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lLKKANUN 

1 9 3 8 --

Ulus Basım.evi 
Çankırı Caddesi. Ankara 

Telgraf: Ulua - Ankara 

TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Başmuharrir 1371 

Büyük Yemin ismindeki romanımız 
bugün bitiyor 

Yakında dördüncü sayfada 

Çok heyecanlı ve meraklı bir 
polis romanına başlıyoruz 

5 KURUŞ 
Yazı işleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADiMi% ... ANOIMIZDls=l. Okuyucularımız bu romanı büyiik bir 
merakla takip edecekler:di ı:. 

İNGİLİZ BAŞVEKİLİ NİN MÜHİM BİR NUTKU 

B. Çemberleyn diyor ki • 
• 

Alman basınının devlet adamlarımıza 
yapbklan hücumlan teessüfle karşılarım 

iNGİLİZ - FRANSIZ MÜNASEBETLERİ 

Basil hukuki taahhütleri 
asa<ak kadar sıkıdır 

Londra, 14 a.a. - Londra yabancı matbuat cemiyeti, 
dün ak~m, yıldönümü münasebetiyle, büyük biı: ziya-

fet vermiştir . 
Bu ziyafette alman gazetecileri müstesna olmak Ü -

zere cemiyetin bütün azasındall başka, Başvekil Çem
berleyn,hariciye nazın Lort Halifaks, bütün diğer na
zırlar Lortlar Kamarası ve Avam Kamarası azası, al -
man büyük elçisi ve elçiliği erkanı müstesna bütün 
diplomatik, Londra mali mahfilleri erkanı, ingiliz 
matbuatı mümessilleri ve Londra yüksek sosyetesine 
mensup daha bir çok zevat hazır bulunmuştur. 

Ziyafetin sonuna doğru, cemiyet reisinin kısa bir hi
tabesine cevap veren Başvekil Nevil Çemberleyn bü -
yük politik bir nutuk söylemiştir. 

Nutkuna, son senelerin bir tarihçesini yapmakla 
başlıyan B. Çemberleyn, muhakkak surette harbe gi -
den yol ve şahsi: münasebetler ile bir anlaşmaya va
ran yol arasında ikinci yolu tercih eylemiş olan hükü
metinin harici politikasını müdafaa etmiş ve bu yolda 
yürümek suretiyle, son ayların ağır havasına rağmen, 
çok az zamanda beş anlaşmanın yapılmış ve yahut tat
bik mevkiine konmuş olduğunu tebarüz ettirmiştir. 
"-İngiliz - italyan anlaşması, Miinih anlaşması, 

franau - alman deklarasyonu tarafından takip olunan 
'~unu a mcı saytada) 

Nutku Londra al.man mahfillerinde büyük 
teessürle karşılanan ingiliz Başvekili 

Çemberlayn 

Viliiyet 
kongrelerimiz 

!Alman sefareti erkonı 
Alman gazetecileri 
ziyafet~ gelmediler 

ve 

Londra'da bu nareket başvekile 

Bugün Parti teşkilatı tamam 
olan elli vilayette birden Cüm -
buriyet Halk eartisi vilayet k o n
gereleri toplanmış bulunuyor. 
B u toplantılara yarın da devam 
olunacak ve köylerden şehirlere 
kadar b ütün parti mensuplarının 
dilekleri tesbit edilerek idare he
yetleri ve selahiyettar makamlar 
halkın suallerine cevap verecek
tir. 

karşı hakaret telôkki olunuyo( 
Londra, 14 a.a. - Ecnebi matbuatı ziyafetinde alman gazet e

cileriy le Alma·nya elçiliği erkanının bulunmaması Londra m a h 
fillerinde b üyük b ir heyeca n uyandırmıştır. 

Kongreyi açacak olan Vali ve 
1 Belediye Reisimiz llyönkurul 

BCl§kanı B. Nevzat Tandoğan 

C. H. P. 
ANKARA VİLAYET 

KONGRESİ 

BUGÜN TOPLANIYOR 

Deleg'elerden mühim bir 

kısmı dün şehrim ize 

gelmiş bulunuyorla rdı 

Cümhuriyet Halk Partisi Ankara 
vilayeti kongresi, bugün saat 11 de 
Kı.zılay Cemiyeti Genel merkezi içti -
ma salonunda toplanacaktır. 

Yok.lamadan sonra kongreyi vali 
ve belediye reisimiz, ilyönkurul başka
nı B. Nevzat Tandoğan açacaktır. 

Kon greye bir birinci r eis, b~ ikinci 
reis ve iki sekreter seçilecektir. 

Bundan sonra ilyönkurulun iki yıl 
içinde olup biten işler hakkında hazır -
ladığı rapor okunacak ve müzakere e
dilecektir. Kongre kendisine hesap 
bakma, büdçe y;ınma. ve ilçe bütçeleri
ni onaylama, dilekleri ve teklifleri tet
kik encümenlerini seçecektir. Ruzna -
menin diğer maddeleri, encümenler -
den gelen raporların tetkik ve müzake
resi, ilyönkurula asli ve yedek ve bü
yük kurultay için delege seçilmesi var
dır. 

Kongreye iştirak edecek olan kaza 
delegelerinden mühim bir kısmı, dün 
ve evelki gün şehrimize gelmişlerdir. 

Şehir ve vatandaşlan ala.kahyan 
bütün hayati mevzuların halli ve müs
bet neticelere bağlanması bakımından 
büyük bir hususiyet taşıyan kongre -
nin iki üç gün sürmesi muhtemeldir. 

B öylece halkın, memleket iş -
leri ve milli davalar etrafındaki 
görüşleri, duyuşları ve istekleri 
p arti kanalı ile yeni baştan ve 
genit ölçüde yoklanmış ve top -
lanmış olacaktır. Bu müstesna 
günler, Türkiye'de halkçılığın 
ne kadar kökletti ğini, ne büyük 
ölçüd e tatbik edildiğini bütün 
d ünyaya yeniden anlatmak ve 
b ildirmek ıçın yeni imkanlar 
vermektedir. Halkın içinden hal
kın ihtiyaçlarmı göz önünde bu
lundurarak Çıkmış, halkçı bir re· 
jimin, fırsat buldukça, kendi öz 
kaynağına başvurması ve o n u 
dinliyerek onunla b eslenmesin -
den daha tabii ne olabilir? 

Cemiyet reisi Liıthauer'in gazete • 1 
cilere yaptığı beyanata göre, alman
ların ziyafete gelmemesinin sebebi 
Çemberlayn'in nutkunda alman mat
buatının Lord Baldvin'e karşı ittihaz 
etmiş olduğu hattı harekete telmih 
etmesidir. 

Paris -Londra tesanüdü 

Alman gazetecilerinin ve alman se· 
fareti erkanının ziyafete' iştirak et -
miyecekleri haberi ancak saat 19 da 
cemiyet ıeisi Lithauer'e bildirilmiş· 
tir. Ziyafetin başlamasma ancak 45 
dakika kalmış bulunuyordu. Bu ha· 
beri alman gazetecisi Bottiger ver
miştir. Ziyafete davetli bulunan al -
man büyük elçisi ise gelmiyeceğine 
dair hiç bir haber göndermemiştir. 

Gazetecilerin bıt lwrekeıi ha
karet ıeliikki ediliyor 

İngiliz Başvekili İ!;\e alman elçisı
nin ve alman gazetecilerinin ziyafet 
te bulunmıyacaklarmı ancak ziyafet 
esnasında haber almıştır. Bunlara tah 
sis edilmiş olan yerler boş kalmama 
ları için derhal bazr mebuslar tara -
fmdan işgal olunmuştur. Davetliler
den birçoğu alman davetlilerinin bu 
hareketini yalnız matbuat cemiyetine 
karşı değil ziyafete riyaset eden biz
zat İngiliz başvekiline karş ı da bir 
hakaret suretinde telakki etmişlerdi r 

H a lkla kaynaşarak, tek v ücu t 
olan. nihayet devletle iş ve elbir
liği gün geçtikçe kuvetlenen 
Cümhuriyet Halk Partisi, her se
ne toplanan ocak ve nahiye ve 
her iki yılda bir yapılan kaza ve 
vilayet kongreleriyle, bütün par
ti mensuplarını, kendi çalışma -
larına, dolayısiyle devletin işle
rin e bir kere daha iştirak ettir
miş o luyor. Parti mensuplarının 
sayısı gittikçe artmakta ve bunla
rın dilek ve görüşleri, bizzat mil
letin dilek ve arzuları olduğuna 
göre, bu kongrelerde verilen ka
rarların bütün bir millet karar Parlamento mahfillerinde 
ve arzularrna intibak ettiğine 
.. h kt C" huri et Halk Londra, 14 a.a. - Parlamento mah-
şup .e.yo ur. um y . lfillerinde beyan olunduğuna göre, 
Pa~ı.sı bu suretle, h~l~ı1?'. ~ılek- gazeteciler matbuata hürmeten husu
lerını, duygusunu, goruşunu, her si ve mahrem olarak evelden tevdi o· 
zaman icin kendisine kaynak ta- lunan nutuk metnine istinaden alman 
nıdığını ~ispat etmiş oluyor. elçilik erkanının ve gazetecilerinin 
Eğer partinin ocak veya köy daha nutuk söylenmeden evel başve- 1 

kongrelerinden herhangi birisin- kilin nutkuna karşı takındıkları va_ 1 
de bulunursanız, bütiin-bunların 
sözden ibaret kalmıyarak daima 

ziyet muaşeret adabına tamamiyle 

(Sonu 8 inci sayfada) (Sonu 3 üncü SCJ3f da) 

. 

zayıflamış değildir 

Çemberleyn'in nutkundan sonra 

Fransız - İngiliz münasebetlerine dair her 

kalkmıştır türlü tereddüt ortadan 

Paris'te fon Ribbentrop'la lransız hariciye nazırı Bone arasında 
alman - lransız deklarasyonu imza ediliı;ken 

- Yazısı 8. inci sayfada -

Yer:l i mail davamız bir istihsal 
--~~--------~------------------------
davası hal ini almış bulunuyor 

Tasarruf hesaplarımızı 500 
milyona çıkarmanın sırrı 
Kazım 

çok 
Öz alp dün Ankara radyosunda 

enteresan bir kon ferans verdi 
D okuzuncu artırma ve yerli mallar haftasının üçüncü günü o 

lan dün, Ankara radyosunda Milli Müdafaa Vekili ve Ulusal Eko
nomi ve Artırma Kurumu Başkanı general Kazım Özalp tarafın
dan çok enteresan bir konuşma yapılmıştır. -

Dokuzuncu yaşına giren kurumun verimli çalı~masını hazırh
yan sayın generalin son bir senelik tasarruf hayatının güzel bir 
izahı mahiyetinde olan konferansını aynen sütunlarımıza alıyo
ruz: 

"- Aziz yurttaşlarım, 
Her yıl 12 - Birincikanunda başlı · 

yan ve bütün memlekette bir ekono -
mi bayramı halinde kutlanan :Tasar
ruf ve yerli malı haftası" nm bugün 
dokuzuncusunu idrak etmiş bulunu
yoruz. 

Bu yılki haftamız, milli kurtuluş 

hareketimizin kahraman önderi Ata -
türk'ün ölüm yılma tesadüf ediyor. 
O'nun yokluğundan doğan unutul -
maz acıyı, bıraktığr eserin büyüklü · 
ğü, onu yaşatmak , yükseltmek, geniş· 
letmek icsin bütün millete düşen vazi
fenin kudsiyeti ve heyecanı ile avu -
tuyoruz. 

Büyük milletimizin müşterek irade
siyle seçilen Cümhurreisimiz İsmet 
İnönü'nün yüksek şahsiyeti davaları -
mızm devamlılığını, ideallerimizin 
daima daha geniş ufuklara doğru hız
la ve muvaffakiyetle ilerliyeceğini 

(Sonu 7. inci sayfada) General Kazım Özalp 

ltalyan parlamentosunda Tunus ve Korsika için nümayif 
yapılan celseden bir görünü§ 

• 

ltalya'da parlmanter 
rejim tarihe karıştl 

Parlômentonun yerine yen i 
korporasyonlar ihdas edilecek 

R oma, 14 a.a. - İtalya' da parlamento sisteminin son anka.zı da bu. 
gün mebusan meclisinin 29 uncu devresini kapıyan toplanb ile ortadan 
kallanış bulunmaktadır. 

T oplanb, hazır b u lunan 8. M u - , 
solini'ye karşı hararetli tezahüratla 
açılmış ve o su retle nih ayet bulmuş
tur. 

Meclisin kabul ettiği mühim 
kanun layilıaları 

Memel • • 
ıçın 

Fransa Bertin' de 
Meclis, rejimin ırk politikası hak _ 

k_ındaki kararna?1e ile i!kbaharda par- fecebbu" ste bulundu 
lamentonun yerme kaım olacak olan f 
y~ni korporsa~onlar ihdası ?akkında- , Paris, 14 a.a. - Resmen bildirildi -
~1 ~ararnam.~yı ve harp halınde mec- ğine göre Fransa'nm Berlin sefiri B. 
lıs azasmm. on safta muharebe edec Coulandre, son intihabattan sonra 
kıtalarda hı~m.et edeceklerine dair o - Memel'de hadis olan vaziyet dolayı • 
lan _k~un layıhasın1 alkışlarla kabul siyle dün alman hükümetine müraca-
etmıştır. t ede k F • b h · a re ransa nm u şe rın statü-

' 
al 

' 
19 

süne karşı alakasızlık gösteremiyece _ 
l yanın 39 - 40 biid~esi ~ · · .. k" b ~ gını, çun u u statüyü imazlanmış ol-

Roma, 14 a.a. - Nazırlar 
1939 - 40 mali yılı büdcesini 
eylemiştir. 

meclisi duğunu bildirmiştir . 
tasvip İngiliz maslahatgüzarının da buna 

Büdce 29.316.000.000 liret masraf 
ve 24.516.000.000 liret de varidat der ~ 
piş etmektedir. 
Açık beş milyara yakındır. Milli 

müdafaa masrafı harbiye için 3 mil -
'yar 406.000.000, bahriye için 2 milyar 
701.000.000 ve hava için 2 milyar 
165.000.000 lirettir. 

bir teşebbüste bulunacağı söylenmek
tedir. 

Seçimin muvakkcıt neticeleri 
Meme!, 14 a.a. - Memcl meclisi se -

çiminin muvakkat neticesi: 
Alman listesi : 57 6,486 r ey, Litvan

ya listeleri.130.~85 hey. Bu hesaba gö
=e· alman lıstes ı reylerin yüzde Sl,S 
ını kazanmıştır. 



insan Ye kiHllr : 
.. -
Milliyetçilikte Realizm 

ve Rasyonalizm 

Terkiye .. Amerlra 
ticaret anlapnau 

Amerika ile aktedeceğimiz yeni ti
caret enlapnaaı ıörüpıeleri aon aaf -
baya prmlftir. AnJapna bucUnlerde 
parafe edilecektir. 

Aitim bir 
Akpm Guetealnia lS-12-931 tarihli 

aayıımm eeldslnd •yf..mcla ktiy 
kalkınma konareal d• açılıyor baflıkb 
bir yuıda Ziraat Veklletl llU.teprı 
a.tffald'nla bqb bir ...Ueye tayin 
oluaaceıı " mUnetarhla ietatlltik 
umam mlldtırO :S. C.W Aybar'm ıeti
rlleceil llükmda bir haber vardır. 

laWd,.ttar mahfillerden biae ve • 
rllen mal6mata pe Ziraat Veklleti 
lllateprı B. NaJd'nln bafka blr ft • 
..,.,. taylnl mevzuu babia delildir. 
Bu biber tebip ec1Umektedlr. 

lstanbul'da haztrhklar 
tamamlandı 

latanbıal, 14 (Tclefoala) - Halk 
sandıpna ait halJrWdar tamamlanmıt
tır. Sandık &ıDmDzde1d cuma gUnil 
açıı.cakta'. Açıht törenini biszat B. 
Şakir Xesebir yapacaktır. 

TM • Yugosln afyon Sllıı 

....... giriipnelerl ...... 
latanbul, 14 (Telefonla) - Tilrk • 

yugOllav afyon aatıt ulaftDUınm 
temdidi mllukenlerl bucQn bqlamıt
tır. t1d. grup mOmesailleri 6ileden evet 
Ticaret odumdl toplandılar. Remal 
nutaldu llJllMI. qıeden IOAra da 
rumame,l bul.damak Gsece blr ko -
mlte leçDdl. Salwhld toplantıya ibra -
oau tetkllldandırma müdürii B. Ser • 
"' Btrkm rclelik ttmlfdr. 

İslllbll .. . 
Belllllvı .. . 

laıanlM.ıl. 14 (Telelcda) - Oto -
bUlçller belediyeye mUracaat ederek 
otGba. SatJarma anı yapılmumı, 
tramYaylarda oldulu cibl, otobU.ıecde 
de ayakta yolcu tqmmuma mlluade 
cdilmctlnl, CJ, 60 nllbetinde kir bn • 

• - J;aatJar lsf.n ...... belodlJ'C ~ 
~ ..... ~~..... • .... aaaltılmwnı, yolcuau u oiu 

batlirdiG ini ı..- tall"men ka1dınl· 
JıM••lliın'a' ı•ı·~~ 

ti tetkik ettirmektedir. 

Ge~efc Davud'~· uıa---.. """'
kemikleri itfaiye 

mezarhlına taıınıyor 
letubul. 14 (Telefonla) -Tilrlııi

~·ü ldal7ecililla blnl.ı teWdd .... 

prtlum ,.- redlt bir mtılyetçillp 
çocuklandır. Ne fO.pbe iri. benU. ta -
snamiyle parçalaJIP datrt--'ıklan 
kültür krizlnl de ancak rali• ialmd
la ve rasyonalizmden yani aJal'm em
rettili teyden aynJmamakla hıllech • 
ceklerdlr. 

Tapu kanununda 

deOiıildik """'°' 
Maliye Veklleti tapu kanununun 

dCkdincl ....W-iai deliftiren yeni 
bir lranun llyihuı buırlamaktadır. 
Bu kanunun dördüncü maddeıi bul -
neye ait arazinin imar edilmek prti -
Jıe pglllerine temlik edileblleceğin -
den bahsetmektedir. Yapılacak deil • 
tikmder tehir ve köy dudutları için -
de bulunan hazineye ait arazi bu mad
de hükmünden hariç bırakılacaktır. 

Deri f abrikatlrleri baı 
güçlüklerden şikayet ettiler 

latan.bul, 14 (Telefonla) - Deri 
fabrikatörleri bugün Sanayi Oduuıda 
toplanımf1ar, tıru.at Vek&ıetine ıön • 
derilmek üzere bir npGI' buırlamıt • 
lardır. Fabrikat&'Jıer bqi1n de Tilrko
fis'e qlÜ~ ederek ulfadıklan bası 
ııorluldudua plriyet etmltJerdlr. Ofis 
mllracaatl Vekalete bildirecektir. --

lstaabul c. e. p. Ylllyet 
kongresi 

'1"Cı'elerODJa)' - Gllm -
~ tqldUtı yabancı meın • 

leketlerle ticari milnaaebeti olan bir 
müeueıenin dCSviz kaçırdığını te9bit 
ederek tahkikata baıJaınıı. miit.-eR 
merkeıincte arqtırmllar ,.pm11 w ka· 
pkçdrkla aWruı 18rUlen buı evrak 
bulunmqtv. -

Çağr1 

x Maliye EncUmeni l>uıtın 
toplaaacMtır. 

htulMd ............. Wrla-
.. ..,.. ltlr ........ , 1 

....... J .... .... .... ...... ...,..,, ..... ..... 

Kamutay Devlet Şaraaı kan 
projesini görQfmİye batladı 

Dan müzakere edilen maddeler 
bazı yeni hakamler ilave edildi 
Kamutay dün B. Refet Canıtez (Buna) nm reisliiinde top 

llllflır. Çiftçi mallarmm koranmuı ve nfifua kanun projeleri U. 
Düzce'nin Hacuül.,....a..y köJiinden Hayri olall.armdan H 
san Alinin ölibn cezasına çarptmlmalan baldandaki tezkerel 
rin geri verilme.ine dair bükümet tezkereleri okunduktan ...,. 
bir defa müzakereye tibi macldolerbı ıörüfiilm-im batlanıL 
mıfbr. 

... .. 
Y8" ..... mlJMerl, _..al; 

ı-w-•h•lll.lwdep...._. 
kQ.aia ltatl•.aar? ..,. ........ 

y alar.ulU.r .,. ,...., .... .,,. .• ~-~ 
dlrn•-'•••••• ........... 
~ ......,_.. Wı'Am!-"' ...... .. ... _ ......... . 
.............. hı ..... .... 
7a. ...... .,., ......... . .. ... ... 

ilki .......... ı.na ..... 
Yİn radyoda matak ~ Hatll ....... ...,. ............ ... 
.. ........ paraca,. ...... .... ... .............. .. .,. .... .... .......... ..., ... ,... .... 
~.._ ............. _ .... "'/· .. •••'*~.,_ .. w. 
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1 
DIŞ POLITI KA 1 DÜNYA HABERLERİ 

Memel ve Almanya 
Bal tık denizi lıavzasmm bir har

tasma bakılacak olursa, burada ce
nup aahilerini itaal eden Almanya 
Ye timali İfl'al eden l.kandinavya 
nıemleketlermdeıı batka üç dört tıa
ae luiçiak memleket ıorünuyor: fin
lalMli~a, Estonya, Letoaya ve Litvan.
Ja. Bu devletlerin hepsi de _.i çar
lık Ruayaamın enkazı ünrinde ku-

Alman sefareti erk6nı ve 
Alman gazetecileri 
ziyafete gelmediler 

nalnıuttur. Bunlardan Finlandiya \ ( Bap 1. incı sayfada ) 

IDukadderatmı İskandinav grupu- lngiltere ve Tunus ?'ugayirdir. Çünkü nezaket kaidesi 
• te,kil eden laveç, Norveç ve Dani- ıcabı olarak, befvelail nutkunu ~s -
•arka'ya bağ!amıfbr· Finl&ndiya e- 1 5•1 men söyleyip yeri:ne oturmadan evel 
.._ çarlw Ruyaama tabi muhtar mese e hiç kimse bu nutku bilfyor ıddedile· 
ıre ldiltürü yükaek bir memleketti. Londra. 14 a. a. - B. Çemberleyn mez. Protesto ancak nutuk Miylen-
latildllini kazandıktan sonra da Fin- Akdeniz'deki italyan istekleri hakkın- di.kten sonra yapılabilirdi. 
lancli7a, ildnadi aabada çok ilwle- da Avam Kamarasında serdedilen Birçok mebuslar, belki de birkaç 
llıİf •e Avrupa'nm belli bqb sanayi muhtelif suallere cevap vererek demit- hafta sonra hJıdiaenin kapanacağını 
llletnleketleri arasına girmiftir. tir ki: ve fakat pek ziyade arzu edilen sil -

Baltalı denizinin cenup sahillerin- ••- lngi~z bükü~, Akde~iz:~e 1 k~net hava•mın avdetiıni geciktirece-
deki küçük memleketlere ıelince; statükoya nayet teahhudUnUn, ıngıliz ğı mütalea11ndachr. 
bwalar, aerek biribiriyle olan müna- • italyan ~~ında derpiş edildiğ.i Alman elçiliğinin w ıazetecileri
-.tleri bakmundan ve ıerek kom- üzere, haç !tUf~esiz Tunusa da !fCUDJl nin bu hareketi hakkında bqvekile 
9'l1an olan üç büyük deıletin - Al- olduğuna kanıdır. Bu anlaımaya aykı- Avam Kamarasında sualler tevcih e-
1nana,., SoYyeıtler ve Polon,. - aiya- n her hareket pek tabii olarak ingifü dilmeai muhtemeldir. 
ai ,,. iktnacli nüfus micadelel..- bükümeti için ciddi enditc uyandıra -
..._ obnalan noktaamdan bü7'ik cak bir meseledir. 
laa.pten eYelki Balkan ,.anmadumı Bununla beraber sorulan sualler • 
~adD'. Oç Balbk memleketi deki ıeJrilde bir taarruzun vuku bula -
•&aıac1a siyaai Yaziyeti en çok nazik cağını tasavvur edemyiz." 
olaa devlet de Lit•anya'dB'. Önümüzdeki pazannf gUnü avam 

Litvanya eaki 1'111 ~toı:lu- kamarasına itçi ınuhalef et partisi tara
ilalaclan koparılan topraklar uzenn - fmdan verile<:ek takrir hakkında ''hil • 
de la.naımut bir devlet olm~la ~ra- kUmeti11 dış politikasına meclisin iti -
ber, harpten ewl Almanya ya aiıt o- .addı yoktur." denilmektedir. 
lan Memel'e de sahiptir. Bu ~ 
Ver.ay muahedesiyle Alman1a-.lan 
alınau, Ye mukadderatı .trafmcla Çekoslovak kabinesinin 
•örütürken, Litvanra anr emri •aki 
Japarak Meınel i itsal etmiıti. Bir beyannamesi etrafında 
~ Mne 90DI'• o zamanın cliktatüra- . bu 
.. olaa sefirler konfwana1 da bu ilti- Berlın, 14 a.a. - Alman mat atı, 
laakı tuclik etti. Fak.at bir prtla: Me- dün Çekoslovakya Baıvelrili tarafın: 

l il . l k- ük dmı okunan hilkUmet beyannameainı 
=~ .. -~ A.lmanicl Y~ danuhaynl taah ~ol çok milNit bir surette kartılamakta 
--anın an m tar ı ı aız • . k"ld f . • 

1 
M 

1 
br' 1 --Lta ve bu beyannameyı ıu ıe ı e te sır 

DaautarüY e. eme te ay em- r . 
lllatalcınm nüfuau 140 bin kadardD'. etmelrttdır: . 
Ve bunun da 100 bini alman, 40 bini h' Benet_~şkba!a-rdrnınl mkenfaatlerınBe 
l
't 

1 
_ _._ M 

1 
Li , ısmet c:uen ır ev et urmuftU . 

ı •anya ....-. eme tvanya mn i dil lih" 
hWdimraalıtı ve milletl• c.aiyeti- Betrtan i~cale hı· üykUle mebır" tli~ biz::t s:en~l 
IÜa marakabe.i akında muhtar bir ye ar rı &ur, • 

id 
.. =.L: 

1 
-•- ____ _._~. mil~tinin aıenfutlreine hı.zmet eden 

Alman büyük elçiliiinin 
tebliği 

Londra, 14 a.a. - Alman büyük el
çiliği bugün neırettifi bir tebliğde 
diyor ki: 

Ecnebi matbuat cemiyetinin sene . 
lik ziyafetinde alman elçilik erklnı
nın bulunacrk vaziyette olamamaları 
alman elçiliiinin noMai nazarınca 
mucibi teesslirdilr. Huausiyle ki bu 
ziyafette bathca hatip olarak İngiliz 
Başvekili görülüyordu. 

Ancak şurasını hat·rlamak lazım. 
dır ki, cemiyet namına yapılan dave
te, cemiyet izuı sıfatf yle bizzat al • 
manlar da dahil bulunuyorlardı. Bu 
bakımdan, ziyafette alman itleri hak
kında bazı tenkitler yaprld ğı takdir· 
de mütkül bir vaziyetin hasıl olabi -
teceği duşünUlmliştUr. 

Li tvanya' da 

Muhalif llder ler 
tevkif olunuyor 

Kovno, 14 a.a. - Dün ve evelki 
gün muhalefet liderleri -ve bilhaaaa 
hıriatiyan demokrui liderleri ile es
ki Batyekil Valdem&Tas'ın taraftar
ları arasında bir takmı tevkifat icra 
edilmiftir. 

BilhMU eski bafvekillerden Bis
tras ile 1914 komplosunu yapau9 olan 
lvan Auskaa tevkif edilenler meya -
nındadır. 
Yarı resmi Lietuvaa Aidas gazete

si, Litvanya'daki aiyaat galeyanın ec
nebilerin tahriki eseri olduğunu yaz
maktadır. Bu gazete, Valdamaras'ın 
taraftarlarını bir araya toplamış olan 
hareketin başında bulunanlar nezdin
de yapılan arattrrmaJarda mühim mik 
tarda para bulunmuş olması keyfiye
tini mlnah addetmektedir . 

Yunanistan ve 
yabancı devletler 

Atina, 14 a.a. - Atina ajansı bil -
diriyor: Tütün amelesinin ikinci milli 
kongresi azasını kabul eden B. Me -
taksaa, Yunani.stan'ın yabancı devlet • 
lere milli bütünlüğe halel verecek im
tiyazlar vermiye sürükleneceği hak -
kındaki pyiaları bir kere daha yalan
lamıı ve demiştir ki : 

•• - Bu f8yialar bizzat vakıalarla 

tekzip edilmittir. Bir gün bu kabil ma
salları yayanlara karıı fevkalade tid -
detli tedbirler alındığını görilneniz 
şaımayaruz." 

Danzig'de lehliler 
tazyik olunuyor 

Üç Japon 
tayyaresi 

Fransız ve Amerikan 
gemileri tarafından 

dütürüldü 
Lon4ra. 14 a.a. - lvening Stan

dard gazetesine göre Hankov yakı

nında üç japon bombardıman tayya
rearine Amerika donanmasına men -
sup bir motör ile framız donanmuı
na meneup ve amiral Şamer'in ku -
mandası altında bulunan bir gemi ta
rafından atılan toplardan isabet vaki 
olmuı ve tayyareler denize düflDÜf • 
tür. 

lvening Standard gazetesine göre 
harp gemilerinin üzerinde pek alçak
tan uçmakta olan bu tayyarelere u -
zaklapnaları ihtar edilmiştir. 

Bu haber, şimdiye kadar ne Lon
dra'da ve ne de Nevyork'ta teyit e -
dilmiş değildir. 

Aynı muhabire göre Çinliler bir 
yanhfhk yUzünden kendilerinin bir 
tayyarelerini dlifilnnüşler ve tayya
renin rus olan pilotu çiftçi köylüler 
tarafından öldürülmü,tür. 

!TÜRKiYE BASINll 

Türkiye ~imendiferleri 
YENi SABAH'ta B. Hüseyin Ca

bit Yalçın "Türkiye timendiferleri,. 
baıhğını tqıyan bllfln&kaleainde • 
,.-ki: 

'' Kendi parmızla ve kendi mii
bendiaierunizle yapmakta olduğu
muz demiryolu Erzincan'a vardı; A
nadolu'daıki, imtiyazla ecnebilere,,._ 
rilmif olan Hki demiryolları aatm a
lmch. 

Türk ıimendiierleri komtU m-
leket ıimendiferleriyle birletmek ü
zere; hıaduda doğru İnfaat devam e
diyor. 

Bet on aatır içinde hüli.aa edilen 
ıu hakikatin ne ibret verici, ne bat 
döndurücü bir mazisi, tarıhi ve ma -
nası bulunduiunu anlamak için söz
lerimizi biraz arkaya çevirerek ya
kın tarihimizi hatırlamak bir YeCİbe-
dir." 

·rurkiye'de ıimendiferciliiin kısa 
bir tarihçeaini yapan ve bu ujwda 
yabancı ıırketlere verilen imtiyaala
rı sayan, bunlardan doian acı lııab
raları zikreden muharrir -..kaleaini 
fU cümlelerle bitirmektedir: 

''Adeta bir kitap fihriati yapar P. 
bi kısaca ifaret ettiiimiz fU maıai 
tiirk topraklarında ecnebi ıimendi-

Prenll Konoye beyanatta feri ne demek oldujunu bize anbıt· 
buluıuwak mata kafidir. Türk cümhuriyeti -.. 

Tokyo, 14 a.a. - Domei Ajansına gö.. tiklalinin en birinci temeli olarlık bu 
re, Ba9vekil Prens Konoye Çin - ja - ecnebi ıirketleri vatan hudutlann
pon münasebetleri hakkında epey dan tamamiyle dıtarl7• atb v. bü
müddettenberi tehir edilen beyanatı - tün ııdemiryolarma sahip olclu. Bu kıö
nı yakında yapacaktır. Bu hususta ka- rü körüne bir ecnebi dii.,,,.nlıiı d .. 
bine ile ordu donanma erkinı arasın- ğil, vatanın tamamiyetİDİ temin içİla 
da tam bir anlatma huıl olmuştur. bir milli müdafaa vazifeai,di. Bava
Anlafnı& hem Çin'de varılmak iste - zifenin büyüklüiünii ve ehemiyetini 
nen gayeyi hem de takip .dilecek aören türk inkılabı artık fimenclif_... 
hattı hareketi ihtiva etmektedir. terini keneli eliyle yapmak aiyuetin-

Balık avı meaeleai den ayrılamazdı. itte Erzincaa'cl& 
Tokyo, 14 a.a. - Hariciye bakanlı _ küfat rami yapılan bat bu politika

ğının sellhiyettar memuru japon hü- nm zaferini ilin ecli,.-.,. 
kümetinin Sovyetler Birliğinin balık BAŞVEKlLIMlZlN YENi NUTKU 
avı meselesi hakkındaki tekliflerini SON POST A'da B. Muhittin B~ 
kabul etmek niyetinde olmadığını bil- gen ''Her ıün, aiitununcla yazclıiı bir 
dirmiftlr. makaleyi Baıvekilimiz B. Cel&I S.. 

ueye MYH o ar- o aaaa--• ı- . d •- L ... 1 - .. 1r d dan e4ilmelde beraı.., a1mıaa-- bır evııct .. unnıya Y-ı,...-ta ır. 

m ile Ut.aaya hülriimeti arapncla 
lüd• bir, ........ çıkmaktacbr. 

Çekoslovakya' da ki 
Alman ekalliyeti 

Bu beyanata göre sovyet teklifleri yar'm. uluaal ekonomi ve art...., 
Portamouth anlapnasiyle Japonya'ya hafta~ ilk ıünü Ankara halke
verilen hakkı yüzde doban azaltmak- vinde aöylediii nutkun ebemi~ 

Dami(, 14 a.a. -Dandı memurla· tadır. tahaia etmekte ve demektedirkiı 
rı Elganovo'da eusen lehli olan Dan- ••Milli iktı•t ve taaarruf haftaa. 

LİWIBJ'& naaıl bir _.i vaki yapa
... "-•l'i .ı. ~ Poloaya 
ııli: mJ1U l!!!i'tla bir _.j Taki yapa-

Yahudiler hakkında Prag. 14 a.a. - Çekoslovakya Bat
vekili Bcran, Çckotlovakya'daki al -

zig vatandaşlarından mürekkep ve Panamerı·kan Dl açmak üzere Baıvekil Celal ... 
birçok çocuklu Szulo ailesini tevkif yar, dün millete hitaben radJOCla iN-

r• 1.uvoıuı.Ja.· .:r .. .... ·•-·· v~ı..- ,..&..: 

Romanya'da ahnan man nuııerinin parlamento ırupu 
tefi mebus Kundt'a bir mektup gön -

ettirmişlerdir. Tevkifin sebebi, ço- konferansının yük bir nutuk söyledi. Ev.el&. nat-
cuklarım leh mektebinden alıp alman kun in.ana rikkat verici haflaqlC& 
mektebine ve~ie evelce mu.vafakat "'GI lan üzerinde duralım. Atatiiık'ün ölG-ai ele a91it )1 Ye ... ~ Yaki M O ....... ,..... ............ ...,.. yeni tedbirler dererelı: Çekoılovaıkyalılarla alman 

Btlkret. 14 LL - !fuırlar mec1w •JsaWreti -=-t mtia•ebetlcrln 
bucUn uat 16 da toplanarak Romm • Adilane bir tek11de wıslmilll la 

etmit olclalrları halde '* ww ' '.. w 9
5 

dea eoara ilk clela olarak Mbük 
seri •llmt o~ •• .,... ...,. Wralllak .ap...- ._. nelletin .taa tasdik Milmifti. a .... ı. -.. 

IMr, LitYu,.., bu emri vakii tan-
llllf... a. ............. si -
.. kiz MDe iDk.ta ......_ 

ya'dakl yalıudl elralUyetinin vuiyetl iini bildirmit " Pnc Y: ında leh mektebinin Llma, 14 a.a. - SaWalyeu. malı- ........... ses- C.W Ba:r-, MI: 
a r mektebi Ucı..a öl- filler Uma koııfeqnamm apiıdaJd ..,.c1en evel oaun batırw a.ttmcle 

hekklDdakl ı 
er n aearia

tan'la fmredi kabinesi tarafından ka , 
bul edilen kararnamelere benzediği 
bildirilmektedir. Nazırlar Romanya'• 
nın Loadra ve Vatilwı büyük elçilik-
1.uiııe tayin edilecek ıevat muelnl 

ırı ı mesai arzus~ sayesinde Çe.., e ev mıtlerdir. üç neticeye varaca&ı lumaatlndedir, durdu. Atatürk'Gn vefakar ve ...tik 
lo~ak ve. aJman mıllMleri • ~uında Polonya komlHr muavini, Daıu:fa ler: bir takircli olarak tenelerce mum ma-Nilaayet Polonya seçen martta Lit

Yanya'ya tevdi ettiii bir ültimatom 
ile bu ilhakı tanıttı. Binaen•leyh Lit
•anya ile Polony --wı_daki müna

:.~ :•r iul~un ~tem~:!erını a~~k lyan meclisi reisi vekili nezdinde te- 1 - latipre pnaalpl hakkmda mil§- iyetiDcle çallflDlf bir inaan ut.tiyle 
ı uı o aca.ını ı .ve etmiıtır. ıebbiieatta bulunmuıtur. terek deltlaruyoa, c.ıaı Bayar için bu ne kadar tabii 

2 - Yıbencılar hlkkında mutterek bir hareketae, bu aadlk ve ..fllkir 

aebetler normalletmittir. 
Fakat Memel me•leai. zahirde 

bu mmtakadaki alman niifuaiyle Lit
Yaaya bükümeti arasmda bir anlat
ma.lak teklinde, fakat hakikatte Ut.. 
naya ile büyük Almanya araauada 
bir ihtilaf halinde deYam edip ıicli-
ıw. Geçen pazar günü M .. eı Diyet 
ıaecliai için Japılan seçim, b~ m~: 
mİD meaelenin ıümul ve ebemıyetmı 

ile de meeitiiguu~:nraı.-..-----

bir deklaru,.m, MIİa canluclarclıtı ha.tara brplmd& 
!!!!!!!!! 3 - Preaalp itibariyle on bet mu, deriJa bir rikkat duymak ela b.- ... 

o o 1 o l E 
rahbu heyeti tan.fmdan kabul edilmit ı.adat için 0 kaclr tabiidir. CeW a.. 

R o~ beyndelmilel ve Amerika milletle- yar, "Atatürk'i aeftllek, laer tiirk •• 
rı araam a adalet divanı tetkili. taapeneri için mili bir ibadettir,. ... 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİiiİİiiiİİiİİİİİİİiİİİİİİİiİİiİİiİİiiİİİi Arjantn heyeti, Lima konferanıma eli· milli bir ibadet ve farzolaa bir. 

Kovno, 14 ı.L - Gazetelerin tah - D 
minlerine ıöre hali hazırda Memel a
ruieinde takriben iki bin yahudl sa , 
kin bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar 4.000 yahudi Memel'l 

terkederek Litvanya'nın merkezinde 
yer letmiılerdir. Resim sevgisi, ressamlarımız 

bir defa daha tnarilz ettirmittir. Al- Hallıeoiıniain ~rinfle 6ir ıe,.66a.iyfe Belediyeler s..'°81 altuul• 
IDanya'nm bir ıün Memel'i hudutla- Moskova radyosunda .,,.., olon ....... - ••rVi 41-...lı 6ira mübcılqa olar - ,..,..., ltal-
n içine almak ~teditine f(iphe yok- /ıımga re.un ...,.-,.i .,.,.,_,, 7f'lancla memlelıetimiade _.._, ___ aclan-
tur. Fakat Alman1a. hudutları m- Türkiye konseri ---. tmcla J•ıayan alınanlan ilhak etmek farın en dilılıate def•r olonlannd• 6iriclir. Halıilıaten, •enif buluarın 
• . eni b' t knik tekmamW ettir· Moskova, 14 a.a. - Tu ajansı bil- üurincle yol uiraiı bir yenle 6ulanan bu ta6lolarla .üdü mini mini laüc· 
~ ! ır e diriyor ı Yabancı memleketleı1o kül- ,.., çiplri 6ir INllp ~6i, P..Uii• miJflalı nılaları hrWine 59hn lnr ca-
IDiftir, " Çekoal• tilr münasebetleri idame cemiyetiyle sih or•fli70r. 

Bu a.lmik AYUMal7• ak" radyo komitesi, 16 birinci kinun cuma s· " -=--· L.I _,ı ,J.• • • Yak•a _. .. ıeıiD&t• muYaff ıyeUe gil il M L d i •1 ,.,.,,. .,o •- -unmaftar: Bar-• te .. .ar •clilen ... rı.r lwr yır-
ı fll . n OSm;OYI ra yo stasyonu ı e - . - .ı L!- ti .ır.:.-..ı. 6 ,_ · • · · • 

tatbik eclilmiıtir. Almanya ~·par- dılp uzunluğu 1744 -Türkiye için mı P11•• .,.,- e • ..--, •..,.et .. •r6171 aqaret etrmf olan bır ocdan· 
tisi vuatasiyle bu nutuau evvela ı..en- tertip edilen bir radyo konseri neıre- d'lf bir •7 _,.,.,,, oro4a ,_p~ t"6lollrltı ,,_,.,.fOCafaru emin olcıralr 
di. niifua~ al~ almakta, .,ara da decektir. Konıer, Türkiye uatiylı 21 6u etili 6ir hn t1.ıu. apnalı ilatiyacaa clrqocalıtır •• 
IDilletlenn kendı mukadderatlarına de bqlıyacaktır. Bu yuoa lıarulurlıen AnAtaranın ...., • .,.,ı....,.. .)'alnıa 6ir •Ö• ai-
~-- olmalrı prensipine day°Nak Bu konsere apğıdaki 90vyet yük- 7fl/eti teınİll etmelıle lı~ nlalalı oatontl,.,ı.a •oNrinİn flelıo
il~ ~181lamaktadır. E.aa~ :· sek sanatklrlırı ittirik edecektir- nında, /ı;;p;Jı bir ücntt •ulıa6ilinde, tirlr aanatlıônnın .,,..P• de yer 
aa P&l'tiaaain nüfuzu :1ltma ıır•.1 ~ Sovyetler birliği halk artisti Bar- wrmelı cır.....,.u .,........ laiametini r;r.c.fi de düfiiniilmiit .,. te,Air 
:-aı•k~- ~ıleD ~lmaD:ra:ya 1 

:: aova (teganni) yUksek artist Kulovs- edilen ı•lıolann _... ıq.ıı. .,,,.,,,.... ..... "'8 Haetlilnaiftir. AnccıA 6a 
..;. etmit vaa~J'•ttedırler. Buı-:'~te ki (teganl), ve enternaayonal müsaba- nolıtafl., 6ir mii,.Jaed...U umen lıa)'fi•,,,..Uyün: Bu •r.uie -'• tOlolcır 
old Almanya aıa hedefi, D~ 1 . kalarda aıük&fat almıı olan Yakovzak İfin lüt lıonalmut oı.,. ~lor 6 • luqli ~luelıtir Sanatlı , ,_. .:..:...1 
.. Uiu,ıibi, Meaael'de de Nazı parti· (piyano) iJe Lisa Gillea (keman). L-- !.ı.ı•e~ itinulla lı ,-•-----L1~6al _.& L!~-· .ıar ıt.:ı~ .. ~e 

aınua h.iıkimiyetini kurmaktır. - ._,.... ar~-..- an--.cnı -.n•JllOI" .e.-....... 
Anthaatan ve Çekoalovak1a'nm tatbiki zamanına bıralanqtır. Her lıfd ....._,.,. ~ı.,. ~: E.-rlerinin ~~.)'İn ettilıleri ltı,.,..tten 

parçalanmasından ... ı bu meml• h ld imcflik AY11ah11'1'• ve Çekoa- ,.,.,. .Wufuna ilen..,... • .,,.,...,.. Ancalı. laenua ,...,,.. para oermeye 
ketlerde Nazi taraftan 01mıyaa ku-

1 
a : 1 b~kında tatbik ettiti pros- alqlıua obnqan NtflllClaılarımuıa bu P.l H la~alı ili7f'clı .,.ıamaJr 

•~tli abnan wuna -.ardı. Fakat bi· ova Memel haklunda tatbik ...... k ifin ,,.,,.,...,, • ... fdlıarıar....... 6'nlJS ledtılttirlılı etnMlerini ütemelı 
Jiik Almaaya'am orta Awupa'JI r~mcle dejildir. Fakat A.Jmaa:ra• .w.n. rnenlMtiıte ..,,,.,. Wr tla,;;nc. olmaa 6erelıtir. 
ka~hy~ -aölaeai :ravaı yaY&f Baltık = Memel hakkmdaki ... ıı.n a- u....u ...-.u.r-11. P..tinin .,. deuı.t ,.,.lılıillerinin --"e 6ir dela
~en UW'lll• doin& ua~ktaclır. çıktlr. Be:r Mitler, birkaç aeae .. .a, ya,,..,._ Yfll'danları fliifiiıtilenlı lıonalan liyot'- n.im ..., • .,.. ""1aa 
::D·-··~yh ıerek roloay9: IUD m• Niin•••r•'• eöJlediji bir nutukta yelli .,.,,.. --ye-- oı... laaUıanu ... ,.,..... ,,.,.~- ,._ 
..:._~Utine ra~en D~is'cl8_: demitti ki: ,.,,.,.,.,, •• Sırf luıllıın lq4'""'1unaa ip. t.,lair edilen ,.._,.,.. lıı.)lmd 
•"'~- lYaaya nan •-•em e M · · • · ::t-J: ........... -•--L ıôarmcl Beıt L--.ı! 
r•tm• Memel'de Naai partiaİ hiJd.. - Bir samanlar ..... t olan e- t~J'lftl '!"'_; . .....,... _,,..,. ır. _ ~.la·~~ ~ .. ,.. 
miJetini kUl'IDUfhlr. Gec- pasar SÜ- mel, Litv&DJ'• .tarafından ~·~ •e ,üle ,or~ülüm lıyatların Yfll'• 7fll'l7" ,,.ya flörtte 6ırıne imlirilelriı.c.ii 
nü yapdan aeça M....ı'de Naai aD· bu lıınıabk ~llet.1~ ~~Jeti tara- lilıriıule7'f'lo Ü•• ,._,.,., clqcırul• pa:ıuırlılrla e•rlerini lııa .ö)'l.di
MIJ'UDQn ...... kuıetli olu vui,.etj. fmdaa kaaunılettınlmiftir. fiın #Vfd• pelı llô .,.,..,..kecl;,.ı.,.. Tetlair Milen IQ.tın aalıl• ••ri lıı~ 
Dİ daha aiyacle takviye etmiftir. Al- Bu aöaler Almaaya'am M ... ı i· .... ,,.,. difiiNceli .-Wr maı.ı.. hatır• •elnwmelı lUrnular. ÇWü o 
manya, Südet mmtaluall henüz lla- ..-.ki ... ıı.n hakkmda hiç bir ..,..-,. .,.ı., ........,......,. lıCri fle laaUta uca,..-... temin etmei de· 
datlan içiae alaut bul....ıutundan ıüpla~ yer bırakmıyor. Ve Aım.... fil lffİtlİr1 
Menael içiD de aynı tabi,..:ri tatbik e- ~a•..., M .... l'i hudutları içiae abm- Bir noAt• flalae: Bu del. _.,.,,iiliintiiıl hhlolar .,.,, yelı'"*"'trr .,. 
derek AYrUpa'da ,...ı bir buhran lh- ya karar ..Niii zaman. bu kararm 6irhf ze11•• ...,.,.,.... fa11iw .tmelıtedir. Mıınıl inualarcl• laif 6i-
du etmekt• çeklalyor. Belki k te- tatbikinde, AYUtarJa " Çekomlo- rf ,..,_, ~1 T Wıa. lae,,.ıi, .............. • _ı..eL 
hirde Nazi partisinin lllldmiJ'etİ ini- Nkya .... tel.iade aclnlüiG aa,..f • ~ ,...... •r...,_ -•-
ruldntan IOlll'& b_. tbatlllMr .._ maka...-de Wle karplapcaiı t6P- ,__ •....., "P4• ,....... .,,,..79 ~ır. Ba ltqtlalı ı.,.ı.6iüiin 
.-.&,.... Belki el• ba ...,.leyi.... ......... ....., ,...,..,_,. ............ lünunet .-......,.,,..,.;,.. 
lta .. mdald ..... etraflı .-.ieı-iaia A. ı l.HllR :r.,., NA.111 

düyunu umumiye, ticaret hakemliii ~det. Bu öyle bir il.adettir ki Clllll 

ve poeta anlatmaaı hakkında mütead- bir k11manızm ifa etmeai kifi ..... 
dit ~~o~e venn.it!ir. Bu heyet Ameri - mu. Çünkü, bizler ve biaıden _.... 
ka hük~t!erını, proıramı Vatinı- ki nesiller, O'au ...... en. büliiD 
ton komıt~unde bazır~ı olan 1939 ''bialijimizi,. ve bütün bir~....., 
Buell09 Aıns pa~rıkan konferan- kurtalut "yükaelit taribimm de 
s~ .muralıbaı ıondenneye davet et- beraber •YIDİI olacatız. Onda lllDo 

mıttır. zaffer bir mücadelenin timulini ... 
Gene mezk\ir heyet, milletler cemi- bir milli kahrımı•m bütün -...na• 

yet~in. ıı;-e~ıine raj~n taarrua me- nm ıönc•iiz· 
s':1lıyetınL11 ~ terettup ettiiini tM- Dün Celal Bayar bu ibadeti, l:riiıtüa 
bıt eden pratık ~arele~ olmadan müte- milletin karı ... nda, derin bir M'V'P" 
arnzın hukuki bır tekılde tarif ve tes- hürmet içinde yapb. Kencliaine ... 
biti lmldnı olmamıı bulunduiunu,. · edebiliriz ki 0 dakikada oaa dia
~ildiren bir karar •~reti tevdi eylemit- =• olanlar, aJnı ibadeti. aynı rilrr
tır. Bu Imı:ar Mıretı meselenin Ameri- kat ve heyecan içinde, kendİIİyle bir
a bukukı~~I .~ynelmılcl komis- likte, bir kere daha tekrarlumt1--
yonuna verılmesını ıatemoktedir. dır 

l•panyol maeleal .,, 
Lima. .14 a.a. - lspanyol meselesi-

nin ortaya konmasının tehlikeli ve Av-
rupa itlerine karıpnanın Uma konfo
ranaının politikaama aykırı olacağı 
hakkındaki umum! kanaate rağmen, 
mesele silkQtla geçiıtirilemiyecektir. 
Ve alikadar komisyonda tetkik edi'ı
dikten 90nra umumi heyet toplantı
amda okunacak bir deklaraayona inti
zar edilmektedir. Bu deklarasyon, Bu
enoa Airea konferaneında yaplldıiı gi. 
bi kardeı harbine nihayet verilmesi i
çin lapanya'ya bir hitap olacaktır. 

B. Bonne'nin hariciye 
encUmenindeki izahati 

Parla, 14 L&. - Hariciye nazın B. 
Boonet bqün mecl4a hariciye komia • 
yon unda beyanatta bulunarak f ransız -
alman deklarasyonu ile fon Ribben -
trop'un Parla aeyahatinde yapılan c5-
rtifmeler hakkında maldmat vermlt w 
mtıtealdben franau - ltalyan mllnue -
betlerinden 1-hsederek lmlyan tesahti1 

rltmı ve bunun tinftne franaıs büyük 
elçisi tarafından yapılan tefObbüa ile 
B. Ciano'._ cenbmı iuh cylemit , 
tic. 

Uzak1Qrk'ta 
lngiltere'nin 

vaziyeti 
Londra. 14 a.a. - Milli müdafa 

nazırı Sır Tholala lnakip, in&iliz im -
paratorluğu cemiyetinde imparatorlu• 
ğun müdafaası hakkında bir lrA>of eram 
vererek ezcümle demiştir ki: 

" - Midafu vuıtalanınızı ebemi· 
yetli surette kuvetlendirclik. Bundan 
böyle tNıtvokilimizin icraatı ne dahilde 
ne de hariçte nafımu haıkkmdaki 
mütal~la zorlattırılamıyacaktır • 
lngiltere'nin uzak doğudaki vaziyeti 
çok düzelmiıtir. Singapur'un mtldafa.. 
ası için yapılan yeni tesisat ıkmal e -
dilmiş gibidlı:. Singapur inglliz filosu
nun Uzak doludaki harekatı için el -
zem bir üstür. Doluda Singapur'un e
hemiyeti, batıda tngiltere'nin emniye
ti kadar mühimdir. Bu emniyet Avullt· 
ralya"nın ve Yeni Zelanda'nın müda
fauı için oldugu gibi Hind Okyano • 
su kapllllllll muhafuau için de lizım
dır ... 



uı;us 

Dil lelklklerl RADYO 

Erz incan' da 
Ankara: 

PERŞEMBE, 15.12.1938: - 12.30 
zik (turk miıziai - Pi} - 13.05 Saat 
ve haberler - 13.15 - 14 Muzık (K 
memleketler içın muhtehf pliklar). 

Kriatof Kolomp'dan ~~cellan a kadar bırçok kififleri uzun a~tlara aevkeden sebep nla da A klerinin 
tataıs olmau ve banlar ıçın baharat aram ak arzusu olnnqtur. • o zama r vnıpa :reme 

ıYacrn: Stelan Zoayg -7- . • Kısalhp nakleden: Nurettin ART AM 

Yerliler kargdcİr, mızraklar 

Norgah - Nurgah adının 
Güneı - Dil Teorisi 

metoduna göre tetkiki 

18.00 Mu.zik (Turk muzıaı - iDC9 
faah} - 18.30 Konuşma (Ziraat saati 
11.50 Müzik (Türk mu.zıai, muhtelif 
kılar) - 19.15 Saat ayan ve haberi 
19.%5 Müzik (muhtelif prkılar} -
Temsil (Geyik avcısı Gene Osman) 
piyesleri. Tertip eden (Ekrem Retit -
türküleriyle beraber) - 21.00 Saat 
ve arapça söylev. - 21.10 Müzik ( 
orkestra) 1 - Ein Abend an der No 
(Mario Treviaiol). 2 - Jubel und T 
(Wlli Lautenachlaaer). 3 - Jaola 
(Becce). 4 - Lichtertan.z der Braut 

ve oklarla bize saldırdılar 
Kanalist rejim durmadan artan bir 

elanın kaYnaiı.dır. Şıarı yuru
mek, durmadan yürümek ve hız

la yürümek olan bu rejim lŞ 
BÖLOMUNDE, YAYILIP Dl -
LEK B1RL101NDE TOPLANMAYJ 

Y iyecek ve malzeme vermek - koyun yere kapanma' gva me-1..ur ol - loaun batma aeçilmif olan Duarte dünyaıuo hiç bir tarafında bqarılma • 
\;111 mıt bir üstünlükte düzenledi. 0-

ten imtina edilmesi, Macel- du. Bunun üzerine bütiln yerliler Barboaa, bu .zavallı sadık köleyi tah- nun içindir ki yeni türk cümhuriyeti _ 
lan'a bir gÖlterit yapmak için fev- ellerindeki mızraklar ve karğılarla kire bafladı. nin sosyal hayatında durallık (stabili-
kaltde bir vesile vermi9 oldu. Artık üzerine atıldılar ve önu öldürünce- Yeni kaptan, efendisinin ölümiln- t~) olmıyaca.ktır. Her gün yeni bir 
Zebu racumın yıldırım ve timtek· ye kadar darbelediler." den aonra bir köpeğin bile bu kadar hamlenin phlandığı bu memlekette 
ler blkiminin kudret ve heybetini atıl kalamıya~ğını aöylüyordu. Ne- hemen her saatte yeni bir bapnyı ae· 
sfSrmeai lbundı. B öylece bu kadar büyük hare- den tekrar karaya çıkıp Zebu raca- li.mları.z. Çünkil Türkiye aoayal göv • 

Bu bldiae de, Macellan'ı hayatın· ketleri muvaf fakiyetle ba • ıiyle ticaret itlerine girittniyordu. denin gelifiminde ve fikir hareketle • 
da ilk defa olarak öngörüden mab- prmıı olan Macellan, ufacık bir a- Bunu yapmazsa kendisi bir alçak • rinde dünyanın en genç ve en zinde 
rum olarak hareket etmit görüyo. danın çıplak ve vah'i muharipleri tan batka bir fey sayılamazdı. bir memleketi olmak imtiyazım ka -
ruz. Zebu racuı Maktan'a karfı elinde hayata veda etmiı oluyordu. Bu sözler karıısında Anrik hiç .zanmış bulunuyor. 
1000 muharip göndermek teklifin- Adamları, kumandanlarının nitini ıesini çıkarmadı. Fakat bunlar Ma- l b' . ,,_.e. •• .• 
d bul d .ı'-L ıte; 11 lrlnClAClnUQ pazar cunU 

e un u; &&&at Macellan bunu bile alıp götürmeğe muvaffak ola - layalının yüksek i.z.zeti nefsine do- bizi Erzincan'a getiren lokomotifin 
kabul etmedi. O, bu vesileden iati· madılar. kunmuş ve içten içe müthiş bir öf- . 
iade ederek lapanya'nm ıevket ve ke ile köpürmüıtü. geçtiği yollar. Bu yollar öyle vahp ve 
kudretini göstermek, yerli mızraklı ı •panyollar bu müsademede Bu söylenen ıö.zlerden büyük bir azgın bir tabiat parçası yarar:k d;eı-
oklu muhariplerin zırhlı 11· panyol -' . 1 . • • f ka mit ve uzanmıı ki orada eger r~ aekiz kitiden fazla .zayiat ıtaat e pazar yerme gıttı; a t ora- k' .. Vul n 
ları yaralamag-a bı·le muvaff-L ola_ da z b . 1 b" l'k b' . methee çalışsa şev ı soner ve caı 

klar . - vermemitlerdi. Fakat reislerinin ö- e u racasıy e ır ı te ır auı - vazife alsa azmi kırılırdı. 
mıyaca mı ıabat etmek istiyor - tümü, ondan sonra iılerini alt üıt kasd hazırladı. akl 
du. BCSvlece "anma altn.•• tane mu· d Gene aynı günde Nurgih bat ı-

1 ı --.,. etmit. hatlarına feliketler getirmit· Böylece Macellan'ın ölümün ea k 1 1. · · t tkik t 
harip aldı ve Zebu racuına da ya - An "k k 1 ğmın urutu ma am~ ıyesını e e -ti. Prenaler arasında Silapulapu gi· dört gün aonra rı , aptan ara t 
pacakları mücadeleyı· L-y-ı....-- aey- b" h b tik. Bu suretle türk yapıcı ve yara ıcı-

- -.uuı bi ehemiyetaiz bir adam, beyazların pek hoflarına gidecek ır a erge· kA .. 1 ın· • d retmeaini aöyledL" l '- al .. lığının zaman ve me an o ç en rıın-
tanrıaını böylece haklamağa muvaf- tirdi: Raca, apanya &lr ma gon- 1 1 b" · 1 Fakat --Lillerın· --ı·yetl ve bun" _ L i . bi k .. h 1 da mütaleasını ko ay aıtıran ır mısa • 9911 

....... fak olduktan ıonra artık Zebu ra- derme& çın r ço mucev er er 
-i, Macella'nnı aleyhuı" de oldug-u k b'i 1 K B bo Se le daha kartlatmıı bulunduk. ı - caamın da vaziyeti değifme ta ı top amıttı. aptan ar sa ve r - boğ b 
kadar Maktan prensinin, lehinde i- idi raı bu hediyeleri almak üzere ken - Fakat, ufuktan doldurup an u 
di. Bu yüzden kayıklarla aahile çı- • . d" d' . 1 b" l'k da kma 1 mı karanlık bataklığa neden Nurgih adını Bu vaziyet, bütiln bu traJe ıye se- ısıy e ır ı te a ya çı z ar ı. tü_._ ba 
bcü olanlardan, Macellan da da _ 1 i ı"dı" ? verdiler diye dütllnlir&en ~A yın -bep olmut olan Macellaıı'm kö ea k affaki ı • ı bil olmak n--re, kırL '-ı'ıı·, fı"lonun d dırbğımn büyü muv yet enn 

~ & & Anrik'e pek ağır gelmifti. Bu a am, Serraı ile Barboaa, hiç bir takyi - f li ··ıe · ... ı. nd t lı Bteki k .. --dan bt""' bı"r yardun go-·· kad eragat ve mu vazı !19".sı a op • 
- s ef endiainin yanında sonuna ar de lilzu.ı._ aörmekaisin keııdilerini ç "nka • · d td N 

r-1yecek bir ıurette aahı"le düt - ı 1 k m • yan eti ya nm seaı uyu u. ur-- dög-n-uı, aonra ağır yara ı o ara b ki' ıı. kucaıırma atıldı · ahi · mek ZOrutıda kaldılar. '"'r- f -..:ıı- ha k t e ıyen tuza.ın • - gih bataklığı hakkında ı.z ar ven • 
gemiye getiri mit. or- re e • lar. d 

ICaJ.abalık bir yerliler kiltleai, aiz bir halde uzatılmıf, yatmlmııtı. yor u. 
meydan okuyup batırarak çaiıra - Macellan'ın ölümilnden sonra fi - (Son"! var) Şimdiye kadar dört tarafına hasta· 
rak hflcum edecek iapanyolları bek· lık ve ölüm saçımı olan bu bataklığın 

liyBorJardı. ,-Sef ...tL:---' su tes: ..... tı 1 ..11 11 1 1111111111111111111111111111111111~ yann sapana ve traktöre göğüa açtı • 
11 hkum eden parti aramda bu- enlll8iU m ...,... : : ğını göreceğiz. Fakat bu dağ yarma • 

lunaıı Ye bir okla yaralanan Rip - lç Bakanlık belediyeler imar he - 5 5 lar, bu kanal kazımlar ve karanlığı nu· 
fetta bu hadiseyi kendi hatıraların- yeti Seferihiaar'm ıu itine ait proje - i Ankara Borsası i ra boğmalK aade paranın, tekniğin 
da tiyle anlatıyor: led tMMmlam• ve miiukauya çı - : 14 llkkinun 1938 fiyatlan : Ye .sekinm. ını hüneridir? Hayır bu 

"Yerliler, bizim ıemilerden açtl- bnmftır. Seferiblur'm aaJU aekb 5 i devler itinde en göze batan kudret 
lJIDU &tefin kendilerkıe varmadı • kilometre meaaf eden getirilecek, ve ! ÇEKLER 5 Xemallat t6rk enerji9lnin ve eplz 
ima anlayuıca, karlılar, ınızraklar kasabanın ıu te-bekeai, depo inpaı ve i i yurıtMverliğinindir. O kadar hacimli, 
ft oklarla bizim ilserlmize saldırdı- aaireai altmq bin liraya mal olacaktır. : Açılq P. Kapuq P. : o bdat' aJdm cGrillen bu idcHMtz ve 
lar. O balde ki biz, kendimizi mil - i ! faıı:iletli emeğin içinde 1Mnlm ~ 
dafaya pek de muvaffak olamıyor- lsveç' e de likör ve prap i =k 12~~5 12!:25 E mecndan da bir katre bulunmasın ım? 
cluk. : Parla S.2975 S.2975 S t,te Nurglh adını bu hevesle tetkike 

Bu adamlar bizim üzerimizde gönderiliyor E! llilaııo 6.61 6.61 i koyuldum. 
h bu ' • k ka i it- t...o.--Lul 14 (T ...... fonla) - Vuku • - Cene-re 28.425 28.425 -sır lunduğu içm o ve r 1 •wnu ' C9llJ i Aınat~dam 68.2675 68.2675 : 

lemeclllbıl. fakat bacaklarımızın bulan talepler üzerine İnhisarlar Jda - : Berlin 50.3975 50.3975 : 
arhaıs oldupnu anladıklarından reai Almanya " Danlmarka'dan bqka i Brilbel 21.1675 21.1675 i 
artık lılaklarmuA nipn aknağa İaveç'e de likör ve prap g6ndermek i ~: t~s t~2s i 
batladılar. Kaptanın aai bacağı ze- Uzere buırlıklara blıtlanqtır. : Pras 4.3025 4.3025 i 
hirll bir okla yaralaıımca atır ağır i Madrid ~fıs ı::;~5 i 
ricat lPı emir verdi. Fakat adam- Vefat = :::a;:te 24.81 24.81 = 
larumscıan Solu esasen kaçtıkları i Bikret 0.89175 0.89175 : 
için kaptamia yanında biz, nihayet Hatay efftfmdan Bcrut: defterdarı : Belsrad 2.IOS UOS 5 
topu topu yedi aekiz kiti aabı.kı merhum bay Nuri eti ve Tem- ! == :fm :fm i 
blmıttık. it e n d i a i saten ae· yıiz mahkemesi bumdan Mehmet 5 lloüova 11.745 11.745 5 
ulerdenberi topal olduğu için pek Şevket Bqaçığın annesi aalibatı nia- ! ESHAM VE T AllVİLA T i 
sUçltıkle hareket edebiliyordu. vandan Bayan Emine 10-11-938 cu - i : 

Yerliler, Japtanı da tanıdıkları l- marteai akpmı kıaa bir hastalığı mtı· i 1933 T&rk Borcu ı. _ i 
tin lll siyade OllUll berine çulla1'· teakip aaat yedide rahmeti rahmana : 1933 Türk Borcu ı. 19.10 19.10 i 
clıJar. llacellan'ın bapndaki miğ • · kavupnuıtur. Ferdası pazar günü : 1933 Türk Borcu il. : 
fer Ud defa yere ""'..&a. Kendiai bu- Haclbayram Veli camii terifinde na- 5 1933 İkrami:reli i .x.- .: .. ..,..... Erpııi -
na ra..,..en ırddetle baıbetmeğe de· muı badeleda Cebeci mezarlığına na- : Siva• • Erzurum : 
nm ediyordu. Nihayet aol bacağı. kil ile defnedilmittir. Cenlbı hak ga- : Hattı İs. ııı. 19.- 19.- : 

na iaen tld~etli bir darbe lle yiizU riki rahmet eyinin. 9242 ';u111111111111111111111111111111111111F 

• • • 
Nurglh: Erzincan' da büyük bir 

batakhğm adldır. Geceleri foafor da • 
1Jtmuı ve yahut aydan ve ıtıneıten 
akisler alması ihtima.Hni dqiiQe 
nurla, ıplda ilcisi olup cıJıııı t·pu. 
dum. Kinıle bir teY demedi. Göl, oldu 
olalı Nurslh 91byle uubrmılo 

Topaeom al kaWelerine g&e yer ad
lan eıberiya lfaret ettikleri yerlerin 
lfadeelclir. Sonra, dillerin ve lehçelerin 
del'itlmine tlbl olarak yeni tekiller ve 
m&na1ar alırlar. Bu istihaleler ekseriya 
analoji yoliyle olur. Çünkü halk çok 
kullandığı kelimeleri bünyesinin hot
landığı biçime sokmaktan ve ona o 
günkü zihniyetine göre mana vermek
ten hu duyar. 

Şu halde bize dilwen. Nurgih admr 

Pro/. H. Reıit T .4.NKUT 
halk etimolojisi dl§IDda mütalea et • 
mektir. Kıea bir filolojik tetkik Asya· 
da birçok göl ve bMaJdıi'a nur kelime
ainden yapdmıf adlar verilcliiini öğre-
tir: 

Taagan - nur 
Boro - nur 
Koko - nur 
Ulan - nur 
Hara - nur 
Çurubay- nura: Kazakistanda 
Mala - nura 
Nuoragana 

Bir dağ adı olarak ta: 
Nura - tau 

Biz de neden bu Nurgih'ı ve El
biatan ka.zuının ü.atündeki Nurhak 
d .. ğını ve batındaki gölü bu arada uy· 
mıyalım? 

Nur kelimeainin lOpt minaaı ıu -
dur: G. J. Ramatedt, Kalmuckiacheı 
Worterbuch S. 282 de a;örüldüğü gibi 
Nur kelimesi Kalmukça'da göl ve ba
taklık anlamını veren bir kelimedir. 
Bunun Moğolca karıılığı Nağurdur. 

Ramstedt bu kelimenin esasının Na -
vur ıeklinden çıktığını kabul eder. Ona 
göre Kalmukça Namag, Moğolca Na -
mug dahi göl ve bataklık minaları ve
rirler. 

Hakikatte bütün bu tekillerin an • 
cak dıt farkı doğrudur. Özde ve an
lamda biribirinden farklı değillerdir. 

Türk jeniainln ketfi olan Güneı • Dil 
teorlainin koydutu kaideler bu nevi 
tetkikleri balitlendirmit bulunuyor. 
Bu fırsattan faydalanarak bu kaideler
den birini buraya dercedeceğim. 

Kaachmir (Rubenatein). 4 - U 
Tan.ze (Brahmı) . 6 - Gröland - aliit -
deriben}. 7 - Benöz (Godard) -
Cezmi Erçin Ziraat bankası umum 
muavini. (Arttırma ve :rerli mallan 
aı dolayııiyle konuıtma) - 22.25 
(koro - Pi) - 22.45 Miısik (dana) -
- 24 Son haberler ve :rannki prosram. 

Avrupa: 

OPERA VE OPERETLER : l 
Dro;rtviç - 20.10 Bresin - 20.15 F 
furt - 21 Milano, Briıkael - 21.30 
1ilya - 22.30 Stra.zburır. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONIK KONSERLER: 12 Frankf 
18.20 Münib - 19.40 Beromflnater -
Berlin, Könipberır, Stokbolm - 21 
ris - 22.15 Kolon:ra - 22.40 L,illaııealbl 

ODA MUSiKİSİ: 18.10 Köııiırsber• 
22 Varşova. 

SOLO KONSERLERİ: 11 Frukf 
15 Keza - 16.40 Varşova - 17 Ber 
18.20 Laypziır - 18.40 Kolon:ra - 1 
Koniırabera - 21 Roma - %4 Ştutprt. 
NEFESLİ SAZLAR (Maf1 •· 1.): 

Frankfurt - 13.15 KezL 
ORG KONSERLERi VE KORO 

18.30 Viyana - 19.30 Parla • P. T. T. 
20 10 Kooenhaır. Laypziı. 
HAFİF MUZtK: 6.30 Hambarı. 

loaya, Laypzia - 8.30 Könipberc, 
nlh - t0.30 Hamburır - 12 Alman i 
:ron1an - 14 La;rpzic, Ştutprt - ı 
Kolon;ra, Viyana -J...4.15 Hamburır - 1 
Berlin. Vi:rana - 16 Mıaan iataaJ'onla 
16.10 Könipberı - 18 İle<lln - 20.10 
lonya - 21 Kolon:ra - 22.M Dro;rtori 
22.30 Münib, Franldurt - 22.35 Ham 
-24 Münib. 

DANS MO'Ztôt: 19 Breıılav - 21 
:rana - 21.30 Floransa - 22 Monte 
ri - 22.15 BUkr-., Sottena - 22.35 
ninberır - 23 Milano - 23.10 Brüka 
23.75 J ondon - Recyonal - 23 45 Stt·az 
- 24 Dro;rtviç, London • Recyonal, L 
aemburır. 

töylece kurallamııtı.r ; "vokaller 
ğ, y, g, k, h yapmada bq1ıca bir rol Nlübi de 

ve lerdir." 
b, p, m, f, v Netice: Nurgliı, bataklık adı f 

ukonsonlan kelime gövdeıinde biribi- kaideaiyle yapılmıı maıhal ve yer 
rinin yerlerini tutabilirler. Ve bu de- gösterir bir isim delildir. V 
ğipm cua anlamda hiç bir fark yap - arapçayı ıölderia •• f-.çayı tiiriA ___ .. 
&&H&60 li kabul eden Oa:nanlı .zihniyeti 

Keı:.-..: bir de etimolo•i balamın-----r• ~ mantığı tıütldiiktea uekl".imf ve 
dan t~ rd,.lim• _ • • 5 ~.:_.ı-..a-- a s' -

Kelimeyi nftr biçiminde uzun bir atar yaptı durdu. Bu iaim Aıııadı~ 
u ile teWfuz ediyorlar. Gilnq • Dil nun iyi tUrk olduju ve temis 
teoriai bu uzatmalan kelimenin içine konUfhllu ama•ıda Nurpk 
lllnmılt bir (1) ,_ ballar. lu halele nar Nurhak teJdllerinde 1ın'1lanclnq 
k~bneai aarlda nQğur olmak gerektir. gerektir. Çünlrii Erzincan gibi tipik 
Netekim Moiolca §eklini Nağur ola· eaki bir türk yurdu olan Elbiatd 
rak buluyoruz. da göllü dağa Nurhak diyorlar. 

Günq • Dil teori.me göre (a + a) omnanlı zihniyetli kitip durur 
dan düğümlenmit olan yarı konson Marifet y~pı ı-u de 
(ğ) bütün konaon1arm anasıdır. Bina· " gelmek 

enaleyh bu (i) nlniıı~====~~~:: prvermişti. 
slSN m Te T !Ie :il · Türk lehçelerinde, Mofolcada 
...._ı amir - ga, Mo - Kalmukça'da yapmaJrta olan bu 
lolıcada N..._r - ga çiğ damlası ve na- kaik kelimenin Navur ıekHne 
mtır, namur yağmur mevsimi demek - ara""'adaki nehir kelimeelni de bu 
tir. rs 

Türk lehçelerinde de Namur keli • 
me.sini yağmur karplığı olarak kulla -
nıyorlar. (Cutren'a venucbe einer 
Koybaliechen und Karagauichen apra· 
chldıre ve Radloff C. 3). 

Yukardaki kelimelerde hece harf· 
!erinin farklı oldutu da ıase çarpar. 
Bug(lnldl Anadokı lehçelerinde çokça 
g6rilldüğil gibi. 

GUnq • Dil teorlai bu hldiseyi de 

da mütalea etmek kolayiqıyor. rnıı• 
- Dil teoriei bize eski bir kiUtür 
tanıttırdı. Bu dil ilk yübeık kül 
kelime w llfızlannı akın lrollan 
tıulyle biltün dünya dillerine 
ve m&leden (Protıo - türk) dilidir. 
nun içindir ki uıllarmm türkçe old 
ğunu bu yollarla tahkik ettifimiz N 
gih gibi kelimelerin bugünkil tilrk 
gatinden çı.karıbp atılmuma 
olmuyoruz. 

~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!. 
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- Şimdiden bowaaa üsüliyqrama. H .... ta,,._. 

ci deiilaia. 
Yani uluma arkuaU döaenkı 
_ Budala! DiJ'OI' Ben oaaala t.ı..ı.-. ..... 

.u,. .... 0 her 19yi tah•i iti•• irca edı,.. ıt..ıu 
• te böyledir. 
lf • .. k L --! ft.... Aaaa maazlarmı silkip muna •taJ'I _,.__ ~ 
larm ideoloji müzakereleri elueri7a itte bö,.le m.. 
uyet ........ Sonra, h• biri kendi acayip ......... 
.._. FataJ1tlll& a•det eder. Yani liaeye denm •· 
melde" Pcl• de tümya tecrübeleri yapmaktadır. 
Ba tecriibel• eaaund• Ba7an Barabat, yeni eYin 
• · cilllammt parkelerinin kirlenmeaiaden Ye bii-
IJ'ICe -.z... • • y ., 
tin eYin ....... açacafınclan kork .. -.- IÇlll ana • 
ltİD yanından •:Jl'llmas. 

Ba .-e Yani ıeçen aeakiae DW»etle dalaa '-

bir talebeclir. Smıfmm birincili olacak yerde an· 
o.il •iaciai ve hatta basan üçüncüsü olmaktadır. 
B....aa ......._ ıene b ..... h-.a •JBI miktarda 
makUat llas•~dır. Faluıt, cl.ha mühim bir 
cihet •ardırt Yani U'bk ae .n.clatlan, ne edici
leri, ae mualliml-1Jle, pni hi9 bir ..,.ı. allkalan
mamaktadır. Jimaaatik deniiacle diifGp de kola 
kırıldıiı sün, ilk korka zail olunca, denilebilir ki 
bahtiyardır: HaftalMCa mektebe sitmiJ'eceldir. 
Fakat, erteei aüa heıldm, kol- ..mca ~al
mamn klfi ıeleceihü 8ÖJIÜJOI'. Yani yam ,. ..... 
yacalua da amıfta den .. ~kip edebil~; Yani 
bana da razi oluyor. ButiiD blmlarm hiç bir eh• 
mi,..ei yoktur. Ve aonra. sene amıfmm birincial 0: 

11l)'Ol'J aadece botuna ıittifi, aaclece dil• talebeyi. 
m..w..ı..;m " alelUımam hayatı iatihkir ettili 

İçİD... -..1! 

Am da - ...... nld sibi atölyeye deYam wur 
,_. Fakat, artık çırak delildir. Şimdi hakiki, iyi 

bir ---. ftt kolay •e aathi bir terbiyenin bütün 
mlanm lit'encliiWeaberi clii•lsi:rle kozana pay 
elaMldMir. 8atkalar-a faydalı olacaimı aklma 
bile ıetiımekabia oalana hopma sitmeii bilmek· 
teclir. Tenihaneia m6ııliiril olan kaclm oaaa zeTk 
aaldbi olclat-~. a.y Budqinof 
........ Am'~· ............... _..,... teairini 
sinsek ona makaltarblı llawli taYaiye etmek· 
Wlr. ilandan dola,.. Aaaa alqe-Jan bir maka• 
tarbk km-aaaa deYam elmekt. .- moda NltM"biı 
öirwa• i.tecliiiai ~-ıst.dir. Alw ._ 
haaal' bir la_.ata aDaaı-t faJ'dah olaeaiau k .. f• ........................... Aw.,....,. Mr 
h.,.cuıla neim .... YWIMktetlİI'. 

Ve k, ilk vlarda. Ah.es ile 8arc1itiaof ara-

amda ıeçimaizliie aebep ola,.-. Felmt Alma o. ka
dar maharet keebetmiftir ki ikiaiDi ele teakine mu
vaffak oluyor. 

- Bana imparatorluk •..n baklanda aalattık· 
larmn: fevkalade dildıate pyancbr, Bay Barditi
aof. Şayet bana aanat tarihiai öirebnemit olaay. 
dmıs aldıt- reeim denleri iıiç bir ite yaramazdı. 
Hepainin ..... buclw. 

Soma. Al•arn'e dönerek: 
- Bili,or maaanaz ki. Bay AIYarez, tatbikataız 
~ hiç ebemi)'tlti JOkt•. Bay Bardifiaof 
bana Rön...m samanında ve çana aara:rmcla ha
ptm ae kadar ıüzel olclufuna inha çalıpyor; fa
kat. 'bütün banlar da ancak kara •e 7ailı boya N
aimlwle anlqılabili,w. 

Evet, Aw miira,.U ......... Yahut, alullammt
br. cl.,.mia. Maalliml.-i arMIDcla phus pasar u
balılan, ilmi •• ona bir 1lribıeTi si~ant• ıöt&sawıls 
iatediji SMD•n anJa,...sl• çlkmaktadır. Atma ba 
tekli de izaleye ataYaffak oı.,...ı Çifte idare'-i 
ve çifte dersleri kadar ona hiç bir znk •ermecliii
ne inandmncıya kadar ikiaini de mütemadi,.... 
methediyor. 

Anaa'nm hayab kedenis •e •..-izdir. e-11 iti
raf neye yarar. On yedi yqmcla bir kazda bana 
kimae inanmaz. Anaa banclan bahaetmn. Basan 
kendisini tetkik eden anaaaun asarlanm ÜHl'İDcle 
hiueder, fakat o nazarlardaki ıatırabı fmetmez. 
Yaai'd• öyle. Halbuki Yani, anaamm daima sizli 
sö...,. ollnattar; kaclmm bana oilıma kati,..la ih
au ••-•._ rafmea... O.. diıınaien " bede
- bmsb• Yani'dir. Yani üç çocuima en ..ıaaa, 
laalarüa fasla ..a. olamdır. Vakti,.ıe Yani ana
ama biltla o ~ kaftllanu. WiliiD o ..W mW 

elemlerini tevdi ederdi. Bayan 8arabq omm p 
caça Ye itimatlı ...mi bili habrlamaktadu-: "Ca
nma anaem, lnmclaralarmu bati.,.......,...,. Bat· 
da diiiüm ........ C..- ••- bana clanlma.. J>isi.. 
mi çarptaa, Jcam,.._" 

Bütün baalar artık bitti. A-. il• Klari',. plia. 
ce; onlarm halindeki delifildii• ppcak bir ~ 
JOktur. Klari, ...... ansiliai oldaiu baba-· 
t.,ka eticfir. o daima bir ldiçik y .... ıibi hankt 
etmittir. O daima kendi k•fuma ıöre hanbt • 
mittir. Kendini .....dirmekten hiç bir sa•ea a.. 
l•nmanuftır. Aana iae her •akit aca:riP •e aakin bir 
kasdı. Kati,.ea öpülmek " olqa'"Dak •--. fa. 
kat öpülüp olqaadıfı umaa 'da d11J'daia .....,,.._. 
ai:retten sözleri parlardı. Yani. ıelir, aolmlar, bir 
k -..1! -:L.' .... .!:....~ c:.....a: L-...1 - J'&Yl'aMI ............ Mll'Ull--. v- ---
birlNrinclea ç•lrinıendir. 

......... beraber, ...... ıeÇtikçe Ba,..a ...... 
............ _ oım. .. için timdi daha p .... 
•ardır: K.:au iyi ;rireldi bir adamdır Ye haratl\" 
m mük .... eı aurette kauD'Nktadır; çoc~ 

daa ikisi keneli içtiıınai •aziyetleriaia fe•kiae po 
kacaldardlr; öteki bir laD&t öiıw• ... .. ... 
ili m11Yaffak o-..tadır; :reni "' pek sipde ..,. 
.. ._ seftiaftl' 1D91pli7etler t...U. ebDekt.tlr. 
Fakat hapt 10fak Ye kaaantli.dir. 8arabq İJ'İ lair 
erkektir ... e.dece nektir. Omm diqGDceleri -
kek cffitiincel•!clir. Hanıi - olsa bu' iç çocaı. 
ıarw claıv. Yabam, ODiar aaalanndan ......... 
maktadlrlar. Hapdan ........ batb bir İatikamell 
aiiriild .. Jde6'. Ve a •rlm • hm rahlumı Ut ...._, __ ........ 
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Şekerli hastalara tath 
lnsan şeker haıı.talığına tutuldu- kadar ( §Üphesi.z, her kilo başına de

ğunu anlayınca, hekimler tath şey- ğıil, bütün vücut için) çlkarlar ve 
lerden gene az çok yiyebileceğini eski hekimlerin tekerli hastalara 
söylerlerse ıde, kanında şekerin nis- bol bol yedirdikleri yağın miktarı
beti artacağı korkusundan, yemek- nı ancak yirmi grama indirirler .. 
lerinde şekeri ve teker haline geçe- Bu fikirler yenidir diye onları 
bileceğini öğrenmiş olduğu unlu kabul etmekte tereddüt etseniz bile, 
h'la.ddeleri büsbütün kaldmnağa şeker hastalığında tatlı şeylerden 
bir temayül duyar. Kendileri teker- korkmağa gene o kadar lüzmn 
den korkmadıkları halde, aileleri- yoktur. Bu aeton maddeleri bilm
nin ve eşlerinin liizwnundan fazla mezden Önce de şekerlerin türlü 
sevgilerinden dolayı şekerden mah- türlüsü olduğu bilinirdi. Bunların 
rum kalanlar da başka ... Geçen gün, hepsi kandaki glükoz şekeri haline 
Çankaya caddesinden gazeteye bir dönemez. Onun için - yerelmasm
ınektup gönderen bir sayın okuru- da olduğu gibi - Enginarın, prasa
muz da kendisinde bulunan şeker nın, salataların, fasulyenin sulu kar
hastalığından dolayı, pek sevdiği bon maddelerinden de korkulama:z. 
Yerelmasını bile yemekten mahrum Sütte bile binde 40 nisbetine ya.kın 
kaldığmı yazıyordu. 1 laktoz §tıJkeri bulunduğu halde şe-

Çang - Kay -Şek bütün mücadel~ 
vasıtalarıni tüketmiş değildir 

Ç in'de vaziyet süratlle ist.ihale ediyor •. 
O kadar ki, başlangıcından 16 ay sonra, 

Çin - Japon harbi ·münhasıran askeri safhayı aşarak 
- bilhassa Çinliler için - tahakkuk devresine gir
miş bulunuyor. 

Memleketin iç taraflarında devam eden mücadele, 
filhakika, en zengin ve en münkesif mıntakaların is
tilasına müncer olmu~ ve bu suretle japonlar için, 
kıtalan tarafından işgal edilen toprakların organi
zasyonu ve kıymetlendirilmesi gibi son derecede 
girift bir meseleyi ortaya çıkamrıştır. 

Vaılyell lehlne ıevlrmesJ 
müıkül olsa bile ... 

Kanton'un sukutu ve Hankeu'nun zabtı, mütesel
sil mağlubiyetlerden sonra Çang-Kay-Şek'in strate -
jik vaziyetinin maruz bulunduğu büyük müşkilat, 

... Japonlar'ın mutlak 
zaferini geciktirmek 
imkanına maliktir 

Halbuki şekerli hutalara ıtekere [kerli hastaların bir çoğu ona pek 
Çevrilecek olan maddelerin değil, iyi tahammül ederler. 
şekerin kendisinin bile büsbütün ya· Şekerli hastaların bazılarına, ye
sak edildiği hekimlik devri çoktan meklerinden ayrı, azar azar şekerli 
geçmiştir. Hekimlerin şimdiki kana- su yahut şekerli kahve içirildiği 
atine göre, şekerli hastaları şeker- vakit kanlarındaki şekerin nisbeti 
siz bırakmamanın zararı olmadık- azalır. Aksine gibi görünen bu hali 
tan ba§ka, onların §ekrrden büsbü- izah etmek te mümkündür- Çünkü j 
tün mahrum kalmaları tehlikeli bi- fazla şeker, kanımız•daki şekeri ~
le olur .. Tabiidir ki bunu hekimlere ritmeğe yarıyan cihazı terıbik ede
karşı yazmıyorum. Onlar §İmdiki rek onu daha iyi işletir: Şeker, şe · 
hekimlik kanaatini şüphesiz bilir- ker hastalığını hafifletir. 
ler ve hastaları da kendilerini din- Yemişlere gelince, onların yarı
ledikleri vakit anlatırlar. Fakat he- sından fazlasının içindeki şeker 
kim şekeri büsbütün yasak etmediği ainsi, dokunmıyacak levüloz cinsin
lıalde kendileri ifrata giderek ge- dendir. Yemişlerin bazılarında da 
kerden büsbütün mahrum kıalan şe- şeker nisbeti o kadar azdır ki onu 
kerli hastalar vardır. Bir Bayan ta- düşünmeğe değmez. Mesela bir por
ntrnn ki kocası şek:er hastalığından takalın - hem de iyice olgun por
gitmiş diye, kendisinde o hastalık takahn - vereceği şeker on gram 
bulunmadığı halde gelecek korku- ekmeğin vereceği şekerden azdır. 
sundan hiç ~ker yemez ve böyle Çekirdekli yemişlerin de bir çoğun
devam etmesi kendisi içm zararlı o- da şeker nisbeti pek azdır. Yalnız 
lacağı anlatıldığı vakit. rahmetli ve üzümle hurmadan çekinmek iyi o
aevgili eşi son zamanlarında şeker- lur. 

harbin kısa zamanda biteceğine mi 
delalet eder? Çin Başkumandanı

nın en yeni beyanatına ve bu be -
yanatm Tokyo'da uyandırdığı 
harpçi akislere bakılacak olursa, 
böyle değil gibi görünür. 

Esasen, Çang-Kay-Şek her hal
de elindeki bütün mücadele vasıta
larını tüketmiş değildir. Ve, vazi
yeti lehine çevirmek müşkül olsa 
bile, japonların mutlak olacağına 
inandıkları bir zaferi bir dereceye 
kadar geçiktirmek için elinde mu
kavemet unsurları vardır. Bunlar
dan biri japonların işgali altında
ki topraklarda başlamış olan parti
zanlar harbidir, bir diğeri de Han
keu'nun garbında iyi kötü tah~it e~ 
dilmiş olan ve şimdi süratle teşki
latlanan çin ordusundan henüz bek
lenebilecek olan faaliyettir; niha
yet bir diğeri de Çang-Kay-Şek'in 
henüz yabancı devletlerden her 
hangi bir şekilde elde edebileceği 
yardımlardır. 

den mahrum kaldığı için şeker ye- Bütün bu şeyleri, şekerli hastalar 
memekte gene israr eder .. Onun i- kendi kendilerine istedikleri kadar 

Çete harbi japonları muhakkak 
surette taciz ediyorsa da bunların 
tesiri japon kıtalarınm vaziyetini 
tehlikeye düşürmekten ziyade bun
ların izzetinefislerinıi rencide et
miye inhisar eder gibidir. 

çin bugünkü yazım hekim sözü din
lemek istemiyen §ekerli hastalar i
çindir. 

şeker ve şeker yapacak şeyler ye
sinler diye yazmadığım şüphesiz· 
dir. Her hastanın ihtiyacı. şekere 
tahammülü başka ba~kadır. Asıl 
makaadnn şekerden mutlaka kork- Mukavemetin aktif unsurları Şekerli hastaların kendileri debi

lirler ki, bu hastalıkta en ziyade 
korkulan şey kandaki şeker nisbeti
ııin artması değil, asidoz denilen mak lazım olmadığını ve hekimini
halin gelmesidir. Bunu da kimyaca zin izm verdiği kadar şeker yemek
aetan denilen maddeler yaparlar. 
Şeker haatalığmı korkulu yapan, 
zaten şekerli olmıyanlara da zarar-

arasında, gerilla1nm kıy
meti pek ehemiyetsizse de - hiç 
olmazsa nazari bakımdan - Başku

mandanın yeniden topladığı ve teş
kilatlandırdığ ı ordunun faaliyeti
nin neticeleri bambaşka olmak ikti

ı o an liu . . d' ıı1aJ.l ol•• ıul ""'"'"'"' kcu· 
ı neaiçleri de yapabilirae de o 

1?-addeler esasen gıdalarımızd:n ge
lır. Gıdalarımız ~raaında da onları 
yapmağa hiç istidadı olmıyan tam 
da teker ve teker denebilecek •ulu 
karbonlardır. Bu maddelerin batlı
ca kaynağı yağlı yemeklerdir, son
ra da azotlu gJdalar. Buna karşılık 
tekerli hastalarda tekerden seton 
hasıl olacağına htimal verıilmez. 
Zaten ki:myaca bu iş anla~dmadlkn 
Önce de, asidoz haline düşmüş, bay
gın şekerli hastalara hekimler şeker 
yedirirler ve böylece aetonlara mu
kabele ederlerdi ... 

Kimya ilminin bu hakikati mey
dana çıktığmdanberi şekerli hasta
lara, daiına, lüzumu kadar teker 
yahut 4eker olacak maddelerden 
yedinnek kaide olmuştur. En ihti
yatlı hekimler şekerli hastanın ağır
lığının kilosu batına bir gram yedi
rirler, yani altmrş kilo ağırlığında 
bulunan birine günde altmış gram: 
Hatırı sayılacak miktarda tatlı de
mek ... Kimya ilmine daha iyi iınan 
getinniı olanlar gün•de 250 grama 

BÜYÜK 

te zarar olmıyacağını anlatmaktır. 

On dört yıldanberi sevdiği yerelma-

oında.'ft mahruın l.:almıt olan okuru- za eder. Çang-Kay Şek'in çin mil-
muz bunu hekimine sormu§ obaydı Jetine hitaben son neşrettiği be-
şimdiye kadar ondan bol bol yerdi: yanname mareşal'rn zaaf eseri gös-
Çünkü şekerli hastalara her türlü termeden mücadeleye devam arzu
şekeri yasak ebnİ§ olan eski bir bü- su hususunda hiç h~ ... 1>ırak
yük hekim bile yerebııaa-~- ~ıt~ır. Fatiat çin hüklimeti
nıa olarak izin vermitti. nın vata,nperverane maksatları se-

G. A. mersiz kalsa da merkezi hiikUmet 
ordusunun, hasmınm git gide daha 
darlaşan çemberinden kurtulmak 

Bir. i anın mihaniki 
kudreti: 10 beygir! 

Hulvinyi isminde bir fransız al~i, 
bir insanın muayyen zamanda ne ka
dar kudret sarfedip ne kadar kazan
dığını hesap etmiştir. Alim diyor ki: 

- İnsan bir motördür. Oyle bir 
motör ki vasati kudreti on beygir ka
dardır. Ve saniyede 7.5 kilogrametre 
hasıl eder. Şu halde bir sene zarfın
da 250 saatten fazla çalışırsa 6.750.000 
kilogrametre kudret hasıl eder. Buna 
mukabil 30 kilogram buğday istihlak 
etmesi lazımdır. Çünkü 30 kilogram 
buğday 81.000 kalori tutar. 

YEMİN 

için ne şekilde hareket edeceğini 
kestirmek kolay değildir. Terke
dilmiş toprakları silah kuvetiyle 
yeniden zaptetmek için §imdilik 
ümit yoktur. 
Demiryollannın hemen tamamı 

japonların elinde bulunuyor. Kan
ton - Hankeu hattı henüz çinlilerin 
işgalindedir, fakat bu hattın da 
kaybedilmesi ancak bir gün mesele-

si olduğu tahmin olunabilir. De-
' mek ki çin ordusu rahat münaka

le vasıtaları olmıyan mıntakalara 
ı;ürillmüş bulunuyor. Başkuman
danlık yollar yapmak ve ınevcut o
olan mahdut yolları ıslah etmek 
için acele çalışıyorsa da, Çang
Kay-Şek'in stratejik vaziyeti, ma-

bükük, sırıl sıklam bir halde, civar ho

rozlar sabahın ilk ışıklarını haher ver
meden önce nasıl evlerine dönmüş ol

duklarını söyler. 
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Fakat, şehrin saatlerinde gece yarı

sı çalmadan önce, Sir Perıi ve arka -
daşları Per Laşez'in öteki ucunda açı

lan kapı yanındaki küçük hana gel -

rnişlerdi. Umumiyetle sekin olan Menilmon
lan yolları her yandan, istilaya uğra
dı. Yağmurdan sır ıuklam ve bitkin 

bir halde bulunan galipler geniş Per 
Latcz mezarlığı önüne vardılar. Abi
devi mezarlar ve uzun hayaletlere 

benziyen selvilede <jevrili büyük ba

yabanların manzaraı>ı yaygaracıların 

telaşlarını teskin etmek ve bütün bu 
betbahtların kalbinde hürmetle karı · 
şık bir korku hissi doğurmak netice
sini verdi. 

Ölüler yurdunun sakit ihtişamı can

lıların gürültühi ihtirasları üzerine 

hiddetli ve istihkar edici bir nazar at
fediyor gibiydi. Mezarlık karanlık, 
mağmum ve ıssızdı. Şimşekler buraya 
ani ışıklarını döktükleri azman, me -
zarların etrafında hayaletlerin alay 
halinde geçtikleri sanılabilirdi. 

Halk, ebedi istirahat sahasından ür
kerek döndü. O zaman mezarlığın i -
~inden üç kere tekrarlanan martı sesi 
geldi. Be§ muzlim gölge kalabalıktan 
ayrıldı, ve biribiri ardından, bir dıvar 

Yazan: Barone• Orkzı 

gediğinderı Per Laşez me.zarlığına 

girdi. 
Deniz kuşunun seıi bir kere daha 

geceyi deldi. 

Bozguna uğrıyan halkın arasında 

bu sesi işitenler ıslak elbiseleri altın

da ürperdiler. Bu mezardan çıkmış bir 
ruhun nidasına benziyordu. Bir çok 

• kadınlar, mi~aniki bir hareketle is -

tavroz çıkardJlar veya artık dua et -
medikleri Bakire'ye bir niyaz mırıl -

danmıya koyuldular. Mezarlığın i -

çinde, sessizlik ve sükunet hakimdi. 

Islak toprak ölmez sevgililer, Heloiz'-

1· Abelar'ın mezarları üzerinde yük -

seltilen yekpare taştan bloka doğru i
lerliyen gizli adımların :;;esini boğu -
yordu. 

x·xx 
Netice 

Tarih bize asileri..a pşkın, belleri 

Sakit hayaletler gibi, geniş mezar -
lıktan ııUratle geçmişler ve ihtilal o -
ğultularının sakin ölüler şehrini aşa -
rak kısılmış bir halde vardığı sakin 
hana varmışlardı. 

İngiliz altını bu tenha yerdeki mü -

essesenin aç sahibinin sadakat ve sü -

kutunu kolaylıkla satın alm~ştı. Ka -
pıda Flandr cinsinden dört kuvetli at 
koşulmuş biiyük bir araba bekliyor, 
atlar yarım saate yakın bir zamandan
beri sabırsızlıktan kişniyorlardı. Dö
latur'la Jülyet fenerl erin ışığında a -
rabanın kapısından eğilen endişeli yü
zü görünce her ikisi de bu cüretkar 
maceranın pHinını tasarlamış ve tat -
bik etmiş olan harikulade adama şaş
kın bir hayranlıkla döndüler. 

Sir Persi hassaten Dölatur'a hitap 
ederek: 

-- Oh 1 Dostum, dedi, bütün bunla
rın ne kadar basit olduğunu bilseydi -
niz. Para bir çok şeyleri kolaylaştırır 
ve benim yegane liyakatım kafi dere-

...................................................... 
Günün politik meseleleri 

Yazan: 

Lö ~~n ~:.!.~!~~ :.,.,ı 1 
muhabiri ............................................... 

nevra kabiliyetini haiz bir düşma
nın karş,sında ümitsiz görünmek
ten geri kalmıyor. 

Bu şartlar içinde, çin tebliğleri
nin mevcudiyetinden behsettikleri 
silah ve mühimmat bolluğu, hatta 
ültra - modern harp vaıutalarr kıy
metlerini kaybetmek tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. 

D emek oluyor ki, askeri va

ziyetinin nezaketi, muka
vemete azmetmiş olan çin hüküme
ti, müstakbel mukavemetini bir ec
nebi yardımı ümidine istinat et
tirmiye ve muhtemel ricatlarrnı 

sempatiyle karşılanacağını umdu
ğu yabancı toprakları istikametin
de yapmıya sevkedecektir: Çang -
Kay-Şek'in ardında iki isti·kamet 
ac;rkttr: Garp istikameti, yani dış 
Moğolistan ve Sın - Kiang ld Sov
yet topraklarıdır; cenubi garbi is
tikameti, yani fransız Hindi Çinisi 
ve ingiliz Birmanyası iştikameti. 

Ve derhal farkedilir ki bu istika
metler, çin hükümeti ıc;ın ricat 
mihverleri olmaktan ziyade, oyna
nacak siyasi birer koz mahiyet in
dedir. 
Çang-Kay-Şek Moakovaya mı 

yoksa Avrupa demokrasilerine mi 
t>eveccüh edecek? Ve umumiyetle, 
umulan bu yardıma mazhar olacak 
mı? Ve hangi taraftan? Bu yardım 
kati mahiyeti haiz olacak ve artık 
tamiri imkansız görünen bir vazi
yeti düzeltecek kuvette olacak mı
dır? 

Askeri bakımdan, garp mıntaka
Jarı ricat hususunda bUyük müşkü
lat arzeder, bu mıntakalar çöllerle 
inkitaa uğrar ve çin'in en yolsuz 
havalisini teşkil eder.Diğer taraf
tan, komünist temayülü Moskova 
hükümetinin ileri ıürmekten geri 
kalmıyacağı şartların kabulü, çin 
diktatörünün hiç bir zaman aklın
dan geçmemittir, o bilakis her za
man komünizmle !liddetle mücade
le etmigtir. Japonların Çang-Kay
Şek'i komünizme mUzaharetle itti
ham etmeleri bir tezaddır. Şüphesiz 
başkumandanın mUşavirleri hep O· 

nun gibi dütünmezler; fÜphesiz 
1936 daki maceraıu esna11ında baş-

cede paraya sahip olmamdlr. İhtiyar 

Jertrüd için ne yapmış olduğunuzu 
bana bizzat siz söylemiştiniz. Burada 
genç bayanım bulacağını ona en mu -
kaddes bildiğim şeyler üzerine ye • 

minle temin ederek, kendisini Paris'

ten ayırmaya razı ettim. Bu sabah bir 
sebzeci arabaaiyle oradan <jıktı. Gös

teri§i itibariyle a9ikar surette bir halk 

kadını olduğu için kimse onu rahat -
sız etmedi. Şehir dtvarları dı§ında bu 

hanı itleten mert çifte gelince, onlar 

da bolca para aldılar, para ile daima 
bir araba ve atlar tedarik edilebilir, 

Arkada9larım ve ben uıulü dairesin

de birer pasaporta malikiz, sadık hiz
metçisinin refakatinde bir iıı.giliz ba

yanının ismi altında seyahat edecek 

olan madmazel dö Marni için de bir 

başka pasaportumuz var. Bu handa 

bir takım uygun elbiseler de bizi bek
li.yor. Bunları sırtımıza geçirmek içiıı. 
hır çeyrek saatimiz var ve sonra he -
men }"Ola çıkacağız l Size gelince, Dö· 
latur, eiz kendi pasaportunuzu kulla
nabilirsiniz. Tevkifiniz o kadar ani 
oldu ki Paris'in dışında henüz kim -
senin bundan haberi yoktur ve düş -
manlarımızdan sekiz saatlik bir avan
sımız var. Ancak yarın sabah uyan -
dıkla_rı zamandır ki ellerinden kaCjmış 
oldugunuzu farkedeceklerdir. 

Sir Persi sakin bir kayıtsızlıkla, 

kumandan bazı tavizlerde bulun
muştur. Fakat Çang-Ky-Şek'in söz
lerinden ziyade, Moskova'mn şu 

son zamanlarda çin'e karşı kah si
lah ve mühimmat vermesi, kllh mer
kezi hükümeti daha anlayışlı ve 
daha yumuşak bir hale getirmek i
çin bunları birdenbire kesmemesi, 
rus nüfuzunun <jin hükümeti üze
rinde pek müessir olmadığını kafi 
derecede gösterir. 

Başkumandan Çang-Kay-Şek 
Sovyetler Birliğinden yar

dım temin edemeyince veya etmek 
istemeyince gözlerini cenubi gar
biye, yani Hind ve Hindi çin'deki 
arazileri ardından Fransa ve tngil
tere'ye çevirmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Ve bu ihtimal fransızlar 
için, yakın bir günde, nazik bir va
ziyet yaratabilir. 

Filhakika, japon ordusu, mağlfip 
etmiye azmetmiş olduğu ve Japon
ya - Mançeko - Çin arasında tasar
ladığı birliği tahakkuk ettirmiye 
karşı yegane mini olan Çin ordu. 
sunu Hindi çine bağlıyan münaka
le hattını kesmek işine girişebilir. 
Haynan adasının muhtemel bir iş
galinden sonra Yunanfu'dan Hindi 
çiniye gelen demiryolunun Hong -
Kong - Kanton hattının akibetine 
uğramıyacağını ve bu işgalin hu
dudumuzda hadiseler sebebiyet ver
miyeceğini kim iddia edebilir? 

Çin hUkümetinin hariçte, yani 
bilhassa fransız ve ingiliz demok
rasilerinde ihtiyacı olan büyük yar
dımı görü p görmiyeceğini tayine 
veya bu yardımın ölçüsü hakkında 
fikir beyanına kalkışmak müşkül
dür. Buna mukabil, sadece bir mü
phit srfatiyle, bilhassa şu son za
manlarda, çin'de ikamet eden bir
çok yabancılarla büyük bir miktar 
çinlilerin biribirlerine kartı görüş
lerindeki değişikliği kaydetmek 
faydasız olmasa gerektir. Çang
Kay-Şek ordusunun son zamanlar
da uğradığı askeri muvaffakiyet
ıizliklcr, ecnebilerin çin ordusu
nun aczi hakkındaki kanaatlerini 
takviye etmiı görünUyor. Diğer ta
raftan, yabancıların yardım etme
miş olmalarını ittiham etmeleri ve 
japonların garplilerin itibarına o
lan mütevali tecavüzleri dolayısiy
le Avrupalının itibarını kaybetmiş 
telakki edilmesi de çinlilerde garp
lilere karşı eski itibar ve hürmeti 
si_lmişti~. Burada deniliyor ki: "Çi
nın harıçten beklediği, ç.in'den ja
pon ~ehlikesini bUsbütUn uzaklag
trrabılecek açrk, sarih ve mutlak bir 
m.üd~haleydi," ~ağhıbiyetin acılığı 
çınlı lcrle ecnebı düşmanlr~ınx u
yandırmaktadır. 

pervasız bir adamın tasarlamış oldu -
gu en cilretkar bir macerayı hikaye e
diyor değil de Londra'nın bir salo -
n~nda havaiyattan bahsediyormuş gi
bı konuşuyordu. Dölatur hiç cevap 
vermedi. Dostuna kar§ı kalbini doldu
ran minnet bir kaç kelime ile ifade e
dilemiye(..ek kadar bilyüktü. Üstelik, 
h~r dak.ikanın kıymeti vardı. Tayin e
dılen hır çeyrek zarfında bu macera
n_m kahramanları kirli palaspareleri
nı çıkarmıg ve taşraya giden orta halli 
ş~hirlile~jn krlığına bürünmüşlerdi. 
Sır Persı Bleykni yilksek bir ailenin 
arabacıı;ı, Antoni Devhörst de bir in
giliz uşağı livresini giymişlerdi. 

Dölatur, Jülyet'i arabaya yerleştir. 
~ikten sonra, onun yanında. yer aldı
gı zaman, son eaatl~rin yorgunluğu, 
heyecanları ve endı§elerinin hatırası 
zihninden silindi ve genç kızın k 1 • . . o u 
nun ıtımatla koltuğuna girdiğini son-
suz bir sevinçle hissetti. 

Sir Andriyen Fulks ve Lord Has _ 
tings arabanın içinde onlara iltihak 
ettiler: Lord Antoni Devhörst araba
cı yerinde Sir Persi'nin yanına otur· 
du, ve, Paris halkı hükümet merkezi
nin ~apılarını ne diye hücumla zab ~ 
tetmış olduğunu kendi kendine sorar
ken, kaçak mahpuslar, Fransa'nm ça
murlu yollarında arabalarını bütün 
siiratiyle sürerek, Normandiya sahil
leri istikametini tuttular. 

• • * 
Sabahın ilk ışıkları semayı tutuş -
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Matbuat, matbuatcık 
Yazan: Namhi BAYDAR 

Matbuatta en az otuz yıllık §Öhre
ti olan bir dostuma te&adüf ettinı.. 

ilk sözü: "Sen ne yaptın?•• oldu. 
Suali soruşunda beni ayıplıyan; 

yahut, mahiyetini tayin edemediğim 
herhangi bir hareketiıni hiç olmazsa 
yersiz bulan bir kıdemlinin tevbihi 
değilse bHe serzenifi aeziliyordu. 

- Ben ne yaptım? 
"Huriye hannn. yahut ma.aa baıı 

gazeteciliği,, başlıklı yazımdan bah
$ederek Paris - Soirm bize dair ma
kaleler ne§retmesini temin etmi§ o
lan bir arkadaıı bu yazımla tazir et
tiğim manası çıkarılmf! bulunduğu-
nu söyledi. . 

- Paris - Soir'm o yazılarını oku
dunuz mu? 

- Hayır, fakat ne de olsa bwıu 
yazmamahydın. 

- ?L. 
Hatırlatmağa, bilmem lüzum VM'. 

mı ki, iki gün aonra LJlua, batınaka~ 
lesinde, bu gibi gazeteleri memleke
te aokmamanm daha doğru olduğu 
mütaleasmı ileri sür.dil. 

Avrupa'da illa matbuat ve matbu. 
atçık vardır. Matbuatçık, böyle uy
durma, yahut acayip, veya dar gÖ

rüılü bir zümrenin hususi zevklerini 
ok§ayacak yazılarla İntitar eden 
matbuattır. Matbuatçık günün hadi
&elerini - kendi tabiriyle - tiıir
mekle ve herkesin emrinde olmakla 
geçinir. Tek kaygısı menfaatidir. Ha-. 
kikatler onun elinde daima tanın
maz hale gelmeğe mahkW:ndur. 

Matbuata gelince; o, kısaca bu. 
nun zıddıdır. Matbuatın başlıca şia-.. 

rı doğruyu, güzeli, iyiyi göatermek, 
anlatmak ve ancak bunların hizme
tin-de olmaktır. Bu matbuatı Avrupa
da mecmua veya vilayet gazetesi 
şeklinde bulmak kabildir. Bir yazı
$ından bahsetmek istediğim Revue 
des deux Mondes mecmuası bu mat
buattandır. 

Karilerime tavsiye ederim; Ba
yan Noelle Roger tarafından bu ilim 
dergisinin aon ııayısında neşredilen 
"Kemal Atatürk Türkiyesi. Anado
lu,, adında yazıyı okusunlar. Pek iyi 
tanıdığımız profesör Pittard'm eşi 
olan ve memleketimizi birkaç defa 
ziyaretle iyice tetkike fırsat bulan 
Bayan N. Roger, bu yazmnda da iyi 
gören, doğru dü~ünen taraf sız müşa
hidin bir memleketi nasıl ve ne ka
dar derin anlıyabilecej'inin misalini 
vermiştir. 

Bayan N. Roger'nin yirmi $ayfalık 
yazısı memleketimizin yalnız bir 
hayranının yazm değildir; onu anla
mış ve anlatmağı vazife bilmiı olan 
hakperest muharririn yazmdır. 

''İnşa etmek .•. Her ı-ün, her adım
da iıitilen söz bwdur. Bir mektep 
bir köy, bir nesil inıa etmek, son asır: 
ların tadil etmemiı olduiu bir mem
leketi inıa etmek. lnıta etmek ... Ümit 
ve vaitlerle dolu bir kelime. 

"Müstakbel artistler ve müstak
bel teknikçiler, beş fakültenin tale
beleri, muallim namz:etleri, hepsi, bi
naya. bir taı taıımağı düıünüyorlar. 
Gözler aynı alevle parlıyor. Gazi on
lara Türkiye'nin i&tikbalini emanet 
etmemiş miydi?,, 

Bu cümleler, Bayan N. Ro1rer'nin 
uzun yazısından geliıi güzel alınmrı 
cümlelerdir. Fakat, Atatürk'ün ne 
yapmıı olduğunu, Ve Türkiye'nin an-
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turmı~a başlıyordu. Day Dream'ın gö
vertesmde ayakta iki genç Fransa sa
hillerinin yavaş yava9 küçülmesini 
seyrediyorlardı. Dölaturun, kolu san 
saçları hafifçe yanağını okşıyan genç 
kızın belini sarıyordu. 

Şefkatle: 

- Sevg ili, dedi. 

Jiilyet gözlerini ona kaldırdı. Ka -
çışlarrndan beri ilk defa olarak yal -
nızdılar. Bütün korkular, bütün sı -
kıntılar silinmişti, rüzgarın ittiği za -
rif yelkenlinin kendilerini süratle gö
türdüğü bıı yabancı ülkede önlerinde 
istikbal açılıyordu. 

Sürgünlere hüsnü kabul gösteren 
İngiltere saadetlerine melce olacaktı. 

Ve iki genç bakışlarını henüz sis al -

tında saklı olan Albion'un beyaz yar -

tarının yükseldigi şimale doğru kal -

dırıyorlardı. Ardlarında bunca sıkın
tı çektikleri fakat aşklarının doğuşu
na şahit olduğu için daha ziyade tağ
ziz ettikleri memleketin sahilleri si -
liniyordu. 

Dölatur Jülyet'i ko11arına aldı: 

- Nişanlım, diye mırıldandı. 

Doğan güneşin penbe ışığı genç kı-
zın saçlarına dokundu. Pol Dölatur o
na doğru eğildi ve ruhları uzun bir 
busede birleşti. 

Son 
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i YURl-TA N RESiMLER l Zonguldak'ta cümhuriye 
senelerinde Nafıa işlerin 

3.219.631 lira harcandı 

Doğmakta olan yeni ve modern bir endüstri şehri : Karabük 

Gaziantepte bayındırlık 

~ehirde ve kazalarda 
cümhuriyel ylllar1nda 
büyük eserler yaplldı 

Gaziantep, (Hususi) - Cümhuriyete inti -
kal ederken, bir senelik çetin bir müdafaanın 
yaralariyle harap bir halde bulunan şehrimiz, 

cümhuriyet senelerinde imkan .......................... ... 

d~hi~inde bayındır bir hale gel- i ~~~;;ı~~na~~z~:ağ~J~ 
mıttır. f Kılis hukumet ko -

H ·· ı nağı ve Nizip'de A-
er cumhuriyet senesinde biraz da- i tatUrk Caddesinden 

h~ artan, belediye bütcesiyle şehrin ı bir gorunüş. 
birçok noksanları tamamlanmış, bir
çok yeni eserler vücuda getirilmiştir. 
Bu eserleri §Öylece hulasa etmek ka
bildir,: 51 bin lira sarfiyle laboratua
rı, ~oguk hava deposu, barsakanesi. 
kesım salonu ile miıkemmel bir mez
baha yapılmıştır. Şehrimiz elektrige 
kavuşmuştur. Şehri bir baştan öbür 
başa kateden 20 metre genişliğinde 
~tatürk bulvarı açılmıştır. Şehir ha
r~tası. ve imar pUinı yapılmıştır. 241 
bın lıra sarfiyle 15 kilometre mesafe
~n ~ehre bol ve tazyikli su getirtil
~~ştı:. 25 bin küsur lira sarfiylc 80 
dukkanh bir et, sebze ve meyva hali 
yapılmıştı.r. Eski mezarlıklar kaldı _ 
rı!mış, ~eni bir mezarlık yapılmıştır. 
Bır ~ehıtler abidesi yapılmış. iki U· 

n_ıumı bahçe açılmıştır. Şehrin kana
~ız~s!on ve _rol işleri düzeltilmiş, bu 
ış ıçı~ 65 bın lira harcanmıştır. Ay
nca vılayet dahilinde birçok beton 
köprüler yapılmıştır. 

• ~ümhuriyet rıllarında en büyük 
ıhtıyaçları tatrnın edilmiş olan Gazi
antebin kazalarında da birçok bayın· 
dırlık eserleri vücuda getirilmiştir. _ 

Kilis'te 

Vilayetin en güzel hiıkümet kona_ 
ğı Kilis'te yapılmıştır. Kilis ıkı sene 
evel elektriğe kavuşmuş, dört mezbe
le park haline sokulmuş, bu parklar 
kasabayı çok güzelleştirmıc;tir. Or. 
duevi şehir methalini süsliven çok 
güzel biı bina olmuştur Cümhuriyet 
meydanı ve ciımhurıyet caddesı par 
ke ile döşenmiş, belediye taraf ınrlan 
yeni bir buz fabrikası ve bir mezbaha 
yapılmıştır. Kazada yakında bir hal 
inşasına ve su tesisatına başlanacak-

tır. 
T • • 't l~lJJ c Üçok İzmir 

çalışmaları 

• 
ıampıyonu Kasaba'da yirmı metre . enind~ bir 

bulvar açılmış, bir beledıye b~na~ı. 
bir et hali, bir belediye bahçesı, hır 
elektrik fabrikası, bir mezbaha yap. 
mıştır. . 

Atatürk bulvarı ve bunun çevresın
deki binalar, çarşı ve dükkanların tan 
zimi Nizip'i bir köy olmaktan kurta
rarak giızel bir kasaba haline getir -
miştir. 

. t.zm~r (Hus~si>_ - Lik maçlarının 1 ği artırmıştı. Son maçlar, yavaş ya_ 
bırıncı. devresı _dün sona ermi~ti:. ~~ vaş, b~ ha~a_rı _yırtmağa başlamıştır. 
devrenın şampıyonu Uçok, ıkıncısı Netekım bırıncı devrenin dünkü son 
de Alsancak takımıdır. maçında, büyük bir kalabalık toplan-

Yenıden kurulan beşer sınıflı mo
dern iki ilk okul bu kasabamızda iki 
mühim kültür abidesidir. 

lzmir'de lık maçları, şimdiye ka _ mıştı:· . 
dar çok alakasız geçmiştir. Geçen se- Doganspor - Demırspor 3 - 3 
ne alınan neticelerin müsaadesizliği, Ateşspor - Yamanlarspor 2 - 2 
tzmir'de ade ta bir nevi yeis ve suku- Oçok - Alsancak 1 - 1. 
tu hayal uyandırmış, bunu takiben Maçların son verdiği intihaa göre, 
daha bazı oyuncuların da Istanbul'a bugün 1zmir'de formunda ve en iyi 
şuraya ve buraya gidişleri ümitsizli- takım Üçoktur. 

Cizre 
hattının 

ilk rayı 
Nutukta yapıcıl ıOımıx 

tebarüz etti rildi 

Diyarbakır, (Hususi) - Geçen yıl 
16 tcşrinisanide temeli atılan Diyar -
bakır - Cizre - Van ve temdidi hattı -
nm ilk kısmında ray ferşiyatı yapıl -
ması münasebetiyle Diyarbakır istas -
yonu civarında ve hattın başlangıç 

noktasında büyük bir tören yapıldı. 

İlk vidayı Nafia Vekilimiz Ali Çe -
tinkaya adına Birinci Genel Müfettiş 

Bay Abidin Özmen sıkıştırarak bir 
söylev verdi. Bundan sonra devlet de
miryolları adına da bir söy1ev söyle -
nerek istasyon büfesinde törende bu -
lunanlar ağırlandı. 

Diyarbakır - Cizre - Van ve temdi
di hattındaki faaliyet Bismil'e kadar 
uzanmaktadır. 

Bu kısım üzerinde Dicle'de ve An
bar çayında iki büyük köprü vardır. 

Bunlardan yeni kurulan göçmen kö -
yü Özmen köyünün yanı başındaki 
Anbar köprüsü çok büyük ve mühim
dir. Her iki köprünün de inşaatı ilcr -
!emiştir. 

Halk büyük bir sevinç ve tezahü -
ratla ray ferşiyatı törenine iştirak et -
miştir. 

B. Abidin Özmen nutkunda bil -
hassa şu noktaları tebarüz etirdi: 

''- Geçen yıl gene burada ve hu -
zurunuzda bu hattın temelini atarken, 
(Anadolu'nun doğu güneyinin medeni
yet, saadet ve refah tılısımım bu tö -
renle açıyoruz) demiştim. 

Maddi ve manevi hiç bir varlık ta
savvur edilemez ki, yoldan yürümek 
ihtiyacında olmasın: 

Bir bölgeye ekonomik kalkınma, 

bayındırlık hareketi, kültür ilerlemesi 
ve sosyal yükseliş o sahaya gidiş ka -
biliyetiyle mütenasip bir akışla girer. 

Tren düdüğünün öttüğü yerde mu
hakkakki, medeniyet ilerlemiye mec -
burdur. 

Daha dün, hayvan sırtında, günler
ce ve aylarca süren yolculuklarının 

sonsuz mahrumiyetlerini, binbir acıla
rını tatmış olan doğu çocukları, de -
miryolunun, bu medeniyet tıhsımmın 
ne demek olduğunu elbette daha iyi 
takdir ederler. 

Yurtta demiryolu siyasetinin ve az
mü iradenin timsali olan Cümhur baş
kanımız aziz general İsmet İnönü'nü 
uğurlu elleriyle 1927 yılında ilk teme
lini attığımız demiryolu, 1935 yılında 
Diyarbakır'a geldiği zaman doğu vila
y.etlerimize yepyeni bir hayat vermiş
tı: Umran ve refah getirmişti; artık 
bazı seneler yer ürünlerimizin toprak 
kuyularda çürümesi ve bazı seneler de 

Zonguldak (Hu
susi) - Vlaycti -

mizdc bayındırlık 

işlerine hararetle 

devam edilmekte -

dir. Cümhuriyet 
senelerinde vilaye
timizde nafia işle -
rine 3.219.631 lira 
sarfcclilmiştir. 287 
kilometrelik yolun 
yapılması tama -
men bitmiştir. 212 
kilometrelik yol ü
zerinde de çalışıl -
maktadır. Ayrıca 

vilayetimizde 5 7 a
det köprü yapıl -
mıştır. 

Vilayetin her 
nahiyesinde posta. 
telgraf, t e 1 e f o n 
merkezleri ve her 
merkezde vilayetin 
bütün köyleri içir. 
posta kutuları mev 
cut olup vilayeti -
miz telefonla An -
kara, İstanbul, A - Zonguldak'tan iki görünü§ 

dana, Mersin, Sivas, Bolu, Konya, ı----

Kayseri gibi şehirlerimize ve vilayet Bir kadın Bursa 
içinde Sreğli, Bartın, Devrek, Çaycu-
ma, Alaplı, Kozlu, Filyos, Kurucaşile, 
Ulus ve Karabük'e telefonla bağlıdır. Otobüslerinde bir 

V iWyet /Jü<l{esi 
Vilayetin umumi varidatı 923 de 

87652 lira 47 kuruş iken 937 de 
707,333 liraya çıkmıştır. Vilayetimiz 
büdçelerinin faaliyet nevilerine göre 
karakteri aranırsa birinci derecede na
fiaya, 1 S yılda 3.219.632 lira, ikinci 
derecede kültür işlerine 2,583,349 li -
ra, ~ağlık işlerine 463.689 lira, ziraat 
ve veteriner islerine 265,526 lira, ida
re ve hesap işlerine 624.24 7 lira sarfo
lunduğu görülmektedir. Bu suretle vi
layetin faaliyet karakterini (yol ve 
mektep) olarak göstermek lazımdır. 

Beledi)·e e.OJt•rleri 
Zonguldak cümhuriyet devrinde 

yepyeni bir çehre kazandı. Yol, su, e
lektri lc. iıılıclc, 1uc.,ba.h .. , •~c .. :r•• ~-ı.:. 

bahçesi, beton yaya kaldırım, köprü 
gibi beledi hizmet ve tesisler vücude 
getirilmiştir. 

Ölümle neticelenen bir doğum 
lzmir (Hususi) Kuşadası'nda 

Fatma namında genç bir kadının ço
cuk doğurduktan sonra ölmesi hadi. 
sesi, adliyeyi bir müddet i al etnıi 

tir.---::;--::::::::::::.=::;::::=:::::: 
Kadının doğumunda bir ebe bulun

muştur. Yavru doğduktan bir müd -
det sonra, kadıncağız ölmüştür. Bu -
nun üzerine doğumda hata ve fenni 
noksan bulunup bulunmadığı tahkik 
edilmiştir. Cesette yapılan otopsi ne
ticesinde, zavallı kadının, düşmiyen 
sonun tesiriyle öldüğü anlaşılmıştır. 

çocuk doğu rdu 

Orhangazi, (Hususi) - Bugüıl 
Bursa'ya gitmekte olan şoför Halil Y,. 
feye ait bir numaralı o.obüste Yeni· 
köylü Emine isminde bir köylü kadrıı 
birdenbire sancılanarak bir erkek ço
cugu dünyaya getirmiştir. 

Derhal otobüs tahliye edilerek lo· 
husa ile yeni doğan çocuk şoför Ha• 
san Hüseyin'in evine götürülmüş. çağ· 
rılan kaza ebe:;i tarafından sıhi bakını 
ve tedavisi yapılmıştır. Çocuğun adını 
Orhan kuymuşlardır. 

Trakya'da Tanm Kredi 
kooperatiflerinin yardımlara 

Edirne (Hususi) - Trakya köylÜ
sünün kalkınmasını temin edecek olan 
tarım kredi kooperatifleri bugünlerde 

köylüye para dağıtmağa başlayacak• 

lardır. 

Lalapaşa kooperatifi bu hafta ·~· 
ı .ooo ııra dağıta-

Yeni lzmir Ciimh uriyet 
:\1iidcleium umi"'i 

lzmir (Hususi) - V ilayet Cümhu-

riyet Müddeiumumiliğine tayin edi· 

len Bay Kemal Samu şehrimize gel
miş ve yeni vazifesine başlamıştır. 

Kıtkağaç eğitnıea kursunda n bu sen e- 250 eğitmen mezun olmuştur. 
Yukarıdaki r esim, me zun olan eğitmenleri bir arada göstermekted ir . 

• 

kıtlık olması korkuları yüreklerden si- 1 bu hamlelerin yarattığı azametin ve 
!inmişti. sayin geniş ölçüsünü daha iyi anlıya -

Bugün bu umran ve refah müjdeci- biliriz .• 
sinin daha ilerilere, daha uzaklara, 
bölgemizin tam ortasından geçerek 
dost kardeş devletler sınırlarına kadar 
uzanmakta olduğunu görüyoruz. 

Oç ytl önce, Diyarbakır'da parlı -
yan medeniyet meşalesinin, Dicle'nin 
lrak'a doğru uzayan geniş vadilerine, 
Van gölünün bereket ve servet taşı -
yan yeşil kıyılarına da nurlar dağıta -
cağı günler çok yakındır. 

Cümhuriyet devrinde demiryolu 
siyasetimizin başlangıcı olan geçmiş 
senelerin azlığını düşünecek olursak, 

Bilhassa iktısadi krizlerin alemi 
kasıp kavurduğu, ve bütiin dünya mil
letlerinin büdçelerini açıkla kapadığı 
bir devirde, milli sermayeye, milli bil
giye dayanarak mütevazi ve tamamile 
denk büdçeden 11 senede 600 milyon 
lira sarfiyle 7 .000 kilometrelik bir de -
miryoluna sahip olmak, şüphesiz akıl
lara hayret verecek kadar azametli ve 
ehemiyetli bir çalışıştır. Türk milleti -
nin ve onu idare eden şeflerin idari ve 
fenni knbiliyetlerinin büyük bir teza -
hürüdür. 
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Finans memurla rı 
arasında tayin, terfi 

ve nakiller 
Finans Bakanlığı, Finans memurları arasında yeni bazı terfi, 

tayin ve nakiller yapmıttır. Bunları sırasiyle yazıyoruz : 

Ta:vinler: matbua anbar mümeyyizi Cemal Gö
nülal evrakı matbua anbar mahzen 

Muğla varidat müdürü Abbas Hil- memurluğuna, Evrakı matbua mahzen 
nıi Tagan Kayseri varidat kontrol memuru İbrahim Mut evrakı matbua 
memuru Server Türkmen, Antep va- anbar mümeyyizligine, Yalova vari -
ridat kontrol memuru Suphi Okutan, dat katibi Tevfik Gündüz evrakı mat 
Galatasaray tahakkuk şubesi şefi Nu- bua anbar memurluğuna, Şarkikara -
ri Yusuf Berkman, İstanbul tahsilat ağaç maliye tahsilat katibi Mustafa 
kontrol memurlarından Fahri Aykut Pekuysal 7. ci tümen muhascbecili
ve Cemal Erer, Ankara muhakemat ği muhasebe katipliğine, Ankara le -
tncmuru Mazhar Sözen, Istanbul mu- vazım amirliği veznedarı Sadi Kuleli 
hakcmat memuru lsmail Şevket May- 8. ci tümen muhasebeciliği muhasabe 
ter, Balıkesir hazine avukatı Tevfik katipliğine, Kartal kazası eski mal -
Zerdeci, Emet hazine avukatı Omer md. vekalet emrinde Şevket Aral mu
Özdck, Hususi kalem büro şefi Mu- hasebat Um. Müd. 1. ci şube memur
vaffak Akbay, maliye muhasebe me- luğuna, Lise mezunlarından Ali Rıza 
tnuru Ramiz Demir, D. D. Y. Adana Onol merkez muhasebeciliği muhase
İ§letmesinde memur Emin Akatay, be memurluğuna, Yalova eski muha
ınuhasebat umum müdürlüğü memur· sebc katibi Remzi Gürsel muhasebat 
larından Mustafa Kavanozoğlu, mü - Um. Müd. 1. ci şube memurluğuna, 
tneyizlerindcn Feriha Toloncak, Ce- Siyasal bilgiler mezunu stajyer Nihat 
•at lnaç, daktilolarından Kadriye Alp muhasebat Um. Müd. lüğü ı. ci 
Yüce, tahsilat müdürlüğü mümeyyız- Ş. mümeyyizliğine, Lise mezunların
lerinden Mehmet Ali Duru, varidat dan Ali Nihat Polat hukuk müşavir
Ulnum müdürlüğü kontrolörlerinden liği muvakkat katipliğine, Tahsin Ar
Şinasi, Nakit işleri muhasebe mauvi- gun hukuk müşavirliği tetkik memur 
ili Nail Kadri Gider. luğuna, Kars defterdarlığından vekii-
Ter/ien klYinler: let emrinde Zihni Sunay merkez dai-

Balıkcsir varidat kontrol memuru releri muhasebe müdürlüğüne, Siya
llB. Server Tümerkan Kayseri kon. sal bilgiler mezunu stajyerlerden 
trol memurluğuna, merkez daireleri Şükrü Şenses ve Şakir Ozmen mer -
muhasebe müdürlüğü memuru Vedia kez daireleri muhasebe müdürlüğü 
Artuner bütçe ve mali kontrol mü- mümcyyizliğine, Edremit eski muha
n:ıeyyizliğinc, üçüncü tümen muhase- sebe katibi Vasfi Ozüpek 4. cü tü -
beciliği katibi Sait Pazarcık muhase- men muhasebeciliği veznedarhğına, 
bat umum müdürlüğü şube memurlu- Lise mezunlarından Halide Argun 
ğuna, muhasebat umum müdürlüğü Darpane ve damga matbaası muhase
lllcmuru Cevat lna~ aynı yer mümey- be katipliğine, Orta mektep mezun -

:ı tarından Mukbil Nermi Atakan Dar-
yizliğine Avanos zabıt katibi Kılıç. pane ve damga matbaası muhasebe 
aslan Ankara levazım amirliği vcz • 
nedarlığına, nakit işleri mümeyyizi katipliğine, İlk mektep mezunlarm-
Şinasi Tarbar varidat umum müdür- dan Mustafa Tuğay muntazam borc-

lar Um. Md. muvakkat müstahdemli
lüğü varidat kontrol memurluğuna. 

ğine, Kayseri Defterdarlığından ve · 
Naklen klvinler: katet emrinde Namık Pekergin ls -

Lise mezunlarından Nezihe Ozka- tanbul varidat kontrol memurluğuna, 
ya varidat Um. Müd. arazi tahrir şu- Manisa tahakkuk şubesi eski şefi Ze
be daktiloluğuna, Hukuk fakültesi ki Özen Konya tahakkuk şefliğine, 
mezunlarından Sebla Unat varidat Adliye müfettişliğinden mütekait 
Um. müdürlüğü mümeyyizliğine, Sı • Visalettin Verim Beyoğlu tetkiki iti
yasal bilgiler mezunu stajiycr Ab • raz komisyonu reisliğine, Askeri rüş
dullah Türkoğlu varidat Um. müdür- diye mezunlarından Abdullah Soya -
lüğü mümeyyizliğine, Siyasal bilgi.· lan Van hazine vekilliğine, Lise me
ler mezunu stajyer Rıza Bilgin varı- zunlarından Muhsine Aysay Ev. u -
dat Um. Müd. mümcyyizliğine, Hu - mumiye Md. lüğü daktiloluğuna, Ev. 
kuk fakültesi mezunlarından Atıf Md. eski daktilosu Hakkı Şenel Ev. 
~~. nakit işleri umum mü~~r- umumiye Md. lüğü daktiloluğuna, 
li:1gu mumeyyizliğine, Hu}tuk fakulte Mülkiye mezunu stajyer Behçet Keb
sı mezunlarından Ahmet Taner nakit kcb lktısat muha. Md. mümeyyizli -
~lcri umum müdürlüğü mümeyyizli- ğine, İstanbul Küçükpazar maliye 
ğıne, Orta mektep mezunlarından şubesi tahakkuk şefi Hasan Atakun 
V ccdi Bayık nafıa muhasebe memur- İstanbul varidat kontrol memurluğu
luğuna, Orta mektep mezunlarından na, Diyadin malmüdürü Kimil Yıl. 
Saban Nardin nafıa inşaat muhasebe- maz Erzurum varidat kontrol memur
si memurluğuna. Orta mektep mezun- luguna, lıtanbtµ ~ k •• 'tille'• 
!arından Mahmut Atalay nafıa inpat muru İstanbul varıdat kontrol me
muhasebesi tetkik Me. !uğuna, Siya· murluğuna, İstanbul merkez muamc
sal bilgiler okulu mezunu stajyer Os- le ve istihlak vergileri şubesi şefi ls
man Çebi sıh~:.muha~ebe mü~ür~ü · tanbul Küçükpazar şubesi tahakkuk 
ğü mümeyyizlıgıne, Sıyasal bılgıler şefliğine, Beykoz malmüdürü E~rem 
okulu mezunu stajyer Mesut Sun tay Amaç İstanbul merkez şubesi mua -
milli M. V. deniz muhasebesi mümey mele ve istihlak vergileri tahakkuk 
yizliğine, Orta mektep mezunl~rın · şefi. Çanakkale tahsilat şefi M. Mu
dan lzzct Gönen D. D. yolları ışlet- ammer Ozdemir lstanbul tahsiliit 
mesi muhasipliği S. 2. memurluğun.a, kontrol memurluğuna, lstanbul milli 
D. D. yolları maliye muhasebe da~· emlak müdürlüğü mümeyyizi Hasan 
resi emekli masa şeflerinden Satıh Sami Başal Sıvas tahsilat kontrol 
Tapkan D.D. yolları mal.iye M. daire- memurluğuna, Sinop tahsil kontrol 
si masa ş. Jiğine, Sultanı mezunların- memuru Hamdi Ali lnaç Ankara tah
dan Halil Hilmi Şener D.D. yolları silat kontrol memurluğuna, Gümüşa
işlctmesi memur namzedi, Hukuk f~- ne tahsilat kontrol memuru Kadri 
kültesi mezunlarından Necmettın Yazal Balıkesir tahsilat kontrol me
Tardun D.D. yolları maliye muha~e- murluğuna. İstanbul. c~rakı ma~~ua 
be dairesi masa şefliğine, maullım anbar sayıcısı Rahmı Dınçman bırı,!1· 
mektebi mezunlarından Şevket Uçer ci kor muhasebeciliği muhasebe .k.3:.: 

U lUS 

Kitaplar arasında : 

Dünkü ve bugünkü 

CEKO SLOVAKYA 
Yazan : D. J. T o•eviç 

Uçak Ba•ımevi 188 .ayla - 130 kunq 
D. J. Toseviç Türk d09tu bir Yu- vakya hakkındaki ihtisasları edebi bir 

goslav gazetecisidir. Birkaç seneden- ifade ve iyi bir görüşle tahlil olu.n
beri Çekoslovakya'da bulunuyor. Fa- muştur. 

kat her vesile ile Türkiye'ye gelir, Çekoslovakya'nın hangi şartlar i
memleketimizde bir müddet kalır, çinde ve kimlerin eliyle vücut bul
tetkikler yapar ve tekrar vazifesine duğunu, müstakil Çekoslovakya dev
döner .. Türkiye'de birçok dost pey- Jetinin Avrupa konseri içinde işgal 
dah etmiştir. ettiği mevkii ve muhtelif devletlerle 

Biz B. Toseviç'i, bundan üç sene olan münasebetlerini, onlarla olan a
evel Prag'da bastırdığı "Kemal Ata- laka ve rabıtasını etraflıca izah eden 
türk'ün modern türkiyesi" adlı ese- B. Toseviç, "Çekoslovakya • Balkan
rıyle de tanıyoruz. Muharrir, bu ki- lar ve Şark" fasıl başı altında, Alman
tabında modern Türkiye'nin hakiki ya'nın Çekoslovakya'dan sonra gözle· 
çehresini Avrupa'ya bilhassa misafir- rini daha ileriye ~evcih etmek niyetin
likle bulunduğu Çekoslovaklara ve de olduğunu ifade ediyor. 
ana vatanı olan Yugoslavya'ya tanıt
mak gayesiyle yazdığını söylüyor. 
Şimdi türkçe olarak çıkardığı ki

tap, tarihinin belki de en felaketli 
günlerini geçirmiş olan bir memleke
te, eski ve bugünkü Çekoslovakya'ya 
dairdir. 

B. Toseviç kitabına şu sözlerle baş
lıyor: 

"Merkezi Avrupa'nın sinesinde te
şekkül etmiş, yirmi sene nizam ve 
sulhun nazımı, kendi terakki ve refa
hını istemekle tanınmış bir hükümet; 
feci bir ölüme surüldendi. Bu, Çe
koslovakya cümhuriyctidir." 

Muharrir, Çckoslovakya'nın o ka
ranlık günlerinde. başta Türkiye ol
duğu halde Filistin, Mısır, Irak ve 
lran'dan mektuplar aldığını, söylüyor 
ve bu mektuplardan birer paragraf 
neşrediyor. Çekoslovakya'ya karşı 

duyulan sempatiyi, Balkan antantı ve 
küçük antant bloklarının geçirmekte 
oldukları mühim devreyi ifade eden 
mektupların bir kısmı: 

- Allah Çekoslovakya'yı korusun. 
Cümlesiyle bitmektedir. 
Kitabın bundan sonra başlıyan fa. 

sıllarında, muharrir.in bir milyon nü
fuslu eski ve yeni Prag ve Çekoslo-

Kitabın son faslı "Çekoslovakya ve 
Atatürk Türkiye'si" başlığını taşı
maktadır. Bu son satırlar içinde mu
harrir Türkiye'nin inkıtabçı hamlele
rinin Çekoslovaklar için daima bir 
ders mahiyetinde olduğunu zikrettik
ten ve bu Türkiye'nin yaratıcısı olan 
Atatürk'ün büyük adını saygı ile an
dıktan sonra kitabını şöyle bitiriyor: 

"Çeklerin son derece sevdikleri İs
met İnönü de türk dünyasını yıllar
danberi idare etmiş bir baştır. Bunun 
içindir ki, Balkanlar ve Tuna devlet
lerinin hiç tereddüt etmeden kendile
rine karşı her an için mevcut olan 
tehlikeye karşı hazır olmak için, ne
sillerini Atatürk'iln ideolojisi ile ku
vetlendirmeleri ve İsmet İnönü gibi 
değerli bir kumandanın etrafında 

top!amaları icabeder. Ebedi şef Ata
türk'ün büyük eseri karşılarında du
ruyor. O da: "Büyük Türkiye", hem 
de "Düveli muazzama" sırasına girmiş 
modern türkiycdir. Türkiyc'yi yakın
dan tanıyan her ferdin onun hakkın
da vereceği son hüküm budur : 

"Sağlam bir vücutta sağlam bir ruh 
taşıyan Türkiye." 

Eserin, bizi seven muharririni tcb
rike şayan buluruz. 

Bütün dünyada 5 1 KÜ(ÜK Dl) HABERLER 
milyon köle var 

K"l 1 · ~ k .. d 1 · t' X Varıova - Papa'nın vekili Mon· 
o e ıge arşı muca e e cemıye ı l 6 Ko esi L "dan 1-

reiai Bayan Simon, halihazırda dün- ae~~r rt • vov buraya ge 
yada 5.000.000 köle butu.nduğunu ge- mlf • 
çcnlerde ilin ~ı;,. ~ Sfmon'- X V IY'fOYa - Gazetelere göre, far
- .. aıdtrf" ma fa göre bu esir- muon 1oca1anna mensup oldukları 
!erin büyük bir kısmı, bugün Habc- zannolunan bir takım kim&elerin apar-
şistan'da bulunmaktadır. tımanlarmda araştırmalar yapılnuıtır. 

Fakat Musolini, Bayan Simon'a, da- . 
ha Habeş harbinden evet, Habeşistan'- • X Parı.• - B. Daladye fazla ç~u -
ın esir ticaretinden tamamiyle kurtu- gu olan aıle babalarının 1939 nısaru 
Jacağını vadetmişti. O zamandanberi yeri~c ~3 ki~unuevelden itibaren as -
de, ttalya'nın Londra elçisi Kont kcrlık hızm~t1:"den muaf tutulmasına 
Grandi aynı sözleri hep tekrar edip karar vcnnıştır. 
durmaktadır. X Prag - Karpatlaraltı Rusyası a-

Bayan Simon'un bildirdiğine göre melesinden iki bin kişi, yakında Al -
bugün İngiltere imparatorluğuna da- manya'ya gidecekler ve orada dört se· 
hil memleketlerde, Malazya'da Hong- nelik alman planında derpiş edilmiş o
Kong'da bala çocuk ticareti yapıl- lan işlerde istihdam edileceklerdir. 
maktadır. Son zamanlarda, Ingiliz 
hükümetinin salahiyetli makamları, 
satılmış veya icar olarak tutulmuş ço
cukları tesbit ctmege başlamışlardır. 

Karadeniı'de fırtına hafifledi 
Sinop, 14 a.a. - Üç gündür devam 

eden şiddetli fırtına bu sabah sükunet 
bulmuştur. lstanbul'dan Trabzon'a 
doğru sefer yapan Aksu vapuru bu sc· 
bepten Samsun'a uğramıyarak doğru· 
ca limanımıza gelmiş ve Samsun yol • 
cularını buraya çıkarmıştır. 

Bu yolcular bu akşam İstanbul'dan 
gelecek vapurla Samsun'a dönecekler· 
dir. 

X Vartova - Hariciye Nazırı B. 
Bek, resmi bir ziyarette bulunmak Ü· 

zere gelmiş olan Kavnas belediye rei· 
si B. Markys'yi kabul etmiştir. 

X Pariı - Belçika kıralı Lcopold
un resmi ziyaret maksadiyle kanunu
sanide Paris'c geleceği haber veriliyor. 

X Brükıel - Finans Nazırı, fevka -
Jide büdçcyi tetkika memur meclis 
komisyonunda yaptığı beyanatta, Bel
çika frangınm ingiliz lirasına bağlan • 
masına muhalif olduğunu bildirmiştir. 

X Londra - Rayşbank müdürü B. 
Şaht ile beynelmilel tediyat bankası 

müdürü Londra'ya gelmişlerdir. 

D D yolları S. 2. memurluğuna. O r- tipliğine, ı 7 ci tümen muha~:.becılıgı 
ta· ~cktep mczunların~an Suphi Ozel muhasebe katibi Hasan Gazıoçal 12. 
D.D. yolları mcmurluguna, tık mek- ci tümen muhasebeciliği muhasebe 
tep mezunlarından Mu~t~~a .~~~er J:?· katipliğine, 12. ci t.ür:"cn muha~.ebe
D. Y. işletmesi Um. mudur~u.i!~ malı· ciliği muhasebe katıbı Cemal Guven 
ye M. dairesi sınıf 2. bekçılıgıne, . 17. ci tümen muhasebeciliği muhase: 
3. cü orta okul fransızca öğretmenı be katipliğine, Urla kazası hususı 
Nedim Ahit muhasebat Um. Müdür· muhasebe tahsil memuru Mithat Ko
lüğü mütcrcimliğine, Huk~k müşa • valak Kırıkkale askeri fabrikalar 
virliği tetkik' memuru Tahsın Argun muhasebeciliği veznedarlığına. Mu
hukuk müşavirliği memuru.. Ankara hasebat Umum Müdürlüğü memur~ 
kadastro Müd. daktilosu Naımc Akın Rıza Ozkul 23. cü tümen muhasebccı
hukuk müşavirliği daktiloluğuna, Va- liği muhasebe katipliğine. ridat Um. Müd. kontrolörü Ekr~~ _::_ _ _____ _ _ _____ _________________ ______________ _ 

Şahenk bütçe mali K. Um. şube ~~ • 
dürlüğüne, bütçe mali K. Um. Mu?· 
mümeyyiz namzedi Fazıl Nal~tog
lu bütçe mali K. Um. Müd. ~~~y
y_izliğinc, Teftiş hey~t~ k~le~ı _ ıkı~
cı mümeyyizi Fuat bırın~ı ~ılh ~u
dafaa V. Kara muhasebesı mu~eyyız
liğine, Posta T.T. hesap işlen mc~u
ru Halil Onar D. D. yolları m~hye 
muhasebe dairesi S. I. memurluguna, 
D. D. yolları Adana işletmesi memur 
namzedi Muhittin Güney D.D .. yolla· 
rı Sirkeci işletmesi muhasebcsı ~-e-: 
muru, 23. cü tümen muhascbccıl;gı 
muhasebe katibi Hamza Kalaycıoglu 
tnuhasebat Um. Müd. birinci şube me
murluğuna, lstanbul av vergileri me
muru Rasim Yüksel muhasebat Um. 
~üd. birinci şube memurluğuna, Y~: 
rıdat Um. Mnd. varidat kontroloru 
Ferruh Saraçoğlu varidat Um. Müd: 
ıube müdür muavinliğine, Kalemı 
mahsus müdürlüğü memuru Mehmet 
Ertuğrul varidat Um. müdürlüğü va
ridat kontrolörlüğüne, Ankara defter 
darlığı varidat kontrol memuru H.~k
kı Fahri Çandır varidat Um. Mu_d. 
varidat kontrolörliığüne, Sıhat ve ıç
timai muavenet Um. Müd. memuru 
Kamil Erk mil)i emlak müdürlüğü 
mUmeyyizliğine, Zat işleri müdürlü : 
ğü daktilosu Fehmi Gören Zat lşlerı 
müdürlüğü memurluğuna, Evrakı 

Fransız meclisinde yeni ekseriyet nasll teıekkül etti ! 
r 
YENİ EKSERiYET 

Radikal sosyalistler ve mcrbutları 
Cümhuriyetci sosyalist birliği azaları 

Müstakil sol 
Demokratik sol ve müstakil radikal 
Sol cümhuriyetçiler ve müstakil radikaller 

ve demokrat birlik 
Ziraatçi grup azaları . 
Müstakil ve sosyal aksiyonlu cümhuriyetçılcr 
Fransız sosyal partisi azaları 
Halkçı demokratlar ve merbutları 
Cümhuriyetçi ve milli birlik müstakilleri 
Cümhuriyetçi federasyon azaları 
Halkçı aksiyonlu müstakiller 
Cümhuriyctçi müstakiller 

MUHALEFET 

Komünistler 
s. F. t. O. sosyalistler 

82 

s 
7 

38 

42 
11 
26 

8 
ıs 

4 
52 
14 
11 

315 

'13 
156 

Müstakil sol azaları 
Sosyalist ve cümhuriyctçi azaları 
Radikal sosyalistler 

iSTi TKAFLAR 

Radikal sosyalistler 
Sosyalist ve cümhuriyctçi birlik azaları 
Müstakil sol aazları ve meclise riyaset 
eden B. Herriot . 

İZiNLi NAMEVCUTLAR 

Müstakil sol 
Radikal sosyalist 
Cümhuriyetçi federasyon 
Halkçı aksiyonlu müstakil 
Fransız sosyal partisi azası 
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Yerli 
davası 

mail davamız 
halini almış 

bir istihsal 
bulunuyor 

Tasarruf hesaplarımızı soo 
milyona çıkarmanın sırrı 
Ktısım Ôzalp JIJn Ankara radyosunda 

çok enteraan bir lıonleran• verdi 
( BG§ı 1 inci •aylacla) 

müjdeleyen en kuvctli ve en emin bir 
garantidir. 

Biliyorsunuz ki, yurttaşlarım, baş -
kanı bulundugum ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumu, 1929 senesi sonla -
rında o zaman Başvekilimiz olan ls -
met İnönü'nün Büyük Millet Mecli -
sin irat buyurdukları tarihi nutuk gü
nü kuruJmuştur. Demek ki, yeni Cüm
hurreisimiz, memleketimiz ve mille -
timiz için çok hayırlı, verimli ve fay -
dalı olan bir çok işlerin ve kurumla -
rın olduğu gibi cemiyetimizin de ku
rucusudur. Kendilerini yüksek huzu -
runuzda, sonsuz saygı ve bağlılık his
lerimle selamlarım. 

Geçen ve gelecek senelere 
bak'f 

Yurttaşlarım; 

Her yıl, tasarruf ve yerli malı haf -
tasını kutlarken, geçen seneye büyük 
bir inşirah, gelecek seneye de büyük 
bir ümitle bakarız. Bu artık, teamül 
haline girmiştir. Bir milletin devamlı 
bir surette ilerlemesine ve yükselme -
sine bundan daha kuvctli bir delil 
gösterilebilir mi ? 

Muhakkak ki, türk milleti ve Tür -
kiye, dinamik ve müspet bir gelişme 
ve serpilme seyri içindedir. 
Adımlarımız her sene biraz daha 

sıklaşıyor. Her sene arkamızda bir 
çok gerçekleştirilmiş hedefler hıra -
kıyor ve önümüzde duran bir çok ye
ni hedeflere doğru ilerliyoruz. 

Geçen senenin zafer merhalelerin • 
den başlıcalarına bir göz atalım : 

Fevkala.de büdcc ile 300 milyonu a
şan devlet büdcesi. 

Türkiye'nin en yüksek devlet büd • 
cesi . 

Ve bu, bir çok vergilerin ve resim· 
lerin indirilmiş olmasına rağmen, 
yalnız bu hadise, bir rejimin muvaf -
fakiyetini isbat icsin kafi gelebilecek 
kadar kuvetli bir abi<lcdir. 

Bir devlet büdce•inin yükıelmeıi 
demek. gelir kaynaklarının kuvetlen -
meıi ve artması, milli gelirin çoğalma
sı, iş hacminin büyümesi demektir. 

Devlet maliyemizin kuvetine, dü -
rüstlüğüne ve itibarına ve Türkiye 
iktisadiyatınm istikbaline olan em • 
niyet sayesindedir ki, her nevi işleri • 
mizin inkişafı için eçnebi kredileri te
min olunmuştur. 

Dış ticaretimizde de aynı müsbet 
inkişafı görüyoruz. 
"Malımızı alanın, malını alacağız.,, 

şiarına sadık kalarak hem ihracatımız, 
hem ithalatımız seneden seneye art -
maktadır. 

Ziraatimiz, endüstrimiz ••. 
Zirai istihsalimiz, gerek artan ih • 

racatımızın, gerekse dahildeki ham 
madde ihtiyaçlarımızın taleplerini 
karşılıyacak kabiliyete giriyor. 
Endüstrileşme hareketimizin ilk 

merhalesini beş yıllık sanayi progra -
mına dahil bütün fabrikaların bir ço
ğunu işletmeye açmıı olmak, geri ka
lan küçük bir kısmını da inp halinde 
bulundurmak suretiyle ikmal etmiş 
bulunuyoruz. 

İkinci dört senelik sanayi progra • 
mımızın tatbikatına gelince : 

Maden istihsalimiz büyük bir inki -
şaf gösteriyor. 

Dcmiryollarımız, her sene süratlc 
memleket içlerine doğru ilerliyor. 
Erzincan'a vardık. Erzurum'un kapı
sı önündeyiz. 

Deniz ticaret filomuz yapyeni ge -
milcrle hem evsaf, hem miktar bakı -
mından seneden seneye ilerliyor. 

Kısaca, iktisadi hayatımızın hangi 
sahasına bakarsak, hepsinde aynı ha -
rekctliliği aynı canlılığı, aynı bere • 
ketliliği görüyoruz. 

İktisadi hayatımızdaki bu gelişme 
tabiatiylc iş hacmini genişletiyor. lş 
hacminin genişlemesi ise milletin iı . 
tihlak kabiliyetini arttırıyor. 

Yerli malı davası, bir istihsal 
diivmı halini almıftır 

Bu itibarla yerli malı davası, artılr 
sadece bir istihlak davası olmaktan 
çıkmı§ bir istihsal davası halini almış
tır. 

Mesela şeker endüstrimize bakar -
sak, dört şeker fabrikamızın ancak 
ihtiyacımızın yarısını karıılıyabildi -
ğini görüyoruz. Şeker iatihliki o ka· 
dar artmıştır ki, ikinci dört .enclik 
sanayi planında dört ıeker fabrikası 
daha kurmak düşünülmüştür. 

Bu sene hariçten en aşağı SO bin 
ton şeker ithal etmek mecburiyetinde 
kalmamız iç piyasamızın bu mesut in
kipfını isbat eden çok kuvetli bir mi
saldir. Artan talebi kar9ılıyabilmek 

için daha fazla şeker istihsal edece • 
ğiz. 

Aynı şeyi pek yakın bir istikbalde 
pamuklu endüstrimiz için de aöyliye
bilcccğiz. 'Görülüyor ki, iç piyasamız 
çok gcnişlcmiye müsaittir. 

Milletin alım kabiliyeti arttığı nis
bette istihsal sahaları da gcnişliye -
cektir. 

Böylelikle daima bir inkişaf halinde 
bulunan bir iktisadi hayata namzet ol
mak bahtiyarhğındayız. Onun içindir 
ki, istikbalimize büyük ümitlerle ba -
kıyoruz. İstihsal bahsinde fena kali • 
teli mallara karşı devletçe ve milletçe 
mücadele hususundaki azmimizi bil • 
dirmek isterim. Mesela çorap cndüs -
trimizin bazı cinslerinden bilhassa 
kadın çoraplarından şikayetler art -
maktadır. Bu şikayetlerin en kısa bir 
zamanda müsbet bir surette temin e -
dilmesi lazımdır. 

Bütün cndüstrilerimiz, devletin ve 
milletin himayesine, ancak ona layık 
oldukları müddetçe mazhar olacakla -
rını bilmelidirler. 

Bilhassa büyük endüstrimizin ras • 
yonel işletmede önayak olarak mali • 
yet masraflarını indirmek sağlam ve 
ucuz mal istihsal etmek suretiyle dev
letin hayatı ucuzlat11UJk davasında ea 
büyük yardımcı olmalarını bekleriz. 
Bunu mutlakıı yapmalıdrrlar. Vazife -
/erini ancak bu suretle ifa etmi§ ad -
dolunurlar. 

Aziz dinleyicilerim; 
Tasarruf sahasında ise milletimiz 

ve bankalarımıza şeref veren bir mer -
haleye varmış bulunuyoruz. Bankala -
rımızdaki küçük tasarruf mevduatı 

100 milyon liraya çıkmıştır. 
1920 senesinde bankalardaki tasar -

ruf hesaplarının ancak bir milyon li
ra tuttuğunu düşünecek olursak 17 
sene içindeki bu 100 misli artı§ın ebe
mi yeti daha iyi anlaşılır. 

On sene içinde 500 milyon ••• 
Şimdi en çok on sene içinde 500 

milyona varmak hedefimizdir. Yani 
bugünkü tasarruf hesaplarını bet mia
li arttırmak için el birliğiyle çalıp -
cağız. Bir taraftan milli gelirin art• 
ması, diğer taraftan da tasarruf ter -
biyesinin millet içinde bir ahlak hali
ne girmesi sayesinde bu gayelerimize 
de erişeceğimize eminiz. 

Tasarruf paralarını hala evlerinde, 
çıkınlarında, küplerinde saklıyan va -
tandaşlarımız varsa, onlara acımak -
tan başka elimizden bir şey gelmez. 

Bu paraları bankalarda emin bir 
tarzda işletmek ve faizinden fayda -
lanmak imkanı varken, hala emniyet -
siz zamanlardan kalma bir ananeye 
bağlanarak çalınmak, yanmak kaybol
mak tehlikelerine maruz bırakmak ve 
ölü bir halde mahbus tutmak ne ph -
si ne de milli menfaatlerimize uygun
dur. Onun için evde saklanan parala -
rın bankalarımıza yatırılması, hem 
akıllılık icabı, hem de milli iktisadi -
yatımızın bir hakkıdır. Türk parası 

sağlamlığı ile kendisine milletçe g&
terilen itimadı haketmiştir. 

Bu itibarla, para kazanan her vatan
daşın küçük de olsa bankada bir ta -
sarruf hesabı açmaması için hiç bir 
sebep yoktur. 

500 milyonluk hedefimize en ha 
zamanda varabilmek için bütün vatan
daşlarımı yeni bir hamleye davet ~i
yorum. 

Cemiyetimiz, 100 milyonluk hedefi 
ortaya attığı zaman, bunun bu kadar 
kısa bir zamanda tahakkuk edebilece
ğine inanmıyanlar vardı. Bunlar, ne 
kadar yanıldıklarını anladılar. 

Biz, en geç on sene içinde banka -
larımızdaki tasarruf hesaplarının 500 
milyon lirayı bulacağına inanıyoruz. 

Aziz yurttaşlarım; milletimizin ve 
memleketimizin her sahadaki parlak 
istikbaline olan inanımızı bir kere da
ha tckrarlıyarak dokuzuncu tasarruf 
ve yerli malı haftamızın hepimiz için 
kutlu olmasını dilerim . ., 

ltalya'da herkes gaz 

maskesi edinecek 

Roma, 14 a.a. - Bütün bina, otel 
sahipleri ile turizm müesseseleri, nak
liyat evleri, yardım ve hayır müesse
seleri, tiyatro sinema sahipleri, avu
kat yazıhaneleri, doktor muayeneha
neleri, mühendis büroları, ilh .. bütün 
müstahdemlerine tayyarelere karşı 
himaye işi ile uğraşacaklara en geç 
bu ayın 31 inde gaz maskeleri teda
rik ve ita ctmeğc mecburdurlar. 
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fNGİLİZ BAŞVEKİLİNİN MÜHİM BİR NUTKU 

B. Çemberleyn diyor ki e 

e 

Alman basın~nın devlet adamlarımıza 
yaptıkları hücwnlan teessüfle karşılarım 

İNGİLİZ - FRANSIZ MÜNASEBETLERİ 

Basit hukuki taahhütleri 
asacak kadar sıkıdır 

(Başı 1 inci sayfada) 
lngiliz - alman deklarasyonu ve niha
yet başka bir sahada ingiliz - amerikan 
ticaret anlaşması, demiştir, umumi sü -
kılna çok yardım etmiş bulunmakta -
dır.,, 

Başvekil Çemberleyn, nutkunda 
bilhassa Münib anlaşması üzerinde 
ve muhtelif memleketler politik :zi ~ 
mamdarları ile görüşmelerde bulun • 
ıı:1k l~zu~~ üzerinde israr etmiş ve 
aozlerıne şoyle devam eylemiştir : 
"- Benim noktai nazarıma göre 

bu gibi görüşme ve buluşmaların ne ~ 
ticelerini, bir galibiyet veya mağlu -
biyet meselesi olarak takdire kalkma -
malıyız. Bilakis, MUnih anlaşmasının 
önüne geçtiği öteki hal çaresini ha -
tttl~ız lhımdır. Bu öteki hal ça -
resını, Versay muahedesini müzakere 
yolu ile değil de kuvet ihtimalile ta -
dile teşebbüs olunması teşkil ediyor -
du. Bu teşebbüs, her halde, bu akşam 
yemeğimizi yerken mevcut sulh hava -
ımdan çok ba§ka bir vaziyet yarata -
caktı. 

Elde olunan diğer anla§malar 
Bundan başka Münib anlaşmasını 

başka neticeler de takip eylemiştir. 
Eylül ayı zarfında, dört büyük millet, 
- İngiltere - Fransa - Almanya - İtal
ya - Çekoslovakya'nın hudutları me -
ıclesini halletmek i§inden başka, ya
kın bir harbin felaketleriyle karşı 
karşıya bulunuyorlardı. Bu milletler 
zihinlerinde, aileleri kucağından çe
kilip alınan ve belki de bir daha aile -
lerine kavutmıyacak olan babaları, ko
caları, kardeşleri, ve oğulları, yıkıl -
mıı ocakları, dehşet içinde kalan ve 
aakat ve biçare bir hale gelen küçük 
çocukları, ve nihayet saadetlerinin ve 
manevi huzur ve sükUrılarının ebedi 
ıurette mahvolduğunu görüyordu. 
Münib anlaşması haberi duyulunca, 
bütün dUnyanm üstünden ağır bir 
yük kalktı ve dUnya, geniş, rahat ve 
tUkran hisleriyle dolu bir nefes aldı. 
Bui\inler unutuldu mu sanıyorsunuz? 
Ben .zannetmiyorum. 

rin bir itimat tesis eylemektir. 

Nazilik ve faşiznı laırşısmda 
lngiltere 

menbalarının kurumasına müncer ola
cağını lıcnden daha iyi kimse bilemez. 
Halbuki o menbafar silahları çoğalt

mıya değil, milletin hayır ve refahına 
tahsis olunmalıdır. Binaenaleyh mua
hede yoluyla bütün devletlerin silfıhla
rının tahdidi ve tenzili için yapılacak 
herhangi enterna:;yonal bir anlaşmaya 
iş.irak edebilirsem pek bahtiyar olu-

Bu, beni diğer bir mevzua avdet et
tiriyor. Bütün siyasi hayatım müd -
detince, bir parti adamı oldum ve par 
ti ihtilaflarının muttasıf oldukları 
bütün ihtiraslarda hissem vardır. Fa
kat son aylarda nasibim olan imti- rum. 
hanları geçiren bir adam, dahili par- '"Ben ihtiyar değilim!'' 
ti münakaşalarının bütün tadını kay -
betmiş bulunduğunu mü~ahede et
mek ıztırarındadır. Gene aynı sebep
ledir kıi, muhtelif hükümet sistemle
ri hususunda söz söyliyerek derin bir 
aUika uyandırmayı güç görüyorum, 
Bazı mahfillerde, diktatörlük mem -
leketleriyle anlaşmak taraftarı oldu
ğum için nazi veya faşist rejimlerini 
terviç eylemekte olduğum söyleni -
yor. Eğer bununla kendi memleketim 
içinde de bu sistemleri iltizam ede -
ceğim kastediliyorsa, hakikat bunun 
tamamiyle zıttıdır. Ancak, bizim işi
mize gelmiyen sistemleri tercih et -
tikleri ve onların işine geldiği için 
başkalarını tenkit etmek bilmem ne 
lüzumlu ne de faydalı olur. 

Bu hususta diğer bir mül~hazada 
da bulunacağım. Tarih bize gösterir 
ki hiç bir hükümet aynı şekli muha
faza edemez. Değişiklik ya ağır ağır 
yahut da bir infillk gibi seri olur. 
Ancak değişiklik önüne geçilemez 
bir zarurettir. Bundan çıkarılacak ne
tice, sebebi her ne olunıa olsun hiç 
bir memleketle teması kesmemeğe i
tina etmek gerektir. 

lngilterenin askeri lwzırlıkları 
Şimdi ingiliz siyasetinin diğer bir 

veçhesini tetkik edelim: Askeri ha -
zırlrklarımız. Vazifeniz efkarı umu -
miyenin cereyanlarını tetkik etmek 
olan sizler herhalde müşahede etmiş
sinizdir ki, harici siyasetimizin he -
deflerine varmak iç.in kullanılacak u
suller hakkında görüş ayrılıklarına 
rağmen silahlanma programımızın 

tesrii lüzumunda filen herkes mükel
leftir. Bu program bidayette bet se
nede ikmal edilmek üzere hazırlan
mıştı. Bunun üç senesi geçmiştir. 
Daha bidayette de söylemiştik ki bu 
program hal ve şartlara göre değişe
cı:ktir. Nasıl ki de öyle oldu. Bu de
ğişiklik iki surette tecelli etmiştir: 
Tatbiki tesri olunmuş ve bizzat pro
gram da genişletilmiştir. Bu değişk
likler muazzam gayretler sarfını i
cap ettirmiştir. Endüstri, el emeği, 
bu gayretlere azami fedakarlıklarla 
iştirak etmişlerdir. İngiliz milleti 
bundan dolayı memnuniyetsizlik gös-

Son haftalar içinde bakımda "bu ih
tiyar,. tabirinin birçok defalar kulla
nıldığını işittim. Ben kendi hesabıma 
ne zihnen, ne de bedenen ihtiyarlığa 
yaklaşmış olduğumu söyliyemem. Yal
nız bir bakımılan zaman üzerimde iz 
bırakmıştır: o da ihtirasın ne kşdar 
boş bir şey olduğunu görüp anlamış ol 
maklığım. Bittabi mevzuu bahsettiğim 
ihtiras tehakküm etmek ihtirasıdır. 
Gene tarih bıze gösteriyor ki tehak
küm teşcbbUsleri asla uzun zaman mu
vaffakiyetle devam edememiş ve asla 
ehakklimde bulunan milletlerin bah
tiyarlığını temin edememiştir. Mazi
nin tecrübeleri bize gösteriyor ki hiı
riyeti kaybetmek endişesinden mutlak 
surette deruni bir mukavemet kuveti 
doğmaktadır. Bu, milli duygulara in
zimam edince her türlü tehakkümü 
çok çetin kılmaktadır. Binaenaleyh 
bence saadet tehakkümde değil, başka 
sahalarda aranılma1ıdır. Bu, kısmen 
bizim kendimiz için çizdiğimiz konfor 
şartlariyle eriştiğimiz hedef derecesi 
arasındaki farka tabidir. Fakat bu da
ha ziyade ve esaslı olarak bizim zihni
yetimize, hareket serbestliğimize ve 
maddi hiç bir konforun temin edemi
yeceği huzurukalbe bağlıdır. 

lıinuıdı sell>cden iinıiller 
İşte bugün dünyanın asıl mustarip 

bulunduğu cihet bu fikir selametinin, 
bu kalp huzurunun yokluğudur. İti -
madı selbeden gene budur. Ve gene 
budur ki beşeriyet terakkilerinden 
maddi istifadeleri toplamamıza mani 
oluyor. 

Sözlerimi bitirirken sizden temsil 
ettiğiniz bütün milletlere bir ricada 
bulunacağım: Hedefimiz bütün millet
lerimizin saadeti olmak lazım geldiği -
ni ve buna da ancak şüpheleri izale et
mek ihtilafları derinleştirmemek ve 
anlaşmayı mümkün kılacak noktaları 
aramakla varılabileceğini anlamak. 

Daha bir kaç nesil evci Amerika 
Birleşik devletleriyle harp halinde bu
lunuyorduk. Bugün böyle bir ihtilaf 
imkan haricine çıkmıştır. 

f'ranS<ı ve I ngiltere 

Bizzat kendi hayatım müddetince 
Fransa ile harp yapmamıza kıl kalını§· 
tı. Bugün, ise böyle bir felaket ihtima
li Amerika ile harp yapmak derecesin
de zihinlerimizden uzaktır. 

Vilttyet 
kongrelerimiz 

(Başı 1 .inci sayfada ) 

yürüyen, gelişen bir realite oldu
ğunu daha iyi anlarsınız: 

Partisinin büyük bir toplantı 
yapacağım öğrenen köylü, o gün 
işini bırakır ve kongrede yer a
lır. Dileklerini ortaya dökmek 
için sırası gelince ayağa kalkar, 
kendisinden ve kendisini dinli -
yenlerden emin, dili döndüğü 
kadar, köyünün ve şahsının di -
}eklerini izah eder. Bunlar zapta 
geçer. Reis aynı mevzu üzerinde 
söz söylemek istiyenleri de ko -
nuşmağa çağırır. Böylece parti
nin köylü bir mensubu, kendi 
partisine derdini dökmüş ve ile
ri sürdüğü mevzu, orada bulu
nan diğer azaların fikirleriyle 
de işlenmiş bir halde kongrenin 
esas dilekleri arasında yer almış 
olur. 

Ocaktan nahiye kongresine 
delege seçilen partili, artık ora
ya giderken bu dilekleri de be -
raberinde götürecektir. Bunlar 
nahiyede başka ocaklardan da 
gelmiş olanlarla birleşerek yeni 
fikirler ve delillerle kuvetlendi -
rilecek ve nihayet nahiye kon
gresinin kendi dileği olarak· zap
ta geçecektir. Bu dilek, sonra 
parti vilayet kongresine ve ora
da daha esaslı bir tasnife tabi tu
tularak Parti Genel Sekreterli -
ğine sunulacaktır. 

Kendi köyünde toplanan kon
grede ileri sürdüğü bir dileğin 
en yüksek makamlara kadar u -
laıtığını ve orada, eğer imkanı 
varsa, hemen, yerine getirildiği -
ni gören bir köylünün partiye 
karşı duyduğu emniyet ve bağ -
lılık duygusunun her gün biraz 
daha artmamasına imkan tasa v
vur edebilir misiniz? 

Çünkü eğer bu dilekler bir se
ne içinde yerine getirilmemiş, 
yapılan vadler gerçekleştirilme
mişse, partinin köylü azası, va
ziyet karşısında boynunu büküp 
susacak değildir: bir yıl sonra 
toplanacak kongrede ocağının 
idarecilerini sorguya çekmek ve 
dileğinin akıbetinden sarih ha -
ber almak hak ve imkanları, da
ima, elindedir. O zaman ona, 
dileği·nin ne dereceye kadar ger
çekleştiğine, eğer yerine getiril
mesine imkan yoksa, onune ne 
türlü engeller çıktığına dair ce -
vaplar verilecek ve bu cevaplar
la kendisinin gönlü f erahlıyacak
tır. 

Bütün bu mekanizmadan çı -
kan mana şudur: Parti kon
greleri en küçüğünden en 
büyüğüne kadar biribirine geç
mif, fakat gittikçe büyüyen çark
lardrr ve bunun muharrik kuveti 
halkın dilekleridir. Bir köy kon
gresine gelen ve orada herhan -
gi bir m~vzu üzerinde fikirlerini 
söyliyen bir vatandaş bilir ki, 
düşünceleri, dilekleri sonuna ka
dar takip edilecek, sırasiyle bü
tün kongrelerden geçecek, niha
yet vilayet kongresine gelecek, 
sonra Parti Genyönkurulunda in
celenerek tasnife tabi olacak ve 
ala.kalı makam veya daireye 
gönderilerek orada arkası arana
caktır. 

Paris - Londra tesanüd 
zayıflamış değildir 

Çemberleyn'in nutkundan sonr 
he Fransız - İngiliz münasebetlerine dair 

kalkmııtır türlü tereddüt ortadan 
Londra, 14 a.a. - Baıvekil Çemberlayn'in eveliai gün bir fra 

sız • İtalyan ihtilafı takdirinde İngiltere'nin Fransaya yardı 
edip etmiyeceğine dair suale verdiği cevabın tevlit edebilece 
her türlü suitefehhümler yalnız diplomatik temaslarla değil ha 
vekilin ziyafette söylediği nutkun sonundaki mühim cümle ile 
tamamiyle izale olunmuştur. 

Paris'de fransız hariciye nazıriyle 
ingiliz bUyiik elçisi ve Londra'da da 
dün öğleden sonra ingiliz hariciye na
zırı ile fransız büyük elçisi arasında 
bu bapta müzakereler cereyan etmiş 
ve ingiliz başvekili fransız - ingiliz 
münaseıbetlerinin müşterek menfaat -
lere istinat ettiğini söylemek sureti -
le yanlış tefsirleri tashih eylemek is
temiştir. 

Armlal.:i tesarıiid <le zayıflamış 
cu•ğildir 

Filhakika Lokarno muahedesi fran
sız müstemlekelerinin tamamhhğına 
şamil dcgildir. Fakat Akdeniz'de fran
sız - ingiliz menfaatlerinin tesanüdü 
statükonun bozulmamasını ve Cebe -
lüttarık ile Süveyş arasındaki deniz 
yollarının tehlike altına düşmemesi
ni emreder. Halbuki eğer İtalya Sicil
ya karşısında Turıus'ta yer alacak o -
!ursa bu münakalat tehlikeye girer. 
Dün akşam hükümet mahafilinde, 
Çemberlcyn'in evelisi gün Avam Ka -
marasında söylediği sözlerin bilhas -
sa İtalyan matbuatı tarafından betha
hane bir tarzda tefsir edilmesine hay
ret ediliyordu. Çemberleyn'in deva -
ma azmetmiş bulunduğu teskin edici 
gayretler fransız - İngiliz tesanüdü • 
nün zayıfladığı suretinde katiyen tef
sir edilmemelidir. 

Nutkun l'aris'teki "kisleri 

Korsika meslelerinde Fransa'dan fa 
lı bir görüşü olduğu halli na.s.ıl dü 
nülebılir? Franaa, imparatorluğu 
bir parçasına dahi dokunulmasını 
sıl müsamha ile karşılamayacaksa, 
gilter de hiç bir devletin Akdeni 
başlıca geçitlerini kapamasına mü 
de etmiyecektir. 

Milıverler anısında bir 
nıulwyese 

Gazete, Londra - Par is ve R 
Berlin mihverlerini mukayese eder 
diyor ki: 

"'Londra - Paris mihverinin kıym 
Berlin - Roma mihverinikinden şiı 
hesiz fazladır . .Fılhakika, fransız 
ingiliz imparatorlukları dünyanın h 
bir noktasmda biribiriyle müaad 
etmedikleri halde, yalnız orta Avru 
da bile italyan nüfuzu daha biraz ön 
mütefikinin önünde birdenbire rica 
mecbur kalmıştır. Ve Almanya ile 1t 
ya dinamik mılletler dlmakla övün· 
yorlar. Bu dinamizmlerin dogurabil 
cegi endişeler yalnız demokrasiler 
ait degil<lir. Bilakis iki imparatorl 
gun buna benzer hiç bir tasavvurla 
yoktur. Ne sergüzeştcii kombinezon 
lar, ne de karanlık araştırmalar onl 
için değildir .• 

İcabında kendimiz birlikte müdaf 
ediyoruz ve edecegiz- B. Çemberley 
n'in açıkça söylemek istedigi şey bu 
dr. Butün dünya bundan haberdar 

Parisı 14 a.a. - Havas Ajansı bil - muştur.,, 
Barış tı§kı diriyor : 

Çemberleyn tarafından ecnebi mat
buat mümessillerine verilen ziyafette 
söylenen nutkun Fransa ile İngiltere 
arasındaki münasebatın biribirinin 
aynı olan menfaatlere istinat etmek 
dolayısiyle basit hukuki teahhütlerin 
çerçevesini a~a<:ak derecede az.lu .ol • 
duğu hakkındaki kısmı Paris'te fev
kalade bir intiba hasıl etmiştir. 

Geçen gUn Avam Kamaraaında. 1 -
talya ile Fransa arasında müsellah bir 
ihti a takdirinde İngiltere'nin Fran
sa'ya yardım ile bamuahede mükellef 
olup olmadığı sualine Çemberleyn'in 
verdiği menfi cevap bazı fransız ma -
hafilinde ve hatta ingiliz efkiirı umu
mi yesinin bir kısmında hayretle kar
şılanmıştır. 

Tereddüd kalnwdı 
Çemberleyn'in matbuat ziyafetin -

de yaptığı beyanat her şeyi tavzih et
miş ve Avam Kamarasındaki kısa söz
lerinin tevlit edebileceği her türlü 
tereddüt ihtimallerini tamamen izale 
eylemiştir. 

Esasen fransız siyasi mahfillerin • 
de evelisi gün Çcrnberleyn'in söyle -
dikleri hiç bir hayret uyandır~'!. • 
tır. Çünkü gerek ingiliz ba1vekihnın 
cevabı getek bu cevabı mucip olan .s~
al münhasıran hukuki sahaya aıttı. 
Mezkur mahafil Fransa ile İngiltere a
rasındaki teşriki mesainin çok sıkı <>
lan mahiyetine binaen İngiltere'nin 
Akdeniz statükosunda herhangi bir 
değişikliğe karşı kayıtsız kalamıyaca

ğına katiyen kani bulunuyordu. 

ltalyan gazetelerinde 

Epok gazetesi Londra kabineai 
Fransa ile ittifaka sadık kalmasından 

dolayı pek ziyade memnuniyet göster• 
mekte ve fakat demokrasileri dıkkato 
davet etmektedir: Barış aşkı, tehlike
ye düştükleri vakit esaslı addedilmiyen 
oaz-ı 1u:ı.ya.~t ..... -..ı-..ı....;... ı~.ı..:ınue "'tU· 

tulduğu takdirde, bir gün gerçekten 
hayati olanların müdafaası mümkün o
lamıyacak vaziyet hasıl olur. 

Ordr gazetesi de aşağı yukarı bun& 
benzer bir mütaleadan sonra Çember• 
leyn'in bahis mevzuu cümlesine işaret 
ederek diyor ki: 

"Hiç bir şey bu kadar doğru ve fa
kat mütemadiyen tekrarı o derecde 
lüzwmuz deiildir. Fakat bu menfaat· 
ler tıpkı onları sadece teslim değil, ay-o 
nı zamanda müdafaa etmek lizımdu. 
Aubc gazetesi yazıyor: Çembcrleyn'in 
Roma'da önümüzdeki aylar zarfında 
yapacağı ve kendisine fransızlar için 
müzakeresi zor bir mevzu hakkında 
mütevasınt bir rol tevdi edilecek olan 
görüşmeler esnasında d~ .bu yeri?de 
sarahati muhafaza etmesını temnnı o-

Gary Cooper'in 

bilinmiyen bir 
huyu : Oburluk 

Alman gazetelerine teessi;J 
Yalnız bugün alman gazetelerinin 

halen almıt olduğu tonu teessüfle kay
detmek mec:buriyetindeyim. O alman 
gazeteleri ki, bir meaelede, daha dün 
bu memleketin ba'vekili olan devlet 
ad~arımızın en muhteremine karşı 
çek~nmeden hücum etmekte ve pek az 
hidıaede .gör.üşü?1e karşı her hangi bir 
anlama zıhnıyetı göstermiş bulunmak
ta~ı~. Bu.n~~la ~eraber 'u cihetten e -
mınım kı ıkı mılletin arzusu Münib 
dekl.arasyonu ile tesbit edil~iş olan 
ıeklınde devam etmektedir. Yani her 
iki millet, bir~b~rimize kar§ı hiç bir 
zaman harbe gırışmemekliğimizi fa -
ut aramızda vücut bulacak olan' bü -
tiln ihtilafları görüşme yolu ile hal -
letmekliğimizi temenni ediyor. 

Milletler Cemiyeti, ikbalinin en 
yüksek zirvesinde ik~n, ben daima, 
cemiyetin en kıymetlı karakteristik· 
lerinden birini, zaman zaman Cencv
re'de yapılan toplantılarda muhtelif 
aza devlet nazırları arasında §ahsi 
temaslara vesile teşkil etmesi oldu -
ğunu düşünürdiım. Bugün bu buluş. 
rna imkanları, maalesef, çok mahdut 
bir hale gelmiştir. Iyi anla§ma ıçın 
bu şahsi temasların ye•ıiden tesisi el
zem ise. bunun için başka yollar a -

termek şöyle dursun eğer kendisin -
den istenilirse bundan daha büyük 
de fedakarlıklara hazır olduğunu is
pat etmiştir. Bu temayülü bir harp
çilik suretinde mi telakki edeceğiz? 
Asla. İngiliz milleti bu silahlarını 
hiç bir zaman kullanılmaması?ı te -
menni eder. Muhakkak olan bır şey 
varsa o da bu silahların hiç bir za • 
man taarruz maksadiyle kullanılmıya 
cağıdır. Etrafımızda silah kuvetinin 
faydaları hakkında bu kadar söz söy
lenirken, etrafımızda silah stokları· 
nın dağ gibi yığıldığını görürken si
lahaızlanma yolundaki tekliflere ku • 
laklar kapatılırken biz de kendi mil
li müdafaa noksanlarımızı tamamla· 
mak için icabeden bütün tedbirleri 

Filiyatta Fransa ile münasebetle
rimiz o kadar aıkıdır ki baait hukuki 
tahhütleri kat kat afar. Çünkü bu 
münasebetler menfaatlerimizin bi
ribirinin aynı bulunmasına müstenit
tir. 

Bu kongreler tunu da bize ia -
pat ediyor: Türkiye'de bir va
tanda,, kendi hakimiyet ha~kını 
kullanmak için dört yılda hır de
fa mebus seç inciye kadar bekle
mek mecburiyetinde değildir. O, 
bu kongrelerde bütün isteklerini 
ortaya dökmek; görüşlerini an
latmak, hak ve imkanlarına her 
zaman sahiptir. 

Milli Şef ismet İnönü, Kasta
monu' da bulundukları sırada o
radaki vilayet kongresini bir nu
tukla açmak ve bunda rejimimi
zin karakterini, yeni Türkiye'nin 
manzarasını ve partili olmanın 
meziyetini, bir kere daha teba -
rüz ettirmekle parti kongreleri
ne yeni bir değer ve ıeref ver • 
miş oldular. 

Roma, 14 a.,. - Gazeteler Çem -
berleyn'in nutkundan italyan - ingiliz 
münasebetlerini alakadar eden kısım -
ları dercetmekle iktifa etmektedirler. 

Diğer parçalar ve ezcümle münase
betleri ''basit hukuki vecibelerin had -
dini tecavüz eden" Fransa ile İngilte -
re'nin menfaat birliği hakkındaki kı
sım sükut ile geçilmektedir. 

Gary Cooper artistler arasında ~ 
ğazına çok dü!kün olah~dır. A:~t~ 
birkaç gün evel Avrupa nın buy~k 
merkezlerin.de karısiyle beraber bır 
seyahat yaptı. Londra'da dört gün, 
Berlin'de ancak kırk sekiz saat kal
dıktan aonra Paris'e geldi ve on bet 
gün kaldı. Hoollyvod'a hareket et
mezden evel kendisini gören gazete· 
ciler artiste sormuşlar: 

- Paris'ten memnun musunuz? 
- Çok, ama pek çok. Yalnız, !SOk!ia 

yedim. 

ranmalıdır. . 
ünümüzdeki ay, Lord Halıfak~ ~e 

b Roma'ya giderek italyan huku-
en . 1 .. k 

met reisi ve nazırlarıy e muştere 

f t lerimizin ve kaygularımızın men aa 
1 

• .. 
bahsoldug· u mesele erı muza-mevzuu . 

k deceg.iz. Bu müzakerelerde kı
ere e . b . • . 

min kazandığı ve kimın ka~ ettıgı 
bazı kimseler belkı tekrar 

hususunu . 
. k edecektir. Fakat hız bu se· 

müna a§8 "h . tl km böyle bir zı nıye c çı ıyo-
yahate 1 .. ü 1 • 
ruz Gayerniz karşılık ı goğ: ~me e:ı: 

. ·. daha iyi anlıyabilece ımız şa sı 
~ızıf"kir teatisine müsait hava bul -
ır ı . t"krar ve emniyet yolunda mak ve ıs ı . 

bu suretle yeni terakkıler te-
1u veya . • . . . daha de 
min edebilecek işbirhgı ıçın -

almakla mükellefiz. 

B"~ka rneauliyetlerimiz var 
Sonra unutmamhyız ki yalnız ana 

vatan halkına karşı değil kendilerine 
karşı mesul vaziyete bulunduğumuz 
bütUn büyük Britanya imparatOTluğu 
halkına ve muahedelcrle bağlı bulundu 
ğumuz müttefiklerimize kar§ı da me
sul bir vaziyetteyiz. Bu taahhütleri 
yapabilecek bir vaziyette bulunmamıı: 
şarttır. Ve bugün bunu yapabilecek bir 
vaziyette bulunduğumuzu itimatla 
söyliyebilccek derecede hazırlık1arı
mız ilerlemiş bulunuyor. 

Fakat bir kere daha şunu tekrar et
mek isterim: yığılan silahların h~rhan
gi bir millet olursa olaun onun nihayet 

Mademki şimdiye kadar melhuz o
labilecek harp sahalrını tahdit edebil
dik, bunu daha ziyade ileri götürerek 
silahlarımızı büsbütün terkedecek ve 
enerjilerimizi beşeriyetin iyiliğine 
sarfedccek derecede ileri götürmemi
rnize hiç bir sebep yoktur 

Bence, manialar ne kadar büyük o
lursa olsun, vaziyetin bazı safhaları ne 
kadar cesaret kırıcı gözükürse gözük
sün hedefimizi daima göz önünde bu
lundurur ve imanımız temiz kalırsa bu 
hedfe daima erişmek kabildir . ., 

Berlin gazetelerinde 
Bertin, 14 a.a. - Bazı gazeteler dün 

akşam B. Çemberleyn tarafından ya -
bancı gazeteciler ziyafetinde söyle -
nen nutuk hakkında tefsiratta bulu -
nuyorlar. 

Gazeteler umumiyetle nutku iyi. 
kar,ılamakta fakat mevzuu bahis fık
raları şiddetle takbih etmektedirler. 

Bugün elli vilayette birden açı
lan ve parti ile onun ismini taşı
dığı halkın, bir defa daha gönül-
ce ve kafaca kucaklatma man
zarasını gösteren parti kongrele
ri, rejimimizin memleket mikya
sında parlak kudret ve kati 
bütünlüğünün bir tezahürüdür. 
Bütün dünyaya halkçılık örneği 
veren bir partinin mensubu ol -
mak inanç ve gururu ile bu 
kongreleri candan selamlıyoruz. 

I rıgiliz gazetelerin'tle 
Londra, 14 a.a. - Gazeteler, B. 

Çemlıerleyn'in dün ecnebi matbuat 
mlimessillerine beyanatından fran.sız -
ingüiz münasebatının sıkı olduğuna ve 
basit hukuki mecburiyetler hududunu 
çok aştığına duçar olan cümleleri sure
ti mahsusada tebarüz ettiriyorlar ve 
ingiliz başvekilini hararetle alkı§lıyor
lar. 

Paris gazetelerinin miitaletıları 
Paris, 14 a.a. - Matbuat bilhassa B. 

Çemberleyn'in şu cüm1esi hakkında 

tefsirata bulunmaktadırlar: "Fransa i
le olan münasebetler o kadar sıkıdır 
ki, basit hukuki vecibeleri pek ziyade 
tecavüz etmektedir. Zira, bu münase
betler menfaatlerimizin tıpkı olması 

esaına dayanmaktadır . ., 
Pöti Pariziyen gazetesi yazıyor: 

"Roma'da, İngiltere'nin Tunuı ve 

- Hastalandınız mı? 
- Hayır, hastalanmadım ~ma, ne 

kadar yediysem de Paris'in yl!mekle· 
rine bir türlU doyamadım. 

- Paris'in en !Sok nelerini seviyor 
sun uz? 

- Lokantalarını •.. 
Hakikaten artist, Paris'teki on beş 

günlük ikameti esnasında koca şehri 
pek az gezmiştir. Gezdiği yerler de 
münhasıran şehrin büyük lokantaları
dır. 

Gary Cooper, hareket ederken, gar
da kadınlardan ve kızlardan ibaret 
kendisini takdir eden ve seven bii
yük bir kütle hazır bulunmuştur. 

Artist Normandi Trans Atlantiği 
ile seyahat etmesini pek sevdiği hal
de, Normandi grevden dolayı hareket 
edememiş, Gary Cooper Ame'rika'ya 
Akitanya vapuriyle gitmeğe mecbur 
olmuştur. 
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Açıkgöz daktilo 
Çeviren: Firdevs ŞEHSUVAROCLU 

Telefon çaldığı zaman, sivil polis 
DıUfettişlerinden Fritz aynanın önün
de itinayla kravatını hem bağlıyor 
htnı de sabahtanberi bıkmadan söyle
diği neşeli bir havayı şimdi de ıslık
la çalıyordu. 

O, bugün çok, pek çok neşeli idi; 
ÇUnkü saat altıda Rex vapuriyle nişan
lısı Eliza geliyordu. 

Genç kızın patronu mösyö Max 
l3righton bazı mühim ticari işlerinin 
halli için Hamburg'a giderken sene -
lerdenberi yanında çalışan Eliza'nın 
seyahat müddetince kendine yardm:ı 
etmesini Fritz'den israrla rica etmiş, 
huna mukabil Eliza'ya pek dolgun 
tnaaş vadetrnisti. Fritz ilk önce; bir 
kaç hafta sonr""a düğünleri olacağını i
leri sürerek bu seyahate mani olmak 
istedi ama, Brighton'un rica.sına Eli
za'nın israrı inzimam edince naçar ra
zı oldu. Alman oduğunu iddia eden su 
katılmanuş kurnaz yahudi kızı: 

- Ne yapıyorsun Fritz, diyordu. 
Bu seyahatime mani olmağa çalı~an 
beni fena halde üzüyor. lsrarmda de
vam edersen aramızda her gey biter. 
Çünkü artık senelerdenberi daktilo 

makinesinin başında kanburum çıktı. 
Bir iki ay ıeyahat müddetince mösyö 
Brighton'un her zamanki gibi işleri-

ni görmekle bir sürü param olacak ve 
aana söz veriyorum. Dönüşte artık ça
lışmryacağım. Gideyim değil mi şeke
rim? 

Ve nihayet dört ay evel bir gün 
Fritz nişanlrsını istemiye istemiye se
lametledi. 

Avrupa'nm bir çok yerlerinden 
Hamburg, Berlin, Paris, Milano, 
Brest ve daha ismini işitmediği bir 
Çok şehirlerden aldığı kartpostallar 
Ye mektuplarla avundu. 

Geçen dört uzun ayın sonuna doğru 
aldığı bir telgrafla büsbütün sevindi. 
"Ayın on üçünde, saat altıda Rex va
Puriyle oradayım. Eliza." 

'Gözlerine inanamıyor telgrafr tek
rar tekrar okuyordu. Eliza'yı bir am:
rikan fabrikasının mümessili olan 
tnanasız şişko, antipatik Brighton'un 
Yazihanesine göndermiyecek hatta 
ömrünün sonuna kadar ona rahat bir 
hayat temin ederek bir daha daktilo 
tnakinelerinin başına oturtmıyacak 
tı. 

. İşte saat beşte Eliza'yı karşılamak 
içın Rex vapuruna gitmek üzere ha· 
zırlanırken telefon şiddetle çalmıştı. 

- Alo .. Kimsiniz? Nasıl, müddeiu · 
ınumi beni mi istiyor? Ya .. Demek bu 
kadar acele!.... Şimdi geliyorum. 

~.Neşesi kaçtı, sabahtan beri söyledi
~ prkı yerine §in1di hiddetle her e
lıne geçeni şuraya, buraya fırlatıyor -
~u. Bir aralık yüksek sesle söylenme
ge başladı: "- Artık vazifeye de la
nu olsun, kırk yılda bir izin aldım 
~eşimden arıyorlar. Bu kadar acele ne 
ıış olabilir. Benden başka adam mı 
yok? Olur iş mi bu canım? Zavallı 
kızcağız gelecek, beni arıyacak ve 
haklı olarak gücenecek ... " 

Açık renk pardösösünü, yeni şapka
sını giydi, kapıyı şiddetle vurarak 
çııktı, gitti. 

* * * 
Müddeiumuminin yanına girerken 

bütün hırsı, hiddeti geçmiş, sakinle -
nıişti. Çünkü Fritz, işınin mühim ol -
duğunu idrak eden bir adamdı. Eveıa 
müddeiumumi: 

. - Pek mühim bir i• olduğu için si
.zı ~ğırdım, dedi. Alman polisleri şu 

meşhur hırsızın veya hırsızların izi 
üstündelermiş. Bize telgrafla bildir -
diler. Bir kaç ay evel tayyarecilik a
lemimize pek kıymetli bir k'!şfe ait 
bütün evrak resimleriyle beraber ça
lınmı§tı. Tabii siz de gazetelerde o -
kumuşsunuzdur. 

- Evet, alman polisinin uzun za -
ma.ndır beyhude araştırmasından ha
berim var. 

- Amerika'ya kaçırılmak üzere 
şehrimize çıkarılacak olan bu evrakın 
aranmasına sizi memur ediyorum. Kaç 
kişiye ihtiyacınız varsa alınız. Hemen 
yarım saate kadar Avrupa'dan Jima -
nrmıza gelen Rex vapuruna gidiniz. 
Gümrükte eşyalar ara~tırltrıken siz de 
gözden geçirmeden ne bir yolcu, ne 
bir bavul bırakmayınız. Zaten dikka -
tinizden eminim. 

- Rex mi dediniz? 

- Evet, evet. Acele ediniz. Rica e -
derim bir tek yolcu gözünüzden kaç
masın. ..... 

Altıya be~ kala Frib maiy.et.iyJ• 
birlikte rıhtımda bekliyordu. Rex kı-
sa bir zamanda yanaştı, merdivenleri· 
ni indirdi ve yolcular çıkmağa başla
dılar. 

Bütün eşya birer birer Fritz'in gö -
zü önünde muayene ediliyordu. 

Hayret, yarım saat geçtiği, yolcu -
ların mühim bir kısmı gittiği halde E
liza meydaıılarda yoktu. Bir taraftan 
Eliza'nın görünmeyişi Fritz'in büs
bütün canını sıktı. Gidip nişan -
lısmı aramasına mani olan bu boş va
zifeye kendi kendine kızarken vapu
run merdiveninde Eliza'yı farketti. 

Sarı saçları beresinden tutam tutam 
fırlayan, dar, mavi elbisesiyle pek şık 
olan kız elinde sarı deriden valiziyle 
ağır ağır ilerlerken gözleriyle Fritz'i 
arıyordu. Genç adam koştu. Nişanlı -
smı karşıladı. Elindeki çantayı alır
ken: 
"- Haydi biraz acele et. Sizi şura • 

da bir taksiye yerleştireyim biraz 
sonra işim bitince ben de gelirim, Gö
rüyorsun ya bugün de iş. Ne yapayım. 
Dedi. 

Eliza'yı bir taksiye yerleştirdi. Ya
nma da çantasını koydu. Birdenbire 
aklına gelerek merakla sordu: 

- Yalnız mı geldin? Hanı mösyö 
Brighton? 

- Bilmem ... Biraz arkada kalmış o· 
lacak. 

Fritz arkadaşlarınm yanına dörrün -
ce Eliza otomobilden indi, biraz iler
ledi, mendilini çıkararak Rex vapu · 
runa doğru bir defa salladı ve tekrar 
taksiye döndü. 
Şişmanlıktan başı omuzlarının ara

sına gömülmüş, kırmızı yüzlü, kurnaz 
bir tilki gözü gibi parlıyan kirpiksiz 
gözlü biçimsiz Brighton Fritz'in ya -
nından geçerken: 

- Bonjür B. Fritz, nasılsını zbaka
lım? Kuzum sizin bu adamlar ne arar 
dururlar. Eşyaları alt üst ettiler. 

Dedi ve yılışık yılışık gülerek geç
ti. Sonra telaşla Eliza'nın içinde bek
lediği taksiye yaklaştı. Bir ba!j işare
tiyle yahudi kızını selamladıktan son
ra geri dönerek etrafına dikkatle ba -
kındı. Taksinin kapısından saçsız ba
şın uzatarak alçak sesle 

- Nasl oldu? Diye sordu. 

- Çok kolay geçtim, Alınız ema -
netlerinizi. Yanında duran sarı çanta
yı açtı. Smı sıkı sarılmış bir kağıt pa
ketini mösyö Brighton•a uzattı. ~ -
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yeniıehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarljamba : Ankara Eczaneai 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
~wnartesi : f!.&e ve Çankaya EczanelerJ 

ACELE lMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkal&de bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

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

caat, şehir: (1023-1024). - $ehirlerara
sı: ( 2341-2342). - Elektrik ve. Hava
ıaz1 lrıza memurluğu: (1S46). - Me
Hjeri Şehir anban: (3705). - Taksı 
telefon numaralan: Zincirlicami civa. 
rı: (2645-1050-1\!i6). - Samanpazarı ci
varı: (2806-3259). - Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). • Havu:zbaııı. 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(.::333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah 
İlk 

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

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

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

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

Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik.'ten Ulus M. na 7.0o 

Ulus M . dan Cebeci'ye 7 .00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 

Cebeci'den Aı. fabl.rı 7.00 
A.ıı. fabl. dan Cebeci'ye -.-

Akeam 
Son 
sefer 
23.00 
2'3.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21,30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yc:nişchir'e 7.1.0 23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 7.00 
Akköprü'den S. pazan'na 7.30 9,45 

Bahçeli Evlerden M.na 7.45 -.-
Ulus M.dan Bahçeli Evlere. -.- 20.00 

~ U. Meydanı'yle istasyon arasında bet 
bes da ki ıtada bır sefer olup treı:ı za- ' 
manian seferler d~ba sıktır. 

U. Meydanı'yle Yeni•ehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpaııan arasında aaat 
8 den 20 ye kadar vasad her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardtr. 

iki damla su ·gibi 
birbirine benziyen 

Bir doktor ve 
bir eczacı 
Aynı şekilde kazaya 

uğnyarok öldüler 
Amerika'nın Şikago şehrinde Ar

mstrong isminde bir eczacı vardı. Bu 
adam, bundan birkaç gün evel bir oto
mobil kazası yüzünden öll'T'üştür. 

Keza aynı günün aynı saatinde Li
tltavn şehrinde doktor Barri adında 
bir zat otomobil kazasına kurban git
miştir. 

Bu iki hadise ilk görünüşte o ka
dar ehemiyetli değil gibi değil mi? 
Halbuki bir de bu iki adamın daha 
başından geçen hadiseleri görelim. 

Armstrong ile doktor Barri can d
ğ~r ahbap iki arkadaştı. Bundan baş
ka bu iıki ahbap biribirlerine son de
rece benziyorlardı. O kadar ki, bir 
çift yumurta kadar biribirinin ay
nı idi 
.Eczacı ile doktor, umumi harpte bir 
askeri hastanede tanışmışlardı. Has
tanede birisi eczacılık birisi doktor
luk yapıyordu. Bunlar biribirlerini 
ilk gördükleri zaman kendilerini ade
ta aynada görmüş gibi olmuşlardı. 

O kadar arkadaşdılar ki, samimi
yetleri ve biribirine olan vefaları ö
lümlerine kadar devam etmiştir. 

Ne harikulade bir tesadüftür ki, bu 
eczacı ile doktorun boyları santimi 
santimine müsavi idi. Bundan başka 
ahla.klan da yekdiğerinin aynı idi. 
Meslekleri bir olduğu gibi hayatla
rındaki bütün tesadüfler de her iki
sine aynı zamanda yaki olmuştur. 

Her ikisi de 28 eylfıl 1884 de doğ
muşlardı. Babaları çiftçi idi. Her iki
ııi de ebeveyinlerinin biricik çocuk
ları idi. Aynı günde evlenmişlerdi. 

Eczacının iki oğlu doktorun iki kı
zı vardı. Doktorla ezcacı, oğulları ile 
kızlarım da evlendirmişlerdi. 
Aralarında yalnız bir fark vardı: 

Eczacı öldüğü zaman oldukça bi~ ser
vet bıraıktığr halde, doktor varisleri
ne hiç bir şey bırakmadan hayata ve
da etmişti. 

Bir gün • • 
ıçın 

(Başı S inci sayfada) 

~ Akşamları Ulus Meydaru'ndan aaat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
daru'na dönüşleri sinemalann dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
cak neyi tasavvur ebnekte olduğunu 

·· İzah ederler, 

Teahhütlü saat (18) e kadard·r. 
Posta saat (19) a kadar İııtanbul ciheti· 
ne mektup kabul ..ı-. 

Tren Saatleri 
Haydarpa§a'ya : Her sabah 8.20. Her 

ıkp.m 19.15 ve 19.50 
de (Puarteai. Per
fiembe. Cumartesi 
Toroı sürat.) 

Samsun hattına ; Hergün 9.35 (Kayse· 
ri, Sıvas. Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hatu : Hergun 9.35 
Zonguldak b.attı ; • 15.00 

Gündelik: 

Hiçri - 1357 
Şevval: 23 

S. D. 
Güneş: 7 18 

Rumi - 1354 
Birincikinun: 2 

S. D. 
Akşam: 16 41 

Motörlü model tayyare 

uçuşu rekoru 
Trunçenkov ile Poliakov'un Rovo

sibirsk'te vücude getirdikleri, benzin 
motörlü bir model tayyare, 66 kilo
metre 83 metrelik bir uçuş yapmağa 
muvaffak olmuş ve bu suretle 21 ki
lometre 857 metre ile dünya rekoru
nu elinde tutan Zurin'in gene Sovyet 
tayyare modelinden bu rekoru almış
tır. 

Sovyetler Birliği Merkez havacılık 
kulübü komisyonu, bu uçuşu Sovyet 
rekoru olarak tescil etmiş ve tasdik 
için de enternasyonal havacılık fede
rasyonuna lazım gelen vesai.ki gön
dermiştir. 

man adam çabucak bir başka taksiye 
atlayarak kayboldu, gitti. 

Yarım saat sonra işi bitiren Fritz 
nişanlısının olduğu taksiye geldi. O -
tomobil hareket edince Eliza sahte 
bir merakla soruyordu: 

- Nasıl baı i aradığını buldun mu? 
- Ne gezer? Bütün çalışmalar boşa 

çıktı. Eğer olsaydı şimdi muhakkak 

elimizde olacaktı. Çünkü görmeden 
bir toplu iğne bile geçirmedik. 

Biraz canı sıkılmış, kaşları çatılmış
tı. Fakat aylardanıberi uzak kaldığı 

Eliza'nm da canını sıkmak istemiyor
du. 

- Canım, dedi, şimdi işi bırakalım. 
Söyle bakalan, ne zaman evleniyoruz? 

- Ne zaman istersen ... Fırsat he -
men şimdi... Yeter ki her zaman benim 
yanımda ol... Seni o kadar göreceğim 
gelmişti ki. ... 

Bizi bu kadar iyi anlamıf olan ve 
bu kadar güzel anlatan Bayan N. 
Roarer'ye teıekür ederken, bir mat
buat müntesibi olarak, matbuatçık 
yanında matbuatın sağlam kaidesi 
üzerİn·de etrafı aydınlatan büyük 
me§ale vazifesini görmekte devam 
edeceğinden emin olduğumu dn kay
detmek isterim. - N. 8<\:vnar 

[
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Vakıflar .......................... - .............. .1 
Muhtelif binalar yapf ırılacak 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğün

den: 
1 - Alem dağında Taşdelen mev -

kiinde yenıden inşa olunacak keşif
leri yekunu (12704) lira (44) kuruş o
lan müdür ve makinist revir, müstah
demin binaları inşaatı mamüştemilat 
toptan götürü olarak kapalı zarf usu· 
lü ile 9.12.938 den 29.12.938 tarihine 
kadar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu inşaata ait projeler fenni 
ve hu<;usi şartname ile eksiltme şart· 
:ıamesi ve mukavele pro3esı parasu 
olarak Ankara'da Vakıflar Umum 
Müdürlüğü ınşaat müdürlüğünden, 
Istanbul'da vakıflar başmimarlığm . 
dan, Izmir'de vakıflar müdürlüğün . 
ien alınabilir. 

3 - Eksıltme 29.12.938 tarihine 
rastlıyan perşembe günü saat (14) te 
Kadıköy vakıflar müdürlüğü binası 

dahilinde komisyonda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 952 lira 83 kuruş· 
tur. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olan mi
mar ve mühendisler 938 senesine ait 
ticaret odası vesikası ve gene bu yıla 
ait olarak nafıa müdürlüğünden alın . 
mış on bin liralı ktek bir bina inşaatını 
yapmış ve muvaffak olmuş olduğunu 
bildiren vesikasını göstermesi tazım . 
dır. 

5 - Teklif mektupları 29-12-1938 
perşembe günü saat (13) e kadar Ka· 
dıköy vakıflar müdürlüğü komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde veril
..,:~. hulıınacaktır. 

6 - Kapalı zarfların ihzarmda tek. 
lif mektubunun yazılışında ve bu 
zarfları:ı tevdiınde posta ile gönde . 
rilmesinde taliplerin (2090) sayılı ka
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerine 
harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (5085) 9140 

Pek 
Yakında Katya filmini 

göreceğiz 

-9-

Nakliyat yaptırılacak 
Sümer Bank 

Karabük Demir ve Çelik fabrika!anndan : 
Fabrikamız için lazım olan 6.000 ton dolamitin Bartın 

suyu Boğazında, Boğaz köyü civarından ihracı, deniz tari

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

Muhtelif binalar yıktırılacak 
Ankara Defterdarlığından 

Ada Parsel 
Muhammen keşif bedeli 

Lira Ku. 
Depozito 

Lira K. 

322 l, 27, 28, 3, 4, 23, 24, 25, 26 1781 50 133 62 
325 8, 23, 10, 11, 31 1540 115 50 
331 l, 14, 15 1862 139 65 
331 4, 5 1036 77 70 
331 10, 11, 12 1610 120 75 
340 ada dahilindeki bilumum mebani1910 143 25 

Tıp fakültesi inşa edilmek üzere Sıhhat Vekaletince istimUik olunan 
Nümune hastahanesi civarında kain yukarda ada, parsel, muhammen keşif 
bedelleriyle depozito miktarları yazılı bilumum ev, dükkan, baraka ve bah
çe duvarlarının hedmi ile enkazlarının belediyece gösterilecek mahalle 
nakli ve yerinin mevcut yollar seviyesine kadar inşaata müsait bir şekilde 
tesvi.Yesi işinin 5-12-938 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan artuması ne
ticesinde talip zuhur etmediğinden mezkCır tarihten itibaren her haftamn 
pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de defterdarlıkta müteşekkil komis
yonda ihalesi icra edilmek üzere bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

İstekliler fenni şartname ve keşif raporlarını ve haritasını görmek üze
re defterdarlık milli cmlô.k ve nafıa müdürlüklerine müracaat edebilirler. 

(5096) 9158 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
Nakliyat yapt1r1lacak ~ -------------------------------------

Sümer Bank 
Karabük Demir ve Celik fabrikalanndan : .. 

Fabrikamız için lazım olan 40.000 ton kireç taşının Ir
mak - Filyoı hattı üzerinde Balıkısık istasyonu yakınından 
ihracı ve Bahkısık'ta vagona tahmili bir müteahhide ihale 
edilecektir. İsteklilerin tafsilatı öğrenmek ve şartnameyi 
almak üzere 20. 12. 1938 tarihinden evel Karabük Bürosu 
Müdürlüfüne müracaat etmeleri ilan olunur. 9201 

---------------------------- -
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

["BUCÜN • KUMBARANIZA ·ATACAGINIZ · 5 · KURUŞ 1 

YARIN KURACAGINJZ · EVİN·TEMELİDiR 

T.C, 
ZiRAAT BANKASI 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- --
Halk maskeleri sahşı ~ 

--------
~Türkiye Kızılay cemiyeti umumi merkezinden~ = Cemiyetimi~ ~arafmdan sayın halkımızı zehirli gazlar· =: 
::: d.a~ koruı_n~k ıçm yaptırılan halk maskeleri 1. l 2. 1938 ta· = := rıhı~d~n ıtı?aren satışa arzedilmiştir. := 
= Kafı ı:n~lumatı havi prospekti.ıslerile birlikte ayn ayrı =: 
- k_utular ıçtnde bulunan bu maskelerden edinmek istiyenle- = 
:= nn Ankara'da Umumi Merkezimize, lstanbul'da Yem Pos- := = taha~.e civarında Kızılay hanında Depomuz DirektOrlüğü. = = ne muracaatları rica olunur. = = Y ~karda yazılı satış yerlerinden perakende veya toptan ::= 
=: ya bızzat müracaat ederek satın almak istiyenlere veya =: = memleketi.mizi~ he~hangi bir yerinden parasını gönder- =: = mek suretıyle sıparış yapacaklara anhalaj ve posta masa- =: 
=: rifi Cemiyetimize aid olmak üzere; beher maske altı liraya = = verilir. 8914 := 
':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Yol silindiri alrnacak 
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Bayınd1rlik Bakanhğı 

Bal akhk kuruffurulacak ve 
muhtelif inşaat yapfmlacak 
Nafıa Vekaletinden : 

Eksiltmeye konulan iş: 
1 - Erzincan sol sahil bataklıkla

rının kurutma işleriyle Kirlevik şe -
lale suyunun tahliye kanalı ve bu ka
~al üzerind~ki köprüler ve şiltler 
ınşaatı, keşıf bedeli {299.926) lira 
(99) kuruştur. 

2 - Eksiltme 26-12-938 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat (15) de 
Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü su eksiltme komisyonu odasın -
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme sartname -
ı~, mukavele projesi bayındırlık işle
rı genel şartnamesi, fenni şartnamesi 
ve projeleri {15) lira mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabi. 
lirler; 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin ( 15747) lira (08) sekiz ku . 
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve 
eksiltmenin yapılacağı günden en 

k
. .. az 

ae ız gun evel ellerinde bulunan v _ 
sikalarla birlikte bir dilekçe ile N~
fıa vekaletine müracaat ederek bu i
şe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 
§arttır. 

Bu müddet içinde \ esika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak e _ 
demezler. 

5. ~ İ~teklilerin teklif mektupları· 
nı ıkıncı maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Sular U M" _ 
dürlüğüne makbuz mukab'l~udm u_ 

1 
• ı~ ı ın e ver 

me erı azımdır. 

, . Postada olan gecikmeler kabul e . 
dılmez. ( 4882) 8825 

Bir demir köprü yaphrılacak 
~afıa Vekaletinden : 
Sıvas - Erzurum hattının 388 inci 

ki.lometresinde Frat üzerinde yüz yir
~ı ~etre açıklığında bir demir köp -
runun malzemesi de dahil olarak in
faSı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20.1.939 tarihine mü -
sadif cuma günü saat on beşte veka -
letimiz demiryollar inşaat dairesi mü
ı:ıakasa komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yüz altmış 
yedi bin altmış dokuz lira altmış ku
ruştur. 

3 - Muvakkat teminat dokuz bin 
altı yüz üç lira kırk sekiz kuruştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
fartnamesi, bayındırlık işleri genel 
prtnamesi, ray inbisat tertibatı, ray 
profili, telgraf hattı konsolu, köprü 
şeması, 355 numaralı kontr ray terti
batından mürekkep bir takım müna -
kasa e~r~kı sekiz yüz otuz altı kuruş 
mu~abılınde demiryollar inşaat dai -
resınden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isti -
yenler 2490 numaralı arttırma eksilt· 
me ve ihale kanunu mucibiru:~ ibrazı
na mecbur oldukları evrak ve vesika
l~r.ıa. ehliyet vesikalarını ve fiat tek-
lıfını havi kapalı ve "h" 1" fl mu uru zar a -
rını, eksiltme şartna . 1 k" k mesıy e mez ur 

anunun tarifatı dairesinde hazırlı 
yarak 2o.ı.939 tarihinde saat on dördr 
kadar demiryollar inşaat d • . .. 
nakasa k . a:resı mu 

omısyonu başkanlrgına nu 
maralı makbuz mukab·1· d . 

A ı ın e vermı~ 
olmaları lazımdır. 

• 6 - Bu. münakasaya gireceklerden 
laakal ellı metre a"ıklıg· d b'• d . . k" .. . x ın a ı. e 
mır opru ımal ve monta· 
olmak şartı aranacaktır. 

)ını yapmış 

7 - Münakasaya girmek . . hl' . ıçın e ı -
yet vesıkası almak istiy~nl . f 

. ·- erın re e· 
ranslarıyle dıger vesikalarını b' · · _ ır ıstı-

daya baglıyarak bu istidaların .. 
ı muna-

kasanın yapılacağı tarihten en az ~-
kiz gün evel vekaletimize tevdi eds __ 
rek ehliyet vesikası talep etmeleri ~a
zamdır. 

8 - Münakasanm yapılacağı tarih. 
ten en az sekiz gün evel müracaat e • 
derek ehliyet vesikası talep etmiyen. 
lerin bu müddetten sonra yapacakla • 
rı müracaat nazarı dikkate alınmıya 
caktır. (4961) 8958 

Muhtelif inşaat 

mü na kasası 
Nafıa Vekaletinden : 

28.11.938 tarihinde münakasas•nın 
yapılacağı alelusul ilan edilmış olan 
Sivas - Erzurum hattının 676 ıncı ki · 
lometresinde yapılacak bir adet acık 
kargir tünel ile 655 inci kilometresin· 
de bir ve 66i+550, 671, 674 üncü lolo 
metrelerde dört amele barakası ve 720 
inci kilometredeki köprüye beş adet 
göz ilavesi münakasa:>ına talip zuhur 
etmemiş olduğundan bu işler aynı 

,artlarla yeniden münakasaya konul 
a:ıuştur. 

ı 1 - Münakasa 28.12.938 tarihine 
müs_adi~ ç~rşamba günü saat on beşte 
v.ekaletımız demiryollar inşaat daire
:.ındeki münakasa komisyonunda ya
pılacaktır. 

. 2 - Bu işlerin heyeti umumiyesi -
nın muhammen bedeli yüz doksan üç 
bin liradır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı on 
bin dokuz yüz liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme 
şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şart_n~csi, fenni şartname, köprü 
pro1esı, açık tünel maktaı dört adet 
bina projesi ve vahidi kiya~ii fiat cet
velinden ibaret bir takım münakasa 
evrakı .d.okuz yüz altmış beş kuruş 
mu~abılınde demiryollar inşaat dai
resınden tedarik olunabilir. 

5 - Taliplerin bir defadan en az 
y~z bi~ :ir~hk bir yol ve yahut şimen
dufer ışını müteahhit sıfatiyle yap -
mış olmaları şarttır. 

6 - Bu işe girmek isteyenler, re -
ferans ve diğer vesikalarını bir isti -
daya bağlıyarak münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evci vekalete vermel; 
suretiyle bu iş için ehliyet vesikas ı 
istiyecek ve bu ehliyet vesikaların ı 
münakasa komisyonuna ibraz edecek
lerdir. Ehliyet vesikası için münaka
sa tarihinden sekiz gün evel yapıl -
mıyan müracaatlar nazarı itibare a -
lınmıyacaktır. 

7 - Münakasaya iştirak edecekler 
2490 numaralı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki. mu -
vakkat teminatlarını ve fiat teklifini 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını 

mezkur kanunun ve eksiltme şartna -
mesinin tarifatı dairesinde hazırlana
rak 28.12.938 tarihinde saat on dörde 
kadar numaralı makbuz mukabilinde 
Demiryollar inşaat dairesi münakasa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 
lazımdır. (4977) 9002 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - İstekli çıkmamış olan Erzu
rumda gurup inşaatının ikmali yine 
aynı şartlarla ve pazarlık usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 245.983 lira 49 kuruş -
tur. 

2 - Eksiltme 28.12.1938 çar§amba 
günü saat 16 da Nafıa Vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri evrak 6 lira 15 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum mü
dürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 13549 lira 17 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı göstermeleri lazımdır. Bu vesika 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evvel bir istida ile Nafıa 
Vekaletine müracaatları ve istidaları
na en az bir kalemde 150.000 lira kıy
metinde bu işe benzer bir iş yaptığı
na dair işi yaptıran idarelerden alın
mış vesika iliştirilmesi muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremiye · 
ceklerdir. {5090) 9185 

· · Sıhat BakanhOı 

Afiş bastır1lacak 
3ihat ve İçtimai '1uavenet Vekil -

liğinden : 

1 - Nümuneh:ri vekalette mevcut 
(hava ve zehirli gazdan korunma lev
haları) isimli afişlerden dokuz çeşıdı. 
muhtelif renkli olarak açık eksıltme 
usuliyle bastırılacaktır. 

2 - Bu levhaların beherinden üçer 
bin tane olarak ceman 27.00G adet 
bastırılacaktır. 

3 - Bu levhaların muhammen be
deli 3.000 lira olup % 7,5 muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

4 - Eksiltme 16. 12. 1938 tarihine 
müsadif cuma giinü saat on beşte Sı
hat ve lçtimai Muavenet vekaletinde 
~oplanan hususi komisyon marifetiyle 
ıcra olunacaktır. 

5 .- Muvakkat teminat nakit veyı> 
nakıt mahiyetinde tahvilat olursa 
~1:1ı"1~r komisyon tarafından gabul e· 

1 mıy~ceği için daha evel Maliye 
vezn.esıne yatırılarak makbuzunun 
komısyona tevdi edilmesi Hizımdır. 

6 - Şartnameler Ankara'da Sıhat 
ve Içtimai .Mu~venet vekaleti Içtimai 
Muavenet ışlerı dairesi reisliği ile ts
tanbul'da Sıhat ve içtimai Muavenet 
müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Nümuneler S hat ve lçtimai 
Muavenet vekaletinde olup bunları 
görmek istiyenlerin vekalet lçtimai 
muavenet işleri deiresi reisliğine mü· 
racaat evlemeleri lazımdır. 

(4833) 8854 

Ekonomi BakanhQı 
• 

Kiralık Lökanta 
lktısat Vekaletinden : 

Vekalet liinasınm alt katında bulu
nan ve lokanta olarak kullanılmakta 
olan üç oda ile mutbah ve müştemila
tının açık artırma suretiyle kiraya 
verileceği hakkında yapılan ilanlara 
rağmen artırma günlerinde talip zu -
hur etmediğinden 2490 numaralı ka -
nunun (43) üncü maddesine tevifkan 
lokanta pazarlık suretiyle kiraya ve
rilecektir. 

Taliplerin 26-12-938 tarihine tesa -
düf eden pazartesi günü saat {10) da 
vekalet satınalma komisyonuna, şart
nameyi görmek ve muvakkat teminat 
parasını da yatırmak üzere levazım 
müdürlüğüne müracaatları ilan olu -
nur. (5098) 9159 

Enstitüler 
Satılık mazot 

tenekeleri 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör

lüğünden: 
1 - 700 tane boş mazot tenekesi 

açık artırma ile satılacaktır. 
2 - İhalesi 30-12-938 cuma günü 

saat 10 da rektörlük binasında müte
şekkil komisyon tarafından yapıla -
caktır. 

3 - Boş tenekeler eski ziraat mek
tebinde su işleri şefliğinde her gün 
görülebilir. Daha fazla izahat almak 
istiyenler enstitü daire müdürlüğüne 
müracaatları. (5139) 9249 

Demiryolları · 
Takviye sepeti ahnacak 

O. D. Yolları Satın Alma Komis
yonwdan: 

Muhammen bedeli (29580) lira olan 
6000 adet gabyoni (takviye sepeti) 
13.1.939 cuma günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2218,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Hizundır. 
Şartnameler 148 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dır. (5097) 9229 

Elektrik işleri 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonudan: 

İlk yapılan eksiltmede talibi çık -
madığından muhammen bedeli (22000) 
lira olan ve Haydarpaşa limanında bu
lunup mütemadi cereyanla çalışmak -
ta olan vinç ve transbordörlerin bü -
tün elektrik tesisatını mütenavip ce -
reyan tesisatina tahvil işi 30.12.1938 
cuma günü saat 15 de pazarlıkla An -
';:arada idare binasında ihale ... dile -
ektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu işi başara
bilecek fenni iktidara malik bulun
duklarını natık nafıa vekaletinden a· 
lınmış bir vesikayı hamilen aynı gün 
ve saatte komisyona müracaat etme
leri lazımdır. Ehliyet vesikası istiyen 
taliplerin en az eksiltme gününden 
sekiz gün evci yazı ile vekalete müra
caat etmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
müracaatlar nazarı itibare alınmaz ve 
vesikası olmayanlar pazarlığa iştirak 
edemezler. İhale üzerinde kalan mü
teahhidin ihale bedeli üzerinden% 15 
nisbetinde kati teminat vermesi la -
zımdır. 
Şartnameler Ankarada malzeme da

iresinde ve Haydarpaşada tesellüm 
şefliğinde görülebilir. 

(5113) 9232 

İcra ve İflôs 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 
yol silindiri kapalı zarfla yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli ( 43.200) liira olup ilk teminatı 
{3340) liradır. 

2 - Eksiltmesi 16. 1. 939 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(4915) 8852 

Haki ve siyah st len ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın/ ima Komis

yonundan: 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiatı 74 kuruş olan 3300 metre ha
ki ve 1543 metre siyah saten müteah
hit nam ve hesabına a~ık eksiltme su
retiyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 19-12-938 pazartesi gü -
ıü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (269) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 

olarak M.M.V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle ve te -
minatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna gelme-
leri. ( 4944) 8859 

Tülek~i sandığı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma K0o 

misyonundan: 
1 - 17000 on yedi bin liralık tüfek· 

ci sandığı kapalı zarfla eksiltmeye\ 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 19.12.938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Komple tüfekci sandıklarının 
beher çiftine 200 lira fiyat tahmin e -
lilmiştir. 

4 - İlk teminatı 1275 lira olup şart
namesi komisyonda görülür. Arzu e -
den talipler tarafından sureti çıkarı
labilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale saatından behemehal bir saat 
eveline kadar zarflarını M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

{4926) 8900 

İsfor a l1rılacak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko

misyonundan : 
1 - Keşif bedeli 742 lira 20 kuruş 

olan vekalet ahırı sundurma kısmına 
yapılacak olan istor pazarlıkla ek -
siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 56 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitta M.M.V. sa -
tın alma komisyonunda bulu:ımaları. 

(5045) 9115 

San sabunlu kösele ahnacak 
M. M. V ckaletı Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 

olan (70000) yetmiş bin kilo sarı sa -
bunlu köşele kapalı zarf usuliyle mü -
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 - ikincik<lnun - 939 
salı günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (9965) dokuz bin 
dokuz yüz altmış beş liradır. 

4 - Evsaf ve şnrtnamesi (872) se
kiz )'ÜZ yetmis iki kuruş mukabilinde 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ücüncü mad
delerinde gösterilen vesaikİe teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
l'n az bir saat evel M.M.V. satın alma 
'·,.,mic;yonuna vermeleri. (S055) rı111 

Elbiselik l.abardin ı,umaı 

ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

Ankara birinci icrasından - Mah - 1 .... 1syonundan : 
cuz müteaddit Paltoluk kumaş 16_12_ ı. - Beher metresine tahmin edi -
938 tarih cuma günü saat 12 de birin len fıatı (575) kuruş olan (13200) ~n 
ci ve 19-12-938 pazartesi günü de aynı üç bin iki yüz metre el~iselik .. ka~ardın 
saatte ikinci arttırmaya belediye satış kumaş kapalı zarf usulıyle munaKasa -
salonunda çıkarılacaktır. Taliplerin sa- ya konulmuştu:'. . . . 
londa bulunmaları ilan olunur. 9247 2 - İhalesı 7 - ıkıncıkanun - 939 

Zayi - Memurlar kooperatif sir -
ketinden aldığım (791) sayılı hiss; se
nodim kaybolmuştur. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. Adil 
Can. Z. V. Baş Müfettişi. 9253 

cumartesi günü saat onbirdedir. 
3 - İlk teminatı (5045) beş bin 

kırk beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (380) ku-
ruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
~o.,.,isyonundan alınır. 

S - Eksiltmeye ~ireceklerin 2490 

sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evci M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5056) 9118 

Lacivert kumas ahnacak .. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi -

len fiatı (380) üç yüz seksen kuruş o
lan 8500 sekiz bin beş yüz metre laci
vert kumaş kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 - ikincikanun - 939 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (2422) iki bin 
dört yüz yirmi iki lira 50 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi {162) yüz 
altmış iki kuruş mukabilinde M.M.V. 
satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
delerincle gösterilen vesaikle teminat, 
teklif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat eve1 M.M.V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri. (5057) 9119 

100.000 kilo sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatr (92) doksan iki kuruş olan 
100.000 yüz bin kilo sade yağı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 29 - birincikanun - 938 
perşembe günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (5850) beş bin 
sekiz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( 460) 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 249" 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad · 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve] M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (5059} 9121 

32.000 (iff kundura ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma. Ko

misyonundan : 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı ( 445) dört yüz kırk beş kuruş olan 
(32000) çift okur kundurası kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
tur. 

2 - İhalesi 4 - ikinci kanun - 939 
çarşamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (8370) sekiz bin 
üç yüz yetmiş liradır. 

4 - Evsaf ve şartname1>i (712) ye
di yüz on iki kurul! mukatJi.lirnlc M.M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad -
dclerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satm alma 
komisyonuna vermeleri, (5061) 9123 

Kaputluk kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edi

len fiatı (575) kuruş olan (15500) 
metre kurşuni kaputluk kumaş ka _ 
palı zarf usuliyle münakasaya kor.ul
mJştur. 

2 - İhalesi 12 ikinci kanuTI 939 
perşembe günü saat on bi.: "<'dir. 

3 - İlk teminatı (5706) beş bin ye
di yüz altı lira 25 kuruştur. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (450) ku· 
ruş mukabilinde M.M.V. satın al.na 
komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçün;:ü nıad 
dclerinde gösterilen vesaikle leıninat 
ve teklif mektuplarını ihale saati.;. 
den en az bir saat evel M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5062) 9124 

90:0 Ki'o vaze?in a!macak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 9000 dokuz bin kilo vazelin ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme!>i 3.l.9J9 salı giınü sa· 

at 11 dedir. 
3 - ilk teminat 405 lira olup şart

namesi komisyonda görülür. 
4 - Beher kilosuna 60 kuruş tah -

min edilmiştir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu

ni temimıt ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte ihale saatından behemehal bir sa
at eveline kadar zarflarını M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5079) 9227 

Küçük edevat çantası 

alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet küçük edevat çantası 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltmesi 2.1.939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat 90 lira olup şartna

mesi komisyonda görülür. 
4 - Çantaların beher takımına 12 li

ra tahmin edilmiştir. 
S - Eksiltmeye .ıı;ireceklerin ilk te-

minat ve 2490 sayılı kanwıwı 
maddelerinde yazılı belgelerle bi 
te muayyen gün ve vakıtta M. 
satın alma komisyonunda bulun 
rı. (5081) 9 

5000 Çift yemeni almaca 
M. M. Vekaleti Satın Alma 

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edile 

yatı 200 iki yüz kuruş olan 5000 
bin çift yemeni kapalı zarfla eks 
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci kanun 93 
lı günü saat 15 de Ankarada M. M 
satın alma KO. da yaprla·caktır. 

3 - İlk teminat 375 lira olup şa 
namesi M. M. V. satın alma KO. 
görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kan 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 11 

cü maddelerinde yazılı belgelerle 
likte teklif mektuplarını eksiltme 
atından behemehal bir saat evci 
kadar Ankarada M. M. V. satın al 
KO. na vermeleri. (5111) 923 

Çam tahtası alınaca 
M. M. V ckalcti Satın Alma 

misyonundan : 
ı -Tahmin edilen bedeli (520) 

ran olan on metre mikabı çam taht 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı (78) liradır. 
3 - Pazarlığı 22 Birincikanun 9 

perşembe günü saat onda yapıla 
tır. 

4 - Şartnamesi her gün M.M.V. 
tın alma komisyonundan alınabilir. 

5 - Talip olanların mezkur gün 
saatte M.M.V. satın alma komisyon 
na müracaatları. (5132) 92 

. · Mahke'meı~r· 
Antalya Asliye Hukuk Hiıkiıııl 

ğindcn : 
Antalya'nın Balibey mahallesindef 

Arap Ömer beslemesi Aptullah kı:t 
Peyker tarafından kocası Urfalı Miit 
lim oğlu Halil aleyhine Antalya /\f 
!iye hukuk mahkemesine ikame otır 
nan terk sebebiyle aile birliğine a<J 

dete ihtar talebi davasından dolaf 
mumaileyhin 5-12-938 günü mahkeıfl1 

ye gelmesi için ilanen tebliğat if1 

kılındığı halde gelmediğinden ve bl 
vekil de göndermediğinden muhalct' 
menin gıyabında devamına ve b 
baptaki muhakemenin dahi 31-12-93! 
cumartesi günü saat 10 a talikine le• 
rar verilmiş olmakla yevmi mezkurcll 
mahkemede bizzat hazır bulunması ~ 
ya bir vekil göndermesi aksi takd~f' 
de oır aarıa mu1ıa meye kabul edıl-
miyeceği ilan olunur. (5140) 9250 

·r apu tesçili 
Çankaya Tapu Sicil J\1uhafızlığlllt' 

dan: 
Yukarı Oveç yatağı mevkiinde fla' 

ridon ağa ve tarik ve Yuvakim ve çaf 
ile mahdut beş dönüm miktarınd• 
(tahvilen 4595 M1) verginin 4965- 4966 
umum ve 36, 37 atik tapu ve 750 lirli 
kıymetinde bir kıta bağ Abur oğlu za: 
haryadan metruken maliye hazineSI 
adına tescili Ankarada deftarlığınııl 
2'.>.3.938 günlü; ve 341 - 182/ 2917 - 5 
sayılı tezkeresiyle talep edilmiştir. 

Bu yerin tapuda kaydı bulunmadı• 
ğından senetsiz tasarrufat ahkamın• 
tevfikan subutu tasarrufu hakkındll 
12.1.939 tarihine tesadüf eden pcrşerıt' 
b. günü saat 10.30 da mahalli mezkO• 
ra tahkikat icrası için tapu ve fen rnC" 

murları izam kılınacaktır. 
Bu yerde bir hak iddia edenler var 

ise ellerindeki müsbit vesaik ile bir' 
likte mezkur gün ve saatte tahkik ınC" 
muruna ve yahut sicil muhafızlığrnS 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olu• 
nur. (5112) 9231 

Arazi tahriri 
Ankara Valiliğinden : 

2901 sayılı kanunla tahriri icra kılı• 
nan aşağıda yazıli cüzütamları ihti11a 
eden köylerin arazisine tahrir komis· 
yonu tarafından kan ulan kıymete vu' 
kubulan itiraz üzerine idare heyetin' 
ce bu cüzütamlara ait tetkikatın ta ' 
mamen ikmal ve karara bağlanmak su' 
retiyle katiyet etmiş olduğundan 939 
mali senesinden itibaren tahrir kı)'' 

metleri üzerinden vergiye tilbi tutu ' 
lacağı ilan olunur. (5134) 

Köy adı 
1- Osmaniye 
2 -Anayurt 
3 - Balayurtcu 
4 - Kavaklı 

5 - Kurtşıh 

6 - Ziryurtcu 
7 - Etimesğut 
8 - Peçenek 
9 - Kapaklı 

10 - Mahmudiye 
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Ankara Levazım Amirliği 

430.000 kilo yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
l - Edremit birliklerinin ihtiyacı 

430000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 23650 lira olup 
muvakkat teminatı 1784 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşam

ba günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt

me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cü maddelerinde istenilen belgeleriy
le birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Edremit tüm 
aatınalma komisyonuna vermeleri. 

(5004) 8992 

315.000 kilo yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~ima Komisyonundan : 
1 - Bergama birlikleri ihtiyacı 

315000 kilo yulaf kapalı zarf eksilt -
ıneye konmuştru. 

2 - Tahmin bedeli 17325 lira olup 
muvakkat teminatı 1300 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-12-938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye girece,derin eksilt
ıne günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, -
Üncü maddelerinde istenilen belgele
rile birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Edremit 
tüm satınalma komisyonuna verme 
leri. (5005) 8993 

125 ton kuru fasulye ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko · 

nulan 125 ton K. fasulyaya verilen 
fiyat makamca gali görüldüğünden 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri eratı ihtiyacı 125000 kilo 
K. fasüulya K. zarfla eksiltmeye kon
muştur. 

2 - Tahmin bedeli 15625 lira olup 
muvakka teminatı 1171 lira 87 ku- -
ruştur. 

3 - Eksiltmesi 28-12-938 pazartesi 
günü saat ıs tedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me cünü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
~U ~delerinde iatenilen belgeleriy-
e bırhkte ihale gün ve saatinden en 

geç bir aaat evv linc kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara Lv. 
lmirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (5075) 9134 

200.000 .Uo ot ....... 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlı'daki topçu alayının ıe

nelik ihtiyacı 200.000 kilo ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4 kuruş 50 san
tim olup muvakkat teminatı 675 lira
dır. 

3 - Eksiltmesi 27-12-938 salı günü 
aaat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me gUnü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
üncü maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar temi -
nat ve teklif mektuplarını Topçu alay 
aatın alma komisyonuna vermeleri. 

(5083) 9138 

70.000 kilo pirin~ ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kırklareli tümen birlikleri 38 

aene1i ihtiyacı için 70.000 kilo pilav
lık pirince verilen 22 kuruş 74 santim 
pahalı görüldüğünden yeniden 70.000 
kilo pirinç K. zarfla eksiltmeye kon· 
nıuıtur. Beher kilosunun tahmin be
deli 25 kuruş olup muvakkat teminatı 
1312 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26-12-938 P. ertesi 
Cilnü aaat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
~e günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
Uncu maddelerinde istenilen belgele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar ttmi · 
nat ve teklif mektuplarını Kırklareli 
tümen satın alma komisyonur-a ver -
meleri. (S084) 9139 

3950 Kilp sade yağı ahnacak 
Ankara Levaz1111 Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
.ı - Yozgat piyade alayı ihtiyacı 

3950 kilo S. yağı açık eksiltmeye kon
ınuştur. 

2 -Tahmin bedeli 3752 Lr. SOK. o
lup muvakkat teminatı 282 liradır. 

3 - Eksiltmeıi 30.12.938 cuma gü
nü saat 14.30 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cu maddelerinde istenilen belgelerile 
birlikte ihale gün ve aaatından en geç 
bir saat cveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Yozgat alay satın al
ma komisyonuna vermeleri. 

(5124) 9233 

25,460 Kilo ekmek ahnat:ü 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - KmJckale askeri ıanat lisesi 

.kadro erlerinin ihtiyacı için 25460 ki
lo ekmek açık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Tahmin bedeli 2800,60 lira olup 
muvakkat teminatı 210 Lr. 05 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 19-1.2-1938 P. ertesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme günü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen belge
leriyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evetine kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(S142) 9251 

25,560 Kilo ekmek ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundar. : 
1 - Kırkkale askeri sanat lisesi 

talebe~in ihtiyacı için 25560 kilo 
ekmek açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 2811 Lr. 60 kr. 
olup muvakkat teminatı 210 lira 87 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 19-12-938 pazartesi 
günü saat 14 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ek
siltme gunü 2490 sayılı kanunun 2, 
3, üncü maddelerinde istenilen belge
leriyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarını Kırıkkale sa -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5143) 9252 

An~aro Belediyesi 

uı:us 

Parke kaldırım inşasına 

ait kapalı za·rf usulile 
eksiltme ilônı 

Eıkitehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Eskişehir - Sivrihisar yolunun 

O +ooo - Ot 743 kilometreleri arasın
da inşa edilecek 21143,21 liralık kaJ. 
dırım ve Bordür 5-12-938 tarihinden 
26-12-938 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat ıs e kadar kapalı zarf usu. 
liyle eksiltmeye konulmuştur. Ekı;ilt
me vilayet daimi encümeninde yapı -
lacaktır. Muvakkat teminat 1585.74 li
radır. 

Bu işe ait proje keşif defterleri fen 
ni şartname, eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi her zaman dairede 
görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri 
yapmış olduklarına dair vesikalarla 
ihale tarihinden en az sekiz gün eve! 
vilayete müracaatla alacakları ehli. 
yetname ve senesi içinde ticaret odası 
vesikasını 2490 sayılı kanunun tarifi 
veçhile teklif mektuplarına ekleme. 
!eri lazımdır. 

Teklif mektuplarının 26-12-938 pa
zartesı gUnü saat 14 kadar makbuz 
mukabilinde daimi encümen riyasei -
ne tevdi edilmesi ve posta ile gönde
rilecek mektupların kırmızı mühür 
mumu ile miıhiırlü olması şarttır. Pos 
tada vaki olacak gecikme kabul edil-
mez. (4990) 8967 

Köprü yaphnlacak 
Mu~ Vilayeti N:ıfıa Müdürlüğün

den : 

bonaerv:is ve hüviyetlerini bildirir ve 
boy fotoğraflı istida ile belediyemize 
müracaatları ilin olunur. 

(9080/5128) 9236 

Kapah zôrf usulile 
eksiltme ilônı 

Bursa C. H. P. llbaıkanhğmdan: 
1 - Bursa cümhuriyet alanında in

şa edilecek Halkevi binası inşaatın -
ın bir kısınr tediye şartlarında ve 
müddet meselesinde yapılan tadilat 
dolayııiyle yeniden eksiltmeye kon . 
muştur. 

2 - Muhammen keşif bedeli 70.000 
liradır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

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

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

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

4 - Eksiltme 19-11-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetli olup 19-12-
938 tarihine milsadif pazartesi günü 
saat "15'" de Bursa C. H. P. binasın -
da başkanlık odasında ihalesi yapıla
caktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4750 liralık muvakkat te
minat vermesi, üçüncü maddede ya . 
zıh evrakı kabul ve imza etmesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi 13zımdır. 

A - Ticaret odasına 1938 senesine 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 

Maraton kulesine iki 1 - Muş ili dahilinde Muş - Erzu-
rum yolunun 5 000 kilometresinde 

B - Nafıa müdürlüğünden alınmış 

bu işe girebileceğine dair ehliyet ve
sikası. Neon ziyası yaptırılacak Karasu üzerinde 5X10 metre açıklı -

gmda kenar ayakları kargir 4 orta a- C - Müteahhidin iş başında mesu
liyeti fenniyeyi haiz bir yUksek mü
hendis veya mimar bulundurmasını 

teahhüt eder vesika. 

Ankara Belediyesinden : yağı kazık beş gözlü ahşap köprü. 
ı - Maraton kulesinde yaptırılacak 2 - Keşif bedeli 10987 lira 34 ku-

iki neon ziyası onbeş gün müddetle a- ruştur. 
7 - Teklif mektupları 4 üncü mad

dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar C. H. P. 11 başkanlığına mak
buz mukabilinde verilecektir. Poıta 
ile gönderilecek mektupların 4 ilncü 
maddede yazılı ıaate kadar gelmiş 
olmaaı ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmıı olması llznndır. Pos
tada vukua gelecek gecikmeler kabul 

çık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait şartnameler ve evrak: 
2 - Keşif bedeli 605 liradır. A - Eksiltme şartnamesi. 
3 - Muvakkat teminatı 45,37 lira- B • Mukavele projesi. 

dır. • C - Bayındırlık işleri genel şartna-
4 - Keşifnamesini görmek istiyen- mesi. 

Jerin bergün yazı işleri kalemine ve D - Kargir ve ahşap inş~ata ait fen-
isteklilerin de 20.12.1938 sah günü sa- ni şartname. 
at on buçukta Belediye encümenine H - Hususi şartname. 
müracaatları. (4975) 8919 F - Keşif cetveli silsilei fiat met -

40 Adet muıamba ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su i leri yıkama ve sulama a
melesi için alınacak 40 adet balıkçı 
mupınbuına iıtekli çıkmadığından 
açık eksiltmesi on cün uzatılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli 216 İira -
dır. 

S-M......._, 

dır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 20-12-938 salı günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (5070) 9093 

2 Kulübe yapt1rılacak 
Ankara Belediye.inden : 

Bahçeler idaresine yaptırılması te
karrUr eden (328,30) lira bedeli keşif
li iki adet kulübe 16-12-938 cuma gü
nü pazarlıkla verileceğinden istekli -
lerin o gün saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. (5071) 

9094 

Motopomp allnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemize alınacak beş moto -
poımp için isteklilerin tekliflerini 
teşrinisani 938 sonuna kadar verme -
teri ilan edilmişken bazı fabrika mü
messillerinin müracaatı üzerine tek
liflerini yetiştiremedikleri anlaşıldı
ğından iıbu müddet kinunuevel 938 
sonuna kadar temdit edilmiıtir. 
Şimdiye kadar tekliflerini yetişti -

remiyenlerin bu müddet zarfında 
göndermeleri ilan olunur. (5068) 

913\l 

2 imdıdısthi otomobili ahnacak 
Ankara Belediyesinden ı 

Teşrinisani sonuna kadar teklifle -
rini vermeleri ilan :>lunan belediye i
çin almacak benzin motörHi tek ve 
çift yataklı iki adet imdadı sıhi oto -
mobili için bazı fabrikaların müracaa
tı üzerine müddet kanunuevel 93a 
aonuna kadar uzatılmıştır. Şimdiye 
kadar tekliflerini vermiyenlerin bu 
müddet urfında belediyeye gönder -
mt'leri ilin olunur. (5069) 9131 

Kayıp - Sahibi bulunduğum Anka
ra Memurlar Kooperatü şirketinin 
1452 No. lu hisse senedini kaybettim. 
y eniaini alacağımdan eskiainin hük -
mı.i yoktur. İbrahim Kemal Ordu 9246 

Zayi - latanbul ithalat gümrüğü -
nün 54509 sayılı 3-5-938 günlü beyan
namesine ait 106799 sayılı 23-6-938 
günlıi irat makbuzunu kaybettik. Ye -
nisi:ıi çıkaracağımızdan kaybolanın 
hük ü yoktur. İstanbul, Fındıklı'da 

126 No. Emıia k.onaerva fabrikaaı. 
923!.> 

raj cetveli. edilmez. (8793-4981) 9095 

G - Proje. 
ıstiyenıer bu şartnameleri ve ev - Kars'ta idare binası yaptırılacak 

rakı bedelsiz olarak Muş Nafıa Mü - Kan inhisarlar Mü5takil Müdür-
dürlüğündcn alabilir ler. lüğünden : 

3 -:- Eksiltme..2~. birinci kjnwı 938 Kan lnhlurlar fdare•fnln 40%37,ZO 
tarlbınde aah gunu aaat 15 de Muı liraya in .. edilecek olan idare blna
n~fıa müdüriyetinde mütef ~ ko - ımm kapalı zarfla açılan münakasa
mı•yon r: •ma ~lfp suhur etmedflfnden milna-

tme kapalı zarf uıulıylc kaaanın 21.1 t.93S ça ba gU u 
yapılacaktır rpm n aaat 

. · . . • • • 14 de pazarlıkla ihalesi karara bağlan-
t ~1-:-. Eksıltml~ye gkırebılmek ıçın ıs- mıı olmakla talip olanların Kars in. 
e ~nın 824 ıra ~ uruş muvakkat hisarlar idaresinde müteşekkil komis-
temınat veya bu mıktarda banka mek- yonu mahsusuna m.. ti 

b b h 
·ı~ . uracaa arı. 

tu u v_eya mu~e er t~ vı at ~e~mesı (5087) 9141 
ve ehlıyet vesıkası gostermesı lazım-
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 
3 üncü maddede yazılı saatten bir aa
at eveline kadar Muş nafıa müdürlü
ğü dairesine getirilerek eksiltme ko
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
linde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektupların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ol 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lbımdır. Poı
tada olacak gecikmeler kabul edil -
mez. (4998) 86>70 

Toprak tesviyesi 
Manisa Valiliğinden: 
ı - Keşifnamedeki bir zarp hatası 

yüzünden ilanının yeniden yapılması 
kararlaştırılan Akhisar - Kırkağaç 
yolunun O 000-11 100 üncü ki~'">
metreleri arasındaki kısmın toprak 
tesviye, on bej adet menfez ve şosa in
,aatı (74629) lira (55) kuruşluk keŞf
namesi dairesinde vahit fiyat esas: Ü· 

zerinden yeniden eksiltmeye çıkarıl

mıştır. 

2 - Bu ite ait keşif evrakı ve te • 
ferruatı 3 lira 74 kuruş bedel muka -
bilinde Manisa nafıa miıdürlügün -
den alınabilir. 

3 - İhale birinci kanunun 22 inci 
perşembe gUnü saat 11 de Manisa da
imı encümeninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

(4981) lira (50) kuruştur. 

5 - lateklilerin ihaleden sekiz gUn 
evel usulü dairesinde Manisa valili • 
ginden alınmıı ehliyet vC6ikalariyle 
1938 yılına ait ticaret odası vesikuı 
ve muvak!kat teminata ait banka mek
tup veya makbuzunu 2490 sıayıh ka • 
nunun 32 inci maddesi dairesinde 
hazırhyacakları zarfın içine koyarak 
ihale günü yukarıda tarihi yazılı per
şembe günü saat ona kadar Maniaa 
valiligine vermeleri ve postada vuku 
bulacak gecikmelerin nazarı itirabra 
alınmıyacağı ilan olunur. (5006) 900S 

Bir fen memuru aranıyor 
Samsun Belecfiyeıinden : 

130 lira ücreti §ehriyeli bir fen me-
muruna ihtiyacımız vardır. 

lateklilerin buluınduiu yerlere ait 

İlk okul binası yapt1rllaca• 
Tokat Valiliiinden: 

1 - Erbaa kaıa merkezinde yapıla
cak ilk okul binasına ait inşaat nafıa 
vekaletince tasdiıkli (20652) lira (48) 
kurut ketif ve projelerine göre 2.1.939 
tarihine rastlıyan paıartcai günil sa
at ıs de vilayet daimi encümeni salo
nunda ekailtmesi yapılmak \Uere ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muftur. 

2- Muvakkat teminat (1549) lira
dır. 

3 - Eksiltmeye girmek wtiyenle
rin eksiltme için muayyen olan gün
den en az 8 gün eve! Tokat nafıa mü
dilrlügünde müteıekkil ehliyet vesi
kası komisyonuna müracaatla vesika 
alması ticaret odasına kayıtlı olduğu
nu gösterir diğer bir vesikayı da ha
mil bulunması lazımdır . 

4 - Teklif mektuplarını işbu vesi
kalar ve muvakkat teminatın makbuz 
veya da banka mektubu ile birlikte 
tarifatı kanuniye dairesinde eksiltme 
su tından 1 saat eve line kadar komis
yon reisliğine verilir. 

5 - Yukarıda yazılı olanların hari
cinde gönderilecek tekW.f mektupları 
kabul edilmez. 

6 - Her nevi rusum pul dellaliye 
ve gazete ilan ücretleri üzerine ihale 
yapılacak olana aittir. 

7 - Daha ziyade bilgi edinmek is
tiyen keşif, proje, fenni ve eksiltme 
şartnamelerini &örmek arzu edenlerin 
daimi encümene müracaatları 1Uzumu 
ilAn olunur. (9068/512S) 9234 

Elektrik tesisatı 
Kırklareli Belediyesinden : 

Kırklareli belediyesinin (otuz bin 
dört yüz lira) hk bedeli keşifli elek
trik tesisatı (4S) gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konulmut
tur. İhale (23. 'l. 939 pazartcai günü 
saat (15) de Kırklareli belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Proje ve prtnaıneler Kırklareli be
lediye.inden ve lıtanbul'da Gelata'da 
Aakurazine General handa elektrik 
mühendiıi Hasan Halet Itıkpınar'dan 
alınabilir. (9077/5126) 9235 
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KOÇOKILANLAR 

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

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

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

Kalorifer ve asansör var. 9067 

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

9069 

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

9072 

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

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

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

Kiralık hane - 1smetpaşa mahalle
si polis noktası altında Tinli sokakta 
3 oda, mutbak ve banyo. No: 22 ye 
müracaat. 9108 

Kiralık - AtatUrk bulvarı Mühen -
disler birligi karşısındaki sokak Arım 
Ap. No. 1 de 3 oda muşambalı. Mut -
bak, banyo; mükemmeldir. 9170 

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

9182 

Kiralık kat - 4 oda, 1 hol ve saire: 
Yenişehir, Demirte, Özverenulu.s. Ay-· 
la sokak No. 3 Ti: 3911 e müracaat. 

9183 

Kiralık - Aile yanında 1 oda, pos
tahane caddeai (belir için). TJ: 2963 

9203 

Kiralık •Üzel odalar - Güzel man 
zaralı, mahfuz Havuzbaşı yanında 
müstakil. Müsait kira. Selinik c;ad. No • 
16. !.>206 

Kiralrlc - Y. Şehir Ataç ıokak: No. 
18 ap.·tam konforlu geniş 4 er odalı, 
1 er hollil 3 daire. İçindeki bekçiye 
müracaat. 9214 

Kiralık - Aile yanında bayana 
möble 1 odL Y. Şehir Hfaltta 1 da.ki. 
ka kalorifer aıcak su. Tekmil konfor. 
Özen putaneai yaldninde berber B. 
Sedat. 9215 

Kiralık - Yeniıehir Dilemen cadde
sin~.e köprüye yakın ikişer katlı yem 
2 dukkan, üstündeki ap. da B. Raşit 
Komuğa müracaatları. 9216 

Kiralık - Kaloriferıli daire. Bakan
lıklar postahanesi karşısı Ersin Ap. 

9223 

Kiralık bahçeli ev _ y. Şehir Tu
na caddesi No. 3 de 6 oda, banyo, elek
trik, gaz ve .saireli. Bir ev. Ti: 2859 a 
müracaat. 9241 

Kiralık - Mobilyalı mobilyasız o
da Çankay~ Cad. San kötk karşısı Ja
pon scfaretı arkasında Sabiha Ap. No. 
4 daire 2. 9244 

Satabk : 

Satılık Stil Ev Eıyası - Göç yü -
zünden İngiliz stilinde akaju salon ta
kımı, yemek ve yatak odHı ve aaire. 
Yenişehir, Meırutiyet caddeıi Konur 
aokak No: 21 1. ci kat Telef: 3491 
den Bilimer. 8976 

Satılık Arsa - Bakanlıklar karşısın. 
da Karanfil sokağında 750 metre M. 
yeri çok güzel bir arsa. Ucuz Fiyat. 
Tel: 2858 9011 

.s~tılık - ~~b~ide Damirlibahçede 
büyük cadde uzennde ainemaya 150 
met~e mesafede acele satılık ucuz üç 
kagır ev Tel: 2406 Kınacı han No 16 

9074 

Dort satırlık kuçuk ilanlardan: 
Bir defa için 30 Kuruı 
İki defa içın 50 Kuruı 
Oç defa için 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı kuçuk ilanlardan her defası 
içın 10 kuruş alınır. Meseli. on defa 
neşredilecek bır ıllin için. 140 kunıt 
alınacaktır. Bır kolaylık olmak üzere 
her satır, kelıme aralarındaki boıluk
lar musteına, 30 harf itibar edilmiı
tlr. Bir kuçuk ılan 120 harften ıbaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her satır için be
her seferine aynca on kuruı alınır. 

Küçük ilanların 120 harfi 
geçmemesi lazımdır. Bu mik
tarı geçen ilanlar ayrıca pul 
tirifeıine tabidir. ............................ ______ ...ı 

Satılık Apartmuın - Yeni§ehir'de 
yenı yapılacak erkek lisesi cıvarmda 

asfalt uzerinde 160 lira icarlı ehven 
fiatla Kınacı han No. 16 Tl: 2406 

9109 
Satılık - Heybeliada'da Çamlık'ta 

konforlu, boyalı yeni kirgir köık ucuz 
Adada Kuleli koşkte B. Hakkı Sız

maz'a müracaat. Tl: Ankara 2713 
9145 

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

Satılık araa - Çankaya'da Harici
ye köşkü kar§taında asfalt \Uerinde 
42 M2 cepheli 4960 M2 evli toptan 
Tel. 2406 Kınacı l-1. No. 16 9181 

Acele satılık kurt köpeği - İyi 

cins, terbiye gönnüş dişili erkekli genç 
2 kurt kopegi Samanpazarı Mukad • 
dem M. Yeni yol sokak No. 8 9204 

Satılık piyano - Alman mal'ka gü
zel bir piyano satılıktır. İsmetpaşa as
faltı Ölçerler aokak No. 5 de Bay 
Mustafa'ya müracaat. Telefon: 1162 

9205 
Satılık - Nazım B. mahallesinde 

müstakil 2 bölük meyvah ve büyük 
bahçeli 1 ev ile Salı pazarında 1 kah -
vehane. Ti- 2058 8217 

Acele aatılrk ucuz ana -
sefareti yanında. Kınacı han 
Tl: 2406 

Aranıyor: 

Fransız 

No. 16 
9224 

Aranıyor - Bahçeli evler koopera
tifinden B. 4 satılık evi olanların SoD 
şartlarını Merkez Bankasında Ekrem 
Tektaı a taJuVen bildirmeleri. 9024 

Oda Anuuyorr - Yenifehir'de, bir. 
bay için, tercihan mobilyuız banyolu 
bir oda aranıyor. 2837 tclefoo numa -
rasına müracat. 9097 

it verenler : 

Aranıyor - Şişe yıkamasına ve te
mizliğine aklı erer 20 ile 35 yq aruı 
kadın iıçi llzımdır. Dayıbey Rakı fab-
rikası. 9245 

Kasiyer ar&nQ<or - Bir kaaiya: 
bayana ihtiyaç vardır. Bankalar c:adde
ainde Ylldız kırtasiye pazarma m~. 
caat. 9240 

Posta, Telgraf ve T elcf on 

Sahra kablosu ahnacak 
P. T. T. Levaznn Müdürlüğün. 

den: 
1) - İdare ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100.000) metre tek nakilli aah
ra kablosu alınacaktır. 

2) -Muhammen bedel (4900), mu -
vakkat teminat (367,S) lira olup ek -
siltmesi 9 ikinci kanun 939 pazarte&i 
günü saat 16 da Ankara'da P. T. T. U. 
MD. lük bınasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz v~ya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o eün ıaat 16 da 
mezkür komisyona müracaat edecek -
terdir. 

4) - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. T. 
ayniyat şube MD. lüklerinden paraaız 
verilecektir. ( 4873) 8754 

2 adet posla vağonu ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
29-11-938 tarihinde yapılan eksilt -

meıinde mukabil teklif verilmesin -
den ihale edilemiyen iki adet poa -
ta vagonu 27 birincikanun 938 sah 
günü saat (15) de Ankara'da posta. 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
binasındaki satın alma komiayonun • 
da pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Muhammen bedel (43S79,80), mu_ 
vakkat teminat(3268,40) liradır. 

İsteklilerin mesai ıaatları zarfında 
Sablık - Bahçeli evler kooperati • her gün mezkCtr komisyona müracaat

finden hisse satılıktır. Kınacı ban No : la tartnameleri görmeleri ve pazar • 
16 Tel: 2406 9088 lık için yukarıda yazılı gün ve saatta 

muvakkat teminat makbuz veya ban. 

. ~atıbk Ev - lımetpap ve Hamam
önunde kullanıılı iratlı yolculuk hase· 
biyle acele satılıktır. Kınacıhan No : 
16 Tel: 2406 9075 

Satılık analar - lataayon arka&In •

1 

ka mektubu ve kanuni ves"k ı · 1 
da Ye?itehir'de yolculuk dolayısiyle birlikte adı geçen komisyo~d: a~ı: 
ucuz fiatla KuıKı ban No. 16 Tel: bulunmaları ilan olunur 
2406 9101 (5052) • 

9116 



• 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

AR Hasan fare zehiri ile 
öldürünüz 

M~cun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fa
relerı, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
B_uğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek· 

mege ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere 
koymalıdır. Kutusu 10, büyük 25. ikisi bir arada 30 kuruştur 9007 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. --
--
= = = --= ----
---
= 

Nazarı dikkate = 
= 

Maliye Vekôletinden : = = 
1 - 31 - Kanunuevel - 1937 tarihinde ilan edildiği üzere 

eski bronz beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel bir ku- _ 
ruşluklar 31 - Kanuevel - 1938 akşamından itibaren teda - = 
vülden kaldırılacaktır. -

Ellerinde bu nevi para bulunanlar 31 - Kanuevel - 1938 = 
: akşamına kadar bilumum malsandıklariyle Cümhuriyet -

Merkez ve Ziraat banaklarına müracaat ederek mübadele : 

= 
-----
= -----------

ettirmelidirler. 

2-Tedavülden kaldırılan bu nevi paralar 2257 numara- ; 
lı kanunun sekizinci maddesi mucibince 1 - Kanunusani -
1939 tarihinden itibaren bir sene zarfında ancak malsan - E -dıklanna ve Cümhuriyet Merkez Bankasına yapılacak tedi- § 
yatta kullanılabilecektir. ( 4964) 8959 -

., •••••••••••••••••••••••••••••••••• ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA T1ZMA 

nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - icabında günde 3 kaşe alınabilir. 9089 - -

Satılık otomobil 
~nkara Defterdarlığmdan : 

Nevı Markası M d 1· s·ı· d" o e ı ı ın ır Muhammen bedeli 
Lira K 

Depozito 
Lira K. 

---
Otomobil Buik 930 8 400 ~ --

Yukarda evsafı ya 1 b" b" . . zı t ır adet otomo ıl 29-12-938 perşembe günü saat 15 
de ıhale edılmek üzere pazarlıkla artırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin hizasında yazılı depozito makbuziyle adı geçen gün ve saat
~c .defter~arlıkta .~ütcşckkil komisyona gelmeleri ve otomobilı görmek 
ıstıyenlerın her gun defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatları. 

(5138) 9248 

Parıs, 6. Birincikanun 1938 

Eski osmanlı 
Düyunu 

erden 

imparatorluğu'nun 
umumiyesi maverayi 
mümessili senedatı 

20. Birincik&nun. 1938 tarihinden itibaren, Maverayi Er
den mümessil senedatının 6 numaralı kuponuna mukabil: 

ı !sterlin liralık sened için: i 0:1 :O 
2 1/ 2 " " " " i 0:2:6 
5 " " " " : i 0:5:0 

Tediye edileceğini, eski Os~anlı lm'?~rato~luğunun taksi
me uğrayan Düyunu Umumıye Meclısı alakadarlara ilan 

eder. 'd d. .b ... 
İşbu mebaliğ Türkiye e, sene ın. •, raz et~ıgt g~?ün ra-

. · ·· · den türk lirası olarak ve ış arı ahıre degın, aıa-
yıcı uzerın d. d·ı k . 
• d k. ·· eler tarafından te ıye e ı ece tır. 
gı a ı muesses . M k B k 

Ankara'da: _Türkiye Cümhurıyet er ez an ası 
_ Osmanlı Bankası. 

lstanbul'da: -Türkiye Cümhuriyet Bankası 
_ Osmanlı Bankası, Deutsche Bank. 9254 

BAYLAR 
Küçük bir ihmal insana bütün 
bir ha.yatı zehir eder. 
Unutmayınız ki : 

Prezervatifleri 
dir. 

Teki 10, 3 lük 20, 6 !ık 40 kuruş . 
Her eczanede bulunur. 9062 '-------

Kazalar 
Kapalı zarf uıuliyle 

eksiltme ilanı 
Nazımiye MaJmüdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 00 Nazi • 
miye kazası hükümet konağı inşaatı -
dır. " 

Bu işin keşif bedeli "31476" lira "63" 
kuruştur. 

Z - Bu işe ait şartname ve evraka· 
şağıdadır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D - Hususi şartname, 
E - Keşıl cetvelı, silsilei fiat cet

veli, metraj cetveli, proje. 
F - Yapı işleri genel şartnamesi, is

ti yenler bu şartnameyi ve evrakı (2) 
lira mukabilinde Tunceli nafıa mü · 
dürlüğünden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Ka. eve! 938 salı 

liralık bina inşaatı yapmış olduğuna 
jair vesika. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 
jncü maddede yazılı saatten bir saat 

1 ' veline kadar Nazimiye mal müdürlü
~ü dairesinden eksiltme komisyonu 

1 reisliğine makbuz mukabilinde veri· 
ecektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile .iyice kapatıl
mış olması l~zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (8593) 8948 • 

Anıt maketi münakasası 
Mudanya Belediyesinden : 

1 - Mudanya'da mütareke müezsi 
binası karşısındaki alanda yaptırılma
sı mukarrer anıtın maketi müsabaka
ya konulmuştur. 

2 - Müsabaka 1 şubat 939 tarihin
de nihayet bulacaktır. 

3 - Anıt için tahsis olunan bedel 
36000 liradır. 

4 - Müsabakaya iştirak edecek 
heykeltraşlardan (100 zer lira çamur 
parası hariç) birinciye 500 lira ikin
ciye 300 lira üçüncüye 200 lira mü . 
kafat verilecektir. 

S - Bu işe ait evrak, fotoğraf ve 
pl3nları görmek ve fazla malQmat al· 
mak istiyenlerin güzel sanatlar aka -
demisi direktörlüğüne müracaatları 

illin olunur. (8786-4994) 8968 

İlk ve orta okul 

talebeleri 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

-- HERKES BİLMELİ! 
Et ve sebzelerin iyice pişme.nesinden, meyvalar ın güzelce yıkanmamasıiıdan, içilen suların temiz 

- saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar ; ince bar 
sağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. -

_ Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınmas 
ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarm tesiridir. --
--- 1 S M ET B 1 S Ü v. i 
- Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve sev = yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyQ ten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DiKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solu 
= can olmadığına itimat ediniz. 

Sıhat Vck3letinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki 

kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya 
_ tarken bir çizgi bisküvit verilir. 

--
Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 8616 -

":illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Satıhk han, otel • ve saıre 
Erzincatt Müstakil Vakıflar Memurluğundan : 

No. Bedeli. M. vakfı Cinsi 
Lira K. 

2/ 2 7000 00 

34/ , 35/ , 36/ 6, 8500 00 
37/7. 38/ 10. 39/ 12 
40/ 14, 41/ 16 

Kurşunlu Gazino 

Müftü Han ve otel ve 
Abdullah yedi bap dükkan 

Mevkii % 7.5 te
minat 

Lira K. 
Dörtyolda 525 00 

Söğütlü 637 50 
Kahve karşısı 

Hududu ..........•.. 

Sağı, solu yol arkası postahan 
cephesi Dörtyol 
Sağı sahibi vakıf dükkanları s 
lu evelce satılan lzzetpaşa va 
dükkanları arkası Hışır Nuri 
barı ve daire dükkanları cephe 
meydan 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri satılmak üzere ve bedeli ihale tarihind 
itibaren bir ayda tamamen ödenmek suretiyle 1-12-938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf 
sulile artırmaya konulmuştur ve 21-12-938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de ihaleleri yapılacaktır. ! 
teklilcr şartnameyi her gün Vakıflar idaresinde görebilirler. Talipler teklif mektuplarını 2490 sayılı kanun 
göre ihale saatinden bir saat evetine kadar Erzincan Vakıflar Dairesinde müteşekkil komisyona vermiş ol 
caklardır. Bu saatten sonra verilecek olan teklif mektuplarının kabul edilmiyeceği iliin olunur. 8849 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanr No. 9 D.5. 9068 

U L U S 19. uncu yıl. - No: 6240 

lmtiy"" Sahibı 
Nurettin Kamil SUNER 

Umuml NeşrıyatJ ldare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Matbaa Müdürü: Ali Rıza RASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

tF====== J 939 Baş mahsul Morina 

BALIK YACI 
Yeni açılan Saman pazarında 

EGE ECZANESİ ne geldi 

• 1111111 

yeni ilaçlar yeni lilstik çeşitleri yeni fiyat 
İzmir'in Altın damlası kolonya ve kremleri 8867 

i LA LA R 1 1 z 1 111111 • 
Sakarya Ecxone sınden alınız. Az zamancra muhterem::= 

Ankara halkının büyük itimadını kazanan müessesemizde reçete =: 
ve il3çlarınız büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda dai· := = mi itidal. Resmi ve hususi müessesata toptan mübayatta her hu· S =: susta azami teshilat gösterilir. Ti: 2018 9025 ::= 

'lllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll' 

Acele kiralık 1 
geniş odası, iki küçük odası, göının 
banyosu, avizeleri ve ampulleri, mu 
şambası, bava gazı, kaloriferi, teras 
ve her türlü konforu vardır. Telefo Kavaklıderede Güven Kooperatif 

evlerinden 27 No. müstakil iki katlı 
ev acele ve ucuz kiralıktır. Evin beş 

No. 2953. Görmek için evin üstünde• 
ki eve müracaat. 8999 

AN KARA PA 
IYILBAŞI GECESi 

Hazırlıklarına başlamıştır. ---
- Yerler, ayın 28 inci akşamına kadar,§~ ---- 5 lira yemek başına peşınen 

- mukabili tutulmalıdır. -- ----
1 Resepsiyona müracaat. 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
Bütün derslerden en son me- _ 

todla ve en kısa bir zamanda ye
tiştirilir. Ulus'ta ders rumuzuna -

Yeni SİNEMALAR Sus ~ --Ha ık BUGÜNGUGECE ~ 
Sonsuz bir dehşet ve heyecan kaynağı _ 

BU GECE 21 DE 

-mektupla müracaat. 9226 MANUELLA 
BU GÜN GU GECE 

== -KADINLAR KATİLİ Baı Rolde 

!!!mi-------~- BAALBEK GECELERİ 

lstanbul Haydarpaşa hastanesı 

o;abık göz mütehassısı ve Gıilhant' 
hastanesi sabık göz ba~ muavinı 

Göz Doktoru 

1 
Muayenehanesini Samsun'dan 
A.nkara'ya nakletmiştir. Muaye 

ne: Sabah 9 dan 19 a kadar 
Belediye sırası, Talas Ap. kat: ı 

---
DOROTHY LAMOUR 

Nefis musiki. .. Şahane dekorlar 
Sürükleyici bir mevı:u 

AYRICA 

EN YENİ DÜNYA HABERLERİ 

GÜNDÜZ 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

Nefis şarkılar .. heyecanlı bir mcvı;u 
Jıaveten: Dünya havadisleri ve Fox 
film şirketi tarafından filme alınan 

ATA'nın Cenaze Törenine ait 
Ankara intibaları 

Seanslar 
14.30 - 16.30 18.30 - Gece 21 de 

--::=: Baş Rollerde 

Ann Harding - Basıl Pathbone =: ::=: 
Ayrrca: En son dünya haberleriyle := ::=: 
ATATÜRK'ün Cenaze Törenine ait := -Paramunt tarafından filme alınan ::: ---kıymetli intibalar 

== - 14.45 - 16.45 - 18.45 de Ucuz Halk Matinesi 12.15 de Seanslar -
- SERSEMLER KIRALI 14 - 16 - 18 ::=: = DÜŞKÜN KADINLAR - ( Lorel - Hardi ) - - - - - Gece 20.30 da - - - - == - -- -İIİllllll .............................. lllllllİİİİ ":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii=' 


