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Cüınhurreisi.miz İsmet lnönü'nün 
son seyahatiyle Erzincan hattının 
açılıt törenine ait en yeni ve aon re
simleri 6 mcı ve 7 nci sayfalarımız
da bulacaksınrz 

İdare 1064 

Cümhurreisi dün Ankara'ya döndü 
Germece, 13 a.a. - Rei•icüm

hur l•met lnönü bugün uıat 8.30 
da hunı•i trenleri ile Çankırı'ya 
tepil etmiıler ve hükümet ko -
nağında halktan birçok kim•e -
ferle ve memurlarla tema• ede
rek ihtiyaçları hakkında notlar 
almıılardır. 

Rei•icümhurumuz 12.30 da 
Ankara'ya müteveccihen hare -
ket etmiılerdir. 

Ankara' da 
Cümhurrei•i l•met lnönü, Kaa

tamonu, lnebolu, Zonguldak ve 
havali•inde yaptıkları tetkik •e
yahatinden dün Ankara'ya dön
müılerdir. 

l•met lnönü'yü getirmekte o -
len hunı•i tren •aat 19.5 te feh
rimize gelmiı ve garda btı§ta B. 
M. M. Rei•i Abdülhalik Renda, 
Genel Kurmay Ba,kanı Mareıal 
Fevzi Çakmak, vekiller, mebu• -
lar, Milli Müdafaa ve Genel Kur
may erkanı ile vekaletler ve de
vair rüe•a•ı tarafından •elamlan
mııtır. 

Btı§vekil Celal Bayar, Dahili -
ye Vekili ve Parti Genel Sekrete
ri Dr. Relik Saydam ile Ankara 

--------------------------------------------------------Vali ve Belediye Rei•İ Nevzat 
1 Tandoğan, Kalecik i•taıyonun -
da Reiıicümhura mülaki olmuı
lardır. l•met lnönü trenden iner 
İnmez doğruca iıta•yondaki ka
bul •alonuau teııril etmiıler ve 
burada kendilerini karıılamıya 
gelenlerin ellerini ııkarak ilti
fatta bulunmuılardır. Büyük 
Şel, iıtaayondan doğruca köık-

Cümhurreilimiz lnönü dün Ankara garında kendiıini iıti kbale gelenler araıında 

Rakamlar 
ve mfınalan 

F.R.ATAY 

Artırma ve Yerlimallar 
haftasının ikinci günü 

Muhterem Batbakanımız, 12 
ilk.kanun pazartesi günü, Anka
ra Halkevi'nde, dokuzuncu artır
ma ve yerlimal haftasını açtı . 
Rakamlar için eskidenberi beliğ 
tabirini kullanırız: rakamları bir 
mukayese, hazan, en canlı ede- ! 
biyatın heyecanını verir. Batba
kanm nutku, bu bakımdan, bil • 
hassa dolu, tok ve zengindir. 
Halkın bankalardaki tasarruf 
yekunu, hemen hemen sıfırdan, 
102 milyon lirayı bulmuıtur. Bu 
)oı;.'\.~- roemlekette yalnız iş ve 
kazanç hacıuı..:._ -s.-ttığını değil, 
milli paraya, devletin malı ~ ... a,_ 
bsadi politikasına halkın ne ka
dar sarsılmaz ve tam bir itimat 
beslemekte olduğunu ispat eder. 
Kağıt paralarını ecnebi dövizi i
le değiftirmek için türk müstah
sillerinin İzmir yollarına akın 
ettiği zamanları hatırlarız. Men -
f aat vehimli ve hassastır. En ile· 
ri s;viyeli memleketlerde bile, 
emniyet sarsıcı bir hadise, bir 
nutuk, bir tasavvur veya bir ik -
tidar değişimi yüzünden, milli 
tasarrufların ikide bir dört tara
fa nasıl kaçıştıklarını görmekte
yiz. Kaldı ki devlet sözüne inan
nıaktan daima zarar görmüt ol
nıak türk milletinin ananesi idi. 
Cüın'huriyet devrinde it aksi ol
nıuıtur: devlete inanan. k~zan -
nııı, inanmıyan kaybetmıttır. Ec
nebi döviz veya eshamlarına ya· 
tan türk tasarrufları ya kısmen, 
ya tamamen mahvo1muıtur · 
Cümhuriyet haznesi, osma!'I.~ d~
hili istikrazı borcunu dahı ustu
ne aldı ve kim tasarrufunu, onun 
Parası ile memleket bankaların· 
da yapmışsa, haklı ve kazançlı 
çıktı. 

Artırma ve Yerli Mallar Haftasının ikinci günü dolayııiyle dün, Sergi
evindeki aokak ıergisi büyük bir halk kütlesi tarafından ziyaret olun· 
muıtur. Manisa mebuıu ve Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu dün Hafta ve
silesiyle Ankara radyosunda bir konferans vermiıtir. Bu konferansı 8 in
cı sayfamızda bulacaksınız. Bugün de &aat 18.30 da Milli Müdafaa Ve _ 
kili General Kazım Özalp, artırma ve yerli malı mevzuu etrafında rad
yoda bir konupna yapacak ~ır. Yukarrdaki resim, sokak aergisinin Sergi
evi önündeki merkez kıammı göateriyor. 

Muhterem Başbakanın mu~a: 
yeselerınden biri bütün dınlı
yenlere ferah ve ~urur vermiıtir: 
1924 senesinde milli bankaların 
umumi plasmanı 28 milyon, ec -
nebi bankaların umumi plasmanı 
123 milyon lira idi. 1932 de, mil
li ve yabancı bankalara düşen 
hisse lerin mtisavileştiğini görü -
Y0 ruz: milli bankalar 141, ecne
bi bankalar 142 milyon lira! Bir 
de beş sene sonraki neticeye ba
kınız: milli bankalann plasman 
yekunu 291 milyon, ecnebi ban· 
kalarınki 28 milyon lira! Ecnebi 
bankalar milli bankaların 1924 -
teki seviyesine dütmütlerdir. 

İki gündenberi Ulusal Ekono
mi ve Artırma Kurumunun Ser
gievi önündeki açık ha va sergi-

sini ziyaret edenler, bütün milli j tekmil memlekette nikbinliğin 
ekonomi faaliyetlerine kartı va- teneffüs olunur hava haline gel
tandat alakasının ne kadar art: mit o!maııdır. Bulunduğumuz 
tığını görmüt olmaktan husuıı nokta ıle hedefler arasında, iza
bir zevk duymaktadırlar. Mek - le edilmeıi mümkün ve elimiz
tep talebelerinin grafikler üze - de olmıyan zaman mühletinden 
rindeki iıaretlerden mana çıkar- gayri, hiç bir mania gören yok • 
mak için, hesap ameliyeleri yap- tur. Rakamların müspet hüküm
tıklarına sık sık tesadüf ediliyor. lerini en geniş mikyasta tamam
Herkes hayalimizdeki büyük ve lıyan manevi amil, rejime ve 
kudretli Türkiye'nin vücut bul - istikbale tam bir itimat hissi: it
ma sırrının n•ede olduğunu bi- te on bet yıllık gayretlerimizin 
Jiyor. Bundan daha mühimmi- övünmeğe değer mükafatı! 

(Sonu 9 un~·z sayfada) 

Jurnal dö Mosku'nun 
mühim bir makalesi 

T-Urkiye1nin d15 
politikasında ki 
büyük istikrar 

Moskova, 13 a.a. - Tas Ajansı bil
diriyor : 

MiLLi ŞEF'TEN HALKA SELAM 

• 

Erzincan hattının açılış törenine 

giJen Vekiller ve Javetliler Jöndü/er 

B. Cetinkaya'nın beyanatı 
1939 CÜMHURİYET BAYRAMINDA 
ERZURUM'A VARMIŞ OLACACIZ 

Sayın Vekil nafıamızın başarmak 
üzere olduğu büyük işleri anlatıyor 

J ournal dö Mascou, son taarruz 
planlarının inkişafı üzerine Avrupa'
da gerilen vaziyete işaret ederek, bey
nelmilel böyle bir vaziyette Türkiye'
nin son zamanlarda dış politikasının 
istikrarını isbat etmiş olduğunu kay -
dedi yor ve diyor ki : Erzincan tren istasyonunun açılma j yanatta bulunmuştur. 

"Ezcümle Türkiye Cümhur Başka- törenini yapmak üzere Erzincan'a git- Gazetecilerin suallerini ve Nafıa 
nı İsmet İnönü ile yeni hariciye veki- miş olan Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetin 1 Vekilimizin bunlara verdiği cevapları 
li Şükrü Saraçoğlu'nun beyanatları kaya ve Hariciye Vekili B. Şükrü Sa- aşağıya dercediyoruz: 
bunu gösterqıektedir. İsmet İnönü ya- raçoğ~u, Mil~i Müdafaa Vekili Gene- - Beraber yaptığımız bu seyahat 
bancı matbuat mümessillerine Tür _ ral Kazım Özalp, Maarif Vekili B. hakkındaki int ıbalarınızı lUtfeder mi-
k . • · b b'lh k Saffet Arıkan, generaller saylavlar siniz? Erzurum hattının arılma töre-ıye nın arış arzusunu ı assa a- f . . . . ' ~ 

t · . .. 1 b ve Na ıa Vekılımızın diğer davetlileri nini ne zaman yapacaksınız ? 
yı ve ışaret etmış ve ezcum e, arışın d" k A k • .. .. . 
tarsini için memleketin yardımı is _ un a ş_am . n ara ya donmuşlerd~r. - Beraber yaptığımız bu ıeyahatte-

B. Alı Çetınkaya, yolda gazetecıle- ki intibaım, türk milletinin yapıcıbk 
(Sonu 9. uncu sayfada) 1 rin muhtelif nafıa işleri hakkında sor- kabiliyetinin, milliyet hissinin .. 

--------------.J. dukları suallere cevaplar vererek be- (Sonu 9. uncu sayfada) 
1 

~ 
• 

1 ' -, -

Erzincan'ı/aj •embolik Jıorılela kuildikten aonra.-
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İnsan ve kültür : 
... 

Katastrof'tan sonra 
Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. Ruz
- Başların~ makale ı-;eri:sinin 10. yazısı - name şudur: 

Bugüne kadarki yazılarımızda, Ke
mahzm 'den önceki dil ve tarih vaziye
tini tanzimatın başlangıcından itibaren 
gôzden geçirmiş olduk. Bu gözden ge
çirmeyi bilhassa şu noktaya göre yap
tık: Dil olsun tarih olsun t ek başları • 
na ve kendi bünyevi inkişaflarına gö -
re ne kadar dikkate şayan iseler, ken
disine hiımet ettikleri kültürün ana 
vasıfları ile morfolojik istihale ve in -
kişaflarını göstermeleri itibariyle de 
hiç olmazsa o nisbette dikkate §ayan -
dırlar. Esas davamız, bizatihi türk 
milletinin, muayyen bazı tarihi şartlar 
dolayısiyle bir kültürden bir diğerine 
geçmesindeki zaruretleri göster -
mek olduğundan, bahsettiğimiz göz -
den geçirmede, dili dil ve tarihi tarih 
olarak almaktan ziyade gerek dili ge
rek tarihi, "killtür" ün ifade vasıtaları 
olarak tetkik etmiye ehemiyet verdik. 
Ve gördük ki: Nasıl bizzat tanzimat 
iki zıt kültür arasında şaşıra kalmış ve 
buna rağmen, giden dünyadan çok ge
len dünyaya güler yüz göstermiş bir 
kültürel, ekonomik ve politik hareket
se, bu devre yetiştikleri şekilde talih • 
lerini denemiş olan dil ve tarih de ken
dileri için mukadder olan akıbete, tıp
kı mensup olduklarr meleı, heterogen 
ve dağınık cemiyetin insiyak ve tesli
miyeti ile sürüklenmişlerdir. 

Tanzimat o devirdir ki, batması ve 
dağılması bir çok sebebler yuzunden 
~ukadd~r. olan Osmanlı imparatorlu . 
gunun fıkir ve madde bunyesinde, 
fars - ~rab killtür mihveri ile greko • 
latin killtür mihveri son mücadeleleri
ni yaparlar. Bütün hareketlerde, bU -
tün sözlerde, bütün kararlarda, bu 
kcakin ve affetmez mü~delenin kanu
niyetleri hakimdir. Neticede, galip 
g~rb'ın~~nünde, mağlCıp şark kati de · 
mıyecegız, çilnkü zaman ve mekan i· 
~~~eki hesaplarda hiç bir şey kati de
gıldır, fakat bozgunumsu bir ricat 
kaydederek diğer şark memleketlerin
de tutmakta olduğu siperlere sığınır. 
Bu, imparatorluğun battığı tarihte 
olur. Bu tarihe kadar ise, mücadele 
durmadan keskinlClir ve hepsi, garp 
lehine karlar kaydeder. Bunun neden 
olduğunu bize bir tek nokta izah et • 
mektedir ki, bu da, bu mücadele esna
sıında, bizzat kendisini iki kültürün 
arasında gören ve mücadelenin bir ta
raf lehine gittikçe vuzuh peydah 
eden neticesine göre kendine hem ışık
lı hem de şerefli bir hayat temin et -
mek isteyip uyanan ve etrafında her 
şey çökmekte iken kendi varlığı adına 
yapıcılık gösteren türk milletinin, 
kendini şark'tan çekip garb'a katmak 
arzusudur. 

Çünkü isllmlık ve Bizans arasında 
bir jompromis yapmış olan osmanlı • 
lığın dilinde "tUrkçe", tarihinde ve ce
miyetinde ise "türk" en gerçek mana -
aında bir zindan hayatı yaşamışlardı. 
Tanzimat faciası devam ettikçe, türk • 
çe Osmanlıcadan, türk de osmanlı'dan 
kurtuluyor ve bu hususta garb'dan ge
l~ h~r şey, iyi anlaşılmış ve iyi tatbik 
edılmış olduğu takdi~de, bunlara, kur
tuluşlan için imkanlar hazırlıyordu. 

Türkçe ve türlı:, bu yıkılış _ facia 
v.e ~urtuluş atmosferi içinde, kendile -
nnı ya~ıyorlardı. Kendileri için, bütün 
olan bıten işler bir "idrak hadisesi -
nin başlaması, büyümesi ve,,tamamlan
~sı idi. İdrak'i getiren, imparatorlu
gu yıkmak ve şark'ı hUkmil altına al· 
mak ıeklinde dahi olsa garb'ın ham • 
lesi idi. Türkçe ile türk, bu hami · • . enın 
altında ezılmiyen yegane varlıklardır. 

manın ne de osma.nlırun bir diyeceği Riyaset divanının heyeti umumiye-
kalmış olabilirdi. Ortadaki istiklfil e- ye maruzatı. 
seri yalnız ve yalnız türk milletinindi. 1 - Çiftçi mallarının korunması 

hakkındaki kanun layihasının geri 
Katastrof, filvaki, koca imparatorlu • verilmesine dair Başvekalet tezkere
ğu alıp götürmüştü. Fakat, vuzuhsuz- si 
luğu, yersizliği ve şek'ki de beraber 
götürmüştü. Geriye kalan, tek'in bü -
tün yalnızlığı, bu yalnızlık içindeki 
bütün kuveti ve bu kuvetteki bütün 
dinamizmi ile "tUrk milleti" idi. An -
cak tabiat hadiselerine has bir sürat 
ve ~arikuladelik ile, 1918 günlerinde 
dahı henüz münakaşa edilmesi reva 
görülen "millet,, mefhumu 1923'ün 24 
temmuzunda, münakaşası ne içeride. 
ne de dışarıda münakaşa edilir bir re
aliteye inkıl5.p etmişti. 

Bu bir ihtilal ve inkılap hadisesi i-
di. Dil ve tarih ve bütün diğer vasıta
siyle kültür, bu hadiseye, ergeç. elbet
te ayak uyduracaklardı. 

Burhan BELGE 

Mesleki tedrisatta 
. 

yenı tôyin ler 
Ankar a ticaret lisesi yardirektör · 

lüğüne aynı lise matematik öğretme
ni BB. Enver Kösemen, İstanbul sa
nat okulu yardirektörlüğüne aynı o
kul ö ğretmen stajiyeri Ziya Koplu, 
Ankara İsmetpaşa Kız Enstitüsü yar
direktörlilğüne aynı okul tUrkçe sta
jiyeri Nezihe Ozuygur, Manisa k z 
enstitüsü yardirektörlüğünc aynı o. 
kul dikiş muallimi Şerife Sander, A
dana akşam kız sanat enstitüsü yar
drektörlüğüne aynı okul biçki dikiş 
stajiyeri Bedr~ye Dizdar, Ankara Is
metpaşa kız enstitüsü idare memur -
luğuna lstanöul Beyoğlu akşam kız 
sanat okulu ders aletleri memuru Ne
bahat Kansu, Aydın bölge sanat o • 
kulu idare stajiyerliğine lzmir aanat 
okulu ağaççılrk stajiyeri Niyazi Sa -
kıncı tayin olunmu9laı-dır. 

Vasati çek 
fiyatları 

Borsada kote olan ve olmıyan dö
vizlerin vasati çek fiyatları tesbit 
edilmittir. Bu fiyatlar 1 ikiıncikanun 

1939 tarihinden 31 ikincikanun 1939 
akşamına kadar nazarı itibare alına
caktır. Borsada kote olan vasati çek 
fiaytları , bir sterlin 5.93,50, yüz do
lar 125,62, yüz fransız frangı 3.32, yüz 
liret 6.61, yüz lsveç frangı 28.46, yüz 
florin 68.27,50, yüz Rayşmark 50.32,25 
yüz Belga 21.25,25, yüz drahmi 1.08,25 
yüz leva 1.52,75, yüz Çekoslovak ku
ronu 4.35, yüz Pezeta 5.93.50, yüz 
Zlcti 23.59,75, yüz Pengü 24.73,25, 
yüz ley 0.90,75, yüz dinar 2.79,75, yüz 
yen 34.64,50, yüz İsveç kuronu 30.57, 
yüz ruble 23.70,25 liradır. 

Borsada kote olmıyan vasat! çek 
fiyatları yüz Danimarka kuronu 
26.49,50, yüz Norveç kuronu 29.82, 
yüz finlandiya markı'2.61,75, yüz Es
tonya markı 32.52, yüz Rupi 44.28,75 

l\faraş'ta Artırma ve Yerli 
malı haf tası 

Maraş, 13 a.a. - DUn saat yedide 
Halkevi toplantı salonunda kalabalık 
bir kütle ile dokuzuncu yerli malı 
haftası kutlanmış ve yerli malı kul . 
lanmanın ehemiyeti hakkında nutuk
lar söylenerek şiirler okunmu~tur. 

Çay kahve yerine yemiş alınmakta

dır. 

2 - Nüfus kanunu layihasının ge
ri verilmesi hakkında Başvekalet tez
keresi. 

3 - Düzcenin Efteni Hacı Süley -
manbcy köyünden Havrioğu11armdan 
Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekalet tez
keresi. 

Dahili nizamname mucibince bir 
defa müzakereye tabi olan maddeler. 

1 - Vakıflar umum müdürlüğü 938 
mali yılı bütçe kanununa ek kanun 
layihası ve bütçe encümeni mazbata-
sı, 

2 - Askeri ve mülki tekaüt kanu
nunun 25 inci maddesine istinaden 
tekaüt maaşları birinci derece üzerin
den tadil edj len mütekaitlerden ma
lül olanların ayrıca Lu kanunun 30 -
uncu madde:oinden istifade edip et · 
miyeceklerinin tefs iri hakkında Baş

••ekfüet tezkeresi ve Milli Müdafaa, 
Maliye ve bütçe encümenleri mazba
taları. 

3 - Askeri ve mülki tekaüt kanu
nunun 53 üncü maddesinin tadiline 
ve mezkur kanuna bir muvakkat mad
de. ilavesine dair olan 2071 say: lı ka
nunun 2 inci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi ve Milli 
Müdafaa, maliye ve bütçe encümen
leri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak maci
deler: 

ı - Şurayi Devlet kanunu layiha
sı ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe en-
cümenleri mazbataları. · 

2 - Askeri ve mülki tekaüt kanu
nunun' 66 ıncr maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun !Syıhası ve ma
liye encümeni mazbatasiyle askeri ve 
mülki tekaüt kanununun 44 üncü 
maddesinin son fıkrasının tadili hak
kında kanun layihası ve Milli Müda
faa ve bütçe encümenleri mazbataları. 

3 - Kaçakçılıktan başka inhisar 
suçlarından doğan para cezalarından 
vaz geçilebilmesine izin verilmesine 
dair kanun layihası ve gümrük ve in
hisarJar, maliye, adliye ve bütçe en
cümenleri mazbataları. 

Resmi alametleri sökülmemiJ 
elbise giyenler 

Memleket içinde sivil şahıslardan 

ve hatta köylülerden bile baıı kimse -
lerin re&mi alametleri sökülüp çıkarıl
maış subay ve polis memurlarına ait 
elpiseleri giymekte oldukları görül -
müştür. İç Bakanlık bu hususta vali -
liklere bir emir göndererek alametleri 
sökülmemit subay ve zabıta memurla
rı elbiselerinin satılmasına ve giyilme
sine müsaade edilmemesini istcmiıtir. 
Allimetleri sökülmemiş subay ve zabıta 
memurları elbiselerini giyenler hak -
kında türk ceza kanununa göre taki -
bat yapılacaktır. 

Kütahya'da C. il. P. vilayet 
kongre8İ hazırlıklan 

Kütahya, 13 a.a. - C. H. Partisi vi
layet kongresi hazırlıkları bitmiştir. 
Kong~ çarşamba günü saat dokuz
da açılacaktır. 

Takdirname alan 

idarecilerimiz 
Erzurum vali muavini BB. Hilmi 

Bakı, Seyhan idare heyeti azasından 
Hakkı Ildır, Erzurum mektupçusu ya· 
ver Soydaş, Alaca kaymakamı Kamil 
Yıldırım, Pütürge kaymakamı Adnan 
Aksel, Taşköprü kaymakamı Niyazi 
Dalokay, Erzurum nüfus müdürü Ö
mer Akgün takdirname ile taltif olun
muşlardır. 

Sorgu hôkimliği 

imtihanı 

Adliye Bakanlığı, sorgu hakim ve
killerinin sorgu hakimi olabilmeleri 
için şehrimizde yapmakta olduğu imti
hanlara devam etmektedir. Bu yılın i
kinci imtihanı önümüzdeki perşembe 

günü hukuk fakültesinde yapılacaktır. 
Bu imtihana muhtelif vilayet ve kaza 
merkezlerinde bulunan 40 kadar sorgu 
hakim vekili girecektir. 

Mahkemelere günderilt•n 
yazı nıakindcri 

Adliye Bakanlığı, mahkemelerimiz 
de zabıtların tamamen yazı makinesi 
ile yazılmasını teminen bütün mahke 
melere yazı makineleri göndcrmiye de
vam etmektedir. 1939 mali yılı içinde 
vazı makinesiz hiç bir mahkememiz 
kalmamış bulunacaktır. 

Orman kıtnlarnuhıki subay ve 
t·rlcrin yt·nıini 

Orman koruma vazifesinde çalışan 
askeri kıtaıara mensup subay ve erle -
rin askerliğe duhullerinde yemin etmiş 
bulunmalarına göre ayrıca birer or -
man koruma memuru gibi sulh hakim
leri huzurunda tekrar yemine tabi tu
tulmamaları Devlet Şurasınca karar . 
la~tırılmıştır. 

Sehadct ve tasdiki havi .. 
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İSTANBUL MEKTUBU 
........................................................................................ 

İstanbul1un inşasında 
ikinci safha 

Nqet H. ATAY 
Şehir mütehassısları, mimarlar, tıp 1 yerlerinde, mesela Taksim' de, Cihan 

doktorları, tarihçiler, etnoğraflar gir'de, Ayaspaşa'da yapılanlardan d 
müttefikan, Ayasofya'dan Yedikule'- kötüdür. Oralarda olduğu gibi bura 
ye kadar uzıyan Marmara kıyısının, larda da, inşaata, şehrin nüfusu, şeb 
Istanbul'un sıhat, tabii ve tarihi gü- rin nüfusuna göre ev veya apartman 
zellik bakımından en güzel mıntakası lara tatbiki faydalı olan tip, tesbi 
olduğunu söylerler. Sahanın arkası edilmeden müsaade edilmiştir. Eski 
yüksek tepelerle şimal rüzgarlarına den bahçeli evlerle kaplanan bu saha 
kapalıdır. Tepelerden Marmara'ya i- da şimdi, bahçeli binaya nadiren t 
niş, Sultanahmet - Bayezit dikliği ia- aadüf edilir. Yirmi otuz metre genit' 
tisna edilirse, hissedilemiyecek kadar liğindeki caddeler üzerinde bir kat· 
hafif ve yumuşaktır. Tepelerin hepsi- tan beş kata kadar biribirinden çok 
nin üstünde birer ve bir çoklarırun farklı binalar yapılmıştır. Birçok bi• 
bel ve eteklerinde yüzlerce tarihi a- nalar - ne zaman imar edilecekleri 
bideler vard ı r. Bu sahada toprağın kolay kolay kestirilen.ıiyen - büyük 
üstü kadar altı da Grek, Romen, Bi- arsalar içinde yapyalnızdırlar. 
zans, Türk eserleriyle doludur. Şimdiden tedbirler alınmaz, devlet. 
Mıntakada Marmara ikliminin tcsi- fehir ve parti tarafından yaptırıla• 

ri daha hakimdir. Yaz aylarının aprı cak yeni binalar, tercihen bu mmta
sıcağını vadilerden gelen şimal hava kaya yerleştirilmezse, açılacak genit 
cereyanları tadil eder. Şehrin belli Gazi bulvarının iki tarafı da böyle 
başlı hastaneleri, bu mıntakada teksif kalacaktır. 
edilmiştir. T :p fakültesinin verem te- Mıntakayı bugünkü :ıstıraplı halin-
davi kliniği buradadır. den, sistemli bir tet.lcik ve çalışına 

İstanbul'un kültür merkezi olan Ü- kurtarabilir. 
niversite mahallesi bu mıntakanın i
ç inde ve hakim tepelerden biri üze
r indedir. Yeni planın tatbikinden 
sonra, bu mıntaka lstanbul'un en ge
niş caddesiyle - Gazi bulvarı ve köp
rüsü - Beyoğlu'na bağlanacak, Ye
dikule'den Florya'ya kadar imtida
dmda da lstanbul'un sanayi ve sayfi. 
ye mahalleleri kurulacaktır. 

Ayasofya'dan, Yedikule'ye kadar 
uzanan bu ideal şehir yerinin büyük 
bir kısmı boş, - yangın yerleri, seb-
ze bostanları - büyük bir kısmı da, 

Yeni yapılacak Adliye sarayı bina
sı, konservatuvar, şehir tiyatrosu.. o
teller, hatta belediye ve vilayet daire· 
leri geni~ bahçeler içinde bu bulva
rın - ki İstanbul - Avrupa yolunun 
batı ve sonudur - iki tarafına yer
leştirilebilir. Burada ideal bir bah
çeli ev §ehri de kurulabilir. M1ntaka
da arsa fiyatları tchrin diğer tarafla• 
rına nazaran ucuzdur. Saha nisbeten 
boş olduğu için, istimtikler, Yenica
mi meydanının açılmasında olduğu 
gibi pahalıya da mal olmazlar. 

bilhassa Edirnckapı'dan Fatih'e, Top
kapı'dan Aksaray'a, Ycdikule'den sa
hili takiben Ayasofya'ya kadar olan 

::erhlcr kısım, haraptır. 

Hatta asırlardanberi devam eden 
plansız inşanın sebep olduğu emri va
kileri, oldukları yerleroe ve zamana 
bırakarak dünyanın en güzel yerinde, 
dünyanın en güzel şehirlerinden bi
rini kurmak talihi hfila elimizdedir. 

M .. h.. '. h kk daki h Son on beş yılda bu mıntakada ya-
u ur ve ımza a ın şe a - / . t b l' d' v 

d t t d .k. h · hl · 1 8 938 pılan yeni bınalar, stan u un ıger e ve as ı ı avı şer erın . -
tarihinden itibaren damga resminden 
muaf tutulması Finans Bakanlığınca 
kararlaştmlmıştır. 

İşçilerin mahcuz ücretleri 

lı kanununun meriyetinden önce 
işçi ücretlerine konulan hacizlerin es -
kisi &ihi devam ettirilerek İ§ kanu -
nunda.ki muafiyet mikdarırun göz ö
nünde bulundurulmadığı anlatılmıştır. 
Bu gibi iıçilerin vaziyeti ile ücretleri
nin iş dairelerinden malfunat alınarak 
tcsbit olunması ve bundan sonra mua
fiyetin tatbikı cihetine gidilmesi ka -
rarlaştmlmıştır. 

Türk - Yugo~luv 

afyon anlaşması 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Mildde

ti biten türk - yµgo&lav müşterek af
yon satışı mukavelesinin yenilenmesi 
için müzakerelere başlamak üzere bu
gün bir yugoslav heyeti İstanbul'a 
gelmiştir. 

Do§ um 
Matbuat Umum Müdürlüğü müşa -

virlerinden arkadaşımız Şekip Engi -
neri'nin dün gece 1stanbul'da Alman 
hastanesinde bir kız çocuğu dünyaya 
gelmiftir. Arkada9ımızı tebrik • eder, 
yavrusuna uzun ömürler dileriz. 

Deniz bank Londra'ya 

bir heyet gönderdi 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Emekli 

amiral Fahri'nin reisliğinde bir De -
nizbank heyeti yeni gemileri sipariş 
etmek üzere bugün Londra'ya hare -
ket etmittir. 

Vilôyet hususi idare 

memurlara 
Husuai idare memurları için kald 

olwıan tip kadrolar üzerine vilayetla 
araaında memur değiştirmek ve kıy• 
metli addolu~an mcmurlan almak he• 
vesi uyandığı görülmüştür. lç Bakan • 
lık, memurların mensup olduklan Ba-
kanlığın muvafakati alınmadan diğec 

istanbul' da et meselesinin halli bakanlıklara naJclcıdilmemesi hakkın • 
dald Bakanlar Heyeti kal:'..a.-~.~:..: 

.... 1• • ..-.unua da ta"vll!OllUD 
ı V · 1 ye~ meınur ~-
s tan bul, ~3 (Te~e!o?la) --:--,, .er~~~ ........ uuıuiıduğunu görmUş ve valilik-

haberlere gore et ışını .te
1

tlr.• d 1 t 1 lere bu hususta bir tamim göndermİf • 
.7.İr.:ı"• __ ........ mUlettıf erı ev e • . .. . 
ziraat kurumunun kifi bir sermaye ile tır. -~u tamıme gore her hangı bir ha • 
ite girişmesinin faydalı olacağı neti- s~sı ~re memurun';111 mensup old~ğd 
cesine varmıılardır. Tetkikler devam vılay~ın muvafakati alının:a~a~ dı~el' 
etmektedir. bir vıtayet ka<irosunda tayuıı cihetme 

Bingöl' de 4 defa zelzele oldu 

Şehrimize gelen malfunata göre 
ötcygün Bingöl'de dört defa zelzele ol
muştur. Fasılalarla olan zelzele hafif 
geçmiı ve hiç bir zarar yapmamıttır. 

Hıfzıssıhha reis muavinliği 
· Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekile

ti hıfzıaarıhha itleri dairesi reisi mua • 
vinliğine tayin edilen İstanbul vilaye • 
ti bakteriyolojihanesi mütehassısı Dr. 
Nurettin Onur Ankara'ya gelerek ye -
ni vazüesine başlamıştır. 

eidilmi yecektir. 

Çağrı 

X Arzuhal encümeni bugün mmnl 
heyet içtimaından .anra toplana<:9k:br. 

Ricalin ve münev.verlerin şuuruna tam 
olarak aksetmemış dahi olsa, kurtulu
ıun bir millet olmakta ve bu milletin 
devletini yapmakta bulunduğu, hepsi
nin dimağlarmda ve gönüllerinde de _ 

ııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
Dün hava bulutlu ~i 

Şehrimiz.de hava umumiyetle çok 
bulutlu ve rüzgarsız geçmiştir. en dü
şük ısı l, en yüksek ı.sı da 6 derece o
larak kaydedilmiştir. Yurdun Kocaeli, 
Karadeniz kıyıları, Doğu ve cenubi A· 
nadolu bölgelerinde hava kapalı ve yer 
yer yağışlı, diğer bölgelerde çok bu • 
!utlu geçmiştir. 24 saat içindeki mev -
zii yağışların karemetreye bıraktıkla -
rı su mikdarı Cizre'de 22, Kocaeli'de 
7, Zonguldak'ta 5 Tatvan'da 1 kilog -
ramdır. 

rin izler bırakmıştı. 

Bu sayededir ki, imparatorluk kor
kunç çatırdılarla devrilip giderken 
onun tam ortasında henüz natamam 
heniız acemilik devresinin bütün va: 
sıflarını taşıyan, bununla beraber zin
de olan genç bir yapı, bu işe hayretle 
bakan insanlığın gözleri önüne dikili • 

vermişti. 

Bu genç yapı, Dumlupınar ~.c 1:<>
zan'dan sonraki türk yapısı, Turkıye 
Cümhuriyetinin yapısı idi. 

Daha önceki yazılarımızda katas 
trof dediğimiz hadise, işte yukarıya 
tablosunu çizmiye çahşmı~ ol~u~umuz 
imparatorluğun batışı hadısesıdır. 

Katastrof'tan sonra, elimizde bir 
dil kaldı ki, bunun ancak türk sarfı ve 
tilrk nahvine tabi olacağı, imparator • 
luğun batışına tekaddüm eden ~ünler
de tekarrür etmişti. Tarih denınce de 
bunun ancak türk milletine göre ve 
yeniden yazılması lhım geleceği aşi • 
kar idi Bunu bizden hiç bir başka 
mantık istemese, milli kurtuluş mUca· 
delesinin izahı ve hem bir başlangıca 

hem bir devama bağlanmasındaki za · 
ruret istiyordu. 

Ne dil ne tarih bahsinde, ne müslü-

Umumi yerlerdeki. radyolar 
Gene radyodan bahsedeceğiz. Fa

kat bilirsiniz ki radyonun bir verici 
kısmı vardır ki bu devletin elinde
dir ve bir stüdyosu vardır. Alıcı 
kısmı ıse hepimizin, bütün abonele
rin evinde durur, 

Şu halde bir verici stüdyoya kar
şı Yllrt içinde binlerce alıcı stüdyo
muz var demektir. Bugünkü irkra
mızdaki dileklerimiz verici stüdyo
dan değil, alıcı stüdyolardan olacak
tır. ,. 

• Geçen sene Avrupa'nın büyük ıe-
hırlerınden b · · · · . ırısınae bır radyo sa-
hibı menıur, bu gece, gızlıce, o mem
lek~tle arası iyi olmıyan bir nemle
keıın radyo neıriyaunz 11.ııcı cihazı
nı kısarak dinlerken bi; telefon aldı: 

- Şimdi dinlemekte olduğunuz 
istasyonu kapayıp yerli istasyonla
rımızı dinliyeceksİIJizl 

Bunu duyup da hayrete dü§meyi
niz. A vrupa'nrn bir takım memle
ketlerinde alıcı cihazlar, ancak 0 

memleketin neşriyatını alabilecek 
şekilde yapıldığı gibi, öteki türlü 
makineler için de yabancı ve zararh 
neşriyata kulak yummaları emredi
lir. 

lçinde tam bir emniyet, itimat ve 
hüriyet havası esen Türkiye'de ha
kim olan rejim, esir dalgalarının ü
zerine böylece kilit vurmayı aklın
dan geçirmez; ona fÜphe yok; fa
kat alıcı Stüdyolarının, bilhassa rad
yosu bulunan lokanta, gazino, kahve 
gibi umumi yerlerin dikkat etmele
ri lazım gelen bir nokta vardır: Ve
rici radyomuzda alaturka müzik, ala
franga müzik, hafif ve ağır havalar, 
hepsi ile birlikte bir de dinleyicileri 
faydalandırmak için hazırlanmış 

konferanslar, ajans haberleri ve mu
sahabeler vardır. Bütün bunların 
hususi evlerde bile olduğu gibi din
lenmesini temenniye §ayan buluruz. 
Likin uınumi yerler bu neıriyat ya
pılITken ba~ka yerlerden ve yahut 
gramofon plaklarından istifadeye 
hlluFJamalıdırlu. 

Eve/ki gece yemek yediğim bir 
lokantada Ankara radyosu tama
jans haberlerini verirken susturul
du ve yerine birkaç pl5.k çaldırıldı. 

Garsona sordum: 
- Ankara radyosunu neye kapat

tınız? 
- ~u ilcrdeki masada oturan dört 

kişi ecnebi artistlerdir. Onlar, üç 
dört tane plak getirdiler. Patron 
onları çaldırmak için Ankara'yı sus
turdu, 

Bundan birkaç sene evel, Anka
ra radyosunun neşriyatını umumi 
yerlerden olduğu gibi takip için bir 
emir verilmiş olduğunu hatırlıyo

rum. 
Umumi yerlere alıcı radyo ciha

zı koyup işleten mal sahiplerinden 

bu küçük itinayı tekrar istiyemez 
miyiz? - T. J. 

Macaristan yahudileri ! 

Musa'nın dini, macar yahudile
rinin sırtında yumurta küfesi bile 
değilmiş, öyle anlaıılıyor. Çünkü 
bunlardan 200 bin taneai protea
tan, yahut katolik dinine geçmek 
için müracaatta bulunmUflardır. 

Fakat yahudilere düpnan olan 
ırkçılar, yahudi dininden ziyade 
semitik ırkın dÜf111aru değil midir
ler? O itibarla din de değiıtir
seler macar semitlerine karıı 
beslenen öfke baki kalmıyacak 
mıdır? 

lıin kötüsüne bakınız: ıayet bu 
200 bin yahudi, hıriatiyanlığa gi
recek olurlarsa o .zaman "gene ya
hudidirler,, diye macari&tanda o
turamıyacakları gibi, günün birin
da yahudi mültecilerine Filis
tin' de ve yahut baıka bir yerde bir 
yurt ayrılacak olursa oraya da 
''bunlar yahudilikten çıkıp hıriati
yan olmuşlardır,, diye kabul edil
miyeceklerdir. 

Şu halde ıu 200,000 kiıiyi din
den dönmek, her taraftan tera yü
züne dönmekten kurtaramıyacak
tır gibi gelir bana. 

Rüzgarlar bütün bölgelere şimal 
istikametinden saniyede en çok 8 met· 
re kadar hızla esmiştir. Karadeniz'de 
ve Oge denizinde rüzgarlar kuvetli bir 
şekilde esmektedir. 

Yurtta en yüksek ısılar İzmir'de 

13, Bodrum'da 14, Adana ve Antal -
ya'da 16 derecedir. 

On düşük ısılar da sıfırın altında 

Eskişehıir'de 1, Afyon'da 3, Yenişehir· 

de 5 Siv.as'ta 7, Erzurum'da ve Kars'ta 
8 derecedir. 

Karadeniz' de J ırtma 
İı;tanbul, 13 (Telefonla) - Kara -

deniz'dc şiddetli bir fırtına çıkmış -
tır. Keyfiyet limanlara ve gemiler• 
Dildirilmi§tir. 
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1 DIŞ POLiTİKA 
Almanya ve yahudiler 
Almanya'da yahudiliğin likidasyo

nu, Nazi partisinin aiyasi programı
na, bu parti iktidara geçmezden çok 
evel girmi§ olan bir umdedir. Bunun
la beraber, parti iktidara geçtikten 
aonra bunun tatbikatına gidileceği -
ne ihtimal verilmiyordu, Bir defa ya
~~iliğin likida&yonu Almanya'nm 
~~tıaadi ve mali hayatını aarsabilece
eınden korkulurdu. Sonra meselenin 
eDternaayonal bir aafhaaı vardı: Li
kidasyon, yabudileri Almanya'dan 
ka.çmnak suretiyle yapılacağına gö
re, bunlan hudutları içine alacak o
lan meıı:nleketlerle bu meseleyi halet
mek laznn gelirdi. Yalnız bu ikinci 
zorluğun, muhalefet zamıınında 
J>rogranı içine aiınan bu hükümlerin 
t~tbi~ine engel te§kil edeceği zannc
dilm.ı§ti. 

"k Fakat Nazi partisi, iktidara geç
tı teıı aonra bu meseleyi ciddiyetle 
~le aldı. Yahudiler aleyhinde alınan 
ilk tedbirlerin, bütün dünyada uyan
d~ığı heyecan hatırlardadır. Fakat 
tlırtaııya, be§ seneden beri tedricen 

u tedbirlerin tiddetini arttırmakta
dır. Ve birkaç hafta evel Paris'teki 
•!ınan elçiliği katiplHinden birinin 
.bır Yahudi tarafmdan katli, bu şid
detin en ileri hadde götürülmesine 
•esile te§kil etmi§tir. Yahudiler ikti
.. di hayattan uzaklaft1T1lmışlardır. 
Eğlence yerlerine gidemezler. Bir 
çok sokaklarda dolaııamazlar. Gü
nün muayyen saatlerinde dı§arı çıka
hıazlar. Bu tedbirlerin hedefi, yahu
dileri tazyik altında ya,1atmak de
ğildir. Almanya'dan kaçırmııktır. Al
man ajansı dün gazetelerde çıkan 
bir tebliğd: bu he.defi açık olarak i • 
fade etmittir. D. N. B. ajanın diyor 
ki: 

''Alman hükümetinin gerek şim
diye kadar aldığı, gerek bundan böy: 
le alacağı butun tedbirlerin hed~fı 
gerek alman mılletinın ve gerek bıL
zat yahudilerin nefine olarak alman 
yahudilerini hicrete mecbur etmek
tir ... Tecrübe isbat etmiıtir ki alınan
lar yahudilerle yanya~a yaıııya~~~
lar. Binaenaleyh bu ikı unsuru bırıb_ı
rinden tanı bir katiyetle ayırmak la
znndır. Hukuki ayrılık şimdi bir fi
liyatta ayrılık haline gelmelidir.,, 

"Filiyatta ııyrıİık" da yahudile
rin Almanya'dan çıkıp gitmeleri de
mektir. Almanya tarafından yapılan 
bu t~ebbüsün biri yalnız Almanya
yı alakadar eden milli, diğeri de ba§
ka memleketleri alakadar eden bey
nelmilel mahiyeti olan iki safhası var 
dır. Milli safhası, alman hükümeti· 
bin bu unsuru memleketten çıkar
mak noktasındaki is.abeti veya iaabet 
aizliğidir. Bunu alınanlar ölÇ1nütler, 
.J~lunüıler ve kararlarını vermiıler
dir. Hu o.- -·• yalnız Almanya'nın 
menfaati veya zarch. haknnından 
kimsenin münnkaıa etmeğe hah\..· 

yoktur. 
Diğer safhasına gelince; Alman • 

ya~dan çıkacak olan yahudilerin baş
ka bir memlekete yerle§111eleri li.zını 
geldiğine göre, yalnız alman işi ol
ınaktan çıkıyor. Gerçi hiç bir memle
ket Almanya'dan koğulan yahudi
leri' yerleıtirmeği vazife olarak üze
rine almak mecburiyetinde degildir. 
Fakat hazan iktiaadi, hazan insani, 
bazan da siyasi düşüncelerle yahudi
leri hudutları içine kabul etmeğe ha
zır olan memleketlerin mevcut old.ı
iu anlaııhyor. Fakııl bütun bu mem
l'!ketler bir şart üzerinde ıarar et-

mektedirler: 
Yahudilerin, girecekleri ıneml.e

kette derhal müstahail unsur olabıl
ınelerini temin için sermayelerini A!· 
manya'dan dııarı çıkarmalarına mu· 
aaade edilmesini istiyorlar. Alman· 
ya'daki yahudi nütuaunun ~ik~8:rı 
altı yüz bin kadar olduğu bıldırıl
mektedir. Bunların serveti de ge~en· 
lerde von Rath'ın katli dolayısıyle, 
Yahudi cemaatinin tediye edcc~ği P.a
ra cezaaı tesbit edilirken aekız ınıl
Yar mark olarak hesaplanmııtı . .B.u
nun bir milyar markı ceza olarak ve: 
rilrniıtir, Demek ki Almanya' da yedl 
milyar marklık yahudi ~erveti kalı: 
yor. Almanya bir takım teknik malı 
sebepler ileri sürerek bu miktar pa
ranın memleket dııma çıkaınıyaca

ğını bildirmektedir. Demek oluyor 
ki bu para meselesi halledilecek o
luraa, Nazi partisinin iktidara geçti
ği gündenberi dünya efkarı urnuıni -
yeaini alakadar eden bu yahudi me
aelesinin en zor olan aafhas• da halle
dil mit olacaktır. Esasen bu mesele 

ile geçenlerde Evyan'da toplanan 
konferana meşgul olmuştu. Fakat o 
za.mandanberi, Almanya'da yahudi
ler aleyhine alınan çok şiddetli ted -
birler dolayısiyle, meaele daha ha:d 
bir safhaya girmittir. Binaenaleyh 
Yahudileri hudutları içine alabilecek 
derecede geniı toprak aahibi olan 
devletler tenıasa gelmiıılerdir. Avus
turalya elli bin muhacir almayı tek
lif etmi~tir. İngiltere hükümeti bu 
muhacirleri Afrika'daki bazı müs
temlekeler.ine yerle~tirmeği düıünü-

ULUS 

Mebus seçiminden sonra Romanya'nın Ankara 

elçiliği sefaret 

derecesine çıkarahyor Stoyadinoviç hükümeti 
üç senelik faaliyetinin 

müköfatlnı gördü 

Bükreş, 13 a.a. - Resmi gazetede 
çıkan bir kararname ile papalık nez -
dindeki romen elçiliği büyük elçilik 
derecesine çıkarılmıştır. Diğer bir 
kararname ile Slovakya'nın merkezi, 
olan Hust'te bir romen general kon -
solosluğu ihdas edilmektedir. Belgrad, 13 a.a. - Dün akşam çıkan bütün gazeteler, dün ya

pılan intihabatın neticeleri hakkında uzun tefsirlerde bulunmak
tadırlar. 

Yakında neşredilecek olan diğer 

kararnamelerle Romanya'nın Atina 
Belgrad ve Ankara orta elçilikleri 
büyük elçilik derecesine çıkarılacak -
tır. 

Gazeteler, son üç sene zarfında büyük bir faaliyet göstermiş 
olan hükümet partisinin kazandığı muvaff akiyetin ehemiyetini 
tebarüz ettirmekte ve muhalefetin, liderleri ve bilhassa Belgrad
da muvaffak olamıyan federa -
list lideri Ljubu Davidoviç de j 
dahil olduğu halde uğradığı he
zimeti ehemiyetle kaydetmek
tedirler. 

Bu sabah çıkan bütün gazeteler sü
tunlarını hemen kamilen pazar gün -
kü intihabatın neticelerine tahsis et
mektedirler .. Gazeteler büyük harfli 
başlıklarla sırplarla me~kün mıntaka

larda reylerin yüzde 75 ini ve 9 eya -
!etten 7 sinde kati bir ekseriyet kazan
mış olan Stoyadinoviç listesinin mu -
zafferiyetini ilan etmektedirler. 

Matbuat, bu rakamlara istinat ede
rek Stoyadinoviç'in sarih ve münaka -
şa götürmiyen zaferinin kıymeti~i te: 
barüz ettirmektedir. Muhalefet lıstesı 
gerek programları gerekse ideoloji : 
leri ile biribirinden ayrılan 14 partı 
veya grupu ihtiva etmekteydi. 

Almanya' da 
Bütün yahudi 
bütün yahu.di 

İsmini 

erkekler İSRAİL 
kadınlar SARAH 

alacaklar 
Münih, 13 a.a. - Polis müdüriyeti tarafından neşredilen bir 

emirname mucibince 1 Sonkanundan itibaren isimlerinden muse
vi oldukları an!aşılmıyan bütün yah•ıdiler taşıdıkları hıristiyan 
isimlerine erkekler için İsrail, kadınlar için Sarah isimlerini ila
ve etmek mecburiyetindedrler. 

Bu emirname hilafında hare
ket edenler tevkif edilecek ve 
kendilerinden para cezası alına
caktır. 

Mucllri.~ı,m'da )«ılııuli ga -
:wt.ı.,ten iwpallil) or 

yetinin Puncab şubesi, kongre başka· 
nı B. Suhhas Şandre Boı;e'ye protes
to mektubu göndererek kongreye da
hil biitün hükümetleri yahudi doktor 
kullanmamıya davet eylemiştir. 

Kongre reisi Hindistan'da yahudi 
doktor rekabetinin müsamaha ile kar 
şılanamıyacağı cevabını vermiştir. 

Hangi maddelerde 

fazla istihsal var! 

İktisat Vekôletinin 

bir tebliği 
Jktı.sat Vekaletinden tebliğ edil

miştir: 

Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 
2261 sayılı kanunun üçüncü maddesi 
mucibince tanzim edilmiş olan fazlai 
istihsal nizamnamesi ahkamına göre 
yapılan tetkikat neticesinde memle -
kette imal edilmekte olan : 

1 - Cıvata, somun ve perçin çivisi, 
2 - Gümrük tarife kanununun 538 

A. L. pozisyonuna dahil ufak çiviler. 
3 - Pirina yağı. · 

sanayiinde fazla istihsal mevcut ol
madığı ve aynı zamanda nizamname 
ahkamına göre yapılan tetkikatta deri 
sanayiine gümrük tarif~ kanununun 
- 532 a 2 - pozisyonuna dahil çiviler -
de fazla istihsal bulu!1duğu anlaşıl -
mıştır. (a.a .) 

Memel'de 

Almanlar 
Kahir bir muvaUaldyet 

ka·a 
Memcl, 13 a.a. - Alman Ajansı bil -

diriyor : 
Reylerin muvakkat ve kısmi tasni-

fi neticesinde alman listesinin ; 
Mcmel köylerinde yüzde 97,7, 
Heydkrug bölgesinde yüzde 95,11, 
Pogegen bölgesinde yüzde 93.5, 
Bizzat Meme! şehrindeki neticeler 

henüz belli değildir. 

Diğer cihetten Maçek'in listesi ile 
bir hırvat ekseriyetini ihtiva eden sa
hil ve Sava eyaletlerinin bazı kısımla
rında elde edilen reylerin serbestçe 
verilmediğini ve Maçek'in koylü mu
hafızalarının işitilmemiş tazyiki altın
da istihsal edildigini kaydetmek ıa -
zımciır. Bu vaziyet Maçek tarafın -
dan Sava ve sahil eyaletlerinde kaza
nılan ekseriyetin bütün kıymetini dü
§Ürmektedir. 

Bütün memlekete ait yekun şudur: 
Stoyadinoviç listesi: 1.636.519 ya -

hut yüzde 58.90, 
Maçek listesi: 1.300.823 yahut yüz

de 40.21, 

B•Jdapeşte, 13 a.a. - Yaııudıler hak
kındaki kanunun tatbiki neticesi ola
rak yahudiler tarafından neşredilmek
te ve içtimai nizama muğayir ve devle
te karşı hasmane faaliyette bulunmak
ta olan diğer 48 gazetenin de neşri 

menedilmi§tir. 
Şimdiye kadar yahudiler tarafın -

dan idare edilmekte olan 100 gazete -
nin neşri menolunmuştur. 

Kont Ciano yakında 
Budapeşte'ye gidecek 

Ljotitch listesi; 30.310 yahut yüz -
dt: 0.89. 

Bu malfunattan anlaşıldığına göre, 
Stoyadinoviç li tesi, Drava, Tuna, 
Morava, Drina, Vrbaa, Vardar, Zeta 
eyaletlerinde yani Sava ve sahil eya -
letleri' müstesna olmak üzere memle -
ketin her tarafında mutlak bir ekseri -
yel kazanmıştır. 

Maçek'in müttefikleri olan kovalize 
muhalif sırp fırkasiyle milli yuğos -
lav fırkasının uğramış olduğu mağ -
lubiyetler, Maçek listesinin elde et -
mı'!i v1.ı ... r;u netayicin ehemiyctini a -
zalmaktadır. 

Maçek listesinin hilafına olarak 
Stoyadinoviç listesi, mütecanistir ve 
organize edilmiş bir partiye mensup 
olan bütün namzetlerin tabi oldukla -
rı tek bir programa istinat etmekte -
dir. 

İntihap bürolarının bütün sabit va
rakaları arrondisman mahkemelerine 
tevdi edilmekte ve bu mahkemeler ta
rafından merkezi intihap komitesine 
gönderilmektedir. 

İntihap kanunu mucibince Stoyadi
noviç listesi, 300 den fazla azalık el -
de edecektir. Maçek listesi ise ancak 
takriben 70 azalığa malik olacaktır. 
Kanunun derpiş etmekte olduğu nis -
beti elde edememiş olan Ljotitch lis -
tesi ise azahkların tevziinde hesaba 
katı lmıyacaktır. 

B. Ruzvelt dün 

B. Eden'le görüştü 
Vaşington, 13 a.a. - Sabık İngiliz 

Hariciye Nazırı Eden, dün buraya 
gelmiştir. 

B. Eden, bugün B. Ruzvelt tarafın -
dan kabul edilmiş ve kırk dakika cÜm· 
hur başkaniyle görüşmüştür. 

B. Eden halk tarafından çok alkı§ -
lanmıştır. 

yor. Cenubi Amerika memleketlerin
de de yahudiler için bir yer aran
maktadır. Fakat en makbul muha
cir on yedi yaıından aıağı olanlar
dır'. Bunlardan birkaç kafile §İmdi
den fngiltere'ye nakledilmit ve yer
leştirilmiştir. Binaenaleyh alman ya
hudileri meselesi, belki de fU ve bu 
şekilde halledilecektir". . 

A.~.ESMER 

Fakat bütün yahudı meself"Sl bu-
l halledilmit olmuyor. Çünkü 

nun a l . k d' 
Almanya'nın bu mese eyı en l e-

llerine uygun şekilde hallettiğini 
me M . "b" .. n Polonya ve acarıstan gı ı gore , 

1
. 

memleketlerin de Almanyayı tak ıt 
t eleri korkuau vardır. lıte o zaman 

em 11" • k" b" yahudi meselesi, ha l ım ansız ır 

facıa halini alır. 

ltalya'da d-Oviz kaçakçılığı 
yapan yahudiler 

Milano, ı.; a.a. - Yahudi unsurla -
rın milletin iktisadiyatı aleyhinde 
sartetmekte oldukları yeni bir cani -
yane faaliyet meydana 5ıkarılmıştır. 

Meydana çıkarılan teşkilat, Mil no
nun yahudilere ait bir çok müessese -
leri ile müna:;ebcttar olan ve Paris ve 
Londra'da şubeleri bulunan vasi bir 
teşkilattır. Bu teşkilatı vücude ge -
tirmiş olan çetenin kaçakçılığı, 18 
milyon lirete baliğ olmaktadır. 

Teşkılatın ajanları, İtalya'ya git -
mek istiycn kimselere resmi kambi -
yodan daha ucuz fiyatla liret teklif 
ediyorlardı. Ve bu liretler, Milano'
d _ yahudi müeı;seseleri tarafından te
diye olunuyordu. 

l 'almdilf•r oyunca/( 
satanuycıcal~lar 

Prag, 13 ... a. - Slovak hükümeti 
bir kararname neşrederek yahudilerin 
slovak arazisinde noel oyuncakları 
satmalarını menetmiştir. İkinci bir 
kararname ile gelecek sonkanunun 
birinden itibaren yahudilerin küullü 
içkiler satmaları menedilmiştir. 

lııgiltere'yc hiicum 
Kurlu:., ı.,, a.a. - Yahudı matbuatı 

bugün yenı ... en İngiltere'ye karşı şid
detli hücumlar yapmakta ve İngilte -
re'yi bilhassa Londra konferansına 

araplarm da ıştirakini derpiş eyledi • 
ğinden dolayı tahtie eylemektedir. 

Kudüs'te aktedilen büyük bir mi -
tingte yahudiler Londra konferansı -
na iştirak edilmemesini istemişlerdir. 

tondrcı'ya bir arap delegas
yonu gidece/-.'. 

Londra, 13 a.a. - Evcning Standard 
gazetesinin bildirdiğine göre geçen 
haftanın ı;onunda Filistin'e gitmiş o
lan Londra'daki arap merkezinin şefi 
Doktor Tonnus, hali hazırda Filis -
tin'de, Lndra'da toplanacak olan arap 
konferansına gönderilecek temsil he
yeti meselesini müzakere etmekte -
dir. 

Bu gazeteye göre, Tonnus, Londra'
ya bir arap murahhas heyetiyle bir -
likte avdet edecektir. 

lngiliz polisinden şildiyet 
Kudüs, 13 a.a. - Tanınmış müslü -

man rüesa ingiliz fevkalfıde komise -
rine bir telgraf göndererek İngiliz 

polisinin müslilman halka karşı gös -
terdiği fena muameleyi şiddetle pro
testo etmiştir. 

Hindistan' do <la yahudi 
alcylıt<lrlığı var 

Bombay, 13 a.a. - Alman ajansı 

bildiriyor: Hindistan doktorlar cemi-

Pese siyasi mahfilleri ziyarete 
büyük ehemiyet veriyorlar 

Budapeıte, 13 a.a. - Yeni hariciye nazırı Kont O saky, Stefani 
ajansının muhabirine beyanatta bulunarak ezcümle demittir ki: 

"- Hariciye nazırlığı makamına 1 
tayin edildigım şu sırada Stafani A -
jansı vasıtasiyle Macaristan'ın sıkı 1 

dostluk münasebetleriyle bağlı bu -
lunduğu İtalyan efkarına hitap et -
mek benim için hususi bir zevktir. Bu 
münasebetle Musolini'nin macar ta -
lepleri lehinde sarfettiği faaliyete 
tahsis edilen ve geçende intişar eden 
bir kitap için İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciano tarafından yazılan mu -
kaddemede mumaileyhin Macaristan 
için kullandığı müessir kelimeleri ve 
İtalya'nın memleketimiz hakkındaki 
dostane hissiyatını ifade eden sözle -
ri ehemiyetle kaydetmek isterim. 

ltalyan - nıucar do~ıluğrı 
Macar ·milletinin, ananevi sadakati 

ile elindeki imkanların nisbeti dahi -
linde Musolini'nin ve onun kuvctli 
İtalya'sının anlayışlı yardımına mu -
kabele ettiğini de teyit ederim . ., 

Kont Çaki, 10 senedenlıeri Macaris

tan ile İtalya arasında mevcut dost -
luktan ve macar milletinin Roma-

Bertin mihveriyle teşriki mesaisin -

den bahsettikten sonra netice olarak 
şöyle demiştir : 

"- Bugünlerde Kont Ciano, Buda

peşte'de Naib'in misafiri olarak bulu -

nacağı zaman kendisiyle hususi su -

rette görüşmek ve müdavelei efkarda 
bulunmak fırsatını kaçırmıyacağımı 

bildirmekle bahtiyarım.,, 

Pe~t.e.'cfo ziyarete eltemiyet 
veriliyor 

Budapeşte, 13 a.a. - Siyasi maha -

fil, İtalya hariciye nazırı Kont Ciano'

nun yakında Budapeşte'yi ziyaret e -

cieceğine dair olan haberi büyük bir a

laka ile karşılamıştır. . . 
Çekoslovakya'da vukua gelen deği -

şiklikler ve Karpatlaraltı Rusyasına 

telmih eden aynı mahafil, B. Ciano'
nun ziyaretine büyük bir ehemiyet 
atfetmektedir. 

Yarı resmi mahafilc göre hariciye 
nazırı B. Çaki, bu aym 19 unda Bu -
dapeşte'ye gelmesi muhtemel olan 
Kont Ciano'nun muvasalatından e -
vel Berlin'c gidecektir. 

İtalya Cibuli iıinin 

cezri bir ıekilde 
hallini isliyor 

Roma, 13 a.a. - CiQrnale d'ltalia 
gazetesi fransız - İtalyan meseleleri
ni tekrar ele alarak diyor ki: 

"İtalya, Cibuti, fransız Somalisi 
meselesinin kati ve cezri olarak hal
lini istiyor. İtalya, bu meseleyi ile
ri sürmekte tamarniyle haklıdır. Hu
susiyle ki, 1935 ten sonra Fransa Ci
buti'yi İtalyan imparatorluğu aley -
hinde bir lilet-0larak kullanmıya baş
lamıştır. Cibuti, fransızların i<laresi 
altında İtalya'ya karşı hareket eden 
bütün habeş muhacirlerinin bir top
lantı yeri halini almıştır. Fransız So
maliEi bütün İtalyan menfaatlerine 
karşı daimi bir tehlike teşkil ediyor. 
Tıpkı, İtalyan - İngiliz münasebetle
ri gibi İtalyan - fransız ri-ıünasebet
leri de bugiln yalnız Akdeniz'e değil, 
Kızıldeniz'e ve Hintdenizi'nc de şa -
mildir.,, 

I talycmlarcı t<ibiyet 
dcği~tirtilh-or 

Roma, 13 a.a. - Messagero gazete
sinin öğrendiğine göre, fransız man
dası altında bulunan topraklarda fran 
sız tabiiyetine geçmek istemiyen ital
yanlar işlerinden çıkarılmaktadır. 
Binaenaleyh milliyetlerini terketmek 
istemiyen italyanlar yavaş yavaş iş_ 
siz bırakılmaktadır. 

Bir vapur kayıp ! 
Stokholm, 13 a.a. - Pazar günü 

Norveç'te kain Kriıstiansand'a git -
mek üzere Hirtahalala'dan hareket et
miş olan 21 kişiden ibaret müretteba -
tı ile dört yolcuyu hamıl bulunan 
Jylland adındaki Danimarka vapuru
na kaybolmuş nazariyle bakılmakta -
dır. Bu seyahatin dört saat devam et
mesi iktiza ediyordu, fak.at romor -
körlerin ve deniz tayyarelerinin yap
mış oldukları araştırmalara rağmen 

24 saattan fazla bir zamandanberi va
puru hiç bir yerde görmek mümkün 
olmamıştır. 
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!TÜRKİYE BASINll 

Dünyanın en 

bahtiyar milleti 
TAN' da M. Zekeriya Sertel ''Dün

yanın en bahtiyar milleti,, unvanlı 

ba~akalesine Cümhurrcisimiz lr.
met lnönü'nün, son nutkun.:lan aldığı 
§U &Özleri aynen zikrederek batla
makta ve sözlerine §Öylece devam et
mektedir: 

.. Bugün birçok milletler, siyasi ve 
içtimai bakımdan, gerek kendi itle
rinde, gerek biribirine karşı kararsız 
bir haldedirler. Bir çok memleketler
de, gerek komşuları ve gerek kendi 
halkları arasında yarının beklenil
miyen ne hadiseler meydana çıkara
cağını bilmemek endişesi vardır. in
sanlık için ıııtıraplı olan bu karart.ız
lık karşısmda tiirk milleti, içeride ve 
dı§arıda fikirleri sade ve açık ve ka
ran kati olarak verilmiş buluıunakla 
bahtiyar ve mağrurdur . ., 

iSMET INöNO 
Cümhurreisimizin Ka:.tamonu'da i

rat buyurduk! rı kıymetli nutuktan 
aldığon yukarıdaki veciz cümleler, 
bize türk milletinin içinde bulundu
ğu bahtiyar havayı kudretle ifade o
den birer vecizedir. 

Filhakika, dünyaya §Öyle bir göz 
atınız, ve bir vakitler diınyanm en 
zengin ve b htiyar milletleri sayılan 
büyük Avrupa milletlerinin geçir
dikleri buhranlı ve ıstıraplı h yatı 
tetkik ediniz. Göreceğimiz manzara 
bize bnhtiy rlığımızı daha kuvetle 
duyunnaga yardım edecektir. 

Adaııında her tchlıkeden masun 
ve uzak yaıdığını zanneden İngilte
re bugun dahili ve harici bir çok fe
laketler ve tehlikelerle muhattır. 
Her gün bir haı:]> tehlikeaine maruz
dur. Diınyadaki nüfuz ve kudreti her 
gün biraz daha azalmakta·.:lır. Dahil
de halka gaz maskeleri dağıtmakta, 
ve haikı harbe hazırlamaktadır. Hal
kı teskin için her giın lng1ltere için 
harp t hfüı:esi olnındıgını ılan eden 
Londra g zeteleri, bir taraftan bina
larının altında sığınaklar yaptırmak
tn, muharrir ve müstahdemlerine 
gaz maske} ri tevzi etmekte, ve me
murlarıan bina içinde harpten ko
runına tnlimleri yaptırmaktadır. 

Dünyaya hükmctrncğe alışını§ İn
giliz milleti, bugün kahvaltısını yer
ken damının üzerine bir tayyarenin 
bomba atnuyncağından emin değil
dir. İngiliz. vatandaşı huzurunu ve 
rahatım kaybetmiştir.,, 

FELAKETiN HAYIRLISI 
AKŞAM'm Dikkatler aütunwrda 

ıu fıkrayı okuduk: 
"Tevfik Fikret'ıin bir mısraı var

dır: 

"Bnznn felaketin de olurmu§ ha-
' yırhsı,, 

Kastamonu ismet lnönü'ne "İki a
ilenin cüzamı dört :.cnedc kırk hane
ye bulaştı!,, diye haber verilmesi, 
bütün memlekette bir intibah, bir te
yakkuz uyandırdı. 

Musap olan betbahtlar elbette 
memleketin her tarafında bulunup 
tecrit edilecektir. Medeni Türkiyc'
nin hanala:.ı başka türlüsünü ihata 
edemez. Bunlara, güzel sahillerimiz.. 
den birinde şirin bir ada tahsis etme
li; geçimlerini de temin etmeliyiz. 
Kemlilerinin iyi yaşnmalnrmı, fakat 
nesillerinin hasıl olm masını kati 
&urette emniyet altına almalıyız. 
Sağlam cemiyet ve hnstalnr, biri

birlerine knrtı bu mütekabil vazife
lerini derhal deruhte etmelidir.,, 

Fransa'da bütçe 

müzakereleri 
Faris, 13 a.a. - Mebusan meclisi 

büdce enciımeni, 1939 budce pro1esı -
ni, l 7 müsten l,ife karşı 25 rey ile tas
vip etmiştir. 
Melıusan meclisinin bugünkü top -

lantısı ruznamesinde biıdcc müzake -
relerinin daha çabuk bir usulle yapıl -
ması hakkında bir kanun projesi bu -
lunmaktadır. 

Perşembe günü lıaşlıyacak olan bud
ce müzakereleri, bugiin görüşiılccek 
ve tasvip edilecek olan bu kanundaki 
usule göre yapılacaktır. Mebusan 
meclisi, lıu suretle, umumi müzakere -
}erden sonra, şimdiye kadar oldugu 
gibi bütün fasılları ayrı ayrı olarak 
değil fakat büdcenin heyeti umumi -
yesini birden tasvip eyliyecektir. 

General Sirovi ve 

B. Hodza kavga ettiler 
Budapeşte, 13 a.a. - Virradat gaze

tesinin bildirdiğine göre eylül ayın -
da Prag hükumetinin siyasi zimam -
darlariyle o zamanki hükumet Şefi 

Sirovi arasında yapılan şiddetli bir 
münakaşa esnasında General Sirovi 
Machcnk ve IIodza'yı vatana hiyane~ 
etmiş olmakla itham etmiş ve eski 
başvekil ile h a• biye nazırına tabanca 
ile ateş etmi!itir. 
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lngilterenin kuvetli 
ve zayıf tarafları 

J ngittere'nin Akdeniz'deki as
keri vaziyeti nasıldır? 

İngiltere, askeri bir garnizonun 
işgali altında bulunan Cebelüttarık 
boğaziyle ve bu boğazda donanma
eına sığınaklık eden bir limanla 
Akdeniz'e hakimdir. 

Bu boğazdaki Britanya toprakla
n o kadar ar:, arazi o derece kayalık
ve sarptır ki, Cebelüttarık'ın kara 
tayyarelerine meydanlık edecek ye
ri bile yoktur. İspanya, şayet 1ngil
tere'nin hasmı olacak olursa C b _ 
1.. k İ ' e e 
uttarı spanya'nın gerek A . vrupa 
t~rafındakı gerekse Afrika sahille_ 
rın~eki ba~aryalariyle tehlikeli bir 
vazıyete duşmüş olur. 

İş\e bundan dolayıdır ki, bir harp 
takdirinde İspanya Fas'ının fran _ 

sızlar tarafından işgali takarrur et
tirilmiştir. Cebelüttarık'a en yakın 
İtalyan topraklarını, Sardinya adası 
tefkil etmektedir ki, 1200 kilomet
re mesafede bulunan bu adadan 

bombardıman edilmek tehlikesi pek 

varid değildir. İspanyol Balear'la -

rından gelecek bir hava taarruzu da

ha ziyade ihtimal dahilindedir. Ne 
de olsa, Akdeniz'in geçidi şimdiki 
halde Britanya'nm elinde bulun -
maktadır. 

B undan başka, İngiltere, Ak -
deniz'in çıkış geçidi olan 

Süveyş kanalına da 1922 denberi 
müstakil bir devlet olan ve 1936 da 
akdedilen ingiliz - Mısır muahede
siyle Britanya'nın müttdiki sayı -
lan Mısır dolayısiyle hakimdir. 1916 
muahedesi, Britanya askeri kuvet -
lerinin sekiz yıl zarfında iç Mısır'
dan çekilerek Süveyş kanalı civa -
rında toplanmalarını derpiş etmek
tedir. Kanalın ortasına.düşen 1sma
iliye ile kanalın cenubunda bulu -
ban Genayfa, Britanya hava donan
ması garnizonlarının ve ingiHz or
duauun temerküz noktaları olacak
tır. Bu garnizonlarındaki ordu mev
~udu 10.000 asker ve 400 pilottan 
ibaret bulunacalttır. Süveyş kanalı
~~ emniyeti, Britanya ordusuna 
iht~yaç gösterip göstermemekte ol -
dugu meselesi, ancak yirmi yıl son
ra tetkik edilecektir. Tekmil Mısır 
l~nları Britanya donanmasının 
emrıne amadedir. 

S ilveyı kanalındaki bu kuvetli 
mevki, 9imalden yapılacak 

~rruzlara karıı Filistin toprakla
rıyle de emniyet altındadır. Trab -
luıgarb ·· · uzerınden karadan yapıla -

Yazan: 
E. C. Graf Pükler 

Doyçe Algemayne Saytung'un Londra'daki daimi muhabiri 

tayyarelerin, Libya'nın şark kıyıla
rını takip ederek 710 kilometrelik 
bir uçuş yapmaları lazımdır. Bun
dan başka, 1skenderiye ile Libya 
hududu arasında, mükemmel bir su
rette tahkim edilmiş olan Mersa 
Matruh adındaki hareket üssü bu -
lunmaktadır. 

Ancak, up uzun bir hortumu an· 
dıran Kızıldeniz'in kontrolü inzi -
marn etmedikçe, Süveyş kanalını., 

uzun müddet askeri hakimiyet al
tında bulunması bir parça güçleşe· 
bileceği gibi, pratik ehcmiyeti de 
kalmaz. Bu itibarla, Kızıldeniz'in 

şark sahillerinde büyük bir devleti 
yerleştirmemek Britanya hüküme
tinin belli başlı gayelerinden biri· 
dir. Bu mülahaza iledir ki, Büyük 
Britanya, Arabistan'ın cenup kıyı· 
!arını kendi himayesi altına almış
tır. Kızıldeniz'in garp sahillerinde 
yegane yabancı devlet, Eritre sö -
mürgesiyle bu sömürgenin hinter-

landını teşkil eden Habeşistan'ın 

sahibi İtalya'dır. Britanya'nın Ak

deniz'in şarkındaki vaziyetiyle ve 

Süveyş kanaliyle ayrılmış bulunan 

Eritre ile henüz inkişaf etmemiş 

bulunan Habeşistan Kızıldeniz'i 

tehdit edecek mahiyette değildirler. 
Kaldı ki, Kızıldeniz'in cenup geçi
di, Aden müstahkem mevkiindeki 

Lima konferansı 
çahşmalarına 
devam ediyor 

Lima, 13 a.a. - Arjantin hariciye 
nazırı Kantilo, Buenos - Aires'e hare
ket etmiştir. Konferanstaki Arjantin 
heyetine bundan böyle Luiz Moreno 
riyaset eyliyecektir. 

kara ve hava kuvetleriyle emniyet 
altına alınmıştır. 

P ortsait'le Cebelüttarık'ın tam 

ortasında, Malta bulunmak -
taaır ki, Britanya donanmasının 

büyük bir kısmını barındıran bu a
dadan Akdeniz'in her hangi bir 
noktasına azami üç gün içinde var
mak mümkündür. Bu ada o kadar 
mükemmel tahkim edilmış ve o de· 
rece fevkalfide bir tayyare limanı . 
na maliktir ki, denizden her hangi 
bir taarruz teşebbiisünde bulunnı.ak, 
karaya asker çıkarmağa kalkmak 
çılgınlık olur. Sahil bataryaları, sa
bit olduklarından maada, endaht sa
haları her istikamette ölçülmüş ol -
duğundan, taarruza geçecek olan 
gemi topçusuna daima üstündür. 

Maamafi, İtalya gibi hava donan
ması çok kuvctli olan bir devletle 
harbe girişilecek olursa, Malta'nın 
vaziyeti bam başka olur. Evela, ta-

arruza geçecek olan tayyareler, Si

cilya adasından 20 dakikada, Trab

lusgarb'ten ise, bir saatte Malta'ya 

varabilirler. Bu takdirde, Britan

ya donanması böyle bir taarruzu 

vaktinde haber almış olsa bile ya -

rım saat içi.nde manevrasını yapıp 

bu taarruza karşı koyabileceği bi -
raz fUpheli görünebilir. 

Bir çocuk çetesi 

muhakeme ediliyor 
Prag, 13 a.a. - Prag ceza mahkeme

sinde yaşları 10 ile 15 arasında olan 
küçük gangsterlerden mürekkep bir 
grupuın muhakemesi cereyan etmekte
dir. 

Bu küçük haydutlar 4 ay içinde tak
riben 300.000 kron kıymetinde 12 o

Konferans, diln muhtelif komis - tomobil ile 10 motosiklet çalmışlar -
yonlarmı seçmiştir. Sulhun organi -
zasyonu komieyonu riyasetine Bre -
zilya baş murahhası Nello Franko, 
ekonomik meseleler komisyonu riya
setine Uruguay baş murahhası Mani -
ni Rioz, enternasyonal hukuk komis • 
yonu riyasetine Kolombi baş murah -
hası Arbelaez getirilmiştir. 

dır. 

gautesi, Lima konferansı faşist a -
leyhtarı hareketlerin akamete malı -
kQm olduğunu yazmaktad_ır. 

cak her hangi bir taarruz aradaki 
ç?l yüzünden çok çetin bir' mesele_ Cenup Anıerikası ve f ~izm 
dır; Portsait'e varabilmeleri için, Londra, 13 a.a. - Evcning Standard 

Bu gazete, Cenubi Amerika'da, çok 
miktarda italyan bulunması dolayı -
siyle faşistlik fikrinin son zamanlar -
da bu kıtada derin kökler salmış ol -
duğunu ilave etmektedir. 

~~------~----~ 
BAL 1 K 

TUTAN 
K E D İ 

SO KAGI 
C'~Yır~o. Nuuhı Baydar 

-28-

- Azizim Bay Gaaton Otelden çıkmak huauaw:.. 
daki kararımı hiç verilmemit telakki ediniz. Ben 

kalıyorum, dedi. 
Kimse ondan Vasya'nın nişanlısının gelip ıelnıe· 

diğini sormadı; kimse, Anna bile. işte böylece hep
si bir tarafa dağıldı. Fedor, Papadakia ve bulıar 
talebe ıehrin dipsiz kıvrımları içinde ortadan kay. 
boldular. Llif ve Alvarez, Sen-Jak sokağı. ile Sen
Miıel sokağı köıesimle ötekine benzer bır otelde 
oda tuttular, ve Barabat ailesi de Balık - Tutan . 
Kedi sokağına yerleıti. Hatta, ~er akta'?' buluımak 

d l k .. ··k grup umumı karargahını da de-muta ı o an uçu . .. 
ğ. t' d' ş· d. onlar sosyoloji ve anarşı mubaha· 

lf ır ı. ım ı • k .. "k 
aelerinde bulunmak :.izere Sen-Jak sokağmın uçu 

b . h . d toplanmaktadırlar; bazan da 
ır mey anesın e 

her birini daha ziyade yalnız baakmıt olan V u-

ya'nın ölümünden bahsebnektedirler. 
Bar aba§, gülümsiyerek: 
- Kızım Klari, Vuya'dan bahsederek kızım 

Anna'ya takılırdı, diyor. Vaaya çarm kızmı alacak 
diye onu çıldırtırdı. 

Çarm kızı .. Bardifinof aesaizce haç çıkarır. Mu
hacirler, çarla ailesi hakkında her ümidi çoktan 
kaybetmişlerdir. 

- Küçük AnU§ka'nm, dostum Barabaı'm kızı
nın belki de hakkı vardı, dedi. Zeki.aı pek tiddetli 
olan bu genç kız V aaya'nın alelade bir İKİ olamı
yacağını daima iddia etmİftİ. Aziz Anuıka buna 
da delil olarak, bugün Rusya'yı iıçiler idare etti
ğine göre onların oradan kaçmalarına sebep ola
mıyacağını gösterirdi. 

Alvarez hemen onun sözünü kesti: 
- Siyasi fikirleri daiına içtimai vaziyetler tevlit 

etmez. Bazan halkm birçok smıfları kendi hayati 
menfaatlerinin hangi tarafta olduğunu tayin ede
miyerek hakiki gayea.i kendilerini yok etmek olan 
bir hükümet tarzına müzaharet ederler. Meseli., 
bazan kıralcıdırlar .. 

Liif batka tarafa bakıyor ve dinlemiyor. Haki· 
kati tahmin ediyor. Vaaya'nm aırn basittir. Soaya· 
liat hareketine ittirik etmif, ihtilal için heyecanla 
mücadelede bulunmut ve sonra ihtilal muzaffer o
lunca tasavvur etmit oluğunun bu olmadığmı bir
denbire farketmiıtir. 

Bunlar olağan ıeylerdir. l..iif de, beklediği ıeyin 
t~iyle bu olmadıiını zaman zaman biaaetmit
tı. Bununla beraber, bütün bu akan kanlardan ni
ha•et iyi niyetin ve terefin tezahür edeceğini u
marak aaraılmamq, fikirlerinde sabit kalmııtı. Vaa
ya iae partiaine brtı cephe almıt n ihtililinia mu-

,-............ " .. """""" ....................... ' ................ ' ..... " ............... ""' 
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Numara aramıya gittim . 
beni dövdüler, döndüm 

Fakat kimin kimi dövdüğü 
kimin hakaret ettiği anlaşılamıyor 

. 3~ yaşın.da Elmas'la, makine tamir- ı kaçıncıya kadar da neler yapmadı, 
cısı lbrahım arasında bir davadır. Da- neler ... Eşyalarımı sattı, evimde iğne 
v~~ ~ayet hoş tara~ı. ~u: ikisi de iplik bırakmadı. Neyse gitti ya, di
bırıbırınden davacı, ıkısı de hem suç- yordum. Fakat peşimi bir türlü bırak-
lu, hem müddei vaziyetindedir. madı ki... 
.. "Hem .. su~!.u" dedikte~ so~ra kalem Derdini dökmüş, hafiflemiş gibi 
hem guçlu yazmak ıstedı. Fakat bir geniş nefes aldı. Sonra gözünü ge

zaptettim. Çünkü Elmas, ince, ufak ne lbrahim'e kaydırdı. Adeta: 
tefek yapılı bir kadıncağızdır. İbra- - Seni gidi seni, der gibi bir süz-
him'e gelince, boyu bosu yerinde ama dü. Sonra asıl dava mevzu una geçti: 
o da Elmas'tan dayak yediğini söy • - Dün, dedi, bu adam benim evimi 
lüyor. Başka bir şey demiyor. Buyu- bastı. Demediğini bırakmadı, beni 
run da bunlardan birine güçlü deyin dövdü de üstelik .. . Hakk:mı isterim .. 
siz... Hakim, bu şiddetli isnatta biraz 

Yan yana durdular. tık sorguya çe- mübalağa sezer gibi olmalı ki: 
kilen Elmas oldu. Adından, babasının - Ama dedi, sen de ona bir şeyler 
adından filan sonra soruldu: söylemişsin. 

- Evli misin, bekar mı? - Hayır, katiyen, iftiradır, ağzı-
Elmas, sağa döndü, adeta tavana ba- mı açtımsa dilim kurusun .. 

kar gibi, başını kaldırarak lbrahim'e . Elmas'ın dediklerinin doğru olup 
baktı. Sonra Hakim'e döndü : olmadığı lbrahim'e soruldu: 

- İşte bununla beraber ... Dedi. So- -Ne münasebet, efendim, neme 
nunu şüpheli bıraktr. Fakat: gerek ki döveyim ben elin kadınını .. 

- Beraberlik kafi değil, evli misin - Peki dün gitmedin mi onun evi-
onunla diye sorulunca karanlık hı- ne sen? 
raktı "; ı noktayı, daha ince ve daha ha- - Gitmeğe gittim, ama dövmek 
fif bir sesle aydınlattı: için değil... 

- Hayır, dedi, yaln·z beraberce o- - Ya? 
turuyorduk. - Tahsildar geldi benden ev ver-

Sıra lbrahim'e geldi. Usüle göre gisi istedi halbuki ben bu vergiy i vak 
sorulan suallere usulü üzere cevaplar tiyle vermiştim. Söyledim: 
verdi. Miihim suale gelince o da l>i- - Vaktiyle verdiysen makbuzunu 
raz sarsılır gibi oldu: göster, dediler. Makbuz bunun evin -

- Evli misin sen? de kalmıştı. Onu almıya gittim. Hem, 
- Evet. . yalnız da gitmedim ki.. Bir hırgür çı-
Fakat lbrahım "evet" i Elmas'a karmasın diye eniştesi Sadullah'ı da 

bakmadan söylemişti. Hakim. lbra- beraberce götürdüm. Çağırın Sadul
him'in bu evlilikten Elmas'Ja yaşadı· lah'a sorun. 
ğı müşterek hayatı mı kasdetti ğini Dava, tbrahim'in pek içine işlemiş 
anlamak için bu cevabın daha açığını olmalı ki, tekrar etti: 
istedi. Elmas'ı göstererek: - Ben bir numara istiyordum e-

- Bununla mı? Diye sordu. fendim, topu topu bir tek numara ... 
İbrahim vaktiyle Elmas'a müşterek Görünüşte, lbrahim'in dediği gibi 

hayat teklif ederken kimbilir ne söy- işte bir numara meselesi yok değildi. 
lemişti. Çünkü ekseriya erkekler bu Fakat bunu kimin yaptığı anlaşılaını
türlü batak işlere girerken kadınlara yordu. Çünkü İbrahim'de suçluluıktan 
bekar olduklarını, kendileriyle evlen- hemen davacılığa fırlayıvermitti. 
mek niyetinde bulunduklarını, yalnız Muşambasınm göğsüne düşen yakası
nikah, düğün falan gibi masraflı işle- nı gösterdi: 
re girişmek için mali vaziyetlerinin _ Bakın, dedi, muşambamı ne hale 
( 1) müsait bulunmadığını söylerler- soktu. Beni döverken, yakamdan tut
miı. Kimbilir belki, İbrahim de El- tu, carrr 1 diye buraya kadar ayırdı. 
mas'a vaktiyle buna benzer bir takım Sonra yüzünü gösterdi. Ben arka
ifadeler vermişti. Ama, iş hakimlik dan göremiyordum ama, duyuyor
olunca, hakimin projektörü üstlerine dum: 
çevrilince hakikat apaçık meydana _ Yüzümde de tırnak yaraları var 
çıktı. dedi. 

İbrahim, ama sesi biraz değişik ola- üç şahit dinlendi, Sadullah, Ayşe, 
rak: Fatma ... 

- Hayır efendim, bununla değil. 
Ben memlekette evliyim. 

Biraz dunlu. ~vuıa, nanı sanki ni
kahsız düğünsüz birlikte yaşamanın 
hacaletini örtmek, kendisini mazur 
göstermek istiyormuş gibi: 

- Memlekette hastalıklı bir karım 
var, efendim, diye ifadesini tamamla
dı. 

Halden, bir barıştırma teşebbüsü 
yaptı. Fakat teşebbüs akim kaldı. El
mas, barışmağa yanaşmıyor. 
Kavgalarının sebebini biliyor mu

sunuz? Bakın Elmas nasıl anlatıyor: 
- Bu adamla uzun zaman birlikte 

yaşadım. Fakat bundan beş ay kadar 
evci beni bıraktı, evden kaçtı, Ama, 

Sadullah, Elmas'ın eni!}t~si_. n::
lbr.:a h;- r.ı•--···· ..:vıne gıderken onu 
da yanına almış hırgür çıkmasın di
ye_ Ayşe ile Fatma da komşu evde
lermiş. Kavgayı görmüşler. 

Sadullah dedi ki: 
- Bu efendi hiç bir şey yapmadı 

hakim bey, yalnız bir numara istedi. 
Elmas'a nazım geçer diye beni de be
raber götürdü. Fakat numara isteme
ğe kalmadı. Elmas bu çocuğun üstü
ne hücum etti. Dövdü, dövdü, yaka
sını yırttı. Envaı türlü hakarette bu
lundu. lbrahim'in vurduğunu görme
dim .. 

Halbuki Ayşe ile Fatma bunun ta
mamen aksini söylüyorlar. Onlar 

RADYO 

Ankara: 

ÇARŞAMBA, 14.12.938 : - 12.30 M . 
(FJamenko - Pi) - 13.00 Saat ayan ve 
berler - 13.10 Muzik (Halk turkülerı 
oyunları) - 13.SO - H Muzik (bir dool 
Pl). 

18.00 Müzik (şarkılı cazband) - 1 
General Kazım Özalp Mılli Mudafaa 
kili - 18.45 Miızık (Gitar ve mandolın) 
19.15 Saat ayarı ve haberler - 19.25 Jl 
zik (Türk mtiziği muhtelif şarkılar) -
Müzik .Radyo orkestrası - şef : Praetoei 
1 - Czıır und Zimmerman - uvertür (LO 
zing) 2 - Bir masal için Prelüd ( Erıı 
Toch) 3 - La dam blanche - uvertür - ( 
eldyö) 4 - La danse macabre (Sent Sae 
5 - Faust operasının baleti - (Gunod) 6 
Minyon - uvertür - (A. Tomas). - 21. 
Saat ayan ve arapça söylev - 21.10 :Mi 
zik (ince saz faslı) - 22.00 Konuşma ( 
zah saati) - Z2.15 Müzik (Küçtik orketl 
ra) : 1 - Paraphrase - (Josc Paduk) S 
Arlcikenin milyoftlan - serenad - (Dri 
3 - Elfentanz dans of Elves - (Fini Hatl 
rik). 4 - Kol nidrei (Maks Bruch) 5 - Not 
vegischer Brautzoug im Vorüberziehetl 
(Grieg) 6 - Romans san parol - (Rebi 
kof). 7 - Edera - (Karosio). 8 - ze,,~ 
İt11lienisch suit (Becce) - 33.15 MuP' 
(Güzel se:ıler) - 23.45 - 24 Son haberli 
ve yarınki program. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 12 Şttıl 
gart - 18.30 Kolonya - 21 Roma, Kolcıl 
ya. f 

ODA MUSİKİSİ: 15.ZS Hamburg -
Milano - 21.20 Doyclandzender. 

SOLO KONSERLERİ: 15.30 Sarbrük 
17.10 Beromünster - 18 Paris - Eyfel " 
lesi - 18.15 Doyclandzender - 18.20 74,t 
nih, Viyana - 18.25 Breslav - 21 Ber~ 
Fr11nkfurt, Varşova, _4 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v. s.): °" 

Breslav - 8.30 Keza - 12 Alman ist., 
yonları - 20.15 Brüksel - 22.35 önigsbetf 

ORG KONSERLERİ VE KOROL~ 
17 Berlin - 18.30 Frankfurt - 19 Hambtıd 
- 20.15 Milano - 21 Münib - 22.15 1'0 
lonya. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Kolonya, S. 

Frankfurt, Ştutgart - 0.30 Berlin - ıo 
Hamburg - 12 Hamburg, Kolonya - 13 
Ştutgart - 14 Laypzig - l•.ıo Frankfuı' 
Kolonya - 15.30 Berlin - 16 Alman iıtıl 
yonları -18 Berlin - 19 Alman istasyol. 
lar- 19.15 Kolonya - Z2.30 Viyana -
Hamburg. 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Ştutgart -
Bertin - 19 Ştutgart - 19.30 Münib. 

DANS MÜZtôl: 16 Königsberg -2J 
Breslav, Ştutgart, Sottens - 23 Floraııl. 
Milano, Roma - 23.25 Landon - Recyo 
- 23.45 Strazburg - 24 Droytvi!; - o. 
Lüksemburg. 

Amerika ile ticaret 

müzakeresi ilerliyor 
Amerikalrılarla hükümetimiz arallf/I, 

da bir müddettenberi devam etme• 
te olan yeni ticaret ve kliring aııJlt. 
ması müzakereleri bir hayli ilcrlemif' 
tir. Müzakerelerin çok yakın.da bltce' 
ği ve anlaşmanın parafe edileceği ht 
her verilmektedir. 

komşu evdelermiş. Bu erkeklerf
geldiğini, İbrahim'in Elmas'a hüc'! 
ettiğini, onu dövdü~ünü ,..:.:, :-.. J! :u 

_ Zav 11 • , •••• aıgız elını pır 

-·u•rma~ı. Ağzını bile açmadı, ~ 
yorlar. 
İbrahim bu şahitlere itiraz etti. 
Hitamı muhakeme kendilerine tei' 

him olundu. İcabı düşünüldü: 
Karar şu merkezdedir: Elma' 

dövmekten suçlu İbrahim ve lbrf' 
him'i tahkirden suçlu Elmas ve ~ 
bitler dinlendiler. lki şahidin ~ 
but ifadeleriyle sabit olan cihet tbrf' 
him'in, bir numarayı bahane edereJ 
Elmas'ın kapısına gittiğidir. Hareki' 
tine uyan ceza kanununun 456 ~ 
maddesinin son fıkrasına tevfikan ıf 
lira ağır para cezasının kendisinde' 
tahsiline .. 

Elmas'ın da beraatine. - KEZEGf 

zaffer olduğu memleketinden kaçmıttı. Ne ehemi
yeti var! Liif acı acı düıünüyor. Onlar burada, Pa
ris'te, hiç birinin kendi evinde sayılamıyacağı kü
çücük bir otelde rastlaflllltlardır ve ikisi de bura 
toprağınm altında uyuyacaklardır. 

Liif'in tahminleri hakikate oldukça yakmdır. 
Vaaya grandük değil, maıkini&t idi. Mazisinden hiç 
bahsetmezdi. Namuslu bir adam, eski arkadaıla
nndan kanaat sevkiyle dahi ayrılmıı olsa irtidat
tan gurur duymaz. 

musun? Hani perıembe günleri Lüksemburg'a ge
len esmer çocuk? Babası nasıl öldü, bilir misin? 
Günlerden.beri fena halde bir dişi ağrıyordu. Niha
yet o diti çıkartmağa karar verdL Bir ditçiye git
ti, ve dit çıkarılırken dehtetli zabnıet çekti. Sonra. 
evine dönerken bir kamyon altmda ezilip öldü. 
Şimdi soraran sana: Bu adam ölecek idi ise neden 
ilk önce bir dişinin de çıkarılması lazım geliyordu? 
Neden diıçiye giderken ezilmedi? Ben bunu ör
künç tekilde haksız buluyorum, itte! 

Ötekiler gene bazan Vasyayı hatll'lamaktadır
lar. Fakat iki insan vardı ki onun ad mı kati yen te
laffuz ebnezler. Bunlar bir gece içinde, o ölüm ge
cesinde olgunlaııvenniı olan iki çocuktur: Anna 
ve Yani. 

Bunlardan ikisi de aynı surette olgunla§lllıf de
ğildir. Anna takındığı sakin ve terbiyeli tavrın hi
mayesine sığınmaktadır. Hatta e.kisinclen daha 
konuıkan gibi görünmektedir. Fakat, ona nazaran 
bayat öyle derinlerde cereyan etmektedir ki o bu
nu ifade edemez. Oç çocuktan en neıeliai, en uy
salı görünen Yani aksi ve ainirli olmuştur. ikisinin 
de kabuklarma ayrı ayrı ve kendilerine has bir çe
kilit tarzı vardır, ve harici alemle münasebetleri 
pek mahduttur. 

Sazan, bu ikiai arasında muhakkak surette kav
ga ile nihayet bulan acayip muhavereler olur. 

Yani sorar: 
- Anna, aen hayatm bir manası olduğunu sanı-

yor musun? 
Anna dütünür: 
- Bitmiyorum ama her halde bir mi.nası olacak. 
Yani batmı aallıyarak: 
- Ha)'r, minuı JQk. cli7,«. Jilbel'.'ti bMlr~ 

Anna: 
- Bu da bir tecrübedir, dedi. Hayat tecrüb. 

lerle doludur. Bu tecrübeler insanm ruhunu yük
seltir. 

- Bu budalaca tevekkül ne kancıkça bir teYI 
Kadmlar her ıeyi iyi bulur, hiç iayan etmezler. Bü
tün bunların sebebi de kadmların ıstıraba taham
mül kabiliyeti olmamasıdll'. 

Anna, hiddetinden boğulurcasına: 
- Kadınlar ıatıraba tahammül mü edemezler? 

Kadmlar erkeklerden çok daha hassastırlar. Yal
nız kederlerini gizler ve herkesin önünde ağlamaz
lar. 

Yani, diılerini gıcll'dat:ırak: 
- Beni hayretler içinde bırakıyorsun! Asıl kay

gdar erkeklerin hiaseaine düttüğü halde mütema
diyen ailıyanlar ancak kadmlardır. Tehlikeli sa
natlara süluk edenler erkeklerdir. Meseli. ben tay
yareci olacağan. Kadmlar evlerinde yazı makine
leri baımda oturur ve durmadan sızlanırlar. 

Ve sonra, mahzun bir tavırla ilave eder: 
- Eminim ki ben bir kazada öleceğim.. 
Aıma istihfaf ile: 

(Sonu wır) 
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Balkabağına rağbet 
insan balkabağı yemeğinden h0t

lanmıyabilir, fakat balkabağmın te· 
refli bir nebat olduğunu inkar et
mek mümkün değildir. Bu ıeref o
na, ilkin, insanlardan bazılarının 

balkabağına benzedilmesinden ge
lir. Vakıa bunda, balkabağma ben
zedilen insan için iftihar etmeğe de
ğer bir fey yoksa da, balkabağı için, 
inaanla · kendisi arasmda bir veçhi 
tebeh bulunması bir tereftir. 

Sonra, balla münasebeti olması 
da, balkabağı için şerefli bir teYdir. 
Bu ikinci teref ona bal gibi tatlı ol
masmdan değil, boğazlannı seven 
insanların en meıhuru olan eaki Ro
ma generali LUküllus'un bu kabağı 
balla Pitirttinneii adet edinmesin
den ileri gelmiıtir. O zamandanberi 
balan yerini teker tuttuğu halde bal
kabaiına, h&la balkabağı denilir. 

Romalı generalden önce, bizim 
Aftadolu'daki Toros dağlarının ada
tı olan meıhur filozof dostlarını ye
meğe davet ettiği günlerde balka
baimı mercimekle karııtırtarak 
çorbasını ikram etn eği aevmit oldu
İundan balkabağınm felsefe tari
hinde de yeri bulunmakla beraber 
Lukullua'un aofraamda kazanmıt ol
duğu adı daha üstün çıkmııtır. 

Bazı insanların balkabağma ben
zetilme.ine gelince, buna da bizim 
rahmetli lbni Sina •bep olmpttur. 
Bu büyÜk hekimin balkabağı yeme
ğini sevdiğine dair bir rivayet yok
aa da, balkabağmm auyunu çıkarttı
rarak onu beyinleri kuru - o za
manki hekimlik teriminde yabi• -
olan kiaieael•e bat ağnama •e UJ'• 
kuauzluia kartı ili.ç di79 içirdiii 
bilinir. Sonradan, balkabaimm bu 
türlü ili.ç olarak kullaıu~maaı ~
tulcluğu halde, beyinle~ pek de cı
lalı göriinmiyen kimaelen - b.at. ai
namdan ,.. uykusuzluktan ııkayet 
etmeeeler bile - Balkabağına ben
zetmek adet olup kalmıttD'. 

BüyÜk türk hekiminin balkabai•
na ba suretle rağbet göatermeain
clea .onra, hekimlerden bir çoiu o
na dilim dilim kea u ek delilerin ba
tına koyup sinirleri teakin için, bazı
lan da çekirdeklerini. hıyar, kavun 
•e hel•acrkabağı çekirdekleriyle 
birlikte ezdirip yapbrdıkları subye
yi içirterek pek azgm aıddan ya
tıttırmak için, kimisi de balkabağı
nm içini kaynatbrıp auyuau içirte
rek basur memelerine kartı iliç di
ye kullanmıılaraa da bu ha ... lan
nm hepsi yavaı yavaı unutulmut ve 
balkabaimda, yalnız çekirdekleri
nin solucanı düıürmeie yM"17an ilaç 
olmak ba ... aı kalmıttır. 
0·11c.abaiı kimyaca analiz edil

mek teretu.ı .J- 1c:azannıııtır: Yüz
de 94,S kısmı sudan ıbaı '"'" -.lrnakla 
beraber dörtten biraz fazla sulu 
karbonu, bunun da 2,25 i teker ol
duğundan eaki zamanda balla uyut
mUf olduğu gibi timdi - onu seven
lerin aofraamda - tekerle imtizaç 
ed•. Azotlu ve yallı maddeleri de
vede kulak niabetinden daha azdır. 
Balkabaiı tatlıamm üz«ine bolca 
ceviz ekilmesi de ıüpbesiz bundan
dır. 

Ba•kabaimm hazminde bir güç
lük görülmediğinden ÇOfbam;ıı . ya
hut çorbadan koyuca ezmeaanı ço
culdara, yatlı kinuel.-e bir de mi
desi zayıf yahut böbrekleri bozuk 
haatalara verirler. Ruaya'da bazı 
hekimlerin dediklerine bakılma 

balkabaiı böbrek iltihabmda ilaç 
diye tanmmağa bile layııktft'. 

Bir zamandan.beri içeriainde tür
lü türlü vitaminler de bulunduğun
dan, balkabaiı bu swetle yeniden 
rağbet kazanmaktadır. Eski zaman
larda balkabağmın içerisi oyularak 
ıarapla doldurulmaaı da - farkın
da olmryarak - Yitaminlenlen isti
f ade edilmesinden ileri gelmit olsa 
gerektir. Ancak balkabağı kokulu 
f&l'ap içmek, kabak çalgısmı dinle
mek kadar zevksiz bir teY olacağm
dan, onun vitaminlerinden istifade 
için elma ile kanıık marmelatmı ye
mek daha iyi olur: Balkabağmdan 
200, elmadan 800 srama 100 gram 
da ıeker. Hafif ateıte biraz piıirin
ce hem yumutar, hem de vitaminler 
kaybolmaz. Süzgeçteft geçirildikten 
sonra karanfil, vanilya, limon yahut 
portakal kabuiu da katılırsa lezzet
li, güzel kokulu, hem de faydalı bir 
tatlı meydana gelir. 

G.A. 

Büyük Almanya 
madalyası 

Almanya'da "En büyük Almanya" 
şerefine bir madalya yapdmıftır. Ma
dalyanın bir yüzünde "Mukaddea al
man imparatorlufu" iami yuılıdır. 
Oturmuş vaziyette bir kadın Rayh'ı 
teımil etmektedir. Madalyanın diğer 
yüzünde ise, Hitler'in ismi etrafına 
veciz üç cümle ile bugünkü Rayh'ı 
tetkil eden Prüsya, Bavyera, Urtem
berg, Saksonya gibi memleketler ve 
tehirler bulunmaktadır. 

Denizlerden 5 milyon sterlinlik 
hazine cıkıyor 

Bundan bir buçuk asır evel İngiliz 
ticaret filoıuna mensup gemilerden 
birisi, Hindistan - İngiltere seferini 
yaparken fırtına yüzünden batmıştı. 

Gresvenor adındaki bu gemide 150 
yolcu ile büyük bir hazine bulunmak
ta idi. Hindistan kumpanyası bu ge
mi ile birçok kıymetli taşlarla 19 ka
sa altun göndermişti. Bu hazineyi ya
kut, safir, zümrüt gibi değerli taşlar -
la 720 çubuk altın, 1450 çubuk gümüş 
tefkil ediyordu. BU.tUn bu eervet 
5.000.000 ingiliz lirMı tutmaktadır. 

Gresvoner gemisi bir buçuk uu de
nizlerin dibinde kaldıktan aonra şim -
di çıkarılacaktır. Londra'dan selen 
haberlere g6're geminin tarama iti 
birkaç güne kadar başlıyacaktır. 

Panama kanah 

tahkimedilccek 
Avrupa gezetelerinin yazdıklarına 

göre Amerika Birleşik Devletleri 
hükümeti, Panama kanal mıntakaıı

nın yol siıtemini inkişaf ettirmek ve 
kuvetlendirmek için kongreden bir 
kredi istemeğe karar vermittir. 

Panama kanalınm müdafaa11, bu
gün Panama ile i1tir&k ederek Ame
rika Birleşik hükümetleri tarafından 
düşünülmektedir. Panama'daki nakil 
fekli nizama girer, kanal müdafaaya 
salih bir hale gelirse, Amerika hükü
meti kanaldan gerek' kıta ve gerek 
mühimmat naklini kolaylaıtıracaktır. 

~BÜYÜK YEMiN 
'~========= 

Les aristocrates a la lanterne. 
Ve Dolatur. Jülyet'i gene elinden 

tutarak bütün kuvetiyle haykırmıya 
koyuldu: 

Ah 1 Ça ira, ça ira, ça ira, 
Tous lea aristos on ıes pendra 1 

Sir Andriyu Fulk• döndü ve gülıı:ıe
ye batladı. Rollerine mükenvnelen ın
tibak eden Man9 a,ırı asılzadelere bu 
macera pek acaip görünüyordu. Etra
f ınclakileri tehyiç etmek için "seh • 
paya" diye haykırmakta herkes biri -
birıyle yarı9 ediyordu. 

Pol Dölatur'la Jülyet de bir nevi 
sarhotluta kapılmıtlardı. Bulupuş 
olmanın ıevinci içinde, bütün kalple -
riyle hüriyete .nurettiler, yaf&JDak ... 
yapmak ve aevmek için şiddetli bir 
arzu duyuyorlardı. 

En emin melceleri olan bu halk ta
rafından tazyik edilerek, itilip kakıla
rak, çamurlar içinde ilerlemekte de -
vam ediyorlardı. Bu karanlık ve sa -
hntılı kütle içinde iki firari mahpusu 
keffe kalkıtmak, darbımeselin dediği 
gibi bir uman yığınında iğne aramıya 
muadildi. 
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Yazan: Barone• Orlur 
Tampl'in önünde, adeta hakiki bir 

bataklıga giriliyordu. Meydanda, ha -
piaanenin dıvarlarına ve kapısına asıl
mı' bir kaç fenerin delmiye muvaffak 
olamadıgı derin bir karanlık hüküm 
ıürüyordu. 

Dostlarımızın küçük kafilesi açık 
meydana çıkarlarken, deniz kuıunun 
keskin haykırıtının üç defa tekrarlan
dığını itittiler. Sonra karanlıkta kı -
sık bir seı haykırdı: 

- Hay allah belianı versin 1 Mah -
kumların Tampl'da olduklarına beni 
kimse inandıramaz. Vatandaşlar, ba -
na öyle geliyor ki, biz bir kere daha 
atlatıldık 1 

Garip aksanlı bu ses gürültüye hi
kim olabiliyordu, ve ıöylediii ıözler 
derhal teaırini göıterdi. Zihinleri ka
ranlıklattıran alkol dumanlarına rağ -
men, bütün bu güruh, peşinden kot • 
tukları intikamın aldm bırakıldığını 
anlayınca, tehevvür ve itiraz nidaları 
yübelttiler. Sonra, kaynıyan bir yı -
ğın halinde, kalabalık yübek kulele
ri karanlık gökte kaybolan hqin ha -
pisaııe Uaerine l&ldlr4k. 

ltalya Fransa'nın en .zayıf 
.zamanını intihap etti 

G eçen gün, İtalyan dış bakanı 
Kont Ciyano, mebuslar mec

lisi önünde söz söylüyordu: 
İtalyan mebuslar meclisi hiç de 

bizimkine benzemez. Bu meclis baş
tan aşağı faşisttir ve azaları, tabir 
caizae, merkezi idareye itaat eden 
askerler ve memurlardır. FAaaen 
ltalya'da herkes, veya hiç değilse 
bütün söz söyliyenler, iş görenler, 
merkezi idareye itaat ederler; bu 
itibarla da matbuatın veya kamo
yun her tezahüri.i merkezi idare ta
rafından dikte ve tanzim edilir. 
Çünkü bütün divarlarda §U döviz 
okunur: "Musolini daima haklı
dır I" Milli itiyatları hasebiyle, 
fransızlar bu hadise karşısında İtal
yan milletinin bize karşı ayaklan
dığını sanabilecekleri için bu nok
tayı tebarüz ettirmiye ihtiyaç var
dır. 

Geçen gün, Kont Ciyano meclis 
önünde söz söylüyordu, Duçe de o
rada hazırdı. Dıg bakan evela ltal
ya'nın 27 eylülde ordusunu sefer
ber etmiş olması keyfiyeti üzerinde 
israr etti. Hatta bu seferberlik hak
kında tafsilat verdi ve İtalyan ge
nel kurmayının o tarihte alman ge
nel kurmayiyle irtibatı temine a
made bulunduğunu tekrarladı. 

Bilhassa diplomatik bir kıymeti 
olan bu noktayı münakaşa edecek 
değilim. Bizim bildiğimiz fUdur ki 
kıral, yüksek askeri §Cfler ve halk 
tabakaları fransa ile bir harbe hiç 
de taraftar değildiler ve bunu izhar 
etmi§lerdir. Bu keyfiyet yalnız bü
tün İtalya değil fakat dünyaca öğ
renilmigtir. Bunu hatırlamamıza 

müsaade edilsin. 
Bundan sonra, Kont Ciyano Vi

yana hakem kararının Macar - Slo
vak buhranını halletmiş olduğunu 
ve Almanya ile İtalya'nın a,ağı 

Karpatlar Rusyası hakkında tama -
miyle aynı fikirde olduklarını söy
lemiştir. 

Viyana hakemlerinden görtltUnU 
empoze edememiı olan taraf bu id
diada bulunabilir, fakat ftal"8 al
man'Ja. ı•k - _c ... g6tete1erlnfn 
dllı:katli bir mütaleası aksini isbat 
eder ve iyi görüşJü müşahitler, bi
lakis, ltalya'nın 1938'de Orta Av
rupa'da üç mağl\ibiyete uğramış ol
dukları fikrindedirler: 

1 - Roma protekollarını suya 
dü üren ve Tiryeste limanının ifla
sına sebep olan Anşlus; 

2 - Çekoslovakya'nın alman nü
fuzu altına girmesi; 

3 - Aşağı Karpatlar rusya111 işin
de Almanya'nın zaferi, çünkü ital
ya'nın arzusu hilafına, Almanya 
müşterek bir macar - leh hududunu 
istemiyordu ve bu arzu yerine ge
tirilmiştir. 

K ont Ciyano mebuslara tn -
giliz - İtalyan anlaımaaının 

ananevi dostluğa tam bir dönüş 

teşkil etmediğini ... Avrupa'nın Ak
deniz'in ve Afrika'nın yeni realite-

Oç genç İngiliz, şeflerinin talimatı
na itaat ederek, karğaşalığın ortasın -
da duruyor, Dölatur'la birlikte, kaba
ca tazyiklere kartı himaye etmek için 
Jülyet'in etrafında bir set teşkil edi -
yorlardı. Saglarında zaman zaman 
yukselen martı ötütü onlara cesaret 
ve itimat veriyordu. 

Önde olan asiler, yüksek sesle hapi
sanenin muhafızını istiyerek, kale dı -
varlarına yapışıyorlardı. Fakat koca
man rezeli ve kilitli buyUk kapı açıl
madı. Arkada, eski müstahkem mevki
in kuleleri, kalın dıvarları ayakları 
dıbinde telaş eden ve haykıran cüce
leri istihkar ediyormuş gibi sakit ve 
kayıtsız duruyordu. 

O zaman, keskin aea yeniden işitil
di: 

- Tamam diıtündügüm gibi çıktı. 
Mahpuslar Tampl'de değil. Şu ahmak
lar onları kaçırmışlar ve şimdi halkın 
hiddetinden korkmaktadırlar. 

Halk hayret verici bir süratle bu ye
ni fikri benimsedi, ve bir lahza önce 
eski kale,e hücuma amade olanlar a
nide bu dü9ünceden vaz geçtiler. 
Belki dıvarların yüksekliği, gecenin 
karanlığı, yağmurun tacizi, belki de 
beklenmediğin her zaman haiz olduğu 
cazibe bu ani değifiklikte az çok mü -
e11ir olmuftur. Her ne ise, haykırıt 
tekrarlandı ve harikulade bir süratle 
ağızdan ağıza dolattı. 

Mahpuslar kaçmıf ... Mahpuılar kaç
mıt-

İtalya Fransa'daki umumi grevin 
muvaffak olacağını zannetmişti!· 

Yazan : 

Piyer Dominik 
lerini göz önünde 1:utarak tam bir 
siyasi, askeri ve manevi müaavat 
dairesinde iki imparatorluk arasın
daki münasebetleri tanzim eden bir 
anlaşmalar mecmuası olduğunu söy
lemiştir. 

İtalya bu sözlerle kendisinin bü
yük bir devlet old:ıgunu kastedi
yorsa mutabıkız. Akdeniz'de Ingil
tere veya Faransa kadar yüksek ses
le konu§abileceğini kastediyorsa 
mutabıkız. Fakat İtalyan -İngiliz 
anlaşmasının İngiliz ve fransız po
litikalarının temelini teşkil eden 
İngiliz • fransız anlaşmasını ihlal 
ettiğini sanıyorsa yanlış yol tut
maktadır. Akdeniz'de üç devlet 
için yer vardır, ve burada askeri, 
siyasi ve manevi müsavat mevcut 
olacaktır, Fakat İtalya ile ingiltere 
arasında olduğu kadar fransa ile 
İtalya arasındadır. Uıtelik, icabe
derse Londra bunu Roma'ya açıkça 
anlatacaktır. 

Kont Ciyano diyor ki: 
"Bu anlaşmaların meriyet mevki· 

ine girmesi sulhun takviyesine fili 
bir hizmettir. Bu takviye siyaseti
mizin yilbek hedefidir ve böyle 
kalacaktır ve biz bu hedefe erişmek 
için sebat •e realizmle yürümekte
yiz ve İtalyan milletinin menfaat
lerini ve tabii emellerini sarsılmaz 
bir azimle muhafaza etmek mevzuu 
bahis olduğu zaman bu ihtiyatkar 
hareket elzemdir." 

Ve işte Anti fransez diyebilece
iimia tuabilrler bu emıada bafla
mıttır. 

J urnal'm Roma muhabiri bu 
tezahürleri §Öyle anlatıyor: 

Bu sörler Uzerine, celseden önce 
kendilerine verilen emir mucibince 
birçok mebuslar ayağa kalktılar ve 
"Tunus 1 Tunus!" diye haykırdılar. 
Hatta hazan "Korsika l Korsika l" 
sesleri de işitildi. Reis çıngırağı 
salladı. Sükünet avdet etti. Bakan 
nutkunu faşist kuvetinin stayişiyle 
tamamladı. Alkışlar ve tezahürler
den sonra meclis salonu boşandı. 
Dıtarıda meydanda ve civar sokak
larda oraya cclbedilmif olan teza
hürcüler tarafından "Tunus Tu
nus!" haykırışları tekrarlandı. 

Elçimiz B. Fransuva Ponse dip
lomatik tribünde bulunuyordu. Bu 
yüzden jestin daha beceriksizce ve 
daha kaba olduğu itiraf edilmeli
dir. Ve bu kabalık bize yüksek ve 
anlaşılır bir sesle fransa ile İtalya 
arasında 1935 aonkinun anlaşmasiy
le her şeyin halledilmif olduiunu 

Aynı ses karanlıkta ortaya şunu at
tı: 

- Belki de ıu saatte şehrin setleri
ne varmışlardır. 
Kalabalıgı bir ürperme dolaştı: 
Jülyet'in ti yakınında güzel bir ses 

haykırdı : 
- Öyleyse setlere kotalım. 
Bir çok sesler yankı halinde haykı-

rıttı: 

- Setlere 1 .•• Setlere!. .. 
Kırmızı Pimpernal: 
"Kalabalıktan istifade etmeaini bil

mek bize düşer" demişti O halkın ken
diıini ve dostlarını ,ehrin kaleleri dı
tına çıkarmuını istiyordu, ve pfıla
cak 9ey 1 Muvaffak olmak üzere görü
nüyordu. 

Jülyet'in kalbi göğsünde hızlı dar -
belerle vuruyordu. Aıabi küçük eli 
Pol Dölatur'un parmaklarını kuvetle 
aıkıyordu. Genç kız, icad kabiliyeti 
ve ceıareti sayesinde, her hangi haıka 
birinin ümitsiz telikki edeceği bir 
macerayı kendi lehine idare etmeye 
muvaffak olan serseri kılıklı asılzade
ye kartı derin bir hayranlık bisa"edi
yordu. 

- Setlue !. .. Setlere! ... 
Kalabalık, canbazın kırbaciyle kır -

baçlanan bir yabani beygir sürüıü gi
bi mahpusların kaçmıf olabilecekleri 
ıehir kapılarına doğru karına karıtık 
saldırarak her istikamette dağılmaya 
batlamıttı. 

Uç inıiliz ve Dölatur, ortalarında 

söylemek imkanını veriyor. Biz o 
zaman italya'ya Kamerun'un beşte 
dördünün ve Togoland'ın keza bet
te dördünün tarafımızdan alınması
na taviz olarak : 

1 - Çat gölünün stratejik bir 
örtüsü olan Tibeetide 100.000 kilo
metrelik arazi, 

2 - Obok §İmalinde 10.000 kilo
metrelik arazi ve Bab-el-Mandeb 
boğazının hakimiyetini, 

3 - Cibuti demiryolunun 7.000 
hissesini 

Verdik. 
Daha önce de Tunus - Libya hu

dudunun tashihini kabul etmit. Şat 
ve Gadames vahalarını italya'ya 
vermiştik. Bu kadarı kafidir. 

B. Musolini'nin 1935 de memnu
niyeti ya sahteydi veya değildi. E
ğer değildiyse neden mesele tekrar 
kurcalanıyor? Eğer sahte idiyse 
bu daha fenadır, çünkü her üç se
nede bir komedyanın yeniden orta
ya çıkmamaaı için sebep yok de
mektir. 

D aha ileri gideceğim. 1935 de 
verdiklerimizi biz Togoland 

ve Kamerun•a taviz olarak verdik. 
Halbuki bugün İtalyan gazeteleri
nin 1935 de aldıkları yerlerin İtal
yan olduğunu ıöylerlerken bir yan
dan da Almanya'nın eıki aömürge
lerinin iadesini istedikleri görül
mektedir. Demek biz bir tarafa iade 
edecek, öteki tarafa mukabilinde 
tavizde bulunacağız. Anlatılmaz bir 
şey .. 

Daha doğrusu lüzumundan fazla 
anlaşılıyor. Roma tezahürleri 30 
sonteşrin günü yapılmıştır. Fakat 
muhakkak ki birkaç gün evciden 
hazırlanmıştır. Roma'da umumi 
srevin akamete utrıyacatı ıuul
ml)'Ordu •• taımmea UUU'tf halin
de bir franu lrarııaında bulunuldu
ğu sanılıyordu. Şu dakikada her 
halde Franaa'da yeni kargaphkJar 
olacağı ve Franu'nın günden güne 
kuvetten dUfeceği ıanılmaktadır. 
İtalyanlar unutmutlardır ki franaa 
Marn'da ve Vertör'de karıılarında 
dünyanın en iyi askerlerini durdur
muı olan adamlara bili sahiptirler. 
Sonra İtalyanlar farketmiyorlar ki, 
İtalyan matbuatının hillfına ola
rak, alman matbuatı 29 ve 30 son
tefrin günleri bize kartı dürüst 
davranmııtır. Çünkü Almanya 
Fransa'nın kuvetini bilir, Biz de o
nunkini bildiğimiz gibi. 

Bu müfrit milliyetçi tahriklere 
bir nihayet verilmeli ve Tunua'la 
Koraika'ya uzanan eller geri çekil
melidir. Bu satırları yazan bir Kor
sikahdır. Korsika fransızdır ve İ
talyanlardan bunu hatırlamalarını 
rica ediyor. 

Tunus fransızdır ve müslüınan-

Jülyet olduğu halde, kalabalığın cere
yanına kapılmamışlardı. Hapisanenin 
önünde, halk hala çok kesif duruyor -
du, çünkü meydana açılan yollar çok 
dar geçitlerdi. işte erkek ve kadın a
yak takımı setlerin üıtüne saldır

mak için bir fellale gibi bu yollara dö
külüyordu. Başları önlerine eğilmit. 
iti9ip kakıprak, en zayıfları devire -
rek, yapı.kan çamura düpnllf olanları 
çiğniyerek ilerliyorlardı. Birleri Bel
vil ve Popenkur istikametinde, difer
leri Sen Marten ve Sen - Deni kapı
larına doğru koıuyorlar, pek çoğu mu
ayyen bir hedef gözetmeden, gelişi 
güzel ilerliyorlardı. 

Yava9 yavaf biler karanlık meyda
nı terkederek daha karanlık olan kil • 
çük sokaklara daldılar. Şurada kesif 
ve dalgalı bir kütle halinde, orada da
ğınık, küfrederek, homurdanarak, çe
ne çalarak, öyle ko§uyorlardı ki ı 

Kalabalığın gürültüsüne rağmen, 
martı ötütü ,ark istikametinde 1&rih 
bir tekilde ititildi. Derhal küçük ka -
file 'f ampl'a en yakın kapılardan biri 
olan Menilmontan kapısına dolru is
tical eden kalabalık &ıilere katılarak, 
tefin davetinin geldiği tarafa dofru 
teveccüh ettiler. Firariler pide lrotu
yorlardı, ve, bir çeyrek saat içinde, ö
tesinde Per Lafez mezarlığının uza -
dığı sedde varıldı. 

Hükümet merkezinin her kapıaı, 
gece gündü• yirmi kadar adamdan 
mürekkep ve bir .zabitin emri altında 

Yirmi sene evel yinni yaflarmda o
lanlar Tevfik Fikret ve Cenap Şeba
beddin'den Ahmet Hqim ve Yahya 
Kemal'e intikal ederken Sa.men ve 
Ver len' den de Bodler, Gurmon '" 
Mirbo'ya aynı zamanda intikal et
miflerdir: Elem çiçekleri ve lılt~
ler bahçc•i ve bazı rublann •e aca
ipten zevk alan yorgun dimağlarm 

tükenmez ilham menıbaı ollllQftur. 
Dün elime geçen bi.r mecmua aay

faaı bana, tuha.f bir tedai ile, o lfÜD
lerin uzun aaçlı, solgun benizli, cep
leri gazetelerle dolu edipleriyle bir
likte İfkenceler bahçesini hatırlattı. 
Bir sayfa resim; fakat, itkencenin 
bütün tarihi.... Acaba insan kadar 
zalim bir mahliik var mıdır? l.pan
yalı enkizitörler maznuna söyletmek 
için makineler ica.t etmitler, INıc.k 
kemiklerini ezerek, kollarmı çekifti
rerek, boğazından zorla au akıtarak 
onu ölüme götürmütlerdir. Franıuz 
ihtilalinden evel üfürükçüleri, zehir. 
leyicileri, kalpazanlan diri diri ateıt
te yakmak adetti. Franaa kıralı dör
düncü Hanri'yi öldüren Ra•ayyak 
kollarına ve bacaklanna dört at bağ
lanıp parçalanmak ve bu e.nadya
ralarına kızgm kurtun akıtılınak au
retiyle idam edilmiıti. Rua çarları za
manında merdiven cezaaı metburclu. 
lıkencecle çıinlilerin Ü.tat olduldan 
muhakkaktır. Onlar zulmü bin bir 
itina ve bir o kadar da malz .... ile 
tabıb harikalan meydana getiren at
çılar gibi tuzlu ve biberli, ballı •o 
kaymaklı bir azap hali.ne aokmutlar• 
dır. lapanyolların vidalı ve mengeno
li boğum aleti, çinlinin au ve alet kul
lanma taTzı yanında kaba ~ 
hançer teairli aöz gibidir. 

Balta ile veya bilenmit kılıçla bir 
vurufta mahkumun batlDI kucaima 
dütüren Siyamlı cellat avrupalmm 
giyyotine tevdi ettiği iti gözünün .. 
kolunun maharetile yÜzlerce sene e
vel ya.pmagı oğrenmİftİı'. Atmak'" 
kurfuna dizmek bu itkencelere aia
betle ifkence bile değil, çabucak öl
dürmenin basit tekilleridir. Medeni
yet ilerledikçe bu neYİ i,kenc:eler in
sanlığa yakıttD'ılmaz okmat, eehpa 
ve giyyotin fazla sert telakki eclilmiL 
elektrikli koltuklar •e öldüriicü saz 
hücreleri ica.t ohmm\lftur. Mocl.n 
adalet idam mahk\ımuna bile arbk 
utırabı çok görmektedir. Buı\in llll 
bii:rük ifkeaıce İnMDI baıyatm ~ 
kinclea mahrum emaelrtir. 

lnuna bayta nuıl hanm edilir? 
Türlü türlü. .. Sabahleyin ga~ 

rimizi açıp dünya haberlerine SÖS 
gezdirdikten 90Dl'a bütün günün. Ye 

aktam radyolarımızı açıp ..,._.... 
rin verdikleri havadnleri dinledik· 
ten sonra bütün gecenin duyan ,.. 
düıünen inaan için birer ifkence ol
mamaaı kabil midir? Bir memlekeöe 
yaf&yan inaanlarm deiil,kOlllfU mem 
leketler-in de deiil, biribirinden ela 

uzak kıtalarm dahi biribirine ballı 
olduktan zamanımızda münenw en 
müthit ifkencelere maruzdur. Hanai
miz gece yarılarından sonra ptaiJ
mıza ''ah bafllll ! " demeksizin yata -
biliyoruz? - N. Baydar 

lar ltalya'nın hakimiyetine girme
mek için ilk ayakluıanalar olacak
tır. 

Franuz imparatorluğu bir •e ba
lünmez bir topluluktur ve onu k.im
ae bölemez. 

bir milli muhafız kıtası tarafından 

muhafaza edilirdi. Böyle bir muhafaza 
şüphelilerin Paris'ten çıkmalarını iln
kansızlaştırmaya fazlasiyle klfi geli -
yordu; fakat, o akşam, o kadar küçük 
bir miktar asker böyle bir kalabalıim 
kartısında ne yapabilirdi? Şehrin fi· 
mal ve tark sedlerine binlerce kudur
mut insan saldırıyordu. Bunlar, te • 
hevvürlerinin sebebin; apğı yukarı 

unutmu' olmalarına rağmen, kafala • 
rında sarih bir plinla, her ne bahuı
na olursa olsun kapıları zorlamak ta
savvurunu tafıyorlardı. 

Vahşi bir velvele ile Menilmonıtan 
kapısına hücum edildi. Fırtınanın ka
barttığı muazzam bir dalga gibi, ka -
labahk nafile yere ona ka11ı koymıya 
çahpn askerlerin üstünden aftı. Ken
dilerine mukavemet edilmesinden mü
tehevvir olan asiler küfürler ve teh • 
ditlerle seddin açılmasını istiyorlar • 
dı. Hükümran halk kendisine itaat e
dilmesini istiyordu. Milli muhafız 
kıta•• icizdi. Zabitin emri üzerine ka
ranlıkta geliti güzel açılan ateı, hal· 
kın hiddetini bir kat daha tahrik et -
mekten başka bir netice vermcdL Bir 
li.hza içinde iıiler kuçük karakolun 
hakkından geldiler, kapıları devirdi -
ler ve uzakta gök gilrültüsiınün cevap 
verdigi uzun zafer çığlıkları fırlata • 
rak kale dıvarları dışına yayıldılar. 
Yağmur fırtınaya çevrilmişti ve ha

zan fimşekler kırmızı takyeli hatin 
yüzleri karanlıktan sıyırıyordu. 

(Soau .,.,) 
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~ Cümhurreisimiz İsmet --
~ İnönü'nün yaphkları 
-
~ seyahate dair resimler -
---------

Bu sayfadaki re•imlerde Cümhurreiıimiz ismet lnönü'
nün son yaptıkları seyahate ve Ankara'ya dönüşlerine dair 
muhtelif intibalar tesbit edilmittir. 

= Resim/erimizde Cümhurreisimiz Karabük'te demir ve 
çelik fabrikası hakkında plan üzerinde izahat alırlarken, 

: fabrikanın kurulduğu saha üzerinde tetkiklerde bulunur
: larken,, Çankırı'da binlerce halk ve mektepli tarafından 
: sevgi ile selô.mlanırlarken, Çankırı iıtcuyonuna indikten 
: sonra, dün Ankaraya dönüılerinde kendisini garda kar§ı
§ lıyanlar arasında ve onlara iltifatta bulunurlarken görül-

mektedirler. 

---------------!!! -----------
---
---------------
-
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Erzincan istasyonunun açılma töreninde binlerce halk Gl. Abdullah Alpdoğan'ı dinliyor. 

Erzincan istaıyonunda törene istiklal Marıiyle ba1landı. Vekiller ve halk mar§ı dinliyorlar. Dördüncü Umumi Müfettiş General Abdullah Alpdoğan nutkunu ıöylerken 

• 

. Milli Müdafaa Vekilimiz. General Kazım Ôz.alp Erzincan iıtaıyonuncla kordeliiyı keıiyor 

T al d '"'ların araında kıvrıla kıvrıla g~iyor Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya Erzincan iıtaıyonunda mühim nutkunu ıöylerken Erz.incan'a ilk giren lokomotif ~~,.;ı Yapraklarla ve 
ren ıarp ve y ~UI ag bayraklarla mJenmİ§tı 



Arttırma ve Yerlimallar haftası dolayısiyle 
19 uncu asır sonlarında neşredilmiş 

olan bu eserinde Prof. Patten diyor 
ki: 

Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğlu1nun 

Ankara radyosunda yaphğı konuşma 

19 uncu asır sonunda 
Patten ne diyor? 

"Bazı tabii amil ve kuvetlerin bir a
raya gelmiş bulunmasından hakiki bir 
tefevvuk sahibi olmuş memleketler, 
bu tefevvuklarını tamamen kaybet -
memişlerse, her halde pek çok azaldı -., ••............•...................... . .. .......... """""""'"" ...... ._ ğını gördüler. İptidai maddeler istih-

E Artırma ve Yerli Mallar haltaıı müna•ebetiy- ' 
: le Ziraat Vekili ve Maniıa Mebusu 8. Faik 
E Kurdoğ/u dün akıam 6aat 18.30 Ja Ankara 
~ radyosunda, Artırma hareketlerinin dünyada 
........................................ 

Joğuıu, çil içiler arcuımla tatbikatı, o tarihler 
de Oamanlı imparatorluğundaki vaziyet ve 
politika ile bugünkü vaz;iyet etrafında Cl§ağı 
dahi konuımayı yapmt§tır. 

: salatı hali hazırda öyle bir safhaya 
: girmiştir ki, en medeni milletler ikti
: sadi tekamülata mani olan son engel
: leri de ortadan kaldlrmak için bütün 
: kuvetlerini sarf etmek ihtiyacını bu 

"- Muhte.rem muhataplarım, 
Dillerin men,ei hakkındaki nazari

yeler, 'Güneş - Dil teorisl olsun veya 
diger bir nazariye bulunsun, biliyor -
aumu ki ittıfak ettikleri nokta, her 
kelimenin kullanıldığı muhitte kon -
vansiyonel bir manaya malik bulun -
dugudur. 

Yani, o kelimeyi kullanmakta olan 
cemiyet, o kelime söylendigi zaman 
ne anlamak lazım geldigini, efradı a
rasında bir nevi zımni mukavele ile 
teabit etmiştir. 

Bundan dolayıdır ki, çok defa, aynı 
kelimenin, ayrı iki cemiyette ba§ka 
başka manaları oldugu görülür. 

Mesela: 
1''igure kelimesi fransızcada çehre 

demcktır. lngilizcede rakam demek: 
tir. 
:i~ kelimesi ~ranaızcada bildiği _ 

mız pıpo dcmektır, ingilizcede kalın 
boru manaaına gelir. 

Spectaclea' fransızcada manzara de
mektir. İngilizcede gözlük manasını 
ifade eder. 
Bunların içlerinde mecazi manaları 

itibariyle degil, hakiki manaları iti -
bariyle, pek tuhaf olanları da vardır: 

Meseli antic' derseniz Fransa' da es
ki: uırdide bir feyin vaafını ifade et
mıt olursunuz. Aynı kelimeyi İngiliz
ce kullanılan bir memlekette telifi uz 
ederseniz, maskara demiş olursunuz. 

Groas' kelimesi ingilizcede kaba, al
mancada büyük manasındadır. 

Bundan dolayıdır ki, zeki ve hot 
fCyler yazmakla tanınnıı§ bir muhar
rir, dil meraklılarını yanıltan bu keli
meleri, Faux Amis' /sahte dostlar/ a
diyle toplayıp koca bir kitap ne§ret -
mi§tir. 

Türkçe, arapca, iraniccde de böyle 
kelimeler bulunduğu mal\ımdur: Biz
deki manalarile tamamen zıd olarak 
gurur ve mağrur kelimelerini araplar 
aldanış; münferih manasına kullan -
dıfımız munbasıt kelimesini dayak 
yemit; müsaferet kelimesini İranlılar 
seyahat, ruzgar kelimesini zaman ma
nasına kullanırlar. 

Bizde tasarruf ve artırma 
kelimeleri ve mônalan 
~ uzun sürebilecek olan bu bahaı 

burada kesip, asıl ma}<sadmla, yani ta· 
sarruf ve arttırma kelimelerine gel -
mek istiyorum. 

İçinde bulunduğumuz hafta dolayı. 
siyle bu kelimelerin teknik anlamla -
rını iyice te.bit ettnekliğimizin, bu 
hareketin kudreti, manası, inkipfı 
bakımından faydaa1 vardır: 

"Tasarruf" kelimesinin bizde kon
vansiyonel manası economiser' keli • 
mesinin tamamen mukabili olarak sar
fı mümkün bir ıeyin aarfedilmemesi • 
dir .. "A~ttırma", §Üphesiz "Tasarruf" 
kelım~sınden çok daha iyidir. Çünkü 
~u kelımede, ötekinde olduğu gibi, ih· 
ti yacı tazyik minaaı yoktur. 

Fransızların "Epargne", alınanların 
"Sparen", ingilizlerin ve amerikalıla
rın "Saving" kelimelerile ifade ettik
leri hareketin bugünkü manası ise, 
yalnız arttırmak değil, aynı zamanda 
ve derhal müsmir memleket işlerin~ 
veya bu itler için bir bankaya yatır • 
maktır. 

Ben fikirlerimi daha kolay ifade e. 
debilmek için, taaarruf kelimesini 
büsbütün atarak, Artırma kelimesini 
bu haftanın hedefi olan hareketin ilk 
adımını; İtletme kelimesini 'ise, gaye
sini ifade için kullanacağım. 

Artırımın menbaı ve §arıları 

- Artırmayı temin eden şey, daha 
doğrusu şeyler nelerdir? 

Biribirine aykırı nazariyeler var, 
fakat hepsinin mutabık olduğu nokta
lar şunlardır: 
"Artırmada karşılaııtan iş imkanı 

ve iş hacmi anadır. Bu işlerin rasyonel 
yani en karlı ve en mükemmel şekilde 
yapabilmek imkan ve emniyeti. elde e
dilebilecek artırmanın ölçüsüdür." 

Bu tarif bize, 
- Mevzuumuzun ehemmiyet ve vÜ· 

sa tini, 
_ Milli ekonomi ve milli faaliyet 

vaziyetlerile olan münasebetlerini, 
_ Cemiyetlerin, içinde bulunduk-

ları vaziyet ve şartlara. g~r~. türlü yQl· 
lar takibedebileceklerını goatermek • 
tedir. 

lıletmek niçin şarttır? 
- Niçin artırımı bir işe veya bir 

bankaya yatırmak ıazımdır? 
Dünyada mevcut işletme sand~kl~_

rının hepsi, 1800 tarihinden, yanı Bu· 

yük Sanayi hareketinden sonra kurul
muı, İfletme Sandığı, Halk Bankası 
gibi çeşitli namlar altında, çeşitli yol
larda inkişaf etmiştir. 

Bu sandıkların kuruluş ve inkişaf
larında amil olmuş sebepleri aşağıda -
ki gruplarda tophyabilidz: 

- Sanayide ve nakil vasıtalarına 
tatbik olunan buhar makinelerinin, o 
zamana kadar mevcut dünya ekono -
mik nizamını altüst etır.iş, büyük kar
lar ve uyanık bütün memleketlerde 
geniş intibak hareketleri doğurmuı 
olması. 

- Ferdi sermayenin büyük çaptaki 
yeni itlere kifayetsizliği, gerek bu 
yüzden içtimai mülahazalarla az çok 
parası olan her kesin, bu işlerin büyük 
karlarına iştirakini temin için mesuli
yeti n :ıhdut.lıisseli şirketlerin icat e
dilmiş olması. 

- Sanayı dışında kalan, en başta zi
raat olmak üzere diğer küçük çalışma 
gruplarının aralarında kredi ihtiyaç -
tarını temin mülahazası ve ziraat de 
sanayileştikten sonra, bu istikamette -
ki kollektif ihtiyaçları karşılamak za
rureti. 

- "Milliyet", "Milli iş",' "Devlet" 
telakki ve anlamlarında başlamıı ra
dikal değişiklikler, "para", "para eko
nomisi" telakkilerinde hasıl olmu' ta
havvüller. 
"Artırma"yı emniyetsizliğin ifade -

si halinden çıkararak, bir millet halin
de ve bir vatan içinde yaşamakta ol
manın vazifeleri arasına sokan bu ha· 
reketler arasında en mühim olanı, 

köylüye ve çiftçiye ait olan kısmıdır. 

Büyük sanayi hareketini 
müteakip ı'"ziyet 

On dokuzuncu asır başlarındayız. 
Büyük sanayi hareketi doğmuş ve hız
lanmıştır. Buhar kuvetinin nakil vcuıı
talarına tatbikı, teknik bir çok terak
kiler bunu takip etmit, dünya memle • 
ketleri ve kıtaları arasında mesafe, es
ki manasını kaybetmiştir. 

Evelc:e Çoban memleketi olan İngil
tere, maden kömürlerinden ve yelken 
gemilerinin uzak kıtalardan tarayıp 

topladığı servetten istifade ederek, el 
tezgahlarından süratle makine sana • 
yiine geçmiş, gemilerini buhar kuve
tiyle teçhiz etmif, yakınındaki garbi 
Avrupa memleketleri de onu takip et
mittir. 
Buharlı gemiler, dünyanın her ta • 

rafına, büyük sanayi mahsullerile do· 
lu gidiyor, oralardan topladıkları yi
yecek ve sınai maddeler yüküyle 1i • 
manlarına dönüyor. 

O tarihlere kadar "kıtlık" kelimesi
nin müradifi }\alinde olan zirai buh • 
ran, artık bu gemilerin uğradıkları li
manlar ve civarları sanayi merkezi o
lan büyük tehirler için tarihe karı, -
mıştır. İç sahalardaki yerli müstahsil 
için, mahsulünü bu yerlere sevkedip 
ecnebi mallarla rekabet imldnaız. 

I rıgiliz iktıaaıçı ne Ue 
övünüyor? 

o tarihlerde bir ingiliz iktisatçısı, 
Amerika, Asya, İtalya ve Şarki Avru-

a bizim hububat tarlalarımız, meyve 
p . . h 11 .. 
bahçelerimizdir. En ıyı ma s~. e.rını, 
bizim sınai mamUiatmızla degıştıre: 
bilmek için ayağımıza yoll~yo.rlar dı
ye övünüyor; bir fransız ıktısat~ısı, 
Marsilya'da Amerika buğdaylarıyle 
yerli mahsulün rekabet edememekte 
o'lduğunu endige ile kaydediyor. 

Sefaletin büyüğü, limanlardan uzak 
olan ve kendilerini bu yeni cereyana 
veremiyen sahalarda baş göstermişti. 
Bu sahalar halkı, ya amele olarak sa -
nayi merkezlerine taşınmağa, ya kıy -
meti düşmüt mahsullerinin sefalet va
ziyeti içinde erimeğe mahkum kal • 
mıttı. 

Bu arada bat gösteren bir kaç büyük 
kuraklık bu sahalar halkını büsbütün 
kara bir vaziyete dütürdü. 

Belçika'da Flaman köylüleri birli -
ğini bu tarihlerde te.ia etmiı olan ve 
bu gün milyonlarca Flaman köylüsü
nün evinde resmi en muhterem mevki
de saklanan Mellaerts'in, teşebbüsü -
nün tarihine dair yazısından hülisa • 
ten şunu alıyorum: 

Kilueyi ıerkedip köy hizme
tine giren papıu 

"Papas mektebini henUz bitirmi9 • 
tim. Kendi köyüme tayin edildim. 
Halkın karşısına ilk dua için çıktıiım 
zaman manzara feciydi: sefaletten ve 
sıkıntıdan tekilleri değişmit iman • 
lar. Bunlara Allahtan bahsetmek, on -
ları Allaha hakaret tGin teşvik gibi 

. 
111,,,, .. ,,,,,,, 11111111111111111111,r günden daha fazla şiddetle duymamı§-

geldi. İnsanlara ali şeylerden bahset -
mek için iptida onları bu kahil 'eyle
re kulak verebilecek hale sokmak la -
zım. Hemen iatifa ettim ve köylü i~le
ri ve vaziyetiyle uğraşmıya başladım." 

İşaret edilen sahalarda, köylü ve 
çiftçi hakikaten içinden çıkılması güç 
bir vaziyete düşmüş bulunuyordu~ 

Üstüste gelmiş kuraklık ne tohum 
ne hayvan bırakmıştı. Para sahipleri 
köylü ve çiftçiye borç para vermekte 
büyük tehlikeler görüyordu. Namus -
karane çift ve tohum ihtiyacı için sar
f etse bile kendi elinde olmıyan sebep
lerle, tarlasından hiç bir şey alamama
sı veya çift hayvanının ölmesi, bu su
retle ikraz edilmiş paranın karşılık -
sız kalması daima muhtemeldi. 

Köylü tohumsuz, lıayvansız 
para sahibi ne şart koşuyor? 

Para ikraz edebilecek vaziyette bu
lunanlar evela: 

- Bulunacak kredinin müsbet is -
tihsal işlerine sarfını temin için, bun
ları nezaret altında tutmak, düğün, ev 
için harcamalarına veya bilgisiz sar • 
fctmelerine mani olmak. 

- Bütün hüsnü niyetine rağmen 

ziyan ederek hem kendisinin hem de 
krediyi verenin ziyan etmemesi için 
kendisini irfanen yükseltmek ve mu • 
zir göreneklerden tecrid etmek. 

- Ailesine ve cemiyete kartı vazi
fe ve borçlarını iyi kavrıyabilmesi i • 
çin ahlakını yükseltmek. 
Uzımdır diyorlardı. 

Vaziyete çare bulmak için ortaya a
tılan fikirler iki isim etrafında topla
nıyordu: 

- Schulze Delitzsch 
- Raiffeisen 

Şülz Delitz ve esa.darı 
Şülz, işi iş diye alıyor, Devlet yar

dımını istemiyordu. 
1850 de filen tesis ettiği müessese -

rıın esasları şunlardı: 

- Azanın tasarruf suretile vücuda 
~ctirdikleri sermayeyi bir araya geti· 
rere.:., asıl kapital sahiplerinin itima
:.iına maya yapmak. 

- Azayı tasarruf ve Birlik kasası -
na yatırmağa teşvik etmek, toplanacak 
sermayeyi temettü temin edecek şe • 
kilde kullanmak. 

- Arazi ve emlak üzerine muamele 
yapmamak. 

- Bir seneden fazla vadeli ikrazat 
yapmamak. 

Devizi: "Kendi ba1ının çaresine 
kendin bak" sözü idi. Yalnız köylü ve 
çiftçileri değil, küçük sanayi erbabı
nı da iatihdaf ediyordu. 

Ray/ayzen ve esasları 

Rayfayzen' ise ikraz sandığını bun
dan bir yıl daha önce kurmuş ve şu 
esasları koymuştu: 

- 1 - 1,5 seneye kadar ikrazatı ka -
bul. 

- Arazi üzerine ikrazı kabul. 
- Devlet yardımını kabul. 
- Çiftçiye yalnız ihtiyacı olan pa-

rayı vermek değil, maddi manevi va
ziyetiyl~ de alakadar olmak ve mes -
lek, ahlak, irfan itibariyle teçhiz et -
mek için çalıtacak teşekkülleri de ay
nı zamanda kurmak ve düşünmek. 

Rayfayzen'in devizi: "Hepimiz bi
rimiz için birimiz hepimiz için" sözü 
idi. 

Bu iki fikir, fikir sahiplerinin mil
li hudutlarını aftı ve her memlekette 
0 memleketin hususiyet ve ihtiyaçla
rına nazaran şekiller aldı ve gittikçe 
tekamül ederek bu günkü sandıklara, 
kooperatif teşekküllere ve birliklere 

vücut verdi. 

A.ym tarihte Amerika' da 
vaziyet 

Amerika'yı ise aynı tarihlerde büs· 
bütün batka bir humma içinde görü -
yoruz. Bu humma: 
Avrupa'nın işaret ettiğimiz sahala -

rında olduğu gibi bir geçim kaygusu 
değil, daha fazla iatihaal, daha fazla 
satı§ ihtirasıdır. 

Daha ziyade Rayfayzen esaslarına 
malik, genif bir kooperatif hareketi 
süratle ilerliyor. Amerika, Avrupa'nın 
yiyecek ve sınat maddeler ihtiyacını 
vuen eski dünya memleketlerinin ye
rini almak ve bu memleketleri Avru
pa piyasasından söküp atmak arzu • 
sundadır. 

Size Prof. Patten'in Himayeciliiin 
iktisadi Hasları bathklı, Amerika'nın 
bugünkü iktisadi politikasında amil 
olmuş, mühim, meghur bir eserinden 
bir kaç satır okuyorum: 

lardır. 

Amerikalıların gayesi 

Be~eriyctin seri tekamülü ve yeni 
ihtiyaçlar her çeşit iptidai madde ta -
lehini şayanı dikkat nisbetlerde art -
tırdı ve bu talep nisbeti, bu iptidai 
maC.: leleri temin ettiğimiz sahalarda -
ki nüfus mevcudunun tezayüdünden 
daha çabuk artmak temayülünü gös -
terdi. Bu müşkülün önüne geçmek i • 
çin bir tek şekil vardır: 

Halen tabii şerait içinde yetişen bu 
maddelerin medeni milletlerce suni 
vasıtalarla yetiştirilmesi, tabiri di -
ğerle bu mevat tabiatin bu kabil zeri
yat için daha az müsait ve yardımcı 
olduğu yerlerde ekilmesidir. Tabiatin 
noksanı medeni memleketlerde serma
yenin daha vasi iştirakiyle terafuk e -
den sayin fazla müvellidiyetiyle tela
fi olunabilir. 

Amerika medeniyetinin terakki e • 
debilmesi, yiyecek ve iptidai madde 
fiyatlarının düşmesine bağlıdır. De -
mek ki dünyanın medeniyette en fazla 
ilerlemi§ milletlerine mühim bir vazi
fe teveccüh ediyor: Eğer bu milletler 
halen kısmen gayri medeni milletle -
rin elinde olan istihsalatı medeni 
memleketlerde tesis için almaları la -
zım tedabiri ihmal ederlerse iptidai 
maddeler fiyatlarının tedricen yük • 
ıelmeaine ve bütün dünya kazancın • 
dan gittikçe büyüyen bir hisaenin bu 
iklim hususiyetlerini istismar etmek -
te olan bu günkü eski dünya müstah • 
silleri cebine akmasına intizar oluna· 
bilir. Daha ilmi bir istihsal şeklini i
kame suretiyle bilcümle sanayii me -
deni milletler elinde bırakmak lazım
dır. Mesela bu meyanda biz amerika -
lılar, bu mümtaz toprak sahaları sa -
bipleri ve bu sahalarda meskun mil -
letler elinden henüz kendileri daha il
mi bir istihsal tahakkuk ettirmeden 
evel, temin edilebilecek bütün mena
fii kendimize çevirmeliyiz." 
Arkadaşlar, 

Bu mevzuda bizim için en entere -
san memleket Amerika ve onun bu is
tikamette tatbik ~ttiği tekniktir. Fa -
kat dar vakit bu mevzua geçmeme ma
atteessüf manidir. Alakadar olanlar 
bunu Birinci Köy ve Ziraat Kalkınma 
Kongresi yayını meyanında bulacak -
lardır. 

Amerika bu yolda giderek nereye 
vardı? 

Sadece bunu ifade için size Ameri
ka Ziraat Nazırı Wallace'in son bir 
nutkundan bir iki cUmle nakledeyim: 

Amerika'nın vardığı netice 

Mr. Wallace' diyor ki: 
" ... biz umumi harbe senelik faizi 

200.000.000 dolar tutan bir dış borçla 
girmiştik. Harp bittiği zaman, yalnız 
bu borçlardan kurtulmuş değildik, 

yıllık faizi 500.000.000 dolar tutan bir 
borç da aynı milletlere bu sefer biz 
vermi' bulunuyorduk." 

Amerika bu vaziyetini zirai ihraca· 
tına ve buna dayanmı' olan sınai in • 
kişaflarına borçludur. 
Şimdi aynı tarihlerde bizde vaziyet 

ne idi? 
Fakat bundan evel, şimdiye kadar 

söylediklerimin, bir hülasaaını yap -
malıyım: 

İddihar ve artırma, tabiat ve hayat 
zaruretlerinin yüklediği bir icap ola
rak bütün devirlerde vardı. Hedefi, 
müatakbel bir istihlak ihtiyacını kar
tılamak ve aynı zamanda daha fazla 
mal iddihar edebilmiş olmak yolile te· 
fevvuk iddiası teklinde ifade edebile
ceğimiz psikolojik bir ihtiyacı tatmin 
etmekti. 

Nemalandırma ve istihsala yatırma 
mefhumu 19 uncu asırda, hülisa etti
ğim şartlar altında ba,lıyarak bu gün
kü manasını buldu. 

Milli mefhumunu 19 uncu asır son
larına doğru, devlet ve hükümet ve 
bunların rolleri telakkilerinin inkişa
file aldı. 

Bugün, Artırma ve fşlyetme, millet
lerin ileri ve rasyonel hayatlarının za
ruri bir icabı ve nazımı olarak tarif ve 
tavsif edilmektedir. 

Devletlerin, kendi garantileri altın
da posta şubelerince idare edilmek il -
zere tesis ettikleri artırma ve ifletme 
sandıkları, artırmayı teıvik için vücu
da getirdikleri artırma vesikası siste
mi, senede muayyen had dahilinde he
saba malik olacaklara bahşedilen bazı 
vergilerden tenzilat usulü, Amerika'
da bilhassa tatbik edilmekte olan I. O. 
M. yani /kendi kendime borçluyum/ 
başhğile açtmlmıf banka hesapları 

veya yine Amerika'da tatbik edilmek-

te olan ve kendi tabirleriyle ''bir pa
ket şeker alma gibi" biriktirilınek is
tenen miktarda bir meblağı iptida ban
kada hesabına kaydettirerek munta -
zam taksitlerle ödeyip hak etmek şc -
killeri. .. Hep bu mülahazanın netice • 
teridir. 

Aynı tarihte Osmanlı impa -
ratorluğu rıe yapıyordu? 

Şimdi 19 uncu asırda, uyanık mem
leketlerde bu hareketlerin alıp yürü -
düğü devrede Osmanlı imparatorlugu 
ne yapıyordu? Sualine cevap verelim: 

Muhterem muhataplarım içinde el • 
bette, benim gibi, kapitülasyon devre
sine yetişmiş olanlar da vardır. Ben, 
bahsı, bir radyo konuşmasının taham
mülünden fazla uzatmış olmaktan kor
kuyorum. Bunlar ecnebileri Türkiye'
de vergi vermekten ve türklerin tabi 

olduğu kanunlara tabi olmaktan kur
taran, bir devletin hakimiyet ve istik
lal mefhumu ile kabili telif oJmıyan 
şeylerdi. 

Çiftçi ve köylü arazisine sahip de -
ğildi. Can ve malından emin değildi. 
Adalet makinesi bozuktu. Yol yoktu. 
Vergiler hemen hemen hasren köylü 
ve çiftçinin sırtında idi. Aşar başlı 
başına bir bela idi. Angarya, para tag
şişi günlük işlerdendi. İltizam usulü
nün sayısız kötülüklerinden biri ola
rak, vaktiyle yeniden ilhak edilmiş ve 
bir nevi prenslik halinde yine eski sa
hiplerince idare edilmelerine müsaa
de olunmuş mahaller için tatbik edi -
len kara gümrügü usulü bütün vili • 
yetlere teşmil edilmiş ve bir mahsul 
her vilayet hududunu geçtikçe yeni • 
den kıymet üzerinden '7o 12 resme ta
bi tutulmu§tU. Bu Jerait dahilinde hiç 
bir mahsulün vilayet aşırı bir yere 
gönderile-bilmesine imkan yoktu. Bu 
vaziyet, milli ekonomi bakımından sa
rih tehlikeleri haricinde, uzak bir mın
takada kuraklık veya kıtlık olursa, di
ğer bir vilayetten yiyecek sev kını bile 
imkansız hale getiriyor, o saha halkı
na sadece ölmek kalıyordu. 

Yer yer inki§af etmiş ve mahalli ih
tiyaçları teminle tutunmakta olan yer
li sanayi, kapitülasyonlardan istifade 
ederek kolayca iatili eden büyük sa -
nayi mamCılatının dütük fiyatları al -
tında boğulmağa başlamıttı. 

Sahil vilayetlerimizde toprak mah -
sul1erimizin, yabancı mahsuller kar • 
şısında vaziyeti de süratle aynı ol -
muştu. Köylü ve çiftçinin mahsulünü 
istediği adama satması memnu idi. 
Bunu ancak fermanlı tüccarlara sata· 
bilirlerdi. Bunun tesirini ve niçin böy
le yapılmakta olduğunu size M. Du 
Velay'in "Essai sur l'histoire finan
ciere de la Turquie" başlıklr eserinin 
53 üncü sayfasından bir kaç satırm 
tercemesini vererek ifadeye çalıpca -
ğım: 

Du J' elay ne diyor? 
Du Velay diyor ki: 
"Toprak mahsullerinin ticaretini 

daima tehdit eden en korkunç ve bu 
mahsuller imparatorluk halkının he • 
men biricik servetini teşkil ctmai iü
bariyle en -miibtm fellket, ordu müte
ahhitleri ve payıtahtın zahire mülte
zimlerinin çiftçilere karşı gösterdik -
leri mütehakkim ihtikar idi. En küçük 
bir bahane ile, çok defa ve sırf spekü
lasyon kasdiyle hükümet zahire ihra
cını meneder, o zaman köylüler ve on
ların mahsullerini arada satın almı~ o
lanlar, ellerindeki malları ordu müte
ahhitlerine ve hudutlar üzerindeki za
hire anbarları mültezimlerine satma • 
ğa mecbur olurlardı. Askerlerin giy • 
dikleri çuhalar için lazım olan yapağı 
il: devlet fabrikalarının muhtaç oldu
ğu keten ve kendir için de aynı oyuna 
müracaat edilirdi. 

Hükümet 1832 de bir milyon kilo 
buğday satın almak ihtiyacında kal
dı. Bunu elde edebilmekten emin ol -
mak için bütün imparatorluk dahilin· 
de buğday ihracını menetti ve bir mil· 
yon kilo elde etmek için roo milyon 
kiloyu ve 10.000 çiftçiyi mahvetti. 

Bir müddet sonra ihtikar, bazı zirai 
mahsullerin mubayaasını inhisar altı· 
na almak şekline girdi. Hükümet para 
elde edebilmek için teskeresiz zahire 
mübayaasını menetti. Teskereleri pe -
şin para ile satıyordu. Eyaletler bu 
hakkı kendileri için istediler ve elde 
ettiler. Bu suretle zahirenin hemen 
her nevini satın almak hakkı, paşala
rın ve paytahtta nüfuzlu kimselerin 
iltimas ettikleri adamlara mlinhaaır 
kaldı. Bu hal auiistimale o kadar yol 
açtı ki, pek az zaman aonra, ekim sa
hasının pek çok azaldığı ve köy halkı
nın dağılmağa ba,ladığı görüldü." 

1 mparatorluğun cehalet ve 
hiyaneı vesikaaı 

Memlekette bu prtlar hükümran i
ken, ingilizler bir ticaret muahedesi 
yapmak için müracaat ~ttiler. 16 ağus
tos 1838 tarihinde yani bundan 100 yıl 
evel imparatorluk, türk milletine kar
şı yaptığı hiyanetlerin en büyük ve -
sikalarından biri olarak, bu muahede· 
yi imzaladı. 
Diğer büyük memleketler de biri · 

birini müteakip aynı hükümleri kah 
en ziyade müsaadeye mazhar millet 
sıfatiyle, kah ayrı ayrı muahedeler ya
parak istihsal ettiler. 

Bu muahede ile imparatorluk ecne
bilerin yüksek fiyat vermeğe mecbut 
kalmaması için, mubayaa imtiyazı u
sulünü kaldırıyor; kara gümrükleri 
kalıyor, ihracata kıymet üzerinden % 
12 resim koyuyor; ithal edilecek ecne
bi mallarını ise sadece kıymet üzerin· 
den % 5 resme tabi tutuyordu. 

Size Puryear'in "İnternational eco
nomics and diplomacy • in the near 
East" başlıklı kitabının 108 inci say -
fasından naklen, Avusturya'nın o ta• 
rihte Odesa konsolosu olan zatın ra • 
porunu okuyayım: 

"Bu muahede Türkiye için 1829 E
dirne muahedesinden daha agırdır. E
dirne muahedesi hiç olmazsa ecnebi 
mallarına yerli maJlara nazaran hiç b:r 
rüçhan vermiyordu. Halbuki şimdi 
belçikalı bir tacir, Türkiye'de sattıgı 
mallar için % 5 gümrük resmi verdigi 
halde, turk taciri harice çıkaracagı, 

hatta imparatorluğun bir eyaletinden 
diğerine yolladığı malı için% 12 güm
rük resmi vermeğe mahkum ediJmif 
bulunuyor." 

Hezeyan ve lıura/e yayımı 

Bütün dünyanın bu kadar mühinl 
bir dönüm noktasında bulundugu bir 
devrede, asıllarının fotograflarını köy 
ve Ziraat Kalkınma Kongresi neşriya· 
tı arasındaki Ziraat tarihi kitabında 
göreceğiniz veç.hile, bu hain ve cahil 
idare bir taraftan da çekirgelere hita• 
ben hilafet topraklarından gidin diye 
fetva yazdırarak havaya üfletiyor, reı• 
mi salnamelerinde akrebin kırk güıı 
gübre içinde bırakılacak patlıcan:uı. 

tohumundan, maydan06un lbilmem ita& 
sinek pislemi' bir sicimin gömülme .. 
siyle elde edileceğinden, "Hımar:uı. 
kuyruğuna bir taf bağlanır, .kulakları 
bir bayt ile rapt olunursa ağrılarınııı 
sükQn bulacağından" bahaederek, köy
lü ve çiftçinin kafasını da kendi kafa
sının içi gibi gübre ile doldurmak i.
tiyordu. 

Ey türk köylüsü, 
Sen ne asil, ne muazzam kudretsiıı

Ne yiğit, ne alicenap varlıksın. 
Bu kadar zulme, bu kadar şenaata. 

bu kadar ahmakça idareye katlanıp da 
ayakta kalabilmek hiç bir ırkın karı 
değildi. 

Sen, kudret ve asaletinden bir zerr• 
kaybetmeksizin bütün vekarınla dim
dik durdun ve nihayet bütün bu meli
net idareaini kökünden eöküp yine ıell 
attın. 

Sen insanlık tarihinin, önünde bet 
zaman hürmetle eğileceği en asil kud
retsin. 

Türk inkılibınrn, stmin gücünle yr 
rattığı bu güne gelince, bıunda mıa.ııza
ra bambıa§luldır. 

Büyük idealüıt, büyük kahramaıııı. 
büyük baprıcı, 1nönü'nün öz sözle '" 
rindcn istiare ederek, onun kelimele • 
riyle sana diyorum ki: 

"Atiye kemali emniyetle bakıyo • 
ruz. Bizim, nüfusumuzu, hayatnnı.d 
en yüksek seviyei mcdeniyeye çıkar
mak için her tiirlil menabi ve vesai~ 
miz vardır." 

''Ti.irkir~-ıl'itlrtfiıu~rır,:y;;;e~ti, iktisadi • • 
11i:tlli gaye bilen bir nizam tesüı et~ 

mi,tir. Cümhuriyetin tıarı, yüksek 
gayemzi tefkil eyliyen, iktisadi devleC 
idealini ıüratle tahakkuk ettirmek • 
tir." 

I nönü ne diyor? 
Tevessül edilmiş ifler, bu memle • 

kette yüzlerce senelerdenberi teves • 
sül olunan ıslahat itleri gibi "gösterit 
yapmak ve yahut ahara kendimizi b~ 
ğendirmek için değil" bu memleked 
layık olduğu en yüksek medeniyet v• 
refah seviyesine ulqtırmak içindir. 

"Yurt gayri kabili tehir millt ihti • 
yaçlar içindedir. Ve "bir milletin gar 
ri kahili tehir olan milli ihtiyacatın:uı. 
temin vasıtaları, her feyden evci o 
milletin kendisinde aranmak" zarurS. 
dir. 
Yapılacak iılerimiz çoktur ve çok 

çetindir. "İktisadi ihtiyacatına göiiS 
idare edilmemif bir memlekette ikti • 
sadi politika takibetmek güç bir iştir. 
Fakat ne kadar çetin olursa olsun, h~ 
bir milli meselenin halli, milli şuuruO. 
ihataaı haricine çıkacak kadar muğ • 
lak ve milletin tırmanıp da tepesin• 
eritcmiyeceği kadar sarp değildir." 

iJnümü:ıdeki işler 

Arkadatlar, 
Önümüzdeki bafirılması lazım ge .. 

len büyük i'ler, §İmdiye kadar tabak'" 
kuk ettirdiklerimizden daha az ehe .. 
miyetli değildir. 

En ileri, en refahlı, en üstün milld 
olmak milli davamızdır. 

Memleketimizde esaslı bir köy .,, 
ziraat kalkınması bu davanın seri .,, 
sağlam tahakkuku için lüzumlu aı~ 

şartlardan biridir. Bunun tahakkukıl 
ise mesut ve şuurlu inkişafını gör .. 
düğümüz Milli Artırma ve İ'letme ha
reketlerimizin bu günün teknik nos " 
yonlarına uygun, memleket olçüsünd• 
bir bünyeye ermesiyle, çok yakındaıl 
alakalıdır. 

Büyük dırvası için milli ve tabii bil
tün tartlara malik olan Türkiye, mut
laka dünyanın en refahlı, en ileri ot' 

nek memleketi olacaktır. 
Türk köylüsü, türk çiftçisi, 
Şu dakikada senin isteklerini ıe • 

(Sonuı9 uncu say/ ada) 
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Erzincan hattının açılış törenine 

giden Vekiller ve davetliler döndüler 

B. Çetinkaya'nın beyanatl 
BAYRAMINDA 

OLACA GİZ 
1939 CÜMHURİYET 
ERZURUM' A VARMIŞ 
(Başı 1 inci sayfada) 

cümhuriyete bağlılık aşkının yurdu
nıuzun terakki ve inkişafında en em
niyet verici bir zıman olduğunu bir da
ha görmüş ve hissetmiş olmaklrğımdır. 

Halkın sevinÇ ve heyecanı 
Erzıncan'a kadar olan ucra saııatar-

da istasyon boylarında gördüğümuz 
halk tabakalarının ve masum yavrula -
rın sevinç ve heyecanlarını tasvir ede
bilmek çok zordur. 

Demiryolu ışletme teşkila ;ımızın 
her yerde tam bir intizam ve dikkatle 
çalışmakta olduğuna şahit oldum. Ar
tık türk topraklan terakki ve kemal 
yolunu tutmu~. durmadan yürüyen. 
ç~ll§an, uğraşan huzur ve refah alemi
du. Nafıa mensupları ve onun başmda 
yürüyen fen adamları, demiryolu me
Dlur ve müstahdemler ' vazifelerinı ta
nıamen müdrik birer say ve hizmet a
Dlili olarak çalışmaktadırlar. 

llk trende 159 yolcu. 
Her sene ınşaatı hıtam ı..ıuıup işlet

tneye açılan hatlarımız derhal l>iıyıik 
bır intizam ve dikkatle servıtoe konul
rnak.adır. Asırların mu~kıillerinı ıtade 
eden Erzincan hattı guzergahında ~ım
dıden bu yük taaliyet goı ülmekte -
dır. Dün bizi takıben Brı:ıncan 'dan 
hareket eden bir yolcu treninde 159 
yolcu bulunduğunu hayret ve iftihar-
la gördiım. . . 

Erzurum hattının inşaatı çok ılerı
lemiştir. Havalar müsait gittiginden 
Erzincan'dan öteye ray ferşıyatı~a de
vam edılmektedir. Onümüzdekı 1939 

senesınm cumhuriyet bayramı giınle· 
rinde her halde bütün ray ferşiyatının 
bitmiş ve hattın işletmey~ açılmış bu
lunacağına katiyen emın bulunuyo-

rum. 

lran ve Irak hu.du.tl<lrına ne 
zaman varacağız? 

- İran ve Irak hudutlarına doğru 
uzanan demiryollarımız hedeflerine 
ne vakit varacaklardır ? 

- İran ve Irak istikametlerine doğ
ru inşasına devam etmekte olduğumuz 
hatların 200 kilometresi gelecek sene 
bitmiş olacaktır. 1945 senesine kadar 
inşaatın devam edeceğini tahmin edi -
yorum. 

Ankara ile lsıanbul arwtında 
ikinci bir tren hattı 

stanbul - Ankara arasında, Bolu 
üzerinden ikinci bir hat inşası harta
larda mutasavver görülüyor, bu husus
ta verilmiş bir kararınız var mıdır? 

- Ankara'dan lstanbul'a, Bolu üze
rinden ikinci bir hattın yapılmasına 
zaruret vardır. Bunu elimizde bulunan 
işlere göre sıraya koy~ mecburiy~
tindeyiz. Anadolu içlerınden, genış 
mikyasta istanbul'a doğru işlemekte 
bulunan trenler günden güne artmak
tadır. Bu ikinci hat daha kısa olacak
tır. Bu hat dolayısiyle lstanbul'a daha 
Çok miktarda gündüz trenleri işletmek 
inıkanı hasıl olacaktır. 

- İstanbul - Ankara asfalt yolu ne 
zaman yapılacaktır? 

- Ankara • İstanbul asfalt yolunun 
henüz sırası gelmemiştir. 

Hava seferleri 
- Memleket icinde yeni hava ser

visleri ihdas edil~cek mi? İstanbul ha
va limanının inşaatına ne vakit başla
nacak, nerede yapılacak ve evsafı ne 
olacaktır? 

_ Adana - İzmir - Diyarbakır hava 
servisleri için geniş meydanlarının ve 
telsiz ıs .asyonlarmın inşa ve tanzimi
yle uğraşılm;ıktadrr. Halen İstanbul 
Hava istasyonu olan Yeşilköy merke
zinin pliinr tanzim edilmiştir. Yakmcla 
münakasaya konulacakur. 

Radyo işlerimiz 
- Ankara radyosunun t'aris radyo

su ile aynı tül mevçt.e çalışması ih .ıla
fr ne vakit halledilecek~ Is anbul 
radyosu yeni bır hale sokulup ne za
man tekrar çalışmıya başlıyac ktır? 
Ucuz ve gümrükslız radyolar getirile-
cekti. Ne oldu? . 

_ Ankara raoyo istasyonunun Pans 
radyosu ile karışmaması ıçın edbı. ıe.r 
aldık. Neticeyı bekliyoruz. lstani.ıul -
daki köhne radyo istasyonunu b1r da· 
ha işletmeğe taraftar ı.legilim. 

H.atlyo makinelerinin P. T. T. id~
resinden tedarik euilmesi ve ucuz fı
yatla sa.ılması ve tamır olunması için 
bir kanun projesi hazırlanmaktadır. 
Yakında Biıyük Millet Meclisine su
nulacaktır. 

lsıa11bul · Anhnra arfl.unda 
ii~iirıcü telefon luıtt.ı 

- İstanbul - Ankar üçüncü telefon 
hattı ne zaman bitecektir? 

- Ankara ile İstanbul Bolu tari -
kiyle üçüncü bir telefon hattının tesis 
ve 8 devrenin 12 devreye ibliiğı işi sü
ratle ileılemektedir. Bu hat Ankara -
Bolu yolu ile Adapazarı'na varmıştır. 
Yakında İstanbul'a ulaşacaktır. 

- Ankara kültür parkı inşaatı ne 
zaman bitecektir? 

- Ankara Gençlik parkı önümüzde
ki 1939 senesi nihayetinde bitecektir. 

Ecnebi şirketlerin satın 
alınrruısı işleri 

B. Ali Çetinkaya bundan sonra ec
nebi şirketlerle yapılan satın alma mü
zakereleri ve diğer bazı işler hakkında 
da şunları söylemiştir: • 

- Ecnebi şirketler elinde bulunan 

İstanbul tramvay, tünel, havagazi ve 

diğer bazı imtiyazlı şirketlerin satın 

alınması işi üzerindeyiz. Müzakereler 
seyrini takip etmektedir. 

Ötedenberi bir an evel bitirilmesi -
ni istediğimiz Eminönü ve Sirkeci 
meydanlarının açılmasına çalışılmak~ 
tadır. Bu meydanların her halde yenı 
bir hızla yakın bir zamanda istenilen 
şekli alacağına kati nazarla bakılabilir. 

Çekler normal vaziyete 
dönmeğe hazarlanıyor 

Dıı politika tamamen deği~ecek 
Prag, 13 a.a. - Başvekil B. Bean, 

&aat 15 de mebusan meclisinde hükü -
tnetin beyannamesini okumuştur : 

. Beyanname, işgal edilen toplarda -
kı çeklerin Çekoslovakya ile kültürel 
ve normal sıkı bir münasebet muha -
faza etmekte olduklarını ve fakat bu
nun onları yeni vatandaş oldukları 
devletlere karşı halisane bir hareket 
hattı takibinden menetmediğini kay-
dettikten sonra d" k" • ,. ıyor ı . 
~ Çekoslovak ve ukren memleket

lerı arasındaki nıünasebetler yeni bir 
etıas üzerine tanzim edilecektir. Slo -
vaklarla ukrenlerin ülküleri tamamen 
tahakkuk etmiştir. Hükümet sekre -
terle, inin tayini daha sıkı bir tC"şriki 
mesai temin edecektir. 

Yeni bir drş politika 
Dış politıkanuz tamamen yenidir. 

Bu siyaseti realiteye uyduracağız. 
Hükümetin gayesi barışı muhafaza 
etmektir. Bütün devletlere ve bütü.Q 

illetlere hürmet edeceğiz. Fakat her 
eyden önce menfaatlerimizi gerçek 
nternasyonal vaziyetin icaplarına 

göre müdafa.. edeceğiz. Evelemirde 
n büyük komşumuz olan Almanya ile 
ostluk münasebetleri tesisi mevzuu 
ahistir. Bizim için bayati ehemiyeti 

haiz olan bu münasebetlerin genişle -
tilmesi lazımdır. 

Bunun iki memleketin devlet adam
ları ara:;ında doğrudan doğruya te -
maslarla kolaylaşacağına kani bulu • 

nuyoruz. 

Polony<ı ve Mocm·istan'la 
nıii.rwsebelier 

Polonya ve Macaristan ile de iyi 
münasebetler istiyoruz. Bu iki mem -
leketle yapıJan son görüşmelerin inki
şafı Varşova vr. Budapeşte'nin de aym 
iyi niyetle muttasıf oldukları hakkın
daki kanaatimizi teyit etmiş bulun -
maktadır. 

Romanya ile Yugoslavya, bu iki 
memleketin imtihan günlerinde bize 
karşı gösterdikleri dostane ve halisane 
hattı hareketten dolayı minnettarız. 
Bu iki memleketle ananevi dostluğu -
muzu derinleştirmek için elimizden 
geleni yapacağız. 

İtalya ile olan münasebetl~rimizin 
ıki milletin arzusuna uygun bır suret
te inkişafından bahtiyarım. 

Diğer devletlerle ezcümle Fransa, 
İngiltere ve Amerika ile ol~ iyi mü • 
nasebetleri muhafaza edecegız. 

Normal vaziyete dönmiye hazırla-

ULUS 

Cümhurreisi dün 
Ankara'ya döndü 

( Bcışı 1 inci sayfada) 
/erine teşrif buyurmuşlardır. 

latihbaratımıza nazaran An
kara mebusları Falih Rılkı Atay, 
Muammer Eriş, Miimta:z: Ökmen 
ve Müşfik AyQ§lı ile Diyanet 1§
leri Reisi Rilat Börekçi, Reisi
cümhur Is.met İnönü'nii, Küçük -
yozgat'ta seliimlamışlar ve refa
katlerinde Ankara'ya gelmişler
dir. ( a.a.) 
Bartın lıalkevinde heyecanlı 

bir toplantı 
Bartın, 13 (Hususi muhabirimiz -

den) - Bu gece Bartın halkevinde 
yüzlerce halkın iştirak ettiği bir top -
lantr yapılmış, halkevi reisimiz B. Ce -
mal Arıs. milli Şef lsmet lnönü'nün 
Bartın'ı teşriflerinde al.ikadar olup i
zahat aldıkları memleket meselelerini 
halka bildirmiş ve Cümhurreisimizb 
vadlarını tebşir, emirlerini tebliğ et -
miştir. B. Cemal Arıs uzun hasbıha • 
line lsmet lnönü'nün bartınlılara se -
lam ve sevgilerini bildiren Çankm'dan 
çektikleri telgrafı okuyarak devam et
miş, telgraf şiddetle alkışlanmıştır. 

Bartınlılar İsmet lnönü'nün Bar • 
tın "ı sereflendirdiği 11 birincik5nun 
gii.nünü şeref günü kabul etmiŞ, ve her 
~ene bugünü kutl:ımıya co~kun alkış -
lar arasında karar vermiştir. 

Jurnal dö Mosku'nun 

bir makalesi 
( '"'"~' J.ıncı .söyı .. cı··) 

tendiği takuırde Tiırkiye'n.n daima 
•·ııazır !,, cevabı verec~~ini bildınnış -
tir. 

'fıirkiye Hariciye vekilinin sovyet 
münc.scbetleri hakkındaki beyanatı 

pek tabii olarak Sovyetler Birliginde 
alaka ve dikkati çekmiştir.,, 

Filhakika, vekil sovyet dostluğu -
nun siyası bir efsane değil, bir ger -
çek oldu"'unu haklı olarak kaydeyle -
miştır. 

Ankara'da sovyet delegelerine gös -
terilen candan kabul ve bu delegelerin 
türk hükümetinin dirijanlariyle yap -
tıkları görüşmeler iki memleket mü -
nasebetlerinin sağlamlığını bir kere 
daha göstermiye imkan vermıştır. 

Türk hükümeti, şimdiki karışık bey -
nelmilel vaziyette, bütün dünyaya 
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasın
daki halisane münasebetlerin çözül -
mez olduğunu isbatı lüzumlu addet -
miştir. 

Sovyetler Birliğinin tamamen pay • 
laştığı bu pasifik ilhamlar sovyet -
türk teşriki mesaisinin barış davası 
için haiz olduğu ve olabileceği yük -
sek ehemiyeti göstermektedir . ., 

1 KÜÇÜK D 1) H ~iiERLER 1 
X Bertin - Alman Bankası direk • 

törü Şaht Bale'de toplanacak olan en -
ternasyonal tediye banaksının mutat 
aylık içtimaından sonra, Londra'ya gi
derek İngiltere bankası direktörüne 
hususi bir ziyaret yapacaktır. 

X Helsinki - Polonya Maarif Nazı
n Swietoslawski, resmi bir ziyarette 
bulunmak üzere buraya gelmiştir. 

X Paris - Suriye Başvekili Mar
dam bey, Marsilya'ya hareket etmiş -
tir. Oradan vapurla Suriye'ye döne -
cektir. 

X Bern - Bal nasyonal sosyalist 
İsviçre partisi kendiliğinden fesih ka -
rarı vermiştir. 

X Prag - Çekoslovakya'mn en bü
yük sendikası olan ve şimdiye kadar 
sosyalistlerle birlikte çalışan şimendi
ferler sendikası müttehid milli partiye 
girmey~ kaı;arlaştırmrştır. 

X Paris - Dahİliye nazırı Paris'e 
gelmiş olan Cezair umumi valisi Lö • 
bo'yu kabul etmi:t ve kendisi ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

myoruz. Seferberliğin kaldırılmasına 
ait bütün işler bir kaç güne kadar ik -
mal edilmiş olacaktır. 

Keza hükümet ihracatı kolaylaştır
makta ve ticaret muahedelerinin ta -
dilini düşünmektedir. 
Yapılacak mühim işlerden biri dt 

Elbe'nin yukarr kısmmı ve Moldav -
ya'nın k .. nalizasyonu ile Oder - Tuna 
kanalının inşasıdır. 

Demiryolları şebekesinin ısla.hı i
çin birkaç yüz milyon kuron ayrıla
cak ve devletin doğu kısımlarındakı 
şoseler genişletilecektir. 

Radyonun tensik ve tanzimine batı 
Slovakya'smda 150 kilovatlık bir pos· 
tanın inşasiyle başlanacaktır. 

B. Svalkovski Berlin' e ~idecek 
Berlin, 13 a.a. - Berlin siyasi malı 

hafilinde, Çekoslovakya hariciye na
zırının yakmda Berlin'e geleceği te· 
yit edilmektedir. Ancak, kati bir ta
rih henüz tesbit edilmemiştir. 

Keza, macar devlet adamlarının da 
Berlin'i ziyaret tarihi henüz belli de
ğildir. 
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Frankocular 
bir taarruz 

· hazırhyorlar 
Serber, 13 a.a. - Hükümetçi İs -

panya'dan buraya gelen haberlere gö
re, frankocuların büyük taarruzuna 
intizaren büyiık bir faaliyet göze 
çarpmaktadır. Elde mevcut lıiıtüıı as
kerleri ve hatta polisl~ri hamil kam -
yon kolları muhtelif cepheler istika
metinde Barselona ve Madrit'ten ha
reket eylemektedir. 

Cephelerde 
Salamanka, 13 a.a. - Evelki gece 

büyük umumi karargah tarafından 

neşredilen tebliğde şöyle denilmek -
tedir : 

Tayyarelerin faaliyeti: dün Barse
lona limanını ve billlassa dalga kıran
larla mağazaları bombardıman ettik. 

Bir t.cıvassut te§ebbüsü mü.? 

Santiago - de - Şili, 13 a.a. - Hükü
met mahfillerinde tebarüz ettirildi -
ğine göre, İspanya'da bir mütareke 
akdine tavassut hususunda Şili'nin 

Lima konferansında yapacağı teklif, 
Amerika devletlerinin hemen hepsi 
tarafından tasvip edilmektedir. Şili 

baş murahhası, Lima konferansının ö
nümüzdeki celsesinden birinde bu 
teklif hakkında mufassal izahat ve
rilecektir. 

Ziraat Vekilinin 
radyodaki 
konuşması 
(Başı 8. inci sayfada) 

nin ağzından dinlemek için aranda do
laşan, askeri, siyasi:, içtimai iktisadi 
zafere olduğu gibi, seni en yüksek re
faha ve zirai zafere de eriştirecek o -
lan büyük Milli Kahraman'ın önünde, 
senin adına da hürmetle eğileı:ek söz
lerimi bitiriyorum. 

Ziraat Marşı 
F. Kurdoğlu'nun konuşmasından 

sonra, radyo, her ziraat mevzuuna a -
it konuşmalar sonuna ilave kararını 
verdiği Ziraat marşını vermiştir. Şair 
Behçet Kemal tarafından yazılan bes
tekar Adnan tarafından bestelenen bu 
marş, kuvetli müziği ve çok canlı, vi
ril küftesiyle çok beğenilmektedir. 

Kazalar ·· 
Krom cevheri satışı 
Köyceğiz Malmüdürlüğünden 

Köyceğiz kazasının Sultaniye kö. 
yünün Doğantepe mevkiinde Loizi -
diden metruk tahminen ocakta çık -
mış bir halde 500 ve yine Çayhisar 
köyünün Çokmaşat ve Mesevli mev -
kilerinde güzel oğlundan metrilk ve 
çr]{'mış bir halde 200 ton ki ceman 700 
ton krom cevherinin beher tonu beşer 
liradan yirmi gün müddetle açık ar· 
tırmıya çıkarılmıştır. Taliplerin 262-
lira 50 kuruş teminat akçesini havi 
makbuzla yevmi ihale olan 26-12-938 
günü Köyceğiz maliyesine müracaat-
ları ilan olunur. _(5131) 9221 
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•ten evel en yüksek teklifte bulunan 

Ankara İcra Dairesi Gayri Men 
ku] Satı.~ Mem.urluğundan: 

ipotekli olup satılmasına karar ve
rilen Ayrancı mevkiinde 543 ada, 63 
parsel numaralı arsa aşağıdaki şart -
lar dairesinde açık artırma ile satışı
na karar verilmiştir. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
Boş arsadır, garba doğru meyilli ve 

garp krsmrnda toprak imlaJarı vardrr. 
3512 metre murabbaı sahasında olup 
beher metre murabbaına üç lira kıy
met takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üze
re 9-1-939 tarihine müsadif pazarte
si günü saat 10-12 ye kadar icra dai
resi gayrimenkul satış memurluğun -
da yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş ·olaıı 
yukardaki kıymeti 'muhammencnin 
yedi buçuğu nispetinde pey akçesi 
veya milli bir lı:ınl.an n teminat mek
tubu ile kanuni teminat olarak kabul 
edilen hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymeti % 75 şini bulduk
tan ve üç defa nidauan sonra mezkur 
günün 16 ıncı saatimle en çok artıran 
talibine ihale olunur. 

4 - lsl>u taril.teki artırmada tek -
lif edilen lıedel muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmadığı takdirde 24-1-939 
tarihine müsadif salı günü saat 10-12 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok arttrrana ihale edilecektir. 

5 - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiLa
ren ken<l:sine bedeli ihalı.:yi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. lı;:bu müddet zar -
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan tali
be teklif veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklif veç 
hile alma i"'a razı ise ihale fark , birin
ci talipten tahail edilmek üzere bu 
talibe ihale edilecektir. Teklifi veç -
hile almağa razı olmazsa gayrimen -
kul yeniden on beş günlük ikinci ar
tırmağa çıkarılır, en çok artıran tali
be ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayrimen -
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o -
lan müterakim vergi ve dellaliye res
mi ise satış bedelinden ödenecektir. 

7 - Alakadarlarının gayri menkul 
üzerindeki hakları ve hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evra
kı müsbiteleriyle yirmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde haklan tapu sicilli ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşma
sından hariç tutulacaktrr. 

8 - Arttırmağa iştirak edecekler 
21.12-938 tarihinde 38/ 55 ile dairemiz
deki yerinde herkese açık bulunan 
şartnamemizi okuyabilirler.. 9202 

Ankara icra Dairesi Gayri Men 
kul Satış Memurluğundan: 

İpotek olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Ankaranın Akalar ma -
hallC6inde lyci oğlu sokağında 427 a
da 15 parsel sayılı ahşap evin nısıf 
hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde 
açıık artırma ile satışa çrkanlmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

Ev üç kat üzerine bina edilmiştir. 
Elektrik tesisatı vardır. Aşağıda ka
bili iskan olmıyan ve yukarda bir 
sofa üzerine iki oda mevcuttur. Kü _ 
çük t~şlı ~ir avlusu vardır. Heyeti 
umumıyesı 145 metre murabbaı saha
sındadır. 1500 lira kıymet takdir e
dilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satış peşin para ile olmak ü. 

zere 16-1-939 tarihine müsadif pazar
tesi giinü saat 10-12 ye kadar icra da
iresi gayrimenkul satış memurluğun
da yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yuk_:ırda_ki ~uhammen kıymetin % 
7,5 gu nısbetınde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 15 şi bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son
ra mezkur günün 12 inci saatinde en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmadığı takdirde 31-1-93~ 
tarihine müsadif sah günü saat 10-14 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 
muhammen kıymetin % 75 şini bul
mak şartile en çok artıran talibine i
hale olunacak ve bu nisbeti bulmadı
ğı takdirde ise 2280 sayzlr kanun ah
kamına tevfikan borç beş sene müd
detle tecile tabi tutulactktır. 

5 - Birinci ve ikinci artrrmada i
hale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ih~leyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. İşbu müddet zar
fında da ihale bedeli yatmlmadığr 
takdirde ihale bozulacak ve butarih-

alibe teklifi veçhile almağa razı olup 
.>lmadığı sorulduktan sonra teklifi 
veçhile almağa razı ise ihale farkı bi
rinci talipten tahsil edilmek üzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklifi 
veçhi le almağa razı olmazsa gayri -
menkul yeniden on beş günlük ikin
ci artırmaya çıkarılarak en çok artı
ran talibine ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada da gayrimen 
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı mÜ:iteriye ve ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve dellaliye 
borçluya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
alakadarların bu gayri menkul Ü• 
zerindeki haklarını ve hususiyle fa
iz ve masrafa dair olan iddialarınr 

evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde 
dairemize lıildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicilliyle sa
bit olmadıkça satrş bedelinin paylaş
tırılmasından hariç tutulacaklardır. 

B - Artırmaya iştirak edecekler 
1-1-939 tarihinde 38/47 sayı ile daire
mizdeki yerinde herkese açık bulun
durulan §artnamcmizi okuyabilirler. 

9212 

Ankara icra Dairesi Gayri Men 
kul Satış Memurluğundan : 

lpotek olup paraya çevrilmesine 
karar verilen Ankara'nın Dumlupınar 
mahallesinde Eti sokağında 259 ada 
4 parsel sayılı kargir ve ahşap iki ev. 
a"Şağıdaki şartlar dairesinde açık ar
tırma ile satışa çıkarılmıştır. 

EVŞAF VE MÜŞTEMİLATI 
Birinci ev iki katlıdl'r. Birinci kat• 

ta bir oda lıir hela ve kücük bir kori
dor ve ikinci katta bir koridor üze
rinde üc;: oda mutbah ve helfi vardır. 
İkinci ev iki avlu üzerinde iki kath
dır. Birinci katta iki oda bir toprak 
sofa ve kömürlük ve ikinci katta bir 
sofa üzeı inde iki oda bir mutbah ve 
avlusunda müşterek bir hela ve üst 
katta bir çamaşırlık vardır. lki bin 
on iki lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak Ü .. 
zere 16-1-939 tarihine müsadif pazar
tesi giınu saat 10-12 ye kadar icra da
iresi gayrimenkul satış memurluğun
da yaprlacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukar<laki muhammen kıymetin % 
7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektubu ile 
kanunen teminat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getireceklerdir. 

3 - Sa
0

tış günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin % 75 şi bulduk
tan ve üç defa nida ettirildikten son· 
ra mezkur günün 12 inci saatinde en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedel muhammen kıymetin 
% 75 şini bulmadığr takdirde 31-1-939 
tarihine müsadif sair günü saat 10-lZ 
ye kadar yapılacak ikinci artırmada 

en çok arttırana ihale olunacaktır. 
5 - Birinci ve ikinci artırmada i

hale bedeli ihaleyi müteakip verilme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi gün kadar 
mehil verilecektir. İşbu miiddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak
dirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evel en yüksek teklifte bulunan 
talibe teklifi veçhile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi 
veçhile almağa razı ise ihale farkı bi
rinci talipten tahsil edilmek üzere 
bı..ı- talibe ihale edilecektir. Teklifi 
veçhile almağa razı olmazsa gayri. 
menkul yeniden on be~ günlük ikin
ci artırmaya çıkarılarak en çok artı
ran talibine ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayrimen
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar 
olan müterakim vergi ve dellaliye 
resmi ise satış bedelinden ödenecek
tir. 

7 - Ilorclu ve alacakl•larla diğer 
alakadarların bu gayrimenkul ü
zerindeki haklarını ve hususiyle fa
iz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbiteleriyle 20 gün icinde 
dairemize bildirmeleri Hizımdrr. Ak
si takdirde hakları tapu sicilliyle sa
bit olmadıkça satış bedelinin paylaş
trrılmasrndan hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmaya iştir5.k edecekler 
1-1-939 tarihinde 38 69 sayı ile daire
mizdeki yerinde herkese açrk bulun
durulan şartnamemizi okuyabilirler. 

9213 

Palto 
Siyasal Bilgiler Okulu Mübayaat 

Komisyonu Reisliğinden : 
Siyasal bilgiler okulu talebes~ için 

50-100 palto açık eksiltmeye konul -
mu~tur. Eksiltme 26-12-938 pazartesi 
günü saat 14 de mektepler muhase -
beciliğinde yapılacaktır Beher palto 
için tahmin edilen fiyat 35 liradır. 
llk teminatı 262 lira 50 kuruştur. Şart 
name, kumaş ve dikilmiş palto nü -
munesi her gün mektepte görülebilir. 

(5074) 9133 
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Cümhuriyet 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

17.159,066 

Merkez 

Lira 
24.135.599,05 
14.141.300.-

ULUS 
14 - 12 -

Bankasının 1 O. 12. 1938 vaziyeti 
PASiF: 111 1111111111111111 11111111111 111111 11111 1111111111111111111111111111111111111 

KÜÇÜKiL A 
Lira 

Lira 
Sermaye 

Kiralık : 
992.354,56 39.269.253,61 Dahildeki Muhabirler : 15.000.000,-

ihtiyat Akçeıi : 
Adi ve fevkalade 

r~~~~-~-.... ;~ ~-~· .. ··;:~~;· 
Türk Lirası 

Harıçtekı Muhabirler : 
Altın: Safi kilorram 9.054,614 
Altına tahvili kabil serbest dövızleı 
Diiier dovizler ve Borclu 
klirinsı bakivelerı 

837.127,57 

12.736.038,33 
24.72'2,87 

837.127,57 Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 

2.712.234,11 
8.712.234,11 6.000.000,-

I
J Dört satırlık küçıik iliinlardan: 

Bir defa için 30 Kuru 
lki defa için 50 Kuru 
Üç defa için 70 Kuru 

158.748.563,-
Devamlı küçük ilanlardan her d 

Hazıne Tahvilleri : 
7.210.057,32 

19.970.818,52 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfi
kan hazine tarafından vaki tediyat 15.287.101,-

Kiralık Ev - Yenişehir'in mutena 
yerinde İsmet İnönı.i ve Kazım Öz -
alp asfalt caddelerinin birleştiği nok • 
tada 7 oda mutfak banyolu kalori • 
ferden başka her türlü konforlu ev he
men kiralıktır. 1162 numaraya telefon-
la müracaat 8928 1 

Dört defa için 80 Kuru 

için 10 kuruş alınır. Mesela on 
ne~redilccek bir illin için, 140 

Deruhte edi. evı-akı nakdiye karsıhğı 
Kanunun 15 • 8 inci maddelerine tevfi. 
kan hazine tarafrndan vaki tediyat 

Deruht e edi. evrakı nakd;ye bakiyesı 
Karşılığı tamamen altın ::>!arak iliveter 
tedavüle varedilen 

143.461.462,-
• alınacaktır. Bir kolaylık olmak il~ f her satır, kelime aralarındaki boşl 
: lar mıistesnn, 30 harf itibar edilıı 

Senedat Cüzdanı : 

158.748.563,-

15.287.101,-
143.%1,462,- Reeskont mukabili ilaveten ted. va;ıd, 

19.000.000,-
34.000.000,-

Kiralık - Tam konforlu muşambalı 
fiyatı nezareti müsait 3 er 4 er odalı 
daireler. Yenişehir Tuna cad. Bozkır 
so. No: 8 de bodrum kata 9022 l tir. Bir küçük ilan 120 harften ib• 

olmalıdır. 

Ticari ıcnedat 
196.461.462,-

E sham ve Tahvilat Cüzdanı : 
75.603.581,03 

75.603.581,03 
Türk Lirası Mevduatı: 

21 .359.236,92 Kiralık - Bir oda hol ve mutfak 
müı;takil bir daire Maltepe köprü ba
şında No: 37 Yenişehir Emciler cad • 
desi su iş mağazasına müracaat. 9028 

Dört satırdan fazla her satır için 
ı her seferine ayrıca on kuruş alını 

l
: Küçük ilanların 120 haı 

geçmemesi lazımdır. Bu m 
tarı geçen iJanlar ayrıca p 

Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 
A - karşılığı esham ve tabvili.t (iti· 

bari kıymetle) 
B - Serbest esham ve t ahvil!t 

Avanslar: 

Hazineye kısa vadeli Avans 
Altm ve Döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhte lif 

41.893. 751 ,95 
6.769.064,SO 

7.563.500,-
180.911,83 

7.808.722,-

Yekun 

48.662.816,45 

15.553.133,83 
4.500.000,-

16.054.267 ,62 

363.912.460,63 

• 

Döviz taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirinır bakiyeleri 

Muhtefif 

3.179,73 

28.358.249,09 

Yekun 

28.361.428,82 

94.018.098,78 

363.912.460,63 

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

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

tarifesine tabidir. ............................. .._ ___ _ 
Kiralık güzel odaJar - Güzel 

zarah, mahfuz Havuzbaşı y 
müstakil. Müsait kira. Seliinik ca 
16. 9 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : İskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3. 
9069 

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

Kiralık - Y. Şehir Ataç sok 
18 ap. tam konforlu geniş 4 er ~ 
1 er hollü 3 daire. İçindeki bel 
müracaat. 921 

Kiralık - Aile yanında ha! 
möble 1 oda. Y. Şehir asfaltta 1 
ka kalorifer sıcak su. Tekmil kot 
Özen pastanesi yakininde her.her 

.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. = . = 
1 Nakliyat yaphrılacak ~ 1 

.......... .. ........................................ 1 1 

Vilôyetler 
d • Hususi fenni şartnameler, 
e • Keşif cetveli, 

9072 
Kiralı!( Oda - Yenişehir Lozan ...... .............................................. g • Proje. Sedat. 9215 

- -- -- - Elektrik ~antralı tevsii 
İstiyenler bu evrakı 2 lira muka · 

bilinde Antalya Nafra dairesinden 
aldırabilirler. Bu evrak bila bedel da
irede görülebilir. 

meydanı bir bay için su elektrik ban • 
yo dahil r,üzel bir oda. Yenişehir Kır
tasiye md. Selamiye müracaat. 9073 

Kiralık - Yenişehir Dilemen ca 
si11cJe kopriıye yakın ikişer katlı - 2 dı.ikkan, üstündeki ap. da B. 
Komuğa müracaatları. 921 

------ Sümer Bank --- Aydın Bele diye Reisliğinden : 

-- --
§ Karabük Demir ve Çelik fabrikalarından : :: = = 

---
1 - Aydın belediyesi elektrik ı;an . 

tralma ilaveten konulacak 240 • 250 
beygir takatinde bir motör ile jene • 
ratör, alternatör, tevzi tablosu ve bun 
!arın teferruatı ve montajları 12-ikin
cikanun • 1939 perşembe günü saat 
15 de belediye daimi encümeninde iha 
le edilmek üzere kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

3 - Eksiltme 28 kanunuevel 939 
çarşamba günü saat 16 da Antalya 
nafıa dairesinde eksiltme komisyo 
nunda yapılacaktır. 

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

Kiralık - Yenişehir Selanik cad • 
desı Kuğu apartımanmda kirahk dai -

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve 
Yenişehir, Demirte, Özverenulus -
Ja sokak No. 3 Tl: 3911 e müra - ---- Fabrikamız için lazım olan 40.000 ton k ireç taşının Ir

mak - Filyos hattı üzerinde Balrkısık istasyonu yakmrndan 
ihracı ve Balıkısık'ta vagona tahmili b ir müteahhide iha le 
edilecektir. i steklilerin tafsilatı öğrenmek ve şartnameyi 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacak . 
tır. 

9183 ------------------

--------------
2 - Tesısatın muhammen kıymeti 

24860 liradır. 
3 _ Bu işe ait evcak şunlardır : 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
tek1inin 1698 lira 84 kuruşluk muvak· 
kat teminat vermeleri bundan başka 
aşağıda vesikaları haiz olup getirme
leri lazımdır. 

reler. 7 numaraya müracaat. 9100 Satılık : 
Kiral k - Kavaklıdere'de Güven 

evlerinden bütün konforu cami mun
tazam bahçeli 1 numaralı ev 3719 te • 
lef ona müracaat. 9105 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllfi=' 

alınak üzere 20. 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu 
Müdürlüğüne m üracaat etmeleri ilan olunur. 9201 --- a) Fenni şartname , 

b) Keşifname, 
c) Ek:;iltme şartnamesi , 

Antalya Nafıa müdürlüğünden alın 
mış müteahhitlik ve ticaret odası ve
sikası. 

4 ve 5 odalı daireler - Muntazam 
bir bahçe içinde ferah ve her tarafı 
yeni muşambalı tekmil konforlu. Ye
nişehir Selanik caddesinden sonra ge
len Onuvluk sokak 8. III üncü kat. 

Satılık Oda Takımları - Yep~ 
ve mukemmel bır yatak odası ve 
yemek odası takımı saulıktır. Gör~ 
ve görüşmek istiye.1ler Havuzba~ı· 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil 
rumunda Kemal ôzerk'e müracaat 
clebilirler. (Teiefon: 1975) 8 

'BlJCÜN • KUMBARANIZA ·ATACAGJNIZ · 5 ·KURU$ 
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YARIN KURACAGINJZ ·EVİN·TEMELİDİR 
T.C. 

ZiRAAT BANKASI 

rr======================================~ 

Köğıt çuval satışı 
Ankara Çimenfolan Türk Anonim ~irkefinden : 

: abrikamı~da ~evcut bulunan 54 bin kağıt çuval satıla- ; 
cagında? tal_ıp.le~ın 30 Kanunuevel 1938 cuma gününe ka
dar teklıfler ını şırketinıize bildirmeleri ilan olunur. 9222 

Nakliyat yaphnlacak 
Sümer Bank 

Karabük Demir ve Çelik fabrikalanndan 
Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, deniz tari

k iyle Zonguldak veya Filyos' a ?akli ve ;ag.ona tahmili işi 
bir müteahhide ihale edilecektır. lsteklılerın tafsilatı öğ
renmek ve ıartnameyi almak üzere 20.12. 1938 tarihinden 
evel Karabük Bürosu Müdürlüğiıne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 9200 

d) Planlar, Yaptığı işlere ait bonservisler. 
(4991) 8949 

Ti: 2385 Behiç Tümer. 9106 
4 - Arzu edenler bu evrakı Aydın 

belediyesinde görebilirler ve parasız 
alabilirler. 

5 - Eksiltme iştirak edebilmek için 
1864 buçuk liralık muvakkat teminat 
makbuzlarını, 1938 senesine a i t tica • 
ret odası vesikası ve eksiltme tarihin -
den en çok bir hafta evci vilayet nafıa 
müdürlüğünden usulü dairesinde a • 
Jmmış ehliyeti fenniye vesikası ile 
birlikte teklif mektuplarını lef etme
leri icap eder. 

Üsküdar Adliye binası 
yaptırı lacak 

İstanbul Cümhuriyet Müddeiu
mumiliğinden : 

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

Satılık Stil Ev Eıyası - Göç 
zünden İngiliz stilinde akaju salon 
kımı, yemek ve yatak odası ve sa 
Yenişehir, Meşrutiyet caddesi Ko 
sokak No: 21 1. ci kat Telef: 34 
den Bilimer. 89 racaa~ 9107 

Üsküdar adliye binası inşaatı kapa
lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş
tur. Bedel keşif 54452 lira 40 kuruş
tur. Muvakkat teminatı 3973 liradır. 
Mukavele hususi ve fenni şartname • 

Kiralık hane - İsmetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Satılık Arsa- Bakanlıklar karşısı 
da Karanfil sokağında 7 50 metre J 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiy 
Tel: 2858 90 

6 - Tesisatın ikmal müddeti ihale 
tarihinden itibaı-en on beş aydır. 

7 - Teklif mektuplarmm ihale gün 
ve saatmdan bir saat evetine kadar 
Aydın belediye reisliğine - makbuı 
mukabilinde • tevdii lazımdır. (Posta
da olacak gecikmeler kabul edilmez). 

ler proje ve keşif hulasasiyle buna 
müteferri diğer evrakı görmek isti -
yen tatil günlerinden maada her gün 
İstanbul Sirkeci Aşrrefendi sokak 13 
numarada adliye levazım dairesinde 
görebilirler. 

Kiralık - Koyunpazarı Arslanhane 
camisi karşısı 4 oda fevkalade nezaret. 
Ap. dairesi. Orta kattakilere ve Ti: 

Satıl.k - Cebecide Damirlibahç 
büyük cadde üzerinde sinemaya 1 
metre mes-ıfede acele satılık ucuz 
kagir ev Tel: 2406 Kmac.ı..lııın" o 

2750 ye müracaat. 9146 

8798 

Okul binası yaphnlacak 

Eksiltme 27-12-938 salı günü saat 
15 de Adliye levazım dairesinde ya
pılacaktır. İstekliler teklif mektup
larını ve en az 40.000 liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarına dair idarele · 
rinden almış oldukları vesikalara is
tinaden İstanbul viHiyetine eksiltme 
tarihinden 8 gün evel müracaatla alı
nacak ehliyet ve 938 yılına ait ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla
rı eksiltme günü olan 27-12-938 salı 
günü ihale saatinden bir saat eveline 
kadar satın alma komisyonluğu reis
liğine numaralı makbuz mukabilinde 
bizzat vermeleri ve yahut dış zarfı 
mühür mumu ile kapatılmış ve ismile 
açık adresinin ve hangi işe ait oldu
ğunun yazılması şartiyle aynr saate 
kadar iadeli teahhütlü olmak üzere 
mektupla göndermeleri ilan olunur. 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Y cnikalık 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. 

9074 

Satılık Ev - İsmetpaşa ve Bama 
önünde kullanışlı iratlı yolculuk has 
biyle acell" satılıktır. Kınacıhan No 
16 Tel: 2406 90~ 

Ay·drn Vilaye ti Uainıi Encüme
n inden-
Kapalı zarf usuliyle eksiltme~e çı

karılan 27570 lira 31 kuruş keşıf be
delli Çine'de yaptırılacak ilk okul in
şaat işine eksiltme müddeti içinde ta~ 
lip çıkmadığından 9. 1. 939 p?.7.artesı 
günü saat 15 e kadar bir ay içiııde pa
zarlıkla neticelendirilmesine karar 
verilmiştir. 

Temınat miktarı 2068 liradır. 
Pazarlığa girebilmek için Aydm 

vilayetinden bu iş için ihaleden 8 gün 
evet alınmış yapı müteahhitliğ i vesi
kası göstermesi yaptığı en büyük işin 
bedeli 25000 liradan aşağı olmaması 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen
dis veya mimar olması veya bunlar -

(8848-5030) 9015 
• 

dan birisiyle müştereken teklif yap- Köprü İnşaa tı 

9182 

Satılık arsalar - İstasyon arkasın 

1 

da Yenişehir'de yolculuk dolayısiyl 
HARP ESİRLERİ ucuz fiatla Kınacı han No. 16 Tel 

Pek yakında ........ Sinemada 2406 9101 __ ...;....,;_ ________ ~-----
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 966 lira 38 kuruş muvakkat 
teminat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün evveline kadar vilayet 
makam:na müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası vesika
snn ibraz etmeleri lazımd r. 

Satıl•k Apartrman - Yenişehir'd 
veni yapılacak erkek lisesi civarınd 
asfalt tizerinde 160 lira icarlı ehve 
fiatla Kınacı han No. 16 Ti: 2406 

9109 

Satılık - Heybeliada'da Çamlık' 
konforlu, boyalı yeni kiirgir köşk ucu 
Adada Kuleli köşkte B. Hakkı Sı 
maz'a müracaat. Tl: Ankara 2713 

9145 

ması ve mukaveleyi birlikte imza et- j • . .. 
· ı· d r Çanakkale Encümenı Daımısın-mesı azım ı . 

İsteklilerin 9. 1. 939 pazartesi günü den : . . 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazı1ı gün ve saatten 1 ı;aat evveline 
kadar makbuz mukabilinde daimi en-

cümene verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul 

Satılık Apartıman - Y. Şehir'de 
Bakanlıklara karşı ayda 480 lira iratlı 
9 daireli tam konforlu Tl: 2406 Kına-

saat 15 şe kadar toplantı günleri o - 1 -. Eksiltme~~ k~nulan ış: Bı~a · 
lan her haftanın pazartesi ve perşem- Karabıga yolu uzerınd~. ~.eton~ı me 
be günleri vilayet encümenine müra- olarak yapılac~k olan k~pruler ınşa-

1 · ·1· 1 r 9218 atı keşif bedelı 12880 lıra 49 kuruş caat etme en ı an o unu . . . 

Kapalı zarf 
eksiltme 

usu liyle 
ilônı 

olup bedeli ihalenın 12300 lırası 1938 
senesinde bakiyesi 939 bütçesınin tas
dikinde tediye olunacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev. 
raklar şunlardır: 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: A • Eksiltme şartnamesi 
Gazete ilanındaki yanlışlık dolayı · B - Mukavele projesi 

siyle Eksiltme gününün değişmesin · C - Bayındırlık işleri genel şartna-
den mesi 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: D • Tesviyei türabiye şose ve kar-
Hlmalı hükümet konağı inşaatı gir inşaata dair fenni şartname. 
Keşif bedeli: E - Hususi şartname 
22651 lira' 23 kuruşluk kısmi inşaat F • Keşif cetveli metraj cetveli fi -
İnşaat Müddeti: İhale tarihinden at bordrosu 

itibaren 31-8-939 tarihine kadar G - Malzeme grafiğ i 
31-5-939 tarihine kadar 10000 lira - 1stiyenler bu şartnameleri ve evra-

edilmez. (9081-5129) 9220 

Bina yaptırılacak 
f stanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 15467 lira 93 kuruş o· 
lan Üsküdar belediye tahsil ve tahak
kuk şubesi için yaptırılacak bina ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme (27-12-938) sah günü saat 
15 te daimi encümende yapılacaktır. 
Keşif evrakiyle şartnamesi. levazım 
müdürlüğüne görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan 

lık iş ya_pmak şarttı r. kı çanakkale nafıa müdürlüğünde be-
2 - Bu işe ait şartnaı:ıe!er şunlar- delsiz olarak görebilirler. 

dır: 3 - İhale 2-1-939 tarihine müsadif 
a • Eksiltme şartnamesi pazartesi günü saat 15 de vilayet ma-
b • Mukavele projesi kamında toplanacak daimi encümende 
c - Bayındırlık işleri genel şartna· yapılacaktır. 

mesi, "" 4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 

başka fen i ·leri müdürlüğünden iha
leden üç gün evel bu iş için alacakları 
fen ehliyet vesikasiyle 1160 lira 9 ku. 

ruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubiylc beraber teklif mektuplarını 
havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 14 de kadar daimi encü -
mene vermelidirler. Bu saatten son
ra verilecek zarflar kabul olunmaz. 

(9062-5109) 9208 

cı han 16 9179 

Satılık arsa - Çankaya'da Haricf.. 
ye köşkü karşısında asfalt üzerinde 
42 Mı cepheli 4960 M2 evli toptao 

l Tel. 2406 Kınacı H. No. 16 9181 

Acele satılık kurt köpeği - tyi 
cins, terbiye görmüş dişili erkekli genç 
2 kurt köpeği Samanpazan Mukad .. 
dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Satılık piyano - Alman marka gü· 
zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa as
faltı Ölçerler sokak No. 5 de Ba}' 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 

Satılık - Nazım B. mahallesinde 
müstakil 2 bölük meyvah ve büyü1' 
bahçeli 1 ev ile Sah pazannda 1 kah • 
vehane. TJ. 2058 8217 

Aran ıyo r : 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera· 
tifinden B. 4 satılık evi olanların Son 
şartlarını Merkez Bankasında Ekreıtı 
Tektaş'a tahriren bildirmeleri. 902-+ 



14 - 12 - 1938 uı;us , ...................................................... ... rastlıyan pazartesi günü saat on bir
de dahiliye vekaleti binasrnda topla
nacak belediyeler imar heyetinde ya
pılacaktır. RESMİ İLANLAR 4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar kQ
misyon reisliğine teslim etmiş olma
ları lazımdır: .............. -................ -.......... 1 

Leva11m Amirliği 
a•:r• :wwztr•• tt r t ** t•• ır• t ·-. 

Un ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Sürbehan ihtiyacı için 175000 

kilo un eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 28875 lira olup 

muvakkat teminatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

3- Eksiltmesi 16-12- 938 cuma gü
nü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 say ılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin· 
den en ~ç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzıı 
rurn satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4929) 8827 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonwıda1 ı : 
l - Iğdır ihtiyacı için 175000 kilo 

un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 28875 lira olup 

muvakkat teminatı 2165 lira 62,5 ku
ruştur. 

3- Eksiltmesi 16 - 12 - 938 cuma gü
nü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat eveline kadar te
nıinat ve teklif mektuplannı Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4930) 8828 

Un ahnacak 
Ankara Levazmı Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan : 
1 _ K.araköse ihtiyacı için 200.000 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 
z _ Tahmin bedeli 28000 lira olup 

nıuvakkat teminatı 2100 liradır. 
3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü

nü saat 10 dadır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

ısiltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
lcri. (4931) 8829 

Un alınacak 
~kara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Kağızman ihtiyacı için 21500 

kilo un eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin bedeli 32250 lira o lup 

muvakkat teminatı 2418 lira 7 5 ku • 

ruştur. 
3 - Eksiltmesi 16-11-938 cwna 

günü saat 15 dedir. . . 
4 - Eksiltmeye gıreceklenn ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
~eleriyle birlikte ihale g~n ve saatin
den en geç bir saat evelıne kadar t e
minat ve teklif mektuplarını Erzu
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. (4932) 8830 

Sığır eti alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı _ Yozgat piyade alay eratının 

ihtiyacı için 21500 kilo sığıreti açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 3655 lira olup 
~uvakkat teminatı 274 lira 13 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü-
nü saat 8,30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek· 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel
g'eleriyle birlikte ihale gün ve saatin· 
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Yozgat 
piyade alay satınalma komisyonuna 
vermeleri. (4934) 8831 

Sade 
.... 

yag ı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . . 
1 - Kor merkez birlikten ıhtıyacı 

için 11000 kilo sadeyağı kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konmuştu:· 

2 _ Tahmin bedeli Iıra olup 
muvakkat teminatı 825 liradn. 

3 - Eksıltmesı 16-12-938 cuma gü-

nü saat 16 dadır. 
4 _ Eksiltmeye gireceklerin ek-

siltme günü 2490 sayılı_ kan~nun 2• 
3, üncü maddelerinde ıstenılen b~l· 
geleriyle birlikte ihale g~n ve saatın· 
den en gec bir saat .evehne kadar te
minat ve teklif mektuplarını Ç.orlu 
satınalma komisyonuna vermelerı. 

(4935) 8832 

Top hangan yaphnlacal< 
Ankara Levazım Anıirliği Satın 

Alma KomisyonWl'dan : . 
1 _ Kor mıntakaı;ında Kırklarelın· 

de ve Çorluda ikişer top hangarı 
Kp. zarf eksiltmeye konmuştur. 

2 ~ Tahmin bedeli lira olu, 
muvakkat teminatı 6997 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-12-938 cuma gü
nü saat 16 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel
geleriyle birlikte ihale gün ve saatin 
den en geç bir saat eveline kadar te· 
minat ve teklif mektuplarını Çorlu 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(4936) 8833 

205,000 kilo un ah nacak 
Ankara Levazım. Amirliği Sa tın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Zara garnizonundaki kıtaatın 

senelik ihtiyacı 205000 kilo un ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 28700 lira olup 
muvakkat teminatı 2152 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 günü sa
at 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek · 
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin· 
den en geç bir saat evetine kadar te
minat ve teklif mektuplarını 36 alay 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

(4983) 8943 

26,000 kilo sade 
ah nacak ...., 

yagı 
Ankara Levazım Amirl iği Satın 

Alma Komisyonunda n : 
ı - Erzurum ihtiyacı için 26000 

kilo sadeyağı kapalı Z. eksi ltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 23725 lira olup 
muvakkat teminat 1779 lira 37,5 ku
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 
günü saat - dedir. 

4 - Eksiltmeye g ireceklerin ek -
siltm e günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü ID;addelerinde istenilen bel -
gelerile birlikte ihale gün ve saatin -
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarını Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. (4984) 8944 

28,000 kilo sade 
yağı ahnacak 

Ankara Leva.zan Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Sarıkamış garnizonunun ihti • 
yacı 28000 kilo sade yağ kapalı Z. ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 25900 lira olup 
muvakkat teminatı 1942 lira 50 kuruş

tur. 
3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesi 

günü saat - dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek -

siltme günü 2490 sayılı ka nunun Z, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel -. . 
gelerile birlikte ihale gün ve saatın • 
den en geç bir saat eveline kadar te
minat ve teklif mektuplarım Erzu -
rum satın alma komisyonuna verme -
leri. ( 4985) 8945 

2 Pavyon 
yaptırılacak 

Anka r a Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

ı - Kilis alayının ihtiyacı 2 pav -
yon eksiltmeye konmuştur. . 

2 - Tahmin bedeli 76238,51 lıra o
lup muvakkat teminatı 5717 liradır .. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 P. ertesı 

günü saat 14 dedir. . . 
4 - Eksiltmeye gıreceklerın ek -

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3 üncü maddelerinde istenilen bel • 
~elerile birlikte ihale g~n ve saatin -
den en geç bir saat evelme kadar te
minat ve teklif mektuplarını Kilis 
alay satınalma komisyonuna verme· 
teri. (4988) 8947 

Köhne fotin ve şişe satışı 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma K omisyonun d an : 
1 - Lv. Amirliği erzak anbarında 

mevcut 30 çift köhne fotin ile 500 a
det boş şişe ve 200 adet boş kavanoz 
scıtxlacaktır. 

2 - Taliplerin 15-12-938 perşembe 
günü saat 10 da Lv. amirliği satınal-
ma komisyonu na gelmeleri. 9197 

fotin ve terlik satışı 
A nkara Levazım Amirliği Satm 

A lma K omisyonundan : 
1 _ Merkez hastanesindeki mev -

cut 140 çift fotin ile 20 çift terlik sa

tılacaktır. 
2 - Taliplerin 15-12-938 perşembe 

güııu. saat 10 da Ankara Lv. amirliği 
satmalma komisyonuna müracaatları. 

• (5119) 9209 

Sıhat. BakanhQı 

Mefruşat münakasası 
Sıhat ve İçtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük villasının bazı kı
sımları pazarlıkla tefriş edilecektir. 

Bu iş için talipler tarafmdan yapı
lacak keşifler 15.000 lirayı tecavüz et
miyecektir. Talip olanlarm tefriş edi
lecek muhtelif aksama ait, plan ve re
simlerini bizzat yaparak 1938 kanunu. 
evelinin yirminci gününe kadar u
mum müclürliiğe tevdi etmeleri lazım
dır. 

Umum müdürlükte teşekkül eden 
heyet bu resim, plan ve keşifleri tet
kik ederek muvafık gördüklerinin 
pazarlıga iştirakini kalıu' eder. Kabul 
edilen talibin pazarl·ga girebilmesi 
İcİ" kesif bedeli üzerinderı kanuneı 
i~abelleıı 0 0 7 ,5 terrıinat alınacaktır. 
Pazaı lık Ankara'da hudut ve Sahil 

ter srhat umnm müdüı lüğün<le teşck 
ki.ti eden hususi komisyonda ve 24 
B. Kanun 1938 cumartesi günü saat 
onda yapılacaktır. 

Talip olanların pazarlrk ~artname
lerini Ankara'da umum müdürlük 
ayniyat muhasibi mesullüğünden ve 
Istanbul'da htanbul limanı Sahil sı
hiyc merkezi baştabilıliginden alabi
lirler. 

Talip olanlar artırma, eksiltme ve 
ihale kanununun 2 veya 3 ncü mad
delerinde yazılı vesikalar gösterme
ğe mechurdur. (4958) 8880 

Beton yol ve 

ka nalizasyon i nşaatı 
Sıhat ve İçtimai Muavenet V eka

leti Hudut ve Sahiller Sıhat Umuın 

Müdürlüğünden: 

Ankarada umum müdürlük binası 
bahçesinde yaptırılacak olan beton 
yol ve kanalizasyon inşaatının: 

1 - Keşif bedeli (16116) on altı bin 
yüz on altı lira (70) yetmiş kuruştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile-

dir. 
3 - Muvakkat teminat (1208) bini

ki yüz sekiz lira (75) yetmiş beş ku -

ruştur. 

4 - İhale An karada umum müdür -
lük satın alma komisyonunca 26.12.938 
pazartesi günü saat on birde yapıla -
caktır. 

s - T eklif mektupları ihale saatm-
dan bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona verilmiş ol -
ması liizımdır. 

İsteklilerden kanunda gösterilen 
şartlar aranmakla beraber yaptı~ı e~ 
büyük işin bedeli (10.000) on bın !ı
radan aşağı olmadığına dair de vesika 
aranacaktır. 

Sartname ve planlar 81 kuruşa An
ka;ada umum müdürlük ayniyat mu
hasibi mes'ullüğünden İstanbulda İs
tanbul liman sahil srhhiye merkezi 
baş katipliğinden alınacaktır. 

(5029) 9081 

5 kalem serom ahnacak 
Merkez Hıfzıssıhha M üessesesi 

Direktörlüğünden : 
1 - Müessesenin ihtiyacı olan beş 

kalem serum ampulü kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur . 

2 - Bu ampullerin muhammen be
deli 4600 liradır. 

3 - İhale 28.12.938 çarşamba günü 
saat 15 de Ankarada merkez hıfzıssı
ha müessesesinde toplanan hususi 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talibi şartnameyi müessese -
den parasız temin edebilir. 

5 - Talipler teklif mektuplarını 
28-12-938 çarşamba günü saat 11 e ka
dar müesseseye vermelidir. Bu saat
tan sonra verilecek zarflar kabul e -
dilmez. (5024) 9114 

iç işler Bakanhğı 

Sel erihisara isale edilecek su 
iıine ait kapah zarfla 

münakasa ilam 
D ahiliye Vekaletinden : 

Seferihis~r'a takriben 8 km. de su 
isalesi, kaptaj, depo inşası şehir şe
bekesi ve diğer bilcümle müteferri iş
lerinin yapılması kapalı zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 59672 
lira 62 kuruştur. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 

1 

inci maddelerine uygun 4233 lira 65 
kuruşluk muvakkat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmiye bir ma
ni bulunmadığına dair imzalı bir 
mektup. 

D) Belediyeler İmar heyeti Fen 
Şefliğinden münakasaya girme için 
alacakları vesika, 

5 - Teklif mektupları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisJiğine verilecektir. 

P<>sta ile gönderilecek teklif mek -
tuplarmın iadeli teahhütlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel 
miş bulunması Hizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler İmar heyeti 
Fen Şefliğine müracaat •etme! eri. 

(5090) 9207 

- ~,· GUinrUk ve in~ 8~ 
- . 

Betonarme döieme yapt ı rılalak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 
I - !daremizin Paşabahçe fabri

kasında yaptırılacağı, 21-11-938 tari
hinde ihale edileceği ve bilahare ek
siltmeden kaldırılacağı iHin edilen 
betonarme döşemelerle sair mütefer
rik işlerin şartnameleri tadil edildi -
ğinden yeniden kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

il - Heyeti umumiyesinin keşif 
bedeli 15.202 lira 40 kuruş ve muvak
kat +eminatı 1140.18 liradır. 

111 - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kaba taşta levazım ve mübayaat şu -
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

i V - Şartname, keşif ve projeler 
76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar 
umum müdürlüğü levazım ve müba -
yaat şubesiyle Ankara ve İzmir baş 
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is
tiyenlerin diplomalı yüksek mühen
dis veya yüksek mimar olmalı. Olma
dıkları takdirde aynı evsafı haiz bir 
mütehassısı inşaatın sonuna kadar 
daimi olarak iş başında bulundura -
caklarmı noterlikten musaddak bir 
teahhüt k~ğıdı ile t emin etmeleri ve 
bundan başka asgari 10.000 liralık bu 
gibi inşaat yapmış olduklarına dair 
fe nni evrak ve vesaikini ihale günün
den 8 gün eveline kadar inh isarlar 
umum müdürlüğü inşaat şubesine ib
raz ederek aynca bir fenni ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

V I - Mühürlü t eklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V inci maddede ya
zı lı inşaat şubemizden alınacak ehli
yet vesikası ve % 7,5 güvenme para
sı makbuzu veya banka teminat mek
tubunu, ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarm eksiltme günü en geç sa~t 
14 e kadar yukarda adr geçen alım ko
misyonu başkanlığına makbuz muka
bilinde verilmesi lazımdır. 

(8928-5066) 9128 

Ankara Valiliği 

Sıhhi tesisat yapf mlacak 
Ankara Valiiiğinden : 

1 - Ktşif bedeli 9572 lira 12 kuruş
tan ibaret bulunan Yenişehirde ida
rei hususiyeye ait 6 No.lu evde yapı -
lacak sıhi tesisat işi 22-12-938 perşem
be günü saat 15 de vilayet daimi encü 
meninde ihalesi yap ılmak üzere açrk 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - htekliler 717 lira 90 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve ek -
siltmenin yapılacağı günden en az 
8 gün evci yapmış oldukları işlere a
it vesikalarla birlikte vilayet maka • 
mma istida i le müracaat ederek bu 
işe girebileceklerine dair alacaklan 
fenni ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası ve -
sikası muvakkat teminat mektup ve
ya makbuzu v e ikinci mad dede yazı -
lı ehliyet vesikası ile birlikte yuka -
rıda adı geçen gün ve saatte daimi 
encümene gelmeleri. 

4 - Bu işe ait şartname ve keşif 
evrakı her gün nafıa müdürlüğünde 
gör ülebilir. ( 4979) 8921 

Milli Müdafaa Bakanlığı 

Erat pavyonu yapt1rllacak 
M. M . Vekaleti Satın A lma Kom is

yonunda n : 

2 - İstekliler bu işe ait şartname, 
proje ve sair evrakı 300 kuruş muka
bilinde Dahiliye vekaleti belediyder 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 1 - Keşif bedeli 31258 otuz bir bin 

tarihine iki yüz elli sekiz lira 85 kuruş olan 3 - Eksiltme 30. 1. 1939 

genelkurmay erat pavyonu yapısı ka
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 16. 12. 938 cuma gü
nü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı 2365 lira olup 
şartnamesi 157 kuruşa komisyondan 
alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatmdan behemehal bir 
saat eveline kadar zarflarını M.M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(4914) 8851 

Dezenf eksi yon makinesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Keşif bedeli 3000 üç bin lira 
olan Cebeci hastanesine konacak de
zenfeksiyon makinası ile formalin 
cihazı ve montesı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17. 12. 938 cumarte
>i günü saat on birdedir. 

3 - llk teminat 225 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
•e ihale gün ve saatında M.M.V. sa-
1n alma komisyonunda bulunmaları. 

(4912) 8850 

Tayyare kanat bezi ıhnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - 30.000 metre tayyare kanat be

zi müteahhidi nam ve hesabına kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli (44.200) R. mark olup ilk 
teminat miktarı (3232) R. marktır. 

2 - İhalesi 17. 1. 939 salı günü sa
at 15 de vekalet satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebiilir. 

4 - İsteklilerin kanunun talep et
tiği vesaikle birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını saat 14 e kadar 
komisyona vermeleri lazımdır. 

(4916) 8853 

Nal mıhı alınacak 
M. M . V . Satın Alma Ko. 
Hayvanat için çok miktarda nal mı

hı alınacaktır. Şartlarını öğrenmek is
tiyenlerin 21-12-938 tarihine kadar 
Ankara'da M. M. V. levazım işleri da· 
iresine müracaatları ilan olunur. 

(5027) 9043 

Binek hayvanı alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
Or du için binek hayvanı pazarlık

la satın alınacaktır. Ordu hizmetle -
rinde kullanılmaya elverişli satılık 
binek hayvanı olanların birinci ka -
nun 938 sonuna kadar hayvanları ile 
birlikte Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları. (5042) 

9083 

15 ton benzin alınacak 
M. M . V e k a le t i Satın Alma Ko-

m isyonun d a n : 
1 - Tenekeli 15 ton benzin açık ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2&-12-938 pazartesi 

saat 10 dadrr. 
3 - tık teminat 292,5 iki yüz dok. 

san iki buçuk lira olup şartnamesi ko
misyonda görülür. 

4 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3, 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satmalma komisyonunda bulunmala-
rı. (5082) 9137 

ro;;;;;-işlelmesi 
....................................................... 
Satılık çam tomruk 
Devlet Orman İşletmesi Karabük 

Revir amirliğinden : 
1 - Karabük'te köprü başında istif

te mevcut 1320 adet muadili 764 met
re mikap 146 desimetre mikap çam 
tomruğu açtkarttırma ile sattlacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da orman umum müdürlü
ğünde ve Orman baş mühendis mua
vinliğinde lstanbul'da orman baş mü
hendis muavinliğinde ve Karahükte 
devlet orman işletmesi revir amirli-
ğinde görülebilir. . 

4 - Tomrukların muhammen be -
deli (12) lira (35) kuruştur. 

5 - İtiteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 19-12-938 günü saat 14 
de kadar Karabük'te revir merkezine 
müracaatları. (8867-5032) 9045 

Sahlık çam tomruk 

çam tomruğu açık artırma ile satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara orman umum müdürlüğün
de ve orman başmühendis muavilin -
liğinde, lstanbul'da orman baş mü· 
hendis muavinliğinde ve Karabükte 
devlet orman işletmesi revir amirli· 
ğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
li "12" lira "35" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 19-12-938 günü saat 14 
de Karabiik'teki revir merkezine mü-
racaatları. (8868-5033) 9046 

.ı,.. -

;" +~t~:o~mii-yolları . ~ 
Emniyet tesisatı 

D. D. Yolları Satın Alma Ko. 
Muhammen bedeli 53422 lira olan 

(Ankara - Haydarpaşa hattında mev
cut emniyet tesisatı kumanda terti. 
batına ait muaddel Einheit J tipi ile 
Banar Bruchsal Baden Ausfuhrung 
für die Türkie tipine ait) şmniyet te
sisatı yedekleri 23-1-939 pazartesi gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasında astın alı -
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3921,10 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (267) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak: 
tadır. (5018) 9042 

Ray ahnacak 
D . D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 576009,93 lira o

lan 100 kilometrelik takriben 8000 
ton ray 25-1-1939 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacak -
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 26790,40 
liralık muvakkat teminat ile kanu -
nun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (4965) 9127 

Tarak dubası ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Kom.is--

yonundan: 
Muhammen be.deli 80400 lira olan 1 

adet tarak dubası ve şalanları 13.2.939 
pazartesi günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina -
smda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5270 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 402 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta. 
dı~ (5046) 9171 

Askerı · Jabrikalar 

149 Kalem ateıe mukavim 
muhtelif tuğla ve har~lar 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (151.170) lira 
olan 149 kalem ateşe mukavim muhte
lif tuğla ve harçlar askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 27.1.1939 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname (7) lira (56) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir .Talip
lerin muvakkat temin.at olan (8808) 
lira (50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkfu gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(5023) 9077 

Satıl ık çuvallar 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Ticaret Şubesinden : 
Aşağıda miktar ve cinsleri yazılı 
Küçükyozgat barut fabrikasında 

mevcut ve Mayıs 939 gayesine kadar 
boşalacak cuvallar 9 - sonkanun - 939 
pazartesi günü saat 14 de pazarhk 
suretiyle satılacaktır. 

İstekliler Çuva11arr Küçükyozgat 
barut fabrikasında görebilirler. Ta -
!iplerin 50 lira muvakkat teminatla
riyle tayin olunan gün ve saatte tica
ret şubesine müracaat eylemeleri. 
Adet 

Devlet Orman İ§letmesi Karabük -
Revir amirliğinden: 5000 Kiikürt çuvalı 100 kiloluk 

1 - Karabükte köprü başmda istif- 330 Soda çuvalı 100 
te mevcut 1095 adet muadili " 631.. 125 Sellüloz çuvalı 50 .. 
metre mikaP. • 358" de:.imetre mik'aP. (5123) 9219 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İhtiyarları gençleştirir, ge'1çleri güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat .• 8985 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll --------- Hususi ---§ Türkiye Şeker 

ve çay 
Fabrikalara 

§ palı paketler içinde Kare şekerleri çıkarmıştır. 

kahve şekeri 
A. Ş. çay ve kahve için 2,5 kiloluk ka· 

Fabrikada el değmeden otomatik makineler le paketlenen bu şekerler temizliğin bütün ------ şeraitini toplamış bulunuyor. 
: Sıhhatini sevenler şüphesiz bu şekerleri tercih ederler. 
: Halkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye şeker fabrikaları anbalaj masrafın-
§ dan da mühim fedakarlık yapmak suretiyle mutad fiyatlara kiloda ancak iki kuruş zam· 
: metmiştir. 
E Ankara'da umumi deposu: Her şeyin en iyisini, en temizini en ucuz fiyatla satan ------- Memurlar Kooperatifi Şirketi ve şubeleridir. 

: Toptan alanlara ayrıca tenzilat yapılır. 
: Her bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine hem tartısına emin olarak teda-
: rik edebilirsiniz. 9067 
':111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Dr. Hulki Keymen • 
Birinci 
sınıf G.. hastalıkları 

OZ mütehassısı 
Belediye sırasında Emek apar

tımanı. Her gün saat 16-19. Cu-
martesı günleri 14-19 8989 

-·ESKİ NAZİ-• 
Kışlık kadın şapkalarının en 

son Paris modelleri gelmiştir. 
Muhterem müşterilerimizin gör· 
melerini rica ederiz. 

... 

Ban kal ar cadnesi. 8894 

Dr. Kemal Ar1can il\ 
Cebeci hastanesi 

Cilt, saç ve zührevi 

'ı ' .':,.: • !I . 

Grip .salgınhğında, fena havalarda, 
soğuk günlerde 

Her sabah bir tek kaşe 

Hayatin emniyet Tankı hastalıkları mütehassısı 
Muayene: her gün 3 · 7 kadaı ı 
Belediye sırası Emek apartman 

Baş, diş, nezle, grip, romatizme, 
.. 

n .. evralji_, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
ıcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 9054 .... 

Muhtelif nalburiye 
eşyası olanacak 

Türkkuıu Cenel Direktörlüğün
den: 

Listesi ve şartnamesi mucibince 
muhtelif Nalburiye eşyası satın ah_ 
nacaktır. 

Muhammen bedeli 2905 lira 88 ku
ruş, ilk teminatı 217 .94 liradır. 
Şartnamesi ve listesi Türkkuşu Le

vazım bürosundan parasız verilir. 
Eksiltme 19-12-938 pazartesi günü 

saat 15 te yapılacaktır. isteklilerin 
muayyen gün ve saatte vesaik ve te
minatlariyle birlikte hazır bulunma. 
lar~ 9021 

Kafesli tel ışı 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Mukavelesinde yazılı müddet için
de teahhüdünü ifa etmemesinden do
layı mukavelesi feshedilen Etimes
gut'ta yapılacak kafesli tel işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 749 lira 55 kuruş mu
vakkat teminat 66 liradır. Bu işe ait 
keşif şartname müdürlük kaleminde 
görülür. 
Pazarlık 24-11-938 cumartesi günU 

saat on birde yapılacaktır. 
Taliplerin o gün teminatlarını ya

tırmış olarak komisyona müracaatla· 
rı ilan olunur. (5100) 

9160 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların 
mikroplarını kökünden temizlemek için 

( HELMOBLÖ ) kullanınız. 

HELMOBLEU 
Böbreklerdeki çalışma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağrısını, sık sık idrar bozmak ve boza~ke~ . yanmak hall~ri~· 
giderir. Bol idrar temin eder. Sihhat Vekaletının ruhsatını haızdır. 
Her Eczanede bulunur. 

DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

kat 2 ~806 

Tar1m BakanhQı 
1 

1 • 
Uyuz banyosu ahnacak 

Ziraat Vekaletinden : 

Hayvanların uyuz hastalıkları mü -
cadelesinde kullanılmak üzere galva
nize saçtan mamül (50) adet uyuz 
banyosu kapalı zarf usulü ile satın a · 
lınacaktır. 

Banyoların beherinin muhammen 
fiyatı (200) lira (50) banyonun mec · 
muu fiyatı (10.000) lira, muvakkat te· 
minatı (750) liradır. 

Banyoların plan ve şartnamesi pa -
rasız olarak vekalet levazım müdürlü
ğünden alınacaktır. 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6239 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Matbaa Müdürü: Ali Rızıı BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

almakla sıhhatinizi sigorta etmiş olursunuz . 
mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 

Tek kaşe, altı kuruş, altılık ambalaj 30 kuruı 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... - ·= - -- -- -İhale 20 - 12 - 938 tarihine müsadif : 
salı günü saat 15 de vekalet satın al - : 
ma komisyonunda yapılacaktır. : 

Sa bı rsızl ıkla 

Mi 
Beklenileu, 1939 Modeli ~ ----
VA 

-- -Taliplerin teminat mektupları veya : 
makbuzlarını ve (2490) sayılı kanu - E RADYOLARI -----nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarını havi kapalı zarflarını 

mezkur tarihte saat 14 de kadar satın 
alma komisyonu başkanlığına teslim 

etmeleri ve saat 15 de komisyonda ha-
zır bulunmaları. (4883) 8796 

9211 

- ----- -: Her tipten mebzulen gelmiştir. Radyo tekniğinin Şaheseri olan bu markayı görmek mahiyeti E 
: hakkında bir fikir edinmeğe kafidir. Umumi Vekili Abdurrahman lmre İstanbul Bahçekapı E 
: Hasan Deposu Üstünde Telefon: 23521 9178 E 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -
--------------
--------------
-------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

DÜŞKÜN KADINLAR 

Ba:ı Rollerde 
Madlen Reno - Maurice Escand 

Genç yaşta yolunu ıaşırıp safahate 
atılanların acıklı maceraları 

lliveten: En son dünya haberleri 
ve bu arada PARAMUNT film şir
ketinin ATATÜRK'ün cenaze tore
nindc filme aldığı kıymetli intibalar 

Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 
Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GECE 21 DE 

BAALBEK GECELERİ 
Turkçe sözlü ve şarkılı 

İlave : DUNYA HAVADİSLER! 
GÜNDÜZ 

14.30 - 16.30 - 18.30 da 
İki film birden 

1 - Rin Tın Tinın İntikamı 
2 - ZAFER ORDUSU (Türkçe) 

Askeri şark manevraları 

Ucuz Halk Matinesi 12.15 de 
ÇÖLDE BİR TÜRK GENCİ 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

---------Sus -------Bu giin Bu gece -Emsalsiz bir heyecan ve macera eseri = 
KADINLAR KATİLİ 

Baş Rollerde 

Ann Harding - Basil P athbone 

Aynca: En yeni dunya havadısleri 
ve ATATÜRK'iın cenaze torcnınde 
PARAMUNT Film şi rkctinın filme 

aldıgı kıymetlı ıntıbalar 

Seanslar 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 

------------------------------------~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 


