civarında Kızılay hanında Depomuz Direktörlüğü
:: ne müracaatları rica olunur. 
= Yukarda yazılı satı, yerlerinden perakende veya toptan = ya bizzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya 
:= memleketimizin herhangi bir yerinden parasını gönder= mek suretiyle sipari§ yapacaklara a·nbalaj ve posta masa- := = rifi Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya S = verilir. 8914 =: 
=.:;\11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

\ BUCÜN·KUr1BARANIZA·ATAGAGlNIZ· 5· KURUŞ 1 

Kavaklrderede Güven Kooperatif 
evlerinden 27 No. müstakil iki katlı 
ev acele ve ucuz kiralıktır. Evin beş 
geniş odası, iki küçük odası, gömme 
banyosu, avizeleri ve ampulleri, mu -
şambası, bava gazı, kaloriferi, terası ~ 
ve her türlü konforu vardır. Telefon 
No. 2953. Görmek için evin üstünde -
ki eve müracaat. 8999 

ULUS - 19. uncu yıl. - No.; 6238 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

YARIN KURACAG l N iZ ·EVİN· TEM Eli DİR 

T.C. 
ZiRAAT BANKASI 

.:!.111111111111111111111111111Hl11111111111111111111111111111111IUIll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

~ Yeni SİNEMALAR Sus ~ 
Ha ı k Bu auN MATiNELERDE ~ ----- BU GÜN BU GECE --- DÜŞKÜN KADINLAR --- Ba~ Rollerde 

-- Madlen Reno - Maurice Escand --
Bu gün Bu gece 

2 Film birden 
1 - Rin Tin Tinin İntikamı 

GÜNAHKAR KIZLAR ::::: ::::: ::::: ::::: :::: ::::: 
Gece 20.30 da 

Programa ilaveten: En yeni KADINLAR KA T1Lt ::::: 
- dünya haberleri ve bu meyanda 2 ZAFER ORDUSU (Türkr.e) ::=: = - I Programa ilaveten: En son dün · ::::: 

Atatürk'ün '"enaze törenine ait Başvekil CeıaJ Bayar'm bizzat ::::: = Paramunt film şirketi tarafından hazır bulundukları doğu illerinde ya haberleri ve bu meyanda A ... ::::: 
~ filme alinmış kıymetli intibalar yapılan ens:~~:ı::eri manevralar tatürk'ün cenaze töreninde Pa - ~ 
_ Seanslar 14.30 - 16.30 - 18.30 • Gece 21 de ramunt film şirketinin filme al - ::::: 

~ 14.45 - 16.45 - 18.45 Ucuz Halle Matinesi 12.15 de ı drğı kr:::~::a:ntibalar ~ 
= ÇÖLDE B!R TÜRK GENCİ ::::: = Gece 21 de Türkçe sözlü 14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da :,:::: == • :::: 
':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllll ,r;: 


